
 

< 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hugurinn ber mig hálfa leið 
Miðlunaráhrif þunglyndisþanka og íhugunar á samband 

andlegs styrks og þunglyndiseinkenna hjá 
afreksíþróttafólki  

 
 
 
 
 
 
 

Sara Björk Jónsdóttir 
 

Sálfræðideild 
Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 
2021 



 

 

 
 
 
 
 

Hugurinn ber mig hálfa leið 
Miðlunaráhrif þunglyndisþanka og íhugunar á samband 

andlegs styrks og þunglyndiseinkenna hjá 
afreksíþróttafólki 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sara Björk Jónsdóttir 
 

Tólf eininga lokaverkefni  
 sem er hluti af 

Baccalaureus Artium-prófi í sálfræði 
 
 
 
 

Leiðbeinandi: Richard Eirikur Taehtinen 
Sálfræðideild 

Háskólinn á Akureyri 
 
 
 
 

 
 
 

Sálfræðideild  
Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 
Akureyri, september 2021 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titill: Hugurinn ber mig hálfa leið 
Stuttur titill: Miðlunaráhrif þunglyndisþanka og íhugunar á samband andlegs 
styrks og þunglyndiseinkenna hjá afreksíþróttafólki 
Tólf eininga bakkalárprófsverkefni sem er hluti af Baccalaureus Artium-prófi í 
sálfræði. 
 
Höfundarréttur © 2021  Sara Björk Jónsdóttir 
Öll réttindi áskilin 
 
 
Sálfræðideild 
Hug- og félagsvísindasvið 
Háskólinn á Akureyri 
Sólborg, Norðurslóð 2 
600 Akureyri 
 
Sími: 460 8000 
 
 
Skráningarupplýsingar: 
Sara Björk Jónsdóttir, 2021 
Bakkalárprófsverkefni 
Sálfræðideild, hug- og félagsvísindasvið 
Háskólinn á Akureyri,  
56 bls. 
 
Akureyri, september 2021 
 



 

 i 

Útdráttur 

Bakgrunnur: Þrátt fyrir að rannsóknir hafi sýnt að andlegur styrkur virðist vera verndandi 

þáttur þunglyndis, þá er skortur á rannsóknum sem hafa skoðað undirliggjandi sálræna þætti 

sem geta haft áhrif á sambandið á milli andlegs styrks og þunglyndiseinkenna hjá 

afreksíþróttafólki.  

Markmið: Að skoða hvort andlegur styrkur og undirvíddir andlegs styrks (sjálfstraust, 

stöðugleiki og stjórn) geti haft verndandi áhrif á þunglyndi með því að skoða samband þess við 

grufl (þunglyndisþanka og íhugun). 

Aðferð: Þátttakendur í rannsókn voru 113 íslenskt landsliðs- og afreksíþróttafólk (80 konur og 

33 karlar) á aldrinum 18-37 ára sem stunda annaðhvort einstaklingsíþrótt eða hópíþrótt. Sports 

Mental Toughness Questionnaire (SMTQ) og Patient Health Questionnarie (PHQ-9) voru 

notuð sem mælitæki og til að svara rannsóknarspurningum voru gerðar hliðstæðar 

miðlunargreiningar.  

Niðurstöður: Andlegur styrkur og stjórn eru mikilvægir verndandi þættir í tengslum við 

þunglyndiseinkenni. Þunglyndisþankar, en ekki íhugun, virðast útskýra sambandið á milli 

andlegs styrks og þunglyndiseinkenna og sambandið á milli stjórnar og þunglyndiseinkenna, 

þar sem bæði andlegur styrkur og stjórn hafa neikvæð tengsl við þunglyndiseinkenni þar sem 

þau hafa neikvæð tengsl við þunglyndisþanka, en þunglyndisþankar hafa jákvæð tengsl við 

þunglyndi. Íhugun virðist útskýra óbein jákvæð tengsl sjálfstrausts við þunglyndiseinkenni, en 

bein áhrif sjálfstraust, án áhrifum grufls, hefur neikvæð tengsl við þunglyndiseinkenni. Þó að 

aukinn stöðugleiki hafi bein neikvæð tengsl við þunglyndiseinkenni þá skila þunglyndisþankar 

og íhugun engum marktækum áhrifum í því sambandi.  

Ályktun: Andlegur styrkur og stjórn eru mikilvægir verndandi þættir í tengslum við 

þunglyndiseinkenni þegar áhrif þunglyndisþanka er skoðað um leið.  

 

Lykilhugtök: Þunglyndi, grufl, þunglyndisþankar, íhugun, andlegur styrkur, afreksíþróttafólk 
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Abstract 

Background: Although research has shown that mental toughness seems to be a protective 

factor for depressive symptoms, there is a lack of research that examine the underlying 

psychological factors that can affect the relationship between mental toughness and depressive 

symptoms in elite athletes.  

Aim: To explore whether mental toughness and the sub-dimensions of mental toughness 

(confidence, constancy and control) can have protective effect on depressive symptoms by 

examining its relationship to rumination (brooding and reflection).  

Method: A total of 113 Icelandic elite and national team athletes were included in the study 

(80 women and 33 men) aged 18-37 who engage in either individual or team sports. Sports 

Mental Toughness Questionnaire (SMTQ) and Patient Health Questionnaire (PHQ-9) were 

used as measurement tools and to answer the research questions, parallel mediations were 

performed.  

Results: Mental toughness and control are important protective factors in the relationship with 

depressive symptoms. Brooding, but not reflection, seems to explain the relationship between 

mental toughness and depressive symptoms and the relationship between control and depressive 

symptoms, as both mental toughness and control are negatively related to depressive symptoms 

by reducing brooding, but brooding is positively related to depressive symptoms. Reflection 

seems to explain the indirect positive effects of confidence on depressive symptoms, but 

confidence alone, without brooding or reflection, has negative association with depressive 

symptoms. Although increased constancy is negatively associated with depressive symptoms, 

brooding and reflection do not have significant effect in this regard. 

Conclusion: Mental toughness and control are important protective factors associated with 

depressive symptoms when examining the effects of brooding at the same time. 

 

Keywords: Depression, rumination, brooding, reflection, mental toughness, elite athletes
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1 Inngangur 
Geðraskanir (e. mental illness) hafa verið hluti af tilveru manna í gegnum tíðina en lítið hefur 

verið fjallað um þær í tengslum við íþróttafólk og þá sérstaklega afreksíþróttafólk (Bauman, 

2015). Þrátt fyrir að afreksíþróttafólk hafi í auknum mæli verið opið fyrir því að tala um reynslu 

sína af geðröskunum (Arvinen-Barrow, 2016), þá er umfjöllunarefni tengt geðröskunum ennþá 

neikvæður stimpill í mörgum íþróttagreinum (Rice o.fl., 2016) og þá sérstaklega tengt 

afreksíþróttafólki, sem oft er fjallað um í fjölmiðlum þar sem þeim er lýst sem sterkum og 

öflugum einstaklingum (Arvinen-Barrow, 2016). Íþróttir eru taldar vera verndandi þáttur fyrir 

geðraskanir (Mahmood og Friedman, 2021) en nýlegar rannsóknir hafa verið að sýna að tíðni 

þunglyndis hjá afreksíþróttafólki sé svipað og hjá almenningi (Mahmood og Friedman, 2021; 

Kuettel o.fl., 2021).  

Rannsóknir hafa sýnt að þunglyndi (e. depression) á meðal afreksíþróttafólks geti haft 

mikil áhrif á getu þeirra til að stunda íþróttina (Wolanin o.fl., 2015). Þunglyndi er viðurkennd 

geðröskun sem einkennist af sálrænni vanlíðan, skapsveiflum, þreytu og sektarkennd 

(American Psychiatric Association, 2013). Ennfremur má líta á þunglyndi sem röskun sem 

samanstendur af tilfinningalegum, vitrænum og lífeðlisfræðilegum einkennum, en í kjölfarið 

geta fylgt alvarlegri vandamál, þar með talið sjálfsvígshugsanir (Hawton o.fl., 2013). Í íþróttum 

getur þunglyndi því verið töluverð áskorun (Nixdorf o.fl., 2020) og hafa rannsóknir sýnt mjög 

breytilega tíðni, allt frá 6% (Schaal o.fl., 2011) til 43% (Gouttabarge o.fl., 2015) þegar tekið er 

tillit til bæði kvíða- og þunglyndiseinkenna. Í rannsókn Tahtinen og félaga (2021a) þá sýndu 

8,1% íþróttafólks í liðsíþróttum á Íslandi klínísk marktæk einkenni þunglyndis (Tahtinen o.fl., 

2021a). Þessar niðurstöður þarf þó að taka með fyrirvara vegna þess að þær fara eftir úrtaki og 

matsaðferð rannsóknar (Nixdorf o.fl., 2020). Rannsóknir hafa að mestu lýst breytileika á 

heildartíðni þunglyndis á milli mismunandi tegunda af íþróttum, en fáar rannsóknir hafa bent á 

sálræna undirliggjandi áhættuþætti sem gætu útskýrt þennan mun (Frank o.fl., 2013).  

Fyrri rannsóknir innan almennrar- og klínískrar sálfræði hafa sýnt fram á veruleg tengsl 

á milli þunglyndis og grufls (e. rumination) (Papageorgiuou og Wells, 2003) en grufl er talið 

áhættuþáttur fyrir þunglyndi (Diotaiuti o.fl., 2021). Grufl er hugsunarháttur einstaklings sem 

getur reynst erfitt fyrir hann að ráða við vegna þess að hann hugsar ákveðna hluti mjög djúpt 

og þær hugsanir verða oftar en ekki mjög ákafar og truflandi fyrir viðkomandi (Bartoskova o.fl., 

2018). Grufl hefur margskonar neikvæðar afleiðingar líkt og að auka líkur á þunglyndi þar sem 

það truflar einstaklinginn að hugsa í lausnum, dregur úr næmni fyrir breyttum aðstæðum, hefur 
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áhrif á svefnleysi, eykur hvatvísa hegðun, viðheldur lífeðlisfræðilegum streituviðbrögðum og 

eykur neikvæðar hugsanir (Watkins og Roberts, 2020).  

Rannsóknir hafa sýnt að grufl inniheldur tvær undirvíddir, þunglyndisþanka (e. 

brooding rumination) og íhugun (e. reflective rumination) (Miranda og Nolen-Hoeksema, 

2007). Athyglisferlar (e. attention processes) viðhalda neikvæðum hugsunum (Fergus, Bardeen 

og Orcutt, 2012) og þegar þær hugsanir verða svo miklar að þær komast utan stjórn 

einstaklingsins svo hann eyðir mestum tíma sínum í að velta sér uppúr þeim og festist í því fari, 

þá kallast sá hugsunarháttur þunglyndisþankar (Diotaiuti o.fl., 2021). Hinsvegar þegar 

einstaklingur er ítrekað að hugsa um neikvætt ástand á þann hátt að einbeita sér að því að skilja, 

meta og leysa vandamálið þá kallast sá hugsunarháttur íhugun (Schoofs o.fl., 2010). Fyrri 

rannsóknir hafa bent til þess að þunglyndisþankar, en ekki íhugun, sé undirliggjandi 

áhættuþáttur sem getur útskýrt þunglyndiseinkenni (Pearson o.fl., 2010).  

Hingað til hafa rannsóknir á íþróttafólki aðallega horft til áhættuþátta fyrir geðraskanir 

en fáar rannsóknir hafa einbeitt sér að hugsanlegum verndandi þáttum (Schinke o.fl., 2017). 

Einn verndandi þáttur er andlegur styrkur (e. mental toughness), en fáir þættir eru jafn 

mikilvægir og andlegur styrkur til þess að ná forskoti og árangri í íþróttum (Yasar og Turgut, 

2020). Spurningarlistarnir Mental Toughness Questionnaire-48 (MTQ48) (Clough o.fl., 2002) 

og Sports Mental Toughness Questionnaire (SMTQ) (Sheard o.fl., 2009) eru mælitækin sem 

notuð eru til að meta andlegan styrk, en bæði mælitækin hafa leitt í ljós að þeir einstaklingar 

sem mælast með meiri andlegan styrk sýna jákvæðari tengsl við árangur, takast betur á við 

kröfur, hafa betri svefngæði, hafa meira sjálfstraust og ná betri sjórn á lífinu, lifa almennt 

heilbrigðari lífsstíl og sýna jákvæða frammistöðu (Zeiger og Zeiger, 2018). Samkvæmt 

skilgreiningu SMTQ þá felur andlegur styrkur í sér þrjár undirvíddir: sjálfstraust (traust á eigin 

getu til að ná markmiðum), stöðugleika (endurspeglar ákveðni, persónulega ábyrgð, jákvæð 

viðhorf og einbeitingargetu) og stjórn (að maður sjálfur sé persónulega áhrifamikill og geti leitt 

til æskilegra niðurstaðna með því að hafa stjórn á eigin tilfinningum) (Sheard, 2013).   

Fyrri rannsóknir hafa skoðað andlegan styrk, grufl og þunglyndi sem aðskildar 

hugsmíðar en hingað til hefur engin rannsókn skoðað sambandið á milli þessara þátta. 

Rannsóknir hafa sýnt að andlegur styrkur virðist vera verndandi þáttur þunglyndis (Weinberg 

o.fl., 2016), en lítið er vitað hvernig eða með hvaða hætti andlegur styrkur getur haft jákvæð 

áhrif á þunglyndiseinkenni hjá afreksíþróttafólki. Markmið þessarar rannsóknar er að skoða 

hvort andlegur styrkur og undirvíddir andlegs styrks (sjálfstraust, stöðugleiki og stjórn) geti haft 

verndandi áhrif á þunglyndi með því að skoða samband þess við grufl. Ástæða fyrir vali á 
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rannsóknarefni er vegna þess að það er skortur á rannsóknum sem skoða sálræn undirliggjandi 

ferli í sambandinu á milli andlegs styrks og þunglyndiseinkenna, en með því að skoða slík ferli 

er hægt að miðla áfram þekkingu í forvarnar- og meðferðarstarfi með íþróttafólki.  
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2 Fræðileg umfjöllun 
2.1 Geðraskanir og afreksíþróttafólk 
Áður var talið að algengi geðraskana hjá íþróttafólki væri lítið en ástæða þess er að rannsóknir 

voru takmarkaðar (Reardon og Factor, 2012). Undanfarna áratugi hafa orðið framfarir á sviði 

rannsókna sem skoða andlega heilsu íþróttafólks út frá geðröskunum (Gulliver o.fl., 2015). Þrátt 

fyrir að íþróttir séu verndandi þáttur fyrir geðraskanir (Mahmood og Friedman, 2021) þá hafa 

rannsóknir sýnt að íþróttafólk, líkt og almenningur, er ekki ónæmt fyrir geðröskunum þrátt fyrir 

gott útlit fyrir styrk og vellíðan (Reardon, 2017). Til að mynda þá getur þunglyndi og almenn 

kvíðaröskun komið fram hjá íþróttamönnum að minnsta kosti jafn oft og hjá almenningi 

(Reardon, 2017).  

