
 

 

 

FÉLAGSVÍSINDA- OG LAGADEILD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Stundum bíður maður eftir einhverju 

til að breyta einhverju” 
 

Hvernig eru íþróttafélög í stakk búin til krísustjórnunnar? 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Ritgerð til BA gráðu í Miðlun og Almannatengslum 

Höfundur: Jón Birgir Valsson 

Leiðbeinandi: Jón Snorri Snorrason 

Vorönn – 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Útdráttur 

Í þessari rannsókn er tekið til skoðunar krísa, áföll og krísustjórnun hjá íþróttafélögum 

á höfuðborgarsvæðinu sem eru með yfir 1000 iðkendur á sínum snærum.  Alls er um 

sex íþróttafélög með einum til tveimur viðmælendum frá hverju félagi sem teknir eru í 

eigindleg viðtöl til þess að fá skýra mynd af því hvernig félögin eru í stakk búin til þess 

að takast almennt á við krísur og áföll. Unnið var út frá hálf opnum viðtölum við 

stafsmenn þessara íþróttafélaga. Þar sem margar af spurningunum er ekki auðvelt fyrir 

starfsmenn að svara var þeim gefinn kostur á að mæta tveir í viðtal hjá sumum 

félögunum. Hugtökin krísa, drama, krísustjórnun og krísuteymi  eru skoðuð og 

skilgreind í fræðilega kafla ritgerðarinnar. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar 

eru íþróttafélög mis vel undir krísur og áföll búin. Sum þeirra hafa ekkert efni í sínum 

fórum um krísur eða viðbrögð við þeim, meðan önnur félög eru nokkuð betur í stakk 

búin fyrir slíkt og hafa gert ákveðnar ráðstafanir þar að lútandi. Mest hafa félögin þó 

lagt áherslu á efni sem snýr að kynferðisbrotamálum og viðbrögðum við þeim. En er 

þó nokkuð svigrúm til að bæta við efni inn í áætlunina er snýr að öðrum krísum og 

áföllum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract,  

In this research, crisis, trauma and crisis management is investigated among sports 

clubs in the greater Reykjavík capital area which have more than 1000 participants 

members. All in all, there are six sports clubs where at least two employees from each 

club were interviewed. A semi open ended, qualitative interview method was used to 

get a better idea on how sports clubs are prepared to deal with crisis and trauma among 

its members. Many of the questions were quite difficult to answer, therefore in some 

cases employees of the sports clubs were interviewed in pairs. The concepts of crisis, 

drama, crisis management and crisis teams are investigated and explained in the 

theoretical part of the research. The research concludes, that sports teams have 

numerous different ways to deal with and prepare for crisis. Some of them have no 

materials or action plans to prepare them for crisis scenario while others are much better 

prepared to deal with a crisis. Most of the clubs had action plans to deal with a sexual 

harassment, but still there is a room for improvement for the sports club to have material 

and action plans to deal with crisis scenarios and trauma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Þakkir 

Höfundur vill þakka leiðbeinanda sínum, Jóni Snorra Snorrasyni, fyrir faglega leiðsögn 

og uppbyggilega gagnrýni við ritun þessarar rannsóknar. Ennig fá fjölskylda og 

skólafélagar kærar þakkir fyrir stuðninginn og peppið. Síðast en ekki síst er það 

eiginkona mín sem fær ástarþakkir fyrir að hvatninguna, þolinmæðina og vera alltaf til 

staðar fyrir mig í þessari vegferð. 
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1. Inngangur 
 

Á höfuðborgarsvæðinu eru starfandi fjöldi íþróttafélaga sem hafa innan sinna vébanda 

fjölda deilda er sinna hinum ýmsu hóp- og einstaklingsíþróttum. Mörg þessara félaga 

eru með iðkendur sem skipta hundruðum. Þeir einstaklingar sem sinna störfum hjá 

íþróttafélögum eru launaðir þjálfarar, framkvæmdarstjóri og íþróttastjóri. Á hinn 

boginn er það stjórnarfólk félagsins og deilda þess, ásamt foreldrum og ýmsum 

sjálfboðaliðum sem koma að störfum og ákvarðanatökum er snúa að félaginu og 

deildum þess. Flestir þessara aðila þekkja starfsemina vel og sjá til þess að rekstur 

félaga og deilda þess gangi snuðrulaust fyrir sig. Hlutverk íþróttafélaga felst m.a. í að 

halda úti ákveðinni afreksstefnu, bjóða upp á íþróttaiðkun með æfingum og 

keppnisþátttöku fyrir börn og unglinga, ákveða forvarnarstarf fyrir börn og unglinga og 

halda úti meistaraflokkum í þeim greinum sem eru til staðar hjá íþróttafélögunum. Þá 

er rík áhersla lögð á að rekstur félaga og deilda þeirra séu réttu meginn við núllið, þó 

sumstaðar gangi það ekki alltaf eftir. Flest öllum stjórnendum íþróttafélaga gengur gott 

eitt til þar sem markið er oft sett hátt og stefnt er að góðum árangri félgasins sem gagnist 

samfélaginu í kringum það á einn eða annan hátt.  

 Af fenginni reynslu höfundar, sem hefur starfað innan íþróttahreyfingarinnar 

s.l. 30 ár, þá koma því miður upp ýmis áföll og krísur sem ekki eru fyrirséðar í upphafi 

vegferðar í starfi innan íþróttahreyfingarinnar hjá mörgum aðilum sem innan hennar 

starfa. Höfundur hefur illu heilli þurft að takast á við nokkrar krísurnar í sinni stjórnartíð 

sem formaður sérsambands á sínum tíma, hvar m.a. kynferðisbrot og lyfjamisferli komu 

upp á borð stjórnar. Engin krísuáætlun um slíkt né reynsla úr strarfi sambandsins var til 

að styðjast við til að takast á við þessar krísur. Eftir þessa reynslu höfundar, hefur 

höfundur  látið þessi mál sig varð  og koma þau oft og iðulega upp í umræðum við aðra 

kollega úr íþróttahreyfingunni sem og fyrir eiginn hugskotssjónum. Því fannst höfundi 

kjörið að nýta lokaritgerðina í náminu til þess að kafa nokkuð djúpt í þessi mál og fá 

innsýn í verkferla íþróttafélaganna í því sambandi. Hvernig er krísustjórnun háttað hjá 

þeim – ef þá einhver slík er til staðar í starfsreglum félaganna?  



 

 

 

 

1.1. Rannsóknarspurning og markmið ritgerðarinnar 
 

Megin markmið höfundar með þessari ritgerð er að skoða hvort íþróttafélög eru almennt 

í stakk búin til þess að takast á við meiriháttar krísur sem upp kunna að koma innan 

þeirra raða. T.a.m. alvarlegt bílslys í keppnis- eða æfingaferð þar sem félagsmenn eru 

meðal slasaðra eða látinna, skyndilegt andlát iðkanda eða starfsmanns á æfingatíma eða 

í keppni, kynferðisbrot innan félagsins, lyfjamisnotkun og fleiri ófyrirséð áföll sem 

kunna að koma upp á umráðasvæði íþróttafélaganna.  

 Höfundur vill með þessari rannsókn vekja þau íþróttafélög sem mögulega búa 

ekki að krísuáætlun til meðvitundar um þessi mál. Í ljósi reynslu höfundar þá hefði hann 

gjarnan viljað geta gripið til slíkrar áætlunar þegar krísa dundi yfir á sínum tíma. 

Mögulega kemur þessi rannsókn til með að ýta á úrbætur hjá þeim íþróttafélögum þar 

sem þessi mál kunna að vera ábótavant. Út frá þessum pælingum hefur höfundur 

ákveðið að ganga út frá rannsóknarspurningunni; Hvernig eru íþróttafélög í stakk búin 

til krísustjórnunar? 

 

1.2. Aðferðir rannsóknar 
 

Svo hægt sé að kalla fram sem marktækust svör við rannsóknarspurningunni; Hvernig 

íþróttafélög eru í stakk búin til krísustjórnunnar? Verður notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð. Höfundur telur að þetta sé sú rannsóknaraðferð sem nýtist hvað best 

við þessa rannasókn þar sem tekin eru hálfopin viðtöl við forsvarsmenn íþróttafélaga. 

Til þess að ná almennilegri dýpt í rannsóknina kemur höfundur til með að taka viðtölin 

augliti til auglitis með hjálp upptöku apps í snjallsíma höfundar. Með því að fara og 

hitta viðmælendur á vinnustað þeirra, bíður það einnig upp á þann möguleika að draga 

fleiri starfsmenn íþróttafélagsins að rannsókninni og fá þannig fleiri upplýsingar frá 

mismunandi sjónarhornum innan félaganna.  

 

1.2.1. Þátttakendur rannsóknar, úrtak og aðgengi 
 

Þegar höfundur lagði upp með það efni að skoða krísustjórnun hjá íþróttafélögum var 

hann nokkuð viss um að eigindleg viðtöl við aðila stórra íþróttafélaga á 

Reykjavíkursvæðinu, með 1000 iðkendur eða fleiri, ættu að duga vel til þess að fá sem 



 

 

 

bestu svör við rannsóknarspurningunni. Ekki var ákveðið í fyrstu hversu mörg 

íþróttafélög yrðu skoðuð í þessu samhengi, en leitast var frekar við að einblína á 

ákveðnar spurningar er höfundur væri að leitast eftir, þ.a.l. voru viðmælendur valdir hjá 

stórum íþróttafélögum á stór Reykjavíkursvæðinu sem hefðu mögulega einhverja 

reynslu af krísum og gætu leitt til áhugaverðrar niðurstöðu. Slíkt úrtak kallast 

tilgangsúrtak (e. puposive sampling) (Sigríður Halldórsdóttir, 2016).  

 Þegar uppi var staðið voru tekin sex viðtöl við forsvarsmenn nokkura af stóru 

íþróttafélögunum á Reykjavíkursvæðinu. Í tveimur af þessum íþróttafélögum var rætt 

við einn viðmælanda í hvoru félaginu fyrir sig, en í hinum fjórum íþróttafélögunum var 

rætt við tvo viðmælendur hjá hverju félagi. Þeir viðmælendur sem rætt var við voru 

framkvæmdastjórar allra íþróttafélaganna sem leitað var til, hjá tveimur félögum 

bættust íþróttafulltrúar í viðtalið og á hjá tveimur íþróttafélögum tóku yfirþjálfarar þátt 

í umræðunni. Öllum þátttakendum sem og íþróttafélögum var heitið nafnleyndar. Ef 

farið er yfir kynjaskiptinguna í þessum viðtölum, þá voru tveir framkvæmdastjórarnir 

konur og fjórir þeirra voru karlmenn. Íþróttafulltrúarnir og yfirþjálfararnir voru allir 

karlmenn. Aðgengi að viðmælendum var nokkuð gott, fyrir utan eitt íþróttafélag, 

svöruðu þeir allir játandi bón höfundar um viðtal sem var sent til þeirra í tölvupósti. 

Þetta íþróttafélag sem ekki gat orðið við bón höfundar um viðtal var vegna 

utanlandsferðar framkvæmdastjóra þess og aðrir voru vant við látnir hjá því félagi. Því 

næst mælti höfundur sér mót við viðmælendur á vinnustað þeirra og taldi að þannig 

mætti ná meiri dýpt og festu í viðtölin frekar en að taka viðtölin símleiðis.  

 

1.2.2. Lýsing á aðferðafræði rannsóknar og öflun gagna 
 

Notast er við eigindlega rannsóknaraðferð til að leita svara við 

rannsóknarspurningunni; Hvernig eru íþróttafélög í stakk búin til krísustjórnunar? 

Tekin voru hálfopin viðtöl við forsvarsmenn sex íþróttafélaga á höfuðborgarsvæðinu, 

þar sem viðmælendum var leyft að svara spurningum með flæði en samt innan marka 

viðfangsefnisins. Í sumum viðtalanna voru viðmælendur tveir og komu þá fleiri 

sjónarhorn fram um umræðuefnið frekar en þegar rætt var við einn viðmælanda. Við 

öflun gagna í eigindlegrar viðtala var ákveðið að styðjast við hálfopin viðtöl (e. semi 

structured interviews) þar sem lagðar voru til grundvallar 12 spurningar og 

viðmælendum gefinn kostur á að svara með flæði. Þar sem notast er við hálfopin viðtöl 

og spurningarnar þetta margra viðmælanda er stundum ekki þörf á að notast við þær 

allar þar sem svörin koma fyrir í svörum við öðrum spurningum.  



 

 

 

Samkvæmt Lichtman er skilgreining hans á rannsóknaraðferðunum á þá leið að 

eigindleg rannsókn er notuð til að safna saman, flokka og túlka upplýsingar sem 

samanstanda af djúpum viðtölum og upplýsingum sem fengnar eru hjá fólki í því 

félagslega umhverfi sem það starfar í og þekkir. Slíkum rannsóknum er oft stillt upp 

sem andstæðu megindlegra rannsókna sem snúa frekar að því að prófa tilgátur, kanna 

afstöðu og greina tölfræðileg gögn (Lichtman, 2010). 

Miðað við það sem Lichtman bendir á hentar eigindleg aðferðafræði einkar vel fyrir 

þetta verkefni, þar sem notast er við hálfopin viðtöl eða svokallaðar stýrðar umræður. 

Með því er viðmælandum gefinn kostur á að koma þekkingu sinni og skoðunum skýrt 

og skilmerkilega á framfæri. Ákveðinn spurningarammi var útbúinn sem notaður var í 

viðtölunum til stuðnings svo ákveðnir þættir kæmu fram á sem skýrastan hátt.  

