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Formáli 

Rannsókn þessi er hluti náms til B.S gráðu í íþróttafræði menntavísindasviðs við 

Háskóla Íslands. Rannsóknin er um tóbaksneyslu körfuknattleiksmanna í efstu 

deildum karla og kvenna á Íslandi. Sagt er frá fyrri rannsóknum á tóbaksneyslu 

íþróttamanna og komið inná skaðsemi tóbaks almennt og áhrif þess á íþróttamenn.  

Við viljum þakka öllum þeim sem hjálpuðu okkur við þetta verkefni. Örn Ólafsson 

lektor í íþróttafræði við Háskóla Íslands var leiðbeinandi okkar og fær hann þakkir 

fyrir góða leiðsögn. Einnig viljum við þakka þátttakendum rannsóknarinnar og 

þjálfurum þeirra fyrir hjálpina. Ragnar Ingi Aðalsteinsson fær þakkir fyrir að 

prófarkalesa og að lokum viljum við þakka fjölskyldum okkar og vinum fyrir stuðning 

og hjálp við gerð rannsóknarinnar og á meðan skrifum stóð.  
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Ágrip 

Lítið hefur verið skrifað eða rannsakað um tóbaksneyslu körfuknattleiksmanna á 

Íslandi og því er mikilvægt að vekja athygli á því. Rannsókn þessi fjallar um 

tóbaksneyslu körfuknattleiksmanna á Íslandi. Lagt var upp með eina aðal 

rannsóknarspurningu og nokkrar undirspurningar og í framhaldinu voru lagðar fram 

tilgátur. Skoðuð verða áhrif nikótíns á líkamann og íþróttaframmistöðu. Rannsóknin 

var unnin haustið 2009 og vorið 2010. Lagður var spurningalisti fyrir 12 lið sem spila 

í úrvals- eða í 1.deild karla og kvenna. Liðin voru valin af handahófi. Niðurstöður 

spurningalistans voru unnar í SPSS tölfræðiforritnu og excel forriti. Niðurstöðurnar 

leiddu það í ljós að það er ekki mikil tóbaksneysla meðal körfuknattleiksmanna í 

þessum deildum en það hafa lang flestir prófað tóbak. Mikill meirihluti karla hafði 

prófað tóbak en rétt um helmingur kvenna. Nánast allir þátttakendurnir töldu 

reykingar vera mest skaðlega heilsu. Af þeim sem neyta tóbaks reglulega eru flestir 

sem nota munntóbak. Fróðlegt gæti verið að gera svipaða rannsókn á 

knattspyrnumönnum og handknattleiksmönnum og bera þær niðurstöður saman við 

þessa rannsókn. 
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1. Inngangur  

1.1  Tóbaksneysla íþróttamanna 

Tóbaksneysla íþróttamanna er ekki áberandi en er samt sem áður til staðar. Rannsókn 

sem gerð var í Bandaríkjunum, þar sem borin var saman tóbaksneysla íþróttamanna í 

menntaskóla við aðra menntaskólanemendur, sýndi að 41% þeirra sem tóku þátt í 

rannsókninni notuðu einhvers konar tóbak. Þar af voru 31% sem reyktu, 21% notuðu 

munntóbak, 18% notuðu neftóbak en 11% þátttakenda notuðu allar þrjár gerðir 

tóbaks. Hvítir voru lang líklegastir til að neyta tóbaks í hvaða formi sem er. Þeir sem 

stunduðu íþróttir af meðal hárri eða hárri ákefð voru ólíklegri til þess að reykja borið 

saman við þá sem stunduðu íþróttir af minni ákefð eða þá sem ekki stunda íþróttir. 

Meðal þeirra sem neyta tóbaks var neysla munn- og neftóbaks mun meiri hjá 

íþróttamönnum, sama hver ákefð íþróttarinnar var, borið saman við þá sem ekki 

stunduðu íþróttir (Davis o.fl., 1997). Best er að byrja aldrei að fikta við tóbaksneyslu 

en eftir því sem fólk er yngra þegar það byrjar að reykja eða neyta munn- eða 

neftóbaks því verri getur skaðinn orðið. Ástæðan fyrir því er að hætta á heilsutjóni er 

mun meiri hjá þeim sem byrja fyrr að neyta tóbaks borið saman við þá sem byrja 

seinna. Það sem gerist þegar fólk byrjar ungt að fikta við tóbaksneyslu er að líkaminn 

og líffærin sem eru enn að vaxa eru sérstaklega næm fyrir eituráhrifum tóbaksins. 

Ungt fólk er líklegra til þess að enda sem stórreykingafólk byrji það snemma að neyta 

tóbaks, skaðsemistíðni eykst eftir því sem fyrr er byrjað og fólki er hættara við að 

deyja úr lungnakrabbameini eða kransæðasjúkdómum (Krabbameinsfélag 

Reykjavíkur og tóbaksverndarnefnd, 1998:44).   

Atvinnuíþróttamenn sem eru þekktir nánast um allan heim eru fyrirmyndir margra 

barna. Segja má að knattspyrna sé stærsta íþrótt heimsins, eða sú íþrótt sem telur 

flesta þátttakendur. Enska knattspyrnan er mjög vinsæl víða um veröld og leikmenn 

hennar því vel þekktir. Rannsókn sem gerð var um tíðni reykinga meðal 

atvinnuknattspyrnumanna í Englandi sýndi að einungis 5% þeirra reyktu. Einnig voru 

reykingar mun tíðari hjá neðri deildar liðum en hjá efri deildar liðum. Mörg af 

farsælustu liðunum í Englandi höfðu enganleikmann innanborðs sem reykti og telja 

má að það sendi skýr skilaboð um það að reykingar eru slæmar fyrir heilsuna og 

frammistöðu í íþróttum. Í atvinnuknattspyrnu þurfa leikmenn að vera líkamlega og 

andlega hraustir og lang fæstir þeirra reykja (Hutchinson, Mountain og McLatchie, 

1996). 
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Ungmennafélag Íslands (2004) segir frá því að afreksfólk í íþróttum ætti að vera 

fyrirmyndir barna í heilbrigðu líferni. Í skoðanakönnun sem gerð var á meðal 9. 

bekkinga í tilefni af forvarnardeginum árið 2007 kom í ljós að mikilvægustu 

fyrirmyndir barnanna eru fjölskyldumeðlimir eða einstaklingar úr íþróttum 

(Forvarnardagur, 2006). Forseti Íslands Ólafur Ragnar Grímson (2000) sagði að 

íslensk æska sæki í auknum mæli til afreksfólks í íþróttum til að leita að fyrirmyndum 

og því væri mikilvægt að þessar fyrirmyndir vísi öðrum veg að hollum lifnaðarháttum 

og heilbrigðri lífsgleði með framgöngu sinni og afrekum. Í stefnuyfirlýsingu UMFÍ 

um forvarnir og fíkniefni er nefnt að neysla áfengis, tóbaks eða annarra fíkniefna eiga 

enga samleið með íþróttaiðkun. Þeir vilja efla forvarnarhlutverkið m.a. með því að 

gefa út fræðsluefni fyrir þjálfara og iðkendur en einnig fela þjálfurum það hlutverk að 

fræða þá iðkendur sem þeir þjálfa um áhrif áfengis, tóbaks og annarra vímuefna á 

heilbrigði og árangur í íþróttum. Þeir vilja líka virkja afreksfólk í íþróttum sem 

fyrirmyndir barna og ungmenna í heilbrigðu líferni, banna áfengisneyslu iðkenda, 

þjálfara og leiðtoga í hvers kyns uppákomum vegna íþróttarinnar svo sem keppnis- og 

æfingaferðum og við skemmtanahald á vegum íþróttahreyfingarinnar (Ungmennafélag 

Íslands, 2004). 

Körfuknattleikssamband Íslands er sérsamband innan ÍSÍ. Félög verða að móta sér 

stefnu í fræðslu- og forvarnarmálum til þess að vera fyrirmyndarfélag innan ÍSÍ. Ekki 

er að finna neina sérstaka stefnuyfirlýsingu um forvarnir og vímuefni frá KKÍ en félög 

innan körfuknattleikssambandsins eru oft á tíðum með sína eigin stefnuyfirlýsingu 

hvað þetta varðar. Ungmennafélagið Snæfell í Stykkishólmi er til dæmis með það í 

sínum lögum að vinna gegn tóbaksreykingum, neyslu áfengis og annarra skaðnautna 

(Ungmennafélagið Snæfell, e.d.).  

 

1.2 Rannsóknarspurningar og tilgátur 

Það er ein aðal rannsóknarspurning og svo nokkrar undirspurningar. 

Aðalrannsóknarspurningin er: „Hversu algeng er tóbaksneysla körfuknattleiksmanna í 

tveim efstu deildum karla og kvenna á Íslandi“? Undirspurningarnar eru: „ Er meiri 

tóbaksneysla í 1. deild en í úrvalsdeild“? „ Er neytt meira af munntóbaki en öðrum 

tegundum tóbaks“? og „ Eru fleiri karlar en konur í körfuknattleik sem neyta tóbaks“? 

Einnig voru lagðar til nokkrar tilgátur með rannsóknarspurningunum og eru þær 

eftirfarandi: „Tóbaksneysla er algeng meðal körfuknattleiksmanna hér á landi“, „ 
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Tóbaksneysla er meiri í 1. deild en í úrvalsdeild bæði hjá körlum og konum“, 

„Munntóbak er algengasta tóbakið sem notað er“ og „ Það eru fleiri karlar en konur 

sem nota tóbak“. Þessum spurningum verður svarað hér á eftir ásamt því sem 

tilgáturnar verða sannaðar eða afsannaðar. 
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2. Fræðilegur hluti 

2.1 Almennt um tóbak 

Tóbak á uppruna sinn að rekja til tóbaksplöntunnar Nicotiana tabacum. Í plöntu 

þessari er að finna efnið nikótín sem er með eitruðustu efnum sem þekkjast. Nikótín 

truflar á ýmsan hátt eðlilega líkamsstarfsemi þar sem það m.a. eykur hjartslátt um 15-

30 slög á mínútu, þrengir slagæðar, hækkar blóðþrýsting og veldur örari öndun. 