Umfjöllun um geðraskanir hjá íþróttafólki er tiltölulega nýtt rannsóknarefni en árið 2018 

var vakin athygli á þessari umræðu eftir að tveir áberandi afreksíþróttamenn töluðu um í 

fjölmiðlum að barátta þeirra væri ekki einungis bundin við meiðsli og hreyfigetu, heldur einnig 

geðröskun. Fyrst opnaði körfuboltamaðurinn DeMar DeRozan á umræðu um þunglyndi og 

sagði: „sama hversu óslítandi við erum, þá erum við öll mannleg í lok dags“ (Smith, 2018). 

Þetta hvatti körfuboltamanninn Kevin Love til að segja sína sögu um persónulega baráttu við 

geðröskun, en mánuði eftir að DeRozan sagði sína sögu á samfélagsmiðlum þá skrifaði Love 

(2018) fyrstu persónulegu frásögn sína þar sem hann hélt því fram að „allir væri að ganga í 

gegnum eitthvað“. Love lýsti þunglyndi sínu með þessum orðum: „líkaminn minn var að reyna 

segja við mig: þú ert að fara að deyja“ (Love, 2018). Þessar frásagnir voru mikilvægar að því 

leiti að þær voru nákvæmar og skilaboðin þeirra voru einföld: Geðraskanir geta komið fram hjá 

hverjum sem er, þar á meðal afreksíþróttafólki (Love, 2018). 

 Fjölmiðlar hafa ekki einungis vakið athygli á geðröskunum hjá íþróttafólki heldur hafa 

rannsóknir tengdar þeim farið vaxandi í kjölfarið af umræðum í fjölmiðlum. Rannsóknir hafa 

leitt í ljós að kvíði, þunglyndiseinkenni og átröskun eru algeng á meðal íþróttafólks (Muir og 

Munroe-Chandler, 2020). Jafnframt hafa þær bent til þess að afreksíþróttafólk getur verið 

sérstaklega næmt fyrir því að upplifa aukna vanlíðan og er það meðal annars vegna krafna sem 

fylgja íþróttum á efsta stigi (Muir og Munroe-Chandler, 2020). Þrátt fyrir vaxandi áhuga á 
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umræðuefninu og rannsóknum í kjölfarið þá eru þættirnir sem hafa áhrif á geðheilsu og líðan 

íþróttafólks enn óljósir þar sem íþróttafólk virðist eiga erfiðara með að viðurkenna og leita sér 

stuðnings vegna geðrænna vandamála sinna (McLoughlin o.fl., 2021).  

Með tilliti til þess hversu lítið er vitað um algengi geðraskana hjá afreksíþróttafólki þá 

gerðu Gulliver og félagar (2015) rannsókn þar sem þeir skoðuðu einkenni afreksíþróttafólks frá 

Ástralíu hvað varðar sálræna líðan þeirra og geðraskanir. Rannsókn þeirra samanstóð af 224 

afreksíþróttafólki, þar af 118 konum og 106 körlum, sem öll voru úr hópi innlendra 

íþróttasamtaka. Þátttakendur svöruðu könnun sem mældi lýðfræðilega stöðu þeirra og 

geðheilsueinkenni. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að á heildina litið upplifðu 46,4% 

afreksíþróttafólksins að minnsta kosti eitt af geðheilbrigðisvandamálunum sem metin voru í 

könnuninni. Hlutfall þeirra sem sýndu klínísk marktæk einkenni fyrir geðraskanir var svipað 

og fyrri faraldsfræðilegar rannsóknir á alþjóðlegum afreksíþróttamönnum hafa sýnt fram á: 

þunglyndi (27,2%), átröskun (22,8%), almenn sálræn vanlíðan (16,5%), félagslegur kvíði 

(14,7%), almenn kvíðaröskun (7,1%) og felmtursröskun (4,5%). Þá sýndi slasað íþróttafólk 

hærra skor á bæði einkennum þunglyndis og almennri kvíðaröskun (Gulliver o.fl., 2015).  

Það er nokkuð ljóst að það er mikil þörf að rannsóknir í klínískri íþróttasálfræði safni 

ekki eingöngu upplýsingum um tíðni geðraskana hjá afreksíþróttafólki heldur skoði hvað veldur 

þeim og reyna að skoða þær undirliggjandi sálrænu breytur sem auka hættu á til dæmis 

þunglyndiseinkennum (Nixdorf o.fl., 2020). Eftir að rannsóknir hófust á þessu sviði, hefur 

framlag íþróttasálfræðinga aukist til muna en þeirra hlutverk er að stuðla að bættri andlegri 

heilsu íþróttafólks (Muir og Munroe-Chandler, 2020).  

 

2.2 Þunglyndi og afreksíþróttafólk 
Rannsóknir hafa sýnt að þunglyndi sé algengt geðheilsuvandamál hjá almenningi en ekki síður 

hjá íþróttafólki (Wolanin, 2020). Þunglyndi (e. depression) vísar til mismunandi svipgerða (e. 

phenotypes) með sameiginleg einkenni áhugaleysis á athöfnum sem áður voru ánægjulegar, en 

eru mismunandi í hugsun, hegðun og lífeðlislegum viðbrögðum (DeRubeis og Strunk, 2016). 

Þunglyndiseinkenni eru meðal annars vonleysi, pirringur, tómleiki, örvænting og langvarandi 

þreyta (Center for Substance Abuse Treatment, 2008). Þá getur þunglyndi verið mis alvarlegt 

og eitt dæmi um mjög alvarlegt þunglyndi sést í frásögn frá goðsagnakennda ólympíska 

sundmanninum Michael Phelps, en hann sagði þunglyndi sitt hafa leitt til stunda þar sem hann 
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„vildi ekki vera á lífi“ (Scott, 2017). Þunglyndi hefur bæði skaðleg áhrif á líðan og virkni 

einstaklinga en andleg heilsa snýst um meira en bara andlega kvilla (Henriksen o.fl., 2018).   

Áður fyrr var litið á andlega heilsu sem annaðhvort nærveru (e. presence) eða fjarveru 

(e. absence) geðsjúkdóma (Schinke o.fl., 2017). Hinsvegar er búið að viðurkenna að hægt er að 

líta á andlega heilsu á tvo mismunandi vegu, annars vegar með nýrri skilgreiningunni á andlegri 

heilsu (blómstrandi til örmagna) (Keyes, 2002) og svo eldri skilgreiningunni um geðheilsu 

(geðraskanir eða ekki) (Payton, 2009). Báðar skilgreiningar má skilja út frá jákvæðum þáttum 

(til dæmis seiglu) og neikvæðum þáttum (til dæmis þunglyndisþanka) (Gucciardi o.fl., 2017). 

Eldri skilgreiningin um geðheilsu snérist um að leggja áherslu á áhættuþætti (neikvæð einkenni) 

en ekki á verndandi þætti (jákvæð einkenni) sem snéru að bæði andlegri heilsu og geðheilsu 

(Keyes, 2002). Í dag hafa viðhorfin breyst á þann hátt að byrjað er að einblína á bæði 

áhættuþætti og verndandi þætti sem snúa að geðheilsu, en með því að einblína á báða þessa 

þætti þá hefur sést betri árangur í meðhöndlun geðraskana (Gucciardi o.fl., 2017).  

Kuettel og félagar (2021) gerðu í upphafi árs rannsókn á 612 dönskum 

afreksíþróttamönnum þar sem þeir könnuðu andlega líðan og algengi kvíða- og 

þunglyndiseinkenna þeirra, greindu duld snið (e. latent profiles) hjá íþróttamönnum útfrá 

geðheilsu þeirra og geðsjúkdómum og könnuðu hvaða mismunandi þættir eru til staðar í bæði 

vernandi þáttum og áhættuþáttum hvað varðar geðheilsu. Niðurstöður þeirra sýndu að 13,9% 

íþróttamannanna sýndu einkenni um alvarlegan kvíða og 21,1% þeirra sýndu einkenni um 

alvarleg þunglyndiseinkenni, en það sýnir svipuð kvíða- og þunglyndiseinkenni og almenningur 

í Danmörku. Með duldri þversniðsgreiningu (e. latent profile analysis) komu í ljós þrjú 

afgerandi geðheilsusvið: að blómstra (e. flourishing), hófleg geðheilsa (e. moderate mental 

health) og örmögnun (e. languishing). Eftir prófun þessara þátta kom í ljós verulegur munur á 

sviðum er varðar skynjun íþróttafólksins á félagslegum stuðningi þeirra, íþróttaumhverfi og 

streituvöldum frá mismunandi sviðum í lífinu. Þeir einstaklingar sem skoruðu hæst voru 

blómstrandi (64,2%), en þeir einkenndust af vellíðunarskorum yfir meðallagi og sýndu merki 

um lág kvíða- og þunglyndiseinkenni. Um það bil 30% einkenndust af hóflegri geðheilsu, en 

kvíða- og þunglyndiseinkenni þeirra mældust í meðallagi. Þeir einstaklingar sem skoruðu lægst 

voru örmagna (6,5%), en þeir einkenndust af lágum vellíðunarskorun og sýndu merki um 

alvarleg kvíða- og þunglyndiseinkenni. Af þeim einstaklingum sem skoruðu hæst á 

þunglyndiseinkennum skoruðu aðeins 0,03% á blómstrun (Kuettle o.fl., 2021). Þessar 

niðurstöður sýna að þrátt fyrir að geðheilsa og geðsjúkdómar séu tvær aðskildar víddir, þá eru 
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þær samt skyldar, en þunglyndi getur verið mikilvæg hindrun til að stuðla að andlegri heilsu 

íþróttafólks (Hammond o.fl., 2013). 

Á tímum aukinnar streitu virðist íþróttafólk vera næmara fyrir þunglyndi (Rice o.fl., 

2016) og rannsóknir hafa leitt í ljós að langvarandi streita geti verið sterk forspá þess (Slavich 

o.fl., 2019). Streita sem afreksíþróttafólk stendur frammi fyrir getur verið vegna hversu mikils 

er ætlast af þeim, eins og að takast á við áskoranir (Kissinger og Miller, 2009). Áskoranir geta 

verið af margvígslegum toga en þær geta tengst þátttöku í íþróttinni, jafnvægis á milli 

íþróttafræðinnar og keppnis eða móts, félagsstarfsemi, árangri í íþróttinni og/eða mistökum, 

tilfinningalegum stöðugleika, líkamlegri heilsu, meiðslum og ekki síður samskiptum við 

þjálfara, liðsfélaga, foreldra og vini (Kissinger og Miller, 2009). Þessar kröfur sem tengjast 

áskorunum geta valdið því að íþróttamönnum er hættara við geðræn vandamál, eins og 

þunglyndi, þegar þeir geta ekki tekist á við tiltekna áskorun (Etzel, 2006).  

Vísindamenn hafa bent á að þunglyndi sé stórt geðheilbrigðisvandamál á meðal 

íþróttafólks (Rao og Hong, 2016). Kvenkyns íþróttamenn virðast sýna alvarlegri 

þunglyndiseinkenni en karlkyns íþróttamenn (Yang o.fl., 2007) og þá sést einnig töluvert meira 

þunglyndi hjá nýliðum í afreksíþróttum samanborið við reyndari afreksíþróttamenn (Wieland 

o.fl., 2013). Rannsókn Hammond og félaga (2013) leiddi í ljós að um það bil 34% íþróttafólks 

uppfylla skilyrði fyrir væg og meðal mikil þunglyndiseinkenni og 68% íþróttafólks uppfylla 

skilyrði fyrir meiriháttar þunglyndi, en af þeim eru fleiri íþróttakonur en karlar (Hammond o.fl., 

2013). Þrátt fyrir meðvitundina um forsendur þunglyndis sem og tíðni, þá vitum við minna um 

þær sálrænu undirliggjandi breytur sem geta útskýrt mikilvægan einstaklingsmun hjá 

afreksíþróttafólki. Þær sálrænu undirliggjandi breytur sem geta haft áhrif á þunglyndiseinkenni 

eru mikilvægar fyrir forvarnar- og meðferðarvinnu á sálrænum kvillum (Center for Substance 

Abuse Treatment, 2008).   

 

2.3 Áhættuþættir þunglyndis 
Í gegnum tíðina hafa rannsóknir á sviði íþróttasálfræði aðallega skoðað þunglyndiseinkenni 

útfrá heildartíðni, mun á milli hópa og áhættuþáttum (Schinke o.fl., 2017). Flestar rannsóknir á 

sviði íþróttasálfræðinnar hafa verið að leggja áherslu á skoða tíðni þunglyndiseinkenna á milli 

íþróttamanna og almennings, á milli kyns og aldurs og á milli íþróttagreina (Andrew o.fl., 

2015). Rannsóknir hafa sýnt að áhættuþættir íþróttafólks eru taldir sérstæðari en hjá almenning 

þar sem þættir eins og meiðsli, ófyrirséð ferilslok og hugsanleg ofþjálfun hafa verið mest 
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áberandi (Andrew o.fl., 2015). Rannsóknir í klínískri sálfræði hafa sýnt að það er mjög 

einstaklingsbundið hvernig einstaklingar upplifa þunglyndiseinkenni (Joormann og Arditte, 

2015) og því er mikilvægt að skoða undirliggjandi þætti sem geta aukið líkur á þunglyndi 

(Donohue o.fl., 2018), en slíkar rannsóknir á sviði íþróttasálfræðinnar eru takmarkaðar 

(Tahtinen o.fl., 2021c). Undirliggjandi þættir eins og hugsanir, ályktanir, viðhorf, athyglisferlar 

og minnisferlar eru einstaklingsbundnir og með því að skoða þessa þætti er hægt að leggja grunn 

að því hvernig einstaklingar geta sýnt mismunandi viðbrögð við neikvæðum atburðum í lífinu 

(Joorman og Arditte, 2015). Þá hefur verið sýnt fram á að athyglisferlar, líkt og grufl, hafi 

veruleg áhrif á íþróttastarfsemi (Tahtinen o.fl., 2021c), en grufl er hugsmíð sem hefur verið 

vinsælt rannsóknarefni á sviði klínískrar sálfræði síðastliðin 30 ár (Papageorgiuou og Wells, 

2003) eða síðan Nolen-Hoeksema byrjaði að rannsaka grufl sem hugsanlega skýringarbreytu 

fyrir kynjamun á þunglyndiseinkennum (Nolen-Hoeksema, 1991).   

