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 i 

Útdráttur 

 

Bakgrunnur: Fyrrum rannsóknir höfðu sýnt fram á að íþróttafólk í einstaklingsíþróttum 

sýnir frekar fram á kvíða, streitu og þunglyndiseinkenni heldur íþróttafólk í liðsíþróttum. Fáar 

rannsóknir höfðu skoðað álagseinkenni íþróttamanna í einstaklingsíþróttum og áhrif þess á 

kvíða, streitu og þunglyndiseinkenni. 

Markmið/tilgangur: Markmið rannsóknarinnar var að skoða álag hjá íþróttafólki í 

einstaklingsíþróttum. Skoðað var meðaltal og algengi á kvíða, streitu og þunglyndiseinkenna 

á milli náms, vinnu, keppnisstigi, æfingamagns og æfingatíma ásamt öðrum 

bakgrunnsbreytum. Skoðað var síðan fylgni á milli heildarskors á kvíðaeinkennum og 

streitueinkennum við sérstökum þunglyndiseinkennum. 

Aðferð: Notast var við þversniðskönnun. Þátttakendur rannsóknarinnar voru íþróttafólk í 

einstaklingsíþróttum á Íslandi (n=187), 18 ára og eldri. Mælitækin sem voru notuð voru 

Patient health questionnaire (PHQ-9), General anxiety disorder (GAD-7) og Perceived stress 

scale (PSS-4). 

Niðurstöður: Helstu niðurstöður voru að munur var á milli ákveðna hópa hjá íþróttafólki í 

einstaklingsíþróttum. Konur sýndu fram á hærra skor á einkennum við þunglyndi og kvíða 

heldur en karlar. Þeir sem voru yngri en 30 ára og æfðu í 15 tíma eða meira sýndu fram á flest 

streitueinkenni. Þeir sem voru í ekki í vinnu eða afrekshóps sýndu fram á fleiri kvíðaeinkenni 

heldur en þeir sem voru í vinnu eða afrekshóp. Sterkt og miðlungs jákvæð fylgni var á milli 

heildarskors á kvíðaeinkennum og sérstökum þunglyndiseinkennum. 

Ályktun: Fyrri rannsóknir höfðu sýnt fram á að einstaklingsíþróttfólk sýni fram á verri 

andlegan líðan heldur en liðsíþróttafólk. Fáar rannsóknir höfðu hinsvegar sett fram 

áhættuþætti fyrir verri andlegan líðan. Að takmarka þá hópa sem eru í áhættu á kvíða, streitu 

og þunglyndiseinkennum getur verið mikilvægt svo það sé hægt að hjálpa þeim hópum 

frekar. 

Lykilhugtök: Kvíði, streita, þunglyndi, íþróttafólk og andleg heilsa 
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1. Inngangur 

Fjöldi rannsókna í gegnum tíðina hafa sýnt að hreyfing hafi ekki bara góð áhrif á líkamlega 

heilsu heldur einnig andlega heilsu þar að meðal góð áhrif á streitu og kvíða (Mikkelsen o.fl., 

2017). Í rannsókn Mcdowell og félaga kom í ljós að þeir sem hreyfðu sig í 60 mínútur á dag í 

5 til 7 daga á viku minnkuðu líkur á þunglyndi um 56% og kvíða um 46% meðan við þá sem 

hreyfðu sig minna en 2 daga á viku (McDowell o.fl., 2017). Skipulagt íþróttastarf hefur sýnt 

fram á að það hafi jákvæðari áhrif á geðheilsu unglinga og fullorðina heldur en önnur 

hreyfing (Eime o.fl., 2013). Ennfremur hefur skipulagt íþróttastarf sýnt fram á betri andlegan 

líðan við t.d. þunglyndi, kvíða, sjálfsvígstilraunum, vímuefnaneyslu og reykingum heldur en 

önnur hreyfing hjá fullorðnum ( Miller og Hoffman, 2009). Ein af jákvæðum áhrifum við að 

stunda íþróttir er truflunin sem hún gefur okkur í daglegu lífi þar sem við hugsum um ekkert 

annað á meðan við erum á æfingu (Morgan, 1985). Þar af auki hefur verið sýnt fram á að með 

hreyfingu þá býr líkaminn til mónóamín sem hefur sömu áhrif og þunglyndislyf og endorfín 

sem er róandi og hefur góð áhrif á skap (Peluso og Guerra de Andrade, 2005). Félagsleg áhrif 

íþrótta hafa góð áhrif á streitu og andlega heilsu hjá ungu fólki (Sabiston o.fl., 2016). Þátttaka 

í skipulögðum íþróttum er sterklega tengd við jákvæðari félagslegri sjálfsmynd (Logan og 

Cuff, 2019). Einstaklingar sem stunda ekki íþróttir eru um 10 til 20% líklegri að vera með 

verri andlega heilsu heldur en íþróttafólk (Vella o.fl., 2017). Félagsleg samskipti er einn 

algengasti kosturinn við skipulagðar íþróttir (Eime o.fl., 2013). Einstaklingar sem stunda 

liðsíþróttir tengjast frekar félagslega ásamt því að taka þátt í persónulegum vexti og fá aukna 

skynjun á félagslegu samþykki í gegnum liðsfélaga (Balaguer o.fl., 2012). Þeir sem stunda 

einstaklingsíþróttir æfa frekar einir og styrkja því einbeitingu sína og andlegan styrk 

(Kajbafnezhad o.fl, 2011). Sumar rannsóknir hafa sýnt að einstaklingsíþróttafólk búi yfir 

hærra undirbúningsstig heldur en liðsíþróttafólk þar sem árangur fer algjörlega eftir þeirra 

eigin kunnáttu og þjálfun (Kajbafnezhad o.fl, 2011).  

 

Hinsvegar hafa rannsóknir af skipulögðum íþróttum sýnt fram á að hún geti líka haft 

slæm áhrif á andlegan líðan hjá einstaklingum (Reardon, o.fl., 2019). Þegar æfingar hjá 

börnum eru of krefjandi og fara yfir vitræna og líkamlega þroska barnsins getur barnið fundið 

fyrir gremju og misheppnun (Washington o.fl., 2001). Gerð er meira krafa til 

afreksíþróttafólks heldur en annars íþróttafólks sem getur haft slæm áhrif á andlegan líðan 

afreksíþróttafólks (Rice o.fl., 2016). Íþróttafólk í dag þarf að eyða miklum tíma í æfingar til 

þess að ná árangri ásamt því að sinna öðrum skyldum eins og vinnu, skóla og fjölskyldu 
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(Burlot o.fl., 2018). Ákveðnir þættir eins og pressa að ná árangri, óvissa í starfi og meiðsli hjá 

íþróttafólki geta aukið áhættuna á kvíðaröskunum (Rice o.fl., 2019). Liðsíþróttir geta haft 

slæm áhrif á andlegan líðan og getur t.d. samkeppni innan liðs, liðsandi og þjálfaravandamál 

valdið streitu hjá leikmönnum (Hanrahan og Cerin, 2009). Aukin ábyrgð hjá 

eintaklingsíþróttafólki getur leitt til miklar skammar eftir að hafa tapað sem getur leitt til 

aukinna þunglyndiseinkenna (Nixdorf o.fl., 2016). Þó að skipulagðar íþróttir hafa marga kosti 

þá getur hún haft slæm áhrif á andlega heilsu íþróttamanna og ýtt undir streitu og kvíða 

(Chang o.fl., 2020). 

 

1.1 Kvíði 

Andleg heilsa ungmenna á aldrinum 18 til 24 ára hefur farið hrakandi á seinustu árum. Í 

rannsókn árið 2007 á vegum embættislæknis töldu 16,8% andlega heilsu sýna sæmilega eða 

slæma en 36,2% árið 2016 (Embættilandlæknis, 2017). Kvíði er lífeðlislegt viðbragð 

líkamans sem byggist á áhyggjum og ótta sem virkjast við vissar aðstæður 

(Kvíðameðferðarstöðin, e.d.). Það er venjulegt að verða stundum kvíðinn og getur kvíðinn 

hjálpað okkur við að takast á við ýmis verkefni. Hinsvegar standa kvíðaraskanir yfir í lengri 

tíma þar sem einstaklingurinn nær ekki tökum á kvíðanum (U.S. Department of Health and 

Human Services, 2018). Talið er að um 10,6% til 12% að fólki í dag sé að glíma við 

kvíðaraskanir yfir 12 mánaða tímabil (Somers o.fl., 2006). Almenn kvíðaröskun er greind 

þegar einstaklingur á í erfiðleikum með áhyggjur í fleirri daga en ekki í allavega 6 mánuðu og 

hefur þrjú eða fleiri einkenni kvíðaröskunnar (Anxiety And Depression Association Of 

America, e.d.). Um 4% Íslendinga eða um 13.000 manns eru greindir með almenna 

kvíðaröskun á hverju ári þar sem konur eru helmingi líklegri (Kvíðameðferðarstöðin, e.d.). 