Einnig ruglar það hraða efnaskipta og minnkar matarlyst og veldur það óreglu á 

líkamsþyngd þegar tóbaksneyslu er hætt og geta þá fyrrverandi tóbaksneyslumenn 

lent í áhættuhóp fyrir offitu. Nikótín veldur hækkun á heilaboðefnum, m.a. dópamíni 

en það skapar fólki vellíðunarkennd og ýtir þar af leiðandi undir fíknbindingu 

(Krabbameinsfélag Reykjavíkur og tóbaksvarnarnefnd, 1998:15). Algengasta form 

tóbaks á Íslandi er reyktóbak og þá helst sígarettur. Einnig er til reyklaust tóbak, það 

hefur sama uppruna og reyktóbak en er ekki reykt heldur er það sett í nef eða munn.  

Lengi framan af neyttu Íslendingar mestmegnis nef- og munntóbaks en síðar urðu 

breytingar þar á og reykingar tóku völdin og var það fyrir tilstilli lista- og 

menntamanna á Vesturlöndum sem flestir voru reykingarmenn (Krabbameinsfélag 

Reykjavíkur og tóbaksvarnarnefnd, 1998:8).  Á níunda áratugnum markaðssetti 

tóbaksiðnaðurinn nýjar tegundir nef- og munntóbaks og var markhópurinn meðal 

annars íþróttamenn. Á þessum árum jókst neyslan svo mikið að innflutningur, 

framleiðsla og sala á munntóbaki og fínkorna neftóbaki var bönnuð með lögum frá 1. 

febrúar 1997 (Krabbameinsfélag Reykjavíkur og tóbaksvarnarnefnd, 1998:12). 

2.2 Skaðsemi reykinga og munn- og neftóbaksneyslu 

Það eru um 2000 efni í sígarettum en í tóbaksreyk eru um 4000 efni sem myndast við 

brunann þegar sígaretta er reykt og eru 40 af þeim krabbameinsvaldandi. Efnin sem 

myndast við brunann koma ekki við sögu þegar tóbaks er neytt í öðru formi en við 

reykingar. Í tóbaksreyknum eru lofttegundir, vökvi og örsmáar fastar efnisagnir, í 

einum millilítra af reyk sem fólk sogar að sér eru um 1-5 milljarðar þessara agna eða 

10- 100.000 sinnum meira en í menguðu borgarlofti (Krabbameinsfélag Reykjavíkur 

og tóbaksvarnarnefnd, 1998:15).  Í sígarettum eru efni eins og tjara, kolsýrlingur og 

nikótín ásamt mörgum öðrum skaðlegum efnum. Það er tjaran sem litar fingur og 

tennur reykingarmannsins. Þegar reyk sígarettunnar er andað ofan í lungu verður um 

70% tjörunnar eftir þar. Vitað er að mörg efni tjörunnar eru krabbameinsvaldandi 

ásamt því að skaða lungnaberkjur og bifhár sem hafa það hlutverk að verja lungun 
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fyrir óhreinindum og sýkingum. Kolsýrlingur er eitruð lofttegund sem myndast þegar 

kveikt er í sígarettu en kolsýrlingur er lífshættulegur í stórum skömmtum. Frumur og 

vefir þurfa súrefni til að geta starfað og er það blóðið sem flytur súrefni til þeirra. Í 

reykingarmanni ber um 15% af blóðinu kolsýrling í stað súrefnis um líkamann og því 

er súrefnisflutningur minni hjá reykingarmönnum en þeim sem ekki reykja. Nikótín 

sem er ákaflega ávanabindandi hefur ýmis áhrif á líkamann. Meðal annars hækkar það 

blóðþrýsting, eykur hjartslátt, örvar efnaskipti og hefur áhrif á lundarfar og hegðun 

reykingarmannsins (Lýðheilsustöð, e. d.). 

Í munntóbaki eru margir krabbameinsvaldar og sumir þeirra mun meira magni en eru í 

sígarettum. Sá sem tekur 10 gr. af munntóbaki fær allt að þrefalt meira af ákveðnum 

krabbameinsvaldandi efnum en sá sem reykir einn pakka af sígarettum á dag. 

Munntóbaksnotkun eykur einnig líkurnar á krabbameini í munni fimmtíufalt. Við 

munntóbaksnotkun, eins og alla aðra tóbaksnotkun, þrengjast æðarnar og þar af 

leiðandi minnkar blóðflæði til vöðvana. Vöðvarnir þurfa blóð til að stækka og 

styrkjast og ef blóðflæðið til þeirra er minnkað þá hefur það slæm áhrif á árangur 

þjálfunar. Líkur á meiðslum verða meiri og jafnvel getur verið erfiðara að ná sér eftir 

þau (Landlæknisembættið, 2008). 

Í neftóbaki eru efni sem valda krabbameini, m.a í nefi, munni, hálsi, vélinda, maga og 

jafnvel víðar um líkamann. Neftóbak hefur ýmis önnur skaðleg áhrif, t.d á þá staði þar 

sem það er sett, þ.e tóbakið fer mjög illa með slímhúð í nefi. Áhrif neftóbaks eru 

svipuð og áhrif munntóbaks að öðru leyti. 

2.5 Langtíma áhrif nikótíns á líkamann 

Eins og nefnt hefur verið er þekktasta efnið í tóbaksplöntunni nikótín. En það er 

aðeins eitt af fjölmörgum efnum sem er að finna í tóbaki. Nikótín er sterkasta og 

þekktasta taugaeitrunin en eiturverkun þess stafar af því að nikótín líkist boðefninu 

asetýlkólín sem er í taugakerfinu. Í heilanum og annarstaðar í taugakerfinu eru margir 

asetýlkólin nemar og eru margir þeirra í vellíðunarstöð heilans. Asteýlkólín og nikótín 

keppast um að tengjast þessum nemum (Reyklaus.is, e.d.). Nikótín örvar asetýlkólin 

nemana í miðheila og berst dópamín til vellíðunarkjarnans en dópamín veitir 

reykingamanni þann unað sem hann sækist eftir með því að reykja. Þessi boð brotna 

fljótlega niður en við langvarandi reykingar fjölgar þessum viðtökum og við það 

myndast þol. Þegar einstaklingar byrja að reykja auka þeir neyslu sína að vissu marki 
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eða þangað til það kemst í jafnvægi. Ef nikótín væri ekki í tóbaki myndi fólk ekki fást 

til að reykja það því það er nikótínið sem það sækist eftir (Þorsteinn Blöndal, 2007). 

Margt af eiturefnum í tóbaki er af völdum annarra efna en nikótíns. Ef nikótín er 

notað eitt og sér getur það verið mjög gagnlegt í lyfjafræðilegum tilgangi og er talið 

að það hafi áhrif á hrörnunarsjúkdóma í miðtaugakerfinu eins og til dæmis 

Alzheimers og Parkinsons (Þorkell Jóhannesson, 1998). 

Nikótín er mjög vanabindandi bæði andlega og líkamlega. Það hefur bein áhrif á 

heilann, er  örvandi og bætir einbeitningu en hefur einnig slakandi áhrif. Það getur 

farið eftir því hversu mikils af nikótíni einstaklingur neytir, til dæmis hefur lítill 

skammtur örvandi áhrif en stór skammtur slakandi áhrif. Mörgum reykingarmönnum 

finnst að reykingar dragi til dæmis úr syfju og gefi þeim vissa vellíðan. Reykingar 

valda þeim einstaklingum ró og slökun en ekkert í líkingu við áfengi. Þegar 

einstaklingar neyta nikótíns sést það ekki á þeim, skynjun þeirra á umhverfinu breytist 

ekki, þeir bregðast ekki örðuvísi við en venjulega og ekki er hægt að segja að þeir 

einstaklingar séu undir áhrifum (Þorkell Jóhannesson, 1998).  

Nikótín eykur blóðþrýsting, þrengir slagæðar í útlimum og örvar hjartslátt. Það dregur 

úr matarlyst með aukinni framleiðslu á stresshormónum í líkamanum eins og til 

dæmis adrenalíni. Þannig eykst stress, einnig ruglar það hraða efnaskiptanna í 

líkamanum og eykst hraðinn um 10% en það samsvarar aukinni brennslu hjá þeim 

sem neyta tóbaks um 200 kaloríur á dag (Ráðgjöf í reykbindindi, e.d.a). Líkamshiti 

lækkar vegna æðaþrengsla og aukin þarmastarfsemi getur leitt til þess að hægðir 

ganga hraðar fyrir sig. Þvagmyndun dregst saman í tvo til þrjá klukkutíma og veldur 

það vökvasöfnun hjá tóbaksneytendum. Þótt nikótín sé örvandi efni minnkar það 

vöðvaspennu og finnst þeim sem reykja að nikótín hafi róandi áhrif.  Þegar 

einstaklingar reykja berst nikótínið um munn, þegar hann andar því að sér,  niður í 

lungu. Þaðan berst það inn í slímhúðina og hratt út í blóðið um allan líkamann, þetta 

gerist á mjög skömmum tíma (Vísindavefurinn, 2002). Þegar einstaklingar neyta 

reyklauss tóbaks berst nikótínið í gegnum slímhúð í munni og nefi og þaðan út í 

blóðið. Það getur skemmt eða eyðilagt slímhúðina. Við mikla notkun reyklauss tóbaks 

getur miðnesið eyðst upp, gómur getur rýrnað og getur það valdið tannlosi (Pétur 

Heimisson, 1997). 
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Reyktóbak inniheldur um 1-2% af nikótíni og ein sígaretta inniheldur um 15-20 

milligrömm af nikótíni. Reyklaust tóbak inniheldur um fjórfalt meira af nikótíni en 

reyktóbak. Bannvænn skammtur af hreinu nikótíni er um 50 mg eða um 2-3 dropar. 

Nikótín og sölt þess eru með eitruðustu efnum sem til eru og voru þau notuð gegn 

plöntusjúkdómum og við tilraunir. Þegar ein sígaretta er reykt berst um eitt 

milligramm af nikótíni í blóðið, þegar nikótíns er neytt í stórum skömmtum getur það 

valdið skjálfta og krampa (Krabbameinsfélag Reykjavíkur og tóbaksvarnarnefnd, 

1998:15).  