 

2.3.1 Grufl 
Rannsóknir í klínískri sálfræði hafa sýnt að þegar einstaklingur er í uppnámi, upplifir streitu 

eða tekst á við þunglyndi þá getur hann brugðist við skapi sínu eða hugsun á nokkra vegu. Hann 

gæti neitað eða forðast að hugsa um hvernig honum líður, hann gæti gripið fljótt til aðgerða til 

að breyta umhverfi sínu eða skapi, hann gæti leitað til félagslegs stuðnings eða hreinlega þróað 

með sér hugsunarhátt sem nefnist grufl (e. rumination) (Nolen-Hoeksema, 1991). Grufl er 

hugsunarháttur sem getur aukið þunglyndiseinkenni (Watkins, 2008) en það vísar til ákafrar, 

truflandi, ónákvæmrar og endurtekinnar hugsunar (Bartoskova o.fl., 2018). Grufl er tilhneiging 

einstaklings til að beina athygli sinni endurtekið á neikvætt skap og orsakir og afleiðingar 

skapsins og gefur þannig spá fyrir mögulegt þunglyndi (Surrence o.fl., 2009).  

Svarstílakenningin (e. the response styles theory) heldur því fram að grufl sé stöðug, 

viðvarandi og vanaföst tilhneiging til að beina endurteknum fókus á þunglyndiseinkenni og 

hugsanlegar orsakir og afleiðingar þessara einkenna (Nolen-Hoeksema, 1991; Nolen-

Hoeksema o.fl., 2008). Jafnframt heldur kenningin því fram að grufl leiði til þunglyndis með 

því að auka neikvætt skap, skerða getu til að finna lausn vandamála og trufla þannig hegðun 

(Nolen-Hoeksema, 1991; Nolen-Hoeksema o.fl., 2008). Þegar einkenni grufls eru til staðar þá 

lengir það upplifun einstaklings af neikvæðu skapi, en rannsóknir hafa sýnt grufl eitt og sér 

spáir ekki með áreiðanlegum hætti um lengd þunglyndisþátta (Nolen- Hoeksema o.fl., 2008). 

Nolen-Hoeksema lagði til að þeir einstaklingar sem hafa tilhneigingu til að grufla til að bregðast 

við neikvæðu skapi, þeir þróa með sér vanaföst hugsunarferli (e. habitual thought process). 
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Samkvæmt kenningunni þá viðheldur grufl þunglyndiseinkennum og eykur jafnframt einkennin 

(Nolen-Hoeksema, 1991).  

 
2.3.2 Grufl: Þunglyndisþankar og íhugun 
Fyrri rannsóknir hafa skilgreint grufl sem hugsunarhátt sem inniheldur tvær undirvíddir: 

þunglyndisþanka (e. brooding rumination) og íhugun (e. reflective rumination) og í framhaldi 

hafa notast við þáttagreiningu (e. factor analyses) til að skoða hvort þunglyndisþankar og 

íhugun séu aðskildar víddir (Miranda og Nolen-Hoeksema, 2007). Þá hafa rannsóknir skoðað 

áhrif þessara þátta á þunglyndiseinkenni, en þar hefur komið í ljós að þunglyndisþankar fela í 

sér tilhneigingu til að dvelja við neikvæðar afleiðingar þunglyndis en íhugun felur í sér 

tilhneigingu til að reyna að skilja ástæður þunglyndisins (Treynor o.fl., 2007).  

Samkvæmt svarstílakenningunni (Nolen-Hoeksema, 1991) er grufl vanafast viðbragð 

við neikvæðu skapi (Nolen-Hoeksema o.fl., 2008) og þess vegna er hægt að líta á grufl sem 

andlegan vana (e. mental habit) (Watkins og Nolen-Hoeksema, 2014). Þunglyndisþankar er 

vanaföst og sjálfvirk svörun við neikvæðu skapi samanborið við íhugun sem er markvissari (e. 

goal-directed) og samviskusamari svörun (Watkins og Nolen-Hoeksema, 2014). Sjálfvirk 

svörun, líkt og þunglyndisþankar, samanstendur af nokkrum mismunandi víddum: skort á 

meðvitund, vöntun á úrræðum, framkvæma síður undir álagi og skort á stjórn (Bargh, 1994), 

en þegar þessi svörun er orðin vanaföst þá er orðið erfitt fyrir einstaklingin að koma í veg fyrir 

hana (Watkins og Nolen-Hoeksema, 2014). Markviss svörun, líkt og íhugun, einkennist af 

aðlögunarhæfum viðbrögðum við neikvæðu skapi (Treynor o.fl., 2003).  

Rannsóknir hafa sýnt að þunglyndisþankar (e. brooding rumination) sé vanafastur (e. 

habitual) hugsunarháttur sem einstaklingur festist í á þann hátt að hann hefur tilhneigingu til að 

dvelja við neikvæðar hugsanir í kjölfar tiltekins atburðar og eykur þannig líkur á 

þunglyndiseinkennum hans (Acqua o.fl., 2021). Slíkir hugsunarhættir hafa mikil áhrif á 

athyglisferla (e. attention processes) sem eru lykilatriði í að viðhalda neikvæðum hugsunum 

(Fergus o.fl., 2012). Aftur á móti er íhugun markmiðsbundinn (e. goal-oriented) hugsunarháttur 

sem felur í sér að einstaklingur er ítrekað að hugsa um neikvætt ástand, en á þann hátt að hann 

einblínir á að meta og leysa vandamálið (Schoofs o.fl., 2010). Þeir einstaklingar sem hafa þróað 

með sér íhugun sem hugsunarhátt en búa jafnframt yfir jákvæðu hugarfari við lausn vandamála, 

eru taldir betur í stakk búnir að einbeita sér að því að bæta bæði hreyfi- og vitsmunalega færni 

sína (Memmert og Roth, 2007).  
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Treynor og félagar (2003) gerðu rannsókn á þunglyndisþanka og íhugun yfir 1 árs 

tímabil þar sem kom í ljós að þunglyndisþankar spáðu fyrir auknum líkum á þunglyndi á meðan 

íhugun spáði fyrir minnkandi líkum á þunglyndi (Treynor o.fl., 2003). Rannsókn frá Fresco og 

félögum (2002) leiddi hinsvegar í ljós að ef þunglyndisþankar eru til staðar en íhugun er beitt 

um leið þá hefur það jákvæð áhrif á einkenni þunglyndis. Þ.e.a.s tilhneigingin til að dvelja við 

neikvæðar afleiðingar þunglyndis en um leið virkja tilhneiginguna til að reyna að skilja ástæður 

þunglyndisins hefur bæði marktæk tengsl og jákvæð áhrif á einkenni þess (Fresco o.fl., 2002). 

Langtímarannsóknir styðja við þetta en hafa bent á að þó að íhugun hafi jákvæð tengsl við 

þunglyndi þá er það ekki sterk spá um þunglyndi til lengri tíma þegar áhrif þunglyndisþanka 

eru tekin með í greininguna (Treynor o.fl., 2003).  

Borkovec og félagar (2004) telja að fólk sem glímir við þunglyndisþanka haldi að það 

noti þennan hugsunarhátt sem varnarviðbragð sem í raun styrkir sjálfan þunglyndisþankann. 

Meðal þess er: að reyna að draga úr kvíða (en þessi hugsunarháttur gerir í raun ekkert annað en 

að viðhalda kvíða), að leysa aðstæður (en er í raun og veru ekki þannig vegna þess að 

viðkomandi er fastur í þessum hugsunum), „tilfinningalegur skjöldur“ (að einstaklingurinn 

heldur að þunglyndisþankar haldi honum í viðbragðsstöðu og þannig heldur viðkomandi að 

hann sé tilbúinn að horfast á við þann ótta sem truflar hann). Borkovec og félagar nefna einnig 

í grein sinni að þunglyndisþankar virðast ekki hafa neinn tilgang og af þeim sökum er litið á þá 

sem stjórnlaust „tæki“ sem erfitt er að flýja frá. Þá álykta þeir sem svo að þunglyndisþankar séu 

uppbygging þunglyndis (Borkovec o.fl., 2004). 

 Fyrri rannsóknir benda til þess að þunglyndisþankar, en ekki íhugun, sé undirliggjandi 

þáttur sem getur útskýrt þunglyndiseinkenni (Pearson o.fl., 2010). Lo og félagar (2008) sýndu 

fram á að þunglyndisþankar sé mikilvæg miðlunarbreyta (e. mediator variable) í sambandinu á 

milli neikvæðs hugsunarhátts og þunglyndis og stuðli þannig að neikvæðum útkomum (Lo o.fl., 

2008). Jafnframt sýndu Acqua og félagar (2021) fram á að þunglyndisþankar sé mikilvæg 

miðlunarbreyta þegar kemur að sambandinu á milli persónueinkenna og þunglyndiseinkenna 

(Acqua o.fl., 2021).  

 

2.3.3 Grufl og afreksíþróttafólk 
Fáar rannsóknir hafa skoðað tengsl grufls við þunglyndiseinkenni afreksíþróttafólks en hingað 

til hafa rannsóknir aðallega einblínt á heildartíðni og streituvaldandi áhrif sem tengjast 

þunglyndiseinkennum afreksíþróttafólks (Tahtinen o.fl., 2021b). Roy og félagar (2016) gerðu 

rannsókn á þýskum knattspyrnumönnum og bandarískum konum í hokkí (e. field hockey) þar 
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sem þeir skoðuðu tengsl þunglyndisþanka við íþróttir. Knattspyrnumennirnir voru 101 en 

aðeins 25 af þeim voru afreksíþróttamenn (M = 22,6 ára). Hokkíkonurnar voru 99 en aðeins 21 

af þeim voru í landsliði Bandaríkjanna í hokkí (M = 25,4 ára). Aldur hafði engin marktæk áhrif 

á niðurstöður en rannsóknin leiddi í ljós að bæði knattspyrnumennirnir og hokkíkonurnar sem 

höfðu stundað íþróttina yfir lengri tíma og/eða voru hæsta flokki (atvinnu- eða landsliðsferill) 

skoruðu lægra þegar mæld voru einkenni þunglyndisþanka, samanborið við þá einstaklinga sem 

spiluðu í neðri deildum eða voru áhugaíþróttamenn. Niðurstöður benda til þess að lægra skor á 

kvarðanum sem mælir þunglyndisþanka gæti stafað af kröfum íþróttarinnar. Bæði 

atvinnumennirnir í knattspyrnu og landsliðskonurnar í hokkí skoruðu mun lægra en þeir sem 

spiluðu í neðri deildum eða voru áhugamenn. Höfundar draga einnig ályktun í hina áttina, að ef 

einstaklingur skorar lágt á þunglyndisþanka þá er hann líklegri til að ná árangri á sínum ferli, 

eins og að komast upp í atvinnumennsku eða spila með landsliði (Roy o.fl., 2016).  

Rannsóknir hafa sýnt að langvarandi hugsunarháttur líkt og þunglyndisþankar getur haft 

veruleg áhrif á líkamlega- og andlega heilsu þar sem hún getur valdið hjarta- og 

æðasjúkdómum, vöðvaspennu og svefnleysi. Þá getur einstaklingurinn sýnt önnur alvarleg 

einkenni eins og eirðarleysi, þreytu, einbeitingarörðugleika, pirring og svefntruflanir (Watkings 

og Roberts, 2020). Brand og félagar (2017) draga fram í sinni rannsókn að fyrir 

afreksíþróttafólk þá hafa léleg svefngæði og skapsveiflur veruleg forspáráhrif á árangur þar sem 

hvoru tveggja hefur sýnt neikvæð áhrif á árangur keppenda (Brand o.fl., 2017). Ennfremur hafa 

rannsóknir sýnt að íþróttafólk sem þróar með sér þunglyndisþanka sem viðbragð við 

neikvæðum áhrifum streitu er sérstaklega viðkvæmt fyrir því að upplifa meiri 

þunglyndiseinkenni þegar magn streitu eykst (Tahtinen, 2020).  

Með tilliti til þess að athyglisferlar (e. attention processes) eru taldir mikilvægur 

eiginleiki í ákjósanlegri íþróttastarfsemi (Swann o.fl., 2017) þá geta athyglisferlar aftur á móti 

viðhaldið neikvæðum hugsunum (Fergus, Bardeen og Orcutt, 2012), ef þær eru þegar til staðar, 

og aukið þannig líkur á að einstaklingur þrói með sér þunglyndi (Diotaiuti o.fl., 2021). Þrátt 

fyrir að íþróttafólk geti fullkomnað ýmsa færni með því að meta neikvætt ástand og leysa þannig 

vandamál (Schoofs o.fl., 2010) þá getur verið mjög mismunandi hvernig þessi hæfni er nýtt 

(Roy o.fl., 2016). Í kraftmiklum íþróttum, eins og knattspyrnu, þá breytast aðstæður hratt. Fyrir 

knattspyrnumann er nauðsynlegt að gleyma síðustu lélegu sendingu og einbeita sér frekar að 

þeirri næstu. Knattspyrnumaðurinn þarf jafnframt að geta einbeitt sér að næsta leik en ekki 

festast of mikið í neikvæðu atburðunum sem gerðust í síðasta leik (Roy o.fl., 2016). Þeir 
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einstaklingar sem hafa sterka íhugun sýna almennt minni sveigjanleika og eiga í erfiðleikum 

með að færa athygli að nýju verkefni (Whitmer og Banich, 2007).  