1.2 Streita 

Streita er nauðsynlegt viðbragð líkamans til þess að lifa af og takast á við verkefni (Galley 

o.fl., 2014). Hans Seyle var fyrsti vísindamaðurinn til að koma streitu á framfæri og er 

kallaður „faðir streitu rannsókna“ í dag. Hann gerði rannsóknir á dýrum þar sem hann 

skoðaði áhrif álags á líkamsstarfsemi dýranna. Hans fann það út að svar líkamans við álagi 

var að nýrnarhettur stækkuðu og að framleiðsla á streituhormónum varð meiri. Það hafði það 

í för með sér að ónæmiskerfið varð veikara og eitlavefir rýrnuðu. Þegar álagið var nógu lengi 

hafa það í för með sér að dýrin veiktust sem endaði með því að þau dóu (Tan og Yip, 2018). 

Þegar við upplifum streitu þá hækkar púlsinn, við öndum hraðar, vöðvar spennast og heilinn 

okkar notar meira súrefni. Hinsvegar getur langvarandi streita verið skaðlegri heldur en bráð 
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streita. Í langvarandi streitu nær líkaminn aldrei að hvílast og getur því haft slæm áhrif á 

ónæmiskerfið, svefn og meltingu (U.S. Department of Health and Human Services, National 

Institutes of Health, National Institute of Mental Health, e.d.). Embættislæknir gerðir könnun 

á árunum 2018 til 2020 þar sem Íslendingar voru spurðir út í streitu í daglegu lífi. 

Niðurstöður könnuninnar sýna að konur og einstaklingar á aldrinum 18 til 34 ára sýna fram á 

mestu streitu einkenni í daglegu lífi (Embættislæknis, 2021).  

 

1.3 Þunglyndi 

Samkvæmt DSM-5 eru aðal einkenni þunglyndis minnkandi ánægja eða áhugi af flestum eða 

öllum athöfnum dagsins, lítil hvatning og skap, auknun eða minnkun á matarlyst og þyngd, 

svefnleysi og þreyta, vitræn skerðing og sjálfsvígshugsanir (American Psychiatric 

Association, 2013). Í evrópsku heilsufarsrannsókninni sem var gerð árið 2015 kom í ljós að 

um 9% landsmanna væri að glíma við þunglyndi, þar af 4% með mikil einkenni þunglyndis. 

Þeir sem voru á aldrinum 15-24 ára skoruðu hærra heldur en aðrir aldurshópar og voru um 

10% karlar og um 18% kvenna með einkenni þunglyndis (Hagstofa Íslands, 2017). Upphaf 

þunglyndis getur oft byrjað rólega og versnað með tímanum. Þunglyndis ferill hjá fólki getur 

einnig verið breytilegur þar sem því getur liðið vel á milli þunglyndis lota (Malhi og Mann, 

2018). Sérstök þunglyndiseinkenni geta verið mismunandi, þau mæla meðal annars þreytu og 

orkuleysi, erfiðileika með svefn, áhugaleysi við að gera hluti, matarlist og sjálfsvígshugsanir 

(Kroenke o.fl., 2001). 

1.4 Kvíði hjá íþróttafólki 

Í rannsókn Schaal og félaga kom í ljós að um 8,6% af afreksíþróttafólki voru greind með 

kvíðaraskanir yfir 6 mánaða tímabil. Almenn kvíðaröskun var hvað algengust hjá bæði karl 

og kvennkyns afreksíþróttafólki eða um 6% (Schaal o.fl., 2011). Í rannsókn Rice og félaga 

var skoðað kvíðaeinkenni hjá afreksíþróttmönnum í samanburði við almenning. Niðurstöður 

sýndu að enginn marktækur munar var á milli almennings og afreksíþróttamanna í 

kvíðaeinkennum. Konur og einstaklingar sem voru yngri en 25 ára voru með flest 

kvíðaeinkenni (Rice o.fl., 2019). Hinsvegar hafa rannsóknir sýnt fram á að það sé munur á 

andlegri heilsu hjá einstaklingum í hópíþróttum og einstaklingsíþróttum. Þeir sem stunda 

hópíþróttir eru til að mynda líklegri að dreifa pressunni og ábyrgðinni við því að ná árangri 

annað heldur en einstaklingsíþróttafólk (Nixdorf o.fl., 2016). Sumar rannsóknir hafa sýnt 

fram á að þeir sem stunda einstaklingsíþróttir eru líklegri að vera með einkenni kvíða og 

þunglyndi heldur en þeir sem stunda hópíþróttir (Pluhar o.fl., 2019).  
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1.5 Streita hjá íþróttafólki 

Samkvæmt Purvis og félögum er áætlað að um 20 til 60% íþróttamanna þjáist af streitu af 

völdum ofæfingar og ekki nógu miklar hvíldar á milli æfinga (Purvis o.fl., 2010). 

Úthaldsíþróttir skora hvað hæst á streitu einkennum en þar æfa einstaklingar 6 daga á viku í 4 

til 6 tíma á dag (MacKinnon, 2000). Streita íþróttamanna kemur ekki aðeins við keppni og 

æfingar heldur getur hún líka komið utan frá þar á meðal samfélaginu (Rice o.fl., 2016). 

Rannsókn var gerð af Abedalhafiz og félögum um hvaða atburðir valda hvað mestri streitu 

hjá íþróttamönnum. Niðurstöður voru þær að streita við meiðsli, veikindi og pressa við 

keppni skoruðu hæðst á streitu skalanum (Abedalhafiz o.fl., 2010). 

1.6 Þunglyndi hjá íþróttafólki 

Niðurstöður fyrrum rannsókna hafa sýnt fram á að tíðni þunglyndis hjá íþróttafólki í háskóla 

sé frá 15 til 21% (Wolanin o.fl., 2015). Í rannsókn Yang og félaga sem var gerð á íþróttafólki 

í námi sýndu niðurstöður að konur og þeir sem voru á fyrsta ári fram á hærra skor á 

þunglyndiskala heldur en aðrir hópar (Yang o.fl., 2007). Þunglyndis einkenni hjá íþróttafólk 

voru borin saman við þá sem stunduðu ekki íþróttir í rannsókn Armstrong og Oomen-Early. 

Niðurstöður voru þær að íþróttamenn skoruðu lægra á þunglyndi heldur en þeir sem stunduðu 

ekki íþróttir (Armstrong og Oomen-Early, 2009). Frammistaða íþróttafólks í íþróttinni sinni 

getur haft áhrif á þunglyndiseinkenni. Þegar íþróttafólk metur að það hafi staðið sig illa getur 

það haft í för með sér slæmar hugsanir sem er í samræmi við þunglyndiseinkenni (Wolanin 

o.fl., 2015). 

1.7 Nám samhliða íþróttum 

Andleg veikindi eru algeng meðal háskólanema (Blanco o.fl., 2008). Kvíði er hvað 

algengastur meðal andlegar veikinda hjá háskólanemendum og hafa um 22,1% af 

háskólanemendum í Bandaríkjunum leitað sér hjálpar vegna kvíða (Egan, 2019). Þeir sem 

stunda háskólanám eru einnig helmingi líklegri að glíma við andleg veikindi heldur en þeir 

sem stunda ekki háskólanám. Í rannsókn sem var gerð í Kanada árið 2016 voru um 65,4% 

nemenda sem höfðu fundið fyrir miklum kvíða yfir seinustu 12 mánuði (Sullivan o.fl., 2019). 

Streita hjá háskólanemendum getur verið mismunandi, þeir sem eru yngri geta lent í streitu 

sem tengist námi og að fullorðnast. Eldri háskólanemendur vinna oft samhliða námi ásamt 

því að sinna fjölskyldustörfum, streita eldri nemenda kemur því frekar út frá 

tímatakmörkunum (Pedrelli o.fl., 2015). Í rannsókn Stallman var skoðað munur hjá streitu hjá 
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háskólanemum og þeim sem voru ekki í háskólanámi. Niðurstöður voru þær að konur sýndu 

almennt hærri einkenni heldur en karlar og nemendur sem voru í fullu námi skoruðu einnig 

hærra en þeir sem voru ekki í fullu námi. Yngri nemendur voru einnig líklegri að skora hærra 

heldur en eldri nemendur og aðeins 16,1% nemanda voru talin með engin streitueinkenni, en 

19,2 % sýndu há og 64,7% meðalstreitueinkenni (Stallman, 2010).  