Þegar tóbaksneytendur hætta að neyta tóbaks koma upp ýmis fráhvarfseinkenni 

fáeinum klukkustundum eftir að síðasta sígaretta var reykt, þau ná hámarki á fáeinum 

dögum og geta staðið í nokkrar vikur. Fráhvarfseinkennin geta verið eirðarleysi, kvíði, 

pirringur, þunglyndi, höfuðverkur, magaverkur, svefnleysi, aukin matarlyst, 

hægðatregða og svimi. Ekki eru þó allir sem finna fyrir fráhvarfseinkennum en þau 

koma upp vegna breytinga í vöðvabúskap. Þarmahreyfingarnar verða hægari, 

taugakerfið er að jafna sig, efnaskipti verða hægari ásamt aukinni þörf fyrir sætindi og 

tilfallandi blóðsykurs- og blóðsþrýstingslækkun ásamt sýruaukningu í blóði (Ráðgjöf í 

reykbindindi, e.d.b). Rannsóknir hafa sýnt að meðal þyngdaraukning hjá 

einstaklingum sem hætta að reykja verði um þrjú til fimm kíló fyrsta árið eftir að þeir 

hætta (Ráðgjöf í reykbindindi, e.d.a).  

Nikótín er um einn til tvo klukkutíma í líkamanum og þýðir það að einstaklingur er 

um einn til tvo klukkutíma að losa sig við helminginn af nikótíninu sem hann fékk úr 

síðustu sígarettunni sem hann reykti. Til að líkaminn geti losað sig við nikótín þarf 

lifrin að breyta því í minna eitrað efni  til að geta flutt það með blóðinu til nýrna en 

nikótín hverfur úr líkamanum með þvagi (Vísindavefurinn, 2002).  

2.6 Áhættuþættir tóbaks 

Í tóbaki eru, eins og fyrr kom fram, um 40 krabbameinsvaldandi efni og geta þau 

valdið fjölmörgum tegundum krabbameins eins og lungnakrabba, krabbamein í 

munnholi, vélinda, brisi, nýrum, þvagblöðru og í barka. Að meðaltali deyr um einn 

Íslendingur á dag vegna reykinga en reykingar minnka ævilíkur einstaklinga og fer 

það allt eftir hvenær þeir byrja að reykja og hvort um er að ræða konu eða karl. Ef 

einstaklingur byrjar að reykja um fertugt minnka ævilíkur karla um 7,8 ár en 8,5 ár hjá 

konum. Ef byrjað er um fimmtugt þá minnka ævilíkur karla um 7,1 ár og 7,8 ár hjá 
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konum, um sextugt minnka ævilíkurnar um 6 ár hjá körlum en 6,7 ár hjá konum og 

um sjötugt minnka ævilíkurnar um 4,1 ár hjá körlum en 5,2 ár hjá konum 

(Hjartavernd, 2000). 

Helsta orsök lungnakrabbameins er sígarettureykingar. Meðal reykingamaður er tíu 

sinnum líklegri til að fá lungnakrabbamein heldur en sá sem reykir ekki en hjá þeim 

sem reykir mikið eru líkurnar fimmtán til átjánfaldar (Krabbameinsfélag Reykjavíkur 

og tóbaksvarnarnefnd, 1998:29). Tjöruefnið og ýmis skaðleg efni sem eru í 

tóbaksreyk, eins og blásýra, erta slímhúð í barka og berkjum, slímmyndun vex 

óhóflega og bifhár lamast eða jafnvel hverfa. Hættan á lungnakrabbameini eykst með 

því hversu margar sígarettur eru reyktar daglega, hversu mörg ár neytandi hefur reykt, 

hvenær hann byrjaði og hversu mikið af reyknum hann dregur ofan í lungun. 

Karlmaður sem byrjar að reykja um 14 ára eða yngri fimmtánfaldar áhættuna á að fá 

lungnakrabba en sá sem byrjar að reykja eftir 25 ára sem er í þrefaldri áhættu. Lungun 

í ungum reykingamanni eru ekki búin að ná fullum þroska  og eru því viðkvæmari 

fyrir eituráhrifum tóbaksins  (Krabbameinsfélag Reykjavíkur og tóbaksvarnarnefnd, 

1998:24). Á ári hverju deyja um 35 karlmenn og 30 konur af völdum lungnakrabba. 

Reykingarmenn eru að jafnaði í tíu sinnum meiri hættu en aðrir að fá lungnakrabba og 

ætlað er að 85% dauðsfalla af sökum lungnakrabba séu af völdum reykinga 

(Krabbameinsfélagið, 1988). 

Sá sem neytir um 10 gramma af munntóbaki á dag fær um þrefalt meiri 

krabbameinsvaldandi efni heldur en sá sem reykir 20 sígarettur á dag. Talið er að um 

37% þeirra sem fá krabbamein í munn séu enn á lífi eftir fimm ár 

(Landlæknisembættið, e.d.). Hjá reykingafólki er um það bil þrisvar sinnum meiri 

hætta á að fá tannholdsbólgur en hjá fólki sem reykir ekki, tannholdsbólga getur leitt 

til þess að tennur losna og tapast. Reykingar skemma bragðlaukana og þurfa þeir sem 

reykja oft að krydda mat sinn meira en aðrir. Krabbamein í munni er fimm sinnum 

algengara hjá þeim sem neyta tóbaks heldur en hjá  þeim sem ekki neyta þess 

(Krabbameinsfélag Reykjavíkur og tóbaksvarnarnefnd, 1988:35). Fjöldi rannsókna 

sýnir samband á milli notkunar á reyklausu tóbaki og tíðni krabbameins í nærliggjandi 

vefjum sem er næst ítroðslustaðnum og má þar nefna krabbamein í munni, nefi  og 

kjálka. Þessir sjúkdómar krefjast stórra aðgerða sem sjást vel á andliti fólks, einnig 

hafa rannsóknir sýnt fram á að krabbameinsmyndun í meltingarvegi sé af völdum 
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munn- og neftóbaks vegna þess slíms og safa sem einstaklingur kyngir 

(Krabbameinsfélag Reykjavíkur og tóbaksvarnarnefnd, 1998:36). 

Kransæðarnar sjá til þess að hjartavöðvinn fái blóð. Oft safnast þar saman kalk og 

fituútfellingar og við það stíflast og þrengist æðin. Ef kransæðarnar  þrengjast koma 

upp verkir fyrir brjóst við áreynslu og fylgir því oft verkur í handlegginn. Ef ein 

kransæðin lokast alveg fær einstaklingur kransæðastíflu (hjartadrep). Um helmingur, 

eða 30-50% dauðsfalla af völdum reykinga er vegna kransæðasjúkdóma en 

sjúkdómurinn getur einnig valdið skyndidauða hjá þeim sem reykja þó að þeir séu 

innan við fimmtugt. Reykingar er einn aðal áhættuþáttur kransæðasjúkdóma og af 

þeim sem fá bráða kransæðastíflu deyja 9-10%. Konur jafnt og karlmenn sem reykja 

sígarettur eru í um tvisvar sinnum meiri áhættu fyrir því að deyja af völdum 

kransæðastíflu en þeir sem ekki reykja og hættan margfaldast ef aðrir áhættuþættir eru 

til staðar. Ef reykingamaður hættir að reykja áður en kransæðasjúkdómurinn er komin 

á hátt stig er hættan um þrisvar sinnum minni en á meðan reykt var og 10 árum eftir 

að hætt er að reykja eru líkurnar orðnar svipaðar og hjá þeim sem ekki hafa reykt 

(Krabbameinsfélag Reykjavíkur og tóbaksvarnarnefnd, 1998:24–33). 

Algengar skerðingar vegna tóbaksnotkunar eru til dæmis á heyrn. Heyrnarskemmdir 

og svimi eru mjög algeng hjá þeim sem reykja en það er nikótínið sem hefur áhrif á þá 

starfsemi. Alveg eins og annars staðar í líkamanum þá þrengjast æðar í augum líka. Ef 

reyktar eru 20 sígarettur eða meira á dag er einstaklingur tvisvar sinnum líklegri að fá 

augnsjúkdóm sem getur leitt til eyðileggingar á lestrarsjón. Einstaklingur sem reykir 

eldist í útliti að minnsta kosti um fimm ár en tóbak veldur hrukkum og gerir fólk 

ellilegra en það er. Fólk sem reykir er fjórum sinnum líklegra að verða gráhært en þeir 

sem ekki reykja. Bæði beinar og óbeinar reykingar auka líkur á leghálskrabbameini og 

konur sem reykja eða eru mikið innan um fólk sem reykir (þrjá klukkutíma á dag) eru 

í þrefalt meiri hættu á að fá leghálskrabba en þær sem reykja ekki. Reykingar draga úr 

frjósemi bæði karla og kvenna. Nikótín sem er í umhverfi eggfrumna dregur úr 

lífvænleika og þroska eggsins sem stöðvar þroska okfrumunnar og þá myndast ekki 

fóstur.  Hjá karlmönnum minnkar sæðisrúmmálið og sáðfrumum fækkar 

(Krabbameinsfélag Reykjavíkur og tóbaksvarnarnefnd, 1998:39). 

Á einu ári hefur reykingamaður sem reykir einn pakka á dag sogið ofan í lungun um 

50-60 þúsund sinnum þau eiturefni sem eru í sígarettum, hellt um hundrað grömmum 
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af tóbakstjöru niður í lungun, minnkað lífslíkur sínar  um einn til tvo mánuði og 

brennt um hundrað þúsund krónum (Ráðgjöf í reykbindindi, e.d.c). Það allra besta 

fyrir reykingamenn til að bæta heilsu sína er að hætt að reykja og ávinningur þess 

kemur í ljós strax á fyrstu 20 mínútunum en þá verður blóðþrýstingur og hjartsláttur 

eðlilegur og blóðflæði til handa og fóta eykst. Aðeins 48 klukkustundum eftir að 

reykingamaður hefur hætt  er nikótínið farið úr líkamanum og lyktar- og bragðskyn 

farið að aukast. Þrem til níu mánuðum eftir að hætt er hafa öndunarvandamál minnkað 

og lungnastarfsemi aukist um 5-10%. Þegar reykingamaður hefur ekki reykt í 5 ár 

hefur hann minnkað áhættuna á að fá hjartaáfall um helming og eftir 10 ár hefur 

áhættan á að fá hjartaáfall orðið sú sama og hjá þeim sem ekki reykja og áhættan á að 

fá lungnakrabbamein minnkað um helming (Ráðgjöf í reykbindindi, e.d.d).  