 Tahtinen (2020) gerði rannsókn á íþróttamönnum sem sýndu merki um klínískt 

þunglyndi þar sem hann skoðaði tvo undirliggjandi þætti þunglyndis, þunglyndisþanka og 

íhugun. Þátttakendur í rannsókninni voru 286 íþróttamenn úr 54 mismunandi íþróttagreinum á 

aldursbilinu 18-69 ára. Ýmsar lýðfræðilegar breytur voru skoðaðar samtímis eins og hvort 

viðkomandi var breskur ríkisborgari (88,0%), af hvítum kynþætti (92,2%), hvort viðkomandi 

íþróttamaður hafði verið valinn í landslið á einhverjum tímapunkti (53,5%) og hvort 

viðkomandi væri nú þegar á hápunkti síns ferils (30,5%). Spurningalistinn The Patient Health 

Questionnaire 9 (PHQ-9) var notaður til að mæla þunglyndiseinkenni og kvarðinn Ruminative 

Response Scale (RRS-short form) var notaður til að mæla þunglyndisþanka og íhugun. 

Samanborið við þá íþróttamenn sem skoruðu lágt á þunglyndisþanka og íhugun þá voru þeir 

sem skoruðu hátt á þunglyndisþanka og íhugun marktækt líklegri til að upplifa klínísk 

þunglyndiseinkenni. Þeir sem skoruðu lágt á þunglyndisþanka en hátt á íhugun sýndu hinsvegar 

engin tengsl við aukningu á þunglyndiseinkennum. Þessar niðurstöður staðfesta það að 

þunglyndisþankar sé áhættuþáttur sem útskýrir einstaklingsmun á þunglyndiseinkennum 

íþróttafólks (Tahtinen, 2020).  

Tahtinen og félagar (2021b) gerðu rannsókn þar sem þau skoðuðu einstaklingsmun 

íþróttafólks á því hvort þunglyndisþankar og/eða íhugun hafði áhrif á neikvætt skap þeirra. 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða viðkvæmni fyrir streitu með gleraugum 

svarstílakenningarinnar (e. the response styles theory). Í byrjun var tekin grunnlína til að spá 

fyrir um aukningu á þunglyndiseinkennum þegar streita jókst á rannsóknartímanum, sem stóð 

yfir í 1 ár. Rannsóknin samanstóð af 79 íslensku afreks- og landsliðsíþróttafólki á aldursbilinu 

18-37 ára (M=23,5 ár) en meirihlutinn af þeim voru konur (75,9%). Íþróttafólkið var í ýmsum 

íþróttum: handbolta (27,8%), fótbolta (17,7%), körfubolta (32,9%), hestaíþróttum (10,1%) og 

blandaðri bardagaíþrótt eða brasilíksri jiu-jitsu (11,4%). Á meðan grufl (þunglyndisþankar og 

íhugun) var einungis metið með grunnlínumælingu, þá voru streita og þunglyndiseinkenni 

metin með grunnlínumælingu, eftir 6 mánuði og eftir 12 mánuði. Niðurstöður sýndu að því 

meiri streita og þunglyndisþankar, en ekki íhugun, því meira þunglyndi var einkennandi yfir 

rannsóknartímabilið. Þeir sem skoruðu hátt á þunglyndisþanka í upphafi rannsóknar voru því 

líklegri en þeir sem skoruðu lágt á þunglyndisþanka í upphafi til að upplifa marktækt meiri 

aukningu á þunglyndiseinkennum þegar streita jókst á rannsóknartímanum. Líkt og niðurstöður 



 

 16 

úr fyrri rannsóknum, þar sem þátttakendur voru ekki íþróttafólk, þá virðist grufl vera mikilvæg 

forspá fyrir þunglyndiseinkenni hjá íþróttafólki (Tahtinen o.fl., 2021b).  

 

2.4 Verndandi þættir þunglyndis 
Verndandi þættir þunglyndis hafa fengið litla athygli hingað til en geta gegnt mikilvægu 

hlutverki til að vinna bug á grufli, og þá aðallega þunglyndisþanka (Watkins, 2008). Almennt 

hafa rannsóknir verið sammála um að verndandi þættir afreksíþróttafólks sé jákvæður 

persónuleiki, hvatning, sjálfstraust, einbeiting, félagslegur stuðningur og seigla (e. resilience) 

(Sarkar og Fletcher, 2013). Seigla er mikilvægur verndandi þáttur sem er talinn hamla neikvæð 

áhrif af slæmum atburðum í lífinu (Hjemdal o.fl., 2006). Jafnframt er seigla hæfileiki til að hafa 

jákvætt viðhorf til lífsins og vera markviss í hugsunum og hegðun sem snúa að því hvernig 

maður skynjar sjálfan sig (Hjemdal o.fl., 2006). Hægt er að líta á seiglu sem samansafn auðlinda 

sem gegna mikilvægu hlutverki við að efla sjálfsálit og verjast gegn þróun geðrænna 

vandamála, eins og þunglyndi (Benetti og Kambouropoulos, 2006). Seigla er mikilvægur 

eiginleiki hjá afreksíþróttafólki þar sem það þarf að fínstilla ýmsa andlega eiginleika til að 

standast álagið sem þeir upplifa (Sarkar og Fletcher, 2013).  

Úfrá hugmyndinni um seiglu þá varð til hugtakið andlegur styrkur (e. mental 

toughness), en andlegur styrkur nær lengra að því leitinu til að það bætir við hugmyndum úr 

heimi sálfræðinnar (Strycharczyk og Clough, 2015). Þrátt fyrir að andlegur styrkur og seigla 

tengist að því leitinu til að andlegur styrkur hafi þróast út frá hugmyndinni um seiglu, þá eru 

hugtökin ólík á marga vegu (Gowden, o.fl., 2016). Rannsóknir hafa sett fram fullyrðingar um 

að seigla eigi fyrst og fremst við um neikvæðar aðstæður, en andlegur styrkur eigi einnig við 

um jákvæðar aðstæður (Gucciardi o.fl., 2008; Sheard, 2013). Andlegur styrkur virðist einkenna 

einstaklingsbundna þætti sem hafa áhrif á mótlæti, áskoranir og markmið (Gucciardi o.fl., 2009) 

en seigla er víðtækara hugtak sem tengist einnig persónulegum þáttum og þáttum sem snúa að 

fjölskyldunni og samfélaginu í kringum einstaklinginn (Gowden, o.fl., 2016). Seigla virðist því 

innihalda áhrifamikla eiginleika utan sjálfsins á meðan andlegur styrkur inniheldur áhrifamikla 

eiginleika sem snúa að sjálfinu (Fletcher og Sarkar, 2012).  
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2.4.1 Andlegur styrkur  
Í gegnum árin hafa skilgreiningar á andlegum styrk verið mjög mismunandi sem hefur leitt til 

mismunandi túlkana á því hvað andlegur styrkur er og hvað hann er ekki (Gucciardi o.fl., 2017). 

Sumir fræðimenn hafa varpað fram þeirri spurningu hvort að andlegur styrkur geti í raun leitt 

til geðrænna vandamála (Bauman, 2015), líkt og í rannsókn Tibbert og félaga (2015), sem sýndu 

að andlegur styrkur geti leitt til þess að einstaklingur hunsi meiðsli, afneitar tilfinningum og 

varnarleysi sem á endanum getur leitt til streitu og ofþjálfunar, eða eins og slagorðið segir „no-

pain-no-gain“, þar sem árangur er mikilvægari en velferð einstaklingsins (Tibbert o.fl., 2015). 

Hvernig andlegum styrk hefur verið komið á framfæri í íþróttaumhverfinu þá getur hann að 

vissulega verið áhættuþáttur fyrir geðheilbrigðisvandamál (Bauman, 2015), en núverandi 

skilgreiningar á andlegum styrk virðast tengjast verndandi þáttum (Yasar og Targut, 2020).  

Andlegur styrkur (e. mental toughness) er hugtak sem sprottið er úr íþróttasálfræði og 

vísar til þeirrar tilhneigingu að meta mótstöðu sem tækifæri til að gera betur (Thelwell o.fl., 

2005), auka virkni og nálgast (í stað þess að forðast) áskoranir með góðum árangri í kjölfar 

áfalla og erfiðleika (Crust, 2008) og snýst um hversu vel einstaklingur tekst á við streitu, pressu 

og áskoranir (Strycharczyk og Clough, 2015). Þá hefur verið sýnt fram á að andlegur styrkur 

einkennist meðal annars af trú á eigin getu og þar spilar íþróttaumhverfið stóran þátt (Gómez-

López o.fl., 2020). Íþróttaumhverfið getur einkennst af samanburði og samskiptum við aðra 

leikmenn, samskipti við þjálfara og aðra sem koma að íþróttaiðkuninni, en ef slíkt er ábótavant 

þá getur það aukið líkurnar á að einstaklingur upplifi sálræna kvilla líkt og þunglyndiseinkenni 

(Gómez-López o.fl., 2020). Jafnframt er andlegur styrkur talinn hafa nokkrar víddir sem 

samanstanda af margvíslegum gildum, viðhorfum, skilningi og tilfinningum sem hafa áhrif á 

bæði jákvæðar og neikvæðar áskoranir og mótlæti (Gucciardi og Gordon, 2011). Að auki er 

hægt að líta á andlegan styrk sem lífshæfileika (e. life skill) sem hægt er að þróa og beita á 

mörgum sviðum og frá því sjónarhorni er andlegur styrkur líklegur til að auðvelda þær kröfur 

sem einstaklingur upplifir á ýmsum sviðum lífsins (Gould o.fl., 2011).  

Núverandi sjónarmið benda til þess að andlegur styrkur sé samansafn persónulegra 

auðlinda (e. resources) sem eru áberandi fyrir tiltekna markmiðshegðun (e. goal-directed 

behavior) þrátt fyrir misjafnar aðstæður og kröfur (Gucciardi o.fl., 2017). Sýnt hefur verið fram 

á að þessar auðlindir mótast í gegnum náttúrulega umhverfisþætti á löngum tíma í gegnum 

einstaklinginn, þar með talið frá áhrifum annarra, frá foreldrum, þjálfurum, jafnöldrum og eftir 

upplifun ýmissa atvika og atburða í lífinu (Gerber o.fl., 2013). Í stórum dráttum eru þessar 

persónulegu auðlindir taldar stuðla að markmiðshegðun með því að gera einstaklingnum kleift 
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að finna stefnu í því verkefni sem hann er í, að ná stjórn á hversdagslegum áskorunum eða 

sigrast á mótlæti og ná árangri í gegnum fyrri reynslu (Gucciardi o.fl., 2017). 

 

2.4.2 Skilgreiningar og mælingar á andlegum styrk 
Í dag eru tvær ráðandi skilgreiningar á andlegum styrk, en það er fjögurra þátta líkan andlegs 

styrks (e. the four c‘s model of mental toughness) og þriggja þátta líkan andlegs styrsk (e. the 

three c‘s model of mental toughness) (Gucciardi o.fl., 2012). Fjögurra þátta líkanið 

samanstendur af 4 þáttum: stjórn (e. control): sannfæringunni um að atburðir og árangur séu 

undir sjálfum þér komin, skuldbindingu (e. commitment): viljanum til að ná fram markmiðum, 

áskorun (e. challenge): að nálgast og meta mótlæti með jákvæðu sjónarhorni og sjálfstrausti (e. 

confidence): að hafa trú á sjálfum sér og eigin getu, en sameiginlega þá tákna þættirnir fjórir 

einkenni andlegs styrks (Geown o.fl., 2015). Þriggja þátta líkanið samanstendur af 3 þáttum: 

stjórn (e. control), skuldbindingu (e. commitment) og áskorun (e. challenge), en samkvæmt 

þriggja þátta líkaninu tákna þættirnir að íþróttamaðurinn veit hvað hann er að gera og hefur 

næga stjórn, andlega og líkamlega, til að meta þá þætti sem hafa áhrif á frammistöðu hans, 

ásamt því að hann tekur fyrir neikvæðar aðstæður og reynir að sigrast á þeim með 

árangursríkum aðferðum (Kashyap, 2016).  

 Upphaflega þegar rannsóknir fóru af stað á skilgreiningum á andlegum styrk þá byggðu 

þær á eigindlegum rannsóknum (Sheard, 2010). Þrátt fyrir að eigindlegar rannsóknir hafi 

hjálpað til við að bera kennsl á nokkra helstu eiginleika andlegs styrks íþróttamanna, þá var 

mun minni áhersla lögð á mælingar (Crust, 2008; Sheard o.fl., 2009). Upphaflega þróuðu 

Clough og félagar (2002) spurningalistann Mental Toughness Questionnaire-48 (MTQ48), en 

þeir byggðu spurningalistann á viðtölum sem þeir tóku við afreksíþróttafólk, þjálfara og 

íþróttasálfræðinga til að fá sem mestan skilning á hugtakinu (Clough o.fl., 2002). MTQ48 mælir 

fjórar undirvíddir andlegs styrks: áskorun (e. challenge), skuldbindingu (e. commitment), stjórn 

(e. control) og sjálfstraust (e. confidence) (Clough o.fl., 2002). Í kjölfarið af MTQ48 þróuðu 

Sheard og félagar (2009) spurningalistann Sports Mental Toughness Questionnaire (SMTQ) 

þar sem þeim fannst vöntun á mælitæki sem skilgreindi andlegan styrk eins og hann hefur verið 

skilgreindur úr heimi íþróttasálfræðinnar. Það sem SMTQ hefur fram yfir MTQ48 er að hann 

sýnir hærri innri áreiðanleika og tekur tillit til mismunandi gilda og getu hvers og eins (Sheard, 

2009). SMTQ er áreiðanlegra mælitæki til að meta hæfni íþróttamanna eftir því hversu miklum 

hæfileikum þeir búa yfir (Crust og Swann, 2011). Samkvæmt skilgreiningu Sheard og félaga 
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(2009) og SMTQ þá felur andlegur styrkur í sér þrjár undirvíddir: sjálfstraust (e. confidence), 

stöðugleika (e. constancy) og stjórn (e. control) (Sheard o.fl., 2009). 

