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Ágrip 

Markmið þessarar rannsóknar var að áreiðanleikaprófa íslenska þýðingu Sport Anxiety Scale-2 

spurningalistans (SAS-2) og kanna algengi og fylgni á milli álagseinkenna, íþróttatengdra 

kvíðeinkenna og einkenni almennrar kvíðaröskunar hjá íslenskum handboltamönnum. Oslo Sports 

Trauma Research Center Overuse Injury Questionnaire (OSTRCQ) var notaður til að kanna algengi 

álagseinkenna, SAS-2 spurningalistinn var notaður til að kanna íþróttatengd kvíðaeinkenni og 

Generalized Anxiety Disorder 7 spurningalistinn (GAD-7) til að mæla einkenni almennrar 

kvíðaröskunar. Spurningalistarnir voru sendir á netföng 197 leikmanna í efstu tveimur deildum karla í 

handbolta á Íslandi með tveggja vikna millibili.  

Helstu niðurstöður voru þær að heildarsamræmi íslenskrar þýðingar SAS-2 spurningalistans í 

endurmælingum var 56,8% (hóflegt samræmi) og fylgnistuðull (ICC3,1) var 0,87. Alls fundu 55,4% 

þátttakenda fyrir álagseinkennum í einum eða fleiri eftirtalinna líkamshluta: 24,1% í mjóbaki, 22,9% í 

öxl og 21,7% í hnjám. Marktækt fleiri í aldurshópnum 30 ára og eldri voru með álagseinkenni í mjóbaki 

borið saman við yngri aldurshópa. Marktækt fleiri í hópum 18-21 árs og 22-25  ára voru með 

álagseinkenni í hnjám borið saman við 30 ára og eldri. Marktækt fleiri hornamenn voru með 

álagseinkenni í öxl heldur en línumenn. Meðalstigafjöldi á SAS-2 spurningalistanum var 23,1 stig og 

4,2 stig á GAD-7 listanum. Alls fengu 9,6% þátttakenda ≥ 10 stig á GAD-7 spurningalistanum, sem 

bent getur til almennrar kvíðaröskunar.    

Niðurstöðurnar benda til þess að íslensk þýðing SAS-2 spurningalistans sé áreiðanlegt matstæki í 

endurmælingum. Kvíðaeinkenni almennrar kvíðaröskunar eru sambærileg og hjá íslenskum 

atvinnumönnum í boltaíþróttum og virðast meiri en hjá almennu þýði. Tíðni álagseinkenna í hnjám og 

öxl er sambærileg rannsóknum frá öðrum löndum en tíðni virðist hærri í mjóbaki í þessari rannsókn. 
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Abstract 

The aim of this study was to test the Sport Anxiety Scale-2 (SAS-2) questionnaire for test-retest 

reliability and assess the prevalence and correlation between overuse symptoms, sport related anxiety 

symptoms and symptoms of generalized anxiety disorder among Icelandic handball players. The Oslo 

Sports Trauma Research Center Overuse Injury Questionnaire (OSTRCQ) was used to assess the 

prevalence of the overuse symptoms, the SAS-2 to assess symptoms of sport related anxiety and the 

Generalized Anxiety Disorder 7 questionnaire (GAD-7) to assess symptoms of generalized anxiety 

disorder. 

The questionnaires were sent to e-mails of 197 male handball players in the top two leagues in 

Iceland with two weeks intervals. The main results of the study were that the test-retest consistency of 

the SAS-2 questionnaire was 56.8% (fair consistency) and it had a correlation (ICC 3.1) of 0.87. In the 

whole, 55.4% of the participants had overuse symptoms in one or more of the following bodyparts: 

Lower back (24.1), shoulders (21.7) or knees (22.9). Significantly more participants, 30 years and 

older, had overuse symptoms in the lower back compared to younger groups. Significantly more 

participants, 18-21 and 22-25 years old, had overuse symptoms in knees compared to 30 years old 

and older. Wing players had significantly more overuse symptoms in the shoulder than line players. 

Average score on the SAS-2 questionnaire was 23.1 points and 4.2 points on the GAD-7 

questionnaire. In total, 9.6% of participants got ≥ 10 points on GAD-7, which is often used as a cut-off 

score for generalized anxiety disorder.  

The results indicate that the Icelandic translation of the SAS-2 questionnaire is reliable in repeated 

measures. The severity of generalized anxiety disorder symptoms was similar to the results of a study 

on anxiety among Icelandic professional athletes in ball sports and appear to be more severe than in 

the general population. The prevalence of overuse symptoms in knees and shoulders are comparable 

to other studies but appears to be higher in lower back in this study. 
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1 Inngangur 

Geðheilsa snertir okkur öll, sama úr hvaða horni heimsins við komum. Geta okkar til að takast á við 

erfiðleika í lífinu hefur áhrif á tækifærin sem við hljótum, fjölskyldu, vinnu, samfélag og vini. Allir finna 

fyrir streitu, leiða eða hræðslu á lífsleiðinni en oftast hverfa þessar tilfinningar með tímanum. Þegar 

þær hverfa ekki, þrátt fyrir að álag frá umhverfinu hafi minnkað, þá er möguleiki á að alvarlegt 

vandamál þróist (Patel og Chaudhari, 2014). 
Íþróttamenn hafa þá ímynd í samfélaginu að vera sterkir, hraustir og heilbrigðir. Jafnframt eru 

margir Íslendingar sem telja það dyggð að harka af sér og sýna ekki á sér veikar hliðar. Sýnt hefur 

verið fram á að reglubundin hreyfing geti minnkað einkenni kvíða og þunglyndis (Byrne og Byrne, 

1993; Strohle, 2009) og hefur gefið góða raun sem meðferðaform við þessum sjúkdómum (Carek, 

Laibstain og Carek, 2011). Framangreind atriði geta litað þá afstöðu sem fólk hefur til íþróttamanna og 

geðsjúkdóma. Því halda margir að þeir sem stunda íþróttir séu ólíklegri en aðrir til að finna fyrir kvíða 

og þunglyndi. Töluverð umræða hefur skapast um geðheilsu íþróttamanna á Íslandi síðastliðin ár, ekki 

síst eftir að þekktir íþróttamenn tjáðu sig í fjölmiðlum um veikindi sín. Niðurstöður íslenskrar 

rannsóknar gáfu til kynna að þunglyndi og kvíði séu algengari hjá atvinnumönnum í boltaíþróttum 

heldur en öðrum (Margrét Lára Viðarsdóttir, 2015). 

Íþróttir eru stundaðar um allan heim og þær hafa ýmiss konar áhrif á iðkendur, líkamleg og sálræn 

jafnt sem samfélagsleg. Þátttaka í íþróttum er tengd betri lífsgæðum og minni áhættu á ýmsum 

sjúkdómum (Shanmugam og Maffulli, 2008). Bæði einstaklings- og liðsíþróttir hafa tengsl við 

lífeðlisfræðilegar breytingar eins og minni líkamsfitu (Brites o.fl., 2004), aukinn vöðvastyrk, þol og kraft 

(Hansen, Bangsbo, Twisk og Klausen, 1999). Að auki hefur verið bent á að íþróttaiðkun hafi jákvæð 

áhrif á beinþéttni (Ginty o.fl., 2005). Þess utan eru sterk tengsl á milli íþrótta og jákvæðrar 

sjálfsímyndar, minni streitu, kvíða og þunglyndis (Hassmen, Koivula og Uutela, 2000). Að taka þátt í 

íþróttum hefur því margskonar heilsufarslegan ávinning en þeim fylgir einnig meiðslahætta (Caine og 

Maffulli, 2005). Bæði í áhuga- og keppnisíþróttum meiðast íþróttamenn á öllum aldri. Meiðsli geta verið 

af ýmsum toga til dæmis á vöðvum, beinum, liðböndum, sinum og taugum, þá ýmist af völdum áverka 

eða endurtekins álags (Maffulli, Longo, Gougoulias, Caine og Denaro, 2011). Mismunandi íþróttum 

fylgja mismunandi áhættuþættir, mynstur og gerðir meiðsla (Caine og Maffulli, 2005). 

Það getur reynst íþróttamönnum sérstaklega erfitt að þola langvinn álagseinkenni og meiðsli. 

Einkennin eru oft ekki sýnileg og íþróttamaðurinn getur efast um að hann sé í raun meiddur. Það getur 

verið að enginn annar taki eftir því að hann sé meiddur og hann geti æft og spilað án þess að 

frammistaða hans versni. Sársaukinn getur jafnvel minnkað þegar æfingin er hafin og gefið falska von 

um að einkenni séu horfin. Það er yfirleitt ekki fyrr en sársauki er orðinn það mikill að hann getur ekki 

staðið sig eins og til er ætlast af honum að íþróttamaðurinn lætur þjálfarann sinn vita (Walker, 

Thatcher og Lavallee, 2007). 
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1.1 Álagsmeiðsli og álagseinkenni 
Álagsmeiðsli eru skilgreind sem meiðsli af völdum endurtekins álags án ákveðins, greinilegs atviks. 

Þau er algeng í þolíþróttum sem krefjast langs æfingatíma og einhæfra hreyfinga (t.d. langhlaup, 

hjólreiðar og skíðaganga). Stór hluti álagsmeiðsla verður einnig í íþróttum sem eru tæknilega flóknar 

og með miklum fjölda endurtekninga, til dæmis í stökkíþróttum (Bahr, 2009). Þau eru auk þess vel 

þekkt meðal fótbolta-, handbolta- og blakleikmanna þegar æfinga- og leikjaálag eykst hratt (Clarsen, 

Myklebust og Bahr, 2013). Bráð meiðsli eru skilgreind sem meiðsli í kjölfar ákveðins, greinilegs atviks. 

Þau eru algengust í íþróttagreinum þar sem hraði er mikill, hætta er á föllum og í hópíþróttum þar sem 

snerting er við aðra leikmenn (Bahr, 2009). 

Álagsmeiðsli verða við uppsöfnun vefjaskaða yfir tíma frekar en skyndilegs áverka. Undanfari 

álagsmeiðsla eru álagseinkenni en þau eru skilgreind sem stoðkerfisverkir sem íþróttamaður finnur 

fyrir og rekja má til ofálags. Óljóst getur verið hvenær álagseinkenni verða að meiðslum en oft er 

miðað við þann tímapunkt þegar íþróttamaður getur ekki stundað íþrótt sína lengur. Kenningin um 

líkamlegt álag (e. physical stress theory) byggir á þeirri hugmynd að breytingar á magni líkamlegs 

álags hafi fyrirsjáanleg áhrif á aðlögun í öllum vefjum líkamans (Mueller og Maluf, 2002). Ákveðnir 

þröskuldar skilgreina þar efri og neðri mörk fyrir magn álags sem valda ákveðnum viðbrögðum í 

vefjum. Áhrifunum sem álag hefur á vefi er skipt í 5 flokka: Minnkað þol fyrir álagi (t.d. vefjaniðurbrot), 

viðhald, aukið þol fyrir álagi (t.d. uppbygging vefja), meiðsli og dauði vefja (Mynd 1).  

 

Mynd 1.  Kenningin um líkamlegt álag (e. Physical Stress Theory). Örin á y-ás myndarinnar táknar   
líkamlegt álag sem vefir líkamans verða fyrir: hækkandi eftir því sem ofar dregur. Til hægri 
við örina má sjá viðbrögðin sem verða í vefjunum við breytingu á álagi. Innan punktalínanna 
er álag innan þeirra marka sem vefirnir geta aðlagast ýmist með viðhaldi eða auknu þoli við 
álagi (Mueller og Maluf, 2002). Halldór Rafn Halldórsson, Stefán Baldvin Stefánsson og 
Þorsteinn Máni Óskarsson þýddu texta myndarinnar.    
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Það er vel þekkt að íþróttamenn æfi og keppi þrátt fyrir álagseinkenni og að þeir þráast lengi við í 

þessu ástandi (Clarsen, Bahr, Heymans o.fl., 2014). Það er því mikilvægt að fylgjast með 

álagseinkennum og veita viðeigandi meðferð snemma í ferlinu til að mögulegt sé að koma í veg fyrir 

að þau þróist út í álagsmeiðsli og að íþróttamaðurinn þurfi að taka sér hlé frá æfingum og keppni. 

Meiðsli eru skilgreind á marga mismunandi vegu í rannsóknum og því er fremur óskýrt hvað 

hugtakið felur í sér. Hægt er að mæla meiðsli sem hvers konar umkvörtun vegna líkamlegra 

óþæginda, tíma frá keppni/æfingum eða þegar leikmaður leitar sér læknisaðstoðar. Af þessum 

skilgreiningum virðist tími frá keppni vera áreiðanlegasta leiðin til að mæla meiðsli, í það minnsta þau 

meiðsli sem eru alvarleg (Bahr, 2009). Það skilur hins vegar eftir alla þá sem eru með álagseinkenni/-

meiðsli sem hindra ekki þátttöku leikmanns en geta haft áhrif á frammistöðu í keppni og á æfingum. 

Miðað við bráð meiðsli hafa álagsmeiðsli íþróttum fengið litla athygli í rannsóknarfræðunum. 

Réttmæt og áreiðanleg gögn um algengi og alvarleika álagsmeiðsla eru sjaldgæf í flestöllum íþróttum 

og fáar rannsóknir hafa fjallað um fyrirbyggjandi aðgerðir álagsmeiðsla í íþróttum (Clarsen, Myklebust, 

o.fl., 2013). Erfitt getur reynst að fylgjast með aðdraganda og eiginleikum álagsmeiðsla og er það ein 

af mögulegum ástæðum fyrir skorti á rannsóknum og greinum um þau. Vegna þessa er mjög líklegt að 

algengi álagsmeiðsla hafi verið stórlega vanmetið í áður birtum greinum (Olsen, Myklebust, 

Engebretsen og Bahr, 2006). 