2.3 Fyrri rannsóknir á tóbaksneyslu íþróttamanna 

Þar sem lítið efni er til um rannsóknir á tóbaksneyslu körfuknattleiksmanna voru 

skoðaðar rannsóknir á tóbaksneyslu knattspyrnumanna og annarra íþróttamanna. 

Þegar tengja á saman tóbaksneyslu og íþróttir er hafnabolti eða íshokkí jafnvel það 

fyrsta sem kemur upp í huga margra en hér á landi myndu margir tengja t.d. 

munntóbaksnotkun við knattspyrnu. 

Í Svíþjóð er munntóbaksnotkun þekkt og samþykkt fyrirbæri innan samfélagsins og 

þá sérstaklega í tengslum við ákveðnar íþróttir. Rannsókn var gerð þar í landi til þess 

að greina og lýsa því sálfræðilega og félagsfræðilega umhverfi sem hefur áhrif á það 

að leikmenn byrja að neyta munntóbaks. Talað var við 16 karlmenn á aldrinum 15 til 

32 ára sem voru eða höfðu verið íshokkíleikmenn, bæði sem neyttu og neyttu ekki 

munntóbaks. Ástæður fyrir því að þessir menn byrjuðu munntóbaksnotkun voru 

meðal annars þær að fyrirmyndir þeirra innan íþróttarinnar neyttu tóbaks, neyslan var 

viðurkennd innan umhverfisins og samfélagsins og neysla skapaði þeim ímynd en það 

þótti karlmannlegt að taka í vörina (Rolandsson, Hallberg og Hugoson, 2006).  

Á Íslandi var gerð rannsókn á munn- og neftóbaksnotkun knattspyrnumanna innan 

efstu deildar. Spurningalisti var lagður fyrir leikmenn með stöðluðum spurningum á 

borð við: „Hefur þú prófað munn- og neftóbak?“, „Hversu oft notar þú munntóbak?“ 

og „Af hverju byrjaðir þú að neyta munn-, neftóbaks?“.  Um 166 karlmenn svöruðu 

listanum og í ljós kom að um 76% af þeim sem svöruðu höfðu prófað munntóbak en 

um 19,9% notuðu munntóbak reglulega. Varðandi neftóbaksnotkun þá voru um 79,5% 
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þátttakenda sem höfðu prófað það en enginn þeirra notaði það daglega. Stærsti hluti 

þátttakenda svaraði að þeim fyndist regluleg notkun munn- og neftóbaks nokkuð 

skaðlegt, 39,8% svarenda taldi það mjög skaðlegt, 13,2% svarenda töldu að það væri 

lítið skaðlegt og um 0,6% svarenda töldu það alls ekkert skaðlegt. Rannsókn þessi var 

borin saman við símakönnun Íslenskra markaðsrannsókna árið 2000 og  kom þar fram 

að 76,5% knattspyrnumanna höfðu prófað munntóbak en aðeins 22,3% almennings 

höfðu prófað það. Um 79,5% knattspyrnumanna höfðu prófað neftóbak á móti 86,0% 

almennings og um 53,0% almennings höfðu prófað að reykja en aðeins 9,6% 

knattspyrnumanna (Margrét Harðardóttir og Sigurbjörn Ingvi Þórðarson, 2001). 

2.4 Þjálfunaráhrif og áhrif tóbaksneyslu á líkamann 

Vitað er að tóbaksneysla hefur slæmar afleiðingar fyrir líkamsstarfsemi, en hvaða 

áhrif eru það sem tóbak hefur nákvæmlega á þau líkamskerfi sem eru grundvöllur 

fyrir því að íþróttamenn ná góðum árangri?  

2.4.1 Hjarta- og æðakerfið 

Við þolþjálfun stækka hjartahólfin og hjartavöðvinn styrkist, þ.e. að veggir hjartans 

þykkna en þeir þykkna einnig við styrktarþjálfun. Slagmagn hjartans verður meira 

eftir því sem hjartað stækkar sem þýðir að hjartað dælir meira blóði í hverju slagi. 

Starf hjartans verður auðveldara og blóðrennsli fer um líkamann með lægri púls í 

hvíld og við erfiði. Á sama tíma flytur hjartað meira blóðmagn á mínútu til vöðva 

undir miklu álagi sem leiðir til aukinnar afkastagetu. Við þjálfun eykst 

heildarblóðmagn líkamans og á þann hátt fá hjartaæðarnar meira blóð. Aukið 

blóðmagn ásamt lægri blóðþrýstingi og minni blóðfitu dregur úr hættu á hjarta- og 

æðasjúkdómum (Gjerset, Haugen og Holmstad, 1999:288). 

Gerð var rannsókn á 1061 atvinnuhafnaboltaleikmanni í USA. Neytendur reyklauss 

tóbaks voru 477 en þeir sem neyttu ekki tóbaks voru 584. Hluti rannsóknarinnar var 

að athuga hvort neysla reyklauss tóbaks tengist breyttri áhættu fyrir hjarta- og 

æðasjúkdómum. Var sérstaklega mælt blóðþrýstingur, hjartsláttur, heildarkólesteról 

og HDL kólesteról og hvítu blóðkornin talin. Það var ekki marktækur munur á 

blóðþrýstingi, hjartslætti, heildarkólesteróli og HDL kólesteróli en meðaltal hvítu 

blóðkornanna var lægra hjá neytendum reyklauss tóbaks en hjá þeim sem ekki neyta 

þess. Það var ekki heldur marktækur munur meðal neytenda á þessum þáttum þegar 

tekið var inn í dæmið hversu lengi þeir hefðu neytt, hversu mikils á dag þeir neyta eða 

hversu langt var síðan þeir neyttu tóbaks síðast. Niðurstaðan var sú að neysla 
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reyklauss tóbaks hefur lítilháttar áhrif á hjarta- og æðakerfið hjá ungum og líkamlega 

hraustum mönnum. 

Þrátt fyrir að þessar niðurstöður sýni ekki mikil áhrif af neyslu reyklauss tóbaks á 

áhættu fyrir hjarta- og æðasjúkdóma er ekki hægt að útiloka að dagleg neysla í mörg 

ár hafi neikvæð áhrif á hjarta- og æðakerfið. Aðrar rannsóknir hafa sýnt að langtíma 

neysla reykluauss tóbaks hefur skaðleg áhrif og hefur sterk tengls við krabbamein í 

munni (Siegel, Benowitz, Ernster, Grady og Hauck, 1992). 

2.4.2 Þol 

Þol er geta líkamans til að erfiða í langan tíma og er þoli skipt upp í loftfirrt þol og 

loftháð þol. Loftfirrt þol er geta líkamans til að erfiða í stuttan tíma á mikilli ákefð en 

loftháð þol er geta líkamans til að erfiða í lengri tíma á minni ákefð. Sem dæmi má 

nefna að spretthlaupari þarf á loftfirrtu þoli að halda á meðan maraþonhlaupari þarf á 

loftháðu þoli að halda (Gjerset, Haugen og Holmstad, 1999:27). Körfuknattleiksmenn 

þurfa á bæði loftfirrtu og loftháðu þoli að halda. 

Nikótín er víða kynnt sem efni til þess að auka snerpu, auka samhæfingu og til þess að 

auka frammistöðu hugans. En hvað segja rannsóknir um þessa þætti með tilliti til 

æfingaþols? Rannsókn var gerð til þess að athuga, meðal annars, áhrif nikótíns á 

hjólaþol. 12 heilbrigðir og reyklausir hjólreiðamenn voru látnir hjóla þar til þeir gáfust 

upp. Þeir hjóluðu í 18°C hita og á 65% af loftháða hámarkskraft þeirra með annað 

hvort 7 mg nikótín plástur eða alveg eins óvirkan plástur. 10 af 12 þátttakendum 

hjóluðu lengur þegar þeir voru með nikótín plásturinn á sér en það leiddi af sér 17+/- 

7% bætingu í frammistöðu (Mündel og Jones, 2006). 

Í Japan var gerð önnur rannsókn þar sem meta átti áhrif reykinga á æfingaþol 

unglinga. Safnað var gögnum yfir langan tíma um líkamlega eiginleika, 

reykingarvenjur, æfingavenjur og tímatöku í 1500 metra hlaupi og 10 kílómetra hlaupi 

hjá 202 unglingspiltum á aldrinum 16-19 ára. Í ljós kom að árangur þeirra sem ekki 

reyktu varð betri með aldrinum en ekki hjá þeim sem reyktu en þeir náðu samt að 

viðhalda þeim árangri sem þeir höfðu áður. Einnig kom í ljós að reykingar höfðu 

neikvæð áhrif á frammistöðu 18 og 19 ára unglingspilta í 10 km hlaupi. Þessar 

niðurstöður sýna að íþróttamenn sem reykja ná ekki sama árangri af þjálfun eins og 

þeir sem ekki reykja (Hashizume, Kusaka og Kawahara, 1999). 
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2.4.3 Súrefnisupptaka 

Hámarks súrefnisupptaka (VO₂max) skiptir miklu máli fyrir afköst. Hámarks 

súrefnisupptaka bendir til þess hversu mikið súrefni líkaminn getur nýtt sér á æfingu 

og er góður mælikvarði fyrir hugsanlegum árangri í greinum sem krefjast úthalds. Það 

er ekki þar með sagt að sá sem er með hæstu súrefnisupptökuna muni vinna keppnina 

en það þarf að hafa háa súrefnisupptöku til að ná góðum árangri (Wilmore og Costill, 

2004:140-141). Hámarks súrefnisupptaka er háð kyni, aldri og þjálfunarástandi 

einstaklinga ásamt arfbundum þáttum. Meðalgildi fyrir ungar konur er 40-45 

ml/kg/mín en hjá ungum körlum er það 50-55 ml/kg/mín. Þar sem hámarks 

súrefnisupptaka hefur mikla þýðingu fyrir afkastagetuna í þolíþróttum eru 

einstaklingar innan greinarinnar yfirleitt með háar tölur, konur eru með tölurnar frá 

55-80 ml/kg/mín og karlar 65-90 ml/kg/mín. Meðaltölur hámarks súrefnisupptöku hjá 

afreksfólki í handknattleik eru 53 ml/kg/mín hjá konum en 63 ml/kg/mín hjá körlum, í 

knattspyrnu eru tölurnar 55 ml/kg/mín hjá konum en 65 ml/kg/mín hjá körlum 

(Gjerset, Haugen og Holmstad, 1999:266). Hinsvegar hefur hámarks súrefnisupptaka 

hjá körfuknattleiksmönnum verið mæld á bilinu 42-59 ml/kg/mín hjá körlum en 39,5-

51,3 ml/kg/mín hjá konum (Hoffman, 2003:14). Líffærin sem taka þátt í því að flytja 

súrefni til vöðva eru lungu, hjarta, meginæðar og blóð en hafa mismikla þýðingu. Við 

flutning súrefnis til vöðva er slagmagn hjartans takmarkandi þáttur. Blóðrauðinn í 

rauðu blóðkornunum er mettaður súrefni þegar blóðið hefur farið um 

lungnablöðrurnar og það virðist ekki draga mikið úr þessari mettun við mikið erfiði. 