 

2.4.3 Undirvíddir andlegs styrks miðað við SMTQ 

Sjálfstraust 

Sjálfstraust (e. confidence) er mikilvægur þáttur þegar kemur að andlegum styrk (Nicholls o.fl., 

2009) og er lykilhæfileiki í höndum afreksíþróttafólks þar sem það er talin vera ein þeirra 

mikilvægasta andlega færni (Brewer, 2009). Afreksíþróttafólk hafa lýst því að þróun og viðhald 

sjálfstrausts sé ein stærsta þörf þeirra fyrir andlega þjálfun (Brewer, 2009). Samkvæmt Sheard 

(2013) er sjálfstraust mælieining á traust íþróttmannsins á eigin getu til að ná markmiðum og 

vera betri en andstæðingurinn (Sheard, 2013). Nokkrar rannsóknir hafa sýnt jákvæð tengsl á 

milli sjálfstrausts, vellíðan og frammistöðu (Woodman og Hardy, 2003) og þá hafa aðrar 

rannsóknir bent til þess að sjálfstraust hafi sterka spá við aukinn árangur (Thelwell o.fl., 2005). 

Slimani og félagar (2016) lýstu því að íþróttafólk með hærra sjálfstraust upplifuð 

samkeppnisaðstæður sem áskorun samanborið við það íþróttafólk með lægra sjálfstraust sem 

upplifðu samkeppnisaðstæður sem ógnvænlegri atburð (Slimani o.fl., 2016). Jafnframt hafa 

rannsóknir greint frá því að þjálfarar geti þróað andlega hörku leikmanna sinna með því að 

vinna vísvitandi að „andlegu hliðinni“, til dæmis með því að byggja upp sjálfstraust (Weinberg 

og Butt, 2011).  

 

Stöðugleiki 
Íþróttafólk leitast við að vera stöðugt (e. constancy) í þeirri trú um að það muni bæta árangur 

þeirra (Clare, 1991). Stöðugleiki táknar þrautseigju gagnvart krefjandi markmiði og getu til að 

bera ábyrgð á því að klára verkefni, en þetta viðhorf er nauðsynlegt fyrir afreksíþróttafólk 

(Burton og Weiss, 2008). Í stuttu máli er stöðugleiki mikilvægt einkenni andlegs styrks og 

jafnframt nauðsynlegur fyrir afreksíþróttafólk (Krane og Williams, 2006) þar sem íþróttafólk 

sem skorar hátt á stöðugleika hefur bent til þess að vera færara um að halda einbeitingu, 

sérstaklega þegar þeir eru undir álagi meðan á keppni stendur (Sheard, 2013). Samkvæmt 

Sheard (2013) þá er það stöðugleikinn sem endurspeglar ákveðni í að taka ábyrgð á því að setja 

sér markmið, uppfylla kröfur um þjálfun og keppni, hafa óbilandi viðhorf og getu til að einbeita 

sér, sýna grimmd og gefast ekki upp við mótlæti (Sheard, 2013). Þegar horft er á stöðugleika 
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íþróttafólks þá er það frammistaðan sem horft er á og stöðugleikinn dæmdur útfrá henni, þ.e.a.s 

því minni breytileiki (e. range) í frammistöðu því meiri stöðugleiki (Clare, 1991). Íþróttafólk 

og þeir einstaklingar sem fylgja að íþróttum, þjálfarar og aðrir, telja að stöðugleiki sé 

nauðsynlegt einkenni til þess að ná árangri (Clare, 1991). 

 

Stjórn 
Almennt er gert ráð fyrir því að hæfileikinn til að standa sig vel í íþróttum felist bæði í því að 

vera góður líkamlega en ekki síður andlega og þar er stjórn (e. control) mikilvægur eiginleiki 

(Montagne, 2005). Í íþróttum, og sérstaklega fyrir afreksíþróttafólk, þá er mjög mikilvægt að 

hafa stjórn á eigin hvötum og hegðun. Til dæmis þá þarf íþróttafólk að geta niðurstillt kvíða í 

tengslum við keppni og geta orðið rólegra og einbeittara á það verkefni sem það þarf að einbeita 

sér að, eins og að hitta úr þriggja stiga skoti í körfubolta sem dæmi (Hill o.fl., 2010). Samkvæmt 

Sheard (2013) þá er stjórn tengd þeirri skynjun að maður sjálfur sé persónulega áhrifamikill og 

að maður sjálfur geti leitt til æskilegra niðurstaðna með því að hafa stjórn á eigin tilfinningum. 

Jafnframt vísar skilgreiningin til hæfileikans til að halda tilfinningum í skefjum og vera róleg/ur 

og afslöppuð/afslappaður þegar kemur að krefjandi aðstæðum (Sheard, 2013).  

 

2.4.4 Fyrri rannsóknir á andlegum styrk íþróttafólks 
Rannsóknir hafa sýnt að þeir einstaklingar sem mælast með hærri stig á andlegum styrk hafa 

sýnt sterkari jákvæð tengsl við árangur, bætt svefngæði, sjálfstraust, almenna stjórn á lífinu og 

ekki síður jákvæða huglæga- og hlutlæga frammistöðu (Zeiger og Zeiger, 2018). Þá hefur verið 

sýnt fram á að þeir einstaklingar sem mælast hærra á andlegum styrk sýna meiri tilfinningalega 

stjórn sem leiðir til heilbrigðari lífsstíls. Þar að auki eru einstaklingar með mikinn andlegan 

styrk líklegri til að trúa því að þeir standist þær kröfur sem settar eru á þá (Zeiger og Zeiger, 

2018). Ennfremur hafa rannsóknir sýnt að karlar, reyndara íþróttafólk, þeir sem stunda íþróttina 

í efstu deild (ef við á) og mikil ánægja við keppni spáir fyrir um hærri andlegan styrk (Zeiger 

og Zeiger, 2018).  

Það er mikilvægt að horfa á einstaklinginn sjálfan þegar meta á andlegan styrk hans, en 

líkt og í rannsóknargrein Crust (2008) þá leggur hann til að meta þurfi andlegan styrk með tilliti 

til markmiðasetningu einstaklingsins frekar en heildarútkomuna (Crust, 2008). Þar má nefna 

dæmi að ef nýliði í landsliði í bardagaíþrótt keppir við reyndan atvinnumann úr öðru landsliði 

þá er nýliðinn ólíklegur til að sigra atvinnumanninn. Hinsvegar ef nýliðinn hefur sett sér sérstök 



 

 21 

markmið til að ná á meðan á keppninni stendur gegn atvinnumanninum, til dæmis að ná 

ákveðnum höggum, þá eru það einmitt þau markmið sem hann setur sér sjálfur sem veita 

mikilvægar upplýsingar um eiginleika hans á andlegum styrk (Gucciardi, 2017). Niðurstöður 

rannsóknar Weinberg og Gould (2003) styðja við þetta, en þeir sýndu að þegar íþróttamaður 

keppir við andstæðing, þá skiptir andlegur styrkur íþróttamannsins 50% máli þegar verið er að 

meta velgengni hans á móti andstæðingnum (Weinberg og Gould, 2014). 

Einstaklingsbundin markmið íþróttamannsins geta sagt mikið um eiginleika hans á 

andlegum styrk og rannsóknir hafa sýnt að andlegur styrkur skiptir miklu máli þegar tekist er á 

við streituvaldandi aðstæður (Percy o.fl., 2019). Gucciardi og félagar (2014) gerðu rannsókn 

þar sem þeir skoðuðu andlegan styrk í tengslum við sálræna getu til að takast á við mismunandi 

aðstæður. Þeir komust að því að andlegur styrkur sem slíkur er lykilatriði til að takast á við innri 

og ytri streituvalda. Út frá rannsókn Gucciardi og félaga ályktuðu þeir sem svo að andlegur 

styrkur virðist vera mikilvægur í tengslum við frammistöðu, markmiðasetningu og að takast á 

við streituvaldandi aðstæður (Gucciardi o.fl., 2014). 

Rannsóknir hafa sýnt mikilvægi þess að byggja upp andlegan styrk til þess að auka 

jákvæðar útkomur (Mahoney o.fl., 2014; Bird o.fl., 2021). Mahoney og félagar (2014) settu 

fram tilgátu þar sem þeir spáðu því að íþróttafólk þurfi sérstaklega að fullnægja sálrænum 

þörfum sínum þar sem þær tengjast hærri andlegum styrk, jákvæðum áhrifum og útkomum, 

frammistöðu og minnkar neikvæð áhrif. Rannsakendur bjuggust við því að hærri andlegur 

styrkur væri tengdur hærri stigum jákvæðra áhrifa, frammistöðu og lægri neikvæðum áhrifum. 

Ennfremur spáðu þeir því að þjálfunarumhverfi tengist andlegum styrk óbeint, því umhverfið 

hefur áhrif á sálrænar þarfir þar sem þær tengjast árangri. Niðurstöður þeirra bentu til þess að 

þegar sálrænar þarfir íþróttafólks eru uppfylltar í gegnum umhverfisþætti, til dæmis 

þjálfunarumhverfi, þá getur það leitt til jákvæðra sálrænna útkomna eins og bættum andlegum 

styrk (Mahoney o.fl., 2014).  

Bird og félagar (2021) gerðu rannsókn á 154 afreksíþróttakonum þar sem þau skoðuðu 

sambandið á milli andlegs styrks, andlegrar líðan og neikvæðra fordóma gagnvart sjálfum sér í 

tengslum við íþróttina. Rannsókn þeirra leiddi í ljós að sambandið á milli andlegs styrks og 

vellíðan í íþróttinni var mjög jákvætt og sterkt: því hærri andlegur styrkur, því meiri vellíðan. 

Sambandið á milli andlegs styrks og neikvæðra fordóma var hinsvegar ekki tölfræðilega 

marktækt. Út frá þeirra rannsókn þá álykta þau sem svo að ef einstaklingur byggir upp andlegan 

styrk þá er það góð leið til að auka vellíðan í íþróttinni og stuðla þannig að jákvæðum útkomum 

(Bird o.fl., 2021). 
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2.4.5 Andlegur styrkur, þunglyndi og grufl  
Rannsóknir á geðheilsu íþróttafólks og fordómum í tengslum við að leita til faglegrar hjálpar 

vegna neikvæðra einkenna, eins og þunglyndis, eru takmarkaðar (Rice o.fl., 2016). Þó hefur 

verið sýnt fram á nokkra þætti sem spá fyrir um geðheilsu og það er ótti við að gera mistök, 

ánægja í íþróttum og andlegur styrkur, til dæmis þeir einstaklingar sem mælast lágt á andlegum 

styrk virðast upplifa meiri ótta við að gera mistök og eru líklegri til að þróa með sér geðröskun 

líkt og þunglyndi (Biggin o.fl., 2017). Hinsvegar þá virðist andlegur styrkur hafa jákvæð tengsl 

við geðheilsu (Gucciardi o.fl., 2017) og nýlegar rannsóknir hafa sýnt að hærri andlegur styrkur 

tengist lægri sálrænni vanlíðan líkt og þunglyndi (Gerber o.fl., 2018).  

Gerber og félagar (2018) gerðu eina af fáum langtímarannsóknum sem hafa notað 

aðferðir byggðar á kenningum til að skoða þunglyndiseinkenni hjá íþróttafólki. Þeir könnuðu 

samspilið á milli andlegs styrks og þunglyndis- og kulnunareinkenna hjá 257 ungu 

úrvalsíþróttafólki í Sviss, þar af 163 körlum og 94 konum (M = 16,8 ára). Hlutfall 

úrvalsíþróttafólksins sem sýndi merki um klínískt þunglyndi var 9%, eða um tíundi hver 

leikmaður. Þversniðsgreining (e. profile analysis) og framskyggn þversniðsgreining (e. 

prospective analysis) sýndu að samanborið við þátttakendur sem skoruðu lágt á andlegum styrk, 

þá sýndu þeir sem skoruðu hátt á andlegum styrk marktækt færri einkenni um 

geðheilsuvandamál þegar þeir voru undir álagi. Karlar skoruðu hærra þegar andlegur styrkur 

var mældur og konur skoruðu hærra þegar streitu- og þunglyndiseinkenni voru mæld. 

Niðurstöður sýndu einnig að streita spáði verulega fyrir um þynglyndiseinkenni með tímanum, 

en á móti var það andlegur styrkur sem dró úr áhrifum frá streitutengdum atburðum. Af þessu 

má draga að andlegur styrkur getur verið verndandi þáttur í tengslum við geðheilsuvanda 

afreksíþróttafólks, eins og þunglyndiseinkenni (Gerber o.fl., 2018).  

Rannsóknir hafa sýnt að þeir einstaklingar sem mælast hærra á andlegum styrk eru betur 

í stakk búnir að takast á við hugsanir sem eru langvarandi og endurteknar og snúa að 

einstaklingnum sjálfum, áhyggjum hans og endurupplifunum (Zeiger og Zeiger, 2018). 

Andlegur styrkur er áberandi einkenni þegar kemur að markmiðshegðun (e. goal-directed 

behavior) (Gucciardi o.fl., 2017) samanborið við þunglyndisþanka sem einkennist af vanafastri 

hegðun (e. habitual behaviour) (Watkins og Nolen-Hoeksema, 2014). Samkvæmt Habit-goal 

framework (Watkins og Nolen-Hoeksema, 2014) eru meiri líkur á að andlegur vani þróist yfir í 

þunglyndisþanka ef hann er í formi óuppbyggilegrar og óhlutbundinnar hugsunar samanborið 
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við ef hugsunarhátturinn er ígrundaðari, áþreifanlegri og vandamiðaðari (Watkins og Nolen-

Hoeksema, 2014) líkt og einkenni andlegs styrks (Gucciardi og Gordon, 2011).   

Rannsókn var gerð á afreksfjallgöngumönnum sem miðaði að því að skilja reynslu 

þeirra af því að lifa af jarðskjálftann í Nepal árið 2015 og snjóflóð sem kom í kjölfarið í Mount 

Everest grunnbúðunum. Markmið rannsóknarinnar var að kanna andlegan styrk þeirra þegar 

þeir tókust á við fyrrnefndar hamfarir. Þeir þátttakendur í rannsókninni sem töldu sig andlega 

sterka voru síður líklegri til að dvelja við eða þankast (e. brooding) yfir atburðum strax í kjölfar 

jarðskjálftans þar sem viðbrögðin þeirra beindust að einbeitingu á öðru, að beina kröftum sínum 

að því að taka skjótar ákvarðanir og hjálpa hinum í kringum sig. Þeirra bjargráð til að vinna á 

atburðinum var að endurmeta, endurskipuleggja og færa athygli frá upphaflegri ógn yfir á 

áskoranir „nýs verkefnis“, til dæmis með því að hjálpa öðrum og vera öruggur. Aftur á móti 

þeir sem töldu sig minna andlega sterka, voru lengur í áfalli, gátu ekki hjálpað öðrum og þurftu 

að styðja sig við aðstoð frá öðrum, veltu sér upp úr aðstæðum eins og „ég hefði getað dáið“, 

gátu ekki hugsað skýrt og skynsamlega, þeir sýndu dæmi um einkenni þunglyndisþanka (Swann 

o.fl., 2016). Hugsunarháttur þeirra sem voru andlega sterkir einkennist af athyglisstjórn (e. 

attentional control), en hún vísar til hæfileikans til að beina athyglinni að því sem er í gangi 

hverju sinni og er talinn mikilvægur þáttur í framkvæmd og úrvinnslu vitsmunalegrar stjórnar 

(e. cognitive control) (DeJong o.fl., 2019).  