Á undanförnum árum hefur stór hluti birtra greina um tíðni íþróttameiðsla, áhættuþætti og 

fyrirbyggjandi aðgerðir verið byggður á sameiginlegri greinargerð sem samþykkt var árið 2006 á 

heimsþingi um meiðsli og fyrirbyggjandi aðgerðir. Það var F-MARC (FIFA Medical Assessment and 

Research Centre) sem setti greinargerðina fram og er hún miðuð við knattspyrnu. Þar var þó lögð 

áhersla á að hægt væri að laga hana að öðrum íþróttum (Fuller o.fl., 2006). Í henni eru meiðsli flokkuð 

á þrennan hátt: 

1. Allar líkamlegar umkvartanir (e. Any physical complaint) 

2. Læknisaðstoð (e. Medical attention) 

3. Tími frá íþrótt (e. Time-loss) 

Fyrstu tveir flokkarnir væru heppilegastir til að meta álagseinkenni en sá þriðji myndi einungis meta 

verstu tilfellin (Bahr, 2009). Vinsælt hefur verið að nota „tíma frá íþrótt” sem skilgreiningu á meiðslum í 

rannsóknum en það er í raun einungis toppurinn á ísjakanum. Í rannsókn þar sem meiðsli í ruðningi (e. 

Rugby) voru skoðuð, kom í ljós að 85% meiðsla í leikjum og 82% meiðsla á æfingum voru flokkuð sem 

„enginn tími frá íþrótt” (e. Not-time-loss) (Gissane, Hodgson og Jennings, 2012). Til þess að hægt sé 

að yfirfæra og laga greinargerðina, um fyrirbyggjandi aðgerðir, að handbolta þarf frekari rannsóknir á 

meiðslum í íþróttinni, bæði bráða- og álagsmeiðslum (Bahr, 2009). Handbolti er tiltölulega ung 

íþróttagrein og varð ekki keppnisgrein á Ólympíuleikum fyrr en 1972 í þeirri mynd sem við þekkjum 

hann í dag. Í handbolta er oft tekist hart á og árekstrar milli andstæðinga eru algengir. Mikill hraði í 

bland við fjölda stefnubreytinga, stökk, skot og sendingar setja mikið álag á hina ýmsu líkamshluta 

(Myklebust, Hasslan, Bahr og Steffen, 2013). Rannsóknir á meiðslum í handbolta hafa nánast 

eingöngu takmarkast við samantektargreinar um bráð meiðsli og kallað hefur verið eftir rannsóknum 

um álagsmeiðsli (Bahr, 2009). Heildarmeiðslatíðni í handbolta er talin vera 11,2 meiðsli á hverjar 1000 
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klukkustundir spilaðar (Olsen o.fl., 2006). Áhættuþættir álagseinkenna og meiðsla eru margskonar. 

Orsakavaldur álagseinkenna getur verið óljós og margir þættir geta þar haft hlut að máli. Meeuwisse 

(1994) kom fram með líkan sem lýsir áhrifum mismunandi áhættuþátta og aðstæðna þegar meiðsli 

eiga sér stað og hvernig þessir þættir geta spilað saman og þar með aukið áhættu á meiðslum. Mynd 

2 sýnir líkanið sem hefur verið endurbætt af Bahr og Krosshaug (2005) og þýtt yfir á íslensku af Elís 

Þór Rafnssyni og Árna Árnasyni (Elís Þór Rafnsson, 2010). 

 

 

Mynd 2.  Meeuwisse líkanið lýsir samspili innri þátta íþróttamanna við utanaðkomandi þætti sem og 
kröfum og eðli íþróttagreinar en þessir þættir geta haft áhrif á tíðni meiðsla (Meeuwisse, 
1994; Bahr og Krosshaug, 2005; þýtt á íslensku af Elís Þór Rafnssyni og Árna Árnasyni). 

 

Árið 2012 var birt nýtt mælitæki til að meta álagseinkenni, Oslo Sports Trauma Research Center 

Overuse Injury Questionnaire (OSTRCQ). Spurningalistinn metur álagseinkenni og -meiðsli út frá 

fjórum spurningum sem hægt er að miða að ákveðnum líkamshlutum (Clarsen, Myklebust, o.fl., 2013). 

Með þessum spurningalista er komið mælitæki sem gæti auðveldað rannsakendum, þjálfurum og 

öðrum að fylgjast með líkamlegu álagi í íþróttinni ásamt skráningu á álagseinkennum áður en þau 

verða að álagsmeiðslum. Hægt er að nota spurningalistann í þversniðsrannsóknum til að bera saman 

álagseinkenni milli íþróttagreina (Clarsen, Ronsen, Myklebust, Florenes og Bahr, 2013). Árið 2013 var 

birt rannsókn eftir höfunda OSTRCQ þar sem rannsökuð voru heilsufarsvandamál (meiðsli, einkenni 

og sjúkdómar sem höfðu áhrif á heilsu og frammistöðu) norskra íþróttamanna sem æfðu fyrir 

Ólympíuleikana og Ólympíuleika fatlaðra árið 2012. Spurningalistinn sem notaður var í þeirri rannsókn 

er byggður á OSTRCQ en ekki var spurt um ákveðna líkamshluta heldur var aðeins notast við 

spurningarnar fjórar. Ef einhver fann fyrir einkennum var farið í frekari skoðun og vandamálin greind 

(Clarsen, Ronsen, o.fl., 2013). Þetta sýnir hversu auðvelt er að nota spurningalistann og laga hann að 
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alls kyns aðstæðum eftir því hvað á að rannsaka. Notkun þessa spurningalista í rannsóknum getur 

beint athyglinni að þeim einkennum sem flokkast undir „allar líkamlegar umkvartanir” samkvæmt F-

MARC greinargerðinni. Með þessum upplýsingum ætti að vera hægt að veita þeim viðeigandi aðstoð, í 

því formi sem hentar best hverju sinni, áður en álagseinkennin verða að álagsmeiðslum. Með því að 

greina álagseinkennin áður en þau verða að meiðslum væri hægt að minnka meiðslatíðni, koma í veg 

fyrir að íþróttamenn missi af æfingum og keppni sem gefur þeim aftur aukin tækifæri á að ná 

framförum og betri árangri. 

Clarsen, Bahr, Heymans o.fl. (2014) í OSTRC gerðu rannsókn þar sem notast var við OSTRCQ til 

að rannsaka tíðni álagseinkenna í fimm mismunandi íþróttagreinum í Noregi (skíðagöngu, 

götuhjólreiðum, bandý (e. floorball), handbolta og blaki). Þessar íþróttagreinar urðu fyrir valinu því fáar 

sem engar hágæða- rannsóknir voru til um álagsmeiðsli í þessum íþróttum. Niðurstöðurnar voru á þá 

leið að 20% handboltamanna mældust með álagseinkenni í hnjám, 22% í öxl og 12% í mjóbaki. 

Aðeins  mældist hærri tíðni álagseinkenna í hnjám blakleikmanna eða 36% en einkenni í öxlum 

mældust 16% hjá þeim. Í greininni er kallað eftir rannsóknum á fyrirbyggjandi aðgerðum fyrir 

álagseinkenni í hnjám og öxlum handboltamanna. 

Rannsókn Moller, Attermann, Myklebust og Wedderkopp (2012) sem fjallaði um meiðslahættu 

danskra handboltamanna, sýndi að þeir líkamshlutar sem líklegastir væru til að verða fyrir 

álagsmeiðslum voru axlir og hné. Þær niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður Clarsen, Bahr, 

Heymans o.fl. (2014). Rannsókn á áhættuþáttum axlarmeiðsla handboltamanna greindi frá að 28% 

þátttakenda voru, að meðaltali, með álagseinkenni í öxl á hverjum tímapunkti yfir heilt keppnistímabil 

(Clarsen, Bahr, Anderson, Munk og Myklebust, 2014). Rannsókn, þar sem skoðuð var tíðni 

axlarmeiðsla meðal norskra handboltakvenna sem léku á hæsta stigi, greindi frá að 57% þátttakenda 

fundu fyrir verk, eða greindu frá fyrri sögu um verki, í öxlum (Myklebust o.fl., 2013). Í meistaraverkefni 

Elísar Þórs Rafnssonar (2010) á meiðslum íslenskra handboltamanna mældust álagsmeiðsli 21,2% í 

hnjám og 21,2% í öxl en tíðni álagsmeiðsla í mjóbaki/spjaldhrygg/mjaðmagrind mældist talsvert hærri 

en í fyrrnefndum rannsóknum, eða 33,3%. 

 

1.2 Kvíði og kvíðaraskanir 
Kvíði er neikvætt tilfinningaástand sem einkennist af óróleika, áhyggjum, ótta og líkamlegum 

viðbrögðum (Weinberg og Gould, 2011). Kvíði er óttaviðbragð í nútíð vegna einhvers sem á mögulega 

eftir að gerast í framtíðinni. Eðlilegur ótti snýr að einhverju sem er að gerast í augnablikinu. Þetta er 

ekki óeðlilegt ástand en ótti er grundvallarviðbragð og örvar sympatíska taugakerfið til að virkja „ótta – 

flótta“ (e. fight or flight) viðbragð. Það er okkur eðlislægt að búa okkur undir erfiðar aðstæður eða flýja 

þær með því að virkja þetta viðbragð (Kring, Johnson, Davison og Neale, 2012). Kvíðaeinkenni geta 

verið margvísleg og þeim er jafnan skipt í tvo flokka; líkamleg einkenni og hugræn einkenni. Líkamleg 

einkenni geta verið þreyta, vöðvaspenna, aukinn sviti o.fl. Meðal hugrænna einkenna mætti nefna 

einbeitingarleysi, áhyggjur, eirðarleysi, svefntruflanir, pirring o.fl. Mikilvægt er að greina á milli kvíða 

sem fram kemur við tímabundið ástand og tilhneigingu til kvíða sem endurspeglar persónuleika 

einstaklingsins og kemur fram við ýmsar ólíkar aðstæður. Einstaklingar með mikinn þáttakvíða (e. trait 
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anxiety) sýna einkenni streitu og kvíða við ýmsar aðstæður og eru líklegri en einstaklingar með lítinn 

þáttakvíða til að taka eftir upplýsingum og áreiti sem tengjast ógn. Ástandskvíði (e. state anxiety) er 

skynjun einstaklings á breytingum líkamlegra og hugrænna kvíðaeinkenna við sérstakar aðstæður, til 

dæmis fyrir íþróttakappleik. Einstaklingar með mikinn þáttakvíða eru oftast einnig með mikinn 

ástandskvíða (Weinberg og Gould, 2011). 

Kvíðaraskanir eru hópur geðrænna kvilla sem einkennast af óeðlilega miklum kvíða eða kvíða sem 

varir yfir lengri tíma en tilefni gefur til (almennt lengur en sex mánuði) (American Psychiatric 

Association, 2013). Þær eiga það sameiginlegt að geta haft umtalsverð, neikvæð áhrif á lífsgæði fólks 

(Mendlowicz og Stein, 2000) og þær eru algengasti flokkur geðraskana meðal almennings. 

Lífstíðaralgengi, tíðni þeirra sem fá tiltekna röskun einhvern tímann á lífsleiðinni, mælist að meðaltali 

um 16% og ársalgengi, fjöldi þeirra sem fengið hafa greiningu síðastliðna tólf mánuði, mælist að 

meðaltali kringum 11% (Kessler o.fl., 2009). Þessar tölur eru þó nokkuð á reiki og töluverður munur er 

á milli rannsókna. Til marks um það má nefna að í rannsókn Kessler o.fl. (2005), sem framkvæmd var 

í Bandaríkjunum, mældist lífstíðaralgengi kvíðaraskana 28,8%. Í Ástralíu var framkvæmd önnur 

rannsókn þar sem lífstíðaralgengi kvíðaraskana meðal fullorðinna mældist 20% og ársalgengi 11,8% 

(McEvoy, Grove og Slade, 2011). Jón G. Stefánsson og Eiríkur Líndal (2009) framkvæmdu rannsókn 

á tíðni geðraskana meðal almennings á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Þar mældist lífstíðaralgengi 

kvíðaraskana 14,4% og ársalgengi 5,5%. Flestar kvíðaraskanir eru um það bil tvöfalt algengari hjá 

konum heldur en körlum (American Psychiatric Association, 2013) og almennt mælist algengi 

kvíðaraskana hærra í vestrænum, þróuðum ríkjum heldur en í þróunarlöndunum (Kessler o.fl., 2009). 

Kvíðaraskanir eru stórt heilsufarsvandamál á heimsmælikvarða en auk þess að valda 

einstaklingum vanlíðan kosta þær samfélagið háar fjárhæðir. Áætlað er að árlegur kostnaður 

kvíðaraskana í Bandaríkjunum á tíunda áratugnum hafi verið meiri en 42 milljarðar bandaríkjadala 

(Greenberg o.fl., 1999). Þrátt fyrir að margoft hafi verið sýnt fram á jákvæð áhrif hreyfingar á geðræna 

kvilla eins og kvíða og þunglyndi sýna rannsóknir gjarnan óvenjuhátt hlutfall kvíðaeinkenna og annarra 

geðrænna kvilla meðal íþróttamanna í keppnisíþróttum, ekki síst meðal atvinnuíþróttamanna og fyrrum 

atvinnumanna (Gouttebarge, Frings-Dresen og Sluiter, 2015; Margrét Lára Viðarsdóttir, 2015). 

 

1.2.1 Almenn kvíðaröskun 
Almenn kvíðaröskun er algengur sjúkdómur en talið er að lífstíðaralgengið sé um 9%. Ársalgengið er 

ólíkt milli landa en er almennt talið liggja á bilinu 0,4% - 3,6%. Í fimmtu útgáfu „The Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders“ (DSM-5), sem er flokkunar og greiningarkerfi fyrir geðræna 

sjúkdóma frá Ameríska geðlæknafélaginu (Americal Psychiatric Association), er almennri kvíðaröskun 

lýst sem óhóflegum kvíða og áhyggjum fyrir hinum ýmsu atburðum eða athöfnum. Magn kvíða, lengd 

hans eða tíðni eru ekki í samræmi við líkur á að atburðir verði eða þá áhrifin sem atburðirnir kunna að 

hafa. Einstaklingar með almenna kvíðaröskun eiga í erfiðleikum með að hafa stjórn á áhyggjum og að 

koma í veg fyrir að þessar áhyggjur hafi áhrif á daglegt líf. Áhyggjurnar og meðfylgjandi einkenni kosta 

einstaklinginn tíma og orku og flestir sem eru með sjúkdóminn eru með meðal eða mikið skerta 
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vinnugetu. Samkvæmt greiningarskilmerkjum DSM-5 fylgja að minnsta kosti þrjú af sex eftirtöldum 

atriðum áhyggjum einstaklinga með almenna kvíðaröskun (American Psychiatric Association, 2013). 

