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Útdráttur 

Rannsókn þessi var framkvæmd til að kanna hvort fangaverðir á Íslandi og starfsmenn 

Landhelgisgæslu Íslands sem hljóta mikinn félagslegan stuðning upplifðu síður einkenni 

streitu, kvíða og þunglyndis en þeir sem hljóta lítinn eða engan stuðning. Einnig var athugað 

hvort tengsl væru á milli félagslegs stuðnings og lífsánægju þessara starfsmanna. Ennfremur 

var sérstaklega kannað hvort stuðningur frá vinnufélögum myndi draga úr líkum á 

vinnutengdri streitu umfram þann stuðning sem fæst frá fjölskyldu, vinum eða maka. 

Spurningalistar voru lagðir fyrir þátttakendur sem mældu annars vegar félagslegan stuðning 

fjölskyldu, vina, maka og vinnufélaga og hinsvegar fylgibreyturnar; streitu, kvíða, þunglyndi 

og lífsánægju. Þátttakendur voru 177 sjálfboðaliðar, annars vegar fangaverðir sem starfa hjá 

Fangelsismálastofnun og hins vegar starfsmenn Landhelgisgæslunnar. Meginásaþáttagreining 

var framkvæmd á mælitækjum sem mæla félagslegan stuðning til að staðfesta þáttabyggingu 

þeirra. Tilgátur voru prófaðar með stigveldisaðhvarfsgreiningu. Niðurstöður sýndu að mikill 

félagslegur stuðningur dregur úr líkum á einkennum streitu, kvíða og þunglyndis og að 

jákvæð tengsl eru á milli félagslegs stuðnings og lífsánægju. Ennfremur kom í ljós að 

félagslegur stuðningur vinnufélaga er mikilvægasta tegund félagslegs stuðnings til að draga úr 

líkum á streitu, kvíða og þunglyndi hjá starfsmönnum Landhelgisgæslu Íslands og 

fangavörðum á Íslandi.  
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Abstract 

The aim of this study was to see whether prison guards in Iceland and employees of the 

Icelandic Coastguard that receive a lot of social support, experience less symptoms of stress, 

anxiety and depression. Furthermore, the aim was to see if there is a relation between 

satisfaction with life and social support. Participants were asked to fill out questionnaires that 

measured social support from family, friends, a significant other and colleagues on one hand 

and the dependent variables; stress, anxiety, depression and satisfaction with life on the other 

hand. Participants were 177 volunteers, prison guards and employees of the Icelandic 

Coastguard. 

A principal axes factor analysis was conducted on the questionnaires that measured social 

support to confirm their factor structure. Hierarchical multiple regression was used to test the 

hypotheses. The results showed that much social support reduces the probabilty of symptoms 

of stress, anxiety and depression and that there is a positive relation between satisfaction with 

life and social support. Furthermore, results showed that social support from co-workers is the 

most important type of social support in order to reduce the probability of stress, anxiety and 

depression among icelandic prison guards and employees of the Icelandic Coastguard. 
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Á undanförnum árum hefur áhugi á áhrifum félagslegs stuðnings við sálræna þætti 

eins og streitu, kvíða og þunglyndi og áhrif þess á lífsgæði fólks aukist. Sérstakur áhugi er á 

tengslum við störf sem talin eru vera streituvekjandi (Cohen og McKay, 1984; LaRocco, 

House og French, 1980; Thoits, 1995). 

Streita hefur verið skilgreind sem ósjálfráð viðbrögð líkamans við álagi og 

utanaðkomandi áreiti. Streituviðbrögð líkamans eru því bæði æskileg og lífsnauðsynleg en 

þau búa líkamann undir yfirvofandi átök ef einhver eru. Ef streita verður of mikil í of langan 

tíma, verður hún óæskileg og jafnvel hættuleg (Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi 

Gunnarsson, 1993). 

Þegar einstaklingur stendur frammi fyrir áreiti sem hann skynjar sem ógnun kviknar 

viðbragð í líkamanum sem kallast „forðunar- eða flótta viðbragð“ (“fight-or-flight“). Það eru 

lífeðlisleg viðbrögð sem lýsa sér í auknu flæði adrenalíns og noradrenalíns út í blóðrásina 

(Taylor o.fl., 2000) en aukið flæði adrenalíns veldur auknum hjartslætti, hækkun 

blóðþrýstings og aukinni orku (Mayo Clinic Staff, 2010). Tilgangur þessara viðbragða er að 

undirbúa fólk undir að mæta ógn. Þau geta hinsvegar verið gagnslítil og skaðleg í ákveðnum 

aðstæðum, til dæmis í störfum þar sem ekki er um líkamlega ógn að ræða. 

Streituviðbragðskerfið getur þó alltaf brugðist og þá skynjar einstaklingur áreiti í kringum sig 

sem stöðuga ógn. Þegar það gerist er forðunar- og flóttaviðbragðið alltaf virkt og streita 

safnast upp í líkamanum sem hann nær ekki að losa sig við, en það getur valdið sjúkdómum 

(Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi Gunnarsson, 1993).  

Streita getur bæði verið jákvæð og neikvæð og orsakir hennar eru mjög mismunandi á 

milli einstaklinga. Áreiti og aðstæður sem einn einstaklingur ræður vel við og getur jafnvel 

haft jákvæð áhrif á framlag hans til vinnu getur valdið öðrum einstaklingi mikilli streitu og 

vanlíðan sem síðan getur leitt til neikvæðra afleiðinga svo sem sjúkdóma (McGowan, Gardner 

og Fletcher, 2006). Mismunandi magn streitu hentar því ólíkum einstaklingum (Baldvin 

Bergsson, 2008).  

Streitu hefur oft verið skipt í tvennt, annars vegar streituvalda og hins vegar spennu. 

Mikilvægt er að greina á milli hugtakanna en streituvaldar eru kveikjur tiltekinna 

spennuviðbragða, þættir úr umhverfinu sem hafa áhrif á heilsu einstaklinga og hugtakið 

spenna er það viðbragð sem einstaklingurinn sýnir þegar streituvaldur er skynjaður 

(Viswesvaran, Sanchez og Fisher, 1998).   

Streituvöldum má svo aftur skipta í tvennt, stöðuga streituvalda og bráða streituvalda. 

Stöðugir streituvaldar eru þeir sem eru stöðugt til staðar hjá einstaklingum í vinnu og þeir 

algengustu eru hlutverkatogstreita og tvíræðni hlutverka í vinnu. Bráðir streituvaldar koma 
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hins vegar snögglega og standa yfirleitt stutt yfir. Dæmi um bráðan streituvald getur verið allt 

frá óþægilegum atburðum eins og hjá einstaklingi sem lendir í vandræðum með tölvuna sem 

hann er að vinna í og til mjög hættulegra aðstæðna eins og lögreglumaður sem mætir 

vopnuðum glæpamanni (Beehr, Jex, Stacy og Murray, 2000).   

 

Vinnutengd streita 

Vinnutengd streita hefur aukist til muna á síðustu áratugum og er talið að aukin 

hnattvæðing og breytingar á vinnuaðstæðum geti átt sinn þátt í því (WHO, 2007). Vinnutengd 

streita er skilgreind sem streita sem skapast vegna þess að kröfur sem gerðar eru til 

starfsmanna eru að þeirra mati ekki í samræmi við kunnáttu þeirra og/eða meiri en þeir ráða 

við. Vinnutengd streita er þekkt vandamál um allan heim sem ógnar heilsu starfsmanna. Ef 

stór hluti starfsmanna fyrirtækja þjáist af streitu getur það haft neikvæð áhrif á starfsemi 

fyrirtækisins í heild  (WHO, 2004).  Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) spáir því að 

vinnutengd streita gæti orðið stór orsakaþáttur í lélegri heilsu vinnandi fólks árið 2020 

(Regan, 2009). Starfmenn sem þjást af vinnutengdri streitu eru líklegri til að vera heilsuveilli, 

afkastaminni í vinnu og eru meira fjarverandi frá vinnu (WHO, 2004).  Viðvarandi streita 

getur einnig aukið áhættuna á þunglyndi (Tennant, 2001).  

Samkvæmt Evrópsku vinnuverndarstofnunni (EASHW) er vinnustreita næstalgengasta 

heilsufarsvandamálið í Evrópu í tengslum við vinnu og á fjórðungur launþega í Evrópu við 

vandamál að stríða sem tengjast vinnustreitu.  Íslensk rannsókn sem unnin var af Gallup og 

Vinnueftirlitinu sýndi að 27% starfsmanna á Íslandi telja sig búa við vinnustreitu (Guðbjörg 

Linda Rafnsdóttir, 2006).   

Mikið hefur verið skoðað hvaða áhrif streita hefur í ólíkum atvinnugreinum og þá með 

tilliti til þess hvaða þættir og aðstæður skapa mesta streitu í vinnuumhverfinu. Niðurstöður 

benda til þess að þættir eins og áhyggjur af eigin öryggi, þróun framgangs í starfi og of mikið 

álag, miðað við hlutverk, hafi streituvekjandi áhrif í starfi (Triplett, Mullings og Scarborough, 

1996). Helstu áhrifaþættir sem draga úr áhrifum vinnutengdra streituvalda er félagslegur 

stuðningur sem kemur úr vinnuumhverfinu og þá hefur sá stuðningur sem fæst frá 

vinnufélögum mest áhrif í að draga úr streitu (LaRocco o.fl., 1980). 

 

Streita hjá Fangavörðum 

Eitt af þeim störfum sem hafa verið flokkuð sem hvað mest streituvaldandi af öllum 

störfum, er starf fangavarða (Regan, 2009).  
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Á síðastliðnum árum hefur mikil aukning orðið á hörku og ofbeldi í undirheimum 

Íslands ef marka má fréttaflutning fjölmiðla undafarin ár og skilar það sér óneitanlega inn í 

fangelsin með föngunum sem þar eru í haldi. Á sama tíma hefur meðaltalsfjöldi fanga aukist 

um 30 fanga á dag frá árinu 2001 til ársins 2009 (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.).  Aukin 

fjöldi fanga eykur vinnuálag hjá fangavörðum en rannsóknir sýna að helstu orsakir streitu hjá 

fangavörðum eru meðal annars mikið vinnuálag, auk fleiri þátta eins og starfsmannastjórnun, 

skortur á stuðningi við starfsmenn, breytingar  á starfsemi, áhyggjur af eigin öryggi sem og 

öryggi fjölskyldu sinnar (Triplett o.fl.,1996; Ratner, 1985; Regan, 2009).    

Árið 2003 fundu fangaverðir á Íslandi sig knúna til að kalla eftir nýrri 

starfsmannastefnu sem væri skýr og nútímaleg vegna langvarandi samstarfsörðugleika milli 

starfsmanna og yfirmanna hjá Fangelsismálastofnun ríkisins (SFR-stéttarfélag í 

almannaþjónustu, 2003). Þetta bendir til þess að fangaverðir á Íslandi upplifi streitu í sínum 

störfum. 

Aukin streita hjá fangavörðum er talin geta aukið möguleikann á uppreisn fanga og 

auknu ofbeldi innan fangelsa (Ratner, 1985). Í sænskri rannsókn sem gerð var á níunda 

áratugnum á líðan fangavarða kom í ljós að streita meðal fangavarða er frekar mikil og birtist 

bæði í andlegri og líkamlegri vanlíðan. Meðal þeirra einkenna sem varð vart voru miklar 

fjarvistir frá vinnu, hár blóðþrýstingur, hátt kólesteról, þunglyndi og áfengismisnotkun.  