Kolsýrlingur binst blóðrauðanum á auðveldari hátt en súrefni og því takmarka 

reykingar flutningsgetu blóðsins (Gjerset, Haugen og Holmstad, 1999:266). 

2.4.4 Vöðvastyrkur 

Styrkur er geta vöðvanna til að mynda kraft og er styrkur mjög mikilvægur eiginleiki 

þegar afreksíþróttir eru annars vegar. Því meiri kraft sem vöðvarnir mynda þeim mun 

meiri líkur eru á því að hlaupa hraðar, stökkva hærra og lyfta þyngra (Gjerset, Haugen 

og Holmstad, 1999:73).  

Þrátt fyrir að búið sé að vara við notkun tóbaks og segja frá skaðsemi þess sem getur 

jafnvel leitt til dauða þá trúa margir íþróttamenn því að reyklaust tóbak bæti 

frammistöðu þeirra. Gerð var rannsókn sem meta átti áhrif nikótíns á vöðvakraft 

fótboltamanna í menntaskóla með því að nota Wingate prófið. Þátttakendur voru tólf 

talsins og voru þeir látnir hjóla Wingate prófið tvisvar sinnum, þar sem í öðru prófinu 
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tyggðu þeir nikótín tyggjó 30 mínútum fyrir prófið en fyrir hitt prófið tyggðu þeir 

óvirkt tyggjó. Mældur var loftfirrtur hámarkskraftur, loftfirrt þolgeta og loftfirrt 

þreyta. Enginn marktækur munur fannst þegar borið var saman nikótín tyggjó við 

óvirkt tyggjó. Nikótín hefur því ekki áhrif á vöðvakraft sem mældur var með Wingate 

prófinu og því er hægt að hrekja þá trú margra íþróttamanna að reyklaust tóbak bæti 

frammistöðu þeirra (Meier og Albrechtsen, 2007). Þrátt fyrir þessar niðurstöður er 

vitað að langtíma neysla tóbaks þrengir æðar og það er slæmt fyrir vöðvana vegna 

þess að þeir þurfa mikið blóð þegar þeir eru að erfiða mikið, til dæmis á æfingu eða í 

keppni. Árangur þjálfunar verður lakari vegna minnkaðs blóðflæðis til vöðva. Meiðist 

íþróttamaður sem notar munntóbak gæti hann átt að stríða við meiðslin lengur en ella 

vegna þess að blóðflæðið til skaðaða svæðisins er skert og seinkar það þannig bata 

(Landlæknisembættið, e.d.). 

2.4.5 Almenn íþróttaframmistaða 

Lífsstíll íþróttamanns hefur áhrif á árangur hans, því hærri sem markmið hans eru 

þeim mun meiri kröfur gera íþróttirnar til lífstílsins. Íþróttafólk þarf að temja sér rétt 

viðhorf gagnvart ýmsum lífstílsþáttum og þar á meðal er viðhorf til notkunar tóbaks, 

áfengis og ólöglegra lyfja og efna (Gjerset, Haugen og Holmstad, 1999:366).  

Flestir íþróttamenn gera sér grein fyrir því að vilji þeir ná árangri eiga þeir ekki að 

reykja vegna þess að reykingar draga úr árangri í íþróttum. Rannsókn var gerð í 

Bandaríkjunum á afrekum sundmanna í 200m sundi og sýndi niðurstaðan það að 

meðaltíminn hjá þeim sem ekki reyktu væri 16% betri en hjá þeim sem reyktu. Einnig 

gátu þeir sem ekki reyktu haldið andanum í sér 21% lengur. Önnur rannsókn sem gerð 

var í Þýskalandi leiddi það í ljós að þeir íþróttamenn sem reyktu höfðu yfirleitt um 

35% minna þrek en þeir sem reyktu miðað við jafnar æfingar hjá báðum hópum. 

Reykingarmennirnir þurfa því að æfa 35% meira en hinir til þess að ná svipuðum 

árangri (Krabbameinsfélag Reykjavíkur og tóbaksvarnarnefnd, 1998). 

2.4.6 Samantekt 

Munntóbaksnotkun hefur haldið áfram að aukast í kjölfar markaðsherferða 

tóbaksfyrirtækja. Íþróttamenn voru oft mið munntóbaksherferða og talið er að aukning 

í neyslu munntóbaks meðal ungmenna hafi verið vegna herferða sem miðuðu að 

íþróttamönnum. Ef lyfjafræði nikótíns hefur áhrif á lífefnafræðileg eða líkamleg 

viðbrögð sem eru vinnumyndandi þá þarf ekki að hafa miklar áhyggjur af lakari 
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frammistöðu. En ef lyfjafræði nikótíns er þannig að lífefnafræðileg og líkamleg 

viðbrögð séu skaðleg þá þurfa íþróttamenn og þjálfarar að endurskoða tóbaksneyslu.  

Sýnt hefur verið fram á að munntóbaksnotkun getur valdið röskun á blóðflæði. Duser 

og Raven (1992) fundu aukningu í hjartslætti og minnkun í slagmagni á loftháðri 

æfingu. Þeir fundu einnig aukningu á mjólkursýru í blóði á æfingum af 

miðlungsákefð. Það getur valdið því að mjólkursýruþröskuldurinn verður lægri, þ.e að 

mjólkursýra í blóði verði hærri  á lægri prósentu af súrefnisupptöku. Til einföldunar 

þá verður fólk fyrr þreytt á æfingum vegna mjólkursýru í blóði. Þar sem getan til að 

æfa á hárri prósentu af hámarkssúrefnisupptöku er tengt mjólkursýrusöfnun í blóðinu 

þá geta efni sem auka mjólkursýrustigið leitt til þreytu í loftháðri vinnu sem er frá 21 

til 60 mín.  

Nikótín er efni sem hermir eftir drifkerfinu þar sem hluti áhrifanna er í gegnum losun 

adrenalíns og noradrenalíns frá innkirtlum. Nikótín getur samtímis aukið virkni drif-, 

sef og miðtaugakerfisins en sérstök viðbrögð á kerfin eru tengd skammtastærðum. Til 

dæmis getur stór skammtur minnkað virkni sjálfvirka taugakerfisins á meðan lítill 

skammtur eykur það. Virkni sjálfvirka taugakerfisins hefur síðan áhrif á maga- og 

meltingarveginn, virkni hjarta- og æða og efnaskiptavirkni. 

Áhrif nikótíns endist lengur við munntóbaksnotkun heldur en við reykingar. Notkun 

munntóbaks fyrir eða á meðan að á íþróttaviðburði stendur getur leitt til verri 

frammistöðu í bæði loftháðum og loftfirrtum greinum. Nikótín er tengt aukinni 

mjólkursýruframleiðslu eða minnkaðri losun hennar úr virkum vöðvum. Aukin söfnun 

vetnisjóna vegna mjólkursýrumyndunar gæti valdið lakari frammistöðu í íþróttum. 

Tengsl þessara líkamskerfa og nikótíns ná sérstaklega til íþrótta eins og ruðnings og 

hafnabolta vegna þess að munntóbak er notað fyrir, á meðan og eftir leik. Að lokum, 

íþróttamenn sem nota munntóbak gætu verið að setja líkama sinn í ótímabæra 

mjólkursýringu, sem á móti gæti haft slæm áhrif á frammistöðu þeirra vegna 

hækkunar á mjólkursýru í blóði vegna notkunar tóbaks (Coker Brown, Chitwood og 

Keith, 1996). 
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3. Aðferðafræði 

3.1 Undirbúningur  

Rannsakendur byrjuðu á því að velja 12 lið af handahófi til þess að svara 

spurningalistakönnuninni. Ákveðið var að velja aðeins 3 lið úr hverri deild, Iceland 

express deild karla, Iceland express deild kvenna, 1. deild karla og 1. deild kvenna.. 

Haft var samband við þjálfara hvers liðs og fengið leyfi fyrir því að leggja listann fyrir 

leikmenn. Í póstinum (sjá fylgiskjal 1) til þjálfara sögðum við frá tilgangi 

rannsóknarinnar og greindum frá því að ekki væri hægt að rekja svör einstaklinga til 

þeirra eða til félagsins. Skoðaðar voru ýmsar greinar og heimildir við gerð 

spurningalistans (sjá fylgiskjal 2) til að fá hugmyndir að spurningum. Spurningalistinn 

var síðan prófaður á úrtaki af nemendum í íþróttafræðinámi sem eru á svipuðum aldri 

og þátttakendur rannsóknarinnar til þess að kanna hvort spurningarnar væru 

skiljanlegar og til að koma í veg fyrir að þær yrðu misskildar.  