Íþróttafólk sem stundar nám getur lent í mikli tímaþröng við það að reyna stunda 

íþróttir samhliða námi sem getur haft slæm áhrif á svefn og tíma til að hugsa um sjálfan sig 

(Egan, 2019). Kulnun eða þrot (e.burnout) getur átt sér stað hjá íþróttafólki þegar of mikið 

álag er á því í bæði íþróttum og skóla í langan tíma. Áhrif kulnunar getur verið tilfinningaleg 

og líkamleg þreyta, skert tilfinning við að ná árangri og neikvæð hugsun til íþrótta eða náms. 

(Li o.fl., 2019). Tímaþröng hjá íþróttamönnum geta aukið streitueinkenni hjá íþróttfólki sem 

stundar nám, um 40% karla og meira en helmingur kvenna telja að tímatakmarkanir voru aðal 

áhrifavaldar streitu hjá því (Wilson og Pritchard, 2005). Rannsókn var gerð að Sullivan og 

félögum um streitueinkenni hjá íþróttafólki í háskóla. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

konur á meðaltali skoruðu hærra heldur en karlar. En 19,8% af íþróttafólki var talið vera með 

alvarleg streitueinkenni þar af 14,7% karla og 23,4% kvenna (Sullivan o.fl., 2019). 

Íþróttafólk er einnig ólíklegrar að leita sér hjálpar þar sem það telur það vera veikleikamerki 

að fá hjálp og á oft erfitt með að viðurkenna einkenni sín eða gera lítið úr þeim. Andleg 

veikindi hjá íþróttafólki geta því verið stærri heldur en í raun og veru. (Reardon og Factor, 

2010). 

 

1.8 Æfingamagn íþróttafólks 

Til þess að íþróttafólk nái árangri þarf það að leggja fleiri tíma í æfingar. Hinsvegar getur of 

mikið æfingamagn haft slæm áhrif á bæði líkamlega og andlega heilsu íþróttamannsins 

(Brenner o.fl., 2019). Rannsókn Merglen og félaga sýndi að íþróttafólk sem æfir að meðaltali 

í tvo tíma á dag var með besta andlega líðan. Þegar íþróttafólk æfði meira en 17,5 tíma á viku 

og minni en 3,5 tíma viku hafði það slæm áhrif á andlegan vellíðan (Merglen o.fl., 2014). 

Ofþjálfun afreksíþróttamanna er talin vera á milli 20 til 60% þar sem langhlauparar eru efstir 

á blaði (Hughes og Leavey, 2012). Ofþjálfun getur haft slæm áhrif á bæði andlega og 

líkamlega heilsu íþróttafólks. Andleg áhrif geta verið þunglyndi, kvíði, streita og minni 

einbeiting og metnaður við æfingar. Líkamleg áhrif geta verið aukin meiðslahætta, stífir 

vöðvar, þyngdarmissir og líkamleg þreyta (Kreher og Schwartz, 2012). Rannsókn var gerð af 

Millet og félögum þar sem skoðað voru tengls kvíða og þreytu við æfingamagn. Niðurstöður 

sýndu að kvíði og þreyta voru með marktækt samband og æfingamagn og kvíði sýndu einnig 
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fram á marktækt samband (Millet o.fl., 2005). Svefn fyrir íþróttamenn er mikilvægur til þess 

að líkaminn jafni sig eftir æfingar yfir daginn (Brenner o.fl., 2019). Afreksíþróttafólk sefur 

oft lítið eða 6,8 tíma að meðaltali þar sem einstaklingsíþróttafólk svaf í 6,5 tíma og 

hópíþróttafólk í 7 tíma á nóttinni. Æfingamagn hefur áhrif á svefn þar sem einstaklingar sem 

æfa meira fá minni svefn á nóttinni heldur en aðrir (Lastella o.fl., 2015). Svefn gegnir 

mikilvægu hlutverki í lífi fólks og ónægur langvarandi svefn getur haft slæm áhrif á vitræna 

virkni, nám, minni, skap og viðbragðstíma (Mah o.fl., 2018) 

 

1.9 Vinna samhliða íþróttum 

Streita við vinnu getur haft bæði slæm áhrif á líkamlega og andlega líðan einstaklinga 

(Havermans o.fl., 2018). Talið er að um 50 til 70% af háskólanemendum vinni samhliða 

háskólanámi (Mitchell, 2020). Rannsókn var gerð á nemendum sem unnu samhliða námi í 

hjúkrunarfræði. Niðurstöður sýndu að nemendur kusu að vinna til að minnka skuldir meðan á 

námi stendur. Vinna með námi hafi neikvæð áhrif á námsárangur þar sem tími þeirra til þess 

að læra minnkaði. Ekki skipti máli hversu marga tíma á viku nemandinn vann heldur bara að 

þeir voru í vinnu (Mitchell, 2020). Fáar rannsóknir hafa verið gerðar um áhrif vinnu hjá 

íþróttafólki. Frekari rannsóknir þarf því til þess að skoða nánar hver áhrifin séu þar sem 

íþróttamenn á Íslandi eru gjarnan í fullri vinnu eða hlutastörfum til að halda sér uppi. 

 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða einkenni við kvíða, streitu og þunglyndi hjá 

einstaklingsíþróttafólki, ásamt því að skoða hvort nám, vinna eða æfingamagn hafi aukin 

áhrif á kvíða, streitu og þunglyndiseinkenni. Tilgátur voru að æfingamagn, háskólanám og 

vinna samhliða íþróttum hafi aukin áhrif á kvíða, streitu og þunglyndiseinkenni. Einstaklingar 

sem æfa meira heldur en 16 tíma á viku skora hærra á streitu, kvíða og þunglyndiseinkenni 

heldur en þeir sem æfa minna. Einstaklingar sem stunda nám samhliða íþróttaiðkun skora 

hærra á kvíða og streitu og þunglyndiseinkennum heldur en þeir sem stunda ekki nám 

samhliða íþróttum. Íþróttafólk sem vinnur samhliða íþróttaiðkun skorar hærra á kvíða, streitu 

og þunglyndiseinkennum heldur en þeir sem vinna ekki samhliða íþróttaiðkun. Konur og þeir 

sem eru yngri en 26 ára og þeir sem eru í afreks eða landsliðshóp skora hærra á kvíða, streitu 

og þunglyndiseinkennum heldur en aðrir. Þeir sem æfa fyrir klukkan 8 á morgnana eða eftir 

klukkan 8 á kvöldin skora hærra á þunglyndis og kvíðaeinkennum heldur en þeir sem æfa 

aldrei. Sterk jákvæð fylgni er á milli heildarskora á kvíðaeinkennum og streitueinkennum við 

sérstök þunglyndiseinkenni sem tengjast þreytu og svefn íþróttafólks. 
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2. Aðferðir 

 

2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinar samanstóðu af einstaklingsíþróttafólki. Úrtak rannsóknarinnar 

samanstóð af 187 einstaklingum, karlar (n=85) og konur (n=97). Skilyrði fyrir þátttöku í 

þessari rannsóknar voru íþróttafólk sem keppir í einstaklinglingíþróttum sem voru innan 

Ólympíu og Íþróttasambands Íslands, ásamt því að tala íslensku og vera 18 ára eða eldri. 

Fimm þátttakendur voru undanskildir úr rannsókninni vegna gagna sem vantaði. 

 

2.2 Mælingar 

Bakgrunsbreytur voru safnaðar saman í gegnum net könnum þar sem skoðað var aldur, kyn  

keppnisstig, æfingamagn, vinna, nám og æfingartími. Aldur var settur í flokka (t.d. 18-20, 21-

23, 24-26, 27-29, 30-32, 33-35, 35 eða eldri). Kyn var kóðað í annað hvort „karl“ eða 

„kvenkyns“. Samkeppnisstig hvort einstaklingur var í landsliðshóp eða afrekshóp var kóða í 

„Já“ eða „Nei“. Nám var kóða í „Nei“, „Já er í mennta/framhalds/iðnskóla“, „Já er í háskóla“, 

„Já annað“. Æfingamagn á viku var kóðað í „minna en 10 tímar“, „11-15“, „16-20“, „21-24“, 

„meira en 24 tímar“. Vinna var kóða í „Nei“, „Já ég er í fullustarfi“, „Já ég er í hlutastarfi“. 