Einkenni jukust eftir því sem aðstæður í fangelsunum þyngdust og árekstrum milli fanga og 

starfsmanna fjölgaði (Guðmundur Gíslason, 2000). Einnig hefur verið sýnt fram á að 

vinnutengd streita getur haft áhrif á og ýtt undir sálfræðilega þætti eins og þunglyndi og kvíða 

(LaRocco o.fl., 1980). 

 Flestar rannsóknir á starfi fangavarða hafa verið framkvæmdar í Bandaríkjunum en 

aðstæður í fangelsum þar eru mjög ólíkar aðstæðum í íslenskum fangelsum og því er 

áhugavert að skoða streitu meðal fangavarða á Íslandi. Í þessari rannsókn verður andlegt 

ástand fangavarða á Íslandi kannað en ekki er vitað til þess að sérstakar rannsóknir á 

vinnustreitu fangavarða og andlegu ástandi þeirra hafi verið framkvæmdar hér á landi áður.    

 

Streita hjá Landhelgisgæslunni 

Önnur starfsstétt sem sinnir mjög streituvekjandi starfi er Landhelgisgæslan en 

streituvekjandi aðstæður þar eru þó ólíkar því sem gerist hjá fangavörðum. Starfsmenn 

Landhelgisgæslunnar vinna ekki við jafn stöðugt áreiti og fangaverðir. Þeirra starf gengur 

meira út á að fara inn í mjög streituvekjandi aðstæður svo sem útköll en þess á milli er minna 

um streituvekjandi áreiti (Landhelgisgæsla Íslands, e.d.).   

http://www.sfr.is/frettir/nr/147/
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Landhelgisgæslan er stofnun sem inniheldur margar ólíkar deildir sem sinna ólíkum 

störfum.  Landhelgisgæslan samanstendur meðal annars af flugdeild, aðgerðasviði, 

sjómælingasviði og almannatengslasviði. Hlutverk hennar er að sinna öryggisgæslu, björgun 

og löggæslu á hafi úti sem og aðstoð við löggæslu á landi í samstarfi við lögreglu og önnur 

yfirvöld (Landhelgisgæsla Íslands, e.d.). Flest svið innan Landhelgisgæslunnar eru mjög 

streituvekjandi en mjög fáar rannsóknir eru til um streitu meðal starfsmanna Landhelgisgæslu 

og það litla sem til er fjallar mest um starfsmenn skipa (Kingdom og Smith, 2011). Rannsókn 

Kingdom og Smith (2011) á vinnutengdri streitu hjá starfsmönnum bresku 

Landhelgisgæslunnar er sú fyrsta á sínu sviði og kemur þar fram að helsta orsök streitu hjá 

sjómönnum er aukin sjálfvirkni í vélarbúnaði, sem leiðir til fækkunar starfsmanna á skipunum 

á sama tíma og kröfur um fagmennsku og vinnuhraða eru að aukast.   

Í þessari rannsókn verður andlegt ástand starfsmanna Landhelgisgæslunnar kannað í 

tengslum við streitu og er það í fyrsta skipti sem það er gert hér á landi svo vitað sé til. 

 

Félagslegur stuðningur 

Lítið er vitað um hvaða þættir hafa mest áhrif á samband streituvalda og þeirra viðbragða sem 

einstaklingar sýna við þeim (Viswesvaran og fl., 1998) en félagslegur stuðningur er þó talinn 

vera einn þáttur sem hefur þar áhrif (Ganster, Fusilier og Mayes, 1986).   

Félagslegur stuðningur var skilgreindur af þeim Hobbfoll og Stokes (1988, bls. 499) 

sem „félagsleg samskipti eða sambönd sem veita einstaklingum raunverulega aðstoð eða 

tengsl sem eru skynjuð sem umhyggjusöm og ástrík.“  Skilgreiningin felur einnig í sér 

stuðning í formi upplýsingagjafar og að veita ráðgjöf og leiðsögn þegar takast þarf á við 

auknar kröfur og álag (Seiger og Wiese, 2009). Félagslegur stuðningur hefur einnig verið 

skilgreindur sem búnaður sem veldur því að persónuleg samskipti og sambönd draga úr 

áhrifum streituvaldandi aðstæðna (Cohen og McKay, 1984).  

  Síðan á 8. áratug síðustu aldar hefur áhugi á áhrifum félagslegs stuðnings sem 

bjargráði (coping strategy) við streituvaldandi aðstæðum aukist til muna (Zimet, Dahlem, 

Zimet og Farley, 1988).  Bjargráð eru skilgreind af Lazarus og Folkman (1984, bls. 118) sem 

„raunhæfar og sveigjanlegar hugsanir sem leysa vandamál og draga með því úr streitu“. 

Bjargráð greina á milli ólíkra aðferða sem fólk notar til að takast á við umhverfi sitt og 

einstaklinga í því umhverfi (Lazarus og Folkman, 1984). Bjargráð geta því spilað stórt 

hlutverk í lífshamingju einstaklinga þegar þeir standa frammi fyrir streituvaldandi atburðum 

(Endler og Parker, 1990).   
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Margar rannsóknir hafa gefið vísbendingar um að félagslegur stuðningur geti dregið úr 

áhrifum sálrænna og líkamlegra einkenna í streituvaldandi aðstæðum. Hann geti því þjónað 

þeim tilgangi að vera hálfgerður „dempari“ á milli streituvaldandi aðstæðna og þeirra 

einkenna sem þær valda (Zimet o.fl., 1988). Félagslegur stuðningur eru þannig álitinn vera 

úrræði sem fólk nýtir sér þegar það tekst á við streituvalda (Thoits, 1995).  

Endler og Parker (1990) skipta bjargráðum í þrjá þætti; verkefna-, tilfinninga- og 

forðunartengda þætti. Félagslegur stuðningur fellur undir tilfinningatengd bjargráð og er því 

meðal þeirra þátta sem flest bjargráðsmælitæki mæla (Carver, Scheier og Weintraub, 1989; 

Endler og Parker, 1990).  

Annars konar skýringar halda því fram að félagslegur stuðningur hafi svokölluð 

meginhrif frekar en að þjóna hlutverki dempara þegar streituvekjandi aðstæður koma upp. Þá 

er átt við að þeir sem búa við félagslegan stuðning þjáist almennt af minni streitu en þeir sem 

ekki njóta félagslegs stuðnings (LaRocco o.fl., 1980). 

 Í rannsóknum á félagslegum stuðningi er algengast að aðeins séu skoðuð áhrif af einni 

tegund félagslegs stuðnings í einu. Ýmist eru skoðuð áhrif félagslegs stuðnings frá fjölskyldu, 

maka, yfirmönnum eða vinnufélögum en sjaldgæfara að þessi áhrif séu öll könnuð samtímis 

(Seiger og Wiese, 2009; Beehr, Farmer, Glazer, Gudanowski og Nair, 2003; Ganster o.fl., 

1986; LaRocco o.fl., 1980). 

Í grein Cohen og Willis (1985) kemur fram að sambandið á milli streituvalda, spennu 

og félagslegs stuðnings byggi annars vegar á því hvaðan stuðningur kemur og hins vegar 

tegundum stuðnings, streituvalda og spennu. Meginhugmyndin er sú að ef að rétt tegund af 

félagslegum stuðningi er veitt við réttum streituvöldum, þá dregur það úr áhrifum þeirra á 

einstaklinginn (Viswesvaran o.fl., 1998).  

Skynjaður félagslegur stuðningur og áhrif þeirrar skynjunar er það sem mest hefur 

verið rannsakað í tengslum við félagslegan stuðning og þá einna helst tilfinningalegur 

félagslegur stuðningur. Tilfinningalegur stuðningur er talinn vera mikilvægasta tegund 

félagslegs stuðnings fyrir almenna heilsu einstaklinga (LaRocco o.fl., 1980) en það er trúin á 

að ást, umhyggja, skilningur og samkennd sé til staðar hjá aðilum sem skipta einstaklinginn 

máli (Thoits, 1995).   

Tengsl eru á milli þess félagslega stuðnings sem einstaklingur skynjar og sálrænna þátta 

eins og þunglyndis og kvíða. Rannsóknir hafa sýnt að skynjaður félagslegur stuðningur gefi 

betri forspá um þessa sálrænu þætti hjá einstaklingum en óháðar hlutlægar mælingar á honum. 

Þeir sem telja sig njóta mikils félagslegs stuðnings finna síður fyrir einkennum þunglyndis og 

kvíða (Zimet o.fl. 1988; Thoits, 1995).  Streituvaldandi atburðir í lífi einstaklinga geta aukið 
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líkur á þunglyndi og því er mikilvægt að finna þætti sem draga úr áhrifum þessara atburða. 

Félagslegur stuðningur er talinn vera einn slíkur þáttur (Aneshensel og Stone, 1982).  

Þunglyndi og kvíði geta valdið því að einstaklingur sækist eftir félagslegum stuðningi þegar 

streita eykst í umhverfinu og í sumum tilfellum virðist þessi líðan geta virkjað félagslegan 

stuðning frá öðrum. Þá þjónar sá stuðningur þeim tilgangi að draga úr líkum á einkennum 

kvíða og þunglyndis (LaRocco o.fl, 1980).   

Skortur á félagslegum stuðningi getur aukið á þunglyndiseinkenni en aftur á móti eru áhrif 

félagslegs stuðnings á streitu jákvæð, þegar hann er til staðar, óháð því hversu mikil streitan er 

(Aneshensel og Stone, 1982).   

 

Áhrif félagslegs stuðnings á vinnustreitu hafa verið rannsökuð og eru áhrif hans talin vera 

þríþætt: helsta hlutverk hans er að draga úr spennu, því næst að draga úr styrk streituvalda og í 

þriðja lagi hefur hann áhrif á sambandið á milli streituvalda og spennu, það er, hvernig 

einstaklingur bregst við þegar hann skynjar streituvald (Viswesvaran o.fl., 1998).   

Talið er að tengslin á milli streituvalda og spennu séu sterk þegar lítill eða enginn 

félagslegur stuðningur er til staðar (Ganster o.fl., 1986). Fólk upplifir því meiri streitu í 

kjölfarið á streituvöldum þegar félagslegum stuðningi er ábótavant.  Því hefur verið horft til 

félagslegs stuðnings með það að markmiði að draga úr vinnustreitu og auka starfsánægju en 

félagslegur stuðningur er talinn geta haft jákvæð áhrif á andlega líðan starfsmanna á vinnustað 

(Hjördís Sigursteinsdóttir, 2010). 

Í íslenskri rannsókn kom í ljós að félagslegur stuðningur á vinnustað hefur jákvæð áhrif á 

bæði líðan og heilsu starfsfólks en þeir sem upplifa sjaldnar félagslegan stuðning í vinnu, líður 

verr bæði líkamlega og andlega (Hjördís Sigursteinsdóttir, 2010). 

Eins og áður hefur komið fram er gerður greinarmunur á félagslegum stuðningi sem 

annars vegar þjónar hlutverki dempara á milli streituvaldandi aðstæðna og þeirra einkenna 

sem þær valda og hinsvegar félagslegum stuðningi sem hefur þau meginhrif, að sé hann til 

staðar yfirleitt, þá dregur hann úr líkum á streitu, óháð aðstæðum.  

Niðurstöðum rannsókna um hver og hversu mikil dempandi áhrif félagslegs stuðnings séu, 

eru oft mótsagnarkenndar. Margt getur skýrt þessar ólíku niðurstöður, meðal annars ólíkar 

mælingar og skilgreiningar á félagslegum stuðningi (Ganster o.fl., 1986). 