Vankantar eru á eigindlegum rannsóknum þar sem ekki er hægt að alhæfa fyrir allt 

samfélagið heldur er aðeins hægt að draga álykta af þeim. Kostir eigindlegra rannsókna 

eru þeir að þá ná höfundar meiri dýpt í rannsóknina fremur en í megindlegri rannsókn. 

Eigindlegt viðtal gefur höfundum innsýn í líf þátttakenda og dýpri skilning á afstöðu 

einstaklingsins (Sigríður Halldórsdóttir, 2016). 

 

1.2.3. Greining gagna 
 

Höfundur notast við þemaskipta greiningu (e. coding analysis) á gögnum 

rannsóknarinnar. Sú aðferð er hvað algengust við greiningar á eigindlegum rannsóknum 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2016). Er það gert til að fá sem fjölbreyttustu viðhorf og 

skoðanir forsvarsmanna íþróttafélaga er snýr að viðfangsefninu. Viðtölin eru öll tekin 

upp á Nokia 7 plus þar sem notast er við upptökuforritið (e. app) Voice Recorder. 

Viðtölin fóru fram dagana 30. janúar til 8. febrúar. 

 

1.2.4. Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar 
 

Í rannsókninni var úrtakið fulltrúar frá sex íþróttafélögum þar sem viðmælendur voru 

ýmist einn eða tveir í senn frá hverju íþróttafélagi.  

Ytra réttmæti (e. external validity) úr niðurstöðum viðtalanna er afar lítið því eins og 

gefur að skilja er erfitt að heimfæra skoðanir allra viðmælenda þessarar rannsóknar yfir 

á forsvarsmenn annarra íþróttafélaga þar sem upplifun þeirra getur verið að allt öðrum 

toga. Vissulega getur það þó gefið ákveðna hugmynd eða innsýn í viðhorf almennt séð 

meðal forsvarsmanna íþróttafélaga. 



 

 

 

 Eftir að spurningalisti hafði verið saminn bar höfundur hann undir leiðbeinanda 

verkefnisins sem gerði eina athugasemd við innihald listans þar sem hann benti á að 

það mætti byrja á að spyrja viðmælendur hvort íþróttafélag þeirra hefði lent í krísu. Að 

öðru leiti gaf leiðbeinandi sitt samþykki fyrir því sem var fyrir á spurningarlistanum. 

 

1.2.5. Staða höfundar innan rannsóknar og siðferðisleg álitaefni 
 

Þegar kemur að siðferði rannsókna þarf að hafa í huga að í eigindlegum rannsóknum er 

nálægð rannsakenda og þátttakenda meiri en í megindlegum rannsóknum og að því leyti 

þarf að gæta trúverðugleika í rannsókn (Sigríður Halldórsdóttir, 2016). 

Viðmælendum rannsóknarinnar var gerð grein fyrir því að þeir væru ekki skyldugir til 

þess að svara einstökum spurningum og að þeir yrðu ekki þvingaðir og ekki væri gerð 

krafa til þeirra um að klára viðtalið ef þeir treystu sér ekki til þess. Höfundur gætti sín 

á því að fara gætilega með allar þær upplýsingar sem voru veittar þar sem viðmælendum 

var lofað fyllsta trúnaði og að upplýsingarnar sem þeir veittu í kjölfar rannsóknarinnar 

væru algjörlega órekjanlegar. Höfundur þurftu einnig að passa upp á eigið hlutleysi og 

að nálgast viðfangsefnið með opnum huga.  

 Höfundur hefur lengi lifað og hrærst í heimi íþrótta sem keppandi, þjálfari, 

foreldri og stjórnarmaður í deildum innan félaga og einnig sem stjórnarmaður 

íþróttafélags. Þá hefur hann verið stjórnarmaður og formaður eins af sérsamböndum 

Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands. Þar að leiðandi fannst höfundi tilvalið að blanda 

annarsvegar einu af meginn þáttum námsins í Miðlun og Almannatengslum, sem er í 

þessu tilfelli hugtakið krísa, við hinsvegar eitt af hugarefnum höfundar íþróttafélög. 

Niðurstöður þessa verkefnis gæti mögulega gagnast höfundi ef hann stefnir á þessa 

brautir í framtíðinni auk þess gætu þær gagnast forsvarsmönnum íþróttafélaga.  

 

1.3. Rökstuðningur fyrir vali á viðfangsefni 
Höfundur hefur stundað nám í Miðlun og almannatengslum síðan haustið 2016 við 

Háskólann á Bifröst. Í þessu námi var einn skylduáfanginn Almanntengsl og 

krísustjórnun hvar Már Másson kenndi námskeiðið. Í þessu námskeiði var farið 

nokkuð ítarlega í krísustjórnun ásamt því hvenær krísa er krísa en ekki drama. Þegar 

kom að efnisvali fyrir lokaritgerðina fannst höfundi þessi efnistök úr náminu vera 

tilvalin út frá sjónarhóli íþróttafélaga sem hann hefur lifað og hrærst í undanfarin 35 

ár eða svo. Það er nokkuð ljóst, eftir umræður höfundar við hina ýmsu forkólfa innan 



 

 

 

íþróttahreyfingarinnar ásamt eiginn þekkingu, að viðbúnaður við krísum innan 

hreyfingarinnar er  að einhverju leyti  óljós og jafnvel ekki til staðar.   

2. Fræðilegur bakgrunnur 
 

2.1. Helstu hugtök og kenningar 
Þau hugtök sem skilgreind verða sérstaklega í þessu verkefni eru krísa (e. crisis), drama 

(e. drama), krísustjórnun (e. crisis management), krísuteymi (e. crisis team) og 

íþróttafélag (e. sports club) 

2.2. Hvað er krísa 
Þegar hugtakinu krísu er flett upp í orðabók kemur í ljós að það sé óformlegt kvennkyns 

orð og þýði kreppa, einnig þýði það persónulegir erfiðleikar með geðlægð og 

tilvistarvanda (Mörður Árnason 2005 Íslansk orðabók). Uppruni hugtaksins á rætur 

sínar að rekja til gríska orðsins krisis sem hefur hin ýmsu merkingarsvið er snúa að 

aðgreiningu, ákvörðun, úrslitum, dómi eða kjarna máls eða mála. Hin almenna merking 

hugtaksins er hins vegar straumhvörf eða aðstæður sem stýra allri frekari þróun í 

ákveðnum tilfellum til skamms eða langs tíma (Hjalti Hugason, 2012).  

Krísa er útlistuð sem stór atburður er getur haft í för með sér neikvæðar afleiðingar fyrir 

til að mynda stofnanir, fyrirtæki, vörur, þjónustu og fleira þar að lútandi sem skaðar 

orðspor viðkomandi aðila. Þess ber þó að geta að ekki eru allar krísur af hinu vonda, 

þar sem þær geta leitt af sér jákvæðar róttækar breytingar í tengslum við atburði sem 

valda krísum (Coombs og Holladay, 2010).     

 Ágætt dæmi um krísu sem hafði í för með sér róttækar og jákvæðar breytingar 

var herferð Inspired by Iceland eftir Eyjafjallajökulsgosið. Þar var farið í markvissa 

markaðsherferð til þess að snúa neikvæðri upplifun útlendinga af 

Eyjafjallajökulsgosinu og þar með alvarlegri krísu fyrir ferðamannaiðnaðinn yfir í 

jákvæða ímynd af landi og þjóð (Inga Hlín Pálsdóttir og Einar Karl Haraldsson, 2011).  

Þar sem hugtakið er nokkuð víðfeðmt þá hefur skilgreiningin á krísu verið á ýmsa vegu. 

Til dæmis vandamál, skaði, tjón, truflanir sem vekja neikvæða athygli er getur leitt til 

hnjóðs á orðspori þess sem fyrir krísunni verður. Krísa getur birst í ógnandi mynd og 

einnig valdið skaða og alvarlegum truflunum á rekstri fyrirtækja. Krísa getur valdið 

tjóni á vörum, valdið vinnudeilum, árásum í gegnum samfélagsmiðla, málshöfðunum, 

neikvæðri fjölmiðlaumfjöllun og röngum og ásanngjörnum ásökunum á starfsfólk og 

stjórnendum (Crisis consultant, 2019). 



 

 

 

Það má segja að krísa geti komið upp í flest öllum kimum samfélagsins. Krísa getur 

verið skilgreind á ýmsa vegu og stundum jafnvel verið oftúlkuð sem og vantúlkuð. Það 

getur sýnst vera stutt á milli krísu og drama þó í eðli sínu skilji þar himinn og haf á 

milli. Drama er þá eitthvað sem ekki er líklegt til að valda tjóni á orðspori, t.d. uppsögn 

á hópi fólks í fyrirtæki. Á hrunárunum í kringum 2008 má segja að hugtakið krísa hafi 

alloft komið fyrir í ýmiskonar fréttum og fréttaflutningi. Því var ekki óalgengt að 

hugtakið kæmi fyrir í fréttum af falli bankanna, fjármálafyrirtækja og í fréttum tengdum 

Alþingi, ríkisstjórninni og í viðtölum við mótmælendur (Paul Krugman, 2009). Á 

þessum tímum var krísuástand og krísa hefur af og til skotið upp kollinum síðan þá t.d. 

í tengslum við stjórnmál, stóriðju og fleiri samfélagslega þætti. Í þessari ritgerð verður 

krísan þó skoðuð út frá sjónarmiði íþróttafélaga og þar af leiðandi getur nálgunin við 

hugtakið orðið að öðrum toga en hér hefur þegar verið dreypt á.  

 

2.3. Hvað er drama 
Vert er að skoða hugtakið drama í tengslum við þessa rannsókn þar sem íþróttir hreyfa 

oft á tíðum við tifinningum þátttakenda þeirra. Þá gildir einu hvort um er að ræða 

keppendur, þjálfara, áhorfendur og aðra þá aðila sem að íþróttum koma. Hið 

dagfarsprúðasta fólk getur átt það til að sleppa algjörlega stjórn á framkomu sinni þegar 

það er annað hvort keppandi eða áhorfandi í íþróttakeppni og dramatíkin tekur völd. 

Samkvæmt grundvallarriti um íslenska tungu er hugtakið drama sagt vera leikrit 

alvarlegs efnis eða átakanlegur atburður (Mörður Árnason, 2005). Þegar orðinu drama 

er flett upp í Oxford dictionaries er því hvað best útlistað í lið þrjú í útskýringum undir 

hugtakinu – og fellur um leið mjög vel að þeirri skýrskotun leitast er eftir. Þar segir að 

hugtakið geti verið atvik, sýning, upplifun eða krísa þar sem spenna, unaður, tilfinning, 

ævintýri, mál, viðskipti, tilefni eða aðstæður geta blandast saman svo úr verði drama. 

En í þá uppskrift þarf þó að bæta í truflun, erfiði, óróa, uppþoti eða skelfingu til að ná 

fullkominni uppskrift að drama (English Oxford Living Dictionaries, 2019). Á 

vísindavef Háskóla Íslands er fjallað um að gríska orðið drama þýði athöfn, 

framkvæmd, atburðarás. Þar segir einnig að dramatík sé myndað af orðinu drama. 

Samkvæmt sömu heimildum þýðir dramatík í upphaflegri merkingu orðsins að 

atburðirnir eigi sér oftast nær stað í nútíð og hafi þar að leiðandi sterka tengingu við 

leiksvið hjá Forngrikkjum. Á Íslandi er hugtakið leikritun stundum notað yfir dramatík 

(Jón Gunnar Þorsteinsson, 2007). 



 

 

 

Hugtakið drama kallast því á við krísu, þar sem dramanu má líkja við storm í vatnsglasi 

og er eitthvað sem fennir fljótt yfir þannig að ekki hlýst fjárhagslegt tjón, né skaði á 

orðspori. Meðan krísa er sínu alvarlegri og getur valdið minni- eða meiriháttar tjóni á 

hvoru um sig (Coombs og Holladay, 2010). 

  

2.4. Hvað er krísustjórnun 
Við eftirgrenslan í Íslensku orðabókinni sem er þriðja prentun þeirrar bókar frá því 2005 

er hvergi að finna útlistingu á hugtakinu krísustjórnun. Sem gefur til kynna hversu 

nýlegt þetta hugtak er í raun og veru. Í orðabók Oxford sem er þriðja útgáfa bókarinnar 

frá háskóla þeim er orðabókin er kennd við og er gefin út 2010 er hugtakið krísustjórnun 

skilgreint sem ákveðið ferli hjá fyrirtæki eða stofnun þegar tekist er á við skyndilegt 

neyðarástand sem upp kann að koma (Stevenson, 2010) 

Í handbók Coombs og Holladay um krísusamskipti er farið mun dýpra í skilgreiningu 

á krísustjórnun. Þar er fjallað um að krísustjórnun sé margir samhangandi þættir til þess 

að spyrna við krísu og draga þannig úr verulegum skaða sem gæti annars orðið. 

Krísustjórnun er ætlað að sporna við neikvæðum niðurstöðum krísunnar og verja 

þannig ágjöf á hagsmunaaðila og frekara tjóni á orðspori þeirra. Krísustjórnun snýst 

líka um að gera áætlanir og vera undir það búinn að hverskonar áföll og krísur geti 

dunið yfir hvenær sem er. Þá skiptir máli að vera með skothelda áætlun um 

krísustjórnun sem skiptist í þrjá þætti; fyrir krísa, krísa og eftir krísa. Varðandi fyrir 

krísuna þá skiptir máli að vera tilbúin fyrir hana og hafa klára sviðsmynd um það sem 

gæti valdið krísu og hvernig megi fyrirbyggja slíka uppákomu. Þegar krísa er orðin að 

veruleika þá þarf að vera áætlun til staðar svo hægt sé að vinna á henni strax. Áætlun 

eftir krísu felst í að læra af og betrumbæta alla verkferla svo slíkar hamfarir hendi ekki 

aftur (Coombs & Holladay, 2010). 

