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Útdráttur 

Geðheilsa afreksíþróttafólks hefur verið til umræðu í samfélaginu síðustu ár þar sem 

íþróttafólk hefur verið að opna sig um sín vandamál og erfiðleika sem oft fylgja löngum 

íþróttaferli. Notast var við streitukvarðinn Perceived stress scale (PSS-4), þunglyndiskvarðan 

Patient health questionnaire (PHQ-9) og frammistöðukvíðakvarðann Sport anxiety scale 

(SAS-2). Þátttakendur í rannsókninni voru íslenskt afreksíþróttafólk á aldrinum 18-37 ára. 

Kvenkyns þáttakendur voru í meirihluta eða 70,8% og 29,2% voru karlkyns. 

Meginmarkmiðið var að skoða það upp að hve miklu marki afreksíþróttafólk er að upplifa 

streitu, frammistöðukvíða eða þunglyndi og hvort það sé munur milli ákveðinna hópa líkt og 

milli kynja eða einstaklings- og liðsíþrótta, þar sem fyrri rannsóknir benda til þess. Samband 

milli streitu, frammistöðukvíða og einstakra þunglyndiseinkenna var vel skoðað, einnig 

samband heildarskora þar sem þessar breytur virðast verka saman. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar eru þær að afreksfólk virðist ekki vera að upplifa mikil einkenni streitu, 

frammistöðukvíða eða þunglyndis og sá hópur sem var að upplifa einhver einkenni að ráði var 

lítill. Við skoðun einstakra þunglyndiseinkenna kom í ljós að þreyta og orkuleysi var það 

algengasta sem þátttakendur upplifðu. Kynjamunur var að jafnaði ekki marktækur en karlar 

virðast glíma við meiri frammistöðukvíða en konur og var það eina marktæka niðurstaðan í 

sambandi við mun á kynjunum. Þegar liðsíþróttir voru bornar saman við einstaklingsíþróttir 

kom fram marktækur munur á frammistöðukvíða þar sem þátttakendur í einstaklingsíþróttum 

eru að glíma við meiri frammistöðukvíða.  Marktækt samband var á milli streitu og 

þunglyndiseinkenna en misjafnlega sterkt. Ekki var um marktækan mun að ræða í streitu, 

frammistöðukvíða og þunglyndi í samanburði á einstaklings- og liðsíþróttum. 

  

Lykilhugtök: afreksíþróttafólk, streita, frammistöðukvíði, þunglyndiseinkenni. 
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Abstract 

 

Mental health of elite athletes has been a rising subject in the society in recent years as 

athletes have been openning up about their problems and difficulties that often accompany a 

long career in sports. Stress was measured with Perceived stress scale (PSS-4). The Perceived 

Patient health questionnaire (PHQ-9) was used to measure depressive symtoms and the Sport 

Anxiety Scale (SAS-2) to measure sport performance anxiety. The participants in this research 

were Icelandic elite athletes (29,2% male) and 70,8% female (70,8%), the age range were 18-

37 years. The main goal of this research was to examine stress, performance anxiety and 

depression in elite athletes and whether there were any differences between certain groups, 

such as between genders or individual and team sports, as previous research indicates there is. 

The relationship between stress, performance anxiety and specific depressive symptoms was 

also examined, also the relationship of the total score. The main findings of this study were 

that in this elite athlete sample, levels of stress, performance anxiety and depressive 

symptoms were relatively low. Examination of specific depressive symptoms revealed that 

fatigue and lack of energy were the most common symptoms experienced by participants. The 

only gender difference was observed in performance anxiety, with males showing 

significantly higher levels of anxiety than females. When team sports were compared to 

individual sports, there was a significant difference in performance anxiety, as participants in 

individual sports scored higher. There was a significant relationship between stress and 

depressive symptoms. There was no significant difference in stress, performance anxiety or 

depression when comparing team sports to individual sports.  

  

Key terms: elite athletes, stress, performance anxiety, specific depressive symptoms. 
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Íþróttasálfræðin er í miklum uppgang þar sem vitrænn og hugrænn grunnur íþróttafólks hefur 

mikið verið rannsakaður (Landers o.fl.,1985). Hreyfingarleysi hefur verið aðal áhættuþáttur 

krónískra sjúkdóma hjá fólki í heiminum í dag. Hreyfing er mjög jákvæð í hæfilegu magni og 

hefur jákvæð áhrif á líkamlegt og andlegt heilbrigði en hreyfing getur verið skaðleg ef ekki er 

að gætt (Hughes og Leavey, 2012). Rannsóknir á afreksíþróttafólki hafa einnig sýnt fram á að 

með tilliti til fjölda og ákefð æfinga getur það haft neikvæð skaðleg áhrif á andlegt og 

líkamlegt heilbrigði þar sem ofþjálfun, kulnun og slæm meiðsli geta haft í för með sér 

einkenni kvíða og þunglyndis (Rice o.fl., 2016). Slæm frammistaða og mistök má rekja til 

andlegra áskorana og eru afleiðing líffræðilegra og sálfræðilegra kvilla sem koma í kjölfar 

slíkra áskorana (Landers o.fl.,1985). Sálrænar breytur gegna lykilhlutverki í frammistöðu 

íþróttafólks, þar sem persónuleikaþættir, skapástand og vitrænir þættir verka saman (Raglin, 

1991). Það að stunda íþróttir getur haft í för með sér erfiðar og óþægilegar tilfinningar líkt og 

pirring og áhyggjur sem vakna við streituvaldandi aðstæður (Nicholls o.fl.,2012).  Geðheilsa 

íþróttafólks hefur mikið verið til umræðu síðastliðin ár þar sem samfélagið er orðið opnara 

fyrir þessu viðfangsefni (Schaal o.fl., 2011). Íþróttafólk á það þó til að leita sér ekki hjálpar 

við geðrænum vanda þar sem kannski fordómar, lítill skilningur og möguleg skerðing á 

frammistöðu getur haft áhrif (Rice o.fl., 2016). Neikvæð reynsla af fyrri tilraunum til 

hjálparleitar getur auk þess haft áhrif (Putukian, 2016). Það eru til rannsóknir sem benda til 

aukningar á geðrænum vanda hjá afreksíþróttafólki (Rice o.fl., 2016) þar sem mikil streita og 

kvíði geta vakið upp einkenni þunglyndis. 

 

Afreksíþróttafólk 

Afreksíþróttafólk getur framkvæmt nánast hið ómögulega með ótrúlegri samhæfingu og 

nákvæmni (Swann o.fl.,2015). Þessir einstaklingar hafa lagt á sig gífurlega vinnu til þess að 

hámarka frammistöðu sína hvort sem það kemur að skipulagi æfinga, mataræði eða svefntíma. 