Í rannsókn Laroccos o.fl (1980) kemur fram að félagslegur stuðningur vinnufélaga virðist 

hafa svokölluð meginhrif frekar en „demparahrif“ (buffering effect).  Áhrif stuðnings á 

vinnutengda streitu eru þá til staðar og hafa góð áhrif á einstaklinga óháð því hversu mikil 

streitan er á hverjum tíma.  Dempandi áhrif eru aftur á móti meira tengd almennum 
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heilsukvillum einstaklinga og eru aðrar og fleiri tegundir félagaslegs stuðnings en stuðningur 

vinnufélaga sem hafa mest áhrif þar.  

Félagslegur stuðningur er sérstaklega mikilvægur með tilliti til kenningarinnar um 

demparahrif  þegar streituvaldar aukast skyndilega og einstaklingar upplifa skort á úrræðum, 

þá dregur félagslegur stuðningur úr streitunni sem fylgir í kjölfarið (Seiger og Wiese, 2009).  

Því má ætla að félagslegur stuðningur sé mjög mikilvægur í störfum eins og fangavörslu og 

hjá Landhelgisgæslunni þar sem mikið er um bráða streituvalda. 

  

Félagslegur stuðningur frá fjölskyldu hefur mun minna verið rannsakaður en 

vinnutengdur stuðningur og er hann oftast flokkaður sem stuðningur frá bæði „fjölskyldu og 

vinum“. Sýnt hefur verið fram á að félagslegur stuðningur frá fjölskyldu og vinum hefur sterk 

tengsl við almenna heilsuþætti og líðan en minni tengsl við álag sem tengist vinnu (Adams, 

King og King, 1996). Einstaklingar í hjúskap telja sig allajafna finna fyrir meiri félagslegum 

stuðning heldur en aðrir (Thoits, 1995). Sá stuðningur sem hefur hvað mest áhrif varðandi 

fjölskyldutengda streitu er sá stuðningur sem kemur úr fjölskylduumhverfinu. (LaRocco o.fl., 

1980). 

Streita sem skapast vegna ágreinings á milli vinnu einstaklings og fjölskyldulífs hans 

(work-family conflict) hefur þó nokkuð verið rannsökuð og benda rannsóknir til þess að þessir 

þættir hafi samverkandi áhrif hvor á annan. Vinnan getur truflað fjölskyldulífið og fjölskyldan 

getur truflað vinnuna (Adams o.fl., 1996). Sýnt hefur verið fram á að félagslegur stuðningur 

getur dregið úr ágreiningi milli fjölskyldulífs og vinnu, en þá skiptir máli að hafa stuðning að 

heiman til að sinna vinnunni og stuðning í vinnunni til að sinna fjölskyldunni (Erdwin, 

Buffardi, Casper og O‘Brien, 2001). 

Niðurstöður Adams og félaga (1996) benda til þess að tengslin á milli vinnu og fjölskyldu  

hafi fylgni við ánægju í starfi og almenna lífsánægju en það sem skiptir mestu máli í þessu 

sambandi er það hversu mikið einstaklingur tekur þátt í heimilislífinu og hversu mikið hann er 

í vinnunni.  Einstaklingar sem eru virkir í fjölskyldulífinu upplifa meiri félagslegan stuðning 

frá fjölskyldu og upplifa í kjölfarið almennt meiri lífsánægju en þeir sem ekki hafa stuðning 

fjölskyldunnar.  

 

Félagastuðningur (Peer support) 

Mikilvægt er að vinnuveitendur stuðli að því að efla úrræði sem draga úr streitu og 

neikvæðum afleiðingum þeirra.  Félagslegur stuðningur er eins og áður sagði einn þeirra þátta 
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sem getur dregið úr streituvöldum sé réttur stuðningur veittur í réttum aðstæðum (Larocco, 

o.fl., 1980). 

Félagastuðningur (peer support) sem hefur einnig verið nefndur jafningjastuðningur
1
 er 

eitt form af félagslegum stuðningi sem kemur, eins og nafnið gefur til kynna, frá aðilum sem 

eru í sömu aðstæðum og sá einstaklingur sem tekur við stuðningnum.   

Hugtakið jafningjastuðningur hefur verið skilgreint sem ein tegund félagslegs stuðnings 

sem inniheldur upplýsingatengda endurgjöf og/eða hrós og tilfinningalega aðstoð (Dennis, 

2003) og hafa rannsóknir sýnt að félagsskapur og það að tilheyra hópi sem einstaklingurinn 

getur samsamað sig með hefur verndandi áhrif gagnvart neikvæðum sálrænum þáttum 

(Cutrona, 1989). Því ættu jafningjastuðningskerfi innan stofnana, þar sem starfsfólk sinnir  

streituvekjandi störfum líkt og hjá fangavörðum og Landhelgisgæslunni, að hafa góð áhrif. Þá 

veita starfsmenn hvor öðrum stuðning í erfiðum aðstæðum.  Einnig ættu þau að draga úr 

líkum á streitu, kvíða og þunglyndi og ýta undir lífsánægju þeirra sem stuðningsins njóta. 

 

Markmið og tilgátur. 

Flestar rannsóknir sem tengjast starfi fangavarða hafa verið gerðar í Bandaríkjunum 

(Regan, 2009) og mjög fáar rannsóknir eru til um starfsmenn Landhelgisgæslu. Mikilvægt er 

að skoða þetta út frá íslensku sjónarmiði þar sem erfitt getur reynst að yfirfæra erlendar 

rannsóknir á íslenskt samfélag þar sem aðstæður í þessum störfum hérlendis eru mjög ólíkar 

því sem gerist erlendis, ekki síst vegna smæðar íslensks samfélags.  

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort þeir fangaverðir og starfsmenn 

Landhelgisgæslu Íslands sem hljóta mikinn félagslegslegan stuðning upplifi síður einkenni 

streitu, kvíða og þunglyndis. Einnig verður athugað hvort tengsl séu á milli félagslegs 

stuðnings og lífsánægju þessara starfsmanna. Sérstaklega verður kannað hvort stuðningur frá 

vinnufélögum dragi úr líkum á vinnutengdri streitu umfram þann stuðning sem fæst frá 

fjölskyldu, vinum eða maka.  Þetta er kannað sérstaklega vegna þess að áætlað er að taka upp 

jafningjastuðningskerfi (peer support) innan þessara stofnana. Komi í ljós að stuðningur frá 

vinnufélögum hafi jákvæð áhrif, rennir það stoðum undir mikilvægi þess að koma á slíku 

kerfi. 

 

                                                           
1
 Í þessari ritgerð verður notast við orðið jafningjastuðningur í stað orðsins félagastuðningur vegna þess að orðin 

félagslegur stuðningur og félagastuðningur eru talin of lík. Þetta er gert til að forðast misskilning. 



17 
 

 Í þeirri rannsókn sem hér er lýst var fernskonar félagslegur stuðningur mældur; 

stuðningur frá fjölskyldu, maka, vinum og vinnufélögum. Fjórar tilgátur voru settar fram sem 

byggja að hluta á niðurstöðum fyrri rannsókna. 

Rannsóknir benda til þess að fólk í hjúskap telji sig allajafnan finna fyrir meiri 

félagslegum stuðning heldur en aðrir (Thoits, 1995). Tilgáta 1 er því að þeir sem eru í hjúskap 

upplifi síður einkenni streitu, kvíða og þunglyndis og upplifi meiri lífsánægju.  

Tilgáta 2 spáir því að þeir starfsmenn sem upplifa mikinn félagslegan stuðning frá vinum, 

fjölskyldu eða maka finni síður fyrir einkennum streitu, kvíða og þunglyndis, eins og 

rannsóknir hafa bent til (Aneshensel og Stone, 1982; Cohen og McKay, 1984; Larocco, o.fl., 

1980; Thoits, 1995). 

Tilgáta 3 spáir því að þeir sem upplifa mikinn félagslegan stuðning frá vinum, fjölskyldu 

eða maka upplifi meiri almenna lífsánægju.  

Tilgáta 4 var sú félagslegur stuðningur vinnufélaga hafi meiri áhrif á streitu, kvíða, 

þunglyndi og lífsánægju heldur en félagslegur stuðningur frá fjölskyldu, vinum og maka. 

Rannsóknir hafa sýnt að helstu áhrifaþættir á vinnutengda streituvalda er sá félagslegi 

stuðningur sem kemur úr vinnuumhverfinu (LaRocco o. fl.,1980) og þar sem þátttakendur eru 

beðnir um að svara spurningum á vinnutíma er talið líklegt að þeir svari þeim með tilliti til 

vinnunnar.   
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Aðferð 

Þátttakendur  

Þátttakendur voru 177 sjálfboðaliðar, annars vegar fangaverðir sem starfa hjá 

Fangelsismálastofnun og hins vegar starfsmenn Landhelgisgæslunnar. Þátttakendur gáfu upp 

aldur í aldursbilum. Fjögur og hálft prósent voru á aldurbilinu 29 ára eða yngri, 27,1% voru á 

bilinu 30-39 ára, 31,6% voru á bilinu 40-49 ára og 36,7% voru 50 ára eða eldri.  

Þátttakendum frá Landhelgisgæslunni var skipt í hópa annars vegar eftir því hvort þeir 

störfuðu sem áhafnarmeðlimir loftfara, varðskipa, sprengjudeildar, stjórnstöðvar, CRC eða 

ratsjárstöðvar og hins vegar þeir sem starfa í skrifstofustörfum eða öðru. Þátttakendum var 

skipt í hópa til að hægt væri að gera frekari greiningar á gögnum fyrir stofnunina sjálfa í 

framhaldi. Gögnin eru ekki skoðuð með tilliti til þessa í þessari ritgerð. 

 

Mælitæki 

Sex sálfræðileg mælitæki voru sett saman í spurningalista (sjá listann í heild í viðauka I) sem 

lagður var fyrir þátttakendur til að mæla félagslegan stuðning, lífsánægju (satisfaction with 

life, SWL), kvíða, þunglyndi og streitu. Að auki var beðið um bakgrunnsupplýsingar; aldur, 

hjúskaparstöðu og fjölda vinnustunda. Starfsmenn Landhelgisgæslunnar voru einnig beðnir að 

upplýsa um starfssvið. 

 

Hjúskaparstaða. Þátttakendur voru beðnir að merkja við hvort þeir væru einhleypir, í sambúð 

eða giftir. Til þess að hægt væri að mæla áhrif hjúskaparstöðu á streitu, kvíða, þunglyndi og 

lífsánægju voru gildi breytunnar endurflokkuð. Flokkurinn einhleyp/ur fékk gildið 0 og 

flokkarnir í hjúskap og í sambúð voru sameinaðir í einn flokk og fékk gildið 1.   

 

Félagslegur stuðningur. Félagslegur stuðningur var metinn með mælitækinu 

Multidimensional Scale of Social Support (MSPSS – Zimet, Dahlem, Zimet og Farley, 1988) 

sem metur skynjaðan félagslegan stuðning frá fjölskyldu, vinum og maka. Listinn 

samanstendur af 12 atriðum. Þátttakendur eru beðnir um að svara hversu sammála eða 

ósammála þeir eru þessum 12 staðhæfingum á sjö punkta Likert kvarða, frá (1) „algjörlega 

sammála“ til (7) „algjörlega ósammála“.  Dæmi um atriði á listanum er: „Það er viss 

einstaklingur til staðar fyrir mig þegar ég þarfnast“. Há gildi gefa til kynna meiri félagslegan 

stuðning.  