Ætlunin er í þessu verkefni að skoða hvernig og hvort krísustjórnun er notuð innan raða 

íþróttafélaga á Íslandi. Í því sjónarmiði voru heimasíður Íþrótta- og ólympíusambands 

Íslands og Ungmennafélags Íslands (UMFÍ) skoðaðar til að athuga hvort slíkt efni væri 

til staðar. Þess ber að geta að ÍSÍ er æðsti aðili frjálsrar íþróttastarfsemi á Íslandi 

samkvæmt ákvæði íþróttalaga (Íþrótta- og ólympíusamband Íslands, e.d). 

Ungmennafélag Íslands er landssamband allra ungmennafélaga á Íslandi og er 

þjónustu- og samræmingaraðili fyrir öll sambandsaðila og þau íþróttafélög sem eiga 

aðild að UMFÍ (Ungmennafélag Íslands, e.d). 



 

 

 

Þegar heimasíða Íþrótta- og ólympíusambands Íslands (ÍSÍ) er skoðuð kemur í ljós að 

finna má gögn undir flipanum ,,fræðsla” um ýmsar upplýsingar varðandi áföll. Það 

fyrsta sem ber á góma þegar fræðsluflipinn er opnaður er umfjöllun og fræðsla um 

kynferðislegt ofbeldi í íþróttum. Þar er hægt að nálgast bækling á stafrænu ISSUU formi 

(e. Digital Publishing Platform) sem ber nafnið ,,Viðbrögð við kynferðislegu ofbeldi í 

íþróttum” (Íþróttasamband Danmerkur, 2010). Á blaðsíðu tíu í téðum bæklingi er m.a. 

listuð upp nokkur atriði um það hvað skuli gera ef grunur leikur á ofbeldi. Þar ber hæst 

tilkynningaskilda til yfirmanna, upplýsa foreldra, tilkynna til barnaverndaryfirvalda og 

lögreglu. Einnig er lögð áhersla á að tilkynningarskyldan gangi framar 

þagnarskylduákvæðum. Í sama bæklingi eru fjallað um viðbrögð við áfalli og m.a. tekið 

fram að sum sveitarfélög hafi útbúið viðbúnaðaráætlun fyrir leikskóla og 

frístundarheimili sem væri hægt að heimfæra á íþróttafélagið. Þegar rýnt er neðar í 

þennan kafla ÍSÍ um fræðslu er þar einnig hægt að nálgast annan bækling á stafrænu 

ISSUU formi sem ber heitið ,,Viðbragðsáætlun við óvæntum atburðum” (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, 2015). Þar er um að ræða 19 síðna bækling um hvernig 

bregðast á við áföllum allt frá innri þáttum til ytri þátta sem kunna að koma upp hjá 

íþróttafélagi hverju sinni. Þar ber helst að geta hvernig skuli skipað í viðbragðsteymi 

íþróttafélaga, listi yfir samstarfsaðila, hvernig bregðast skuli við áföllum sem snerta 

börn í starfi hjá íþróttafélögum, farið yfir verklagsreglur, viðbrögð við ýmiskonar 

sjúkdómum iðkenda, hvernig skuli bregðast við alvarlegum slysum barna í starfi 

íþróttafélaga, andlát barns í starfi íþróttafélag, náttúruhamfarir og fárviðri og viðbrögð 

starfsmanna við þeim, hótun, áreiti og ofbeldi á vinnustað, alvarleg veikindi eða slys á 

starfsmanni, andlát þjálfara eða starfsmanns ásamt öðru sem telst þá til minniháttar 

áfalla. Einnig er tekið á því hvernig haga skal seglum í samskiptum við fjölmiðla í smá 

kafla aftast í bæklingnum (Íþróttasamband Danmerkur, 2010). 

Ungmennafélag Íslands bíður aðildarfélögum sínum aðgang að viðbragsáætlun sem er 

hýst inn á flipanum ,,mínar síður” (Ungmennafélag Íslands, 2019). Í grunninn er efnið 

það sama og tekið til hjá ÍSÍ, þó er viðbragðsáætlun UMFÍ efnismeiri þar sem 

bæklingurinn telur 34 síður á móti 19 síðna bæklingi ÍSÍ. Það sem UMFÍ setur í 

viðbragsáætlunina hjá sér umfram ÍSÍ er hvernig eigi að vinna úr áföllum, reglur um 

ferðir, öryggisbúnaður og fylgiskjöl, þ.e. slysaskýrsla og tilkynning um einelti til 

fagráðs æskulýðsvettvangsins (Æskulýðsvettvangurinn, 2018). 

 



 

 

 

2.5. Krísuteymi 
Þrátt fyrir nokkuð greinagóðar viðbragðsáætlanir hjá bæði ÍSÍ og UMFÍ þá er ekkert 

gefið út um hvort og hvernig krísu-, viðbragðs-, eða áfallateymi eigi að vera eða starfa. 

Þar af leiðandi er nokkuð flókið að útlista það hvernig slíkt teymi er sem best skilgreint 

innan íþróttahreyfingarinnar þegar æðstu aðilar innan hennar eru ekki með opinbera 

skilgreiningu á því. En við eftirgrenslan kom þá í ljós að allavega eitt íþróttafélag bíður 

upp á viðbragðsáætlun þar sem viðbragðsteymi er skilgreint. Inni á heimasíðu 

Ungmennafélagsins Breiðabliks (Breiðablik, e.d). í Kópavogi er hægt að nálgast téða 

viðbragðsáætlun og þar er tekið fram í fyrsta kafla hvaða aðilar skipa krísuteymið ásamt 

þeim verkferlum sem það á að fylgja eftir. Í þessu krísuteymi eru að jafnaði skipaðir 

þrír aðilar sem er ákveðinn aðili valinn af félaginu, formaður viðkomandi deildar sem 

á í hlut og prestur. Gera má ráð fyrir að fleiri aðilar gætu bæst inní þetta teymi ef fleiri 

en ein deild á hlut að máli. Samkvæmt skilgreiningunni á þessu viðbragðsteymi er því 

ætlað að aðlaga viðbragðsáætlun í samstarfi við starfsfólk og standa fyrir fræðslu og 

kynningu á henni. Hlutverk þessa teymis er meðal annars að styðja við þá aðila sem 

koma að starfsemi félagsins og styðja það í viðbrögðum þegar áföll koma upp á 

vettvangi. Sjá til þess að málunum sé fylgt eftir og hvort þörf sé á utanaðkomandi aðstoð 

(Breiðablik, e.d). 

 

2.6. Íþróttafélög 
Íþróttafélög á Íslandi eru félög sem hafa skipulagt íþróttastarf á stefnuskrá sinni. Þau 

gegna veigamiklu hlutverki í æskulýðs- og uppeldisstarfi fyrir börn og unglinga þar 

sem haft er í huga að sinna félagslegum, forvarnar, menntunar og uppeldislegum gildum 

með það að markmiði að auka mannkosti og lýðræðisvitund iðkenda (Alþingi, 2007). Í 

fyrstu grein íþróttalaga frá Alþingi er tekið fram að íþróttir merki alla þá líkamlegu 

þjálfun þar sem stefnt era ð því að auka líkamlegt og andlegt atgervi, hreysti og 

heilbrigði (Alþingi, 1998).  

Til þess að vera fullgilt íþróttafélag þarf það að hafa aðild að Íþrótta- og 

Ólympíusambandi Íslands (ÍSÍ) eða Ungmennafélagi Íslands (UMFÍ).  Til þess að 

íþróttafélög á Íslandi hafi aðildarrétt að þessum tveimur samböndum er því ætlað að 

vera óháð stjórnmálaskoðunum og trúarbrögðum. Þá má það ekki vera háð erlendum 

samtökum að öðru leiti en því sem snýr að lögum hverrar íþróttar sem eiga varnarþing 

og uppruna í öðrum löndum þar sem reglurnar eru gefnar út ásamt öðrum leikreglum, 



 

 

 

áhugamannareglum og öðrum þeim lögum og reglum sem kunna að koma fyrir frá 

höfuðstöðvum hverrar íþróttar fyrir sig (Ingimar Jónsson, 1976). 

Þó íþróttir séu talin hafa fylgt Íslendingum frá landnámi og verið blómleg á 

þjóðveldisöld þar sem þær nýttust vel til undirbúnings fyrir ýmsa bardaga og aðrar 

mannraunir, þá var engin skipulögð starfsemi í kringum slíkar íþróttaæfingar í formi 

félaga á þeim tíma eins og gefur að skilja. Þó voru haldnir kappleikir á þessum tíma 

hvar menn reyndu með sér í þeim íþróttum sem þá voru við líði, t.d. glímu, bogfimi, 

knattleik og sundi. Þetta var fyrir tíma allra reglugerða og skrifræðis, þ.a.l. átti mönnum 

það til að hlaupa full mikið kapp í kinn þegar leikar stóðu sem hæst með þeim 

afleiðingum að illindi og jafnvel mannvíg hlutust af. Segir fátt af íþróttaiðkunn 

Íslendinga eftir þjóðveldisöld, sem tekur enda um 1262- og þar til á seinni hluta nítjándu 

aldar (Björn Bjarnason, 1950). Stofnun íþróttafélaga á Íslandi er talið að hafi átt sér 

fyrst stað á síðari hluta 19. aldar þegar Skotfélögin í Keflavík og Reykjavík voru 

stofnuð. Skotfélagið (Reykjavigs Skydeforening) var stofnað árið 1867 og varð ekki 

langlíft í fyrstu atrennu (Árni Óla, 1969). Skotfélag Reykjavíkur var þó endurreist árið 

1950 og starfar enn þann dag í dag en einungis er æfð skotfimi hjá félaginu (Kjartan 

Friðriksson, e.d). 

Fyrsta íþróttafélagið sem sett var á laggirnar sem hefur verið starfrækt samfellt frá 

upphafi og hafði seinna meir fleiri en eina íþrótt á stefnuskrá sinni, varð til í desember 

1888 þegar Glímufélagið Ármann var stofnað á túninu Skelli, þar sem ungir menn 

glímdu, sem var staðsett sunnan Laugavegar, milli Barónssstígs og Snorrabrautar. (Páll 

Líndal 1991 Reykjavík Sögustaðir við Sund bls 51 bók III) Glímufélagið Ármann lifir 

en góðu lífi og er talið vera elsta samfellt starfandi íþróttafélag á Íslandi. Glímufélagið 

hefur all margar íþróttagreinar á sínum snærum þar sem einstaklingsíþróttir eru í 

miklum meirihluta því einungis er ein deild innan vébanda félagsins sem bíður upp á 

hópíþróttaiðkun og það er körfuknattleiksdeildin (Ármenningar, 2019). Stofnun 

annarra íþróttafélaga urðu síðar að veruleika Knattspyrnufélag Reykjavíkur (KR) var 

stofnað 1899 (KR, 2019), Íþróttafélag Reykjavíkur (ÍR) var stofnað 1907 (Íþróttafélag 

Reykjavíkur, 2019), Knattspyrnufélagið Fram var stofnað 1908 (Knattspyrnufélagið 

Fram, 2019), knattspyrnufélagið Valur var stofnað 1911 (Knattspyrnufélagið Valur, 

2019) og síðar bættust við fleiri íþróttafélög um allt höfuðborgarsvæðið eftir því sem 

fleiri stór hverfi og nágranna bæjarfélög byggðust upp í áranna rás. Sama var uppi á 



 

 

 

teningnum úti á landsbyggðinni hvar ungmenna- og íþróttafélögum var komið á 

laggirnar í flestum byggðum bólum á tuttugustu öldinni. 

 

3. Eigindleg rannsókn 
 

3.1. Dulnefni viðmælenda og íþróttafélöga 
Þar sem fyllsta trúnaðar við viðmælendur er gætt, brá höfundur á það ráð að gefa 

viðmælendum dulnefni ásamt þeim íþróttafélögum sem þeir eru starfsmenn hjá. 

Dulnefnin á viðmælendum eru sótt til samnemenda höfundar sem hann hefur unnið 

hvað mest með í hinum ýmsu hópverkefnum meðan á háskólanámi á Bifröst hefur 

staðið. Dulnefni íþróttafélaganna sem koma við sögu í þessari rannsókn eru sótt til 

annarra íþróttafélaga sem annaðhvort hafa lagt upp laupana eða hafa lagst í dvala um 

óákveðinn tíma. Félögin voru alls sex sem leitað var til og var misjafnt hvort 

viðmælendur voru einir eða tveir fyrir hvert íþróttafélag sem rætt var við, en þeir áttu 

það þó allir sammerkt að vera launaðir starfsmenn hjá sínu félagi. Í öllum viðtölum 

voru framkvæmdastjórar íþróttafélaganna sem leitað var til og stundum bættust ýmist 

íþróttastjórar eða yfirþjálfarar með í viðtölin hjá sumum félögunum. Einnig er vert að 

benda á að borg og bæir sem koma fyrir í viðtölum eru alltaf nefnd sem bæjarfélög, auk 

þess eru íþróttabandalög og ekki kennd við sína bæi eða borg þegar viðmælendur nefna 

þau á nafn eins og til að mynda ÍBR. Allt er þetta gert í því sjónarmiði að hylja slóðina 

sem best um hverjir viðmælendurnir eru, hvaða íþróttafélög er um að ræða og hvaða 

bæjarfélögum félögin tengjast. 