Með aukinni umfjöllun og vitund er andlegi þátturinn með því mikilvægasta sem íþróttafólk 

getur tileinkað sér (Swann o.fl.,2015). Framúrskarandi íþróttafólk er gjarnan kallað 

afreksíþróttafólk þegar það hefur skipað sér með árangri sínum í fremstu röð í heiminum eða 

landi sínu og stenst viðmið í sinni íþrótt sem skilgreind er af viðkomandi sérsambandi 

(Íþróttasamband Íslands, e.d.). Munurinn á Afreksíþróttafólki (e. elite athletes) og þeim sem 

eru ekki eru skilgreindir afreksíþróttafólk (e. non-elite athletes) er talsverður (Shearer o.fl., 

2007). Afreksíþróttafólk er það íþróttafólk sem skrifar oftar en ekki undir faglega 
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skuldbindingu eins og einhverskonar samning sem inniheldur einhver hlunnindi eða greiðslu 

frá viðkomandi félagi. Þeir sem ekki eru skilgreindir sem afreksíþróttafólk eru ýmist í 

áhugamennsku eða stunda sína íþrótt til afþreyingar án formlegrar skuldbindingu, samnings 

eða greiðslu (Shearer o.fl.,2007). Afreksíþróttafólk er oft undir mikilli pressu og álagi frá 

sinni íþróttagrein þar sem ákefðarstig keppna og fjöldi æfinga er talsvert meiri en hjá þeim 

sem stunda íþrótt sína að meiri áhugamennsku (Gorczynski, Coyle og Gibson, 2017).  

 

Kvíði og streita 

Kvíði er náttúrulegt viðbragð líkamans og er jákvæður öðru hvoru þegar við erum að fara að 

takast á við ögrandi aðstæður í lífinu (Shin og Liberzon, 2009). Kvíði er lífeðlisfræðilegt 

viðbragð sem getur kviknað á ýmsan hátt, hvort sem manneskja horfist í augu við ímyndaða 

eða raunverulega ógn (Sóley Dröfn Davíðsdóttir, 2014). Hugrænn ástandskvíði einkennist af 

áhyggjum og neikvæðum væntingum um árangur (Kenow og Williams, 1992).  

Hugtakið streita er flókið og margvíslegt þar sem samspil hugrænna, líffræðilegra, 

félagslegra og umhverfislegra þátta verka saman og geta haft viðamikil áhrif á líf einstaklinga 

(Bukhsh o.fl., 2011). Hugtakið streita og hvernig hún tengist mannlegri reynslu hefur verið í 

vísindalegum bókmenntum frá árinu 1930 (Rice, 2000). Orðið var ekki á allra vörum fyrr en í 

seint á áttunda áratugnum en í dag er þetta orð notað í daglegu tali til þess að lýsa 

fjölbreyttum upplifunum eða aðstæðum sem taka á og einstaklingar upplifa sem óþægilegar 

eða truflandi (Rice, 2000).  

Læknirinn Hans Selye var frumkvöðull á sviði streiturannsókna þar sem hann 

rannsakaði streitu frá líffræðilegu og læknisfræðilegu sjónarhorni. Honum fannst einkennilegt 

að sjúklingar kæmu til hans með mismunandi sjúkdómsgreiningar en voru með svipaða 

bólgumyndun í líkamanum og sameiginleg einkenni (Rice, 2000, bls. 5). ,Hann skilgreindi 

streitu sem ,,óskilgreind viðbrögð líkamans við skaðlegu áreiti eða umhverfisáreitum’’ (Rice, 

2000, bls. 5). Selye setti fram kenningu sem hann kallaði aðlögunarheilkennið (e. General 

adaptation syndrome) eða G.A.S (Rice, 2000, bls. 5). Í aðlögunarheilkenninu felst það að 

streituviðbrögð líkamans skiptast í þrjú ferli (Ribatti, 2018). Fyrsta viðvörun felst í því að 

líkaminn fer strax að framleiða þau hormón sem eru nauðsynleg líkamanum til að átta sig á 

aðstæðum og fer í viðbragðsstöðu. Ef það ástand varir nægilega lengi er farið upp á annað stig 

þar sem annað hvort er veitt viðnám eða líkaminn aðlagar sig að aðstæðum. Ef einstaklingur 

nær ekki að aðlaga sig og veitir viðnám í lengri tíma færist hann upp á síðasta stigið sem leiðir 
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til þess að einstaklingurinn örmagnast og öll orka og máttur líkamans verður í lágmarki 

(Ribatti, 2018; Selye, 1946).  

Lazarus og Folkman komu fram með gagnvirknislíkanið (e. The cognitive-transactional 

model of stress) þar sem Lazarus sagði streitu koma frá huglægu mati okkar á umhverfinu 

(Morrison og Bennett, 2012; Gerber o.fl., 2018). Samkvæmt kenningu Lazarus um streitu og 

bjargráð skiptist mat okkar á streitu í tvennt; frummat (e. primary apprisal) og annars 

stigsmat (e. secondary appraisal; Morrison og Bennett, 2012; Gerber o.fl., 2018). Frummat 

einstaklings byggist á mati okkar á atburði sem getur verið eitthvað sem hefur valdið skaða, 

ógnun sem kannski mun valda skaða eða eitthvað sem ögrar manni. Ef einstaklingur metur 

þessi atriði sem ógnun fer matið í annars stigs mat þar sem einstaklingurinn metur aðstæður 

sínar og getuna til þess að takast á við streituvaldinn. Ef streituvaldurinn (skaðinn eða ógnin) 

er metinn mikill og bjargráðin og getan til þess að takast á við atburðinn lítil, myndi 

einstaklingurinn upplifa streitu, misalvarlega (Morrison og Bennett, 2012; Gerber o.fl., 2018). 

 

Lífeðlisfræðileg viðbrögð streitu og kvíða 

Þegar er litið er á streitu frá líffræðilegu sjónarhorni, þá virkja líkamlegir og andlegir 

streituvaldar sömu taugakerfi líkamans (Brotman, o.fl., 2007). Taugakerfið okkar er flókið en 

það samanstendur af tveimur kerfum. Annað er miðtaugakerfið sem er heili og mæna 

(Morrison og Bennett, 2012). Hitt er úttaugakerfið þar sem taugarnar sjálfar ráða ríkjum og 

skiptist það í sjálfvirka taugakerfið sem einnig skiptist  í parasympatíska taugakerfið, 

svokallað sefkerfi líkamans (Morrison og Bennett, 2012). Það er í gangi þegar við erum í 

rólegheitum eða slökun. Sympatíska taugakerfið er andstæða þess en það er drifkerfi líkamans 

(Brotman o.fl., 2007) sem við virkjun og myndast þá ákveðið spennuástand, þegar boð úr 

heilanum segja okkur að það sé hættuástand (Steinunn I. Stefánsdóttir, 2003). Við það hækkar 

hjartslátturinn, blóðþrýstingur hækkar sem veldur miklu álagi á hjarta og æðakerfi líkamans. 

(Brotman, D. J., 2007). Ef þetta ástand varir í lengri tíma getur það valdið líkamlegum 

einkennum (Steinunn I. Stefánsdóttir, 2003).  

Walter Cannon setti fram hugmyndina um ‘‘fight or flight’’ viðbragðið. (Morrison og 

Bennett, 2012). Cannon lýsti því þannig að þegar við horfumst í augu við yfirvofandi hættu 

eða mikla ógn hefur fólk um tvennt að velja, að berjast eða flýja. Hann lýsti hlutverki 

katekólamíns, adrenalíns og noradrenalíns þegar það er leyst frá nýrnahettum sympatíska 

taugakerfisins. Þau hormón setja líkamann í viðbragðsstöðu og undirbúa hann fyrir áreynslu, 
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hlaupa í burtu eða berjast. Losun adrenalíns eru náttúrulegt viðbragð líkamans og gera honum 

kleift að ná í geymt eldsneyti til áreynslu. Það veldur hröðum hjartslætti, þungri öndun og 

þurrki í munni (Contrada og Baum, 2010; Morrison og Bennett, 2012; Kemeny, 2003). 