Listinn var þýddur af sálfræðingum geðsviðs Landspítalans í þeim tilgangi að skoða 

félagslegan stuðning kvenna sem tóku þátt í viðamikilli rannsókn á fæðingarþunglyndi (Linda 
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Bára Lýðsdóttir munnleg heimild, apríl 2011). Áreiðanleika- og réttmætismælingar listans 

hafa komið vel út bæði fyrir listann í heild sem og hvern undirþátt. Áreiðanleiki undirþáttanna 

í erlendu útgáfu listans voru á bilinu α = 0,85 til 0,91 og α = 0,88 fyrir listann í heild sinni 

(Zimet og fl., 1988). Áreiðanleiki íslenskrar útgáfu listans fyrir undirþætti var α = 0,89 til 0,90 

og α = 0,94 fyrir listann í heild (Tinna Jóhönnudóttir, 2011).  

 

Félagslegur stuðningur vinnufélaga. Notast er við einn undirþátt spurningalistans Work-

related Basic Need Satisfaction scale (Broeck, Vansteenkiste, Witte, Soenens og Lens,  2010). 

Listinn er upphaflega 23 atriða listi sem metur þrjá þætti; sjálfræði, hæfni og félagslegan 

stuðning frá vinnufélögum. Í þessari rannsókn er aðeins notast við einn undirþáttinn sem 

metur stuðning frá vinnufélögum. Listinn inniheldur 6 atriði og er svarað á 5 punkta Likert 

kvarða frá (1) „algjörlega ósammála“ til (5) „algjörlega sammála“.  Dæmi um atriði á 

listanum er: „Mér finnst ég ekki ná tengslum við samstarfsfélaga mína (öfugt atriði)“. Há gildi 

gefa til kynna meiri félagslegan stuðning. Áreiðanleiki þessa undirþáttar í erlendum útgáfum 

listans hefur reynst góður,  a = 0,82. Listinn var þýddur af Ólafi Erni Bragasyni og Sigrúnu 

Ástu Magnúsdóttur og voru próffræðilegir eiginleikar hans reiknaðir í þessari rannsókn og 

reyndist áreiðanleikinn vera viðundandi eða α = 0,82 . Ekki er vitað til þess að þessi listi eða 

gögn um hann hafi verið birt á Íslandi.  

Listinn er aðeins sex atriði og honum er fljótsvarað. Hann hentar því vel sem viðbót 

við MSPSS listann og þjónar þá þeim tilgangi að meta fjórða undirþátt félagslegs stuðnings, 

félagslegur stuðningur frá vinnufélögum. 

 

 Lífsánægja var metin með lífsánægjukvarðanum (Satisfaction With Life Scale, SWLS – 

Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985) en hann metur almenna lífsánægju. Listinn 

samanstendur af 5 atriðum sem eru mæld á 5 atriða Likert kvarða frá (1) „mjög ósammála“ til 

(5) „mjög sammála“.  Dæmi um staðhæfingu á listanum er: „Að flestu leyti er líf mitt eins og 

ég vil hafa það“. Há gildi gefa til kynna meiri lífsánægju. Áreiðanleiki af erlendri útgáfu 

listans er góður en niðurstöður rannsókna benda til að hann sé fullægjandi, a > 0,8 (Pavot og 

Diener, 1993). Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að hann hafi fylgni við aðrar mælingar á 

lífsánægju (Diener og fl. 1985).  Íslenska útgáfa listans var þýdd af Rögnu Benediktu 

Garðarsdóttur árið 2006 og var áreiðanleiki hans reiknaður, α = 0,93 

 

Þunglyndi. Patient Health Questionnaire-9 – (PHQ-9 –Kroenke, Spitzer og Williams, 2001) er 

stytt útgáfa af lengri útgáfu listans Patient Healtht Questionnaire. Upphaflegi listinn er 
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notaður sem mælitæki fyrir skimun átta geðraskana í DSM-IV greiningarkerfinu. PHQ-9 er 

listi sem skimar sérstaklega fyrir þunglyndi.  Listinn mælir hversu oft síðastliðnar 2 vikur, 

atriði sem hafa tengsl við þunlgyndi hafa haft áhrif á einstaklinginn. Svarað er á 4 punkta 

kvarða, (1),,alls ekki“, (2),,nokkra daga“, (3),,meira en helming tímans“ og (4) ,,nánast alla 

daga“. Dæmi um atriði á listanum er: „Lítill áhugi eða gleði við að gera hluti“. Há gildi gefa 

til kynna meiri líkur á þunglyndi. Innri áreiðanleiki erlendu útgáfu listans er α = 0,89. Fylgni 

var á milli aukins þynglyndis á PHQ-9 kvarðanum og minnkaðrar virkni þátttakenda í daglegu 

lífi sem sýnir fram á viðunandi hugsmíðaréttmæti listans (Kroenke o.fl, 2001). Listinn var 

þýddur yfir á íslensku árið 2005 af þeim Agnesi Agnarsdóttir, Hafrúnu Kristjánsdóttir, Jakobi 

Smára, Jóni Friðriki Sigurðsyni og Pétri Tyrfingssyni. Ekki er vitað til þess að próffræðilegir 

eiginleikar hafi verið birtir fyrir íslensku þýðinguna. 

 

Kvíði. Generalized Anxiety Disorder -7 (GAD-7 - Spitzer, Kroenke, Williams og Löwe, 2006) 

GAD-7 er mælitæki sem metur almennan kvíða.  Þetta er 7 atriða listi sem mælir hversu oft 

einstaklingur hefur upplifað tiltekin kvíðaeinkenni undanfarnar tvær vikur. Listanum er svarað 

á 4 punkta kvarða, (1),,aldrei“, (2) „nokkra daga“, (3) „oftar en helming daganna“ og (4),, 

næstum daglega“. Dæmi um atriði á listanum er: „Ekki tekist að bægja frá þér áhyggjum eða 

hafa stjórn á þeim“. Há gildi gefa til kynna meiri kvíða. Innri áreiðanleiki erlenda listans er 

mjög góður, α = 0,92. Fylgni var á milli aukins kvíða á GAD-7 kvarðanum og minnkaðrar 

daglegrar virkni einstaklinga sem sýnir fram á viðunandi hugsmíðaréttmæti listans (Spitzer og 

fl. 2006). Listinn var þýddur yfir á íslensku árið 2009 af Haraldi Þorsteinssyni. Ekki er vitað 

til þess að próffræðilegir eiginleikar hafi verið birtir fyrir íslensku þýðinguna. 

 

Streita var mæld með styttri útgáfu af streitukvarðanum PSS (Perceived Stress scale, Cohen, 

Kamarck og Merlmelstein, 1983).  Upphaflegur listi er 14 atriða listi sem metur almenna 

upplifaða streitu síðastliðinn mánuð. Stytta útgáfan eru 4 spurningar þar sem að einstaklingar 

svara hversu oft á síðastliðnum mánuði þeir hafa upplifað tilfinningar sem tengjast streitu. 

Svarað er á 5 punkta kvarða, frá því að upplifa þær (1) „aldrei“ og upp í að upplifa þær (5) 

„mjög oft“.  Dæmi um atriði á listanum er: „Hversu oft undanfarinn mánuð fannst þér að þú 

værir að missa stjórn á mikilvægum hlutum í lífi þínu?“. Há gildi gefa til kynna meiri streitu. 

Innri áreiðanleiki styttu útgáfu erlenda listans er góður, α = 0, 77- 0,86 (Leung, Lam og Chan, 

2010) og sýnt hefur verið fram á fylgni listans við aðra lista sem mæla streitu (Cohen og fl. 

1983). Listinn var þýddur yfir á íslensku af Daníel Þór Ólasyni í styttri útgáfu. Ekki er vitað til 

þess að próffræðilegir eiginleikar hafi verið birtir fyrir íslensku þýðinguna.  
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Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er fylgnirannsókn. Frumbreytur voru fjórar; félagslegur stuðningur í vinnu og frá  

fjölskyldu, vinum og maka. Fylgibreyturnar eru mælingar á streitu, kvíða, þunglyndi og 

lífsánægju.  

 

Framkvæmd 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar þann 26.apríl 2012 og fékkst leyfi frá 

Vísindasiðanefnd þann 15.maí 2012 (leyfi númer VSNb2012040012/03.07, sjá viðauka II). 

Spurningalistinn var settur upp í netvæna útgáfu með forritinu questionpro.com og lagður 

fyrir starfsmenn stofnana í gegnum internetið.  Netslóð var send á umsjónarmenn 

könnunarinnar hjá hvorri stofnun fyrir sig sem síðan sendu það áfram á alla starfsmenn sem 

vonast var til að tækju þátt.  Rannsakandi kynnti sig og rannsóknina stuttlega í tölvupóstinum 

og svo eru nánari upplýsingar gefnar þegar fólk tekur könnunina (sjá viðauka III).  

Hvatningarbréf var svo sent strax í kjölfarið af yfirmönnum Fangelsismálastofnunar og 

Landhelgisgæslunnar til að ýta undir þátttöku starfsmanna þar sem þeim var tilkynnt að það 

væri starfsmönnum í hag að gott svarhlutfall fengist. Ítrekunarpóstar voru sendir út viku eftir 

að könnunin var send út. 

Allir þátttakendur fengu sömu fyrirmæli. Þeim var tilkynnt að könnunin væri nafnlaus, að 

ekki væri hægt að rekja svör til þátttakenda og þeim væri frjálst að hætta þátttöku hvenær sem 

væri. Fulltrúar beggja stofnana skrifuðu undir yfirlýst samþykki um þátttöku og samþykktu 

um leið að greiða fyrir einn stakan tíma hjá sálfræðingi fyrir þá þátttakendur sem finndu fyrir 

vanlíðan eftir að hafa tekið þátt í könnuninni. 

 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Meginásaþáttagreining (principal axis factor analysis) var gerð á svörum þátttakenda við 

MSPSS listanum og styttu útgáfu WBBNSS listans, alls 18 fullyrðingum, og notast var við 

hornskakkan snúning (oblimin). Fjöldi þátta var metinn (staðfestur) með skriðuriti Cattells 

(scree plot). Áreiðanleiki kvarðanna var athugaður með Cronbach‘s alpha. Tilgátur voru 

prófaðar með stigveldisaðhvarfsgreiningu (hierarchical multiple regression).   
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Niðurstöður 
 

Þáttagreining: 

Félagslegur stuðningur fjölskyldu, vina og maka: Bartletts-próf (Bartlett‘s test of 

sphericity) var tölfræðilega marktækt,  2
(66) = 1732,29; p < 0,001 og mæling á úrtakshæfni 

með KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling) er 0,90. Því uppfylla gögnin skilyrði 

um þáttagreiningu (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005).  Gerð var 

meginásaþáttagreining með oddhvössum oblimin snúningi. Notast var við skriðupróf og 

Kaisers- viðmið um eigingildi yfir einum til að ákvarða fjölda þátta. Ef miðað er við Kaisers 

viðmið væri réttast að draga 2 þætti en það er ekki í samræmi við fyrri rannsóknir (Zimet o.fl., 

1988). Þvingaðir voru fram 3 þættir en niðurstöður þáttahleðslna og skriðupróf (sjá mynd 1) 

réttlæta 3 þátta lausn.  

Tekið var mið af úrtaksstærð þegar ákveðin var lágmarkshleðsla atriða á þátt til að 

hleðslan gæti talist marktæk. Þar sem úrtakið var lítið (N = 146) var notast við fylgnistuðulinn 

0,21 og hann tvöfaldaður en hann nær marktekt við vendigildið 0,01 í þessari úrtaksstærð. 