• Eirðarleysi 

• Orkuleysi 

• Einbeitingarörðugleikar 

• Pirringur eða auðreitni 

• Vöðvaspenna 

• Svefntruflanir 

Hugræn atferlismeðferð (HAM) undir handleiðslu sálfræðings er talin árangursríkasta meðferðin við 

almennri kvíðaröskun. Þar á eftir kemur lyfjameðferð með sérhæfðum serótónín endurupptöku 

hemlum (SSRI). SSRI lyf eru hópur þunglyndislyfja sem hamla endurupptöku taugaboðefnisins 

serótóníns í heilanum og eru talin hafa jákvæð áhrif gegn bæði einkennum þunglyndis og kvíða (Kring 

o.fl., 2012; Vetulani og Nalepa, 2000). Annar kostur er sjálfshjálp með lesefni sem byggist á HAM. 

Notkun SSRI lyfja samhliða HAM hefur einnig gefið góða raun (National Institute for Health and Care 

Excellence, 2011).  

 

1.2.2 Íþróttatengdur kvíði 
Kvíði fyrir keppni í íþróttum er skilgreindur sem tilhneiging til að upplifa íþróttakeppni sem ógnandi þar 

sem tilfinningar eins og ótti og spenna gera vart við sig í kjölfarið. Kvíðinn orsakast af því að 

íþróttamaðurinn ofmetur ytri kröfur íþróttakeppninnar og vanmetur um leið eigin getu til að takast á við 

þær kröfur (Patel, Omar og Terry, 2010). Það er eðlilegt að íþróttamenn finni fyrir kvíða fyrir líkamleg 

átök og keppni. Sýnt hefur verið fram á að lítið magn kvíða geti bætt frammistöðu og því sé æskilegt 

að finna fyrir smá kvíða fyrir keppni. Mikill kvíði getur aftur á móti haft slæm áhrif á frammistöðuna 

(Kring o.fl., 2012). Íþróttatengdur kvíði hefur lítið verið rannsakaður á Íslandi en íslenskir karlkyns 

körfuboltamenn (n=65, meðalaldur 24 ár) fengu að meðaltali 25 stig á Sport Anxiety Scale-2 

spurningalistanum sem metur íþróttatengdan kvíða (Bára Fanney Hálfdanardóttir, 2016). 

Kvíði tengdur íþróttum og hvernig hann hefur áhrif á frammistöðu íþróttamanna hefur verið 

umfjöllunarefni margra erlendra rannsókna. Í yfirlitsgrein Patel o.fl. (2010) kemur fram að 

íþróttatengdur kvíði geti verið af ýmsum toga og haft margvísleg áhrif á hugsun, hegðun, og 

frammistöðu í íþróttum. Algengt er að íþróttamenn leiti sér hjálpar vegna kvíðans þegar hann er farinn 

að valda því að þeir leiki langt undir getu í íþrótt sinni (Powell, 2004). Kvíðinn getur komið fram fyrir 

íþróttakeppni, meðan á henni stendur eða eftir hana. Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um 

samband örvunar og frammistöðu. Ein af fyrstu kenningunum er hvatakenningin (e. Drive theory) en 

þá töldu sálfræðingar samband örvunar og frammistöðu vera línulegt. Eftir því sem örvun eykst þá 

eykst frammistaða samhliða því (Weinberg og Gould, 2011). Óánægðir með hvatakenninguna sneru 

flestir sálfræðingar sér að öfugt-U kenningunni (e. Inverted-U hypothesis) en samkvæmt henni bætist 

frammistaða með aukinni örvun upp að ákveðnu marki þar sem kúrfan snýst og frammistaða versnar 

með aukinni örvun (Weinberg og Gould, 2011). Einstaklingsbundin kjörsvæði (e. Individual zones of 
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optimal functioning) er kenning sem byggir á því að hver og einn einstaklingur sé með ákveðið svæði 

örvunar þar sem frammistaða er í hámarki (Weinberg og Gould, 2011). Aðrar kenningar sem sprottið 

hafa upp í seinni tíð eru til dæmis fjölþátta kvíðakenningin (e. Multidimensional anxiety theory) þar 

sem undirþættir kvíða eru taldir hafa mismunandi áhrif á frammistöðu einstaklinga. Hugræn 

kvíðaeinkenni hafa neikvæð áhrif en líkamleg kvíðaeinkenni fylgja öfugt-U kenningunni (Weinberg og 

Gould, 2011). Hörmungarlíkanið (e. Catastrophe model) svipar til fjölþátta kvíðakenningarinnar en 

líkanið spáir því að líkamleg örvun sé tengd frammistöðu, líkt og öfugt-U kenningin, og ef hugræn 

kvíðaeinkenni ná ákveðnum þröskuldi hrynur frammistaða hratt. Líkamleg kvíðaeinkenni geta því haft 

mismunandi áhrif á frammistöðu eftir því hversu mikil hugræn kvíðaeinkenni einstaklingurinn er með 

(Weinberg og Gould, 2011). Viðsnúningskenningin (e. Reversal theory) byggir á því að áhrif örvunar 

fari eftir túlkun einstaklingsins. Einn getur túlkað mikla örvun sem góða spennu og litla örvun sem 

leiðinlega á meðan næsti maður getur túlkuð mikla örvun sem slæman kvíða og litla örvun sem 

slökun. Túlkun íþróttamanna á örvun getur breyst frá einni stund til annarrar. Til að frammistaða verði 

góð þarf íþróttamaðurinn að túlka örvun sem góða spennu en ekki slæman kvíða (Weinberg og Gould, 

2011). 

Birtingarmynd íþróttatengds kvíða er mjög fjölbreytt og einkennin misalvarleg, allt frá því að vera 

mjög væg til þess að vera lamandi fyrir íþróttamanninn. Meðal annars getur kvíðinn endurspeglast í 

neikvæðum hugsunum gagnvart frammistöðu, einbeitingarleysi getur gert vart við sig og einnig getur 

kvíðinn komið fram í líkamlegum einkennum, til dæmis aukinni svitamyndun, skjálfta og örum 

hjartslætti (Patel o.fl., 2010). Weinberg og Gould (2011) lýsa ákveðnum hegðunarmynstrum sem 

einkenna íþróttamenn með kvíða. Sumir eigi það til að forðast krefjandi aðstæður, til dæmis með því 

að láta skipta sér af velli eða draga sig til hlés. Aðrir æfi af óvenju miklum krafti eða láti finna óeðlilega 

mikið fyrir sér. Algengt getur verið að íþróttamennirnir geri sér ekki grein fyrir alvarleika einkenna sinna 

og leiti sér aldrei aðstoðar fagmanna. Það er því nauðsynlegt fyrir heilbrigðisstarfsmenn sem vinna 

með íþróttamönnum að vera á varðbergi fyrir sálrænum einkennum sem tengjast íþróttaiðkun. Kvíði 

tengdur íþróttum getur mögulega bent til að viðkomandi sé með kvíðaröskun en það er þó alls ekki 

algilt (Patel o.fl., 2010). 

Meðferð við íþróttatengdum kvíða svipar mjög til meðferðar við almennri kvíðaröskun. 

Íþróttatengdan kvíða ætti að meðhöndla undir leiðsögn sálfræðings eða annarra fagaðila. Við meðferð 

er helst notast við atferlisnálgun og er hugræn atferlismeðferð oft notuð sem fyrsta meðferð. 

Rannsóknir sýna fram á góðan langtímaárangur þeirrar meðferðar. Í ákveðnum tilfellum getur verið 

lagt til að beita lyfjameðferð samhliða HAM og er þá mælt með SSRI lyfjum. Erfitt er að áætla 

nákvæmt algengi íþróttatengds kvíða vegna mismunandi alvarleika einkenna, ólíkra skilgreininga og 

mismunandi mælitækja sem notuð eru. Þó svo að í fjölmörgum rannsóknum sé talað um 

kvíðaeinkenni tengd frammistöðu, bæði í einstaklings- og liðsíþróttum, eru ekki til góð lýðfræðileg 

gögn um algengi slíkra einkenna (Patel o.fl., 2010). 

Sport Anxiety Scale-2 (SAS-2) spurningalistinn er mælitæki sem notað er til að mæla 

íþróttatengdan kvíða. Upprunalegi spurningalistinn (SAS), sem inniheldur 21 spurningu, var gerður 

árið 1990 til að mæta kröfum um mælitæki fyrir kvíða sem mælir einnig undirþætti. Þessir undirþættir 

eru líkamleg einkenni (e.somatic), áhyggjur (e.worry) og truflun á einbeitingu (e.concentration 
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disruption). Áður hafði Sport Competition Anxiety Test (SCAT) verið mikið notaður. Það er einþátta 

spurningalisti sem mælir aðallega líkamleg kvíðaeinkenni en gefur ekki góða mynd af hugrænum 

þáttum (Smith, Smoll, Cumming og Grossbard, 2006). Niðurstöður rannsóknar Smith o.fl. (2006) bentu 

til að upprunalegi SAS spurningalistinn væri gagnlegur í rannsóknum í mörgum íþróttagreinum og 

virðist vera réttmætur og áreiðanlegur til að mæla hugræn og líkamleg einkenni íþróttatengds kvíða.  

 

1.3 Álagseinkenni, meiðsli og streita 
Kvíðavandamál eru algeng í nútímasamfélagi og hafa margvísleg áhrif á einstaklinga. Þau orsaka 

bæði líkamlega og andlega vanlíðan og hafa þannig neikvæð áhrif á færni einstaklinga í daglegu lífi. 

Kvíðaraskanir kosta auk þess heilbrigðiskerfi háar fjárhæðir og því ljóst að um stórt vandamál er að 

ræða. Einkenni kvíða eru einnig algeng meðal íþróttamanna og geta þau haft áhrif á líf þeirra, hegðun 

og ekki síst frammistöðu þeirra í íþrótt sinni. Margt í umhverfi íþróttamanna, þá sérstaklega þeirra sem 

keppa á hærri stigum, getur ýtt undir kvíða. Þættir eins og pressa frá þjálfurum, stuðningsmönnum, 

aðstandendum og fjölmiðlum geta verið streituvaldandi fyrir þá, sem og kröfur varðandi frammistöðu 

sem þeir setja sér sjálfir. Ofan á þessa þætti leggst streita tengd daglegu lífi á íþróttamenn líkt og aðra 

og getur þá heildarálag orðið töluvert (Mayer og Thiel, 2014). 
Álagseinkenni og álagsmeiðsli eru jafnframt algeng vandamál meðal íþróttamanna. Oft eru þau 

vangreind en höfuðmáli getur skipt að koma auga á þau snemma og grípa inn í með viðeigandi hætti. 

Fáar rannsóknir eru til um álagseinkenni og álagsmeiðsli meðal handboltamanna og er það því vert 

rannsóknarefni. Vísbendingar eru um að meiðsli og endurkoma úr þeim geta valdið auknu sálrænu 

álagi á íþróttamenn. Þeir kunna að upplifa missi á getu, skort á félagslegum stuðningi, verki eða óttast 

að verða fyrir endurteknum meiðslum (Cassidy, 2006). Að meiðast getur verið mikið áfall fyrir 

íþróttamenn, ógnað velferð þeirra og haft sálfélagslegar afleiðingar í för með sér svo sem afneitun, 

raskanir og erfiðleika með sjálfsímynd. Aðrar afleiðingar geta verið truflun á félagslegu stuðningsneti 

og breyting á sambandi við þjálfara sem getur jafnvel valdið breytingum á leikstöðu og stöðu meðal 

annarra leikmanna (Walker o.fl., 2007). Ekki hefur verið sýnt fram á að ein persónuleikategund sé 

líklegri en önnur til að meiðast en ákveðnir sálrænir þættir eru líklegir til að hafa áhrif og vísbendingar 

eru um að frammistöðukvíði (e. performance anxiety) tengist auknum líkum á meiðslum (Junge, 2000). 
Höfundum er ekki kunnugt um neinar rannsóknir sem miða að því að kanna fylgni milli 

álagseinkenna eða álagsmeiðsla og kvíðaeinkenna meðal íþróttamanna. Rannsóknarefnið er 

áhugavert í ljósi algengis kvíðaeinkenna, álagseinkenna og álagsmeiðsla og þau áhrif sem þau geta 

haft á líf, heilsu og frammistöðu leikmanna. Meiðsli geta valdið auknu sálrænu álagi á íþróttamenn 

(Cassidy, 2006) og vert að rannsaka hvort finna megi slík tengsl milli álags- og kvíðaeinkenna. 
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2 Markmið 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er annars vegar að kanna endurmælingaáreiðanleika íslenskrar 

þýðingar SAS-2 spurningalistans og hins vegar að athuga algengi álagseinkenna frá stoðkerfi (hnjám, 

öxl og mjóbaki), einkenni íþróttatengds kvíða og almennrar kvíðaröskunar meðal handboltamanna á 

Íslandi. Um leið gefst okkur færi á að kanna hvort jákvæð fylgni sé milli álagseinkenna frá stoðkerfi og 

einkenna íþróttatengds kvíða og almennrar kvíðaröskunar. Að auki viljum við kanna hvort jákvæð 

fylgni finnist milli einkenna almennrar kvíðaröskunar og íþróttatengds kvíða í sama úrtaki. Með 

ofangreind markmiði í huga höfum við sett fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

 

Rannsóknarspurning 1: Hver er endurmælingaáreiðanleiki íslenskrar þýðingar SAS-2 

spurningalistans? 

Tilgáta 1: Heildarsamræmi íslenskrar þýðingar SAS-2 spurningalistans er talsvert gott og fylgnistuðull 

á milli fyrri og seinni mælingar hærri en 0,80. 

 

Rannsóknarspurning 2: Hvert er algengi álagseinkenna í mjóbaki, hnjám og öxl meðal íslenskra 

handboltamanna? 

Tilgáta 2: Út frá niðurstöðum Clarsen, Bahr, Heymans o.fl. (2014) og Elísar Þórs Rafnssonar (2010) 

þá reiknum við með að meira en 20% einstaklinga verði með álagseinkenni frá hverjum líkamshluta 

fyrir sig, mjóbaki, hnjám og öxl. 