Þess vegna virðist andlegur styrkur vera verndandi þáttur fyrir þunglyndi (Weinberg 

o.fl., 2016) á þann hátt að hann tengist minni tilhneigingu til að einstaklingur þrói með sér 

þunglyndisþanka á tímum mótlætis (Acqua o.fl., 2021). Flestir vísindamenn eru sammála um 

að andlegur styrkur sé tiltölulega stöðugur eiginleiki sem er mikilvægur til að takast á við streitu 

og er ólíklegur til að breytast hratt með tímanum (Hardy o.fl., 2013). Íþróttasálfræðingar telja 

mikilvægt að byggja upp andlegan styrk íþróttafólks og þá þurfa þjálfarar einnig að vera 

vakandi fyrir því hvernig þeir hugsa um íþróttafólkið, hlúa að sjálfstæði hvers og eins, vera 

hvetjandi og hafa líkamlegu þjálfunina lærdómsríka (Weinberg o.fl., 2016). Þá er einnig 

mikilvægt að þjálfa upp andlegan styrk þegar íþróttafólk upplifir mótlæti (Weinberg o.fl., 

2016).  

    

2.5 Markmið og rannsóknarspurningar 
Lítið er vitað um þau sálrænu undirliggjandi ferli sem skýra tengsl á milli andlegs styrks og 

þunglyndiseinkenna hjá afreksíþróttamönnum, en fyrri rannsóknir hafa sýnt að andlegur styrkur 
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sé vernandi þáttur fyrir þunglyndi þar sem hann minnkar líkur á þunglyndiseinkennum (Gerber 

o.fl., 2018). Samanborið við þunglyndisþanka, sem virðist vera andstæður andlegum styrk, þá 

vitum við að þunglyndisþankar er undirliggjandi þáttur sem gefur spá fyrir um auknar líkur á 

þunglyndiseinkennum (Raes, 2010). Í stuttu máli er andlegur styrkur talinn vera meira virkjandi 

nálgun, líkt og að hjálpa öðrum, samanborið við þunglyndisþanka sem er meira aðgerðarlaus 

nálgun, líkt og að draga sig í hlé (Swann o.fl., 2016).  

Þrátt fyrir að andlegur styrkur sé talinn verndandi þáttur fyrir þunglyndi (Weinberg o.fl., 

2016), þá er lítið vitað um þau sálrænu undirliggjandi ferli sem skýra eða miðla tengslum 

andlegs styrks við þunglyndiseinkenni afreksíþróttafólks. Við vitum hinsvegar að 

þunglyndisþankar, en ekki íhugun, virðist tengjast auknum þunglyndiseinkennum yfir tíma 

(Pearson o.fl., 2010), en með tilliti til þess að skortur er á rannsóknum sem hafa skoðað sálræna 

undirliggjandi þætti hjá  íþróttafólki sem geta haft áhrif á tengsl andlegs styrks og 

þunglyndiseinkenna, þá eru rannsóknarspurningarnar eftirfarandi:  

 

Rannsóknarspurning 1: Að prófa hvort þunglyndisþankar og íhugun miðli 

sambandinu á milli andlegs styrks og þunglyndiseinkenna  

 

Rannsóknarspurning 2: Að prófa hvort þunglyndisþankar og íhugun miðli 

sambandinu á milli undirvídda andlegs styrks (sjálfstrausts, stöðugleika og stjórnar) og 

þunglyndiseinkenna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 25 

3 Aðferð 
3.1 Þátttakendur og aðferð  
Alls tóku 113 manns þátt í rannsókninni, 80 konur (70,8%) og 33 karlar (29,2%). Allir 

þátttakendur áttu það sameiginlegt að stunda íþróttir og voru á aldursbilinu 18-37 ára (M=24 

ár, Sf=5,0). Alls 31 voru áhugamenn (27,7%), 22 þátttakendur voru atvinnumenn (19,6%) og 

59 voru hálf atvinnumenn (52,7%), en af þeim voru 16 þátttakendur meiddir (14,3%) og 96 

heilir (85,7%). Meirihlutinn, 80 þátttakendur, stunduðu hópíþrótt (72,1%) en 31 

einstaklingsíþrótt (27,9%). Samtals 38 þátttakendur voru í unglingalandsliði (33,9%), 51 í A-

landsliði (45,5%) og 23 í úrvalsdeild (20,5%). Alls 48 þátttakendur sögðu að 

undirbúningstímabil væri í gangi (43,2%), 62 sögðu að keppnistímabil væri í gangi (55,5%) og 

aðeins 1 þátttakandi var í hléi á milli undirbúningstímabils og keppnistímabils (0,9%).  

Rannsóknin var framkvæmd í samstarfi við íþróttadeild við Háskólann í Reykjavík og 

valinna íþróttasamtaka. Upphafleg gögn úr rannsókninni voru byggð á langtímagögnum 

(Tahtinen o.fl., 2021b) en í þessari rannsókn voru notuð þversniðsgögn úr sama gagnasafni þar 

sem þátttakendur fengu sendan spurningarlista í tölvupósti sem þeir svöruðu á einum 

tímapunkti, annaðhvort á undirbúningstímabili eða á keppnistímabili. Gögnin nálguðust 

þátttakendur í gegnum tengilið og svörin fengust á mismunandi tímum, 39,2% í september til 

nóvember og 60,8% í janúar til mars (á árunum 2018-2019). Þátttakendum var tilkynnt að 

gögnin yrðu aðeins tiltæk fyrir rannsakendur og að þeim yrði ekki deilt með þjálfurum eða öðru 

starfsfólki. Þá var einnig tekið fram að svör við spurningum um geðheilsu væru valkvæð og að 

þátttakendur gætu hætt í rannsókn hvenær sem er. Tilkynnt var að allar persónuupplýsingar 

yrðu kóðaðar með tölvugerðum kennitölum og að öllum persónuupplýsingum yrði fargað þegar 

gagnaöflun væri lokið. Þátttakendur fengu að lokum boð fyrir sálfræðilegan stuðning og voru 

hvattir til að leita sér hjálpar ef þeir upplifðu einhverja tegund af vanlíðan. Þátttakendur fengu 

engar bætur fyrir þátttökuna. Leyfi fyrir rannsókninni fékkst frá Vísindasiðanefnd á Íslandi 

(umsóknarnúmer: VSNb2018050001/03.01) og Persónuvernd.  

 

3.2 Mælitæki 
Andlegur styrkur var mældur með sjálfsmatskvarðanum SMTQ og þunglyndiseinkenni voru 

mæld með sjálfsmatskvarðanum PHQ-9.  
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Sports Mental Toughness Questionnaire (SMTQ) 
SMTQ er fjölvíddarmæling á andlegum styrk sem byggir á staðfestandi þáttagreiningu, sýnir 

innri áreiðanleika og tekur tillit til mismunandi gilda og getu hvers og eins. SMTQ 

samanstendur af 3 stigum: sjálfstrausti (e. confidence), stöðugleika (e. constancy) og stjórn (e. 

control), því fleiri stig því meiri andlegur styrkur. Spurningalistinn inniheldur 14 atriði með 

einkennum af fyrrefndum þremur stigum (sjálfstrausti, stöðugleika og stjórn) og er metinn á 4 

punkta Likert kvarða frá valmöguleika 1 („á alls ekki við mig“) til 4 („á mjög vel við mig“). 

Dæmi um spurningar eru eins og „ég túlka ógn sem jákvætt tækifæri“ (sjálfstraust), „ég gefst 

upp í erfiðum aðstæðum“ (stöðugleiki) og „ég sigrast á efasemdum um sjálfan mig“ (stjórn) 

(Sheard o.fl., 2009).  

 Í rannsókn Kristjánsdóttur og félaga (2019) mældist innri áreiðanleiki mælitækisins 

samkvæmt Cronbach‘s Alpha 0,82. Innri áreiðanleiki sjálfstrausts mældist 0,84, innri 

áreiðanleiki stöðugleika mældist 0,56 og innri áreiðanleiki stjórnar mældist 0,72 

(Kristjánsdóttir o.fl., 2019). Í þessari rannsókn mældist innri áreiðanleiki mælitækisins 

samkvæmt Cronbach‘s Alpha 0,88. Innri áreiðanleiki sjálfstrausts mældist 0,59, innri 

áreiðanleiki stöðugleika mældist 0,57 og innri áreiðanleiki stjórnar mældist 0,65. 

Patient Health Questionnaire (PHQ-9) 
PHQ-9 er mælitæki sem mælir þunglyndiseinkenni síðastliðnar 2 vikur (Kroenke og Spitzer, 

2002) og samanstendur af 9 forsendum sem greiningarviðmið þunglyndisröskunar í DSM-V 

(American Psychiatric Association, 2013) byggir á. Forsendurnar eru eftirfarandi: 1 = vansæld, 

2 = þunglyndiseinkenni, 3 = svefnvandamál, 4 = þreyta, 5 = breyting á matarlyst, 6 = 

sektarkennd, 7 = einbeitingarörðugleikar, 8 = eirðarleysi og 9 = hugsanir um að maður sé betur 

settur dáinn eða hugsanir um að skaða sig (Kroenke o.fl., 2001). Hvert atriði er mælt á 4 punkta 

Likert-kvarða frá 0-3 þar sem 0 = „aldrei“, 1 = „nokkra daga“, 2 = „meira en helming af hverjum 

degi“ og 3 = „næstum á hverjum degi“. Sameiginlegt skor forsendanna á þessum kvarða getur 

verið á bilinu 0-27 stig: 0-4 = engin einkenni, 5-9 = væg einkenni, 10-14 = í meðallagi einkenni, 

15-19 = í meðallagi alvarleg einkenni og 20-27 = alvarleg einkenni (Kroenke og Spitzer, 2002). 

Þeir sem skora hærra en 10 sýna klínísk marktæk einkenni um þunglyndi (Manea o.fl., 2012). 

Dæmi um spurningar eru eins og „lítill áhugi eða gleði við að gera hluti“, „verið niðurdregin/n 

dapur/döpur eða vonlaus“, „átt erfitt með að sofna eða sofa alla nóttina“ og „þreyta eða 

orkuleysi“ (Agnes Agnarsdóttir o.fl., e.d.).  
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 Í rannsókn Maroufizadeh og félaga (2019) mældist innri áreiðanleiki mælitækisins 

samkvæmt Cronbach‘s Alpha 0,85 (Maroufizadeh o.fl., 2019). Í þessari rannsókn mældist innri 

áreiðanleiki mælitækisins samkvæmt Cronbach‘s Alpha 0,67. Til þess að sjá hverjir mældust 

með klínísk marktæk þunglyndiseinkenni (>10) (Manea o.fl., 2012) í þessari rannsókn var gerð 

krosstafla (e. crosstabs). 

 

3.3 Greining   
SPSS var notað fyrir vinnslu og greiningu gagna. Hliðstæð miðlunarpróf (e. parallel mediation) 

voru framkvæmd með hugbúnaðinum PROCESS (útgáfa 4.0) (Hayes, 2021) með 95% 

öryggisbilum (CI) byggt á 5000 bootstrap-úrtökum (e. bootstrap samples). Miðlunaráhrif verða 

ef öryggisbilið inniheldur ekki núll en miðlunarbreyturnar voru þunglyndisþankar og íhugun. Í 

SPSS var notast við Pearson‘s fylgnipróf til þess að mæla fylgni á milli rannsóknarbreyta, kyns 

og aldurs. Til þess að mæla innri áreiðanleika mælikvarðana SMTQ-14 og PHQ-9 var gerð 

Cronback‘s Alpha greining. Þrjár undirvíddir SMTQ-14 (sjálfstraust, stöðugleiki og stjórn) 

voru einnig mældar með Cronback‘s Alpha til að mæla innri áreiðanleika.  
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4 Niðurstöður 
4.1 Lýsandi tölfræði 
Meðaltöl og staðalfrávik fyrir rannsóknarbreytur má sjá í töflu 1. Alls 4,5% þátttakanda sýndu 

klínísk marktæk einkenni fyrir þunglyndi (5,13% konur og 3,03% karlar), en ekki var 

marktækur meðaltalsmunur á milli kynja. Meðaltal á sjálfsmatskvarða þunglyndis (PHQ-9) var 

4,12 og meðaltal á sjálfsmatskvarða andlegs styrks (SMTQ14) var 44,37. Sjálfstraust var sú 

undirvídd andlegs styrks sem sýndi hæsta meðaltalið (M = 17,75).  