Lágmarkshleðsla atriða á þátt er því 0,43. 

Engar krosshleðslur eru til staðar; ekkert atriði hleður markvisst á fleiri en einn þátt. 

Samanlagt skýra þessir þrír þættir 76,9% af heildardreifingu atriða. Fyrsti þátturinn, 

Stuðningur fjölskyldu, skýrir stærstan hluta dreifingar eða 62,4%. Annar þátturinn, Stuðningur 

vina, skýrir 9% af dreifingu og þriðji þátturinn, Stuðningur maka, um 5,4%. 

Áreiðanleiki listans í heild er góður, α = 0,95. Einnig er áreiðanleiki hvers þáttar fyrir sig 

góður, α   0,90 (sjá töflu 1). 

 

 

Mynd 1: Skriðupróf Cattell‘s fyrir 12 atriði félagslegs stuðnings fjölskyldu, vina og maka (N = 146). 
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Tafla 1. Meginásaþáttagreining á Félagslegum stuðningi fjölskyldu, vina og maka  (N = 146) 

 
Atriði Þáttahleðsla Þátta 

skýring 

  I II III   

11. Fjölskylda mín er tilbúin til að aðstoða mig við 

ákvarðanatöku 
0,89     0,78 

4. Frá fjölskyldu minni fæ ég þá tilfinningalegu 

aðstoð og  þann stuðning sem ég þarfnast 
0,84     0,81 

10. Það er viss einstaklingur í lífi mínu sem er 

umhugað um tilfinningar mínar 
0,84     0,59 

3. Fjölskyldan mín reynir virkilega að hjálpa mér 0,80     0,78 

8. Ég get talað um vandamál mín við fjölskyldu 

mína  
0,76 

 
  0,77 

6. Vinir mínir reyna virkilega að hjálpa mér 
 

0,96 
 

0,84 

7. Ég get treyst á vini mína þegar illa gengur   0,95   0,86 

12. Ég get talað um vandamál mín við vini mína 0,31 0,60   0,69 

9. Ég á vini sem ég get deilt með gleði minni og 

sorg  
0,35 0,58 

 
0,64 

1. Það er viss einstaklingur til staðar fyrir mig 

þegar ég þarfnast. 
    0,97 0,92 

2. Það er viss einstaklingur sem ég get deilt með 

gleði minni og sorg 
    0,94 0,85 

5. Ég get leitað huggunar hjá vissum einstaklingi 

þegar þörf er á 
0,32 0,21 0,44 0,71 

Eigingildi           7,72 1,25    0,87 ________    

ATH: Aðeins þáttahleðslur hærri en 0,20 eru sýndar 

 

Félagslegur stuðningur vinnufélaga: Bartletts-próf var marktækt,  2
(15) = 325,62; p < 

0,001 og mæling á úrtakshæfni með KMO er 0,80. Því  uppfylla gögnin skilyrði um 

þáttagreiningu (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005).  Gerð var 

meginásaþáttagreining með oddhvössum oblimin snúningi. Ef miðað er við skriðupróf og 

Kaisers viðmið um eigingildi yfir einn til að ákvarða fjölda þátta væri réttast að draga tvo 

þætti úr þessum sex atriða lista. Það er ekki í samræmi við fyrri rannsóknir þar sem þessi sex 

atriði voru hugsuð sem einn sameiginlegur þáttur á lengri lista með fleiri þáttum (Broeck, 

Vansteenkiste, Witte, Soenens og Lens,  2010).  Þvingaður fram einn þáttur að fordæmi 

Broecks o.fl. (2010) en áreiðanleikastuðull eins þátta lausnar er a = 0,82 (sjá töflu 1).  Þar 
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sem alfa áreiðanleiki er hærri fyrir eins þátta lausn en tveggja þátta lausn, réttlætir það notkun 

á mælitækinu eins og upphaflega var ætlað að það yrði notað.  

Miðað var við sömu lágmarkshleðslu og í fyrri þáttagreiningunni eða 0,43. Úrtaksstærð var N 

= 155 

Eins þátta lausn skýrir um 44,2% af heildardreifingu atriða. 

 

Tafla 2. Meginásaþáttagreining á Félagslegum stuðningi vinnufélaga (N = 155) 

Atriði Þáttahleðsla 
Þátta 

skýring 

  I     

Í vinnunni upplifi ég mig sem hluta af hóp 0,83   0,69 

Ég á mjög nána vini meðal vinnufélaga minna 0,67   0.451 

Ég get talað við vinnufélaga mína um hluti sem eru 

mér mikilvægir 
0,66 

 
0,43 

Ég er oft einmana meðal vinnufélaga minna 0,69 
 

0,47 

Ég fell ekki í hópinn meðal vinnufélaga (Mér fellur í 

raun ekki við annað fólk í vinnu minni) 
0,55 

 
0,31 

Mér finnst ég ekki ná tengslum við samstarfsfélaga 

mína 
0,55   0,30 

Eigingildi        3,18   ____         

 

Tilgátuprófun:  

Tafla 3. Pearson fylgni milli allra breytanna í rannsókninni ásamt meðaltali, staðalfráviki og áreiðanleika. 

      1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Stuðningur frá fjölskyldu - 0,77** 0,67** 0,32** 0,02 -0,19* -0,25** 0,26** 

2. Stuðningur frá vinum - - 0,61** 0,33** 0,02 -0,20* -0,29 0,31** 

3. Stuðningur frá maka - - - 0,47** 0,06 -0,20* -0,28** 0,33** 

4. Stuðningur vinnufélaga - - - - -0,08 -0,44** -0,59** 0,45** 

5. Streita 
  

- - - - - 0,36** 0,36** -0,20* 

6. Kvíði 
  

- - - - - - 0,82** -0,61** 

7. Þunglyndi 
 

- - - - - - - -0,66** 

8. Lífsánægja 
 

- - - - - - - - 

M 
  

5,42 4,99 4,67 3,59 2,14 1,56 1,51 3,58 

Sf 
  

1,51 1,47 1,71 0,85 0,78 0,63 0,59 1,03 

Α     0,94 0,91 0,90 0,82 0,71 0,92 0,91 0,94 

*p < ,05 **p < ,01. 
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Gerðar voru fjórar stigveldisaðhvarfsgreiningar (multiple regression analysis) til þess 

að prófa tilgátur, ein fyrir hverja af fylgibreytunum fjórum, þunglyndi, kvíða, streitu og 

lífsánægju. 

Í öllum aðhvarfsgreiningunum voru líkönin eins uppbyggð. Í fyrsta skrefi voru settar inn 

breyturnar aldur og hjúskaparstaða en talið er að einstaklingar í hjúskap finni yfirleitt fyrir 

meiri félagslegum stuðningi en þeir sem ekki eru í hjúskap (T1). Stjórnað var fyrir áhrifum 

þessara breyta í seinni skrefum. 

Í skrefi tvö var breytunum félagslegur stuðningur frá fjölskyldu, vinum og maka bætt inn en 

algengt er að þessir þrír þættir séu flokkaðir í sama flokk þegar áhrif félagslegs stuðnings eru 

skoðuð (Adams o.fl., 1996). Í skrefi tvö var verið að kanna tengsl þessara þriggja þátta 

félagslegs stuðnings við fylgibreyturnar streitu, kvíða, þunglyndi og lífsánægju. Gerð var ein 

stigveldisgreining fyrir hverja fylgibreytu. 

Í skrefi þrjú var svo bætt við breytunni félagslegur stuðningur í vinnu til að kanna hvort að 

hann drægi meira úr líkum á streitu, kvíða og þunglyndi og auki líkur á lífsánægju heldur en 

félagslegur stuðningur frá fjölskyldu, vinum og maka gerir (T4). 

 

Tilgáta 1, sem spáir því að fólk í hjúskap upplifi síður einkenni streitu, kvíða og 

þunglyndis og upplifi meiri lífsánægju, stenst aðeins að hluta. Hjúskaparstaða hefur ekki áhrif 

á einkenni streitu, kvíða og þunglyndis. Hjúskaparstaða veitir aftur á móti marktæka forspá 

um lífsánægju (sjá líkan 1, töflu 4). 

Tilgáta 2, sem spáir því að þeir sem upplifa mikinn félagslegan stuðning frá 

fjölskyldu, vinum eða maka finni síður fyrir einkennum streitu, kvíða og þunglyndis. Sú 

tilgáta stenst ekki nema að hluta. Í líkani 2, töflu 4 má sjá að einungis félagslegur stuðningur 

frá vinum veitir marktæka forspá um streitu annars vegar og þunglyndi hins vegar. Aftur á 

móti hefur enginn þessara þriggja þátta áhrif á kvíða. Í samanburði við líkan 1, veitir líkan 2 

marktækt betri forspá um streitu, ΔF(5,147) = 3,62; p < ,01; kvíða, ΔF(5,147) = 2,54; p < ,05 

og þunglyndi ΔF(5,149) = 4,22; p < ,01 

Tilgáta 3, sem spáir því að þeir sem upplifa mikinn félagslegan stuðning frá vinum, 

fjölskyldu eða maka upplifi meiri lífsánægju, stenst ekki nema að hluta. Í líkani 2, töflu 4 má 

sjá að einungis félagslegur stuðningur vina og maka veitir marktæka forspá um lífsánægju. 

Líkan 2 veitir marktækt betri forspá um lífsánægju en líkan 1, ΔF(5,148) = 6,19; p < ,001.  

Við það að bæta félagslegum stuðningi frá fjölskyldu vinum og maka inn í líkanið, batnar 

forspá um 13,6%.  
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Tilgáta 4, sem spáir því að félagslegur stuðningur vinnufélaga hafi meiri áhrif í að 

draga úr líkum á einkennum streitu, kvíða, og þunglyndis og auka líkur á lífsánægju heldur en 

félagslegur stuðningur frá fjölskyldu, vinum eða maka. Sú tilgáta stenst einungis að hluta. Í 

líkani 3, töflu 4 má sjá að einungis félagslegur stuðningur vinnufélaga veitir marktæka forspá 

um streitu, kvíða og þunglyndi. Félagslegur stuðningur vinnufélaga er því mikilvægasta 

tegund félagslegs stuðnings til að draga úr líkum á streitu, kvíða og þunglyndi. Þegar breytan 

lífsánægja er skoðuð kemur hins vegar í ljós að bæði hjúskaparstaða og félagslegur stuðningur 

vina, ásamt stuðningi vinnufélaga, veita marktæka forspá um lífsánægju. Í samanburði við 

líkan 2, veitir líkan 3 marktækt betri forspá um streitu, ΔF(6,146) = 11,10; p < ,001; kvíða, 

ΔF(6,146) = 6,21; p < ,001; þunglyndi,  ΔF(6,148) = 13,86; p < ,001 og lífsánægju, ΔF(6,147) 

= 9,06; p < ,001.    
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Tafla 4.Stigveldisaðhvarfsgreining sem sýnir áhrif félagslegs stuðnings fjölskyldu, maka, vina og vinnufélaga á fylgibreyturnar streitu, kvíða, þunglyndi og lífsánægju. 