Langvarandi streita veldur lífeðlislegri þjáningu eins og höfuðverkjum, útbrotum og 

háþrýstingi (Weinberg og Gould, 2010; Kemeny, 2003).   

Huglæg skynjun fer eftir einstaklingnum og aðstæðum en líkamleg einkenni eru 

sameiginleg hjá fólki þegar það finnur fyrir streitu. Stuttur andardráttur, þungi yfir hausnum 

eða höfuðverkur, svimi/ógleði, vöðvaspenna, þreyta, magakrampar, hraður hjartsláttur, 

minnkuð eða meiri matarlyst og svefnvandamál eru algengar lýsingar hjá fólki sem upplifir 

streitu. Birtingarmynd hegðunar geta verið margskonar, hún er mjög einstaklingsbundinn og 

misalvarleg (Sapolsky, 2000). Dæmi um streitukennda hegðun eru tilfinningasveiflur, grátur, 

reykingar, neysla áfengis og óhóflegt mataræði. Einstaklingur getur orðið mjög ör, t.d talað 

hratt eða þurft sífellt að vera á hreyfingu. Það er líka mjög algengt að fólk kvarti undan því að 

streita hafi áhrif á sjálfstjórn því það á erfiðara með að einbeita sér, taka ákvarðanir og getan 

til þess að klára verkefni skerðist (Sapolsky, 2000; Contrada og Baum, 2010). 

 

Streituvaldar íþróttafólks 

Það eru dæmi um að íþróttafólk sé betra í því að takast á við streitumiklar aðstæður og 

mótlæti en aðrir en margir þættir geta aukið líkurnar á að íþróttafólk kulni og þrói með sér 

streitu og þunglyndi (Gerber o.fl., 2018). Rannsóknir hafa sýnt að fullkomnunarárátta , lítill 

félagslegur stuðningur, kvíði eða neikvæð hvatning séu áhættuþættir streitu og þunglyndis 

(Sapolsky, 2000) en sérhvert íþróttafólk hefur tileinkað sér sálfræðilegar aðferðir til að takast 

á við neikvæðar og erfiðar upplifanir (Trigueros o.fl., 2020) 

 Upp að vissu marki er álag og streita hjálpleg við ýmis verkefni, á fyrstu mínútunum 

þegar líkaminn bregst við streitukenndum aðstæðum verður einstaklingurinn sneggri að 

bregðast við og næmari fyrir skynupplýsingum (Sapolsky, 2000). Of mikil uppsöfnuð streita 

getur hins vegar valdið þunglyndi og orðið til þess að íþróttamenn eigi í erfiðleikum með að 

einbeita sér auk þess sem það verður erfiðara að þróa og þroska hæfileika sína því minni 

ánægja og vilji er fyrir því að sinna íþróttinni af sama kappi (Bukhsh o.fl., 2011).  

Erfið eða ótímabær meiðsl hafa mikil áhrif á íþróttafólk, sérstaklega ef þau eru 

langvarandi (Rice o.fl., 2016; Weinberg og Gould, 2010) einnig eins og fjárhagsáhyggjur 

(Weinberg og Gould, 2010), fjölmiðlar og samfélagsmiðlar sem gerir fleirum kleift að fylgjast 
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með öllum mistökum afreksíþróttafólksins oft af mikilli gagnrýni. Lífsstílskröfur samfélagsins 

eru erfiðar þar sem íþróttamenn eiga að lifa heilsusamlegum lífsstíl og vera í góðu líkamlegu 

formi. Flutningar milli landa eða landshluta frá stuðningsneti geta valdið streitu og erfiðum 

tilfinningum (Rice o.fl., 2016). 

 

Frammistöðukvíði íþróttafólks 

Kvíðaeinkenni hjálpa oft íþróttafólki í andlegum undirbúningi sínum fyrir keppnir og 

æfingar en of mikill kvíði hefur slæm áhrif á líðan og frammistöðu þeirra (Kalinin o.fl., 

2019). Íþróttatengd frammistaða er metin sem ógn og íþróttamaður finnur þá fyrir kvíða 

(Smith o.fl., 2007), þar sem óttinn við að eiga slæma frammistöðu eða að vera metinn á 

neikvæðan hátt verður mikill (Patel o.fl. 2010). Kvíðaeinkenni tengjast streitu þess að keppa í 

íþróttum (Patel o.fl., 2010). Kvíði íþróttafólks getur haft mikil áhrif, ekki bara á líðan og 

frammistöðu heldur líka á ákvarðanir og það hvernig við metum umhverfi okkar 

(Nieuwenhuys og Oudejans, 2012). Breytingar á sálfræðilegu og lífeðlislegu ástandi okkar 

hafa mikil áhrif á skynjun okkar á aðstæðum og þar af leiðandi á hegðun okkar (Nieuwenhuys 

og Oudejans, 2012).   

 

Þunglyndi og þunglyndiseinkenni 

Einstaklingum er eðlislegt að finna fyrir vanlíðan og finnast lífið yfirþyrmandi stöku sinnum. 

Þegar þessar hugsanir og erfiðu tilfinningar fara að hafa mikil eða veruleg neikvæð áhrif á 

daglegt líf einstaklings getur verið um klínískt þunglyndi að ræða. Í heiminum þjást um 264 

milljónir einstaklinga af þunglyndi (World Health Organization, 2012). Þunglyndi er nú 

algengara en áður og margir munu einhverntímann á ævinni upplifa þunglyndi með 

misalvarlegum áhrifum og afleiðingum á líf þeirra (Hammond o.fl., 2013). Þunglyndisloturnar 

eru skilgreindar sem mildar, í meðallagi eða alvarlegar (World Health Organization, 2012). 

Þegar fólk lendir í mildri þunglyndislotu verður erfitt að sinna daglegum athöfnum eins og 

félagslífi. Í mjög alvarlegum tilfellum getur einstaklingur lítið sem ekkert sinnt daglegum 

athöfnum (World Health Organization, 2012). Flókið samspil félagslegra, sálfræðilegra og 

líffræðilegra þátta geta leitt til þunglyndis á einhvern hátt en slæmir atburðir eins og áföll, 

sorg eða skilnaðir geta aukið líkurnar (World Health Organization, 2012).  
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Þeir þættir sem orsaka og viðhalda þunglyndi geta verið margvígslegir (World Health 

Organization, 2012) og ýmsar kenningar orðið til. Kenning Lewinsohn's er ein veigamesta 

atferliskenning þunglyndis, þar talar hann um jákvæða styrki í umhverfinu sem eru fjarlægðir 

með einhverjum hætti (Kanter o.fl., 2008). Jákvæð styrking verður þegar atburðir eða áreiti 

auka tíðni hegðunar hjá fólki í framtíðinni (Abreu og Santos, 2008). Skortur á þeirri styrkingu 

getur ýtt af stað einkennum þunglyndis og er oft viðhaldið af hegðun sem gerir það að verkum 

að fleiri jákvæðir styrkir hverfa, til dæmis félagslegir styrkir fjarlægjast þar sem einstaklingur 

fer að einangra sig (Kanter o.fl., 2008).  Eftir ákveðið tímabil kemst einstaklingur oftast yfir 

þessar erfiðu tilfinningar ef hann nýtir sér þau verkfæri og þann félagslega stuðning sem 

honum býðst, en það er möguleiki fyrir krónísku þunglyndi ef ekkert er að gert (Kanter 

o.fl.,2008).  