 

Rannsóknarspurning 3: Hver er meðalstigafjöldi á GAD-7 spurningalistanum hjá íslenskum 

handboltamönnum?  

Tilgáta 3: Út frá rannsókn Margrétar Láru Viðarsdóttur (2015) þá áætlum við að meðalstigafjöldi á 

GAD-7 hjá íslenskum handboltamönnum verði hærri en fjögur stig. 

 

Rannsóknarspurning 4: Hver er fylgni milli álagseinkenna í (hnjám, öxl og mjóbaki), íþróttatengdra 

kvíðaeinkenna og almennra kvíðaeinkenna meðal íslenskra handboltamanna? 

Tilgáta 4: Meðalhá jákvæð fylgni (r > 0,5) er á milli álagseinkenna í hnjám, öxl, mjóbaki og 

íþróttatengdra kvíðaeinkenna meðal íslenskra handboltamanna. Meðalhá jákvæð fylgni (r > 0,5) er á 

milli álagseinkenna í hnjám, öxl, mjóbaki og almennra kvíðaeinkenna meðal íslenskra 

handboltamanna. Meðalhá jákvæð fylgni (r > 0,5) er á milli heildarstigafjölda GAD-7 og SAS-2 

spurningalistanna. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Þátttakendur og framkvæmd 
Rannsökuð voru álagseinkenni og bráð meiðsli, íþróttatengdur kvíði og almennur kvíði hjá karlkyns 

handboltamönnum í meistaraflokki á Íslandi. Notast var við þrjá spurningalista í rannsókninni: Oslo 

Sports Trauma Research Center Overuse Injury Queastionnaire (OSTRCQ) (Viðauki I), Sport Anxiety 

Scale-2 (SAS-2) (Viðauki II) og Generalized Anxiety Disorder 7 (GAD-7) (Viðauki III). Rannsóknin var 

unnin í samstarfi við Elís Þór Rafnsson, doktorsnema, og var notast við sama úrtak og í 

doktorsverkefni hans. Hann notaði OSTRCQ í sinni doktorsrannsókn og notast var við sama 

netfangalista til að senda út spurningalista í þessari rannsókn. Þar sem Elís hafði fengið upplýst 

samþykki hjá þátttakendum var ekki þörf á að afla samþykkisins aftur. Að auki fengust 

bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur frá Elís og innihéldu þær meðal annars aldur, hæð, þyngd, 

æfingaár og fjölda ára sem viðkomandi hafði spilað með meistaraflokki.  

Í upphafi var fjórtán liðum boðin þátttaka. Átta lið úr Olís-deildinni og tvö lið úr fyrstu deild 

samþykktu þátttöku og sendu inn netfangalista. Heildarfjöldi netfanga var 197. Vísindasiðanefnd 

samþykkti framkvæmd rannsóknarinnar (VSN-15-088-V1) og var hún tilkynnt til Persónuverndar. 

Þegar samþykki Vísindasiðanefndar lá fyrir voru spurningalistarnir sendir í tvígang með tveggja vikna 

millibili og höfðu leikmenn eina viku til þess að svara. Spurningalistarnir voru lagðir fyrir 4. desember 

og aftur 16. desember. Áminning um þátttöku var send  á þátttakendur tveimur dögum áður en lokað 

var fyrir þátttöku. Einnig setti Elís tilkynningu inn á lokaðan Facebook hóp þátttakenda í rannsókninni, 

þar sem leikmenn voru hvattir til að svara rannsókninni. 

 

3.2 Mælitæki 

3.2.1 Oslo Sports Trauma Research Center Overuse Injury Questionnaire 
OSTRCQ er spurningalisti sem metur álagseinkenni og hvort þau hafi valdið erfiðleikum við æfingar 

eða í keppni, haft áhrif á þátttöku og frammistöðu eða valdið verkjum síðastliðna viku. Innra réttmæti 

listans er hátt (α=0,91). Listinn var birtur árið 2012 og hefur verið notaður til að mæla álagseinkenni og 

-meiðsli síðan þá. Hægt er að nota listann fyrir hvaða líkamshluta sem er en fyrri rannsóknir benda til 

að álagseinkenni hjá handboltamönnum séu algengust í ríkjandi öxl, hnjám og mjóbaki (Clarsen, Bahr, 

Heymans o.fl., 2014; Elís Þór Rafnsson, 2010). Notast var við þá líkamshluta í þessari rannsókn og 

fyrir hvern líkamshluta eru þátttakendur beðnir um að svara fjórum fjölvalsspurningum:  

Hafa álagseinkennin valdið erfiðleikum á æfingum og í keppni undanfarna viku? 

Hafa álagseinkennin orsakað minni þátttöku á æfingum undanfarna viku? 

Hafa álagseinkennin haft áhrif á frammistöðu í íþróttinni undanfarna viku? 

Hversu miklir hafa verkirnir verið undanfarna viku? 

Í hverri spurningu eru fjórir til fimm svarmöguleikar, allt frá því að engin einkenni séu til staðar og 

upp í að einstaklingur geti ekki tekið þátt vegna einkenna. Þátttakendur eru beðnir um að merkja við 
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einn svarmöguleika í hverri spurningu, það svar sem best á við í þeirra tilfelli (Clarsen, Ronsen o.fl., 

2013). Til þess að meta hvort um væri að ræða álagseinkenni eða bráð meiðsli var fimmtu 

spurningunni, „Upphaf einkenna frá líkamshluta”, bætt við. Svarmöguleikar við henni voru:  

1. Engin einkenni frá líkamshluta. 

2. Komu einkenni snögglega við eitthvað ákveðið atvik (bráð meiðsli)? 

3. Komu einkenni smátt og smátt án þess að eitthvað ákveðið atvik kæmi þeim af stað                        

(álagseinkenni)?   

 

3.2.2 Sport Anxiety Scale-2 
Sport Anxiety Scale-2 (SAS-2) spurningalistinn var notaður til að mæla íþróttatengdan kvíða. SAS-2 er 

endurbætt útgáfa af SAS, listinn hefur verið einfaldaður og notast er við færri spurningar og eru þær 

fimmtán talsins. Í listanum er spurt um líkamleg einkenni, áhyggjur og truflun á einbeitingu. Svörin eru 

á fjögurra punkta kvarða sem gefa eitt til fjögur stig: Alls ekki = 1 stig, aðeins = 2 stig, frekar mikið = 3 

stig og mjög mikið = 4 stig. Minnst er hægt að fá 15 heildarstig og mest 60. Fyrir hvern undirþátt er 

hægt að fá á bilinu 5-20 stig. Samkvæmt Ramis, Viladrich, Sousa og Jannes (2015) er spurningalistinn 

næmur til að meta íþróttatengdan kvíða og hefur góðan áreiðanleika. Spurningalistinn var þýddur yfir á 

íslensku af sálfræðingum með beinni þýðingu samkvæmt aðferð McKay o.fl. (1996) og unninn af 

þýðingarnefnd samkvæmt aðferð Harkness og Schoua-Glusberg (1998). Þýðingin var yfirfarin af 

þremur sérfræðingum í sálfræði. Íslensk þýðing listans hefur ekki verið áreiðanleikaprófuð en það er 

eitt af markmiðum þessarar rannsóknar. 

 

3.2.3 Generalized Anxiety Disorder 7 
Generalized Anxiety Disorder 7 (GAD-7) spurningalistinn er sjálfsmatskvarði sem ætlað er að skima 

fyrir einkennum almennrar kvíðaröskunar. Þátttakendur eru spurðir hversu oft á síðustu tveimur vikum 

þeim hefur liðið illa vegna kvíðaeinkenna. Síðan fylgja sjö spurningar sem hver um sig inniheldur fjóra 

svarmöguleika: Alls ekki = 0 stig, nokkrir dagar = 1 stig, meira en helmingur vikunnar = 2 stig og 

næstum á hverjum degi = 3 stig. Minnst er því hægt að fá 0 stig og mest 21 stig. Túlkun listans er; 0-4 

stig: lítil kvíðaeinkenni, 5-9 stig: væg kvíðaeinkenni, 10-14 stig: miðlungsalvarleg kvíðaeinkenni, 15-21 

stig: alvarleg kvíðaeinkenni. Sem þröskuld (e. cut-off score) fyrir almenna kvíðaröskun er oft notast við 

10 stig, það hefur næmi upp á 89% og sérhæfni upp á 82%. Listinn hefur komið vel út í 

áreiðanleikaprófunum og hentar vel til notkunar bæði í klíník og í rannsóknum (Spitzer, Kroenke, 

Williams og Lowe, 2006). Til er íslensk útgáfa af listanum sem reyndist áreiðanleg og réttmæt í 

prófunum (Rósa Ingólfsdóttir, 2014).  
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3.3 Tölfræði 
Microsoft Excel 2013 var notað til að reikna meðaltöl, staðalfrávik, miðgildi, hæstu og lægstu gildi sem 

og til að reikna prósentuhlutföll. Fylgni (Pearson’s r) var reiknuð með Correl fallinu í Excel. Notast var 

við SAS Enterprise Guide 6.1 við tölfræðilegan samanburð gagna. Við samanburð á niðurstöðum 

OSTRCQ spurningalistans á milli hópa var notast við kí-kvaðrat próf og miðað við 5% marktektarmörk. 

Til að bera saman niðurstöður SAS-2 og GAD-7 spurningalistanna á milli hópa var notast við stikalaus 

próf (Wilcoxon’s) og miðað við 5% marktektarmörk. Settar voru upp krosstöflur og reiknuð út 

kappagildi fyrir hverja spurningu í SAS Enterprise Guide 6.1 til þess að reikna út samræmi milli fyrri og 

seinni svörunar SAS-2 spurningalistans. Út frá kappagildinu var hlutfall samsvörunar reiknað. Í 

nokkrum spurningum var ekki hægt að setja upp krosstöflu og reikna út kappa vegna þess að ekki 

fékkst samstætt svar, þar af leiðandi varð taflan til dæmis 4x3 eða 3x2. Í þeim tilfellum var þátttakandi 

sem svaraði stöku svari fjarlægður úr útreikningum. Í spurningum 8, 11 og 13 var einn þátttakandi 

fjarlægður og í spurningu 15 voru tveir fjarlægðir. Til að reikna út heildaráreiðanleika spurningalistans 

og áreiðanleika hvers undirflokks fyrir sig var tekið meðaltal af hlutfalli samsvörunar yfir allar 

spurningarnar. Spurningalistinn, undirflokkar og spurningar voru svo flokkaðar eftir töflu 1. 

Tafla 1. Flokkun samræmis út frá kappastuðli. (Landis og Koch, 1977). 
Kappastuðull Flokkur 

< 0,00 Lélegt 

0,01–0,20 Smávægilegt 

0,21– 0,40 Viðunandi 

0,41–0,60 Hóflegt 

0,61–0,80 Talsvert gott 

0,81–1,00 Næstum fullkomið 
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4 Niðurstöður 

4.1 Þátttakendur 
Þátttakendur voru handboltamenn úr tíu meistaraflokksliðum, í tveimur efstu deildum 

deildarkeppninnar á Íslandi. Alls svöruðu 88 leikmenn spurningalistunum í fyrra skiptið og 63 í seinna 

skiptið. Af þessum þátttakendum svöruðu 55 í bæði skiptin og voru svör þeirra notuð til að 

áreiðanleikaprófa SAS-2 spurningalistann við endurteknar mælingar. Við útreikninga og túlkun á 

OSTRCQ listanum, SAS-2 og GAD-7 var notast við þá 88 leikmenn sem svöruðu í fyrra skiptið. Þar 

sem fimm þátttakendur greindu ekki frá því, á OSTRCQ spurningalistanum, hvort einkennin sem þeir 

voru með komu til vegna álagseinkenna eða bráðra meiðsla, var ekki hægt að notast við svör þeirra í 

útreikningum, eftir stóðu 83 þátttakendur. Jafnframt voru tveir leikmenn sem gáfu ekki upp leikstöðu og 

þrír leikmenn gáfu ekki upp aldur og voru svör þeirra tekin út þegar þátttakendum var skipt í hópa eftir 

leikstöðu og aldri. Tafla 2 sýnir meðalaldur, -hæð, -þyngd, hversu lengi þátttakendur höfðu æft 

handbolta og hversu mörg ár þeir höfðu verið í meistaraflokki. Sömu upplýsingar, skipt eftir leikstöðu 

og aldri, má sjá í töflu 3. 

 

Tafla 2. Meðaltalstölur, miðgildi og spönn fyrir aldur, hæð, þyngd, fjölda ára sem viðkomandi hefur 
æft handbolta og fjölda ára í meistaraflokki. Staðalfrávik eru sýnd innan sviga. 

 n Meðaltal (SD) Miðgildi 
Lægsta 

gildi 
Hæsta 

gildi 

Aldur (ár) 80 24,3 (4,8) 23 18 37 

Hæð (m) 62 1,88 (0,1) 1,88 1,65 2,04 

Þyngd (kg) 64 91,1 (9,7) 90 74 113 

Æfingaár 73 14,3 (5,4) 14 5 27 

Ár í mfl. 73 5,3 (4,5) 4 0 18 
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Tafla 3. Meðaltalstölur fyrir hæð, þyngd, fjölda ára sem viðkomandi hefur æft handbolta og fjölda ára 
í meistarflokki, flokkað eftir leikstöðu og aldursbilum. Staðalfrávik eru sýnd innan sviga. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Aldur (ár) Hæð (m) Þyngd (kg) Æfingaár Mfl. ár 

Leikstaða n n Meðaltal 
(SD) n Meðaltal 

(SD) n Meðaltal 
(SD) n Meðaltal 

(SD) n Meðaltal 
(SD) 

Markmenn 13 13 24,3  
(5,3) 8 1,89  

(0,04) 9 93,4  
(8,2) 11 13,5  

(4,8) 11 4,7  
(4,5) 

Hornamenn 27 27 24,1  
(5,1) 22 1,84  

(0,07) 22 84,3  
(7,5) 26 14,4  

(6,6) 26 5,7  
(5,3) 

Útileikmenn 27 26 23,7  
(4,0) 22 1,90  

(0,08) 22 92,4  
(8,8) 23 14,7  

(4,5) 23 5,1  
(3,8) 

Línumenn 14 14 25,4  
(5,3) 10 1,90  

(0,05) 11 100,0  
(7,4) 12 13,8  

(5,4) 12 5,5  
(4,2) 

Aldursbil             

18-21 ára 31 31 20,1  
(1,2) 22 1,88  

(0,07) 24 89,0  
(1,4) 27 10,3  

(3,0) 27 1,6  
(1,4) 

22-25 ára 23 23 23,2  
(1,1) 19 1,88  

(0,08) 19 92,1  
(11,3) 23 12,8  

(3,6) 23 4,3  
(1,7) 

26-29 ára 14 13 27,8  
(1,2) 12 1,90  

(0,05) 12 95,7  
(7,8) 11 18,5  

(3,1) 11 9,1  
(1,8) 

30 ára og 
eldri 12 12 33  

(2,8) 9 1,84  
(0,07) 9 88,4  

(9,6) 10 22,8  
(2,7) 10 13,2  

(3,0) 
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4.2 Endurmælingaáreiðanleiki Sport Anxiety Scale-2 
Samræmi spurningalistans var reiknað út frá kappastuðli. Heildarsamræmi spurningalistans reyndist 

vera 56,8%, sem fellur undir hóflegt samræmi, og fylgnistuðull (ICC 3,1) var 0,87. Undirflokkarnir þrír 

falla einnig undir hóflegt samræmi. Fyrir líkamleg kvíðaeinkenni mældist samræmið 52,7% og var 

fylgnistuðull 0,74. Í flokki áhyggja var samræmið 60,2% og fylgnistuðull 0,77 en samræmi í flokki 

truflunar á einbeitingu mældist 57,5% og fylgnistuðull 0,89. Tafla 4 sýnir samræmi hverrar spurningar 

fyrir sig. Af fimmtán spurningum voru ellefu með hóflegt samræmi og fjórar með talsvert gott.  