 

 
 
 

    Streita Kvíði Þunglyndi Lífsánægja 

  

ΔR
2
 B SE β ΔR

2
 B SE    β ΔR

2
 B SE β ΔR

2
 B SE     β 

 

Líkan 1 Aldur 

 

-0,04 0,07 -0,04 

 

-0,09 0,06 -0,13 

 

-0,07 0,05 -0,11 

 

-0,07 0,09 -0,06 

  Hjúskaparstaða 0,01 -0,11 0,18 -0,05 0,02 -0,07 0,14 -0,04 0,01  0,01 0,13 -0,01 0,04  0,53 0,23   0,19
*
 

         

  

        Líkan 2 Aldur 

 

-0,07 0,07 -0,08 

 

-0,11 0,06     -0,16
*
 

 

-0,09 0,05 -0,14 

 

-0,17 0,09 -0,02 

 

Hjúskaparstaða 

 

-0,15 0,17 -0,07 

 

-0,09 0,14 -0,05 

 

-0,01 0,13 -0,01 

 

  0,62 0,22   0,22
**

 

 

Stuðningur fjölskyldu 

 

0,01 0,07 -0,01 

 

0,01 0,06 0,01 

 

 0,01 0,05  0,03 

 

 -0,09 0,09 -0,14 

 

Stuðningur vina 

 

-0,13 0,07 -0,26
*
 

 

-0,06 0,06 -0,14 

 

-0,09 0,05 -0,22
*
 

 

  0,19 0,09   0,28
*
 

  Stuðningur maka 0,11
**

 -0,05 0,05 -0,10 0,08
*
 -0,05 0,04 -0,13 0,12

***
 -0,06 0,04 -0,18 0,17

***
   0,15 0,06   0,25

*
 

         

  

        Líkan 3 Aldur 

 

-0,01 0,06 0,01 

 

-0,07 0,05 -0,10 

 

-0,04 0,04 -0,07 

 

 -0,08 0,08 -0,07 

 

Hjúskaparstaða 

 

-0,14 0,15 -0,06 

 

-0,06 0,13 -0,04 

 

 0,02 0,11  0,01 

 

  0,57 0,20   0,20
**

 

 

Stuðningur fjölskyldu 

 

-0,03 0,06 -0,06 

 

-0,02 0,05 -0,04 

 

-0,01 0,05 -0,02 

 

 -0,07 0,08 -0,11 

 

Stuðningur vina 

 

-0,10 0,06 -0,19 

 

-0,04 0,05 -0,09 

 

-0,06 0,04 -0,14 

 

  0,16 0,08   0,23
*
 

 

Stuðningur maka 

 

0,07 0,05 0,16 

 

0,02 0,04 0,06 

 

 0,03 0,03   0,07 

 

  0,05 0,06   0,08 

  Stuðningur vinnufélaga 0,31
***

  -0,48   0,07 -0,53
***

 0,20
***

 -0,30  0,06   -0,41
***

 0,36
***

 -0,38   0,05   -0,56
***

 0,27
***

   0,43 0,10      0,36
***

 

* p < ,05; ** p < ,01;  *** p < ,001 
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Umræða 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að félagslegur stuðningur vinnufélaga er mikilvægasta 

tegund félagslegs stuðnings til að draga úr líkum á einkennum streitu, kvíða og þunglyndis hjá 

starfsmönnum Landhelgisgæslu Íslands og fangavörðum.  

 

Fjórar tilgátur voru settar fram í þessari rannsókn. Tilgáta 1 spáði fyrir neikvæðum 

tengslum á milli hjúskaparstöðu og þáttanna streitu, kvíða og þunglyndis en jákvæðum 

tengslum á milli hjúskaparstöðu og lífsánægju en rannsóknir benda til þess að fólk í hjúskap 

telji sig allajafnan finna fyrir meiri félagslegum stuðningi en aðrir (Thoits, 1995).  

Hjúskaparstaða hafði ekki áhrif á streitu, kvíða og þunglyndi en aftur á móti eru marktæk 

jákvæð tengsl á milli hjúskaparstöðu og lífsánægju. Það bendir til þess að einstaklingar sem 

eru giftir og í sambúð séu almennt ánægðari með líf sitt en einhleypir.  

Tilgáta 2 var að mikill félagslegur stuðningur dragi úr líkum á einkennum streitu, kvíða og 

þunglyndis. Talið er að streituvaldandi atburðir geti aukið líkur á þessum þáttum en að 

félagslegur stuðningur geti dregið úr líkunum (Aneshensel og Stone, 1982).     

Þegar skoðuð voru tengsl félagslegs stuðnings við fylgibreyturnar streitu, kvíða og þunglyndi, 

kom í ljós félagslegur stuðningur vina dregur úr líkum á einkennum streitu og þunglyndis en 

ekki kvíða. Þegar stuðningi vinnufélaga er bætt inn í líkanið, hverfa áhrifin af félagslegum 

stuðningi vina. Ekki er ólíklegt að það skýrist af því að margir eigi góða vini meðal 

samstarfsfélaga sinna sem þeir leita til þegar þeir upplifa streitu eða þunglyndi í tengslum við 

vinnuna. Því getur stuðningur vina og stuðningur vinnufélaga oft komið frá sömu aðilunum.  

Einungis félagslegur stuðningur vinnufélaga hafði marktæk tengsl við kvíða sem sýnir að 

stuðningur vina virðist ekki draga eins mikið úr líkum á kvíða og hann dregur úr líkum á 

streitu og þunglyndi. Kvíði er ólíkur streitu og þunglyndi að því leyti að hann kemur oftar 

fram einungis við tilteknar aðstæður en hverfur svo um leið og út úr aðstæðunum er komið. 

Því gæti verið að fólk leiti til og ræði við samstarfsfélaga sína í ákveðnum aðstæðum um það 

sem veldur þeim kvíða þrátt fyrir að þeir telji þá ekki til persónulegra vina sinna.  

 

Tilgáta 3 sem segir til um jákvæð tengsl á milli félagslegs stuðnings og almennrar lífsánægju 

stóðst ekki að öllu leyti en aðeins stuðningur maka og vina hefur jákvæð tengsl við 

lífsánægju. Áhugavert er að þegar félagslegum stuðningi vinnufélaga er bætt inní líkanið 

hverfa fyrrum marktæk tengsl milli félagslegs stuðnings maka og lífsánægju sem bendir til 

þess að stuðningur vinnufélaga stýri sambandinu. Þessar niðurstöður koma á óvart í ljósi þess 

að marktæk jákvæð tengsl eru á milli hjúskaparstöðu og lífsánægju, sem benda til þess að þeir 
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sem eru giftir eða í sambúð séu ánægðari með lífið en þeir sem eru einhleypir. Þetta gæti 

mögulega verið vegna þess að einstaklingar eigi maka í hópi samstarfsfélaga sinna. Einnig er 

hugsanlegt að orðalag eða uppsetning spurningalistanna hafi truflað svörun að einhverju leyti. 

Tengslin á milli félagslegs stuðnings vina og lífsánægju haldast óbreytt þrátt fyrir að stuðningi 

vinnufélaga sé bætt inn í líkanið. Félagslegur stuðningur bæði vina og vinnufélaga auka því 

lífsánægju einstaklinga en eins og áður sagði er ekki ólíklegt að það séu sömu aðilarnir sem 

veita þennan stuðning. Í þessari rannsókn þar sem haft er samband við þátttakendur í gegnum 

vinnu þeirra og gert ráð fyrir að þeir svari spurningum á vinnutíma er ekki ólíklegt að þeir 

svari spurningum um streitu, kvíða og þunglyndi í tengslum við það sem gerist í vinnunni. Því 

renni félagslegur stuðningur persónulegra vina sem koma úr röðum vinnufélaga í eitt, í huga 

þeirra þegar spurningum um streitu, kvíða og þunglyndi er svarað. Lífsánægja er mun víðara 

hugtak sem erfiðara gæti verið að hugsa um einungis í sambandi við vinnu og því hafa vinir 

utan vinnunnar meiri áhrif á lífsánægju heldur en streitu, kvíða og þunglyndi í þessu tilfelli. 

Stuðningur vinnufélaga skiptir þó vissulega líka máli og hefur marktæk tengsl við lífsánægju. 

 

Félagslegur stuðningur á sinn þátt í að draga úr líkum á streitu, kvíða og þunglyndi og 

er það í samræmi við fyrri rannsóknir (Aneshensel og Stone, 1982). Félagslegur stuðningur 

vinnufélaga hefur meiri áhrif í að draga úr líkum á streitu, kvíða og þunglyndi en félagslegur 

stuðningur frá fjölskyldu, vinum og maka líkt og tilgáta 4 spáir fyrir um. Það er í samræmi við 

fyrri rannsóknir sem hafa sýnt að einn helsti áhrifaþáttur á vinnutengda streituvalda er 

félagslegur stuðningur sem kemur úr vinnuumhverfinu (LaRocco o.fl.,1980). Þættirnir 

hjúskaparstaða, félagslegur stuðningur vina og stuðningur vinnufélaga hafa allir marktæk 

áhrif á lífsánægju og því er ekki hægt að segja að stuðningur vinnufélaga hafi meiri áhrif á 

lífsánægju en stuðningur vina og hjúskaparstaða einstaklinga.  

 

Þáttabygging á mælitækinu sem mælir stuðning frá fjölskyldu, vinum og maka var 

uppphaflega ekki í samræmi við fyrri rannsóknir (Zimet o.fl., 1988) sem gefa til kynna þrjá 

þætti, heldur komu einungis fram tveir. Þættirnir fjölskylda og maki voru upphaflega flokkuð 

sem einn þáttur en ekki tveir aðskildir og er ekki ólíklegt að það sé vegna þess að margir 

þátttakendur álíta maka vera hluta af fjölskyldu sinni og svara því spurningum í samræmi við 

það. Hins vegar kom fram mjög skýr þriggja þátta lausn þegar þeir voru þvingaðir fram.  

Upphafleg þáttagreining á mælitækinu sem mælir félagslegan stuðning frá vinnufélögum 

sýndi að þáttabygging var ekki heldur í samræmi við fyrri rannsóknir (Broeck o.fl., 2010) sem 

benda til eins þátta lausnar. Fram kom tveggja þátta lausn sem mögulega kemur fram vegna 
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þess að helmingurinn af spurningum eru neikvætt orðaðar en hinn helmingurinn eru jákvætt 

orðaðar spurningar. Þegar þvingaður var fram einn þáttur kom í ljós að eins þátta lausn hefur 

betri áreiðanleika en tveggja þátta lausn og því var stuðst við hana. 

 

 Ýmsir þættir hefðu mátt fara betur í þessari rannsókn en helst ber að nefna að skoðaðar 

voru fjórar tegundir af félagslegum stuðningi sem eru mældar mjög sértækt en 

fylgibreyturnar, streita, kvíði, þunglyndi og lífsánægja voru mældar með mælitækjum sem 

meta þessa þætti almennt. Við endurgerð þessarar rannsóknar væri gott að bæta inn sértækari 

mælitækjum sem mældu þessa þætti einnig í sambandi við fjölskyldu, vini og maka til 

samanburðar. Í þessari rannsókn voru þátttakendur spurðir um streitu, kvíða og þunglyndi og 

talið að þeir hugsi um þessa þætti sem afleiðingar af vinnutengdum streituvöldum eins og 

kom fram hér að ofan. Rannsóknir hafa sýnt að stuðningur vinnufélaga hefur mest áhrif í að 

draga úr vinnutengdum streituvöldum en aftur á móti hefur stuðningur frá fjölskyldu mest 

áhrif í að draga úr fjölskyldutengdum streituvöldum  (LaRocco o.fl., 1980). Því væri 

áhugavert að leggja þessa lista einnig fyrir í tengslum við fjölskyldu, vini og maka og bera 

saman niðurstöðurnar. 