Árið 1967 kom Kenning Beck’s upp á sjónarsviðið og er hún mjög veigamikil innan 

sálfræðinar, sérstaklega hugrænnar sálfræði (Hammen o.fl., 1985). Kenningin felur í sér 

,,skemu" þar sem neikvæðar hugrænar undirliggjandi forsendur okkar um heiminn og sjálfið 

byggir á reynslu sem einstaklingur hefur tileinkað sér í æsku eða gegnum lífið. Þannig 

stjórnar það vinnslu núverandi hugsana sem leiðir til fordómafullra og brenglaðra túlkana sem 

búa til eða viðhalda þunglyndi og eykur líkurnar á því að það komi upp oftar (Hammen o.fl., 

1985).  

Kenning Seligmans fjallar um lært hjálparleysi þar sem, eins og nafn kenningarnar 

gefur til kynna, einstaklingur eða dýr lærir það að vera hjálparlaust í vissum aðstæðum og 

getur ekkert gert nema að gefast upp (Mathews, 1977). Þetta geta verið atburðir eins og 

sjúkdómar, fjárhagstap eða skilnaður. Trúleysi á eigin eiginleikum eða úrræðum er hér við 

lýði og einstaklingur verður áhugalaus og gerir ekkert í sínum málum. Næmni einstaklings 

fyrir þunglyndi veltur á velgengni og mistökum og segir Seligman einstakling komast yfir 

þunglyndi með trúnni á eigin getu til þess að breyta aðstæðum sínum í umhverfinu á einhvern 

hátt (Mathews, 1977). 

Níu einkenni mynda greiningarviðmið DSM-5 fyrir þunglyndisröskun (Fried o.fl., 

2014). Þau eru depurð, minni áhugi og ánægja af hlutunum, truflun á matarvenjum og þyngd, 

svefnvandi, eirðarleysi/hreyfingar verða hægar, það að finna fyrir sektarkennd eða upplifa sig 

einskis virði, erfiðleikar við einbeitingu og hugsanir um dauðann (American Psychiatric 

Association, 2013). Þunglyndi og alvarleiki þess er greint með klínísku viðtali af fagaðila. 

Einstaklingur þarf að sýna minnst fimm eða fleiri þunglyndiseinkenni þar sem að depurð eða 

áhugaleysi eða minnkuð ánægja koma fram (American Psychiatric Association, 2013). 
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Streita, frammistöðukvíði og þunglyndi afreksíþróttafólks 

Það er ljóst að kvíði, streita og þunglyndi tengjast á einn eða annan hátt (File, 1996), þar sem 

streita er orðin veigamikill þáttur í lífi fólks og pressan til að standa sig á öllum sviðum er 

mikil með tilkomu fjölmiðla, samfélagsmiðla og peningaupphæða sem fylgja 

afreksíþróttafólki. Samfélag okkar kann að meta árangur og þess vegna finnur íþróttafólk fyrir 

miklu álagi í því að standa sig og ná árangri (Hughes og Leavey, 2012). Það íþróttafólk sem 

ræður ekki við að standa undir þeirri pressu sem fylgir sinni keppnisíþrótt fer að upplifa kvíða 

og streitu, það hefur áhrif á frammistöðu þar sem andleg vanlíðan getur komið af stað 

líkamlegum og andlegum kvillum líkt og þunglyndi (Åkesdotter o.fl., 2013; Hughes og 

Leavey, 2012; Bukhsh o.fl., 2011).  

Rannsókn sem gerð var á afreksíþróttamönnum sýndi þá niðurstöðu að aukið algengi 

og hætta á þunglyndi er hærra en talið var og greint er frá með sérstöku tilliti til mistaka í 

frammistöðu (Hammond o.fl., 2013). Það að mistakast í keppni, hvort sem það er að tapa eða 

ná ekki persónulegu markmiði, eykst hættan á þunglyndi og fer íþróttafólk að velta sér upp úr 

frammistöðu sinni á neikvæðan hátt þar sem eftir tap verður veruleg aukning á 

þunglyndiseinkennum eins og depurð og áhugaleysi (Hammond o.fl., 2013). Rannsóknir á 

afreksíþróttafólki hafa einnig sýnt fram á að með tilliti til fjölda og ákefð æfinga getur það 

haft neikvæð skaðleg áhrif á andlegt og líkamlegt heilbrigði þar sem ofþjálfun, kulnun og 

slæm meiðsli geta haft í för með sér einkenni kvíða og þunglyndis (Rice o.fl., 2016).  

Rannsóknir sýna að konur séu viðkvæmari þegar kemur að streitu og þunglyndi 

(Girgus og Yang, 2015) Erfitt er samt að útskýra að fullu hvers vegna, þar sem flókið samspil 

líffræðilegra, sálfræðilegra og félagslegra þátta verka saman og gegna allir lykilhlutverkum 

(Bebbington, 1998). Konur eru oft háðar sérstökum hlutverkum í lífinu ásamt því að þær eru 

oft ekki metnar að verðleikum í samfélaginu (Girgus og Yang, 2015). Líffræðilega eru konur 

og karlar allt öðruvísi(Bebbington, 1998). Hormónakerfið skiptir einnig miklu máli þar sem 

hormónabreytingar erum mun meiri hjá konum og tengjast skapsveiflum þeirra og líðan 

(Bebbington, 1998; Girgus og Yang, 2015).  

Þegar tekist er á við erfiðar tilfinningar velta konur sér upp úr sinni líðan og 

einkennum sem þær finna, samanborið við karla (Howerton og Van Gundy, 2009). Sænsk 

rannsókn skoðaði geðheilsu afreksíþróttafólks þar sem þau komust að því að marktækur 

munur væri á kynjunum. Þar sem klínískur vandi sem og þunglyndi og kvíði væri algengari 

hjá kvenkyns íþróttafólki (Åkesdotter o.fl., 2020).  
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Þótt afreksíþróttafólk eigi margt sameiginlegt þá hafa rannsóknir sýnt að það getur 

verið munur á því að vera í liðsíþrótt eða einstaklingsíþrótt (Nixdorf o.fl., 2016). Nixdorf o.fl. 

(2016) framkvæmdu rannsókn þar sem skoðuð voru þunglyndi einkenni ungs 

afreksíþróttafólks og kom í ljós að það afreksíþróttafólk sem var í einstaklingsíþrótt var 

líklegra til að þjást af þunglyndi en þeir sem voru í liðsíþróttum (Nixdorf, 2016). Rannsóknir 

sýna almennt marktækan mun á einstaklings- og liðsíþróttum (Schaal o.fl., 2011). Þeir sem 

eru í einstaklingsíþróttum greina frá streituþáttum sem tengjast þjálfun og þjálfara en þeir í 

liðsíþróttum tengja það meira við liðsfélaga og liðsvali þjálfara (Nixdorf o.fl., 2012). 

 Greiningarviðmið þunglyndis og lyndisraskana DSM hefur verið gagnrýnd af Nesse 

og félögum og getur best verið lýst á þann hátt að þunglyndi er ekki einfaldur sjúkdómur með 

ein orsök (Fried og Nesse, 2015a). Þunglyndiseinkenni eru yfirleitt lögð saman og gerð að 

einni summu sem er gert í þeim tilgangi að endurspegla alvarleika þunglyndissjúkdómsins 

(Fried og Nesse, 2015b). Þetta eitt fleygir mikilvægum gögnum um sérstök einkenni sem 

halda upplýsingar um undirliggjandi ástæður hans, þar sem meðferð er valin í því skyni að 

meðhöndla þunglyndi eitt og sér. Nesse og félagar (2015b) vilja að greind séu sérstök 

einkenni og orsök þeirra til þess að taka fyrsta skrefið í átt að persónumiðaðri meðferð sem 

viðurkennir misleitni þunglyndis og lyndisraskana. Greining einstakra einkenna, mynstur 

þeirra og orsakasamhengi myndi veita okkur betri innsýn í þesssa flóknu geðröskun og gefa 

okkur betri upplýsingar en heildarskor þunglyndis í rannsóknum (Fried og Nesse, 2015).  