3.2 Úrtakið 

Úrtökin voru valin af handahófi og voru flest liðin eða átta þeirra af 

höfuðborgarsvæðinu en hin fjögur voru utan af landi. Tvö lið svöruðu ekki póstinum 

frá rannsakendum og því var leitað til annarra liða. Samkvæmt heimasíðu 

körfuknattleikssambands Íslands eru 214 leikmenn skráðir í þessi 12 lið sem voru í 

úrtakinu en það voru 135 leikmenn sem svöruðu spurningalistanum. Það var því um 

63% svarhlutfall. Spurningalistinn var aðeins lagður fyrir íslenska 

körfuknattleiksmenn. Það voru 66 konur sem tóku þátt og 69 karlar og voru flestir 

þátttakendur á aldrinum 17-20 ára.  

3.3 Framkvæmd 

Notuð var megindleg aðferðafræði með spurningalista sem gerður var af 

rannsakendum. Rannsakendur fóru sjálfir á æfingar hjá liðunum og lögðu 

spurningalistann fyrir leikmenn til þess að tryggja sem besta þátttöku. Þegar allir voru 

búnir að svara voru spurningalistarnir settir í umslag og því lokað. Allir sem voru á 

æfingunum svöruðu spurningalistanum en þeir sem ekki svöruðu honum voru þeir 

sem mættu ekki á æfingu það skiptið.  

3.4 Spurningalistinn 

Í spurningalistanum voru 42 spurningar með svarmöguleika í nokkrum liðum en 

aðeins var hægt að svara einum möguleika í hverri spurningu. Reynt var að hafa 
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spurningalistann eins skýran og hnitmiðaðan og hægt var. Sem dæmi var spurt hvort 

leikmenn hefðu prófað tóbak, hvort þeir neyttu tóbaks daglega, mat þeirra á skaðsemi 

tóbaks og hvort þeim fyndist tóbaksneysla hafa áhrif á íþróttagetu. 

3.5 Úrvinnsla 

SPSS tölfræðiforritið var notað við úrvinnslu spurningalistans þar sem notast var við 

tölfræðiprófin frequency til að fá tíðni, til dæmis fyrir fjölda þátttakenda og þess 

háttar og crosstabs þar sem keyrðar voru saman breytur eins og kyn og menntun og 

fleira. Myndir voru gerðar í microsoft excel út frá töflum sem fengust í SPSS. 
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4. Niðurstöður 

4.1 Þátttakendur 

Á Mynd 1 má sjá aldursdreifingu þátttakenda eftir kyni. Lang flestir þátttakendurnir 

eru á aldrinum 17 – 20 ára. Aldursdreifingin er nokkuð jöfn frá 21 árs og uppúr en 

fæstir þátttakenda voru 16 ára eða yngri.  

 

Mynd 1. Aldursdreifing þátttakenda. 

Eins og sést á töflu 1 þá eru 58 manns með grunnskólapróf, 34 með stúdentspróf, 28 

með háskólapróf og 5 eru með annars konar menntun. Það voru 10 manns sem slepptu 

því að svara hvaða menntun þeir hafa. 

Tafla 1. Menntun eftir aldri. 
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4.2 Æfingar 

Á Mynd 2 má sjá hversu oft þátttakendur æfa að jafnaði á viku með félaginu. Flestir í 

úrvalsdeild eða um 68% æfa 6 sinnum eða oftar en í 1. deild eru flestir eða 49% sem 

æfa 4-5 sinnum í viku. Athyglisvert er að sjá að einn einstaklingur í úrvalsdeild æfir 

þrisvar sinnum eða sjaldnar á viku með félaginu.  

 

Mynd 2. Hversu oft einstaklingar æfa með félaginu að jafnaði á viku. 
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Á Mynd 3 má sjá hversu oft einstaklingar sjálfir leggja stund á annarskonar heilsurækt 

á viku. Lang flestir æfa 1-2svar sinnum. Í úrvalsdeild eru 41% sem æfa 1-2svar 

sinnum í viku en 48% í 1. deild. 21% úrvalsdeildarleikmanna æfa einungis 

körfuknattleik en 25% 1. deildar leikmanna. 

 

Mynd 3. Hversu oft þátttakendur æfa sjálfir, annað en körfubolta, á viku. 
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4.3 Tóbaksneysla 

Þegar skoðað er eftir kyni hverjir hafa prófað tóbak þá eru langflestir karlmenn (84%) 

sem hafa prófað á móti rétt um helmingi kvenna (52%). 

Á Mynd 4 má sjá hversu margir hafa prófað tóbak eftir aldri. Hlutfallslega séð eru fáir 

á aldrinum 16 ára og yngri sem hafa prófað tóbak en hlutfallið er nokkuð jafnt hjá 

þátttakendum á aldrinum 17-20 ára. Hjá þeim sem eru 21 árs og eldri eru hlutfallslega 

mun fleiri sem hafa prófað tóbak. 

 

Mynd 4. Aldurskipting og fjöldi þeirra sem hafa prófað tóbak. 
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4.3.1 Reykingar 

Á Mynd 5 má sjá að konur sem reykja daglega eru fjórar talsins en karlar sem reykja 

daglega eru tveir og það voru 90 manns sem sögðust ekki reykja. 

 

Mynd 5. Fjöldi karla og kvenna sem reykja daglega. 

4.3.2 Munn- og neftóbaksnotkun. 

Á Mynd 6 má sjá að nánast enginn þátttakenda (96%) notar neftóbak daglega og mjög 

lítill hópur notar neftóbak daglega.  

 

Mynd 6. Fjöldi þeirra sem neyta neftóbaks daglega. 
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Á Mynd 7 má sjá hversu oft á dag neytendur neftóbaks nota það. Stærsti hluti 

neytenda  (97%) nota neftóbak einungis við sérstök tilefni en einn neytandi (3%) notar 

neftóbak hluta af degi, þ.e. 10-15 skammta á dag. 

 

Mynd 7. Hve mikil neftóbaksneysla er meðal þátttakenda. 

Á Mynd 8 má sjá hversu margir nota munntóbak daglega. Stærsti hlutinn (86%) 

þátttakenda notar það ekki daglega og (13%) þeirra nota munntóbak daglega.  

 

Mynd 8. Fjöldi þeirra sem neyta munntóbaks daglega. 
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Á Mynd 9 má sjá hversu oft munntóbaksneytendur neyta þess á dag. Meiri hluti 

þátttakenda (61%)  notar það einungis við sérstök tilefni. Tæplega fjórðungur 

þátttakenda (23%) notar það  5-10 sinnum á dag. Fáir þátttakendur (13%) nota það 

hluta af degi, 10-15 skammtar á dag, en nánast engin þátttakandi (3%) nota það allan 

daginn eða meira en 15 skammta á dag. 

 

Mynd 9. Hve mikil munntóbaksneysla er meðal þátttakenda. 
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4.4 Mat þátttakenda á skaðsemi og um fyrirmyndir 

Á Mynd 10 má sjá eftir kyni hvaða tóbak þátttakendur töldu vera skaðlegast heilsu. 

Það sést glögglega að nánast allir telja reykingar vera mest skaðlegast heilsu.  

 

Mynd 10. Það tóbak sem þátttakendur telja vera skaðlegast heilsu skipt eftir kynjum. 
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Á Mynd 11 má sjá hvaða tóbak þátttakendur telja vera minnst skaðlegt heilsu. Flestir 

þátttakendur (55%)  telja neftóbak vera minnst skaðlegt heilsu. Töluverður fjöldi 

þátttakenda (35%) telur að munntóbak sé minnst skaðlegt heilsu. Einhverjir 

þátttakendur (8%) svöruðu ekki spurningunni eða svar þeirra var ógilt. Örfáir 

þátttakendur (2%) töldu reykingar vera minnst skaðlegar heilsu. 

 

Mynd 11. Fjöldi þátttakenda og hvaða tóbak þeir telja vera minnst skaðlegt heilsu. 
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Á Mynd 12 má sjá að stór hluti þátttakenda (44%) telur að allar tegundir tóbaks hafi 

jafn skaðleg áhrif á getu íþróttamanna til að ná árangri. Það er nokkuð jafnt hlutfall 

þeirra sem telja reykingar (18%), munntóbak (18%) eða neftóbak (14%) hafa minni 

áhrif á getu íþróttamanna til að ná árangri. Nokkrir þátttakendur(6%) svöruðu ekki 

spurningunni eða svar þeirra ógilt. 

 

Mynd 12. Fjöldi þátttakenda sem telur ákveðið tóbak hafa minni áhrif á getu 

íþróttamanna til að ná árangri. 
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Á Mynd 13 má sjá mat karla og kvenna á því hvort leikmenn í efstu deildum séu 

fyrirmyndir gagnvart yngri leikmönnum hvað varðar tóbaksnotkun. Flestir 

þátttakendur eru mjög sammála (32%) eða frekar sammála (27%). Mjög margir voru 

hlutlausir (26%), fæstir  þátttakendur voru ósammála en aðeins 2 þátttakendur 

svöruðu ekki spurningunni.  

 

Mynd 13. Mat karla og kvenna á því hvort leikmenn í efstu deildum séu fyrirmyndir 

gagnvart yngri leikmönnum hvað varðar tóbaksnotkun. 
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5. Umræða 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna tóbaksneyslu körfuknattleiksmanna í 

tveim efstu deildum karla og kvenna á Íslandi með það að markmiði að athuga hversu 

algeng tóbaksneysla körfuknattleiksmanna er.  Hér verður fjallað ítarlega um 

niðurstöður rannsóknarinnar og jafnframt verða vangaveltur höfunda um þær kynntar.  

5.1 Þátttakendur og tóbaksneysla 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir hafi prófað tóbak þá eru 91 manns (68%) 

sem hafa prófað tóbak af þeim 134 sem svöruðu spurningunni en þar var eitt ógilt 

svar. Flestir þátttakendurnir eru á aldrinum 17-20 ára en í þeim aldurshópi er 

munurinn mjög lítill á þeim sem hafa prófað og þeim sem ekki hafa prófað tóbak. Hjá 

þátttakendum á aldrinum 21 árs og uppúr er munurinn meiri, þar sem mun fleiri hafa 

prófað tóbak á móti þeim sem ekki hafa prófað (þetta er hægt að sjá á mynd 4).   