 

Þessi rannsókn er sú fyrsta hér á landi sem kannar andlegt ástand fangavarða og 

starfsmanna Landhelgisgæslunnar og því má líta á hana sem forrrannsókn á tengslum og 

áhrifum félagslegs stuðnings við andlega líðan í vinnuumhverfinu. Niðurstöður hennar í heild 

sinni gefa tilefni til þess að skoða þessi tengsl nánar en renna einnig stoðum undir mikilvægi 

þess að tekið verði upp jafningjastuðningskerfi innan stofnana þar sem starfsmenn sinna jafn 

streituvekjandi störfum og fangaverðir og starfsmenn Landhelgisgæslunnar.  Einstaklingar í 

þessum störfum geta lent í aðstæðum sem hvíla mjög þungt á þeim og vegna þagnarskyldu er 

þeim ekki heimilt að ræða við fjölskyldu sína, maka eða vini.  Eins og þekkt er, getur verið 

erfitt til langs tíma að burðast með tilfinningar sem valda áhyggjum eða vanlíðan en 

jafningjastuðningskerfi innan stofnanna gera það að verkum að starfsmenn eru til staðar hver 

fyrir annan í kjölfar erfiðra aðstæðna. Þá geta starfsmenn markvisst leitað hver til annars og 

rætt saman bæði um einstaka atburði og almennt um þá þætti í vinnuumhverfinu sem valda 

þeim vanlíðan án þess að eiga á hættu að brjóta reglur um þagnarskyldu. 

 

Vert er að benda á að þrátt fyrir að tengsl séu á milli þess að njóta félagslegs stuðnings 

og þess að þjást af minni streitu, kvíða og þunglyndi, er hér aðeins um fylgnirannsókn að ræða 

og því ekki hægt að segja til um orsakasamband. Frekari rannsókna er ennþá þörf til að skera 
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úr um hvort að mönnum sem þjást af mikilli streitu, kvíða eða þunglyndi líði verr í vinnunni. 

Einnig þarf frekari rannsóknir til að meta hvort starfsmenn telji sig njóta minni félagslegs 

stuðnings frá vinnufélögum eða hvort skortur á stuðningi vinnufélaga valdi því að menn 

upplifi meiri streitu, kvíða og þunglyndi í tengslum við vinnuna. Talið er líklegra að skortur á 

félagslegum stuðningi vinnufélaga valdi auknum líkum á að menn upplifi streitu, kvíða og 

þunglyndi. Það má leiða líkur að því út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar að félagslegur 

stuðningur vinnufélaga sé mikilvægur þáttur í að draga úr líkum á streitu, kvíða og þunglyndi 

hjá fangavörðum og starfsmönnum Landhelgisgæslunnar á Íslandi og renni þannig stoðum 

undir mikilvægi þess að tekin verði upp jafningjastuðningskerfi innan þessara stofnanna. 

 



32 
 

Heimildir: 

Adams, G.A., King, L.A. og King, D.W. (1996). Relationship of Job and Family 

Involvement, Family Social Support, and Work-Family Conflict With Job and Life 

Satisfaction. Journal of Applied Psychology, 81(4), bls. 411-420. 

Aneshensel, C.S. og Stone, J.D. (1982). Stress and Depression: A Test of the Buffering Model 

of Social Support. Archives of General Psychiatry, 39, bls. 1392-1396. 

Baldvin Þór Bergsson. (2008). Alltaf á vaktinni: Könnun á streitu og vinnuálagi blaða- og 

fréttamann á Íslandi. Óbirt Meistararitgerð: Háskóli Íslands, Viðskiptafræðideild. 

Beehr, T.A., Jex, S.M., Stacy, B.A. og Murray, M.A. (2000). Work stressors and coworker 

support as predictors of individual strain and job performance. Jorunal of 

Organizational Behavior, 21, bls. 391-405. 

Beehr,T.A., Farmer, S.J., Glazer, S., Gudanowski, D.M. og Nair, V.N. (2003). The Enigma of 

Social Support and Occupational Stress: Source Congruence and Gender Role Effects. 

Journal of Occupational Health Psychology, 8(3), bls. 220-231. 

Broeck, A.V.d., Vansteenkiste, M., Witte, H.D., Soenens, B. og Lens, W. (2010). Capturing 

autonomy, competence, and relatedness at work: Construcion and initial validation of 

the Work-related Basic Need Satisfaction scale. Journal of Occupational and 

Organizational Psychology, 83, bls. 981-1002. 

Carver, C.S., Scheier, M.F. og Weintraub, J.K. (1989). Assessing Coping Strategies: A 

Theoretically Based Approach. Journal of Personality and Social Psychology, 56(2), 

bls. 267-283. 

Cohen, S. og McKay, G. (1984). Social Support, Stress and the Buffering Hypothesis: A 

theoretical Analysis. Í A. Baum, J.E. Singer og S.E. Taylor (ritstjórar). Handbook of 

Psychology and Health (bls. 253-267). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Cohen, S. og Willis, T.A. (1985). Stress, Social Support and the Buffering Hypothesis. 

Psychological Bulletin, 98(2), bls. 310-357 

Cohen, S., Kamarck, T. og Merlmelstein, R. (1983). A Global Measure of perceived stress. 

Journal of Health and Social Behavior, 24, bls. 385-396 

Cutrona, C.E. (1989). Ratings of Social Support by Adolescents and Adult Informants: 

Degree of Correspondence and Prediction of depressive symptoms.  Journal of 

Personality and Social Psychology, 57(4), bls.723-730. 

Dennis,C.L. (2003). The Effect of Peer Support on Postpartum Depression: A Pilot 

Randomized Controlled Trial. The Canadian Journal of Psychiatry, 48(2), bls. 115-

124. 



33 
 

Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction with Life 

Scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71-75. 

Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson (2005).  Gagnavinnsla í SPSS.  Reykjavík: 

Háskólaútgáfan 

Endler, N.S. og Parker, D.A. (1990). Multidimensional Assessment of Coping: A Critical 

Evaluation. Journal of Personality and Social Psychology, 58(5), bls. 844-854. 

Erdwins, C.J., Buffardi, L.C., Casper, W.J. og O‘Brien, A.S. (2001). The Relationship of 

Women‘s Role Strain to Social Support, Role Satisfaction, and Self-Efficacy. Family 

Relations, 50, bls. 230-238. 

Fangelsismálastofnun ríkisins (e.d.).  Meðaltalsfjöldi allra fanga á dag. Sótt 8.ágúst 2012 af 

http://www.fangelsi.is/fangavist/nr/143.  

Ganster, D.C., Fusilier, M.R. og Mayes, B.T.(1986). Role of Social Support in the experience 

of Stress at Work. Journal of Applied  Psychology, 71(1), bls.102-110. 

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir (2006). Staðreyndir um vinnustreitu. Sótt á vef Vinnueftirlitsins 

23.maí 2012. 

http://www.vinnueftirlit.is/vinnueftirlit/is/flytileidir/frettir/?ew_0_a_id=205517 

Guðmundur Gíslason. (2000). Fangelsismál, horft til framtíðar. Sótt 24.maí 2012 af 

http://www.fangelsi.is/media/stofnunin/Fangelsismal__Horft_til_framtidar_Gudmund

ur_Gislason.pdf 

Hjördís Sigursteinsdóttir. (2010, október). Líðan og heilsa starfsfólks sveitarfélaga á tímum 

efnahagsþrenginga: skiptir félagslegur stuðningur á vinnustað máli? Erindi flutt á 

ráðstefnu Þjóðarspegilsins, Reykjavík.  

Hobbfoll, S.E. og Stokes, J.P. (1988). The process and mechanics of social support. Í s. Duck, 

D.F.Hay, S.E. Hobfall, W.Ickes og B.M. Montgomery (ritstjórar). Handbook of 

personal relationships: Theory, reasearch and interventions (bls. 497-517). Oxford: 

John Wiley og Sons. 

Kingdom, S.E. og Smith, A.P. (2011). Psychosocial risk factors for work-related stress in Her 

Majesty‘s Coastguard. International Maritime Health, 62(3), bls. 200-205.   

Kingdom, S.E. og Smith, A.P. (2011). Work-related stress in Her Majesty‘s Coastguard. 

International Maritime Health, 62(2), bls. 148-154.   

Kroenke,K., Spitzer, R.L og Williams, J.B.W. (2001). The PHQ-9, Validity of a Brief 

Depression Severity Measure. Journal of General Internal Medicine, 16(9) bls. 606–

613. 

http://www.fangelsi.is/fangavist/nr/143


34 
 

Landhelgisgæsla Íslands. (e.d.). Löggæsla og eftirlit. Sótt 24.maí 2012 af 

http://www.lhg.is/loggaesla-og-eftirlit/ 

LaRocco, J.M., House, J.S. og French, J.R.P. (1980). Social Support, Occupational Stress, and 

Health. Jorunal of Health and Social Behavior, 21. Bls. 202-218. 

Lazarus, R.S. og Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal and Coping. New York: Springer 

Publishing Company, Inc. 

Leung, D.YP.Lam, T.H. og Chan, S.C. (2010). Three versions of Perceived Stress Scale: 

validation in a sample of Chinese cardiac patients who smoke. BMC Public Health, 

10, Bls:513.  

Mayo Clinic Staff  (2010).   Stress: Constant stress puts your health at risk. Sótt 22.maí 2012 

af http://www.mayoclinic.com/health/stress/SR00001. 

McGowan, J., Gardner, D. og Fletcher, R. (2006). Positive and Negative Affective Outcomes 

of Occupational Stress. New Zealand Journal of Psychology, 35(2), bls.92-98. 

Pavot, W. og Diener, E. (1993). Review of the Satisfaction With Life Scale. Psychological 

Asessment, 5(2), bls. 164-172. 

Ratner, A.M. (1985). Administrative Sources of Occupational Stress in a Correctional Setting. 

Sacramento, California: AIDE Behavioral Sciences. 

Regan, S. (2009). Occupational Stress and Coping among Irish Prison Officers: An 

exploratory Examination. Óbirt MSc ritgerð: National University of Ireland. 

Seiger, C.P. og Wiese, B.S. (2009). Social support from work and family domains as an 

antecedent or moderator of work-family conflicts? Journal of Vocational Behavior , 

75, bls. 26-37.  

SFR-stéttarfélag í almannaþjónustu (2003, 25.febrúar). Fangaverðir kalla eftir skýrri 

starfsmannastefnu. Sótt 8.ágúst 2012 af http://www.sfr.is/frettir/nr/147/. 

Spitzer,R.L.,Kroenke, K., Williams, J.B.W., og Löwe,B. (2006). A brief measure for 

Assessing Generalized Anxiety Disorder, The GAD-7. Archives of Internal Medicine, 

166(10), bls.1092-1097. 

Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi Gunnarsson.  (1993).  Hvað er steita?  Í Hörður 

Þorgilsson og Jakob Smári (ritstjórar).  Sálfræðibókin: Handa  heimilum (bls. 512-

555).  Reykjavík: Mál og menning 

Taylor, S.E., Klein, L.C., Lewis, B.P., Gruenewald, T.L., Gurung, R.A.R. og Updegraff, J.A. 

(2000). Biobehavioral Responses to Stress in Females: Tend-and-Befriend, Not Fight-

or-Flight. Psychological Review, 107(3), bls. 411-429. 



35 
 

Tennant, C. (2001). Work-related stress and depressive disorders. Journal of Psychosomatic 

Research, 51, bls. 697-704. 

Thoits, P.A. (1995). Stress, Coping and Social Support Processes: Where are we? What Next? 

Journal of Health and Social Behavior, bls. 53-79. 