 

Tafla 1: Lýsandi tölfræði 

  N Lægsta 
gildi 

Hæsta 
gildi M Sf 

SMTQ14 110 16,00 56,0 44,37 6,90 

PHQ9 111 ,00 13,0 4,12 2,94 

Sjálfstraust 112 7,00 24,0 17,75 4,01 

Stöðugleiki 110 5,00 16,0 14,01 1,76 

Stjórn 113 4,00 16,0 12,51 2,55 

Íhugun 109 5,00 20,0 8,17 2,89 

Þunglyndisþankar 105 5,00 20,0 8,36 2,76 

 
 
Í töflu 2 má sjá Pearson‘s fylgni milli rannsóknarbreyta: andlegs styrks, þunglyndis, 

þunglyndisþanka, íhugunar, sjálfstrausts, stöðugleika, stjórnar og kyns og aldurs. Kyn og aldur 

höfðu engin marktæk tengsl við rannsóknarbreyturnar. Undirvíddir andlegs styrks (sjálfstraust, 

stöðugleiki og stjórn) höfðu neikvæð tengsl við þunglyndiseinkenni þar sem sjálfstraust hafði 

neikvæð veik tengsl (r = -29), stöðugleiki hafði neikvæð veik tengsl (r = -30) og stjórn hafði  

neikvæð miðlungs tengsl (r = -51). Undirvíddir grufls, íhugun og þunglyndisþankar, höfðu 

jákvæð tengsl við þunglyndiseinkenni þar sem íhugun hafði jákvæð veik tengsl (r = 34) og 

þunglyndisþankar höfðu jákvæð miðlungs tengsl (r = 52).  
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Tafla 2: Fylgni milli rannsóknarbreyta, kyns og aldurs 

  SMTQ14 PHQ9 Sjálfstraust Stöðugleiki Stjórn Íhugun Þankar Kyn Aldur 
SMTQ14 1         

PHQ9 -,44** 1        

Sjálfstraust ,91** -,29** 1       

Stöðugleiki ,80** -,30** ,66** 1      

Stjórn ,74** -,51** ,46** ,45** 1     

Íhugun ,12 ,34** ,21* ,14 -,15 1    

Þunglyndis- 
þankar  

-,29** ,52** -,17 -,13 -,49** ,57** 1   

Kyn -,10 -,01 -,15 -,02 -,04 ,05 ,05 1  

Aldur ,02 ,01 ,02 -,00 ,07 -,02 -,12 ,12 1 
* p < 0,05, ** p < 0,01 

       

 
4.2 Andlegur styrkur, grufl og þunglyndi 
Andlegur styrkur hafði ekki marktæk áhrif á þunglyndi í gegnum íhugun (95% CI [−0,01, 

0,05]) (óbein áhrif 1) en andlegur styrkur hafði marktæk neikvæð áhrif á þunglyndi í gegnum 

þunglyndisþanka (95% CI [−0,08, −0,01]) (óbein áhrif 2) (sjá töflu 3).  

 

Tafla 3: Greining á miðlunaráhrifum þunglyndisþanka og íhugunar á samband andlegs styrks og þunglyndis 

  Óbein áhrif Bootstrapping-staðalvilla Neðri öryggismörk Efri öryggismörk 

Heildar óbein áhrif -0,02 0,03 -0,08 0,04 
Óbein áhrif 1 0,02 0,02 -0,01 0,05 
Óbein áhrif 2 -0,04 0,02 -0,08 -0,01 

Óbein áhrif 1 : andlegur styrkur -> íhugun -> þunglyndi   
Óbein áhrif 2 : andlegur styrkur -> þunglyndisþankar -> þunglyndi   
  

 

Aukinn andlegur styrkur hafði neikvæð áhrif á þunglyndi þar sem andlegur styrkur hefur 

neikvæð mjög veik áhrif á þunglyndisþanka (r = -0,12), en þunglyndisþankar höfðu jákvæð 

veik áhrif á þunglyndi (r = 0,28). Þó að andlegur styrkur hafði ekki áhrif á þunglyndi í gegnum 
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íhugun þá hafði andlegur styrkur neikvæð mjög veik bein áhrif á þunglyndi (r = -0,19) (sjá 

mynd 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

* p < 0,05, ** p < 0,01 

Mynd 1: Þunglyndisþankar og íhugun sem miðlunarbreytur milli andlegs styrks og þunglyndis 

 
4.3 Sjálfstraust, grufl og þunglyndi 
Sjálfstraust hafði marktæk jákvæð áhrif á þunglyndi í gegnum íhugun (95% CI [0,01, 0,10]) 

(óbein áhrif 1) en sjálfstraust hafði ekki marktæk áhrif á þunglyndi í gegnum þunglyndisþanka 

(95% CI [−0,10, 0,01]) (óbein áhrif 2) (sjá töflu 4).  

 

Tafla 4: Greining á miðlunaráhrifum þunglyndisþanka og íhugunar á samband sjálfstrausts og þunglyndis 

  Óbein áhrif Bootstrapping-staðalvilla Neðri öryggismörk Efri öryggismörk 

Heildar óbein áhrif 0,02 0,05 -0,09 0,10 
Óbein áhrif 1 0,04 0,03 0,01 0,10 
Óbein áhrif 2 -0,04 0,03 -0,10 0,01 

Óbein áhrif 1 : sjálfstraust -> íhugun -> þunglyndi   
Óbein áhrif 2 : sjálfstraust -> þunglyndisþankar -> þunglyndi   
  

 

Aukið sjálfstraust hafði neikvæð veik bein áhrif þunglyndi (r = -0,21). Aukið sjálfstraust hafði 

jákvæð áhrif á þunglyndi í gegnum íhugun, þar sem sjálfstraust hafði jákvæð mjög veik áhrif á 

íhugun (r = 0,18) og íhugun hafði jákvæð veik áhrif þunglyndi (r = 0,25). Þó að 

Andlegur styrkur 

Íhugun 

Þunglyndisþankar 

Þunglyndi 

0,07 

-0,19** 

0,28** 

0,28* -0,12** 
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þunglyndisþankar höfðu jákvæð veik áhrif á þunglyndi (r = 0,34) þá höfðu þunglyndisþankar 

ekki áhrif á sambandið á milli sjálfstrausts og þunglyndis (sjá mynd 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 
* p < 0,05, ** p < 0,01 

Mynd 2: Þunglyndisþankar og íhugun sem miðlunarbreytur milli sjálfstrausts og þunglyndis 

 
4.4 Stöðugleiki, grufl og þunglyndi 
Stöðugleiki hafði hvorki marktæk áhrif á þunglyndi í gegnum þunglyndisþanka (95% CI 

[−0,01, 0,24]) (óbein áhrif 1) né íhugun (95% CI [−0,27, 0,07]) (óbein áhrif 2) (sjá töflu 5).  

 

Tafla 5: Greining á miðlunaráhrifum þunglyndisþanka og íhugunar á samband stöðugleika og þunglyndis 

  Óbein áhrif Bootstrapping-staðalvilla Neðri öryggismörk Efri öryggismörk 
Heildar óbein áhrif -0,02 0,13 -0,26 0,24 
Óbein áhrif 1 0,07 0,07 -0,01 0,24 
Óbein áhrif 2 -0,10 0,09 -0,27 0,07 

Óbein áhrif 1 : stöðugleiki -> íhugun -> þunglyndi   
Óbein áhrif 2 : stöðugleiki -> þunglyndisþankar -> þunglyndi   
  

 

Aukinn stöðugleiki hafði neikvæð miðlungs bein áhrif á þunglyndi (r = -0,52). Þó að aukinn 

stöðugleiki hafði neikvæð áhrif á þunglyndi þá hafði hann hvorki áhrif í gegnum íhugun né 

þunglyndisþanka (sjá mynd 3). 

 

 

Sjálfstraust 

Íhugun 

Þunglyndisþankar 

Þunglyndi 

0,18*
* 

-0,21** 

0,25* 

0,34** -0,12 
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* p < 0,05, ** p < 0,01 

Mynd 3: Þunglyndisþankar og íhugun sem miðlunarbreytur milli stöðugleika og þunglyndis 

 

4.5 Stjórn, grufl og þunglyndi 
Stjórn hafði ekki marktæk áhrif á þunglyndi í gegnum íhugun (95% CI [−0,11, 0,01]) (óbein 

áhrif 1) en stjórn hafði marktæk neikvæð áhrif á þunglyndi í gegnum þunglyndisþanka (95% 

CI [−0,29, -0,03]) (óbein áhrif 2) (sjá töflu 6).  

 

Tafla 6: Greining á miðlunaráhrifum þunglyndisþanka og íhugunar á samband stjórnar og þunglyndis 

  Óbein áhrif Bootstrapping-staðalvilla Neðri öryggismörk Efri öryggismörk 

Heildar óbein áhrif -0,18 0,07 -0,33 -0,04 
Óbein áhrif 1 -0,03 0,03 -0,11 0,01 
Óbein áhrif 2 -0,15 0,07 -0,29 -0,03 

Óbein áhrif 1 : stjórn -> íhugun -> þunglyndi   
Óbein áhrif 2 : stjórn -> þunglyndisþankar -> þunglyndi   
  

 

Aukinn stjórn hafði neikvæð áhrif á þunglyndi þar sem aukin stjórn hafði neikvæð miðlungs 

áhrif á þunglyndisþanka (r = -0,57), en þunglyndisþankar höfðu jákvæð veik áhrif á þunglyndi 

(r = 0,26). Þó að stjórn hafði ekki áhrif á þunglyndi í gegnum íhugun þá hafði stjórn neikvæð 

miðlungs bein áhrif á þunglyndi (r = -0,41) (sjá mynd 4).  

 

 

Stöðugleiki 

Íhugun 

Þunglyndisþankar 

Þunglyndi 

0,35 

-0,52** 

0,21* 

0,42** -0,23 
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* p < 0,05, ** p < 0,01 

Mynd 4: Þunglyndisþankar og íhugun sem miðlunarbreytur milli stjórnar og þunglyndis

Stjórn 

Íhugun 

Þunglyndisþankar 

Þunglyndi 

-0,19 

-0,41** 

0,17 

0,26* -0,57** 
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5 Umræður 
5.1 Markmið 
Við vitum að andlegur styrkur er verndandi þáttur fyrir þunglyndiseinkenni (Strycharczyk og 

Clough, 2015; Gucciardi o.fl., 2017; Yasar og Targut, 2020) og við vitum að grufl, og 

sérstaklega þunglyndisþankar, er áhættuþáttur fyrir þunglyndiseinkenni (Pearson o.fl., 2010; 

Tahtinen, 2020, Acqua o.fl., 2021). Hinsvegar, þá hafa rannsóknir ekki skoðað sambandið á 

milli andlegs styrks, grufls og þunglyndiseinkenna. Þess vegna, í þessari rannsókn, voru 

miðlunaráhrif grufls (þunglyndisþanka og íhugunar) skoðuð í tengslum við sambandið á milli 

andlegs styrks og þunglyndiseinkenna og í tengslum við sambandið á milli undirvídda andlegs 

styrks (sjálfstrausts, stöðugleika og stjórnar) og þunglyndiseinkenna.  

 

5.2 Lýsandi tölfræði og fylgni 
Í þessu þýði voru þunglyndiseinkenni almennt lág, en aðeins 4,5% þátttakanda sýndu klínísk 

marktæk einkenni fyrir þunglyndi, þar af 5,13% konur og 3,03% karlar. Fyrri rannsóknir hafa 

sýnt breytilega tíðni þegar mæld eru klínísk marktæk þunglyndiseinkenni íþróttafólks, allt frá 

6% (Schaal o.fl., 2011) til 43% (Gouttabarge o.fl., 2015), en að meðaltali hafa rannsóknir sýnt 

27,2% algengi (Gulliver o.fl., 2015). Ástæðan fyrir því að meðaltal þunglyndiseinkenna voru 

lág í þessari rannsókn getur verið vegna þess að rannsóknarhópurinn var lítill og andlegur 

styrkur mældist frekar hátt. Ástæðan fyrir því að meðaltal andlegs styrks mældist svona hátt í 

þessari rannsókn getur verið vegna þess að meiri hluti þátttakenda (72,3%) voru annaðhvort 

atvinnumenn eða hálf atvinnumenn, en fyrri rannsóknir styðja við það og hafa sýnt að þeir sem 

mælast hærra á andlegum styrk eru þeir einstaklingar sem stunda íþrótt í hæsta flokki 

(atvinnumenn, landsliðsmenn eða spila í efstu deild) og eru líklegri til að sýna árangur því þeir 

eru betur í stakk búnir að standast kröfur og pressu (Zeiger og Zeiger, 2018). Jafnframt, í 

rannsókn Roy og félaga (2016), þá sýndu þátttakendur í hæsta flokki (atvinnu- eða 

landsliðsferill) mun lægri einkenni þunglyndisþanka, samanborið við þá sem spiluðu í neðri 

deildum eða var áhugaíþróttafólk (Roy, 2016). Sú undirvídd andlegs styrks sem sýndi hæsta 
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meðaltalið var sjálfstraust, en fyrri rannsóknir hafa sýnt að sjálfstraust er mikilvægur eiginleiki 

til að byggja upp andlegan styrk (Weinberg o.fl., 2017).  

Þegar skoðuð voru tengsl á milli rannsóknarbreyta (andlegs styrks, þunglyndis, 

sjálfstrausts, stöðugleika, stjórnar, íhugunar og þunglyndisþanka), kyns og aldurs, þá kom í ljós 

að kyn (karl eða kona) hafði engin marktæk áhrif á niðurstöður, en fyrri rannsóknir hafa sýnt 

að fleiri íþróttakonur en íþróttakarlar uppfylla skilyrði fyrir klínísk marktæk 

þunglyndiseinkenni (Hammond o.fl., 2013). Sömuleiðis hafði aldur engin marktæk áhrif í 

þessari rannsókn, en fyrri rannsóknir hafa sýnt að þeir sem hafa stundað íþróttina yfir lengri 

tíma skora almennt lægra á PHQ-9 þunglyndiskvarðanum (Roy o.fl., 2016). Þeir þættir sem 

höfðu sterkustu tengslin við þunglyndiseinkenni voru þunglyndisþankar og stjórn, þar sem 

þunglyndisþankar högðu jákvæð tengsl við þunglyndiseinkenni og stjórn hafði neikvæð tengsl 

við þunglyndiseinkenni. Það voru meðal sterk tengsl á milli íhugunar og þunglyndisþanka og 

þó að bæði íhugun og þunglyndisþankar höfðu tengsl við aukin þunglyndiseinkenni, þá höfðu 

þunglyndisþankar sterkustu jákvæðu tengslin, en þessi niðurstaða styður niðurstöðu úr 

rannsókn Tahtinen og félaga (2020) þar sem þau fengu sömu niðurstöður þegar þau mældu áhrif 

þunglyndisþanka og íhugunar á þunglyndiseinkenni (Tahtinen o.fl., 2020). Þó að bæði 

sjálfstraust, stöðugleiki og stjórn höfðu tengsl við minni þunglyndiseinkenni, þá hafði stjórn 

sterkustu neikvæðu tengslin. Það styður einnig fyrri rannsóknir sem hafa sýnt fram á að 

þunglyndi sé tengt skorti á vitsmunalegri stjórn (Grahek o.fl., 2019).  