 

Tafla 4. Endurmælingaáreiðanleiki SAS-2 spurningalistans.  

Spurning Kappastuðull Samræmi (%) Flokkun Athugasemd 

1 0,5669 56,69 Hóflegt  

2 0,4372 43,72 Hóflegt  

3 0,619 61,9 Talsvert gott  

4 0,5709 57,09 Hóflegt  

5 0,6967 69,67 Talsvert gott  

6 0,4359 43,59 Hóflegt  

7 0,5348 53,48 Hóflegt  

8 0,5702 57,02 Hóflegt Einn þátttakandi tekinn út* 

9 0,5256 52,56 Hóflegt  

10 0,6893 68,93 Talsvert gott  

11 0,6008 60,08 Hóflegt Einn þátttakandi tekinn út* 

12 0,5911 59,11 Hóflegt  

13 0,6582 65,82 Talsvert gott Einn þátttakandi tekinn út* 

14 0,4833 48,33 Hóflegt  

15 0,5451 54,51 Hóflegt Tveir þátttakendur teknir út* 
* Þátttakendur teknir út vegna þess að þeir völdu svarmöguleika í fyrri svörun sem enginn valdi í seinni 

svörun og gerði það að verkum að ekki var hægt að reikna út krosstöflu og fá út kappastuðul. 
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4.3 Álagseinkenni og bráð meiðsli 
Af 83 þátttakendum reyndust 69,9% finna fyrir álagseinkennum og/eða voru með bráð meiðsli í 

mjóbaki, öxlum eða hnjám á OSTRCQ á sjö daga tímabili áður en listinn var lagður fyrir (nánari 

skiptingu má sjá í töflu 5). Þá fundu 55,4% þátttakenda fyrir álagseinkennum í einum eða tveimur 

líkamshlutum og 33,7% voru með bráð meiðsli vikuna áður en spurningalistinn var sendur út. Ekki var 

marktækur munur á fjölda einstaklinga með álagseinkenni eða bráð meiðsli í mjóbaki, öxl og hnjám. 

Tafla 6 sýnir fjölda einstaklinga með álagseinkenni og bráð meiðsli í mjóbaki, öxl og hnjám svo og 

þeirra einkennalausu. 

 

Tafla 5. Fjöldi þátttakenda með álagseinkenni eða bráð meiðsli í engum, einum, tveimur eða þremur 
líkamshlutum.  

 

 

Tafla 6. Fjöldi þátttakenda með álagseinkenni, bráð meiðsli og án einkenna í mjóbaki, öxl og hnjám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Álagseinkenni og/eða 
bráð meiðsli Álagseinkenni Bráð meiðsli 

 Fjöldi 
líkamshluta n % n % n % 

0 25 30,1 37 44,6 55 66,3 
1 34 41,0 34 41,0 26 31,3 
2 18 21,7 12 14,4 2 2,4 
3 6  7,2 0 0,0 0 0,0 

  Álagseinkenni Bráð meiðsli Einkennalausir 
Líkamshluti n % n % n % 

Mjóbak 20 24,1 10 12,1 53 63,9 
Öxl 18 21,7 10 12,1 55 65,3 
Hné 19 22,9 10 12,1 54 65,1 
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Fjölda þátttakanda með álagseinkenni, bráð meiðsli og engin einkenni, í mjóbaki, öxl og hnjám, 

skipt eftir leikstöðu, má sjá í töflu 7. Marktækt fleiri hornamenn fundu fyrir álagseinkennum í öxl borið 

saman við línumenn (p=0,04). Ekki var marktækur munur á milli annarra leikstaða en tilhneiging var til 

að hornamenn fyndu frekar fyrir álagseinkennum í öxl borið saman við útileikmenn (p=0,06) og að 

útileikmenn fyndu frekar fyrir álagseinkennum í hné borið saman við markmenn (p=0,08). 

 

Tafla 7. Fjöldi þátttakenda með álagseinkenni, bráð meiðsli og án einkenna í mjóbaki, öxl og hnjám 
skipt eftir leikstöðu.  

    Álagseinkenni Bráð meiðsli Einkennalausir 

Mjóbak n n % n % n % 

Markmenn 13 2 15,4 2 15,4 9 69,2 

Hornamenn 27 8 29,6 1 3,7 18 66,7 

Útileikmenn 27 6 22,2 3 11,1 18 66,7 

Línumenn 14 4 28,6 3 21,4 7 50,0 

Ótilgreint 2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 

Öxl      

Markmenn 13 2 15,4 0 0,0 11 84,6 

Hornamenn 27 1

0 

37,0* 2 7,4 15 55,6 

Útileikmenn 27 4 14,8 6 22,2 17 63,0 

Línumenn 14 1 7,1 2 14,3 11 78,6 

Ótilgreint 2 1 50,0 0 0,0 1 50,0 

Hné      

Markmenn 13 1 7,7 2 15,4 10 76,9 

Hornamenn 27 5 18,5 4 14,8 18 66,7 

Útileikmenn 27 9 33,3 2 7,4 16 59,3 

Línumenn 14 2 14,3 2 14,3 10 71,4 

Ótilgreint 2 2 100 0 0,0 0 0,0 

* Marktækt fleiri með álagseinkenni í öxl en línumenn (p=0,04). 
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Fjölda þátttakenda með álagseinkenni, bráð meiðsli og án einkenna í mjóbaki, öxl og hnjám, skipt 

eftir aldri, má sjá í töflu 8. Marktækt fleiri í elsta aldurshópnum, 30 ára og eldri, fundu fyrir 

álagseinkennum í mjóbaki borið saman við yngri aldurshópana; 18-21 árs (p<0,01), 22-25 ára 

(p<0,01) og 26-29 ára (p<0,01). Marktækt fleiri í aldurshópunum 18-21 árs (p=0,05) og 22-25 ára 

(p=0,03) fundu fyrir álagseinkennum í hnjám borið saman við 30 ára og eldri. Ekki var marktækur 

munur á milli annarra aldurshópa en tilhneiging var til að 30 ára og eldri fyndu frekar fyrir 

álagseinkennum frá öxl borið saman við 22-25 ára (p=0,07). 

 

 Tafla 8. Fjöldi þátttakenda með álagseinkenni, bráð meiðsli og án einkenna í mjóbaki, öxl og hnjám 
skipt eftir aldursbilum. 

  Álagseinkenni Bráð meiðsli Einkennalausir 

Mjóbak n n % n % n % 

18-21 árs 31 6 19,4 4 12,9 2

1 

67,7 

22-25 ára 23 4 17,4 4 17,4 1

5 

65,2 

26-29 ára 14 2 14,3 0 0,0 1

2 

85,7 

30 ára og eldri 12 8 66,7* 1 8,3 3 25,0 

Ótilgreint 3 0 0,0 1 33,3 2 66,7 

Öxl        

18-21 árs 31 8 25,8 4 12,9 1

9 

61,3 

22-25 ára 23 2 8,7 3 13 1

8 

78,3 

26-29 ára 14 3 21,4 2 14,3 9 64,3 

30 ára og eldri 12 4 33,3 1 8,3 7 58,3 

Ótilgreint 3 1 33,3 0 0,0 2 66,7 

Hné        

18-21 árs 31 8 25,8† 

 

2 6,5 2

1 

67,7 

22-25 ára 23 7 30,4‡ 

 

2 8,7 1

4 

60,9 

26-29 ára 14 1 7,1 3 21,4 1

0 

71,4 

30 ára og eldri 

eldri 

12 0 0,0 3 25,0 9 75,0 

Ótilgreint 3 3 100 0 0,0 0 0,0 
* Marktækt fleiri með álagseinkenni í mjóbaki en yngri aldurshópar, 18-21 árs (p<0,01), 22-25 ára (p<0,01) og 26-

29 ára (p<0,01).  
†Marktækt fleiri með álagseinkenni í hnjám en 30 ára og eldri (p=0,05). 
‡Marktækt fleiri með álagseinkenni í hnjám en 30 ára og eldri (p=0,03). 
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4.4 Sport Anxiety Scale-2 
Tafla 9 sýnir meðaltal og staðalfrávik heildarstiga á SAS-2 spurningalistanum ásamt stigafjölda á 

undirþáttunum þremur. Af undirþáttunum þremur (líkamleg einkenni, áhyggjur og truflun á einbeitingu) 

mældist stigafjöldinn í flokki áhyggja marktækt hærri en í flokki líkamlegra einkenna (p<0,01) og 

truflunar á einbeitingu (p<0,01). Stigafjöldi í flokki líkamlegra einkenna mældist marktækt hærri en í 

flokki truflunar á einbeitingu (p<0,01). Tafla 10 sýnir meðalstigafjölda og staðalfrávik á SAS-2 

spurningalistanum þegar skipt var eftir leikstöðu og aldursbilum. Ekki var marktækur munur á 

stigafjölda, hvorki fyrir listann í heild né undirþætti hans. Markmenn höfðu tilhneigingu til að hafa meiri 

kvíðaeinkenni en útileikmenn (p=0,08) og einnig til meiri truflunar á einbeitingu þegar þeir voru bornir 

saman við hornamenn (p=0,08). Tveir leikmenn gáfu ekki upp leikstöðu við svörun listans og eru því 

flokkaðir sem ótilgreindir. Ekki mældist marktækur munur á milli aldurshópanna fjögurra, hvorki þegar 

litið var á niðurstöðu listans í heild né heldur á undirþættina. Þrír leikmenn gáfu ekki upp aldur við 

svörun listans og eru því flokkaðir sem ótilgreindir. 
  

Tafla 9. Meðalstigafjöldi á SAS-2 spurningalistanum ásamt meðalstigafjölda í undirþáttunum þremur: 
líkamlegum einkennum, áhyggjum og truflun á einbeitingu. Staðalfrávik eru sýnd innan sviga.  

n = 83 Meðalstigafjöldi (SD) 
SAS-2 23,1 (6,2) 

Líkamleg einkenni 7,5 (2,3)† 
Áhyggjur 9,0 (3,2)* 

Truflun á einbeitingu 6,6 (2,0) 
* Marktækt hærra en líkamleg einkenni og truflun á einbeitingu (p<0,01).   
† Marktækt hærra en truflun á einbeitingu (p<0,01). 

 

Tafla 10. Meðalstigafjöldi á SAS-2 spurningalistanum ásamt meðalstigafjölda í undirþáttunum þremur: 
líkamlegum einkennum, áhyggjum og truflun á einbeitingu. Skipt eftir leikstöðu og 
aldursbilum. Staðalfrávik eru sýnd innan sviga. 

  SAS-2  
heildarstig 

Líkamleg 
einkenni Áhyggjur Truflun á 

einbeitingu 

Leikstaða n Stig (SD) Stig (SD) Stig (SD) Stig (SD) 

Markmenn 13 24,9 (5,1) 7,7 (1,9) 9,9 (3,3) 7,2 (1,9) 

Hornamenn 27 23,8 (7,9) 7,9 (3,1) 9,4 (3,5) 6,5 (2,2) 

Útileikmenn 27 21,7 (3,7) 6,8 (1,3) 8,5 (2,6) 6,4 (1,7) 

Línumenn 14 21,9 (5,9) 7,1 (1,3) 8,4 (3,4) 6,4 (2,0) 

Ótilgreint 2 27,5 (14,9) 10,5 (6,4) 9,0 (5,7) 8,0 (2,8) 

Aldursbil      

18-21 árs 31 23,7 (5,5) 7,5 (2,3,) 9,5 (3,1) 6,7 (2,0) 

22-25 ára 23 23,0 (7,4) 7,4 (2,5) 9,1 (3,6) 6,5 (2,2) 

26-29 ára 14 23,2 (6,0) 7,8 (2,1) 8,7 (2,9) 6,7 (1,7) 

30 ára og eldri 12 21,2 (4,4) 6,8 (1,6) 8,3 (3) 6,2 (1,5) 

Ótilgreint 3 23,7 (12,4) 9,0 (5,2) 7,7 (4,6) 7,0 (2,7) 
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4.5 Generalized Anxiety Disorder 7 
Á GAD-7 spurningalistanum var meðalstigafjöldi þátttakenda 4,2 (3,9) stig. Ekki mældist marktækur 

munur á stigafjölda leikmanna þegar þátttakendum var skipt eftir leikstöðu eða aldursbilum (tafla 11). 

Tveir leikmenn greindu ekki frá leikstöðu við svörun listans og þrír greindu ekki frá aldri og voru því 

flokkaðir sem ótilgreindir. Tafla 12 sýnir flokkun á þátttakendum eftir alvarleika einkenna á GAD-7. 