Tinna Jóhönnudóttir (2011). Félagastuðningur og streita meðal lögreglumanna. Óbirt BS-

ritgerð: Háskóli Íslands, Sálfræðideild. 

Triplett, R., Mullings, J.L. og Scarborough, K.E. (1996). Work-Related Stress and Coping 

Among Correctional Officers: Implications from Organizational Literature. Journal of 

Criminal Justice, 24(4), bls. 291-308. 

Viswesvaran, C., Sanchez, J.I. og Fisher, J. (1998). The Role of Social Support in the Process 

of Work Stress: A Meta-Analysis. 

World Health Organization (2004). Work Organization and Stress. Sótt 23.maí 2012 af 

http://www.who.int/occupational_health/publications/pwh3rev.pdf 

World Health Organization (2007). Raising Awareness of Stress at Work in Developing 

Countries. Sótt 23.maí 2012 af 

http://www.who.int/occupational_health/publications/raisingawarenessofstress.pdf 

Zimet, G.D., Dahlem, N.W., Zimet, S.G. og Farley, G.K. (1988). The Multidimensional Scale 

of Perceived Social Support. Journal of personality asessment, 52(1), bls. 30-41. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



36 
 

Viðauki I 

Spurningalistar sem lagðir voru fyrir þátttakendur. 

 

Bakgrunnsspurningar: 
 

    

Aldur:    29 ára og yngri     30-39 ára     40-49 ára     50 ára og eldri  

   

 

 

Hjúskaparstaða:   Einhleyp/ur Í sambúð  Gift/ur 

 

 

 

Hversu marga tíma á viku vinnur þú að meðaltali?  _____________ 

 

 

 

Spurning um starfssvið sem einungis var spurt um hjá LHG: 

 

Hvar starfar þú hjá stofnuninni/Hvert er starfssvið þitt hjá LHG:            

 

a) Áhafnarmeðlimur loftfara, varðskipa, sprengjudeild, stjórnstöð, CRC, Ratsjárstöðvar 

 

b) Skrifstofustörf eða annað 

 

 

Félagslegur stuðningur fjölskyldu, vina og maka (MSPSS) 
 

 

Stigagjöf  

4 = hlutlaus 

1 = algjörlega ósammála 5 = frekar sammála 

2 = mjög ósammála 6 = mjög sammála 

3 = frekar ósammála 7 = algjörlega sammála 

 

 

1. Það er viss einstaklingur til staðar fyrir mig þegar ég 

þarfnast. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Það er viss einstaklingur sem ég get deilt með gleði 

minni og sorg. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Fjölskyldan mín reynir virkilega að hjálpa mér. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Frá fjölskyldu minni fæ ég þá tilfinningalegu aðstoð 

og þann stuðning sem ég þarfnast 

 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Ég get leitað huggunar hjá vissum einstaklingi þegar 

þörf er á. 

1 2 3 4 5 6 7 
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6. Vinir mínir reyna virkilega að hjálpa mér. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Ég get treyst á vini mína þegar illa gengur. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Ég get talað um vandamál mín við fjölskyldu mína. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Ég á vini sem ég get deilt með gleði minni og sorg. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Það er viss einstaklingur í lífi mínu sem er umhugað 

um tilfinningar mínar. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Fjölskylda mín er tilbúin til að aðstoða mig við 

ákvarðanatöku. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Ég get talað um vandamál mín við vini mína. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Félagslegur stuðningur í vinnu 
 

 Algerlega 

ósammála 
Frekar 

ósammála 
Hvorki 

sammála 

né 

ósammála 

Frekar 

sammála 

Algerlega 

sammála. 

 

Mér finnst ég ekki ná 

tengslum við 

samstarfsfélaga mína 

     

Í vinnunni upplifi ég mig 

sem hluta af hóp 

     

Ég fell ekki í hópinn 

meðal vinnufélaga (Mér 

fellur í raun ekki við 

annað fólk í vinnu minni) 

     

Ég get talað við 

vinnufélaga mína um 

hluti sem eru mér 

mikilvægir 

     

Ég er oft einmana meðal 

vinnufélaga minna 

     

Ég á mjög nána vini 

meðal vinnufélaga minna 
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Þunglyndi – (PHQ-9, Personal Health Questionnaire) 
 

Hversu oft hefur eftirfarandi vandamál truflað þig síðastliðnar tvær vikur? 
 

 Alls ekki Nokkra 

daga 
Meira en 

helming 

tímans 

Nánast 

alla daga 

Lítill áhugi eða gleði við að gera 

hluti....... 

    

Verið niðurdregin/n dapur/döpur 

eða vonlaus.………..... 

    

Átt erfitt með að sofna eða sofa 

alla nóttina.......…....... 

    

Þreyta og orkuleysi............ 

    

Lystarleysi eða ofát............... 

    

Liðið illa með sjálfan þig eða 

fundist að þér hafi mistekist eða 

ekki staðið þig í stykkinu 

gagnvart sjálfum þér eða 

fjölskyldu þinni...... 

    

Erfiðleikar með einbeitingu við 

t.d. að lesa blöðin eða horfa á 

sjónvarp.......... 

    

Hreyft þig eða talað svo hægt að 

aðrir hafa tekið eftir þvi? 

      Eða hið gagnstæða – verið svo          

eirðarlaus eða óróleg(ur) að þú 

hreyfðir þig mikið meira en 

venjulega..... 

    

Hugsað um að það væri betra að 

þú værir dáin(n) eða hugsað um 
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að skaða þig á einhvern hátt 

 

Kvíði (GAD-7, Generalized Anxiety Disorder) 

 

Hversu oft á síðastliðnum 2 vikum hefur þér liðið illa vegna eftirfarandi?  

 

 Aldrei Nokkra 

daga 

Oftar en 

helming 

daganna 

Næstum 

daglega 

Verið spennt/-ur á taugum, 

kvíðin/-n eða hengd/-ur upp á 

þráð 

    

Ekki tekist að bægja frá þér 

áhyggjum eða hafa stjórn á þeim 

    

Haft of miklar áhyggjur af 

ýmsum hlutum 

    

Átt erfitt með að slaka á 

    

Verið svo eirðarlaus að þú áttir 

erfitt með að sitja kyrr 

    

Orðið gröm/gramur eða 

pirruð/pirraður af minnsta tilefni 

    

Verið hrædd/-ur eins og eitthvað 

hræðilegt gæti gerst 

    

 

Lífsánægja (SWLS – Satisfaction With Life Scale) 

 

 Mjög 

ósammála 
 

Frekar 

ósammála 
 

Hvorki 

sammála né 

ósammála 
 

Frekar 

sammála 

 

Mjög 

sammála 

 

Að flestu leyti er líf 

mitt  eins og ég vil 

hafa það. 

     

Ég er sátt(ur) við líf 

mitt. 

     

Aðstæður í lífi mínu 

eru frábærar. 
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Hingað til hef ég 

fengið það sem mér 

þykir mikilvægt að fá í 

lífinu. 

     

Ef ég gæti lifað lífinu 

upp á nýtt myndi ég 

nánast engu breyta. 

     

 

 

Streita (PSS - stytt útgáfa) 

 

Eftirfarandi spurningar fjalla almennt um hugsanir og tilfinningar þínar. Gjörðu svo 

vel að svara hverri spurningu með því að krossa í þann reit sem best lýsir tilfinningum 

þínum og hugsunum síðastliðin mánuð. 

 

 Aldrei 
Næstum 

aldrei 
Stundum 

Nokkuð 

oft 
Mjög oft 

Hversu oft undanfarinn 

mánuð fannst þér að þú værir 

að missa stjórn á mikilvægum 

hlutum í lífi þínu? 

     

Hversu oft á undanförnum 

mánuði varst þú örugg(ur) 

með þær ákvarðanir sem þú 

þurftir að taka til að leysa úr 

persónulegum vandamálum? 

     

Hversu oft sl. mánuð fannst 

þér að hlutirnir gengu þér í 

hag? 

     

Hversu oft á undanförnum 

mánuði hefur þú upplifað að 

vandamálin hrönnuðust upp 

án þess að þú réðir við þau? 
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Viðauki II 

Leyfi Vísindasiðanefndar. 
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Viðauki III 

Kynningarbréf sem sent var til þátttakenda. 

 

Könnun á félagslegum stuðningi, streitu og líðan starfsmanna Landhelgisgæslu ríkisins 

og fangavarða 

Upplýsingar til þátttakenda. 

 

Ágæti viðtakandi 

 

Markmið þessarar könnunar er að meta streitu meðal starfsmanna Landhelgisgæslunnar og 

fangavarða með það fyrir augum að bæta megi sálrænan stuðning við starfsmenn varðandi 

mikilvæg málefni eins og t.d. félagastuðning og streitustjórnun. Það er því mikilvægt að sem 

flestir taki þátt í könnuninni til að niðurstöður verði sem marktækastar, en þátttaka er að 

sjálfsögðu valfrjáls.  

 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Ragna Benedikta Garðarsdóttir , lektor í sálfræði við 

Háskóla Íslands, Aragötu 14, s: 525-4178. Tölvupóstur: rbg@hi.is   

Könnunin er BS-verkefni Sigrúnar Ástu Magnúsdóttir í sálfræði við Háskóla Íslands og er 

unnin undir leiðsögn Rögnu Benediktu og Ólafs Arnar Bragasonar, sálfræðings hjá embætti 

ríkislögreglustjóra.  

Sigrún Ásta Magnúsdóttir, s: 663-3621 Tölvupóstur: sam10@hi.is.  

Ólafur Örn Bragason, s: 843-2522. Tölvupóstur: olafur.bragason@rls.is 
 

Könnuninni er fljótsvarað og ætti ekki að taka nema um 15 mínútur að svara öllum 

spurningunum. Vinsamlegast lestu spurningarnar vandlega yfir og veldu aðeins einn 

svarmöguleika nema annað sé tekið fram sérstaklega. 

Könnunin er nafnlaus og því ekki hægt að rekja svör til þín. 

Rannsakendur telja enga áhættu stafa af því að taka þátt í rannsókninni aðra en hugsanlegt 

álag við að svara staðhæfingum um sjálfan sig. Þátttakendur eru hvattir til að leita til 

aðstandenda þessarar rannsóknar ef þeim finnst þátttakan óþægileg. Þátttakendum er frjálst að 

hætta við þátttöku hvenær sem er og þeir geta neitað að svara einstaka spurningum eða 

spurningalistum. Rannsóknarinnar vegna er hins vegar mikilvægt að öllum atriðum sé svarað 

samviskusamlega. 

 

Öll gögn verða varðveitt án persónuauðkenna á meðan á vinnslu þeirra stendur. Vert er að 

taka fram að nemandi hefur undirritað þagnarskyldu og verður öllum rannsóknargögnum eytt 

að lokinni úrvinnslu þeirra og eigi síðar en fimm árum eftir rannsóknarlok.  

 

Ef spurningarnar í rannsókninni hafa valdið því að þátttakanda líður illa og hefur komið róti á 

tilfinningalíf hans getur hann óskað eftir að fá eitt viðtal, sér að kostnaðarlausu hjá fagaðila 

sem rannsakendur er í samstarfi við.  

Rannsóknin er unnin með samþykki Vísindasiðanefndar og tilkynning hefur verið send til 

Persónuverndar.  

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt  

hætta þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar,  

Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, 101 Reykjavík. Sími: 551-7100, fax: 551-1444. 

 

Með von um góðar undirtektir, fyrir hönd rannsóknarhópsins, 

 

Ragna Benedikta Garðarsdóttir.   

mailto:rbg@hi.is
mailto:sam10@hi.is
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