Hvort íþróttafólk æfði fyrir klukkan 8 á morgnana var kóða í „aldrei“, „1 sinni á viku“, „2 

sinnum á viku“, „3 sinnum á viku“, „4 sinnum á viku“, „5 sinnum á viku“, „6 sinnum á viku“, 

„7 sinnum í viku“. Hvort íþróttafólk æfði eftir kl 8 á kvöldin var kóða í „aldrei“, „1 sinni á 

viku“, „2 sinnum á viku“, „3 sinnum á viku“, „4 sinnum á viku“, „5 sinnum á viku“, „6 

sinnum á viku“, „7 sinnum í viku“. 

 

General Anxiety Disorder (GAD-7) er spurningarlisti sem var gerður af Spitzer og 

félögum (Spitzer o.fl., 2006). Niðurstöður spurningarlistans sýna hvort einstaklingar séu með 

almenna kvíðaröskun samkvæmt DSM-5 (García-Campayo o.fl., 2010). GAD-7 

samanstendur af 7 spurningum sem byggðar eru á viðmiðum DSM-5 við almenna 

kvíðaröskun sem eiga að endurspegla einkenni yfir 2 vikna tímabil. Spurningarnar hafa fjóra 

svaramöguleikana sem eru skoraðar frá 0-3 („Alls ekki“, „nokkrir dagar“, „meira en 

helmingur daganna“ og „næstum á hverjum degi“). Heildarskor fyrir spurningarlistans er frá 

0-21 þar sem hærra skor sýnir frá á meiri einkenni við almenna kvíðaröskun (Mossman o.fl., 

2017). Afmörkunin af klínískum marktækum kvíðaeinkennum var skorið 10 eða hærra á 

heildsarskori spurningarlistans (Spitzer o.fl., 2006). Áreiðanleiki í þessu úrtaki var góður og 
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sýnir Cronbach’s alpha (α = .87). Úrtakið sýndi að það vantaði svör hjá 4,3% þátttakenda og 

voru þau ekki tekin með í kvarðanum. 

Patient health questionnaire (PHQ-9) er sjálfsmats spurningarlisti sem segir til um 

hvort einstaklingur þjáist hugsanlega af þunglyndi. Einstaklingar svara spurningum varðandi 

andlegt ástand sitt yfir síðustu tvær vikur. Spurningarlistinn samanstendur af 9 atriðum þar 

sem hver spurning er á fjögra punkta Likert skala 0-3 („alls ekki“, „nokkrir dagar“, „meira en 

helmingur daganna“ og „næstum daglega“). Heildarskor úr spurningarlistanum er frá 0-27 

þar sem afmörkunin af klínískum marktækum þunglyndiseinkennum er 10 eða hærra (Levis 

o.fl, 2019). Skor af spuringarlistanum er metin þannig að (0-4) bendir til engin 

þunglyndiseinkenni, (5-9) er væg, (10-14) er í meðallagi, (15-19) er í meðallagi alvarleg og 

(20-27) er alvarleg þunglyndiseinkenni (Maroufizadeh o.fl., 2019). Sérstök 

þunglyndiseinkenni við hvert einkenni var metið þannig að skorið 0-1 var ekki marktækt en 

skorið 2-3 sýndi fram á marktækt þunglyndiseinkenni. Áreiðanleiki í þessu úrtaki var góður 

og sýnir Cronbach’s alpha (α = .86). Úrtakið sýndi að það vantaði svör hjá 4,8% þátttakenda 

og voru þau ekki tekin með í kvarðanum. 

Perceived stress scale (PSS-4) er sjálfsmats spurningarlisti sem gerður var af Cohen 

og félögum (Lee, 2012). Í spurningarlistanum meta einstaklingar streituvaldandi aðstæður í 

lífi sýnu yfir seinasta mánuð. Spurningarlistinn samanstendur af 4 atriðum þar sem hver 

spurning er á 5 punkta Likert skala 0-4 („aldrei“, „næstum aldrei“, „stundum“, „nokkuð oft“, 

„mjög oft“). Spurningar 2 og 3 eru öfug skoraðar og er því endurkóðaðar (Warttig o.fl., 

2013). Heildarskor úr spurningarlistanum er frá 0-16 þar sem hærra skor gefur til kynna meiri 

streitueinkenni (Franklin o.fl., 2020). Áreiðanleiki í þessu úrtaki var ágætur og sýndi 

Cronbach’s alpha (α = .62). Úrtakið sýndi að það vantaði svör hjá 2,7% þátttakenda og voru 

þau ekki tekin með í kvarðanum.  

2.3 Framkvæmd 

Framkvæmd á rannsókninni hefur áður verið lýst í rannsókn sem var framkvæmt af Tahtinen 

og Kristjánsdóttir (2018). Notast var við samfélagsmiðilinn Facebook til þess að finna 

þátttakendur fyrir rannsóknina með stuttri lýsingu um tilgang rannsóknarinnar og þátttöku 

viðmiðum ásamt hlekk við spurningarlistanum á netinu. Það var einnig haft beint samband 

við einstaklingsíþróttafólk eða í gegnum þjálfara í gegnum Facebook hjá 

einstaklingsíþróttafólki í landsliðshópum þar sem það var beðið um að svara 

spurningarlistanum á netinu. Þátttökuviðmið fyrir þátttöku í rannsókninni voru að 
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einstaklingar þurftu að vera 18 ára eða eldri og tala íslensku ásamt því stunda 

einstaklingsíþrótt innan Ólympíu og Íþróttasamband Íslands.  

 

2.4 Siðferði 

Þessi rannsókn var samþykkt af íslensku vísindasiðanefnd (umsóknarnúmer 16-148). Áður en 

þátttakendur hófu rannsóknina voru þeir upplýstir um tilgang hennar ásamt því að hún væri 

nafnlaus. Þeim var einnig greint að þátttaka þeirra væri frjáls og ef þeir gætu ekki klárað 

rannsóknina gátu þau hætt þátttöku hvenær sem er. 

 

2.5 Gagna úrvinnsla 

Tölfræðileg greining var framkvæmt með IBM SPSS Statistics hugbúnaðarútgáfu 26. Notast 

var við Microsoft Word and Microsoft Excel við gerð á töflum og gröfum. Lýsandi tölfræði 

var notuð til að greina bakgrunnsupplýsingar hjá þátttakendum. Notast var við sjálfstætt T-

próf (e.Indeptented T-test) til að bera saman meðaltalsmun fyrir þunglyndi, kvíða og streitu 

fyrir kyn og keppnisstig. Notast var við einhliða ANOVA (e. One way ANOVA) til að bera 

saman meðaltalsmun á milli þunglyndi, kvíða og streitu hjá mismunandi aldurshópum, 

æfingamagn á viku og æfingartíma, hvort íþróttafólk var í vinnu eða stundaði nám. Notast var 

við kí-kvaðrat (e. Chi-square) til þess að skoða algengi á milli hópa hvort niðurstöður voru 

tölfræðilega marktækar. Breyturnar aldur, æfingamagn, vinna og nám og æfingartími voru 

endurkóðaðar. Marktæk einkenni fyrir þunglyndiseinkenni samkvæmt PHQ-9 var skorið 10 

eða hærra á skalanum. Marktæk einkenni fyrir kvíðaeinkenni samkvæmt GAD-7 var skorið 

10 eða hærra á skalanum. Reiknað var fylgni Pearson (e. Correlation) á milli heildarskors hjá 

kvíðaeinkennum og streitueinkennum við sérstökum þunglyndiseinkennum hjá íþróttafólki í 

einstaklingsíþróttum. 
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3.  Niðurstöður 

3.1 Lýsandi tölfræði 

Þau atriði sem voru notaðar til mælingar við bakgrunnsuplýsingar hjá þátttakendum 

rannsóknarinnar má sjá í töflu 1. Svipað kynjahlutfall var í rannsókninni þar af konur (53.3%) 

og karlar (46.7%). Stærsti aldurshópurinn var 18 til 20 ára (30,8%) en minnsti aldurshópurinn 

var 33-35 ára (4,4%). Flestir æfðu 11-15 tíma á viku (34,8%) en fæstir í 24 tíma eða meira á 

viku (14,7%). Alls voru 69 einstaklingar ekki í námi (37,5%) en af þeim sem voru í námi 

voru flestir í háskólanámi (34,2%). Alls voru 44 sem unnu ekki samhliða íþróttaiðkun 

(21,7%) en flestir voru í hlutastarfi samhliða íþróttaiðkun (41,8%). Stór meirihluti 

þátttakenda var í afreks/landsliðshóp í sinni aðal íþróttagrein (75%). Flestir æfðu aldrei fyrir 

klukkan 8 á morgnana (63.6%) og fæstir æfðu 6 sinnum á viku (1.1%). Flestir æfðu aldrei 

eftir klukkan 8 á kvöldin (36.7%) og næst flestir sem æfðu 2 sinnum á viku (24.4%). 