3.2. Krísur 

 
3.2.1. Málum komið í réttan farveg 

Þegar kannað var hjá félögunum hvort þau hefðu lent í krísum af einhverju tagi voru 

svörin misjöfn, allt frá því að vera frekar væg og snéru þá að uppsögnum þjálfara og 

yfir í alvarlegar krísur þar sem kynferðisbrot eða dauðsföll koma við sögu.  

Ungmennafélagið Árroðinn (UÁ) er fremur ungt íþróttafélag en umsvifamikið 

og hefur bæði marga iðkendur og margar deildir innan sinna vébanda. Adam, sem er 

framkvæmdastjóri Árroðans, rak ekki minni til þess að félagið hefði þurft að takast á 

við alvarlegar krísur. Hann nefndi að nýlegur brottrekstur þjálfara hefði þó haft 

ákveðnar afleiðingar í för með sér fyrir viðkomandi deild innan félagsins. Sárindi hefðu 



 

 

 

hlotist af þessum brottrekstri sem enn væru ekki að fullu gróin. Varðandi önnur mál 

eins og þau er tengjast kynferðisáreiti eða ofbeldi af slíku tagi sagði Adam:  

 …ef þú ferð í kynferðismál í svoleiðis krísum. Við höfum vísað því í æskulýðs 

vetvang UMFÍ, við erum aðilar að Ungmennafélagi Íslands…og hérna sitt 

sýnist hverjum í svoleiðis málum. Við höfum sem betur fer ekki lent í svoleiðis 

málum að verstu gerð. Þetta hefur verið meira svona..ég ásaka þig um eitthvað 

en það hefur verið meira svona ósæmileg hegðun, en erfitt að sanna sumt sko. 

Þar hefur iðkandinn einfaldlega fengið að njóta vafans. 

 

Marta, yfirþjálfari hjá Glímufélagi Reykjavíkur (GR), sagði að það léki ekki 

nokkur vafi á því að félagið hefði þurft að glíma við krísur og leyst ágætlega úr þeim 

að hennar mati.  Í því sambandi nefndi hún: ,,Það er komið ákveðið ferli þar sem sko 

félagið er búið að setja sér ákveðna stefnu þar sem tekið er á málunum á ákveðinn hátt 

og það hefur verið gert.” 

Fótboltafélagið Spyrnir (FS) er gamalt og rótgróið íþróttafélag sem á glæsta 

sögu að baki þar sem sigrar og titlar drjúpa af hverju strái hjá félaginu. En þrátt fyrir að 

félagið hafi verið lengi við líði þá virðist það hafa sloppið blessunarlega vel við 

meiriháttar áföll öll þessi ár að sögn Ingvars framkvæmdarstjóra og Heiðari 

íþróttastjóra félagsins. Ingvar nefndi að nýlegt dæmi um rasisma köll af hálfu 

stuðningsmanns félagsins í leik fyrir einhverjum árum hefðu dregið nokkurn dilk á eftir 

sér í framhaldinu og tekið einhvern tíma að vinna á því meini. Þá nefndi Heiðar að 

þeirra félag hefði ekki farið varhluta af metoo byltingunni þó í litlum mæli hafi verið – 

eða eins og hann nefndi: ,,Það var...reyndar vorum við nefndir þar sko, en það var í 

kringum samskipti. Ekki… neitt sem tengdist áreiti sko. Þannig að ég held að við höfum 

sloppið blessunarlega vel sko.” 

Hjá Ungmennafélaginu Bifröst kannaðist Jason framkvæmdastjóri vel við 

nokkur krísu tilfelli sem komið hefðu til kasta félagsins. Jason nefndi að í slíkum 

tilfellum hafi félagið notast við þau verkfæri sem í boði væru fyrir félagið. Til að vinna 

úr slíkum málum nefndi Jason: 

Og þá erum við náttúrlega bara að reyna að nota þær stoðir sem eru þar til 

staðar, sálfræðingaþjónusta og hitt og þetta. Sama með ÍSÍ, UMFÍ þannig er 

þetta...farvegurinn sem að við förum í með málin. Deildir, ef að þetta kemur 

inn í deildum, þá er það alltaf þannig að þeir tilkynna það til aðalstjórnar eða 

framkvæmdastjóra. Nú ef að framkvæmdastjórinn er tengdur málinu þá er 

eðlilegt að það fari þá bara beint á viðeigandi aðila sem er þá bæði bæjarfélagið 

þar sem við erum heyrum undir í raun og veru og við erum að þiggja styrki 

þaðan eða þá í raun og veru bara sérsambandið sem eru UMFÍ og ÍSÍ þannig 

að já...þannig að við dílum við og reynum að koma öllum málum beint í 



 

 

 

einhvern farveg og vinna úr því þaðan og auðvitað er bara mismunandi hvernig 

þau mál enda. 

 

Íþróttafélagið Esjan er aðeins af öðrum toga en hin félögin sem hér eru til rannsóknar 

þar sem fjölmennustu greinarnar innan þess eru einstaklingsíþróttir. María, sem er 

framkvæmdastjóri Esjunnar, er búin að starfa lengi hjá félaginu. Hún segir að félagið 

hafi lent í ýmsu á þessum tíma, en í engum stórvægilegum krísum samt. Andrea, sem 

hefur starfað í nokkur ár hjá félaginu sem íþróttastjóri, minnist á eitt mál sem nýverið 

hafi komið inn á borð til hennar:  

Það var foreldri uppvís að..eða semsagt sakaður um ofbeldi gagnvart barni inní 

klefa. Þetta kom inná borð til mín..öll svona mál eiga að koma inn á borð til 

mín sem íþróttastjóra...ég hélt fundi með foreldrum þolandans og talaði við 

gerandann og síðan var þetta bara í hefðbundnu ferli innan kerfisins í rauninni.. 

við… hérna gerðum það þannig að við óskuðum eftir því að við gerandann að 

ekki koma inn í húsið á meðan málið stæði yfir. Þótt við höfum í rauninni ekki 

vald til þess að banna honum að koma inn í bygginguna þar sem að þetta er í 

rauninni opinber bygging og eigum í rauninni erfitt með að banna honum það, 

hann er í raun ekki dæmdur fyrir neitt, eitt né neitt. 

 

María talaði um að svona mál færu í ákveðið ferli eins og í framangreindu tilfelli sem 

endaði inni á borði lögreglu og fór þaðan fyrir dóm. Önnur alvarleg tilvik sem ekki fara 

þá leið eins og það dæmi sem hér er nefnt, eru þá leidd á æðri stig innan ÍSÍ eða 

íþróttabandalagsins.  María nefndi einnig:  

Svo er náttúrlega ákveðinn trúnaður sem ríkir þú veist, þú ert með geranda, 

þolanda…. Ef þetta er einhver barna…snýr að börnum þá er það náttúrlega 

barnaverndarnefnd. Rík skylda að tilkynna allt þangað, þeir vinna úr því. En 

það er spurning hvaða krísa en allt sem snýr að börnum er tilkynnt þangað. 

 

Andrea sagði að öll svona mál sem koma inn á borð félagsins eru eingöngu tækluð af 

henni og Maríu framkvæmdastjóra án þess að vera blanda fleirum en þarf inn í þau mál 

eins og til dæmis aðalstjórn eða stjórnum deilda nema brýna nauðsyn beri til. ,,það hefur 

eiginlega enginn aðkomu að þessu nema bara við tvær. Það líka snýr að trúnaði og 

persónuvernd sko.” 

Knattspyrnufélagið Árvakur á ekki mörg ár í að verða aldargamalt félag. Hjá 

því félagi stýrir Viktor framkvæmdastjóri daglegum rekstri. Aðspurður kannast hann 

ekki við að félagið hafi lent í neinni krísu eða áföllum. Ef einhverjar væru þá snéri það 

helst að uppsögn á þjálfurum vegna óæskilegrar hegðunar sem þættu slíku ábyrgðar 

starfi ekki sæmandi og dragi kannski einhvern dilk á eftir sér í kjölfarið. Þegar spurt var 

eftir því hvort einhver önnur mál hefðu komið upp, eins og alvarleg slys, 



 

 

 

lyfjamisnotkun eða kynferðisafbrot, þá rann upp fyrir Viktori atvik sem gerðist fyrir 

nokkrum árum í handboltanum er leikmaður féll á lyfjaprófi: 

Handboltinn var hérna fyrir tveimur árum síðan… þar var drengur sem féll á 

lyfjaprófi. Hann fer í keppnisbann bara… frá handknattleikssambandinu. 

Félagið vann ágætlega úr því, tók strax á því og funduðu með foreldrum hans 

og honum. Já það leystist bara einhvernveginn og við héldum svo… kölluðum 

svo til svona opinberar ímynd… eða já kölluðum á Birki hjá lyfjaeftirliti ÍSÍ 

og hann hélt fund hérna og það mættu margir, þar voru einhverjir iðkendur, 

við lögðum það til að eldri iðkendur myndu mæta á fundinn. 

 

Þannig taldi Viktor að félagið hafi snúið þessari krísu upp í tækifæri til að fræða 

iðkendur og gera þá um leið grein fyrir þeirri ábyrgð sem þeir bera gagnvart félaginu 

sem heilbrigðar fyrirmyndir. Arnar yfirþjálfari Árvakurs benti einnig á þá staðreynd að 

oftast nær væru þetta ekki eiginlegar krísur sem félagið væri að takast á við heldur 

frekar tilfinningaleg upphlaup eða dramatík:  

Ef ég skil þetta drama rétt þá erum við að lenda í fleiri svoleiðis atvikum. Sem 

er líka kannski… ef að kemur eitthvað upp einhver drama og aðili sem er 

gerandinn, ef má segja sem svo, hann samþykkir það bara skiluru að þeir fara 

svona…að það verður ekkert meira úr því. Hann gæti svo þróað þetta út í 

einhverja krísu…. 

 

Viktor rifjaði einnig upp alvarlegt atvik sem kom upp þegar iðkandi hjá félaginu tók 

sitt eigið líf sem félagið brást við með að fá fagfólk í svona málum til þess að ræða við 

félaga og þjálfara hins látna. Auk þess bauð félagið félagsmönnum upp á 

forvarnarfræðslu um sjálfsvíg þar sem utanaðkomandi fagaðilar voru fengnir til að 

halda fyrirlestur. 

3.3. Krísuáætlun 
 

3.3.1. Við erum komnir út í ánna þegar bregðast þarf við 

Félögin sem eru hér til rannsóknar hafa lent í mismiklum krísum að sögn viðmælenda, 

sum þeirra jafnvel í engum krísum svo vitað sé. Þegar forsvarsfólk félaganna voru innt 

eftir því hvort einhverjar krísuáætlanir væru til staðar, þá héldust svörin nokkurn veginn 

í hendur við reynsluna af krísum hjá félögunum. Tvö af þeim íþróttafélögum sem hafa 

verið laus við áföll í sínu starfi höfðu að sama skapi ekki gert ráð fyrir krísuáætlun í 

sínu skipulagi líkt og hér er rakið. 



 

 

 

Adam hjá UÁ sagði að engin krísuáætlun væri til staðar hjá þeim og sagði: ,,Nei, 

það er bara eins og þú nefndir við erum bara komnir út í ánna” [þegar bregðast þarf 

við].  

Sama má segja að hafi verið upp á teningnum hjá viðmælendum í 

Knattspyrnufélaginu Spyrni sem sögðust ekki vera með slíka áætlun og nefndi Ingvar í 

því sambandi: ,,Við erum með ýmsar áætlanir, en það...þetta er hlutur sem við erum 

ekki með bætt inní [áætlanirnar] einu sinni sko”. Heiðar sagði að það hefði þó oft komið 

til umræðu að hafa einhverja viðlíka áætlun til staðar þegar ferðir út á land með 

íþróttahópa væru í undirbúningi. En áherslan hefði þá verið lögð meira á fyrirbyggingu 

krísa eins og til dæmis:  

Ég hef svo sem oft minnt deildirnar á að sko að þegar menn eru að taka sig 

saman og keyra á bílum. Það er verið að fara í leik norður á Akureyri og þá á 

að fara með yngri flokka liðið og það á að keyra í einhverjum fjórum bílum og 

pabbinn tekur einhverja fimm krakka og þá svona..þá hef ég oft bent á þetta…. 

Félagið mótaði sér meira að segja stefnu á tímabili sko..eða sem sagt bara sagði 

hreint út að við eigum ekki að gera [þetta]. Það var í ljósi þess að það kom upp 

slys.. það var slys þegar skíðakrakkar dóu [við Bifröst]... Þú veist, auðvitað 

kostar þetta einhvern pening en þetta snýst ekki um krónur og aura. Þú veist 

þetta er eitt af því sem við eigum ekki að gera, bara punktur basta! Við eigum 

þá bara að fara með viðurkenndum bílstjórum í viðurkenndum bíl, nú ef það 

kemur upp slys þá er það bara það sem gerðist. En ekki… koma sínu fólki 

kannski í þessa stöðu sko. Það er kannski soldið eina sem við höfum verið að 

hamra á…að gera ekki… að vera ekki í þessu.  Þá meina ég ferðum út á land. 

 

3.3.2. Þetta er í raun og veru lifandi plagg  

Forsvarsfólk annarra félaga sögðust vera með einhvern vísi að krísuáætlunum, en það 

var þó í mismiklum mæli hjá félögunum eins eftirfarandi tilvitnanir sýna fram á.  

Kamilla hjá hjá GR svaraði því stutt og skorinort: ,,Já það er svona ákveðin 

viðbragðsáætlun til staðar skilurðu, það er ákveðið ferli sem félagið hefur sett sér“. Hún 

var ekki tilbúin til þess að rekja þá áætlun nánar.  