 

Tilgangur rannsóknar 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða streitu, frammistöðukvíða og þunglyndi 

afreksíþróttafólks. Einsök þunglyndiseinkenni verða skoðuð til að fá dýpri skilning á 

andlegum áskorunum afreksíþróttafólks eða hvort einstök einkenni séu algengari en önnur. 

Ítarlega verður farið í kynjamun og hvort þátttakandi sé í einstaklings- eða liðsíþrótt með tilliti 

til streitu, kvíða og þunglyndiseinkenna þar sem rannsóknir sýna að munur sé á því að vera 

kvenmaður eða karlmaður í íþróttum hvað varðar geðheilsu, ásamt því að konur upplifi 

almennt meiri streitu og þunglyndiseinkenni en karlar. Skoðað verður samband streitu og 

frammistöðukvíða við einstök þunglyndiseinkenni. Einnig verður skoðað hvort marktækur 

munur sé á heildarskori þunglyndis, streitu og frammistöðukvíða milli liðs- og 

einstaklingsíþrótta. Það gefur okkur betri skilning á streitu, kvíða og þunglyndi 

afreksíþróttamanna með viðeigandi áhrifum á frammistöðu og lífsgæði þeirra. 
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Aðferð 

Þátttakendur  

Þátttakendur þessarar rannsóknar voru íslenskt afreksíþróttafólk í einstaklings og liðsíþróttum. 

113 þátttakendur svöruðu spurningalistanum. Kynjahlutfallið er 80 konur (70,8%) og 33 

karlar (29,2%). Aldursbilið frá 18-37, þar sem 83,1% (n=100)  voru 30 ára eða yngri og 

12,6% (n=11) 31 árs og eldri. Meðalaldur var 24,21 (sf= 5,01). Þátttakendur, sem voru allir 

afreksíþróttafólk, voru í þrem flokkum: áhugamenn, hálf atvinnumenn og atvinnumenn, og 

annað hvort í liðsíþrótt 70,8% (n= 80) eða einstaklingsíþrótt 27,4% (n=31). 

 

Mælitæki 

Perceived stress scale (PSS-4) er stysta útgáfan af þremur spurningalistum fyrir streitu eftir 

Cohen og félaga (1983). Hinir tveir eru lengri og heita PSS-10 og PSS-14. Listarnir meta 

streitu í lífi fólks og hvaða aðstæður þátttakendur meta sem streituvaldandi síðastliðinn mánuð 

(Cohen o.fl.,1983; Ingram, o.fl., 2014). PSS er byggt á hugræna streitu gagnvirknislíkaninu 

(e. cognitive-transactional stress model) þar sem þátttakendur eru spurðir hversu oft þeim 

finnist líf sitt vera óviðráðanlegt eða yfirþyrmandi síðastliðinn mánuð (Cohen, o.fl., 1983; 

Ingram o.fl., 2014). Í PSS-4 útgáfunni eru 4 spurningar, af þeim er ein sem þarf að öfugkóða 

til að reikna út heildarskor. Svörin eru gefin á 5-stiga likert kvarða frá (1) aldrei til (5) mjög 

oft (Cohen, o.fl., 1983). Spönn skoranna er frá 0 upp í 20. PSS-4 hefur Cronbach’s alpha 0,60 

(Ingram o.fl., 2014). Cronbach’s alpha í þessari rannsókn var örlítið lægri eða 0,52. 

Patient health questionnaire (PHQ-9) er spurningalisti sem er algengastur þegar kemur að 

því að greina alvarleika þunglyndis (Kroenke o.fl., 2001). Hann samanstendur af níu atriðum 

sem eru þau 9 þunglyndiseinkenni þunglyndis; depurð, minni áhugi og ánægja af hlutunum, 

truflun á matarvenjum og þyngd, svefnvandi, eirðarleysi/hreyfingar verða hægar, það að finna 

fyrir sektarkennd eða upplifa sig einskis virði, erfiðleikar við einbeitingu og hugsanir um 

dauðann (American Psychiatric Association, 2013). Þátttakendur segja til um það á 4 punkta 

likert kvarða (Levis o.fl, 2019). Spönn skoranna er frá 0 upp í 27 þar sem hvert og eitt af 

þessum 9 þunglyndiseinkennum er skorað frá 0-3. (0) alls ekki til næstum daglega (3) 

(Kroenke o.fl., 2001). Viðmiðin sem gefin eru upp eru 0-4: engin einkenni, 5-9: væg einkenni, 

10-14: miðlungs einkenni, 15-21: miðlungs alvarlegt þunglyndi og 20 eða meira lýsir 

alvarlegu þunglyndi (Kroenke o.fl., 2001). Einstök þunglyndiseinkenni eru skoruð 0-1 = 
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engin einkenni eða 2-3 = upplifa einkenni. Innri áreiðanleiki listans er mjög góður, eða 

Cronbach’s alpha 0,86-0,89 (Kroenke o.fl., 2001) en í þessari rannsókn 0,67. 

 Sport anxiety scale (SAS-2) þróaður af Smith, Smoll og Schuts (2006), er margvíður 

mælikvarði á frammistöðukvíða íþróttafólks sem það upplifir fyrir og á meðan keppni 

stendur. Svarað er á 4 punkta likert kvarða frá alls ekki (1) upp í mjög mikið (4), lægsta skor 

er 15 og hæsta 60 (Smith o.fl., 2006). SAS-2 samanstendur af 15 þáttum sem eru settir í 3 

undirþætti; líkamlegur kvíði (e. somatic anxiety), áhyggjur (e. worry) og  einbeitingtruflun (e. 

concentration disruption) og hver þáttur samanstendur af 5 undirþáttum (Prapavessis 

o.fl.,2005). Í þessari rannsókn var Cronbach’s alpha var 0,93 (Smith o.fl.,2006). 

 

Framkvæmd 

Þessi rannsókn var gerð í samstarfi Liverpool John Moores University, Háskólan í Reykjavík 

og sérsamböndum. Gögn eru fengin úr yfirstandandi langsniðsrannsókn Tahtinen o.fl. (2020). 

Þátttakendur voru allt íslenskt íþróttafólk í landsliðum, einstaklings eða -liðsíþróttum sem var 

boðið að taka þátt í könnuninni. Spurningum fyrir þessa rannsókn var bætt við spurningalistan 

þar sem íþróttafólk var beðið um að samþykkja eða ekki þátttöku spurningalista með 

spurningum um geðheilsu og frammistöðu, þeir sem samþykktu þátttöku fengu sendan tengil 

á netinu með spurningalista. (Tahtinen o.fl., 2020). 

 

Gagnaúrvinnsla 

Við greiningu gagna og úrvinnslu var notað IBM SPSS forritið, útgáfa 27. Töflur voru unnar 

og búnar til með Microsoft Word og Microsoft Excel. T-próf óháðra úrtaka (independent 

samples t-test) var notað til þess að bera saman skalana þrjá eftir kyni og tegund íþróttar. 