 

Tafla 1: Lýsandi tölfræði fyrir einstaklingsíþróttafólk 

Þáttur  N % 

Kyn    

 Kona 97 53.3 

 Karl 85 46.7 

Aldur    

 18-20 56 30.8 

 21-23 45 24.7 

 24-26 31 17.0 

 27-29 15 8.2 

 30-32 13 7.1 

 33-35 8 4.4 

 36 eða eldri 14 7.7 

Æfingamagn á viku    

 Minna en 10 tímar 35 19.0 

 11-15 tímar 64 34.8 

 16-20 tímar 42 22.8 

 21-24 tímar 27 14.7 

 Meira en 24 tímar 16 8.7 
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Ertu í nám 

 Nei 69 37.5 

 Mennta/framhalds/iðnskóla 42 22.8 

 Háskóla 63 34.2 

 Annað 10 5.4 

Vinnur samhliða 

íþróttaiðkun 

   

 Nei 40 21.7 

 Já ég er í fullu starfi 67 36.4 

 Já ég er í hlutastarfi 77 41.8 

Afreks/landsliðshóp í 

þinni aðal íþróttagrein 

   

 Já 138 75.0 

 Nei 46 25.0 

Hveru oft á viku æfir 

þú fyrir klukkan 08:00 

á morgana 

   

 Aldrei 117 63.6 

 1 sinni á viku 17 9.2 

 2 sinni á viku 20 10.9 

 3 sinni á viku 17 9.2 

 4 sinni á viku 4 2.2 

 5 sinni á viku 7 3.8 

 6 sinni á viku 2 1.1 

Hveru oft á viku æfir 

þú eftir klukkan 20:00 

á kvöldin 

   

 Aldrei 66 36.7 

 1 sinni á viku 30 16.7 

 2 sinni á viku 44 24.4 

 3 sinni á viku 20 11.1 

 4 sinni á viku 10 5.6 

 5 sinni á viku 9 5.0 

 6 sinni á viku 1 0.6 

 

 

 



Kvíða, streitu og þunglyndiseinkenni við aukið álag hjá íþróttafólki í einstaklingsíþróttum 

 

 12 

3.2 Meðaltalsmunur  

Fjöldi, meðaltal og staðalfrávik fyrir þunglyndi, streitu og kvíða fyrir íþróttafólk í 

einstaklingsíþróttum má sjá í töflu 2. 

 

3.2.1 Kvíði 

Í töflu 2, konur sem stunduðu íþróttir sýndu marktækt hærra meðaltal (M=6.70, SF=4.43) 

heldur en karlar (M=4.93, SF=3.92), tölfræðilegur marktækur munur t(179) )=-2.83, p=0.005. 

Ekki var tölfræðilega marktækur munur á kvíðaeinkennum eftir aldri. (F(2,180) = 1.910, p = 

0.151). Æfingamagn á viku sýndi ekki fram á tölfræðilegan marktækan mun á 

kvíðaeinkennum á milli þeirra sem æfðu 1-15 tíma á viku, 16-20 tíma á viku eða 21 tíma eða 

meira á viku (F(2,180) = 1.571, p = 0.211). Þeir sem stunduðu nám samhliða íþróttum sýndu 

ekki tölfræðilegan marktækan mun á kvíðaeinkennum á milli þeirra sem voru í háskóla, 

framhalds/iðnskóla, voru í öðru námi og þeirra sem stunduðu ekki nám (F(3,178) = 2.367, p 

= 0.072). Vinna samhliða íþróttaiðkun sýndi ekki fram á tölfræðilegan marktækan mun við 

kvíðaeinkennum á milli þeira sem voru í fullu starfi, hlutastarfi og þeirra sem unnu ekki 

samhliða íþróttaiðkun (F(2,180)= 1.597, p = 0.205). Ekki var tölfræðilegur marktækur munur 

á kvíðaeinkennum á milli þeirra sem voru afreks/landsliðshóp í sinni aðal íþróttagrein og 

þeirra sem voru ekki í afreks/landsliðshóp í sinni aðal íþróttagrein t(181)= -1.437, p = 0.152. 

Æfingar fyrir klukkan 8 á morgana sýndu ekki fram á tölfræðilegan marktækan mun á  

kvíðaeinkennum á milli þeirra sem æfðu aldrei fyrir klukkan 8, 1-3 sinnum á viku eða 4-6 

sinnum á viku (F(2,180)= .415, p = 0.661). Æfingar eftir klukkan 20 á kvöldin sýndu ekki 

fram á tölfræðilegan marktækan mun við kvíðaeinkennum á milli þeirra sem æfðu aldrei eftir 

klukkan 20, 1-3 sinnum á viku eða 4-6 sinnum á viku (F(2,176)= 1.103, p = 0.334). 

 

3.2.2 Streita  

Í töflu 2, kyn sýndi ekki fram á tölfræðilega marktækan mun við streitu einkennum t(178) =-

1.85, p=0.065. Marktækur munur var á milli aldurshópa ,18-23 (M=5.88, SF=2.87), 24-29 

(M=6.15, SF=3.04), 30 og eldri (M=4.67, SF=2.50), tölfræðilegur marktækur munur var á 

streitueinkennum hjá þeim sem voru 30 ára og eldri og þeim sem voru 18-23 ára eða 24-29 

ára (F(2,179) = 3.789, p = 0.024). Marktækur munur var á milli æfingamagns, 1-15 tímar 

(M=5.18, SF=2.64), 16-20 tímar (M=6.54, SF=3.02), 21 tími eða meira (M=6.04, SF=3.07), 

tölfræðilegur marktækur munur á streitueinkennum var milli þeirra sem æfðu 1-15 tíma á 

viku og 16-20 tíma á viku en ekki þeirra sem æfðu 21 tíma eða meira á viku (F(2,179) = 

3.789, p = 0.024). Nám sýndi ekki fram á tölfræðilegan marktækan mun við 
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streitueinkennum á milli þeirra sem voru í háskóla, framhalds/iðnskóla, öðru námi og þeirra 

sem stunduðu ekki nám (F(3,177) = 1.615, p = 0.187). Vinna samhliða íþróttaiðkun sýndi 

ekki fram á tölfræðilegan marktækan mun við streitueinkennum á milli þeira sem voru í fullu 

starfi, hlutastarfi og þeirra sem unnu ekki samhliða íþróttaiðkun (F(2,179)= 2.050, p = 0.132). 

Ekki var tölfræðilega marktækur munur við streitueinkennum á milli þeirra sem voru 

afreks/landsliðshóp í sinni aðal íþróttagrein og þeirra sem voru ekki í afreks/landsliðshóp í 

sinni aðal íþróttagrein t(180)= -.156, p = 0.876. Æfingar fyrir klukkan 8 á morgana sýndu 

ekki fram á tölfræðilegan marktækan mun við streitueinkennum á milli þeirra sem æfðu 

aldrei fyrir klukkan 8, 1-3 sinnum á viku eða 4-6 sinnum á viku (F(2,179)= .416, p = 0.660). 

Æfingar eftir klukkan 20 á kvöldin sýndu ekki fram á tölfræðilegan marktækan mun við 

streitueinkennum á milli þeirra sem æfðu aldrei eftir klukkan 20, 1-3 sinnum á viku eða 4-6 

sinnum á viku (F(2,175)= .029, p = 0.972). 

 

3.2.3 Þunglyndi 

Í töflu 2 má sjá að konur sýndu marktækt hærra meðaltal á þunglyndiseinkennum (M=6.98, 

SF=5.12) heldur en karlar (M=5.47, SF=4.22), t(178)=-2.13, p=0.034. Ekki var tölfræðilega 

marktækur munur hjá þunglyndiseinkennum eftir aldri (F(2,179) = .351, p = 0.704). 

Æfingamagn á viku sýndi ekki fram á tölfræðilegan marktækan mun við 

þunglyndiseinkennum á milli þeirra sem æfðu 1-15 tíma á viku, 16-20 tíma á viku eða 21 

tíma eða meira á viku (F(2,179) = .440, p = 0.645). Nám sýndi ekki fram á tölfræðilegan 

marktækan mun við þunglyndiseinkennum á milli þeirra sem voru í háskóla, 

framhalds/iðnskóla, öðru námi og þeirra sem stunduðu ekki nám (F(3,177) = 1.324, p = 

0.268). Vinna samhliða íþróttaiðkun sýndi ekki fram á tölfræðilegan marktækan mun við 

þunglyndiseinkennum á milli þeira sem voru í fullu starfi, hlutastarfi og þeirra sem unnu ekki 

samhliða íþróttaiðkun (F(2,179)= 1.503, p = 0.225). Ekki var tölfræðilga marktækur munur 

við þunglyndiseinkennum á milli þeirra sem voru afreks/landsliðshóp í sinni aðal íþróttagrein 

og þeirra sem voru ekki í afreks/landsliðshóp í sinni aðal íþróttagrein t(180)= -1.09, p=0.275. 