Þegar skoðað er eftir kyni hvort þátttakendur hafi prófað tóbak þá eru 84% karlmanna 

sem hafa prófað tóbak en aðeins 52% kvenna. Ástæðan fyrir því að mun fleiri karlar 

en konur hafa prófað tóbak er líklega sú að karlar eru oft ævintýragjarnari en konur og 

þær eru líka upp til hópa samviskusamari en þeir og því eru karlar líklegri til að þora 

að prófa alls konar hluti eins og tóbak. Heilsa, heilbrigði og útlit er konum oft ofarlega 

í huga, mun meira en karla, og tóbaksneysla á ekki samleið með því. 

Þegar spurt var um hvort þátttakendur reyki daglega kom í ljós að það eru 6 

þátttakendur (6,25%) sem reykja daglega af þeim 96 sem svöruðu spurningunni. Þar 

af einn karl í úrvalsdeild og fimm einstaklingar í 1. deild þ.e. einn karl og fjórar konur 

(þetta er hægt að sjá á mynd 5). Það sem kom á óvart var að það eru fleiri konur en 

karlar sem reykja og að það er einn einstaklingur í úrvalsdeild sem reykir en höfundar 

höfðu talið ólíklegt að einhver í úrvalsdeild reykti daglega.  

Varðandi neftóbaksneyslu þá voru 76 einstaklingar (79,2%) sem höfðu prófað að taka 

í nefið en 5 einstaklingar (4%) sem taka í nefið daglega af þeim 96 sem svöruðu 

spurningunni. Þess má geta að í rannsókn Margrétar Harðardóttur og Sigurbjörns 

Ingva Þórðarssonar  (2001) höfðu 79,5% knattspyrnumanna prófað neftóbak en 

enginn þeirra notaði það daglega. Einnig kemur þar fram að 86% almennings hefur 

prófað neftóbak. Það er því nánast sama hlutfall körfuknattleiksmanna og 

knattspyrnumanna sem hafa prófað tóbak en hlutfallið er samt minna en hjá 

almenningi. Þar sem enginn knattspyrnumaður og mjög lítill hluti 
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körfuknattleiksmanna notar neftóbak daglega en stór hluti hefur samt sem áður prófað 

það má leiða líkur að því að íþróttamenn telji þetta vont, sóðalegt eða skaðlegt heilsu 

sinni eða getu til að ná árangri. 

Þegar þátttakendur voru spurðir að því hvort þeir hafi prófað munntóbak kom í ljós að 

66 einstaklingar (68,75%) höfðu prófað það en 13 einstaklingar (13%) nota 

munntóbak daglega af þeim 96 sem svöruðu. Í rannsókn Margrétar Harðardóttur  og  

Sigurbjörns Ingva Þórðarsonar (2001) höfðu 76% knattspyrnumanna prófað 

munntóbak en 19,9% þeirra notuðu það daglega og 22,3% almennings höfðu prófað 

munntóbak. Höfundar telja ástæðuna fyrir því að flestir sem nota tóbak noti 

munntóbak, bæði innan körfuknattleiks og knattspyrnu, sé sú að þetta hafi verið 

tískubylgja og sé enn. Tilfinning höfunda er sú að leikmenn telji munntóbak ekki vera 

sérstaklega heilsuspillandi og það hafi ekki áhrif á getu þeirra á æfingum eða keppni. 

Miðað við niðurstöður rannsóknarinnar þá er tóbaksneysla körfuknattleiksmanna í 

efstu deildum karla og kvenna ekki algeng. Það eru 12 leikmenn í úrvalsdeild og 12 

leikmenn í 1. deild sem nota einhvers konar tóbak daglega og því er tóbaksneysla 

milli deilda alveg jöfn. Það eru 20 karlar á móti fjórum konum sem nota tóbak 

daglega. Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir notuðu tóbak þegar þeir neyttu 

áfengis þá voru karlarnir 42 á móti 20 konum. Tóbaksneysla karla er því meiri heldur 

en kvenna. Eins og áður hefur komið fram þá eru 5 einstaklingar sem nota neftóbak 

daglega, 6 einstaklingar sem reykja daglega og 13 einstaklingar sem nota munntóbak 

daglega. Munntóbak er því mest notaða tóbakið meðal þeirra sem neyta tóbaks 

daglega. 

5.2 Skaðsemi og fyrirmyndir 

Þátttakendur voru spurðir að því hvaða tóbak þeir töldu vera skaðlegast heilsu og í 

ljós kom að það var yfirgnæfandi meirihluti, eða 115 einstaklingar (96,6%) sem töldu 

reykingar vera skaðlegastar heilsu af þeim 119 sem svöruðu spurningunni (þetta er 

hægt að sjá á mynd 10). Þátttakendur voru einnig spurðir að því hvaða tóbak þeir 

töldu vera minnst skaðlegast heilsu. Þar kom í ljós að 73 einstaklingar (55%) sögðu 

neftóbak, 47 einstaklingar (35%) munntóbak, 3 einstaklingar (2%) reykingar og 11 

einstaklingar (8%) svöruðu ekki spurningunni (þetta er hægt að sjá á mynd 11). Þegar 

þátttakendur voru spurðir hvort þeir teldu að sumt tóbak hefði minni áhrif á getu 

íþróttamanna til að ná árangri þá voru 73 einstaklingar (59%) sem töldu neftóbak hafa 
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minni áhrif á það en aðrar tegundir. Það voru 47 einstaklingar (38%) sem töldu að 

munntóbak hefði minni áhrif og 3 einstaklingar (2%) töldu reykingar vera það tóbak 

sem hefði minni áhrif á getu íþróttamanna til að ná árangri. Líkleg ástæða fyrir því að 

fólk telji að reykingar séu skaðlegastar heilsu og að nef- og munntóbak séu minnst 

skaðlegar heilsu ásamt því að það hafi minnst áhrif á getu íþróttamanna til að ná 

árangri sé sú að fólk hefur fengið mun meiri fræðslu um skaðsemi reykinga heldur en 

hitt. 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir teldu að körfuknattleiksmenn í efstu deildum 

Íslandsmótsins væru fyrirmyndir gagnvart yngri leikmönnum hvað varðar 

tóbaksnotkun. Í ljós kom að það eru 79 einstaklingar (59%) sem eru mjög eða frekar 

sammála því, 34 einstaklingar (25%) voru hlutlausir og 20 einstaklingar (16%) voru 

frekar eða mjög ósammála því að leikmenn í efstu deildum væru fyrirmyndir yngri 

leikmanna hvað tóbaksnotkun varðar.  Það er hátt hlutfall þátttakenda (41%) sem eru 

hlutlausir eða ósammála og því mætti velta því fyrir sér hvers vegna það sé. 

Þátttakendur voru einnig spurðir að því hvers vegna þeir prófuðu tóbak og voru fæstir 

sem sögðust hafa prófað tóbak vegna fyrirmynda innan íþrótta heldur til að svala 

forvitni sinni eða vegna félaga sinna sem neyttu tóbaks. Það er því sennilega ástæðan 

fyrir því að svo margir þátttakenda eru hlutlausir eða ósammála því að leikmenn í 

efstu deildum séu fyrirmyndir yngri leikmanna. 

5.3 Að lokum 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar stóðust tilgátur höfunda um að munntóbak 

sé algengasta tóbakið sem notað er og það eru fleiri karlar en konur sem nota tóbak en 

tilgátan um að tóbaksneysla er algeng meðal körfuknattleiksmanna á Íslandi stóðst 

hinsvegar ekki. Höfundar telja mjög jákvætt að sú tilgáta hafi ekki staðist. Þegar 

rannsóknin er borin saman við rannsókn Margrétar Harðardóttur og Sigurbjörns Ingva 

Þórðarsonar (2001) á  knattspyrnumönnum kemur í ljós að tóbaksneysla 

körfuknattleiksmannanna sé minni en knattspyrnumannanna. Þá kemur upp 

spurningin hvort það sé vegna þess að almennt sé tóbaksneysla að minnka eða hvort 

það sé almennt meiri tóbaksneysla meðal knattspyrnumanna. Höfundar telja að 

tóbaksneyslan sé að minnka frekar en að það sé algengara meðal knattspyrnumanna.  

Áhugavert væri að gera rannsókn á tóbaksneyslu íþróttamanna í ýmsum greinum og 

þegar niðurstöður væru ljósar að hrinda þá af stað markvissri forvarnarstefnu. Þá væri 
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sniðugt að tengja skaðsemi tóbaks við áhrif á íþróttaframmistöðu. Þegar þessi stefna 

hefur verið í ákveðinn tíma væri gott að gera aðra rannsókn á sömu hópunum og 

kanna stöðuna á tóbaksneyslu íþróttamanna til að kanna hvort stefnan hafi skilað 

tilætluðum árangri. 

 

 

____________________________                    ____________________________ 

Elín Ragna Þórðardóttir         Erla Dís Þórsdóttir 
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 Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1 – Póstur til þjálfara liðanna 

 

Sæll nafn 

Við erum tvær stúlkur sem erum í námi í íþrótta- og heilsufræði við Háskóla Íslands 

og erum að vinna að lokaverkefni okkar til B.s gráðu. Lokaverkefni okkar er rannsókn 

á tóbaksneyslu körfuknattleiksmanna í tveim efstu deildum á Íslandi. Við vildum 

athuga hvort að við mættum koma á æfingu hjá þínu liði og leggja spurningalista fyrir 

leikmenn? Það tekur á bilinu 5-10 mínútur að svara listanum.  Algerrar nafnleyndar er 

gætt og ekki er hægt að rekja svör til ákveðins leikmanns eða liðs.  Ef það er í lagi að 

við komum á æfingu hjá ykkur að leggja spurningalistann fyrir þá væri gott að fá 

upplýsingar um æfingatíma og staðsetningar. 

Með fyrirfram þökk,  

Elín Ragna og Erla Dís 
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Fylgiskjal 2 - Spurningalistinn 

 

 

 

 

 

TÓBAKSNEYSLA 

KÖRFUKNATTLEIKSMANNA Í EFSTU 

DEILDUM KARLA OG KVENNA Á ÍSLANDI 

 

 

 

Ágæti þátttakandi 

Þessi könnun er gerð á vegum tveggja nemenda í íþrótta- og heilsufræði við Háskóla 

Íslands. Markmið könnuninnar er að rannsaka tóbaksneyslu körfuknattleiksmanna á 

Íslandi. Þú ert ekki skyldug/ur til þess að svara listanum en það væri mjög hjálplegt 

fyrir okkur. Algerrar nafnleyndar er gætt og ekki er hægt að rekja svörin til 

þátttakenda. Ef þú ert í vafa með einhver atriði spurningalistans þá skaltu spyrja þann 

sem leggur könnunina fyrir. Þegar þú hefur lokið við að svara könnuninni þá skaltu 

setja hana í umslag hjá þeim sem leggur könnunina fyrir. 