Óljósari svör voru að hafa frá Maríu framkvæmdastjóra Esjunnar en hún talaði 

um að krísuáætlunin væri til þó ekki væri hún endilega skjalfest til þess að gera, en 

væru þó byggð á ákveðinni reynslu og þekkingu:   

Sko..já og nei. Sko á sínum tíma þegar maður byrjaði og setti upp eitthvað þá 

fór maður í gegnum eins og þú þekkir sjálfur með þennan krísuhring þú 

veist..þessar kenningar, það eru tvær þrjár kenningar í krísustjórnuninni og 

þessir kassar, þú ferð… svo metur þú þetta og byrjar aftur sko. Þú veist það 

var alveg svona plan, en við erum í rauninni ekki að vinna eftir neinu plani 

dags daglega. En þetta er bara á okkar borði, en þetta er til. Maður gerði þetta 



 

 

 

á sínum tíma þegar maður kom ungur og sprækur, svo líður þetta hjá. Maður 

lærir þetta á sínum tíma og það er bara svona í hausnum á okkur sko. Það er 

ekki kannski beint á blaði í einhverri möppu.  

 

Jason hjá Ungmennafélaginu Bifröst var skýrari með þessi mál og ræddi um lifandi 

plagg í því sambandi. Enda ýmis mál sem kunna að koma upp sem hægt er að draga 

lærdóm af og bæta inn ef þurfa þykir: 

Að sjálfsögðu erum við með áætlanir og við erum að henda okkur núna svona 

dálítið undir þetta er bara eins og með persónuverndarlöginn og fleira. En við 

erum bara ekki að fara að finna upp hjólið endilega. Við tökum þess stefnu 

sem til er og aðlögum hana að okkur og erum að vinna eftir því. Þannig já, 

svarið er já, við erum með það, en við erum alltaf með þetta í raun og veru 

lifandi plagg sem að við erum að vinna með og betrumbæta ef hægt er.  

 

Hjá Árvakri voru ekki ósvipaðir verkferlar í gangi og hjá UB – eða nokkurskonar lifandi 

plagg sem væri stöðugt í endurskoðun og endurnýjun. En athygglin beindist þá að þeim 

málum sem væru efst á baugi hverju sinni og nefndi Viktor m.a. metoo og kynferðisbrot 

sem væru svo mikið í umræðunni núna, en að öðru leiti væri svo sem ekki verið að rýna 

í þetta plagg dags daglega:  

Við erum bæði með nefnd..ég veit ekki hvernig á að segja þetta….eftir þetta 

metoo dæmi að semja þá eineltis- kynferðis- og jafnréttisáætlun sem er 

eiginlega alveg tilbúin… og við vorum svo sem að bíða eftir frá 

íþróttabandalaginu og vera svona í samræmi við hana. 

 

3.3.3. Lestu bara til um það, það er þarna 

Við eftirgrennslan um efni í krísuáætlun hjá þeim íþróttafélögum sem slíka höfðu voru 

þau af ýmsum toga. Jason hjá Árroðanum sagði að ekkert efni þess efnis væri að finna 

hjá sínu félagi en var með sterka skoðun á þessum málum og sagði m.a.:  

Klúbbarnir eru kannski ekkert endilega tilbúnir. Þú ert kominn með eitthvað 

og jafnvel hent því á heimasíðuna og lengra fór það ekkert. Lestu þig bara til 

um það, það er þarna…æi fattarðu mig? Það er allvega ekki hjá okkur, ekki að 

við höfum sest niður og farið svo grundigt yfir það og farið svo yfir það einu 

sinni á ári eða eitthvað svoleiðis..nei nei því miður þá er það ekki. 

 

Eins og áður hefur verið minnst á þá sagðist Jason hjá UB að félagið væri með lifandi 

plagg sem stöðugt væri til skoðunnar en það væri að mestu byggt á efni frá UMFÍ og 

ÍSÍ. Einnig hefur efnið verið unnið með efnistök frá öðrum íþróttafélögum með þeirra 

samþykki. Jason bætti við:  

Ég hef verið að berjast... vegna máls sem að kom upp... seinasta vor. Þá hef ég 

einmitt verið að presentera við bæjarfélagið að að þeir hjálpi okkur svoldið að 



 

 

 

setja grunninn. Af því við viljum bara... og við... og bæjarfélagið vinni vinnuna 

saman... fyrir okkur félög í bæjarfélaginu. 

 

Viktor sagði að Árvakur styddist við efni sem m.a. Frjálsíþróttasamband Íslands og 

íþróttabandalaginu og verið væri að vinna í þeirri áætlun sem væri þá tilsniðin fyrir 

þær íþróttir sem félagið væri með á sinni könnu og bætti að endingu við: ,,Þetta er í 

rauninni runnið undan ÍSÍ sem er náttúrlega regnhlífin yfir allt”. 

Fulltrúar hinna þriggja íþróttafélaganna sögðust ekki hafa neitt efni um 

krísuáætlun handbært sem hægt væri að sína fram á.   

 

3.4. Áfallateymi 

 
3.4.1. Stundum býður maður eftir einhverju til að breyta einhverju 

Þegar grennslast var fyrir um það hvort einhver vísir að áfallateymi væri til staðar hjá 

félögunum kom í ljós að slíku var ekki fyrir að fara hjá þeim flestum. Hjá sumum var 

það þó í einhverri mynd þar sem stólað er helst utanaðkomandi aðstoð, t.d. 

íþróttabandalags eða bæjarfélags. Einnig höfðu sumir viðmælendur á orði að það yrði 

brugðist við með því að setja saman teymi ef svo bæri undir.  

Hjá Ungmennafélaginu Árroðanum er engu áfallateymi fyrir að fara að sögn 

framkvæmdastjóra og ekki komið til tals að gera sérstakar ráðstafanir þar að lútandi.   

Framkvæmdarstjóri GR sagði að þau væru ekki með neitt sérstakt skráð 

áfallateymi sem kæmi saman þegar slíkt þyrfti að virkja. En Marta yfirþjálfari, sem 

hefur starfað lengur hjá GR en Kamilla, bætti við eftirfarandi:  

Þegar eitthvað því um líkt kemur upp þá hefur verið hóað í ákveðna aðila til 

að leysa það mál hvert fyrir sig, ekki ákveðinn hópur. Ef það þarf á presti að 

halda þá er bara fundið út úr því. Ef það þarf sálfræðing eða eitthvað þá er bara 

dílað við það.  

Þegar þessi mál voru borin undir viðmælendur hjá Fótboltafélaginu Spyrni, 

sagði Heiðar að stofnun áfallateyms hefði borið á góma á fundi hjá íþróttabandalaginu 

sem hann sótti. Hann bætti jafnframt við að það væri erfitt fyrir íþróttafélögin að vera 

með áfallateymi. Hann sagðist hafa heyrt um að ÍR hefði sett saman svona teymi hjá 

sér en hefði ekki nánari upplýsingar um það. Varðandi téðan fund hjá 

íþróttabandalaginu er varðaði áfallateymi fyrir íþróttafélög sagði Heiðar:  

Ég veit ekki alveg hvar [málið] er statt innan íþróttabandalagsins sko. Í raun 

og veru myndi íþróttabandalagið styðja félögin með þessu. Þegar að við 

myndum lenda í þessum... aðstæðum þá er… tengingin svo erfið innan 

félaganna, það er svo stutt á milli manna og… maður er svo innvolveraður í 



 

 

 

margt sko. Í raun og veru væri þetta miklu betra ef… íþróttabandalagið í raun 

og veru væri með þetta teymi sem við gætum síðan bara leitað inní. Það væri í 

rauninni styrkur stuðningur íþróttabandalagsins við félögin og það var í 

rauninni það sem við vorum að óska eftir frekar…. Það er svo erfitt að manna 

þetta inni í félögunum og við sáum bara ekki fram á að það væri gott sko. Þó 

við værum með einstaklinga innan félagsins, þeir gætu tengst líka sko. Þetta er 

oft svo samtengt og það er ekkert víst að það teymi myndi virka. En ef við 

hefðum teymi sem íþróttabandalagið hefði og þegar við lendum í aðstæðum 

þá getum við leitað til þeirra og þá kemur það að. 

 

Aðspurður sagði Jason hjá UB að ekki væri um eiginlegt áfallateymi að ræða hjá 

félaginu, en sagði að það hefði aðgang að slíkri hjálp hjá bæjarfélaginu eftir þörfum 

hverju sinni. Einnig sagði hann að íþróttafélög bæjarfélagsins ynnu mikið saman að 

þessum málum þar sem verkferlar með sömu áherslum væru samhæfðir eins og hægt 

væri. Það væri gert til þess að koma í veg fyrir að t.a.m. ef kynferðisbrot koma upp að 

gerendur í slíkum málum gætu ekki farið þegjandi og hljóðalaust á milli félaga innan 

bæjarfélagsins. En þó eiginlegt áfallateymi sé ekki til staðar innan félagsins þá þá er 

stuðst við viðbragðsáætlun:  

Við erum samt sem áður með þannig viðbragðsáætlun að ef að þetta gerist, og 

þetta gerist, þá er leitað til sálfræðings sem við erum með aðgang að, þá er 

leitað til læknis eða prests. Þannig við erum með lækni félagsins og við erum 

með prest sem að við getum leitað til þannig áætlunin í rauninni snýr að því 

hvaða ferlar fara í gang.... 

 

Forsvarskonur Esjunnar tóku í svipaðan streng og fyrri viðmælendur og sögðu 

að ekkert eiginlegt áfallateymi væri til staðar heldur væri leitað út fyrir félagið eins og 

til sálfræðings og annarra sérhæfðra utanaðkomandi aðila. Einnig nefndi María að leitað 

væri til íþróttabandalagsins og ÍSÍ sem væru komin með ágætis farveg og leiðbeiningar 

í svona málum. Andrea íþróttastjóri félagsins nefndi að félagið hefði líka aðgang að 

slíku teymi hjá einu af sérsamböndunum sem væri sterklega tengt við félagið þar sem 

stærsta deild þess heyrði undir það:  

Þau eru með teymi kringum sig líka þar, eins og t.d. [xxxx]sambandið sem er 

stærsta deildin hjá okkur í rauninni. Þau eru með áfallateymi hjá sér sem við 

getum leitað til og eru þá einmitt með sálfræðing, ég held þau séu með lækni 

líka og lögfræðing sem er inni í því teymi. 

 

Hjá Árvakri sagði Viktor að þetta væri á könnu nefndar sem væri að vinna að áætlun 

um þessi mál en áfallateymi væri þó ekki til staðar, en það yrði þó alltaf leitað til prests 

og þess háttar fagaðila eftir því hvert áfallið væri hverju sinni. Þetta væri bara ekki 

komið lengra á teikniborðinu. Arnar hafði eftirfarnadi við þetta að bæta:  



 

 

 

Jaaá svo held ég bara með fullri virðingu fyrir öllu sem við gerum, að ef við 

myndum lenda í einhverju þá myndum við búa það til sko. Stundum býður 

maður eftir einhverju til að breyta einhverju... Það er gott að við fáum þessar 

spurningar þá getum við farið með þetta fram og verið klár á undan.  

 

3.4.2. Hvar eigum við að vera sérfræðingar? 

Þegar rýnt er í fyrri svör viðmælenda var ekki búist við að félög þeirra hefðu staðið 

fyrir æfingum að einhverju tagi þar sem sett er upp ákveðin sviðsmynd af áfalli eða 

krísu þar sem viðbrögð við þeim eru æfð. Það kom líka á daginn að ekkert af þeim 

félögum sem hér lágu til grundvallar í þessari rannsókn hefðu haft einhverja æfingu af 

því tagi, né deildir innan þeirra samkvæmt viðmælendanna bestu vitund.  

Einn þeirra, Adam hjá UÁ hafði ákveðnar kenningar uppi um afhverju slíkt 

hefði ekki verið í deiglunni hjá félaginu hans og deildum þess:  

Kannski… ætli skýringin sé ekki sú það eru allir over load-aðir. Þessi mál 

ásamt fullt af öðrum málum. Það er kannski erfiðleikarnir í þessum rekstri 

allsstaðar að það er… fullt af fínum málum og svo er þetta alltaf spurning, hvar 

eigum við að vera sérfræðingar? Þetta er svona ekki ósvipað og með skólana…. 

Börnin eiga að koma til að læra, en þau eiga ekki að læra alla heimsins hluti 

þar…. Það er svo sem sama hér, svo er þetta bara spurning hversu langt á að 

ganga…. Hversu langt geta menn gengið og hérna félag eins og við þá er þetta 

áhugamennska allt í kring um okkur. Hitt er bara svona…laustengt 

sjálfboðaliðastarf þar sem fólk eltir börnin sín og tekur bara þátt í einum 

viðburði. Þannig að það er bara spurning hversu langt menn eiga að ganga og 

hversu langt menn geta gengið í þessu.  

 

Heiðar, íþróttastjóri FS sagði að umræða um þessi mál væri þörf og gott að 

brydda upp á henni þar sem hún hafi í raun ekki komið til umræðu hingað til.  

 

3.5. Starfsfólk og krísa 

 
3.5.1. Við bökkum okkar fólk upp eins og við getum 

Að ýmsu er að huga þegar kemur að krísum og krísustjórnun. Er mannauðurinn hjá 

íþróttafélögunum ekki síst mikilvægur partur í því samhengi. Misjafnt var eftir 

íþróttafélögum hvernig þau styddu við starfsfólk sitt og aðra þá sem koma að áföllum 

sem eiga - eða geta átt sér stað hjá íþróttafélögunum.  

Hjá UÁ svaraði Adam því til að ekkert slíkt ferli væri til staðar hjá félaginu.   