Æfingar fyrir klukkan 8 á morgana sýndu ekki fram á tölfræðilegan marktækan mun við 

þunglyndiseinkennum á milli þeirra sem æfðu aldrei fyrir klukkan 8, 1-3 sinnum á viku eða 

4-6 sinnum á viku (F(2,179)= .173, p = 0.853). Æfingar eftir klukkan 20 á kvöldin sýndu ekki 

fram á tölfræðilegan marktækan mun við þunglyndiseinkennum á milli þeirra sem æfðu 

aldrei eftir klukkan 20, 1-3 sinnum á viku eða 4-6 sinnum á viku (F(2,175)= 2.048, p = 

0.132). 
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Tafla 2: Fjöldi, meðaltal, staðalfráviki fyrir þunglyndi, streitu og kvíða hjá kyn, aldur, æfingamagn, nám, 

vinna hjá íþróttafólki og keppnisstig 

 
Þáttur  Þunglyndi Streita Kvíði 

  N M SF N M SF N M SF 

Kyn Kona 95 6.98 5.12* 96 6.09 3.06 96 6.70 4.43* 

 Karl 85 5.47 4.22* 84 5.29 2.62 85 4.93 3.92* 

 Samtals 180 6.27 4.76* 180 5.72 2.88 181 5.87 4.28 

Aldur 18-23 100 6.31 4.47 101 5.88 2.87* 100 6.23 4.36 

 24-29 46 6.52 5.60 44 6.15 3.04* 46 5.93 4.82 

 30 og eldri 36 5.66 4.43 37 4.67 2.50* 37 4.62 3.09 

 Samtals 182 6.23 4.75 182 5.70 2.88 183 5.82 4.29 

Æfingamagn á 

viku 

1-15 tímar 
97 6.01 4.98 97 5.18 2.64* 99 5.41 4.22 

 16-20 tímar 42 6.83 4.40 42 6.54 3.02* 42 6.81 4.55 

 21 tími eða 

meira 
43 6.16 4.63 43 6.04 3.07* 42 5.80 4.11 

 Samtals 182 6.23 4.75 182 5.70 2.88 183 5.82 4.29 

Ertu í námi Nei 69 5.65 4.12 68 5.14 2.77 69 5.17 3.87 

 Mennta/framh

alds/iðnskóla 
41 7.31 5.53 42 6.14 3.21 42 6.88 4.80 

 Háskóla 61 6.07 4.51 61 5.81 2.47 61 5.57 3.99 

 Annað 10 7.50 6.32 10 6.70 4.11 10 8.00 5.37 

 Samtals 181 6.27 4.74 181 5.69 2.88 182 5.85 4.28 

Vinnur 

samhliða 

íþróttiðkun 

 

Nei 

39 6.34 4.17 40 5.95 3.01 40 6.75 4.43 

 Já ég er í fullu 

starfi 

66 5.46 4.03 66 5.13 2.81 67 5.22 4.14 

 Já ég er í 

hlutastarfi 

77 6.84 5.50 76 6.06 2.83 76 5.87 4.31 

 Samtals 182 6.23 4.75 182 5.70 2.88 183 5.82 4.29 

Afreks/landslið

shóp í þinni 

aðal 

íþróttagrein 

 

 

Já 

137 6.01 4.48 136 5.68 2.85 137 5.56 3.98 

 Nei 45 6.91 5.48 46 5.76 2.97 46 6.61 5.04 

 Samtals 182 6.23 4.75 182 5.70 2.88 183 5.82 4.29 

Hveru oft á 

viku æfir þú 

fyrir klukkan 

08:00 á 

morgana 

 

 

Aldrei 

 

 

116 

 

 

6.17 

 

 

4.69 

 

 

115 

 

 

5.56 

 

 

2.86 

 

 

117 

 

 

6.04 

 

 

4.33 

 1-3 53 6.50 5.25 54 6.00 2.98 53 5.43 4.25 

 4-6 13 5.69 3.03 13 5.69 2.71 13 5.46 4.25 

 Samtals 182 6.23 4.75 182 5.70 2.88 183 5.82 4.29 

Hveru oft á 

viku æfir þú 

eftir klukkan 

 

 

Aldrei 

 

 

66 

 

 

5.60 

 

 

4.29 

 

 

64 

 

 

5.62 

 

 

2.74 

 

 

66 

 

 

5.46 

 

 

4.21 
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20:00 á 

kvöldin 

 1-3 93 6.45 4.90 94 5.68 2.91 93 5.80 4.27 

 4-6 19 8.05 5.44 20 5.80 3.18 20 7.10 4.78 

 Samtals 178 6.31 4.77 178 5.67 2.87 179 5.82 4.31 

Tölfræðilega marktækt p < 0,005 * 

 

3.3 Algengi þunglyndis og kvíðaeinkenna 

Algengi þunglyndis og kvíða fyrir íþróttafólk í einstaklingsíþróttum má sjá í myndriti 1. 

Mærktæk einkenni við þunglyndi og kvíði var metinn að einstaklingar þurftu að vera með 

heildarskor 10 eða hærra til að vera metin með klínísk marktæk einkenni við þunglyndi eða 

kvíða.  

Myndrit 1: Þunglyndis og kvíðaeinkenni hjá íþróttafólki í einstaklingsíþróttum 
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3.3.1 Kvíði 

Í töflu 3, algengi á klínískum marktækum kvíðaeinkennum hjá konum var 25% en körlum 

15.3%, niðurstöður við kí-kvaðrat próf voru ekki tölfræðilega marktækt á milli kyns χ2(1, N = 

181) = 2.611, p=0.106). Algengi á klínískum marktækum kvíðaeinkennum hjá þeim sem voru 

yngri en 26 ára var 23.7% en 12% hjá 27 ára og eldri, niðurstöður voru ekki tölfræðilega 

marktækar á milli aldurs χ2(1, N = 181) = 3.027, p=0.082). Hjá þeim sem æfðu 15 tíma eða 

minna á viku var algengi klínískra marktækra kvíðaeinkenna 15.2% en 26.2% hjá þeim sem 

æfðu 16 tímar eða meira á viku, niðurstöður voru ekki tölfræðilega marktækar á milli 

æfingarmagns χ2(1, N = 183) = 3.433, p=0.064). Þeir sem stunduðu ekki nám var algengi 

klínískra marktækra kvíðaeinkenna 14.5% en 23.9% hjá þeim sem stunduðu nám, niðurstöður 

voru ekki tölfræðilega marktækar á milli náms χ2(1, N = 182) = 2.338, p=0.126). Algengi á 

klínískum marktækum kvíðaeinkennum hjá þeim sem unnu ekki samhliða íþróttaiðkun var 

35% en 16.1% hjá þeim unnu samhliða íþróttaiðkun, niðurstöður voru tölfræðilega 

marktækar (p=0.008). Þeir sem voru ekki í afreks/landsliðshóp í sinni aðal íþróttgrein þá 

sýndu 30.4% fram á klínísk marktæk kvíðaeinkenni en aðeins 16.8% af þeim sem voru í 

afreks/landsliðshóp, niðurstöður voru tölfræðilega marktækar (p=0.046). Klínísk marktæk 

kvíðaeinkenni hjá þeim sem æfðu aldrei fyrir klukkan 8 var 21.4% en 18.2% hjá þeim sem 

æfðu fyrir klukkan 8, niðurstöður voru ekki tölfræðilega marktækar við æfingartíma á 

morgnana χ2(1, N = 183) = .265, p=0.606). Þeir sem æfðu aldrei eftir 20 á kvöldin þá sýndu  

16.7% fram á klínísk marktæk kvíðaeinkenni en 22.1% hjá þeim æfðu eftir klukkan 20 

(22.1%), niðurstöður voru ekki tölfræðilega marktækar við æfingartíma á kvöldin χ2(1, N = 

179) = .772, p=0.380). 