 

Tafla 11. Meðalstigafjöldi á GAD-7 spurningalistanum skipt eftir leikstöðu og aldursbilum. Staðalfrávik 
eru sýnd innan sviga. 

Leikstaða n Meðalstigafjöldi (SD) 

Markmenn 13 3,7 (3,0) 

Hornamenn 27 4,4 (4,2) 

Útileikmenn 27 4,9 (4,8) 

Línumenn 14 3,1 (2,5) 

Ótilgreint 2 2,0 (2,8) 

Aldursbil n Meðalstigafjöldi (SD) 

18-21 árs 31 4,6 (3,7) 

22-25 ára 23 4,6 (4,4) 

26-29 ára 14 3,9 (3,9) 

30 ára og eldri 12 3,4 (4,2) 

Ótilgreint 3 1,3 (2,3) 

 

Tafla 12. Flokkun þátttakenda eftir alvarleika einkenna á GAD-7 listanum. Staðalfrávik eru sýnd innan 
sviga. 

Einkenni Stig Fjöldi % 

Lítil 0 - 4 55 66,3 

Væg 5 - 9 20 24,1 

Miðlungs 10 - 14 6 7,2 

Alvarleg 15 - 21 2 2,4 

Þröskuldur (e. Cut-off score) ≥10 8 9,6 
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4.6 Fylgni 
Fylgni milli stigafjölda álagseinkenna frá mjóbaki, öxl og hnjám á OSTRCQ, GAD-7 og SAS-2 ásamt 

undirþáttum var almennt mjög lítil og má sjá í töflu 13. Fylgni heildarstigafjölda SAS-2 og GAD-7 var 

einnig lítil (r = 0,24). 

 

Tafla 13. Fylgni stigafjölda á OSTRCQ við SAS-2 og GAD-7 spurningalistana. 

Samanburður Fylgnistuðull (r) 
OSTRCQ Mjóbak SAS-2 0,13 

OSTRCQ Mjóbak Líkamleg einkenni 0,003 

OSTRCQ Mjóbak Áhyggjur 0,18 

OSTRCQ Mjóbak Truflun á einbeitingu 0,10 

OSTRCQ Mjóbak GAD-7 0,04 

    
OSTRCQ Öxl SAS-2 0,19 

OSTRCQ Öxl Líkamleg einkenni 0,28 

OSTRCQ Öxl Áhyggjur 0,09 

OSTRCQ Öxl Truflun á einbeitingu 0,14 

OSTRCQ Öxl GAD-7 -0,07 

   
OSTRCQ Hné SAS-2 -0,01 
OSTRCQ Hné Líkamleg einkenni 0,05 

OSTRCQ Hné Áhyggjur -0,08 

OSTRCQ Hné Truflun á einbeitingu 0,05 

OSTRCQ Hné GAD-7 0,14 
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5 Umræður 

5.1 Helstu niðurstöður 
Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu hóflegt til talsvert gott samræmi milli spurninga í fyrri og seinni 

mælingu á SAS-2 spurningalistanum. Hlutfall samsvörunar í endurmælingum var 56,8% þegar notast 

var við kappastuðul og reiknaður fylgnistuðuðull (ICC 3,1) milli fyrri og seinni mælinga var 0,87. Af 83 

þátttakendum reyndust 69,9% hafa fundið fyrir álagseinkennum og/eða voru með bráð meiðsli síðustu 

sjö daga áður en spurningalistinn var lagður fyrir. 55,4% þátttakenda fundu fyrir álagseinkennum en 

33,7% höfðu orðið fyrir bráðum meiðslum. 24,1% þátttakenda voru með álagseinkenni í mjóbaki og 

12,1% höfðu orðið fyrir bráðum meiðslum í mjóbaki. 21,7% þátttakenda voru með álagseinkenni í 

ríkjandi öxl og 12,1% höfðu orðið fyrir bráðum meiðslum í öxl. 22,9% þátttakenda voru með 

álagseinkenni í hné og 12,1% höfðu orðið fyrir bráðum meiðslum í hné. Marktækt fleiri hornamenn 

fundu fyrir álagseinkennum í öxl borið saman við línumenn (p=0,04). Ekki var marktækur munur á milli 

annarra leikstaða. Marktækt fleiri í elsta aldurshópnum, 30 ára og eldri, fundu fyrir álagseinkennum í 

mjóbaki borið saman við yngri aldurshópana, 18-21 árs (p<0,01), 22-25 ára (p<0,01) og 26-29 ára 

(p<0,01). Marktækt fleiri í aldurshópunum 18-21 árs (p=0,05) og 22-25 ára (p=0,03) fundu fyrir 

álagseinkennum í hnjám borið saman við 30 ára og eldri. Meðaltöl fyrir líkamleg einkenni á SAS-2 voru 

7,5 stig, áhyggjur 9,0 stig og fyrir truflun á einbeitingu 6,6 stig. Marktækur munur var á milli undirþátta, 

en ekki á milli hópa, þegar skipt var upp eftir aldri og leikstöðu. Meðaltastigafjöldi á GAD-7 

spurningalistanum var 4,2 stig. 7,2% þátttakenda töldust vera með miðlungs einkenni (10-14 stig) og 

2,4% voru með alvarleg einkenni (15-21 stig). Fylgni á milli stigafjölda á OSTRCQ, skipt eftir mjóbaki, 

öxl og hnjám, SAS-2 ásamt undirþáttum hans og GAD-7 var lítil. Fylgni milli SAS-2 og GAD-7 var 

einnig lítil. 

 

5.2 Þátttakendur 
Spurningalistarnir þrír, SAS-2, OSTRCQ og GAD-7, voru sendir út á 197 netföng og bárust 88 svör í 

fyrra skiptið og 63 í seinna skiptið. Alls svöruðu 55 leikmenn spurningalistunum í bæði skiptin og voru 

svör þeirra notuð við áreiðanleikaprófun SAS-2 spurningalistans í endurmælingum. Tekin var 

ákvörðun um að nota aðeins þá sem svöruðu rannsókninni í fyrra skiptið til útreikninga og túlkunar á 

OSTRCQ, SAS-2 og GAD-7 spurningalistunum. Þetta var gert til þess að forðast bjögun í svörun með 

tilliti til ýmissa utanaðkomandi þátta sem hefðu getað breyst milli mælinga. Til dæmis að leikmenn 

svöruðu seinni listanum eftir síðasta leik fyrir eins og hálfs mánaðar keppnisfrí. Af þeim 88 sem 

svöruðu í fyrra skiptið voru fimm þátttakendur sem tóku ekki fram hvort um álagseinkenni eða bráð 

meiðsli var að ræða á OSTRCQ spurningalistanum og var því ekki notast við þeirra svör í 

rannsókninni. 
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5.3 Endurmælingaáreiðanleiki Sport Anxiety Scale-2 
Hóflegt til talsvert gott samræmi fannst þegar kappastuðlar voru reiknaðir innan spurninga við prófun á 

endurmælingaáreiðanleika íslenskrar þýðingar SAS-2 spurningalistans og heildarsamræmi listans féll 

undir hóflegt samræmi. Áreiðanleiki milli mælinga á heildarstigum var góður þar sem fylgnistuðull (ICC 

3,1) mældist 0,87. Þessar niðurstöður eru sambærilegar niðurstöðum rannsóknar Smith o.fl. (2006) 

þar sem endurmælingafylgnistuðull mældist einnig 0,87. Endurmælingaáreiðanleiki undirþátta listans 

var jafnframt sambærilegur niðurstöðum Smith o.fl. (2006) þar sem endurmælingafylgnistuðlar 

mældust 0,76 fyrir líkamleg einkenni, 0,90 fyrir áhyggjur og 0,85 fyrir truflun á einbeitingu borið saman 

við 0,74, 0,77 og 0,89 í þessari rannsókn. Íþróttatengd kvíðaeinkenni eru háð ástandi og umhverfi 

íþróttamanns og geta verið breytileg frá einum tíma til annars. Það er því ekki óeðlilegt að samræmi 

einstakra spurninga mælist ekki hærra en raun ber vitni. Við teljum fylgnistuðul upp á 0,87 milli fyrri og 

seinni mælinga á heildarstigafjölda vera góðan. Við því var að búast að þeir sem fengu hátt í fyrra 

skiptið myndu einnig fá hátt í seinna skiptið og öfugt. Íslensk þýðing listans virðist áreiðanleg í 

endurmælingum og ætti að vera nothæf til að meta íþróttatengd kvíðaeinkenni og breytingar á þeim. 

Spurningalistinn gæti reynst gott mælitæki í rannsóknum og til að meta áhrif íhlutunar á 

íþróttatengdum kvíða hjá íþróttamönnum líkt og Smith o.fl. (2006) ræða í rannsókn sinni á 

upprunalegri útgáfu listans. 

 

5.4 Álagseinkenni 
Flestar rannsóknir á meiðslum handboltamanna hafa einblínt á bráð meiðsli fremur en álagseinkenni 

(Clarsen, Bahr, Heymans o.fl., 2014). Ekki fannst marktækur munur á milli fjölda þátttakenda sem 

fundu fyrir álagseinkennum í mjóbaki, öxl eða hnjám. Elís Þór Rafnson (2010) fjallaði um álagsmeiðsli 

í sinni rannsókn og þar voru 21,2% þátttakenda með álagsmeiðsli í öxl og 21,2% í hnjám en það 

svipar til tíðni álagseinkenna í þessari rannsókn; 21,7% í öxl og 22,9% í hné. Í rannsókn Elísar voru 

aftur á móti 33,3% þátttakenda með álagsmeiðsli í mjóbaki sem er nokkuð hærra en tíðni 

álagseinkenna í þessari rannsókn sem var 24,1%. Taka skal fram að rannsókn Elís var framskyggn 

yfir eitt tímabil, þar urðu 21,2% þátttakenda fyrir álagsmeiðslum í öxl á öllu rannsóknartímabilinu. Þessi 

rannsókn var aftur á móti þversniðsrannsókn og algengi álagseinkenna mælt á síðustu sjö dögum fyrir 

svörun og þess vegna er erfitt að bera saman þessar niðurstöður. Elís notaðist einnig við aðra 

skilgreiningu á meiðslum/álagseinkennum en gert er í þessari rannsókn, hann notaðist við „tíma frá 

keppni” skilgreininguna. Það er athyglisvert að sjá að tíðni álagseinkenna í mjóbaki í þessari rannsókn 

er þó nokkuð hærri en mældist í rannsókn Clarsen, Bahr, Heymans o.fl., (2014) á norskum 

handboltamönnum þar sem 12% leikmanna fundu fyrir álagseinkennum frá mjóbaki. Þar fengust aftur 

sambærilegar niðurstöður varðandi öxl, 22%, og hné, 20%. Meðalalgengi álagseinkenna í öxl var 28% 

hjá norskum handboltamönnum yfir heilt tímabil (Clarsen, Bahr, Anderson o.fl., 2014). Ljóst er að 

fjölmargar þættir geta haft áhrif á tíðni álagseinkenna hvort sem það eru innri eða utanaðkomandi 

áhættuþættir. Það getur því verið flókið að benda á ástæðu þess að íslenskir handboltamenn virðast 

vera með hærri tíðni álagseinkenna frá mjóbaki en norskir. Hægt er að velta því fyrir sér hvort 
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þjálfunarástand, æfinga- og leikjaálag og forvarnir meiðsla spili þar stóran þátt. Athyglisvert væri því 

að kanna samband þessara þátta við álagseinkenni frá mjóbaki.  

Tíðni meiðsla eftir leikstöðu handboltamanna hefur lítið verið rannsökuð og tíðni álagseinkenna eftir 

leikstöðu eða aldri hefur ekki verið rannsökuð, eftir okkar bestu vitund. Seil, Rupp, Tempelhof og Kohn 

(1998) könnuðu meiðsli þýskra handboltamanna. Þeir komust að þeirri niðurstöðu að meiðsli sem 

skilgreind voru sem tími frá íþrótt skiptust þannig að hornamenn urðu fyrir 36% áverkanna, útileikmenn 

33%, línumenn 19% og markverðir 12%. Í rannsókn Elísar Þórs Rafnssonar (2010) mældust 

útileikmenn aftur á móti með hæsta meiðslatíðni. Þó ber að hafa í huga mismunandi 

rannsóknaraðferðir og ólíkar skilgreiningar á meiðslum og álagseinkennum. Þegar þátttakendum 

þessarar rannsóknar var skipt upp eftir leikstöðu fundu marktækt fleiri hornamenn (37%) fyrir 

álagseinkennum frá öxl heldur en línumenn (7,1%). Einnig þarf að huga að því að þátttakendur 

skiptust ekki jafnt eftir leikstöðum, til dæmis eru einungis 14 línumenn á móti 27 hornamönnum. Ekki 

fannst marktækur munur á öðrum leikstöðum hvorki í mjóbaki, öxl né hnjám. Fyrirfram höfðum við 

búist við hæstu tíðni álagseinkenna frá útileikmönnum í ljósi tíðra og fastra skota þeirra og fá þeir 

jafnframt oft högg á handleggi frá varnarmönnum andstæðingsins. Hlutverk þeirra felst einnig í því að 

stýra spili á vellinum og senda þeir því jafnan fleiri sendingar en aðrir leikmenn. Leiða má hugann að 

því hvers vegna hornamenn eru með hærri tíðni álagseinkenna en línumenn. Mögulega er fjölbreytni 

skota hornamanna meiri en línumanna og krefjast meiri liðleika axlar auk styrks. Þessi munur getur þó 

verið tilfallandi vegna fárra þátttakenda og vegna þess að aðeins var mælt einu sinni. Samkvæmt 

Clarsen, Bahr, Anderson o.fl., (2014) var jákvæð fylgni á milli fyrri meiðsla og þess að spila sem 

útileikmaður við aukin álagseinkenni í öxl. 