Það var nokkuð meira kjöt á beinunum varðandi þessi mál hjá GR og sagði 

Kamilla að oftast væru þetta bara samræður við það fólk sem á í hlut hverju sinni. Marta 



 

 

 

yfirþjálfari tiltók að þegar atvik sem flokkast undir áföll hafi komið upp þá hafi hún 

sest niður með viðkomandi þjálfara sem í hlut á og málin rædd ofan í kjölin:  

Eftir á þá kannski sest maður bara niður með viðkomandi þjálfara og svona 

aðeins að... fara yfir málin, hefði verið hægt að gera eitthvað öðruvísi, voru 

nægilega margir þjálfarar á staðnum þú veist. Farið yfir ferlið... en og aftur þá 

er hvert tilvik fyrir sig skilgreint og metið skilur þú, en við erum ekki með 

einhverja skipulagðar [samræður]. 

 

 Eins og við mátti búast út frá öðrum svörum viðmælenda Spyrnis þá hafði ekki 

komið til þess að starfsmenn félagsins hafi þurft á slíkum stuðningi að halda og Heiðar 

svaraði því svona: 

Þetta hefur bara ekki komið upp…. Þetta er tekið fyrir í hverju tilviki fyrir 

sig…. Þessi áætlun, til að gera langa sögu stutta, hún er ekki til staðar í 

félaginu…. Þetta er tekið á ef eitthvað kæmi upp…. Þá myndum við bara taka 

á því atviki hverju sinni sko. 

 

Jason hjá UB sagði að stuðningur væri til staðar fyrir starfsfólk félagsins og 

samningsbundna leikmenn sömuleiðis: 

Aftur kem ég að að því að við höfum aðgang að sálfræðingum og hérna og við 

tökum bara dæmi sem jafnvel okkar starfsmenn og ég segi oftast leikmenn t.d.  

eru okkar starfsmenn.... Þeir lenda í áföllum og þá höfum við verið með aðgang 

að... sálfræðiþjónustu eða réttara sagt fyrirtæki sem er að veita það sem að við 

hörfum verið að fara til... 

 

Ungmennafélagið Bifröst er þar með eina félagið, sem hér er til skoðunar, sem leitar 

sérstaklega til sálfræðiþjónustufyrirtækis varðandi stuðning við starfsfólk sitt og 

samningsbundna leikmenn þegar þarf að veita því stuðning vegna áfalla. 

Andrea sagði að sem betur fer hafi félagið ekki þurft á slíkum stuðningi að halda 

við sitt starfsfólk, ef undaskilin eru dauðsföll tengdum iðkendum eða starfsmönnum þá 

er reynt að aðstoða viðkomandi eftir fremsta megni. María bætti við:  

Hverfið nátúrlega er… gott… upp á aðgengi að prestum og aðgengi að öllu í 

hverfinu, en ég held að við bökkum okkar fólk upp eins og við getum…. Svo 

er bara að koma því í… þessi úrræði sem við höfum aðgang að. 

 

Arnar yfirþjálfari hjá Árvakri sagði að ekki hafi reynt beint á þetta en tiltók að 

þegar t.d. um iðkanda sem hafði misst foreldri væri um að ræða, þá hafi í raun komið 

oftast til kasta foreldrahópsins í flokki viðkomandi iðkanda:  

Það hefur gerst að þjálfarinn hefur þá kallað foreldraráðið saman og 

farið aðeins yfir þetta og oft eru þetta kannski ungir krakkar. Allavega 

reynir hópurinn svolítið að halda utanum einstaklinginn. En það er 

ekkert skipulagt, bara svona þegar það gerist. Það bara fer eftir 



 

 

 

foreldrahópnum oft í rauninni. Oft eru gríðarlega sterkir foreldrar sem 

stíga inní. Kannski er þjálfarinn tuttugu og fjögura fimm ára. Þá er 

kannski oft betra að vera með einhvern eldri og reyndari. 

 

3.5.2. Ekki hefur reynt á eftirfylgni í kjölfar krísa  

Ef áföll eða krísur hafa átt sér stað þá er ekki einvörðungu hugað að stuðningi við 

starfsfólk, því eftirfylgni er einnig mikilvæg. Eins og nærri má geta er hætt við því að 

erfiðir atburðir geta fylgt fólki lengi á eftir og gengið nærri þeim. Þegar eftir þessu var 

spurt hjá viðmælendum sem höfðu reynslu af þessu eða skoðun komu ýmsir vinklar 

fram.  

Marta hjá GR sagði að þessum málum væri fylgt eftir af yfirþjálfara í þeim 

tilfellum sem um þjálfara félagsins væri að ræða og þá væri það gert þegar lengra væri 

liðið frá atburðinum. Við þetta bætti Kamilla að öðru leiti væru engir sérstakir ferlar 

varðandi eftirfylgni við starfsfólk: ,,...þannig að segjum að við séum ekki með 

sérstaklega vant fólk sem getur hoppað inn í og veit hvað á að gera næst....“ 

Ekki hefur komið til stóra áfalla eða krísa hjá UB þannig að þurft hafi að veita 

starfsmönnum ákveðna eftirfylgni út úr áfallinu. En þetta væri klárlega eitthvað sem 

þyrfti að taka til athugunar að mati Jasonar. 

Hjá Esjunni sagði María að félagið hefði aðgang að sálfræðingum ef þörf væri 

á þeirra þjónustu og hana mætti vissulega nýta fyrir eftirfylgni vegna áfalls starfsmanna, 

sem félagið hefði þó blessunarlega sloppið við fram til þessa. En að öðru leiti þá væru 

þær Andrea til staðar sem yfirmenn annars starfsfólks - eða eins og María orðaði það: 

,,Við náttúrlega styðjum fólk eins og við getum. En ekki á faglegum [grundvelli] við 

höfum ekki þekkingu í það”. 

 

3.5.3. Eitt félag skyldar þjálfara á námskeið til verndar börnum gagnvart 

kynferðisbrotum 

Af þeim sex íþróttafélögum sem skoðuð voru, sögðust viðmælendur einungis eins 

þeirra vera með fasta klásúlu í samningum þjálfara um að þeir sæki sér forvarnarfræðslu 

hjá Blátt áfram samtökunum til verndar börnum gagnvart kynferðisbrotum. Um er að 

ræða Glímufélag Reykjavíkur en Marta yfirþjálfari þar sagði:  

Við erum með fræðslu fyrir þjálfarana en Blátt áfram- og 

skyndihjálparnámskeið eru skylda. Allir þjálfarar okkar fara í gegnum 

námskeið hjá þeim. Enginn þjálfari hjá okkur kemst í gegnum að þjálfa tvö ár 

hjá okkur án þess að fara á námskeið hjá þeim. Við höldum þau á hverju ári. 

Ef þú kemst ekki þetta árið þá ferðu næsta árið.  



 

 

 

 

Ekkert íþróttafélaganna hafði staðið fyrir fræðslustundum um áföll fyrir iðkendur eða 

foreldra. 

 

3.6. Tengiliðir og foreldrar 

 
3.6.1. Lögreglan, barnavernd og prestur 

Aðspurðir um tengiliði í krísum tilgreindu einungis tvö af sex íþróttafélögum hverja 

þeir hefðu. Sem segir kannski meira um þá staðreynd að félögin hafa ekki verið að 

lenda í alvarlegum krísum og þ.a.l. ekki verið að gera ráð fyrir fyrirfram ákveðnum 

tengiliðum inn í skipuritið hjá sér.   

Hjá GR nefndi Kamilla að þau leituðu til Blátt áfram þegar og ef vaknar upp 

grunur um kynferðisbrot eða áreiti væri um að ræða. Að öðru leiti væri það metið hverju 

sinni eftir eðli málsins og atvikum. 

Þessi mál voru ágætlega ígrunduð hjá Esjunni þar sem viðmælendur þar voru 

meðvitaðir um þennan þátt krísustjórnunar. Andrea nefndi lögregluna, 

barnaverndarnefnd og prest sem helstu tengiliði. María bætti við:  

Svo eru sérasmböndin og ÍSÍ með…það er listi frá þeim sem snýr að eins og 

kynferðisafbrotum eða eitthvað þá leitar maður í ákveðinn farveg. Það er bara 

samkvæmt þessum lista sem þau senda út. Það er ekkert langt síðan við fengum 

nýjan lista. 

 

Andrea upplýsti einnig að það væri hnappur inni á heimasíðu félagsins sem leiddi fólk 

í þann farveg sem þyrfti að fara ef það yrði fyrir kynferðiáreiti eða ofbeldi. Þessi 

hnappur væri nýkominn upp eða í framhaldinu af metoo byltingunni. Þannig væri 

felagið að stuðla að milliliðalausri tengingu við fagaðila fyrir þolendur ef þeir kysu að 

fara þá leið. María sagði að ÍSÍ leiddi þetta verkefni og félagið hefði ákveðið að fylgja 

í kjölfarið með sínum samstarfsaðilum og virkja þetta úrræði. 

 

3.6.2. Foreldrum haldið upplýstum 

Samskipti við foreldra og aðra aðstandendur er hluti af krísustjórnun. Eins og gjarnan 

áður í þessari rannsókn þá hafa félögin ekki þurft að takast á við slík samskipti í kjölfar 

krísu.  

Þau litlu áföll sem hafa komið upp hjá GR hafa snúið að slysum á æfingum. Þegar um 

börn og unglinga hefur verið að ræða þá er strax haft samband við foreldra að sögn 

Mörtu sem hafði þetta að segja um samskiptin:  



 

 

 

Ef ég hef ekki hringt sjálf, ef þjálfarinn hefur gert það skilurðu, foreldrarnir 

komnir á staðinn, þá hef ég fylgt því eftir með því að athuga er eitthvað sem 

við hefðum getað gert frekar. Hvernig er líðan viðkomandi barns og því fylgt 

vel eftir. En við höfum kannski ekki beint haft að framkvæmdarstjóri eða 

einhver annar haft eitthvað sérstakt samband, bara viðkomandi þjálfari, 

viðkomandi yfirþjálfari. Ef... áföllin eru ennþá stærri skilurðu, þá er þetta 

kannski komið í annað ferli... En yfirleitt er það þannig að ég sem yfirþjálfari 

fylgi bara málinu eftir og sé til þess að viðkomandi komist þá í framhaldinu til 

sjúkraþjálfara eða læknis eða slíkt. 

 

Jason hjá UB sagðist vera þakklátur og heppinn að ekkert stórt áfall hafi dunið 

á starfsmannahópinn til þess að geta rætt ofan í kjölinn um þennan þátt krísustjórnunar. 

En benti þó á að áföll hjá börnum léti félagið sig varða:  

En varðandi... börn og fleira þá… hefur þetta alltaf verið í því formi að… 

sjálfsögðu er ákveðið net sem að sinnir þeim bara… hér á svæðinu.  Þetta eru 

börn sem hafa misst foreldra sína eða foreldrar misst börnin sín… Þá hefur 

maður reynt það að bjóða fram aðstoð félagsins ef það er eitthvað. Við látum 

þjálfarana vita að þarna þurfi að hlúa vel að og fylgjast vel með fyrstu skrefum 

ef þú ert að koma aftur inn á æfingar jafnvel og sama með það að... við höfum 

verið þegar það koma alvarleg áföll... þá höfum við náttúrulega verið að nota 

okkar fyrirmyndir til þess að, við skulum bara orða það þannig, reyna að 

hressa. En það er kannski ekki á sálfræðinótunum en bara svona reyna að sína 

að félagið er hérna við erum ein fjölskylda við höfum notað fyrirliða liðsins, 

karla og kvenna til að til að gleðja viðkomandi.... 

 

Þar sem nýlegt dæmi kom inn á borð hjá Esjunni þá reyndi sannarlega á 

samskipti við foreldra þolandans eftir það áfall sem varð að lögreglumáli líkt og fram 

hefur komið hér að framan. Andrea sagði að þar hefði skipt máli að hafa strax samband 

við foreldra og fá þá á fund. Í framhaldinu skipti máli að halda þeim upplýstum um 

þann hátt í þessu máli er snéri að félaginu. Þannig var því máli fylgt eftir með foreldrana 

upplýsta um gang mála, þar til það fór sína leið í dómskerfinu og þar með komið úr 

höndum félagsins að sögn Andreu.  

 

3.7. Verkferlar í kynferðisbrotamálum 
 

3.7.1. Mikilvægi aðkomu fagaðila 

Þegar kannað var hvernig íþróttafélögin meðhöndluðu kynferðisbrot sem hefðu komið 

upp – eða gætu komið upp innan þeirra eða tengt fólki á þeirra vegum, voru félögin vel 

með á nótunum hvernig vinna ætti úr slíkum krísum. Með tilkomu metoo byltingarinnar 

þá fóru ÍSÍ, UMFÍ og íþróttabandalögin að vinna markvisst að forvörnum samkvæmt 



 

 

 

viðmælendum. Mikil umræða fór af stað og flest íþróttafélögin í samvinnu við 

íþróttahreyfinguna fóru í mikla naflaskoðun, hvað mætti gera til að betrumbæta og 

fyrirbyggja brot af þessu tagi. Félögin sem hér eru til skoðunar höfðu flest látið sig þessi 

mál varða og gert ráðstafanir þar að lútandi. 

 Hjá Árroðanum eru reglurnar í þessum málum þær að öll svona mál eiga að 

koma inn á borð hjá framkvæmdastjóra og eða íþróttta- og félagsmálastjóra félagsins. 

Í framahldinu veita þeir þessu máli í ákveðinn farveg þó vissulega mættu þeir verkferlar 

vera betur ígrundaðri, eða eins og Adam sagði: 

Málin eiga… að koma til okkar…. Þannig að við byrjum þá á að setjast niður… 

Það er eiginlega þannig að við metum það [hvort] þetta er mál sem við viljum 

vísa til UMFÍ eða stuðningsráðs..eða vettvangs UMFÍ eða þaðan af lengra. 