Skoðuð var einnig fylgni milli kvarðana með fylgnistuðlinum Pearson r. Styrkur fylgni er 

metinn frá 0,0 til +/- 0,2 til eru veik tengsl. +/- 0,4 til +/- 0,6 miðlungs tengsl og +/- 0,8 til +/- 

1,0 sterk tengsl (Akoglu, 2018).  
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Niðurstöður 

Heildarskor streitu, þunglyndis og kvíða eftir kyni, aldri og tegund íþróttar 

Tafla 1 sýnir meðaltöl og staðalfrávik á heildarskorum eftir kyni og tegund íþróttar. T-próf 

óháðra úrtaka var notað til þess að skoða hvort sá meðaltalsmunur væri marktækur. 

Meðalskor þáttakenda á streitukvarðanum (PSS-4) er 5,3 af mögulegum 20 stigum, 

(sf=2,8). Kynjamunur var ekki marktækur miðað við 95% öryggismörk. Þegar borin voru 

saman meðalskor þátttakenda sem eru í einstaklingsíþróttum (M= 5,96; sf= 2,78) samanborið 

við meðalskor þátttakenda í liðsíþróttum (M= 5,02; sf=2,75) kom í ljós að ekki var marktækur 

munur þar á milli (p>0,05). 

Meðalskor á þunglyndiskvarðanum (PHQ-9) var 4,11 af 27 mögulegum stigum 

(sf=2,94). Kynjamunur heildarskors á þunglyndiskvarða sýndi ekki marktækan mun (p>0,05), 

þar sem karlar (M=4,15; sf=2,6) skoruðu ekki marktækt hærra enx konur (M=4,09; sf=3,06). 

Munur á svörum hjá þátttakendum í liðsíþróttum (M=3,93; sf=2,86) og einstaklingsíþróttum 

(M=4,5; sf=3,03). 

         Meðalskor á frammistöðukvíða (SAS-2) var 24,43 af mögulegum 60 stigum (sf=7,7). 

Ekki var marktækur munur á kynjunum (p>0,05) á frammistöðukvíða, en karlar (M=26,5; sf= 

7,11) skoruðu aðeins hærra en konur (M=23,5; sf=7,8) að meðaltali. Frammistöðukvíði var 

skoðaður og borinn saman hjá liðs- og einstaklingsíþróttafólki. Þar var marktækur munur 

t(103)=-3,495; p<0,05) á hópunum tveim þar sem þátttakendur sem stunduðu liðsíþróttir (M= 

22,9; sf= 7,5) skoruðu lægra en þeir sem stunduðu einstaklingsíþróttir (M= 28,4; sf= 7,75).  

Tafla 1 

 

 Heildarskor á streitu-, þunglyndis- og kvíðakvarða eftir kyni og tegund íþróttar. 

  

N=113 

Kvarðar 

  

  

  

Heildarskor 

streitu 

PSS-4 

  

  

Heildarskor 

þunglyndis 

PHQ-9 

  

  

  

  

Heildarskor 

frammistöðu kvíða 

SAS-2 
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Kyn 

  

            

Karl 

  

5,06 2,87. 

  

13,21 2,7 26,5 7,11 

Kona 

  

5,36 

  

2,75 13,08 3,01 23,5 7,8 

Tegund 

íþróttar 

  

            

Liðsíþrótt 

  

5,02 

  

2,75 

  

12,93 

  

  

2,86 

  

22,9* 

  

  

7,5 

Einstaklings- 

íþrótt 

  

5,96 2,78 13,58 3,03 

  

28,4* 

  

7,75 

Skýring. *marktækur munur á meðaltölum miðað við 95% öryggismörk.    

  

Einstök þunglyndiseinkenni afreksíþróttafólks  

Tafla 2 sýnir algengi einkenna. Afreksíþróttafólkið sem voru þátttakendur þessarar 

rannsóknar upplifir að stærstum hluta engin einkenni þunglyndis, eða 56,5%. 34,5% virðast 

hafa væg einkenni. 4,5% upplifa miðlungs alvarleg einkenni. 

 

Tafla 2 

 

Alvarleikaflokkar: fjöldi og hlutfall þátttakenda. 

 

 

PHQ 
  

Engin einkenni Væg einkenni Miðlungs alvarleg  
  einkenni 

  

Miðlungs- 
  alvarlegt 
þunglyndi 

  

Alvarlegt þunglyndi 

    
0-4 stig  

  
5-9 stig 

  
10-14 stig 

  
15-21 stig 

  

  
  

20-27 stig 
  

  

  
% (n) 

  
56,5% (n=64) 

  

  
34,5% (n=39) 

   
4,5% (n=5) 

   
0% (n=0) 

  
0% (n=0) 
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 Skor einstakra þunglyndiseinkenna 

Skor einstakra þunglyndiseinkenna má sjá í töflu 3 þar sem afreksfólk sem skorar 0-1 sýna 

engin einkenni þunglyndis en 2-3 sýna einkenni í fjölda þátttakenda. 

 

Tafla 3 

 

Tíðni einstakra þunglyndiseinkenna  

  

PHQ-9 

  

  

   

1-2 

(alls ekki-  

Nokkra daga) 

3-4 

(meira en helming 

 tímans- nánast  

alla daga) 

N/n % N/n % 

Depurð/vonleysi 111/106 93,8 111/5 4,4 

Áhuga/ánægjuleysi 111/108 95,6 111/3 2,7 

Lystarleysi/ofát 110/108 93 110/5 4,4 

Truflaður svefn 110/95 84,1 111/15 13,2 

Þreyta/orkuleysi 111/92 81,4 111/19 16,8 

Eirðarleysi/hægar 

hreyfingar 

110/108 95,6 110/2 2,7 

Einbeitingarleysi 111/107 94,7 111/4 3,6 

Liðið illa með 

sjálfan sig 

111/103 91,2 111/8 7,2 
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Sjálfsvígshugsanir/ 

sjálfsskaði 

110/108 95,6 110/2 1,8 

  

Fylgni heildarskora  

Fylgni eða samband milli breytanna var skoðuð með Pearson r fylgnistuðlinum. 

Þunglyndiskvarði borin saman við streitukvarðan sýndi jákvæð miðlungs tengsl milli breyta 

og marktækt samband (r (109) = 0,59; p < 0,00). Athugað var með samband milli þunglyndis 

og frammistöðukvíða þar sem einnig var jákvætt miðlungs samband, marktækt (r (104) = 

0,54; p < 0,001). Tengsl kvíðakvarðans og streitukvarðans voru líka marktæk en jákvæð 

miðlungs tengsl voru milli breyta (r (104) = 0,538; p < 0,001). 

 

Fylgni streitu, frammistöðukvíða og einstakra þunglyndiseinkenna  

Fylgni streitu og einstakra þunglyndiseinkenna var skoðað með Pearson r fylgnistuðlinum og 

kom í ljós að jákvætt marktækt samband var á milli streitu og nánast allra einkenna 

þunglyndis, misjafnlega sterkt. Veik marktæk tengsl voru á milli streitu og eftirfarandi 

þunglyndiseinkenna: einbeitingarleysi (r (105) = 0,27; p < 0,001), áhugi og ánægjuleysi (r 

(105) = 0,35; p < 0,001), þreyta og orkuleysi r (105) = 0,27; p < 0,001) og lystarleysi/ofáts (r 

(104) = 0,31; p < 0,001). Að líða illa með sjálfan sig sýndi marktæk miðlungs sterk tengsl við 

streitu r (105) = 0,47; p < 0,001), miðlungs tengsl voru líka milli streitu og depurðar (r (105) 

= 0,52; p < 0,001). Tengsl milli streitu og eirðarleysi/hægar hreyfingar, svefntruflana og 

sjálfsvígshugsana voru ekki marktækt.  