 

3.3.2 Þunglyndi 

Í töflu 3, algengi á klínískum marktækum þunglyndiseinkennum hjá konum var 27.4% en 

14.1% hjá körlum, niðurstöður við kí-kvaðrat próf voru tölfræðilega marktækar á milli karla 

og kvenna (p=0.030). Hjá þeim sem voru yngri en 26 ára þá sýndu 21.4% fram á klínísk 

marktæk þunglyndiseinkenni en 20.4% sem voru 27 ára og eldri, niðurstöður voru að ekki var 

tölfræðilega marktækur munur á milli aldurs χ2(1, N = 180) = 0.020, p = 0.888). Algengi á 

klínískum marktækum þunglyndiseinkennum hjá þeim sem æfðu 15 tíma eða minna var 

20.6% en 21.2% hjá þeim sem æfðu 16 tímar eða meira (21.2%), niðurstöður voru ekki 

tölfræðilega marktækar á milli æfingarmagns χ2(1, N = 182) = 0.009,p=0.926). Þeir sem 

stunduðu ekki nám þá sýndu 18.8% fram á klínísk marktæk þunglyndiseinkenni en 22.3% af 

þeim sem stunduðu nám, niðurstöður voru ekki tölfræðilega marktækar á milli náms χ2(1, N = 
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182) = 0.312, p=0.577). Hjá þeim sem unnu ekki samhliða íþróttaiðkun var algengi klínískra 

marktækra þunglyndieinkenna 15.4% en 22.4% hjá þeim sem unnu samhliða íþróttaiðkun, 

niðurstöður voru ekki tölfræðilega marktækar á milli vinnu χ2(1, N = 182) = 0.907, p=0.341). 

Algengi hjá þeim sem voru ekki í afreks/landsliðshóp í sinni aðal íþróttgrein var 26.6% en 

19% hjá þeim sem voru í afreks/landsliðshóp, niðurstöður voru ekki tölfræðilega marktækar á 

milli keppnisstig χ2(1, N = 182) = 1,212, p=0.271). Þeir sem æfðu aldrei fyrir klukkan 8 þá 

sýndu 19.8% fram á klínísk marktæk þunglyndiseinkenni en 22.7% af þeim sem æfðu fyrir 

klukkan 8, niðurstöður voru ekki tölfræðilega marktækar fyrir æfingartíma á morgnana 

χ2(1, N = 182) = .214, p=0.664). Algengi hjá þeim sem æfðu aldrei eftir 20 á kvöldin var 

18.2% en 23.2% hjá þeim þeir sem æfðu eftir klukkan 20, niðurstöður voru ekki tölfræðilega 

marktækar fyrir æfingartíma á kvöldin χ2(1, N = 178) = .626, p=0.429). 

 

 

Tafla 3: Algengi þunglyndiseinkenna og kvíðaeinkenni á milli hópa 

  Þunglyndi Kvíði 

Þáttur  N/n ≥ 10 N/n ≥ 10 

Kyn Karl 180/85 14.1% * 181/85 15.3% 

 Kona 180/95 27,4% * 181/96 25.0% 

Aldur 26 ára og yngri 180/131 21.4% 181/131 23.7% 

 27 ára og eldir 180/49 20.4% 181/50 12.0% 

Æfingamagn á viku 15 tímar eða minna 182/97 20.6% 183/99 15.2% 

16 tímar eða meira 182/85 21.2% 183/84 26.2% 

Ertu í námi Nei 181/69 18.8% 182/69 14.5% 

 Já 181/112 22.3% 182/113 23.9% 

Vinnur samhliða 

íþróttaiðkun 

Nei 182/39 15.4% 183/40 35.0% * 

Já 182/143 22.4% 183/143 16.1% * 

Afreks/landsliðshóp í þinni 

aðal íþróttagrein 

Nei 182/45 26.6% 183/46 30.4% * 

Já 182/137 19.0% 183/137 16.8% * 

Æfir fyrir klukkan 8 á 

morgnana 

Nei 182/116 19.8% 183/117 21.4% 

Já 182/66 22.7% 183/66 18.2% 

Æfir eftir klukkan 20 á 

kvöldin 

Nei 178/66 18.2% 179/66 16.7% 

Já 178/112 23.2% 179/113 22.1% 

Tölfræðilega marktækt p < 0,005 * 
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3.4 Fylgni á heildarskori á kvíðaeinkennum og streitueinkennum hjá sérstökum 

einkennum við þunglyndi 

Í töflu 4, má sjá fylgni á milli heildarskors á kvíðaeinkennum og streitueinkennum hjá 

sérstökum einkennum við þunglyndiseinkenni. Sterk jákvæð fylgni var á milli heildarskors á 

kvíðaeinkennum og litlum áhuga eða gleði við að gera hluti r(183) = 0,52, p < 0,001, verið 

niðurdregin/n dapur/döpur eða vonlaus r(182) = 0,61, p < 0,001, þreytu og orkuleysis r(181) 

= 0,56, p < 0,001, lystarleysi eða ofáts r(182) = 0,51, p < 0,001, liði illa með sjálfan sig 

r(183) = 0,60, p < 0,001 og erfiðleika við einbeitingu r(181) = 0,52, p < 0,001. Miðlungs 

jákvæð fylgni var á milli heildarskors á kvíðaeinkennum og átt erfitt með að sofna eða sofa 

alla nóttina r(183) = 0,38, p < 0,001, hreyft þig eða tala svo hægt að aðrir hafa tekið eftir því 

r(182) = 0,35, p < 0,001 og hugsað um að það væri betra að þú værir dáin/n eða hugsað að 

skaða þig á einhvern hátt r(182) = 0,36, p < 0,001. Miðlungs jákvæð fylgni var á milli 

heildarskors á streitueinkennum og litlum áhuga eða gleði við að gera hluti r(182) = 0,36, p < 

0,001, verið niðurdregin/n dapur/döpur eða vonlaus r(181) = 0,40, p < 0,001, þreytu og 

orkuleysis r(180) = 0,30, p < 0,001, lystarleysi eða ofáts r(181) = 0,37, p < 0,001, liði illa 

með sjálfan sig r(182) = 0,47, p < 0,001 og erfiðleika við einbeitingu r(180) = 0,33, p < 

0,001. Veik jákvæð fylgni var á milli heildarskors á streitueinkennum og átt erfitt með að 

sofna eða sofa alla nóttina r(182) = 0,29, p < 0,001, hreyft þig eða tala svo hægt að aðrir hafa 

tekið eftir því r(181) = 0,16, p < 0,005 og hugsað um að það væri betra að þú værir dáin/n 

eða hugsað að skaða þig á einhvern hátt r(181) = 0,23, p < 0,001.  
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Tafla 4: Fylgni á heildarskori á kvíðaeinkennum (GAD-7) og heildarskori á streitueinkennum (PSS-4) hjá 

sérstökum einkennum við þunglyndi (PHQ-9) 

 

 Kvíði Streita 

Spurningarlisti PHQ-9 N R N R 

PHQ-1 Lítill áhugi eða gleði við að gera hluti 183 .52** 182 .36** 

PHQ-2 Verið niðurdregin/n dapur/döpur eða 

vonlaus 

182 .61** 181 .40** 

PHQ-3 Átt erfitt með að sofna eða sofa alla 

nóttina 

183 .38** 182 .29** 

PHQ-4 Þreyta og orkuleysi 181 .56** 180 .30** 

PHQ-5 Lystarleysi eða ofát 182 .51** 181 .37** 

PHQ-6 Liði illa með sjálfan þig 183 .60** 182 .47** 

PHQ-7 Erfiðleikar með einbeitingu við t.d. að 

lesa blöðin eða horfa á sjónvarp 

181 .52** 180 .33** 

PHQ-8 Hreyft þig eða tala svo hægt að aðrir hafa 

tekið eftir því 

182 .35** 181 .16* 

PHQ-9 Hugsað um að það væri betra að þú værir 

dáin/n eða hugsað að skaða þig á einhvern hátt 

182 .36** 181 .23** 

Tölfræðilega marktækt p < 0,001 **, p < 0,005* 
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4. Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða einkenni við kvíða, streitu og þunglyndi hjá 

einstaklingsíþróttafólki, ásamt því að skoða hvort nám, vinna eða æfingamagn hafi aukin 

áhrif á kvíða, streitu og þunglyndiseinkenni. Skoðað var einnig hvort kyn, aldur, keppnisstig 

og æfingartími höfðu einhverjar breytingar á einkennum við kvíða, streitu og þunglyndi. 

Skoða var bæði meðaltalsmun og algengi á milli hópa fyrir einkenni við kvíða, streitu og 

þunglyndi. Loks var svo skoða fylgni á milli heildarskors á kvíðaeinkennum og 

streitueinkennum við sérstökum þunglyndiseinkennum. 