Þegar þátttakendum var skipt upp eftir aldri fundu marktækt fleiri á aldrinum 30 ára og eldri fyrir 

álagseinkennum frá mjóbaki heldur en aðrir aldurshópar. Mikið og endurtekið álag er á mjóbak 

handboltamanna vegna líkamlegra krafna íþróttarinnar. Sem dæmi má nefna lendingar eftir stökk, 

högg, árekstra, snúninga og fleira. Með tíð og tíma geta þessir þættir haft áhrif á handboltamenn og 

það gæti útskýrt það að elsti aldurshópurinn mælist með hæsta tíðni mjóbakseinkenna í þessari 

rannsókn. Aukinn aldur ásamt fyrri meiðslum eru auk þess áhættuþættir fyrir mjóbaksverkjum (Bahr og 

Krosshaug, 2005; Balague, Troussier og Salminen, 1999; Meeuwisse, 1994). Aðrir þættir eins og 

hreyfiferill í beygju og réttu í mjóbaki, hæð og þyngd geta jafnframt haft áhrif á einkenni í mjóbaki 

(Moradi, Memari, ShayestehFar og Kordi, 2015). Vert væri að kanna þessa þætti og samband þeirra 

við álagseinkenni í mjóbaki betur hjá þessum hópi. 

Marktækt fleiri í aldurshópunum 18-21 árs og 22-25 ára fundu fyrir álagseinkennum í hnjám borið 

saman við 30 ára og eldri en enginn í aldurshópnum greindi frá álagseinkennum í hnjám. Það er 

athyglisvert því fyrirfram hefði mátt búast við að elsti aldurshópurinn hefði mest álagseinkenni frá 

hnjám. Ætla mætti að eldri leikmenn hefðu oftar orðið fyrir meiðslum í hnjám en fyrri meiðsli og aukinn 

aldur eru áhættuþættir meiðsla (Meeuwisse, 1994; Bahr og Krosshaug, 2005). Í handbolta er mikið 

álag á hné leikmanna, meðal annars vegna tíðra stökka, spretta og stefnubreytinga. Elís Þór Rafnsson 

(2010) bendir á í umræðum að álagsmeiðsli í hnjám séu algeng meðal íslenskra handboltamanna. 

Hann veltir upp spurningunni hvort skortur sé á æfingum sem þjálfa upp og aðlaga sinar og festur í 

hnjám. Ef það er rétt er hægt að ímynda sér að elsti hópurinn í þessari rannsókn sé búinn að þjálfa 
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upp og aðlaga sinar og festur í hnjám til að standa undir kröfum íþróttarinnar. Annar möguleiki er að 

leikmenn sem eru slæmir í hnjám hætti fyrr handboltaiðkun. 

 

5.5 Íþróttatengd og almenn kvíðaeinkenni 
Íþróttatengdur kvíði mældist 23,1 stig á SAS-2 spurningalistanum sem er sambærilegt niðurstöðum 

Báru Fanneyjar Hálfdanardóttur (2016) sem rannsakaði körfuboltamenn í efstu deild á Íslandi 

(meðalaldur 24 ár). Þeir fengu að meðaltali 25,0 stig en er nokkuð lægra heldur en það sem Smith o.fl. 

(2006) fundu hjá bandarískum framhaldsskólanemendum sem stunduðu íþróttir (meðalaldur 18,4 ár) 

en þeirra meðaltal var 28,8 stig. Skýringin á þessum mun kann að liggja í miklu 

samkeppnisandrúmslofti sem ríkir í bandarískum framhaldsskólum þar sem nemendur keppast meðal 

annars um að fá skólastyrki. Í þeirri rannsókn var meðalaldur einnig lægri en í rannsókn Báru 

Fanneyjar Hálfdanardóttur (2016) sem og þessari rannsókn. Eldri leikmenn eru reyndari og vita ef til 

vill betur við hverju má búast fyrir keppni. Þeir kunna að hafa í fórum sínum fleiri bjargráð og finna ef til 

vill ekki fyrir sama þrýstingi til að sýna sig og sanna. Að auki getur íþróttin sem keppt er í haft mikil 

áhrif á hugarástand leikmanna fyrir leik. Til að mynda þurfa íþróttamenn í einstaklingsíþróttum að taka 

alfarið ábyrgð á frammistöðu sinni og geta ekki treyst á stuðning liðsfélaga. Marktækur munur var á 

stigafjölda undirþátta SAS-2 listans. Hæstur var stigafjöldinn í flokki áhyggja, næsthæstur var hann í 

flokki líkamlegra einkenna og minnstur í flokki truflunar á einbeitingu. Það er í takt við rannsókn Smith 

o.fl. (2006) þar sem áðurnefndir framhaldsskólanemar í Bandaríkjunum voru með hæsta stigafjöldann 

í flokki áhyggja en þann lægsta í flokki truflunar á einbeitingu.  

Þátttakendur voru að meðaltali með 4.2 stig á GAD-7 spurningalistanum sem svipar til niðurstaða 

sem Margrét Lára Viðarsdóttir (2015) fékk í sinni rannsókn þar sem íslenskir atvinnumenn í 

boltaíþróttum fengu 4,8 stig. Það er þó töluvert hærra en Rósa Ingólfsdóttir (2015) fékk í sinni 

rannsókn á íslenskum stúdentum í Háskólanum í Reykjavík (meðaldur 25 ár) og starfsmönnum á 

frístundaheimili (meðalaldur 27 ár) þar sem bæði kyn voru samtals með meðaltal upp á 1,1 stig en 

karlar voru með meðaltal upp á 0,6 stig. Þetta er í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna þar 

sem almenn kvíðaeinkenni mælast svipuð, eða hærri, hjá íþróttamönnum en hjá almennu þýði 

(Gouttebarge o.fl., 2015; Gulliver, Griffiths, Mackinnon, Batterham og Stanimirovic, 2014; Margrét Lára 

Viðarsdóttir, 2015). Álag á einstaklinga í keppnisíþróttum, á Íslandi, getur verið mikið þar sem flestir 

þeirra eru í skóla eða vinnu og hafa ýmsum skyldum að gegna líkt og aðrir. Þegar við bætist álag tengt 

íþróttaiðkun eins og stífar æfingar og keppni getur heildarálagið farið að segja til sín og valdið auknum 

kvíðaeinkennum. Einnig er vert að nefna að spurningalistarnir í þessari rannsókn voru lagðir fyrir í 

byrjun og um miðjan desember en það er álagstími hjá mörgum, meðal annars vegna prófa og 

jólaundirbúnings. Þegar þátttakendur voru flokkaðir í hópa eftir alvarleika einkenna flokkuðust 66,3% 

með lítil einkenni, 24,1% með væg einkenni, 7,2% með meðaleinkenni og 2,4% með alvarleg einkenni. 

Í rannsókn Margrétar Láru Viðarsdóttur (2015) voru 40,7% þátttakenda með væg eða meðalalvarleg 

einkenni og 3,7% með alvarleg einkenni. Það er nokkuð hærra en í þessari rannsókn og kann að stafa 

af því að þátttakendur í þeirri rannsókn voru af báðum kynjum en konur mælast að jafnaði með meiri 

kvíða en karlar (American Psychiatric Association, 2013). Einnig ber að hafa í huga að rannsókn 

Margrétar var gerð á atvinnumönnum og búast má við að á þeim hvíli meira álag og auknar væntingar. 
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Alls voru 9,6% þátttakenda með 10 stig eða meira á GAD-7 sem oft er notað sem þröskuldur sem 

getur gefið til kynna almenna kvíðaröskun og gefur tilefni til nánari skoðunar á einstaklingnum. Aukin 

kvíðaeinkenni á GAD-7 geta skilað sér í fleiri veikindadögum frá vinnu ásamt því að hafa tengsl við 

fleiri læknisheimsóknir og ýmis áhrif á færni einstaklinga í daglegu lífi (Spitzer o.fl., 2006). Tæp 10% 

þátttakenda í rannsókninni okkar mælast yfir áðurnefndum 10 stiga þröskuldi listans og má því ætla að 

kvíðaeinkenni þeirra einstaklinga hafi áhrif á daglegt líf þeirra. Því má leiða hugann að því hvort 

æskilegt væri að skima fyrir almennum kvíðaeinkennum hjá einstaklingum í keppnisíþróttum og bjóða 

þeim viðeigandi ráðgjöf eða aðstoð.  

Fylgni á milli stigafjölda á SAS-2 og GAD-7 spurningalistunum var lítil (r=0,25). Fyrir rannsóknina 

gátum við okkur til um að meðalhá jákvæð fylgni yrði á milli stigafjölda þessara lista í ljósi þess að 

einstaklingar með hærri þáttakvíða eru að jafnaði með hærri ástandskvíða (Weinberg og Gould, 2011). 

Þó ber að hafa í huga að fjölmargir ólíkir þættir hafa áhrif á kvíðaeinkenni og sterkari rannsóknir með 

fleiri þátttakendum eru betur búnar til að kanna fylgni þarna á milli. Ekki hafa verið framkvæmdar slíkar 

rannsóknir á fylgni milli þessara spurningalista. 

Lítil fylgni mældist milli stiga á OSTRCQ listanum og SAS-2 og GAD-7. Fyrirfram mátti ætla að 

fylgnin mældist sterkari þar sem vísbendingar eru um að félagslegir og sálrænir þættir, þar með talinn 

kvíði, geti haft áhrif á meiðslatíðni leikmanna (Junge, 2000). Áhættuþættir meiðsla og álagseinkenna 

eru hins vegar flóknir og samsettir úr fjölmörgum þáttum sem tengjast innbyrðis. Til að sýna fram á 

orsakasamband þarf stórar rannsóknir með mun fleiri þátttakendum en í þessari rannsókn þar sem 

fleiri áhættuþættir og innbyrðistengsl þeirra eru könnuð.       

 

5.6 Gildi, kostir og gallar 
SAS-2 spurningalistinn virðist áreiðanlegur í endurmælingum og nothæfur til skimunar til að meta 

streituástand hjá íþróttamönnum og fylgjast með breytingum á því. Þannig væri hægt að bregðast við 

því ef íþróttamaður sýnir skyndilega miklar breytingar eða er stöðugt með háan stigafjölda. Það eru 

ekki mörg lið á Íslandi sem hafa sálfræðing í teyminu sínu en það væri æskilegast að fagaðili myndi 

sjá um fyrirleggingu listans. Sjúkraþjálfarar eru í góðri stöðu hjá félögum til að leggja listann fyrir og 

meta þörf fyrir aðkomu sálfræðings. Það sama má segja um GAD-7 spurningalistann. Heildarálag á 

keppnisíþróttamenn getur verið umtalsvert og skilað sér í auknum almennum kvíðaeinkennum. Séu 

einkennin mikil eða langvarandi geta þau haft neikvæð áhrif á daglegt líf leikmannanna og almennt 

heilbrigði þeirra.   

Tíðni álagseinkenna er há og ákveðið áhyggjuefni fyrir handboltalið á Íslandi. Það má hugsa sér að 

frammistaða leikmanna sem æfa og spila með álagseinkenni frá ákveðnum líkamshlutum sé ekki eins 

og best væri á kosið. Ef íþróttamenn æfa og spila með álagseinkenni til lengri tíma geta einkenni 

þróast út í erfið og þrálát meiðsli. Æfinga- og leikjaálag er mikið og mikilvægt er að stjórna álagi hjá 

þeim íþróttamönnum sem hafa álagseinkenni. Lið í efstu deild spilar 27 deildarleiki og lið í næst efstu 

deild spilar 21 deildarleik. Þar að auki er úrslitakeppni, bikarkeppni, deildarbikarkeppni og æfingamót. 

Fyrir utan leiki þá æfa liðin að jafnaði 4-6 sinnum í viku. Það er því til mikils að vinna fyrir félögin og 

íþróttamennina að huga að álagseinkennum og veita viðeigandi inngrip. 
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Svörun listanna var fremur lítil í bæði skiptin sem listarnir voru sendir út eða undir 50%. Fjöldi 

þátttakenda hefur veruleg áhrif á afl rannsóknarinnar. Rannsókn með fleiri þátttakendur væri betur til 

þess búin að rannsaka efnið frekar og gæfi ef til vill skýrari mynd af álagseinkennum, kvíðaeinkennum 

og tengslum þar á milli. Álagseinkenni geta verið tilfallandi og breyst mikið yfir tíma. Rannsóknir yfir 

lengri tíma, þar sem spurningalisti er sendur út með reglulegu millibili, væru því betur til þess fallnar að 

kanna álagseinkenni svo minni líkur séu á að tilviljun setji mark á niðurstöðurnar. Spurningalistinn var 

sendur á netföng leikmanna en ef til vill hefði fengist betri og jafnari svörun ef farið hefði verið með 

listana á prentuðu formi til dæmis á æfingar hjá liðunum. Það er einnig hætta á að þátttekendur svari 

spurningalistum í flýti og vandi sig ekki ef enginn umsjónaraðili er nærri. Ómögulegt er að fullyrða að 

leikmennirnir sjálfir hafi svarað spurningalistunum og án áhrifa annarra eða fengið annan aðila til þess 

að svara eða aðstoða við svörun. Listarnir voru sendir út í desember sem getur verið tími mikils álags 

hjá mörgum til dæmis vegna prófa og gæti það meðal annars haft áhrif á kvíðaeinkenni. Jafnframt er 

líklegt að einhverjir leikmenn hafi ekki talið sig hafa tíma til að svara listunum á þessu tímabili. 

Í rannsókninni voru einungis karlmenn en kostur hefði verið að fá einnig svör frá kvenkyns 

handboltaleikmönnum á Íslandi. Þekkt er að konur mælast almennt með meiri kvíðaeinkenni en karlar 

og því hefði verið athyglisvert að bera saman svör kynjanna á kvíðaspurningalistunum. Að auki hefði 

verið áhugavert að skoða kynjabundinn mun á álagseinkennum en þau eru ekki síður þekkt vandamál 

hjá konum heldur en körlum. Erfitt reyndist að bera saman niðurstöður við eldri rannsóknir þar sem 

fáar rannsóknir hafa kannað álagseinkenni. Samanburður við aðrar rannsóknir, þar sem könnuð eru 

álagseinkenni og meiðsli, er því ef til vill ekki réttmætur.  

Skekkt dreifing var á svörum SAS-2 og GAD-7 spurningalistanna. Því var notast við stikalaus próf 

sem eru með minna tölfræðlegt afl en stikabundin próf. Þar sem fimm þátttakendur greindu ekki frá 

því, á OSTRCQ spurningalistanum, hvort einkennin sem þeir voru með komu til vegna álagseinkenna 

eða bráðra meiðsla, var ekki hægt að notast við svör þeirra í útreikningum. Það getur haft talsverð 

áhrif á niðurstöður í lítilli rannsókn sem þessari. Jafnframt voru tveir leikmenn sem gáfu ekki upp 

leikstöðu og þrír leikmenn gáfu ekki upp aldur sem kann að hafa haft áhrif á niðurstöður þegar munur 

á milli hópa var skoðaður.      