Hiklaust til lögreglu ef að svo ber undir, ef við teljum að það þurfi að fara þann 

farveg. Svo aftur stuðningur eftir það…. Ég treysti okkur til að hugsa eitthvað, 

það væri svona eins og þegar þú ert kominn með vatnið upp undir hendur og 

þarft að spila hratt úr því – og þá er alveg eins líklegt að maður geri einhver 

mistök af því maður er ekki undirbúinn sko. Þannig að já..það má færa rök 

fyrir því að þetta mætti vera í betra horfi. 

 

Ástæða þess að málin væru ekki í betra horfi hjá félaginu að mati 

framkvæmdastjórans hvað hann vera eftirfarandi: 

Við vitum nú sumt af þessu, en svo bara kemur þetta sama upp þú ert með fólk 

í vinnu og það hefur x tíma og svo er bara orðin einhver forgangsröðun og allir 

í einhverju ákveðnu. Þetta eru kannski málin sem að eru sem betur fer ekki 

dags daglega hjá þér. Þú mætir ekki á morgnana hérna og segir; Jæja nú er 

þetta kynferðismál hérna… það er ekki daglega rútínan okkar sko. En það er 

aðvitað alltaf spurning um að halda því við bara eins og skyndihjálp og öðru… 

og þetta fer oft út á kant. Og svo bara kannski, sem betur fer, maður er ekki að 

hugsa um þetta dags daglega. En fyrir vikið líður bara tíminn og áður en þú 

veist af er árið hálfnað eða búið.  

 

Glímufélag Reykjavíkur hefur stuðst við Blátt áfram samtökin um hvernig skuli 

meðhöndla þau kynferðisbrotamál sem upp koma hjá félaginu, svo vitnað sé í Mörtu 

yfirþjálfara: 

Þegar þannig mál koma upp þá höfum við fengið ráðleggingar hjá Blátt áfram 

um næstu viðbrögð, hvað telja þau viðeigandi fyrir tiltekið brot og fengið 

viðeigandi ráðleggingar hjá þeim. Það hafa einmitt komið upp þannig tilfelli 

og það eru fyrstu viðbrögðin, og útfrá því er svo unnið.... Ef við teljum okkur 

þurfa frekari aðstoð að þá leitum við frekari aðstoðar frá þeim. Þeir koma þá 

og aðstoða okkur. Ræða við viðkomandi aðila ef það á við.... Það er í rauninni 

ferlið. 

 



 

 

 

Þegar þessi mál voru borin undir Jason hjá UÁ var hann mjög meðvitaður um 

þetta og kvað félagið hafa sett sér ákveðna verkferla er varðar meðhöndlun 

kynferðisbrota. Hann nefndi nýlegt dæmi þar sem hann rakti hvernig var tekið á því 

máli og öðrum samsvarandi. Eins og aðrir viðmælendur, sagði Jason að 

kynferðisbrotamál væri vísað á annað stig til óháðra fagaðila þar sem málin fengju sem 

bestu meðhöndlun:   

Það er algjörlega skýr krafa hjá félaginu að þetta fari í faglegan feril á þann 

háttinn að ég er ekki dómbær, þetta er oft sem ég sem framkvæmdastjóri get 

ekki sett mig í eitthvað dómarasæti af því oft er þetta þannig... að þetta varðar 

kannski náinn starfsmann þetta varðar kannski einhvern þjálfara sem að þú 

þekkir vel.... Þannig að við höfum vísað þessu út og nýjasta dæmið er bara 

æskulýðsvettvangurinn sem er hjá UMFÍ... og þar fæ ég bara eins og í síðasta 

mánuði, þá fékk ég... feedback punkta sem að ég hefði mátt gera betur. Og að 

sjálfsögðu lagfæri og reyni að laga innandyra. Og eftirfylgnin er náttúrulega 

þannig að við fylgjum því eftir, ég meina hugsanlega er þetta brottrekstrasök 

hjá þeim aðila hér innandyra eða sjálfboðaliða sem að má bara ekki koma að 

starfinu. 

 

Þegar alvarleg mál sem þessi koma upp þarf að vinna málið á ákveðinn hátt. Hefur 

UMFÍ leitt það regluverk sem félagið fer svo eftir að sögn Jasonar. Það þarf líka að hafa 

þá aðilla upplýsta sem málið varðar eins og hann tíundar hér:  

Það var bara unnið eftir því eins og kostur var eða bara já nákvæmlega eftir 

því - og þeir punktar teknir fyrir.  En ég er ekki að bera þetta á borð fyrir alla 

aðalstjórnendur, ég ber þetta á borð fyrir formann aðalstjórnarinnar og segi 

honum frá málinu sem kom upp og það sé farið út úr félaginu. Þetta sé í vinnslu 

og upplýsi líka formann viðkomandi deildar ef að málið á við í sunddeildinni 

þá formann sunddeildarinna, formann knattspyrnudeildar ef þetta á við í 

knattspyrnudeildinni og svo framvegis. 

 

Aðspurður um stuðning félagsins við þolandann sagði Jason: 

Þar er náttúrulega bara samtal við foreldrana og auðvitað eru [þolendurnir] þá 

í.. þessum sálfræði kúrsum hjá viðeigandi aðilum sem að við höfum annað 

hvort skaffað eða þau sjálf.... Hver sem á í hlut að það er reynt að styðja [þann] 

eftir fremsta megni, en ferlarnir mættu vera skýrari... Bara þessi stuðningur og 

því miður, auðvitað þarf þetta að vera  eftirfylgni, símtal eftir mánuð, símtal 

eftir tvo mánuði. Að því sögðu þá er ég einmitt að tala um það að færa þetta 

betur inn í bæjarapparatið og bæjarfélagið. 

 

Þá gagnrýnir Jason boðleiðirnar milli íþróttafélagsins, skóla og bæjaryfirvalda. Þar telur 

hann upplýsingastreymi vera ábótavant og einingis í aðra áttina:  

Hér er bara eitthvað ofbeldi eða eitthvað í gangi sem er bara barnaverndarmál 

og ég fer með þetta í skólana. Upplýsingarnar komast ekkert á milli og mér 

finnst stundum að þyrfti að geta verið einhver vinkíll þarna á milli vegna þess 



 

 

 

að í íþróttafélögum eins og Bifröst, við erum komin með fagfólk í svo margar 

stöður hérna og það er ótrúlega erfitt - og það er kannski það sem sveitafélagið 

hræðist að tengjast okkur betur við það sem er að gerast þar. Þetta tengdist inn 

í skólann, þetta tengdist inn í íþróttastarfið... 

 

Þarna telur Jason að boðleiðirnar megi vera beinni og skýrari milli félagsins og skóla 

og þurfi ekki alltaf að fara í gegnum bæjarfélagið með það. En stundum eru málin þó 

þannig vaxin að hann setji sig í samband beint við skólastjóra viðkomandi skóla í ef 

mikið liggur við. En þarna er hann fyrir hönd félagsins að sinna ákveðinni 

tilkynningaskyldu til fyrirbyggingar. Jason bendir því næst á skekkjuna:  

Þegar það koma svona mál upp sem að mér finnst þeir þurfa að vita um, þá 

heyri ég bara beint í skólastjórnendum sem vísa þessu á eitthvað menntasvið.... 

Málið er tekið úr mínum höndum og ég er alveg tilbúinn í það, en ég verð samt 

að fá skýrslu vegna þess að það er ekki hægt að hafa einar reglur í skólunum 

og aðrar hér. Þannig það er það sem ég er að reyna að segja að við þurfum 

einhvern veginn að tengja okkur á milli en auðvitað er það 

persónuverndarlöggjöfin sem gerir okkur það erfitt fyrir, en ég er ekkert að 

gagnrýna hana auðvitað þarf að verja það alveg.  

 

Eins og áður hefur verið greint frá fara þessi mál sína boðleið innan félagsins 

að sögn Andreu íþróttastjóra. Vissulega geta þolendur nýtt sér hnappinn sem er á 

heimasíðu félagsins og áður hefur verið greint frá og lýst hvernig hann er notaður. En 

oftast nær berist svona mál inn á borð íþróttastjóra eða framkvæmdastjóra félagsins. Í 

framhaldinu er unnið út frá verkferlum sem gefnar eru út af ÍSÍ og tiltækur listi við 

höndina með fagaðilum sem hægt er að leita þegar þarf. Andrea sagði að ef grunaður 

aðilli er starfsmaður  félagsins, þá er hann þegar í stað sendur í tímabundið leyfi af þeirri 

ástæðu: ,,Börnin eru alltaf í fyrsta sæti og njóta vafans hjá okkur, en að sjálfsögðu 

reynum við að hérna að koma bara fram við alla af virðingu með hvernig málin eru 

tækluð”. María benti á að þeirra félag væri með nokkrar íþróttagreinar þar sem nándin 

væri mikil milli iðkenda og þjálfara og benti á eftirfarandi:  

Þegar þú horfir á fimleika og þú ert með… hálfberar stelpur í fimleikabolum 

og karlþjálfara. Þetta getur litið út fyrir kannski leikmann úr glugganum mjög 

sérstakt. Þau þurfa að koma við þau í móttöku, þau þurfa að grípa krakkana. 

Þetta er eins og með sundið, þetta eru mjög sérstakar íþróttir. Það hafa komið 

upp mörg mál í sundinu með kynferðis… ekki hjá okkur, en svona í 

sundgreinunum. En það náttúrlega er eins og sérstaklega í fimleikunum… þá 

gerist það mjög reglulega að þjálfari kemur við krakka á óviðeigandi stöðum, 

en það er ekki… þar er kannski vegna þess að hann er að bjarga að hann falli 

á hausinn skilurðu. Og þá er þetta viðkvæmt. 

 



 

 

 

Samkvæmt Viktori hjá Árvakri, þá höfðu þeir ekki fengið neinar tilkynningar um 

kynferðisbrot inn á borð hjá sér og þar af leiðandi ekki sett sér ákveðna vinnureglur 

með slíkt, en það stæði vissulega til bóta með þeirri handbók sem er í smíðum og tekur 

m.a. annars á þessum málum. Arnar sagði eftirfarandi ef svona mál myndu koma upp 

þá:  

Ef við myndum lenda í þessu núna, bara miðað við umræðuna… myndum við 

alltaf leita til Fanneyjar. Hún myndi bara stýra þeirri vinnu alveg klárlega. Hún 

er í nefnd á vegum Menntamálaráðuneytisins er að setja þetta allt saman upp, 

hún er í félaginu og hefur verið svo hvetjandi í þessu. 

 

4. Umræður og ályktanir 
 

4.1. Samantekt úr niðurstöðum eigindlegarar rannsóknar. 
Niðurstöðurnar úr eigindlegri rannsókn leiða það í ljós að nokkuð vantar upp á að 

krísuáætlun sé almennt tiltæk hjá íþróttafélögum. Má það helst rekja til þess að þau 

félög sem voru til skoðunnar hafa ekki lent í alvarlegum krísum sem hefur þau hafa 

ekki ráðið við sjálf. 

 Þegar grennslast var fyrir um krísu tilvik hjá viðkomandi íþróttafélögum kom í 

ljós að flest þeirra hefðu einungis tekist á við minni háttar tilvik, án þess þó að lítið sé 

gert úr alvarleika þeirra tilvika. En þau voru þess eðlis að félagið hverju sinni var ekki 

að fást við atvik sem hafði með alvarleg slys þar sem mannslíf hefðu jafnvel verið í 

húfi, atvik sem gæti skaðað orðspor þess alvarlega né önnur krísu atvik þar sem þyrfti 

að kalla inn marga sérhæfða aðila eins og t.d. björgunarsveitir, slökkvilið og lögreglu 

vegna meiri háttar ástands hjá því.  

 Alvarlegustu atvikin hjá sumum félögunum snéru að kynferðisbrotamálum og 

var þeim gjarnan beint í viðeigandi farveg hjá annað hvort UMFÍ eða ÍSÍ - og í 

einhverjum tilfellum kom til kasta fagaðila eða samtaka sem sérhæfa sig í þessum 

málum. Samkvæmt viðmælendum var um að ræða kynferðisbrotamál sem fengu eins 

faglega og góða meðhöndlun og unnt var í ljósi alvarleika þeirra mála. Hjá einu félaginu 

hafði komið upp alvarlegt atvik þar sem foreldri eins iðkanda veittist að barni með 

ofbeldi inni í klefa þannig að úr varð lögreglumál.  Það fór einnig sína leið í kerfinu án 

frekari afskipta félagsins.  



 

 

 

 Önnur atvik sem nefnd voru af viðmælendum snéru að iðkanda sem féll á 

lyfjaprófi ásamt brottrekstrum á þjálfurum í einhverjum tilfellum. En það er eitthvað 

sem er ekki eins þungt í vöfum og annað sem aðrir viðmælendur nefndu og má flokka 

frekar sem drama atvik þar sem fljótt er að fenna yfir svona mál og þau heyra fortíðinni 

til án frekari eftirmála.  