Fyrsta tilgáta rannsóknarinnar var að einstaklingar sem æfa meira heldur en 16 tíma á 

viku skora hærra á streitu, kvíða og þunglyndiseinkenni heldur en þeir sem æfa minna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að íþróttafólk í einstaklingsíþróttum sem æfði meira en 16 

tíma og viku sýndu fram á hærri streitueinkenni heldur en þeir sem æfðu minna en 15 tíma á 

viku. Þessar niðurstöður styðja því við fyrri rannsóknir þar af meðal rannsókn Brenner og 

félaga þar sem of mikið æfingamagn hafði slæm áhrif á andlega heilsu íþróttafólks (Brenner 

o.fl., 2019).  

Önnur tilgáta rannsóknarinnar var að einstaklingar sem stunda nám samhliða 

íþróttaiðkun skora hærra á kvíða, streitu og þunglyndiseinkennum heldur en þeir sem stunda 

ekki nám samhliða íþróttum. Niðurstöður sýndu að nám hjá íþróttafólki í 

einstaklingsíþróttum sýndi ekki fram á tölfræðilegar marktækar niðurstöður við kvíða, streitu 

og þunglyndiseinkennum.  

Þriðja tilgáta rannsóknarinnar var að íþróttafólk sem vinnur samhliða íþróttaiðkun 

myndi skora hærra á kvíða, streitu og þunglyndiseinkennum heldur en þeir sem vinna ekki 

samhliða íþróttaiðkun. Niðurstöður sýndu að íþróttafólk sem vann ekki samhliða íþróttaiðkun 

sýndi frekar fram á einkenni við kvíða heldur en þeir sem unnu samhliða íþróttaiðkun. Í 

rannsókn Mitchell árið 2020 þar sem hann skoðaði ástæðu og áhrif afhverju háskólanemar 

unnun samhliða námi var helsta ástæðan til að minnka fjárhagsleg vandamál (Mitchell, 

2020). Það er því möguleiki á að það íþróttafólk sem vinnur ekki er að upplifa frekar 

fjárhagsleg erfiðleika sem geta haft aukin áhrif á kvíðaeinkenni.  

Fjórða tilgáta rannsóknarinnar var sú að konur og þeir sem eru yngri en 26 ára og þeir 

sem eru í afreks eða landsliðshóp skora hærra á kvíða, streitu og þunglyndiseinkennum 

heldur en aðrir. Í niðurstöðum sýndu konur fram á hærra meðalskor heldur en karlar við bæði 

kvíða og þunglyndiseinkennum, ásamt því voru mun fleiri konur sem sýndu fram á marktæk 

einkenni heldur en karlar við þunglyndiseinkennum. Þessar niðurstöður styðjast við 

niðurstöður úr rannsókn Hagstofu Íslands árið 2017 þar sem hærra hlutfall kvenna en karla 
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sýndu þunglyndis og kvíðaeinkenni (Hagstofa Íslands, 2017). Einstaklingar sem voru 30 ára 

og eldri sýndu fram á fæst einkenni við streitu. Þessar niðurstöður styðjast því við niðurstöður 

úr rannsókn Embættislæknis sem var gerða árið 2021 þar sem einstaklingar á aldrinum 18 til 

34 ára sýndu fram á flest streitu einkenni í daglegu lífi (Embættislæknis, 2021). Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að hlutfall þeirra sem voru með kvíðaeinkenni var mun hærra hjá 

einstaklingum sem voru ekki í afreks eða landsliðshóp. Niðurstöður styðja því ekki við 

fyrrum rannsóknir þar sem afreksíþróttafólk getur verið undir meiri hættu á einkennum við 

andleg veikindi (Souter o.fl., 2018).  

Fimmta tilgáta rannsóknarinnar var að þeir sem æðu fyrir klukkan 8 á morgnana eða 

eftir klukkan 8 á kvöldin skora hærra á þunglyndis og kvíðaeinkennum heldur en þeir sem 

æfa aldrei. Niðurstöður sýndi ekki fram á tölfræðilega marktækar niðurstöður hjá þeim sem 

æfðu fyrir klukkan 8 á morgnana og eftir kl 8 á kvöldin við kvíða, streitu eða 

þunglyndiseinkennum. 

Seinasta tilgáta rannsóknarinar var að sterk jákvæð fylgni er á milli heildarskora á 

kvíðaeinkennum og streitueinkennum við þunglyndiseinkennum sem tengjast þreytu og svefn 

íþróttafólks. Niðurstöður sýndu að fylgni á milli heildarskors á kvíðaeinkennum og sérstaka 

þunglyndiseinkenna sýndu fram á sterkt jákvætt fylgni var hjá spurningum, „lítill áhuga eða 

gleði við að gera hluti“, „verið niðurdregin/n dapur/döpur eða vonlaus“, „þreyta og 

orkuleysi“, „lystarleysi eða ofát“, „líða illa með sjálfan sig og erfiðleika við einbeitingu“. 

Miðlungs jákvæð fylgni var hjá spurningum, „átt erfitt með að sofna eða sofa alla nóttina“, 

„hreyft þig eða tala svo hægt að aðrir hafa tekið eftir því“ og „hugsað um að það væri betra 

að þú værir dáin/n eða hugsað að skaða þig á einhvern hátt“. Hinsvegar var miðlungs eða lág 

fylgni hjá streitueinkennum og sérstökum þunglyndiseinkennum. Niðurstöður hjá 

kvíðaeinkennum og sérstökum þunglyndiseinkennum er því samræmi við rannsókn Millet og 

félaga þar sem marktækt samband var á milli kvíðaeinkenna og þreytu (Millet o.fl., 2005).  

Styrkir rannsóknarinnar sem ættu að koma fram eru. Eins og fyrri rannsóknir hafa 

sýnt fram á eru ekki allir hópar íþróttamanna í sömu áhættu á andlegum veikindum. Þessi 

rannsókn gefur okkur því hugmynd um þá hópa sem eru í meiri áhættu á kvíða, streitu eða 

þunglyndiseinkennum hjá íþróttafólki í einstaklingsíþróttum á Íslandi.  

Takmarkanir rannsóknarinnar ættu einnig að koma fram. Þversniðskönnun í gegnum 

netið var notuð við gerð á þessari rannsókn. Það er því ekki hægt að alhæfa og vita 

nákvæmlega hvert hugarástand þátttakenda var þegar svarað var spurningum við 

rannsóknina. Mjög stór hluti þátttakenda voru í afrekshóp eða unnu samhliða íþróttaiðkun. 
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Niðurstöður gefa því ekki endilega rétta mynd af heildarþýði hjá einstaklingsíþróttafólki á 

Íslandi. 

 

4.1 Framtíðar rannsóknir 

 Framtíðar rannsóknir ættu að íhuga að skoða fjárhagsleg vandamál hjá íþróttafólki og 

áhrif þess á andlega heilsu. Mjög fáar rannsóknir hafa skoða fjárhagsleg áhrif hjá íþróttfólki 

og hvort það geti haft slæm áhrif á andlegan líðan íþróttafólks. Einstaklingsíþróttafólk á 

Íslandi fær sjaldan greitt fyrir að stunda íþrótt sína samanborið við íþróttafólk sem stundar 

liðsíþróttir eða annað íþróttafólk á Norðurlöndum. Það gæti því verið fróðlegt að skoða hvort 

það sé einhver munur á andlegum líðan hjá íþróttafólk sem fær borgað fyrir að spila íþrótt 

sína og þeim þurfa að finna aðrar leiðir til að halda sér uppi. 

 

5. Lokaorð 

Ákveðnir hópar íþróttafólks er í aukinni hættu að sýna fram á kvíða, streitu eða 

þunglyndiseinkenni. Niðurstöður studdu nokkrar af tilgátum rannsókarinnar, konur skoruðu 

hærra á kvíða og þunglyndieinkennum heldur en karlar. Þeir sem voru yngri en 30 ára og 

æfðu í 15 tíma eða meira sýndu fram flest streitueinkenni. Þeir sem voru ekki í vinnu eða 

afrekshóps sýndu fram á fleiri kvíðaeinkenni heldur en þeir sem voru í vinnu og í afrekshóp. 

Sterkt og miðlungs jákvæð fylgni var á milli heildarskors á kvíðaeinkennum og sérstökum 

þunglyndiseinkennum. Í lokin, íþróttafólk í einstaklingsíþróttum er mismunandi og getur því 

verið mikilvægt að finna út hvaða hópar eru viðkvæmastir fyrir andlegum veikindum svo það 

sé hægt að leggja áherlsu á að hjálpa þessum hópum. Þar sem stór hluti 

einstaklingsíþróttafólks í þessari rannsókn sýndi fram á aukin kvíðaeinkenni við því að vera 

ekki í vinnu samhliða íþróttum. Þá tel ég það vera mikilvægt að reyna skoða hvort að 

fjárhagserfiðleikar hafi áhrif á andlegan líðan hjá íþróttafólki. 
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