 Takk fyrir. 
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1. Kyn 

a) ____ Kvenkyn 

b) ____ Karlkyn  

 

2. Hvað ertu gamall/gömul? 

a) ____ 16 ára eða yngri 

b) ____ 17-20 ára 

c) ____ 21-24 ára 

d) ____ 25-28 ára 

e) ____ 29 ára eða eldri 

 

3. Hvaða hlutverki gegnir þú í liðinu? 

a) ____ Leikmaður 

b) ____ Þjálfari 

c) ____ Annað 

 

4. Í hvaða deild spilar/þjálfar þú? 

a) ____ Í úrvalsdeild 

b) ____ Í 1. deild 

 

5. Hvernig býrð þú? 

a) ____ Hjá foreldrum 

b) ____ Hjá öðrum ættingjum 

c) ____ Í leiguhúsnæði 

d) ____ Í eigin húsnæði 

 

6. Hvaða menntun hefur þú? 

a) ____ Grunnskólapróf 

b) ____ Stúdentspróf  

c) ____ Háskólapróf  

d) ____ Annað 

 

7. Hversu oft æfir þú á viku að jafnaði yfir vetrartíma með félaginu? 

a) ____ 3 sinnum eða sjaldnar 

b) ____ 4-5 sinnum 

c) ____ 6 sinnum eða oftar 

 

8. Hversu oft æfir þú sjálfur/sjálf á viku, annað en körfubolta? 

a) ____ 1-2svar sinnum 

b) ____ 3-4 sinnum  

c) ____ 5 sinnum eða oftar 

d) ____ ég æfi bara körfubolta 
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9. Hefur þú prófað tóbak?  

a) ____ Já 

b) ____ Nei 

Ef nei þá ferðu beint í að svara spurningum 28 -42. 

10. Hefur þú prófað að reykja? 

a) ____ Já 

b) ____ Nei 

 

11. Reykir þú daglega?  

a) ____ Já 

b) ____ Nei 

 

12. Ef já, hvað reykir þú mikið á dag? 

a) ____ 1-10 sígarettur á dag  

b) ____ 11-20 sígarettur á dag 

c) ____ 21 eða fleiri sígarettur á dag 

 

13. Hefur þú áður reykt daglega? 

a) ____ Nei 

b) ____ Ég er nýhætt/ur 

c) ____ Ég reykti fyrir 2 árum eða minna 

d) ____ Ég reykti fyrir 4 árum 

e) ____ Ég reykti fyrir 6 árum eða meira 

 

14. Hefur þú prófað neftóbak?  

a) ____ Já  

b) ____ Nei 

 

15. Notar þú neftóbak daglega? 

a) ____ Já 

b) ____ Nei 

 

16. Ef já, hversu oft notar þú neftóbak?  

a) ____ Ég nota það allan daginn þ.e. meira en 15 skammtar á dag 

b) ____ Ég nota það hluta af degi, 10-15 skammtar á dag 

c) ____ Ég nota það sjaldan, en daglega, 5-10 skammtar á dag 

d) ____ Ég nota það einungis við sérstök tilefni 
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17. Hefur þú áður notað neftóbak daglega? 

a) ____ Nei 

b) ____ Ég er nýhætt/ur 

c) ____ Fyrir 2 áraum eða minna 

d) ____ Fyrir 4 árum  

e) ____ Fyrir 6 árum eða meira 

 

18. Telur þú neftóbaksnotkun skaðlega heilsu? 

a) ____ Já 

b) ____ Nei 

 

19. Hefur þú prófað munntóbak? 

a) ____ Já 

b) ____ Nei 

 

20. Notar þú munntóbak daglega?  

a) ____ Já 

b) ____ Nei 

 

21. Ef já, hversu oft notar þú munntóbak?  

a) ____ Nota það allan daginn þ.e. meira en 15 skammtar á dag 

b) ____ Nota það hluta af degi, 10-15 skammtar á dag 

c) ____ Nota það sjaldan en daglega, 5-10 skammtar á dag 

d) ____ Nota það einungis við sérstök tilefni 

 

22. Hefur þú áður notað munntóbak daglega?  

a) ____ Nei 

b) ____ Ég er nýhætt/ur 

c) ____ Fyrir 2 árum eða minna 

d) ____ Fyrir 4 árum 

e) ____ Fyrir 6 árum eða meira 

 

23. Telur þú munntóbaksnotkun skaðlega heilsu? 

a) ____ Já 

b) ____ Nei 
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24. Af hverju byrjaðir þú að reykja, nota munntóbak eða neftóbak? 

a) ____ Félagar mínir neyttu tóbaks 

b) ____ Forvitni, langaði að prófa 

c) ____ Foreldrar mínir neyta/neyttu tóbaks 

d) ____ Vegna þess að margir íþróttamenn neyta tóbaks 

e) ____ Fyrirmynd/ir mín/ar innan íþrótta neyta tóbaks 

f) ____ Annað 

 

25. Finnst þér tóbaksnotkun þín hafa áhrif á getu þína á æfingum? 

a) ____ Já 

b) ____ Nei 

 

26. Notar þú tóbak þegar þú neytir áfengis?  

a) ____ Já 

b) ____ Stundum 

c) ____ Nei 

 

27. Ef já, hvaða tóbak notar þú? 

a) ____ Sígarettur 

b) ____ Munntóbak 

c) ____ Neftóbak 

 

28. Hvaða tóbak telur þú vera mest skaðlegt heilsu? 

a) ____ Reykingar 

b) ____ Neftóbak 

c) ____ Munntóbak 

 

29. Hvaða tóbak telur þú vera minnst skaðlegt heilsu? 

a) ____ Reykingar 

b) ____ Neftóbak 

c) ____ Munntóbak 

 

30. Telur þú að tóbak dragi úr árangri í íþróttum almennt?  

a) ____ Mjög sammála 

b) ____ Frekar sammála 

c) ____ Hlutlaus 

d) ____ Frekar ósammála 

e) ____ Mjög ósammála 
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31. Finnst þér þeir leikmenn sem neyta tóbaks séu þreyttari á æfingum?  

a) ____ Mjög sammála 

b) ____ Frekar sammála 

c) ____ Hlutlaus 

d) ____ Frekar ósammála 

e) ____ Mjög ósammála 

 

32. Finnst þér árangur þeirra leikmanna sem reykja sé lakari en þeirra sem 

ekki reykja?  

a) ____ Mjög sammála 

b) ____ Frekar sammála 

c) ____ Hlutlaus 

d) ____ Frekar ósammála 

e) ____ Mjög ósammála 

 

33. Finnst þér árangur þeirra leikmanna sem neyta nef- eða munntóbaks sé 

lakari en þeirra sem ekki neyta nef- eða munntóbaks? 

a) ____ Mjög sammála 

b) ____ Frekar sammála 

c) ____ Hlutlaus 

d) ____ Frekar ósammála 

e) ____ Mjög ósammála 

 

34. Telur þú að sumt tóbak hafi minni áhrif á getu íþróttamanna til að ná 

árangri? 

a) ____ Já, reykingar 

b) ____ Já, neftóbak 

c) ____ Já, munntóbak 

d) ____ Nei, öll jafn skaðleg 

 

35. Telur þú að leikmenn sem neyta tóbaks meiðist oftar en þeir sem ekki 

neyta tóbaks?  

a) ____ Mjög sammála 

b) ____ Frekar sammála 

c) ____ Hlutlaus 

d) ____ Frekar ósammála 

e) ____ Mjög ósammála 
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36. Telur þú leikmenn sem reykja vera í lakara líkamlegu formi en þeir gætu 

verið ef þeir reyktu ekki?  

a) ____ Mjög sammála 

b) ____ Frekar sammála 

c) ____ Hlutlaus 

d) ____ Frekar ósammála 

e) ____ Mjög ósammála 

 

37. Telur þú leikmenn sem neyta nef- eða munntóbaks vera í lakara líkamlegu 

formi en þeir gætu verið ef þeir neyttu ekki tóbaks? 

a) ____ Mjög sammála 

b) ____ Frekar sammála 

c) ____ Hlutlaus 

d) ____ Frekar ósammála 

e) ____ Mjög ósammála 

 

38. Telur þú að notkun tóbaks dragi úr árangri?  

a) ____ Mjög sammála 

b) ____ Frekar sammála 

c) ____ Hlutlaus 

d) ____ Frekar ósammála 

e) ____ Mjög ósammála 

 

39. Telur þú að munntóbak sé ekki eins skaðlegt og reykingar?  

a) ____ Mjög sammála 

b) ____ Frekar sammála 

c) ____ Hlutlaus 

d) ____ Frekar ósammála 

e) ____ Mjög ósammála 

 

40. Telur þú það vera algengt að körfuknattleiksmenn í tveim efstu deildum á 

Íslandi reyki?  

a) ____ Mjög sammála 

b) ____ Frekar sammála 

c) ____ Hlutlaus 

d) ____ Frekar ósammála 

e) ____ Mjög ósammála 
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41. Telur þú það vera algengt að körfuknattleiksmenn í tveim efstu deildum á 

Íslandi noti nef- eða munntóbak? 

a) ____ Mjög sammála 

b) ____ Frekar sammála 

c) ____ Hlutlaus 

d) ____ Frekar ósammála 

e) ____ Mjög ósammála 

 

42. Telur þú  að körfuknattleikmenn í efstu deildum íslandsmótsins vera 

fyrirmyndir gagnvart yngri leikmönnum hvað varðar tóbaksnotkun? 

a) ____ Mjög sammála 

b) ____ Frekar sammála 

c) ____ Hlutlaus 

d) ____ Frekar ósammála 

e) ____ Mjög ósammála 

 

 