Við skoðun á frammistöðukvíða og sambandi hans við einstök þunglyndiseinkenni kom í ljós 

að marktæk miðlungs tengsl voru milli kvíða og að líða illa með sjálfan sig (r (103) = 0,45; p 

< 0,001) og kvíða og depurðar (r (103) = 0,48; p < 0,001). Samband þreytu og orkuleysis var 

marktækt en mjög veikt (r (103) = 0,27; p < 0,001). Einbeitingarleysi sýndi einnig veikt 

marktækt samband (r (103) = 0,38; p < 0,001), líka áhuga og einbeitingarleysi. Ekki var 

marktækt samband milli frammistöðukvíða og eftirfarandi þunglyndiseinkenna: svefntruflana, 

lystarleysis/ofáts, eirðarleysi/hægar hreyfingar og sjálfsvígshugsana.  
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Tafla 4 

 

Fylgni streitu, frammistöðukvíða og einstakra þunglyndiseinkenna  

 

Heildarskor PSS-4 og SAS-2 Streita Frammistöðukvíði 

Einkenni         

 
r p r p 

Depurð 0,52 <0,001** 0,48 <0,001** 

Áhugi og ánægjuleysi 0,35 <0,001** 0,19 0,050 

lystarleysi/ofát 0,31 <0,001** 0,17 0,073 

Truflaður svefn 0,26 0,006 0,27 0,270 

Þreyta/orkuleysi 0,27 <0,001** 0,27 <0,001** 

Eirðarleysi/hægar hreyfingar 0,13 0,186 0,12 0,215 

Einbeitingarleysi 0,27 <0,001** 0,38 <0,001** 

Liðið illa með sjálfan sig 0,47 <0,001** 0,45 <0,001** 

Sjálfsvígshugsanir/sjálfsskaði 0,18 >0,057 0,05 0,608 

Skýring: ** marktækt miðað við 0,001 öryggismörk 
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Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða almenna streitu, þunglyndiseinkenni og 

frammistöðukvíða hjá afreksíþróttafólki og bera saman niðurstöður eftir kyni og hvort 

þátttakandi væri í einstaklings- eða liðsíþrótt. Samband streitu og frammistöðukvíða við 

einstök þunglyndiseinkenni voru skoðuð sem og tengsl heildarskora á streitu-, þunglyndis- og 

frammistöðukvíða kvörðum. 

Niðurstöður sýna að lítið er um að afreksfólkið í þessu úrtaki sé að finna fyrir mikilli streitu, 

kvíða eða þunglyndi. Meðalskor á streitukvarðanum var 5 af 20, 13 af 27 á 

þunglyndiskvarðanum og 23-26 af 60 á frammistöðukvíða 

kvarðanum.Þunglyndisheildarskorið á PHQ-4 kvarðanum sýndi að enginn afreksíþróttamaður 

í úrtakinu upplifði alvarleg einkenni, 4,5% skoruðu 10 eða hærra og upplifðu þar með 

miðlungs alvarleg einkenni. Álykta má út frá þessum tölum að ekki sé algengt að íþróttafólk 

finni fyrir mikilli vanlíðan. Hæst var skorað í þreyta og orkuleysi en 16,8% finna þar fyrir 

einkennum. Svefntruflanir koma þar á eftir þar sem 13,2% eru með einkenni. 7,2% segjast 

líða illa með sjálfan sig. Önnur þunglyndiseinkenni eru öll undir 5%.  

Hér er vert að nefna aftur Gagnvirknislíkanið (e. The cognitive-transactional model of 

stress; Gerber o.fl., 2018). Lazarus sagði streitu koma frá huglægu mati okkar á umhverfinu 

(Morrison og Bennett, 2012; Gerber o.fl., 2018). Mikilvægt er að hafa líkanið í huga þegar 

skoðuð er streita afreksfólk í íþróttum þar sem í flestum tilvikum virðast þau taka mjög vel á 

streitunni sem óhjákvæmilega fylgir þeirra íþrótt. Þau eru undir miklu álagi oft á tíðum. Ef til 

vill bendir þetta til þess að afreksíþróttafólk upplifi þetta álag ekki endilega streituvaldandi og 

hefur bjargráð sem hjálpar þeim að meta aðstæður á jákvæðan hátt.  

Við skoðun á kynjamun leiddu niðurstöður í ljós að ekki var marktækur munur á 

kynjunum í streitu, þunglyndi og frammistöðukvíða. Þegar bornir voru saman einstaklingar 

sem stunda einstaklingsíþróttir og þeim sem stunda liðsíþróttir sýndu niðurstöður þar að ekki 

var marktækur munur á streitu og þunglyndi en marktækur munur var á frammistöðukvíða þar 

sem þeir í einstaklingsíþróttum upplifa meiri kvíða en þeir sem eru í liðsíþróttum. Margar 

ástæður geta verið fyrir því að hér var ekki mikið um marktækan mun á kynjunum eða tegund 

íþróttar en við upphafrannsóknar var búist við því að niðurstöður myndu að öllum líkindum 

sýna marktækan mun því rannsóknir benda til þess. Erfitt er að benda á nákvæmlega af hverju 

þetta stafar, en það er vert að nefna að eingöngu íslenskt afreksíþróttafólk var í úrtakinu og 

mikill meirihluti voru kvenkyns eða í liðsíþrótt, það er að segja undir 30% voru karlkyns og 
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undir 30% í einstaklingsíþróttum. Tiltölulega lítið úrtak íþróttamanna var í þessari rannsókn 

sem getur haft áhrif á niðurstöður.  

Allflestar rannsóknir sýna að almennt sé algengara að konur upplifi meiri streitu, 

kvíða og þunglyndi en karlar. Sambærileg rannsókn Tahtinen o.fl. (2021) á íþróttafólki sýndi 

að konur upplifðu meira þunglyndi en karlar. Þátttakendur í einstaklingsíþróttum voru að 

skora hærra á þunglyndi samanborið við þá sem voru í einstaklingsíþróttum. Þessi rannsókn 

styður ekki þennan mun ar sem ekki fannst marktækur munur á streitu, þunglyndi og 

frammistöðukvíða. Aftur á móti er rétt að nefna að um mun stærri rannsókn var að ræða þar 

sem þátttakendur voru 885 hjá Tahtinen o.fl. (2021). 

Samband heildarskora á streitu-, þunglyndis- og frammistöðukvíði kvörðum var 

greinilega jákvætt samband en marktæk tengsl voru á milli breyta. Samband milli þunglyndis 

og streitu var marktækt þannig að það er líklegt að þeir sem finna fyrir einkennum þunglyndis 

eru líka að finna fyrir streitu og öfugt.  Sömu sögu má segja um samband þunglyndis og 

frammistöðukvíða þar sem það var marktækt. Frammistöðukvíði og streita voru líka borin 

saman en þar var líka marktækt samband. Vegna þessara niðurstaðna má álykta að tengsl séu 

á milli þessara breyta og kemur það ekki á óvart þar sem breyturnar eru náskyldar og verka 

allar á einhvern hátt saman.  