 

5.7 Frekari rannsóknir 
Áhugavert væri að rannsaka áhrif forvarnaríhlutunar á álagseinkenni, þá sérstaklega í mjóbaki hjá 30 

ára og eldri og í hnjám hjá 25 ára og yngri. Vert væri að rannsaka betur mun á álagseinkennum skipt 

eftir leikstöðu og aldri með stærra úrtaki og yfir lengra tímabil. Athyglisvert væri að kanna 

álagseinkenni og meiðsli hjá íþróttamönnum í fleiri íþróttum og bera saman niðurstöður. Eftir bestu 

vitund höfunda eru ekki til aðrar rannsóknir á fylgni milli álagseinkenna og kvíðaeinkenna og væri það 

því vert efni til frekari rannsókna með fleiri þátttakendum. Slíkar rannsóknir þarf að framkvæma yfir 

lengri tíma og þær ættu að taka tillit til fleiri áhrifaþátta.  
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6 Ályktun 
Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar má draga þá ályktun að íslensk þýðing SAS-2 

spurningalistans sé áreiðanlegt matstæki til að mæla íþróttatengd kvíðaeinkenni. Fyrsta tilgáta 

rannsóknarinnar var að heildarsamræmi íslenskrar þýðingar listans væri talsvert gott og fylgnistuðull 

yfir 0,8. Heildarsamræmi er hóflegt og fylgnistuðull er 0,87, fyrri hluta tilgátunnar er því hafnað en sá 

seinni er samþykktur.  Önnur tilgáta var að algengi álagseinkenna í mjóbaki, öxl og hnjám væri yfir 

20% í hverjum líkamshluta fyrir sig. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að tíðni álagseinkenna og 

bráðra meiðsla er há hjá íslenskum handboltamönnum eða 69,9%. Samtals finna 55,4% þátttakenda 

fyrir álagseinkennum í mjóbaki, öxl og/eða hnjám. Þegar skipt er eftir líkamshlutum er tíðni 

álagseinkenna í mjóbaki 24,1%, 21,7% í öxl og 22,9% í hnjám, önnur tilgáta er því samþykkt. 

Meðalstigafjöldi á SAS-2 spurningalistanum er 23,1 stig og 4,2 stig á GAD-7 listanum. Þriðja tilgáta var 

að meðalstigafjöldi á GAD-7 væri hærri en fjögur stig og er sú tilgáta því samþykkt. Álykta má að 

íslenskir handboltamenn séu með töluverð einkenni almennrar kvíðaröskunar og teljum við þætti eins 

og mikið álag tengt æfingum og keppni leika þar hlutverk. Fjórða tilgáta var að meðalhá jákvæð fylgni 

væri á milli álagseinkenna, í mjóbaki, öxl og hnjám, íþróttatengdra kvíðaeinkenna og almennra 

kvíðaeinkenna og einnig að meðalhá jákvæð fylgni væri á milli heildarstigafjölda GAD-7 og SAS-2 

spurningalistanna. Lítil fylgni mælist milli álagseinkenna í mjóbaki, hnjám og öxlum þátttakenda og 

íþróttatengdra kvíðaeinkenna. Sömu sögu er að segja um fylgni milli álagseinkenna og einkenna 

almennrar kvíðaröskunar. Lítil fylgni er einnig á milli GAD-7 og SAS-2 spurningalistanna og fjórðu 

tilgátu er því hafnað. Þó er ekki unnt að álykta sem svo að ekki sé fylgni milli þáttanna út frá 

niðurstöðum þessarar rannsóknar vegna takmarkana hennar, til dæmis fjölda þátttakenda og sniðs. 

Tengsl þarna á milli eru áður órannsökuð og væri vert að framkvæma stærri og ítarlegri rannsóknir á 

þessu sviði. 
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Oslo Sports Trauma Research Center Overuse Injury Questionnaire 
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Spurningalisti um einkenni frá mjóbaki, ríkjandi öxl og hné meðal handknattleiksmanna 

Við óskum eftir að þú svarir öllum spurningunum óháð því hvort þú hafir einkenni eða verki í mjóbaki, 

öxl eða hné. Svaraðu með því að velja það svar sem þér finnst passa best. Ef þú ert ekki viss um 

hverju þú átt að svara, reyndu samt að svara eins vel og þú getur. 

Með einkennum er átt við verki, eymsli, stífleika, óstöðugleika, los eða önnur óþægindi. 

Þakka þér kærlega fyrir að gefa þér tíma til þátttöku í rannsókninni. 

 

Hluti 1: Einkenni frá mjóbaki 

Þegar þú svarar, hugsaðu þá um hvernig mjóbakið hefur verið síðustu 7 daga. 

1. Hefur þú átt í einhverjum erfiðleikum með að spila handknattleik (hefðbundnar 
æfingar/leikir) vegna einkenna frá mjóbaki síðustu 7 daga? 

⃝ Full þátttaka án einkenna frá mjóbaki 
⃝ Full þátttaka, en með einkenni frá mjóbaki 
⃝ Skert þátttaka vegna einkenna frá mjóbaki 
⃝ Hef ekki getað tekið þátt vegna einkenna frá mjóbaki 

 

2. Hve mikið hefur þú þurft að draga úr æfingamagni vegna einkenna frá mjóbaki síðustu 
7 daga? 

⃝ Ekkert dregið úr æfingum  
⃝ Lítið dregið úr æfingum 
⃝ Hóflega dregið æfingum 
⃝ Mikið dregið úr æfingum 
⃝ Hef ekki getað tekið þátt 

 

3. Hve mikið telur þú að einkenni frá mjóbaki hafi haft áhrif á frammistöðu þína í 
handknattleik (leikir/æfingar) á síðustu 7 dögum? 

⃝ Engin áhrif 
⃝ Lítil áhrif 
⃝ Hófleg áhrif 
⃝ Mikil áhrif 
⃝ Hef ekki getað  tekið þátt 

 

4. Í hve miklum mæli hefur þú upplifað mjóbaksverki í tengslum við þátttöku í 
handknattleik á síðustu 7 dögum? 

⃝ Enginn verkur 
⃝ Lítill verkur 
⃝ Hóflegur verkur 
⃝ Mikill verkur 

 

5. Upphaf einkenna frá líkamshluta? 
⃝ Engin einkenni frá líkamshluta 
⃝ Komu einkenni snögglega við eitthvað ákveðið atvik (bráð meiðsli)? 
⃝ Komu einkenni smátt og smátt án þess að eitthvað ákveðið atvik kæmi þeim af stað 

(álagseinkenni)? 
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Hluti 2: Einkenni frá ríkjandi öxl 

Hér spyrjum við um ríkjandi öxl (þá sem þú kastar/skýtur oftast með). 

 

Þegar þú svarar, hugsaðu þá um hvernig öxlin hefur verið síðustu 7 daga. 

 

6. Hefur þú átt í einhverjum erfiðleikum með að spila handknattleik (hefðbundnar 
æfingar/leikir) vegna einkenna frá ríkjandi öxl síðustu 7 daga? 

⃝ Full Þátttaka án einkenna frá ríkjandi öxl  
⃝ Full þátttaka, en með einkenni frá ríkjandi öxl 
⃝ Skert þátttaka vegna einkenna frá ríkjandi öxl 
⃝ Hef ekki getað tekið þátt vegna einkenna frá ríkjandi öxl 

 
7. Hve mikið hefur þú þurft að draga úr æfingamagni vegna einkenna frá ríkjandi öxl 

síðustu 7 daga?  
⃝ Ekkert dregið úr æfingum  
⃝ Lítið dregið úr æfingum 
⃝ Hóflega dregið æfingum 
⃝ Mikið dregið úr æfingum 
⃝ Hef ekki getað tekið þátt 

 

8. Hve mikið telur þú að einkenni frá ríkjandi öxl hafi haft áhrif á frammistöðu þína í 
handknattleik (leikir/æfingar) á síðustu 7 dögum? 

⃝ Engin áhrif 
⃝ Lítil áhrif 
⃝ Hófleg áhrif 
⃝ Mikil áhrif 
⃝ Hef ekki getað tekið þátt 

 

9. Í hve miklum mæli hefur þú upplifað verki í ríkjandi öxl í tengslum við þátttöku í 
handknattleik á síðustu 7 dögum? 

⃝ Enginn verkur 
⃝ Lítill verkur 
⃝ Hóflegur verkur 
⃝ Mikill verkur 

 

10. Upphaf einkenna frá líkamshluta? 
⃝ Engin einkenni frá líkamshluta 
⃝ Komu einkenni snögglega við eitthvað ákveðið atvik (bráð meiðsli)? 
⃝ Komu einkenni smátt og smátt án þess að eitthvað ákveðið atvik kæmi þeim af stað 

(álagseinkenni)? 
 

Hluti 3: Einkenni frá hnjám 

Hér spyrjum við um það hné sem þú hefur meiri einkenni frá.  

Þegar þú svarar, hugsaðu þá um hvernig hnéið hefur verið síðustu 7 daga. 
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11. Hefur þú átt í einhverjum erfiðleikum með að spila handknattleik (hefðbundnar 

æfingar/leikir) vegna einkenna frá hné síðustu 7 daga? 
⃝ Full Þátttaka án einkenna frá hné 
⃝ Full þátttaka, en með einkenni frá hné 
⃝ Skert þátttaka vegna einkenna frá hné 
⃝ Hef ekki getað tekið þátt vegna einkenna frá hné 

 
12. Hve mikið hefur þú þurft að draga úr æfingamagni vegna einkenna frá hné síðustu 7 

daga?  
⃝ Ekkert dregið úr æfingum  
⃝ Lítið dregið úr æfingum 
⃝ Hóflega dregið úr æfingum 
⃝ Mikið dregið úr æfingum 
⃝ Hef ekki getað tekið þátt 

 

13. Hve mikið telur þú að einkenni frá hné hafi haft áhrif á frammistöðu þína í handknattleik 
(leikir/æfingar) á síðustu 7 dögum? 

⃝ Engin áhrif 
⃝ Lítil áhrif 
⃝ Hófleg áhrif 
⃝ Mikil áhrif 
⃝ Hef ekki geta tekið þátt 

 

14. Í hve miklum mæli hefur þú upplifað verki í hné í tengslum við þátttöku í handknattleik á 
síðustu 7 dögum? 

⃝ Enginn verkur 
⃝ Lítill verkur 
⃝ Hóflegur verkur 
⃝ Mikill verkur 

 

15. Upphaf einkenna frá líkamshluta? 
⃝ Engin einkenni frá líkamshluta 
⃝ Komu einkenni snögglega við eitthvað ákveðið atvik (bráð meiðsli)? 
⃝ Komu einkenni smátt og smátt án þess að eitthvað ákveðið atvik kæmi þeim af stað 

(álagseinkenni)? 
 

 

Takk fyrir þátttökuna 
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Fylgiskjal II 

 

 

 

Sport Anxiety Scale-2 
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SAS-2 
Margt íþróttafólk verður taugaóstyrkt á undan eða á meðan keppni stendur. Þetta á jafnvel við um 
atvinnumenn. Vinsamlegast lestu hverja spurningu vel. Gerðu svo kross við þann svarmöguleika sem 
lýsir því hvernig þér líður YFIRLEITT fyrir eða á meðan þú ert að keppa. Það eru engin rétt eða röng 
svör. Svaraðu eins heiðarlega og þú getur og ekki dvelja of lengi við hverja spurningu. 

 
 Áður en eða á meðan ég keppi… Alls ekki Aðeins Frekar mikið Mjög mikið 

1. er erfitt að einbeita sér að leiknum 1 2 3 4 
2. er líkami minn uppspenntur 1 2 3 4 
3. hef ég áhyggjur af því að ég muni ekki 

spila vel 
1 2 3 4 

4. er erfitt fyrir mig að einblína á það sem ég 
á að gera 

1 2 3 4 

5. hef ég áhyggjur af því að bregðast öðrum 1 2 3 4 
 

 Áður en eða á meðan ég keppi… Alls ekki Aðeins Frekar mikið Mjög mikið 
6. finn ég fyrir spennu í maganum 1 2 3 4 
7. missi ég einbeitingu á leikinn 1 2 3 4 
8. hef ég áhyggjur af því að eiga ekki minn 

besta leik 
1 2 3 4 

9. hef ég áhyggjur af því að ég muni spila illa 1 2 3 4 
10. finnst mér vöðvarnir vera óstyrkir 1 2 3 4 

 
 Áður en eða á meðan ég keppi… Alls ekki Aðeins Frekar mikið Mjög mikið 

11. hef ég áhyggjur af því að ég muni klúðra í 
leiknum 

1 2 3 4 

12. finn ég fyrir ólgu í maganum 1 2 3 4 
13. get ég ekki hugsað skýrt 1 2 3 4 
14. finnst mér vöðvarnir stífir því ég er 

taugaspennt/ur 
1 2 3 4 

15. á ég erfitt með að einbeita mér að því sem 
þjálfarinn segir mér að gera 

1 2 3 4 
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Fylgiskjal III 

 

 

 

Generalized Anxiety Disorder 7 
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GAD-7 

Hversu oft á síðastliðnum 2 vikum 

hefur þér liðið illa vegna 

eftirfarandi? 

Aldrei (0) Nokkra daga (1) 
Oftar en helming 

daganna (2) 

Næstum 

daglega (3) 

1. Verið spennt/-ur á taugum, 

kvíðin/-n eða hengd/-ur upp á 

þráð? 

    

2. Ekki tekist að bægja frá þér 

áhyggjum eða hafa stjórn á 

þeim? 

    

3. Haft of miklar áhyggjur af ýmsum 

hlutum? 

    

4. Átt erfitt með að slaka á?     

5. Verið svo eirðarlaus að þú áttir 

erfitt með að sitja kyrr? 

    

6. Orðið gröm/gramur eða 

pirruð/pirraður af minnsta tilefni? 

    

7. Verið hrædd/-ur eins og eitthvað 

hræðilegt gæti gerst? 

    