 Fá félög búa yfir krísuáætlun að einhverju tagi. Þó voru sum þeirra með 

einhvern vísi að slíkri áætlun. Viðmælendur frá tveimur félögum sögðu að þetta væri í 

raun lifandi plagg sem væri stöðugt í endurskoðun. En önnur félög sem ekki bjuggu 

yfir slíkri áætlun voru annað hvort að vinna að handbók þar sem slík áætlun kemur fyrir 

að einhverju leiti eða þá engin krísuáætlun af neinu tagi var til staðar. Eins og einn 

viðmælandinn orðaði það að í þessum tilvikum eins og ýmsum öðrum þá væri brugðist 

við þegar maður væri kominn út í ánna. Viðmælandi hjá einu félaginu sagði þó að hjá 

þeim væri reynt að fyrirbyggja ákveðnar krísur t.d. með því að senda iðkendur í 

keppnisferðir í viðurkenndum bílum með viðurkenndum bílstjórum, þannig mætti 

minka líkur á mögulegu umferðaslysi. 

 Það efni sem er til staðar í þeim áfallaáætlunum hjá þeim félögum sem hafa 

slíka áætlun. Það efni sem stuðst var við í handbækurnar voru flest runnin undan rifjum 

ÍSÍ, UMFÍ og þar að auki hefði verið notað gagnlegt efni frá öðrum félögum í áætlunina. 

Eitt félagið sagðist styðjast við efni,í þeirra handbók sem enn væri í vinnslu, frá 

Frjálsíþróttasambandinu og íþróttabandalagi þess bæjarfélags. Einn viðmælandi sem 

sagðist ekki vera með neitt efni í áfallaáætlun né áfallaáætlunina sjálfa vildi meina að 

þar sem ekki ynnist nægur tími til þess að vinna í þessum málum vegna manneklu og 

gnót verkefna sem gengu fyrir öðru hjá félaginu. Af sex íþróttafélögum sögðust þrjú 

þeirra ekki hafa neitt efni um krísuáætlun í sínum bókum. 

 Við eftirgrennslan um hvort vísir að áfallateymi væri til staðar hjá félögunum 

kom á daginn að slík teymi væri ekki fyrir hendi hjá félögunum. Hjá sumum þeirra 

hefði hugmyndin borið á góma en ekkert meira verið aðhafst með það. Einn 

viðmælandinn sagði að hugmynd að stofnun áfallateymis hefði komið upp á fundi með 

íþróttabandalaginu þar sem það myndi hafa veg og vanda að slíku teymi sem myndi þá 

nýtast íþróttafélögum bæjarfélagsins. En hann hafði engar nánari upplýsingar um hvort 

sú hugmynd væri komin eitthvað lengra. Einn viðmælanda nefndi að félagið hefði 

aðgang að áfallateymi á vegum bæjarfélagsins. Annað félag hefur aðgang að 

áfallateymi hjá sérsambandi vegna náinnar og mikillar samvinnu við það.  



 

 

 

 Viðmælendur allra félaganna greindu frá því að engar krísu- eða áfallaæfingar 

hafi átt sér stað innan félaganna. Einn viðmælandinn fagnaði því að þessi umræða ætti 

sér stað en hún væri þörf til þess að koma þessum málum í farveg. Annar viðmælandi 

kenndi um fáliðun og verkefnapressu á þá starsmenn sem fyrir væru og þ.a.l. væri svona 

mál ásamt fullt af öðrum fínum málum ekki efst á baugi. 

 Varðandi stuðning við starfsfólk félaga sem þurfa að sinna áföllum iðkenda 

félagsins sögðust sumir viðmælendurnir að stuðningurinn fælist fyrst og fremst í 

samtali við fólkið þar sem farið væri yfir hvert tilvik fyrir sig. Hjá nokkrum félögum 

eru sálfræðingar á þeirra vegum sem starfsmenn geta nýtt sér. Einn viðmælandi sagði 

að þau reyndu að bakka starfsfólk félagsins upp eins og kostur væri, jafnvel með hjálp 

fagaðila eins presta.  

 Eftirfylgni við starfsfólk er á svipuðum nótum í formi samtals við það og einnig 

með samtalstímum hjá sálfræðingi eða öðru fagfólki á þessu sviði. 

 Þegar spurt var um hvort einhver fræðsla um áföll fyrir iðkendur eða starfsmenn 

hefði verið í boði hjá félögunum þá svöruðu viðmælendur því neytandi nema einn sem 

sagði að sitt félag skikkaði þjálfara þess á námskeið hjá Blátt áfram forvarnir gegn 

kynferðisbrotum.  

 Þegar spurt var út í hverjir tengiliðir félaganna væru þegar áföll eða krísur koma 

upp. Var svarið á álíka vegu hjá þeim sem ekki höfðu lent í krísu að engum tengiliðum 

væri fyrir að fara hjá þeirra félögum einfaldlega vegna þess að það hefur ekki komið til 

þess að það hafi þurft að sögn viðmælenda. Hjá einu félaginu er leitað til Blátt áfram 

samtakanna ef leikur grunur á kynferðisofbeldi. Einhverjir nefndu ÍSÍ sem tengilið og 

eitt félagið er með lögregluna, barnaverndarnefnd og presta sem tengiliði. 

 Þegar spurt var um samskipti við foreldra í þegar áföll koma upp innan 

félaganna sagði einn viðmælandinn að það falli oftast í skaut þjálfaranna að vera í 

samskiptum við foreldrana, eftir atvikum hefur þeim samskiptum verið fylgt eftir af 

yfirþjálfara viðkomandi deildar. Annar viðmælandi talaði um að félagið væri boðið og 

búið að aðstoða eftir fremsta megni ef um andlát foreldra iðkenda eða þegar foreldrar 

missa börnin sín sem voru kannski hjá félaginu. Í slíkum tilvikum eru þjálfarar fengnir 

til að hlúa vel að fólkinu sem á í hlut. Hjá öðru félagi reyndi á slík samskipti þar sem 

ofbeldi gagnvart barni kom inn á borð stjórnenda. Í því tilfelli var þess gætt að halda 



 

 

 

foreldrum þolendans vel upplýstum allan tímann þar til málið var kært til lögreglunar 

og þar var málið tekið yfir. 

 Að endingu var farið yfir verkferla hjá íþóttafélögunum þegar, eða ef 

kynferðisbrot eiga sér stað. Nokkrir viðmælendanna voru sammála um að m.a. 

umræðan um metoo sem komst í hámæli fyrir rúmu ári síðan hefði haft sitt að segja að 

gangskör hafi verið gerð í forvörnum og úrbótum ýmiskonar til að sporna við 

kynferðisbrotum. Þar hafi bæði ÍSÍ og UMFÍ stuðlað að betri forvörnum og fræðslu í 

þessum málum og haldið þeim vel að íþróttafélögunum. Flest félögin hafi nýtt sér það 

og allavega eitt þeirra komið fyrir hnappi á heimasíðu þess þar sem hægt er að afla 

upplýsinga um þessi mál og leiðbeiningar um næstu skref fyrir þolendur 

kynferðisofbeldis. Hjá sumum félögunum er ferlið þannig að ef grunur leikur á 

kynferðisofbeldi gagnvart iðkanda eða starfsfólki þá fer það inn á borð hjá 

framkvæmdastjóra eða íþróttastjóra. Þeir koma málunum svo í viðeigandi farveg, til 

ÍSÍ, UMFÍ eða til lögreglunar ef svo ber undir. Eitt félagið leitar til Blátt áfram með 

hvernig skuli meðhöndla svona mál. Einnig nefndi einn viðmælenda mikilvægi þess að 

íþróttafélög og skólar innu þétt saman í þessum málum, sérstaklega ef um er að ræða 

iðkanda sem hefur gerst brotlegur en bara skólinn hefur upplýsingar um það og aðvarar 

ekki félagið um það vegna persónuverndarlaga. En stundum þyrfti að vera hægt að gefa 

undanþágur á svona upplýsingum um gerendur í kynferðisafbrotamáli til þess að gera 

fyrirbyggjandi ráðstafanir. Þarna væri vissulega brotalöm í skjóli laganna. 

4.2. Frekari umræður 
Þegar lagt var upp í þá vegferð að skrifa ritgerð tók smá tíma að finna viðfangsefni sem 

tengdist náminu annars vegar og áhugamáli höfundar hins vegar. Eftir nokkrar 

vangaveltur kom upp þessi hugmynd að skoða krísustjórnun hjá íþróttafélögum. 

Höfundur hefur nokkra áratugi að baki í ýmsum störfum og leik innan 

íþróttahreyfingarinnar. Þegar efnistökin höfðu verið ákveðin kom 

rannsóknarspurningin nokkuð fljótt fram úr hugarskotum höfundar en hún er: Hvernig 

eru íþróttafélög í stakk búin til krísustjórnunnar? 

 Í gegnum árin hefur höfundur ekki farið varhluta af því að allur 

tilfinningaskalinn brýst út á vettvangi íþróttanna. Þarna er vettvangur gleði, sorgar, 

gráturs og hláturs þegar mótsleikir eru annars vegar hjá börnum og fullorðnum. Þannig 

má ætla að mikil dramatík búi í umhverfi íþróttanna.  



 

 

 

 En það geta einnig átt sér stað alvarlegri hlutir og koma stundum algerlega að 

óvörum, þarna er átt við krísur - og hefur hún verið til skoðunar í þessari ritgerð í 

tengslum við íþróttafélög og hvernig þau hafa tekist á við atvik sem flokkast undir þetta 

hugtak. Þar sem höfundur hefur verið nokkuð lengi tengdur inn í íþróttaheiminn þá 

hefur hann orðið vitna að atburðum sem tengjast áföllum og krísum. 

Fljótlega kom í ljós að margt má bæta hjá félögunum til þess að gera þau betur 

í stakk búin undir krísur og áföll. Hjá sumum viðmælendum hafði lítið sem ekkert verið 

hugað að þessum málum og báru viðkomandi aðilar fyrir sig þá staðreynd að félagið 

þeirra hefði ekki orðið fyrir stórvægilegum áföllum og hvað þá krísu. Eins og einn 

viðmælandinn komst að orði þá er oftast nær ekki farið í að útbúa áætlanir og viðbrögð 

við einhverju sem hefur aldrei hent félagið. Menn þurfa hreinlega að lenda á kafi í 

erfiðum atvikum í fyrsta skipti og krafla sig með einhverju móti út úr því. Af reynslunni 

er svo farið í aðgerðir og áætlanir gerðar til þess að geta verið betur undirbúin fyrir 

næsta skell. Eða eins og einn viðmælandinn orðaði þetta: ,,Stundum bíður maður eftir 

einhverju til að breyta einhverju”. 

Aftur á móti var þessum málum betur fyrir komið hjá þeim íþróttafélögum sem 

höfðu komist í tæri við krísur eða alvarleg áföll. Oftast nær er þessum málum ágætlega 

fyrir komið í ákveðna verkferla með fulltingi ÍSÍ, UMFÍ og annara samtaka sem hafa 

sérhæft sig í þessum málum. En þarna er þó að mestu verið að taka föstum tökum á 

kynferðisbrotamálum sem er vel. Eflaust hefur metoo byltingin, ásamt opnari umfjöllun 

um þessi mál, mikil áhrif á að vöxtur hefur orðið í fræðslu og forvörnum hjá 

íþróttahreyfingunni um þessi mál. Ef mið er tekið af þessari rannsókn þar sem sex 

íþróttafélög á höfuðborgarsvæðinu með a.m.k. yfir 1000 iðkendur, þá er ýmislegt sem 

betur mætti fara til þess að geta tekist á við annars konar krísur. T.d. mætu 

íþróttahreyfingin standa að fræðslufundum um þessi málefni hjá íþróttafélögunum fyrir 

starfsfólk þess og jafnvel foreldra, einnig mætti gefa út markvissa krísuáætlun sem væri 

sniðin að íþróttafélögum. Efnistaka í slíkt fræðsluefni mætti sækja til fagfólks eins og 

lækna, lögregluþjóna, presta og annara aðila sem væru sérfróðir á sviði krísu og 

krísustjórnunar. Framkvæmd og utanumhald á slíku væri sennilega best fyrirkomið hjá 

ÍSÍ eða UMFÍ.  

Þegar höfundur var kominn vel á veg með þessa rannsókn vöknuðu ýmsar 

hugmyndir um hvað hefði mátt bæta við hana og dýpka. Það hefði t.a.m. gert þessari 

rannsókn gott að skoða íþróttafélög á landsbyggðinni, jafnvel lítil félög þar sem allir 



 

 

 

þekkja alla og nálægðin er meiri. Það hefði verið áhugavert að sjá hvernig rannsóknin 

hefði þróast með landsbyggðar íþróttafélög innanborðs. 

Líklegast getur þessi rannsókn nýst íþróttafélögum og íþróttaforystunni og 

komið þeim að gagni til þess að bæta inni í sínar áætlanir fræðsluefni um krísustjórnun 

og miðlað því svo til stjórnar- og starfsfólks innan íþróttahreyfingarinnar.  
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6. Viðaukar 

6.1. Rannsóknarspurningar fyrir BA ritgerð 
 

1. Hefur félagið lent í áfalli/krísu og hvernig var unnið úr henni? 

2. Er félagið með krísuáætlun?  

3. Er félagið með áfallateymi? 

4. Hefur félagið - eða deildir innan þess, haldið einhverskonar æfingu?  

5. Hvernig styður félagið starfsfólk og sjálfboðaliða sem þurfa að sinna áföllum 

félagsfólks? 

6. Hefur félagið staðið fyrir fræðslustundum um áföll? 

7. Hvaða efni eru í áfallaáætluninni? 

8. Hverjir eru tengiliðirnir? 

9. Hvernig er eftirfylgdin við starfsfólk?  

10. Hvernig er samskiptum við foreldra háttað þegar áfall kemur upp? 

11. Hvað hefur félagið gert hingað til?  

12. Hvaðan hefur félagið aflað sér heimilda fyrir sinni áfallaáætlun? 

13. Hvernig er unnið með kynferðisbrot? Hvaða reglur eru? Hvernig er stuðningi 

háttað? 
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