Niðurstöður sýndu marktækt samband á milli streitu og flestra þunglyndiseinkenna, 

sterkasta sambandið var á milli streitu og depurðar, auk þess  að líða illa með sjálfan sig. 

Samband frammistöðukvíða og þunglyndiseinkenna sýndi sömu niðurstöður þar sem 

einkennin depurð og það að líða illa með sjálfan sig var sterkast. Mjög áhugavert er að depurð 

og það að líða illa með sjálfan sig sýna sterkustu fylgnina bæði við streitu og 

frammistöðukvíða.  

Þessi tengsl endurspegla niðurstöður annarra rannsókna sem sýna það að streituviðbrögð spá 

fyrir um og tengjast þunglyndiseinkennum (Nicolai o.fl., 2013). Það að sterkasta sambandið 

sé á milli depurðar og að líða illa með sjálfan sig kemur að vísu ekki mikið á óvart þar sem 

streita og kvíði eru oft tengd því að vera mjög meðvitaður um sjálfan sig og kvíðnir 

einstaklingar oft sjálfsmiðaðri en aðrir (Watkins og Teasdale, 2004). Veikustu tengslin voru 

milli eirðarleysis og hægra hreyfinga, einbeitingarleysis og sjálfsvígshugsana þegar  metin 

voru tengsl við streitu. Samband frammistöðukvíða og einstakra einkenna höfðu veikustu 

tengslin við matarlyst, eirðarleysi, sjálfsvígshugsanir og áhuga- og ánægjuleysi. Samkvæmt 

Nesse og félögum geta birtingamyndir og samsetningar af þunglyndiseinkennum verið allt að 
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þúsund. Það eitt segir okkur hve flókið þetta samspil getur verið við að greina og spá fyrir um 

þunglyndi (Fried og Nesse, 2015b). 

Sálrænir streituvaldar hafa verið tengdir við þunglyndi (Maddock og Pariante, 2001). 

Streita eða streituvaldandi aðstæður leiða til þunglyndis og öfugt (Van Praag, 2004). 

Þunglyndi leiðir einnig til streitu og það er erfitt að segja til um það hvort streita sé orsök eða 

afleiðing þunglyndis (Van Praag, 2004). 

Ýmsir rannsakendur, sérstaklega Nesse o.fl. (2014), hafa lagt til að mikill ávinningur 

sé fólginn í því að skoða einstök þunglyndiseinkenni, því einkenni eru mismunandi og einnig 

það hvernig þau tengjast persónuleika, genum, meðvirkni eða erfiðri reynslu (Fried og Nesse, 

2014). Einstök þunglyndiseinkenni voru því skoðuð frekar þar sem mikilvægt er að skoða 

undirliggjandi ástæður þunglyndis og hvort það séu einhver einkenni algengari en önnur í 

sambandi við þennan tiltekna hóp. Við þá skoðun kom í ljós að þreyta og orkuleysi skoraði 

hæst hjá þátttakendum og svefnvandi fylgdi þar á eftir. Það kom ekki á óvart þar sem þessir 

þættir  skipta augljóslega miklu máli fyrir íþróttafólk að hafa í lagi þar sem það æfir og keppir 

undir miklu álagi. Svefnleysi getur orsakast af ýmsum ástæðum eins og koffínneyslu eða því 

að vaka fram eftir, þreyta og orkuleysi koma þá í kjölfarið. Hollur og orkuríkur matur er 

mikilvægur til að takast á við þreytu og orkuleysi, sérstaklega fyrir íþróttafólk (Moeller, 

2004).  

Samkvæmt þessum niðurstöðum er margt sem gott er að hafa í huga varðandi 

íþróttafólk og geðheilsu þeirra ásamt áhættuþáttum, hvaða þættir það eru sem þarf að fylgjast 

vel með og hvað passa má upp á þegar kemur að afreksíþróttafólki þar sem samband streitu, 

kvíða og þunglyndiseinkenna er greinilegur. Streita helst í hendur við þunglyndiseinkenni og 

þess vegna er mikilvægt að vera meðvitaður um það samband og ef streita er farin að verða 

mikil er mikilvægt að grípa í rétt verkfæri.  

Tahtinen og Kristjansdottir (2018) báru saman íslenskt háskólafólk og íþróttafólk þar 

sem niðurstöður sýndu marktækan mun á afreksíþróttafólki og háskólafólki þegar kvíði og 

þunglyndi voru skoðuð. Niðurstöður þeirra bentu til þess að tíðni kvíða og þunglyndis sé 

hærri meðal háskólafólks, sem bendir til þess að íþróttafólk séu ef til vill betra að takast á við 

streituvalda. (Tahtinen og Kristjansdottir, 2018). Þetta undirstrikar rannsókn Gerber o.fl. 

(2018) sem drógu þá ályktun að íþróttafólk er ef til vill betra að takast á við streituvalda en 

þeir sem stunda ekki íþróttir. 

Þreyta og orkuleysi er greinilega algengustu einkennin hjá þátttakendum í þessari 

rannsókn. Það þarf ekki endilega að stafa að andlegum kvillum eða geðheilsu á einhvern hátt. 
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Margt getur orsakað þreytu og orkuleysi og er eitthvað sem allir upplifa við og við, en oft 

stafar það af svefnskorti (Moeller, 2004) en það var líka næst algengasta þunglyndiseinkennið 

í þessari rannsókn. Of mikil áreynsla er líka áhættuþáttur (Moeller, 2004) en hjá íþróttafólki 

getur það haft áhrif á þjálfun og árangur í frammistöðu. Mataræði, járnskortur eða þunglyndi 

geta orsakað eða spilað inn í þreytu og orkuleysi (Moeller, 2004). 

 Rannsókn Nesse og Fried (2015a) sýndi að algengustu einkennin séu depurð, 

þreyta/orkuleysi og einbeitingarleysi en það voru svipaðar niðurstöður í þessari rannsókn þar 

sem þreyta/orkuleysi skoraði hæst. Óalgengustu einkennin voru sjálfsvígshugsanir og 

eirðarleysi eða hægar hreyfingar en sömu niðurstöður voru í þessari rannsókn.  

Samkvæmt þessari rannsókn er lítill hluti hópsins að upplifa einhver einkenni streitu, 

frammistöðukvíða eða þunglyndi og mjög lítil hluti upplifir einkenni, sem er jákvætt. Í 

framtíðarrannsóknum væri vert að skoða mun á íslensku og erlendu íþróttafólki ásamt því að 

skoða almenna geðheilsu íþróttafólks. Einnig að skoða betur muninn á einstaklings- og 

liðsíþróttum þar sem greinilega er meira um andlega kvilla meðal þeirra sem stunda 

einstaklingsíþróttir. Gott væri að fara í ítarlegri skoðun á því og af hverju það gæti stafað. 

Einstök þunglyndiseinkenni og samband þeirra við streitu og kvíða hjá íþróttafólki er efni sem 

vert er að skoða nánar, sem og samband á milli einstakra þunglyndiseinkenna. 

Mikilvægt er að íþróttahreyfingin, íþróttafélög og þjálfarar séu meðvituð um líðan 

afreksfólks í sambandi við keppnir, æfingar og þjálfun því að sjálfsögðu er það markmiðið að 

efla einstaklinga út í lífið þar sem partur af því er að líða vel í eigin skinni. 
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