 

5.3 Andlegur styrkur, grufl og þunglyndi 
Í fyrsta lagi var markmið þessarar rannsóknar að skoða hvort grufl miðli sambandinu á milli 

andlegs styrks og þunglyndiseinkenna hjá afreksíþróttafólki, en þessi rannsókn er sú fyrsta til 

að prófa þá tilgátu. Niðurstöður leiddu í ljós að þunglyndisþankar, en ekki íhugun, sem miðlari 

á milli andlegs styrks og þunglyndis hefur marktæk áhrif. Þ.e.a.s að andlegur styrkur hefur 

neikvæð áhrif á þunglyndiseinkenni þar sem andlegur styrkur hefur neikvæð tengsl við 

þunglyndisþanka, en þunglyndisþankar hafa jákvæð tengsl við þunglyndiseinkenni. Þrátt fyrir 

að lítið sé til af rannsóknum sem skoða hlutverk andlegs styrks sem þátt í persónuleika 

íþróttafólks (Rice o.fl., 2016) styrkir þessi niðurstaða samt sem áður nýlegar rannsóknir sem 

hafa sýnt að andlegur styrkur tengist lægri sálrænni vanlíðan líkt og þunglyndi (Gerber o.fl., 

2018). Þrátt fyrir að engin rannsókn hingað til hafi skoðað tengsl andlegs styrks við 

þunglyndiseinkenni með því að skoða miðlunaráhrif þunglyndisþanka, þá tóku Zeiger og Zeiger 
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(2018) saman fyrri rannsóknir sem hafa sýnt að þeir einstaklingar sem mælast hærra á andlegum 

styrk eru betur í stakk búnir að takast á við hugsanir sem eru langvarandi og endurteknar og 

snúa að einstaklingnum sjálfum, áhyggjum hans og endurupplifum (Zeiger og Zeiger, 2018), 

en það eru einmitt einkenni þunglyndisþanka (Acqua o.fl., 2021). Af niðurstöðum þessarar 

rannsóknar er því hægt að álykta sem svo að andlegur styrkur sé mikilvægur verndandi þáttur 

fyrir þunglyndisþanka og þar af leiðandi þunglyndiseinkenna og stuðli þannig að jákvæðum 

útkomum. Á hinn bóginn gerðu Lo og félagar (2008) rannsókn þar sem þeir skoðuðu 

þunglyndisþanka sem miðlara í sambandinu á milli neikvæðs hugsunarhátts og þunglyndis, en 

þar kom í ljós að þunglyndisþankar virtust stuðla að neikvæðum útkomum (Lo o.fl., 2008). Þar 

sem það virðist vera að þunglyndisþankar byrji að þróast snemma á lífsleiðinni (Goodbody-

Gringley o.fl., 2018) en andlegur styrkur síðar á lífsleiðinni (Drees og Mack, 2012), þá er 

líklegra að þeir sem eru meira andlega sterkir séu ólíklegri til að upplifa þunglyndiseinkenni 

vegna minni tilhneigingu þeirra til að þankast til að bregðast við neikvæðu skapi.  

 

5.4 Undirvíddir andlegs styrks, grufl og þunglyndi 
Í öðru lagi var markmið þessarar rannsóknar að skoða hvort grufl miðli sambandinu á milli 

undirvídda andlegs styrks (sjálfstrausts, stöðugleika og stjórnar) og þunglyndiseinkenna, en 

þessi rannsókn er einnig sú fyrsta til að prófa þá tilgátu.  

 

Sjálfstraust, grufl og þunglyndi 
Niðurstöður leiddu í ljós að íhugun, en ekki þunglyndisþankar, miðli sambandinu á milli 

sjálfstrausts og þunglyndiseinkenna. Þetta eru áhugaverðar niðurstöður að því leitinu til að 

þegar mæld voru bein áhrif sjálfstrausts á þunglyndiseinkenni þá hafði aukið sjálfstraust 

neikvæð tengsl við þunglyndiseinkenni. Aftur á móti þar sem sjálfstraust hefur jákvæð tengsl 

við íhugun og íhugun hefur jákvæð tengsl við þunglyndiseinkenni þá hefur sjálfstraust óbein 

jákvæð tengsl við þunglyndiseinkenni í gegnum íhugun. Þessi niðurstaða er þvert á móti 

langtímarannsóknum sem hafa sýnt að þunglyndisþankar, en ekki íhugun, sé undirliggjandi 

þáttur sem getur útskýrt þunglyndiseinkenni (Pearson o.fl., 2010; Tahtinen, 2020), en þá þarf 

að huga að þessi rannsókn er þversniðsrannsókn og engin langtímarannsókn hefur prófað sömu 

áhrif og í þessari rannsókn. Á móti þá styður þessi niðurstaða rannsókn Raes (2010) um 

mikilvægi þess að greina frá mismunandi tegundum grufls (Raes, 2010). Hugsanleg niðurstaða 
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er að sjálfstraust sé verndandi þáttur fyrir þunglyndiseinkenni þegar vel gengur, þegar 

einstaklingur nær markmiðum sínum og sýnir framfarir, en rannsóknir hafa sýnt að andlega 

sterkara íþróttafólk viðhaldi eða þrói með sér sjálfstraust með því að leggja áherslu á styrkleika 

sína (Gowden, 2017). Jafnframt hafa fyrri rannsóknir sýnt að geðheilsa sé almennt 

ástandsbundin, þ.e.a.s hún getur verið jákvæð á einum tímapunkti en neikvæð á öðrum 

(Gucciardi o.fl., 2017). Það getur því verið að þó að einstaklingur sé með mikið sjálfstraust, að 

þegar honum gengur illa, nær ekki markmiðum sínum eða mistekst, þá gæti hann festst í 

hugsunum sem snúa að mistökum og átt þannig erfiðara með að einbeita sér að næsta verkefni, 

en fyrri rannsóknir hafa sýnt að íhugun einkennist af því að einstaklingur festist of lengi í 

hugsunum sínum, reynir að skilja ástæður hugsana sinna og getur ekki beint athygli sinni að 

næsta verkefni (Whitmer og Banich, 2007). Hugsanlegar niðurstöður eru þess vegna þær að 

sjálfstraust getur verið verndandi þáttur þunglyndis þegar vel gengur, en áhættuþáttur 

þunglyndis þegar illa gengur. Þessar niðurstöður þarf þó að taka með fyrirvara þar sem hingað 

til hefur engin rannsókn skoðað tengsl sjálfstrausts og þunglyndiseinkenna með 

miðlunaráhrifum þunglyndisþanka og íhugunar, en rannsóknir hafa sýnt að sjálfstraust sé ein 

mikilvægasta andlega færni afreksíþróttafólks (Brewer, 2009). Framtíðarrannsóknir gætu 

skoðað þessi tengsl yfir tíma með því að skoða magn streitu eða magn neikvæðs skaps um leið.  

 

Stöðugleiki, grufl og þunglyndi 
Niðurstöður leiddu í ljós að þó að aukinn stöðugleiki hafði bein neikvæð tengsl við 

þunglyndiseinkenni þá höfðu hvorki þunglyndisþankar né íhugun sem miðlarar á milli 

stöðugleika og þunglyndiseinkenna áhrif á tengslin þar á milli. Það er því ekki hægt að álykta 

með vissu að hvorki þunglyndisþankar né íhugun miðli áhrifum í sambandinu á milli 

stöðugleika og þunglyndiseinkenna. Stöðugleiki virðist samt sem áður, án áhrifa grufls, vera 

verndandi þáttur þunglyndiseinkenna hjá afreksíþróttamönnum, en fyrri rannsóknir hafa sýnt 

að til þess að halda einbeitingu undir pressu (Krane og Williams, 2006) og uppfylla kröfur um 

markmið, þjálfun og keppni og gefast ekki upp við mótlæti þá skiptir stöðugleiki miklu máli 

(Sheard, 2013). Þeir einstaklingar sem teljast stöðugir virðast ekki gefast upp við mótlæti 

(Sheard, 2013) og þess vegna þó að það séu einhver tengsl við þunglyndisþanka (neikvæð 

tengsl) og íhugun (jákvæð tengsl) þá eru þau tengsl ekki marktæk. Af þessu má draga að 

stöðugleiki, eins og heitið gefur til kynna, er tiltölulega stöðugur verndandi þáttur sem kemur í 

veg fyrir að einstaklingur festist í hugsunum sínum og þróar með sér þunglyndiseinkenni, en 
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fyrri rannsóknir hafa sýnt að íþróttafólk leitast við að vera stöðugt í þeirri trú að það muni bæta 

árangur þeirra (Clare, 1991). Þessar niðurstöður þarf að taka með fyrirvara þar sem andlegur 

styrkur mældist hátt í þessari rannsókn og þunglyndiseinkenni mældust lág, en fyrri rannsóknir 

sýna að stöðugleiki sé mjög mikilvægur eiginleiki afreksíþróttafólks þar sem stöðugleiki táknar 

þrautseigju og getu til að bera ábyrgð á og klára verkefni (Burton og Weiss, 2008), en meiri 

hluti þátttakanda í þessari rannsókn voru atvinnumenn.  

 

Stjórn, grufl og þunglyndi 
Niðurstöður leiddu í ljós að þunglyndisþankar, en ekki íhugun, sem miðlari á milli stjórnar og 

þunglyndiseinkenna hefur marktæk áhrif. Þ.e.a.s að stjórn hefur neikvæð áhrif á 

þunglyndiseinkenni þar sem stjórn hefur neikvæð tengsl við þunglyndisþanka, en 

þunglyndisþankar hafa jákvæð tengsl við þunglyndiseinkenni. Útfrá þessum niðurstöðum er 

hægt að álykta að þunglyndisþankar sé mikilvægur miðlari í sambandinu á milli stjórnar og 

þunglyndiseinkenna og stuðli þannig að jákvæðum útkomum, vegna áhrifa frá stjórn. Stjórn 

getur dregið úr þunglyndisþanka vegna þess að þeir sem virðast hafa stjórn á eigin hvötum og 

hegðun, líkt og Montagne (2005) sagði í sinni rannsókn, eru ólíklegri til að festast í eigin 

hugsunum, líkt og einkennir þunglyndisþanka, þar sem þeir virðast geta stjórnað þessum 

hvötum með því að hafa stjórn á eigin tilfinningum. Til þess að styðja við þessa ályktun þá 

nefnir Sheard (2013) einnig að stjórn sé tengd þeirri skynjun að maður sjálfur geti leitt til 

æskilegra niðurstaðna með því að hafa stjórn á eigin tilfinningum (Sheard, 2013). Hinsvegar, 

þar sem þunglyndisþankar er vanaföst svörun þá getur markmiðsstýrð hegðun, líkt og stjórn, 

verið erfið þar sem þunglyndisþankar geta komið fram áður en hægt er að nýta markmiðsstýrða 

hegðun (Watkins og Nolen-Hoeksema, 2014). Þunglyndisþankar geta því leitt til vandræða í 

árangursríkum viðbragðskerfum, líkt og Watkins og Nolen-Hoeksema (2014) nefna, að til þess 

að breyta venjum þá þarf einstaklingur að beita samhæfðri og vísvitandi tilraunar til 

sjálfsstjórnar (e. self-control) í formi þess að mynda önnur ó-vanaföst (e. non-habitual) 

viðbrögð (Watkins og Nolen-Hoeksema, 2014). Vanaföst viðbrögð, líkt og einkennir 

þunglyndisþanka, draga úr getu einstaklinga til að hafa slíka sjálfsstjórn og ólíkt mörgum 

venjum, þá getur verið erfiðara að breyta vanaföstum hugsunarhætti, þar sem það þarf að þjálfa 

einstaklinga sérstaklega í því (Curci o.fl., 2013). Vanaföst viðbrögð eru líklegri til að koma í 

ljós undir streitu, þrýstingi og þreytu (Watkins og Nolen-Hoeksema, 2014) og því getur verið 

erfitt að stöðva viðbrögð grufls á þeim tíma sem einstaklingar þurfa mest á því að halda að ná 
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stjórn á grufli, líkt og rannsókn Muraven og Baumeister (2000) styður, að sjálfstjórn virðist 

tæmast í kjölfar tilrauna til að reyna að hamla eða stjórna hugsunum, tilfinningum og aðferðum 

og er líklegast að sú stjórn minnki hjá einstaklingum með þunglyndiseinkenni.  

 

5.5 Takmarkanir 
Það eru nokkrar takmarkanir í þessari rannsókn sem getur verið mikilvægt að hafa í huga. Í 

fyrsta lagi, ástæðan fyrir því að klínísk marktæk þunglyndiseinkenni í þessari rannsókn voru 

lág gæti verið að þetta var lítill hópur. Að auki mældist andlegur styrkur frekar hátt hjá 

þátttakendum þar sem meirihluti (72,3%) voru annaðhvort atvinnumenn eða hálf-atvinnumenn 

og í takt við það þá mældust þunglyndiseinkenni frekar lág. Þá svöruðu þátttakendur ekki allir 

á sama tíma, sumir svöruðu á undirbúningstímabili en aðrir á keppnistímabili og því líklegt að 

álagið sem þeir voru undir væri mis mikið. Þó að meiri hluti þátttakanda voru heilir þá voru 

14,3% meiddir, en meiðsli eru líka talin áhættuþáttur þunglyndiseinkenna (Andrew o.fl., 2015), 

þannig að þeir einstaklingar sem voru meiddir svöruðu spurningunum út frá því. Þar sem þessi 

rannsókn er þversniðsrannsókn (aðeins ein mæling) þá er erfitt að segja til um hvort við þurfum 

að þjálfa upp andlegan styrk til þess að hafa áhrif á grufl, eða hvort við þurfum að vinna með 

grufl til að auka andlegan styrk, eða hvort það skipti máli. Þrátt fyrir takmarkanir í þessari 

rannsókn þá eru niðurstöðurnar mikilvægar að því leiti að það þarf að styrkja rannsóknir á þessu 

sviði sem skoða hugsanlegt samband áhættuþátta og verndandi þátta sem geta annaðhvort aukið 

eða dregið úr þunglyndiseinkennum íþróttafólks. Þá er þetta fyrsta rannsóknin sem hefur skoðað 

miðlunaráhrif grufls á sambandið á milli andlegs styrks og þunglyndiseinkenna.  
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Samantekt og framtíðarrannsóknir 

Andlegur styrkur og stjórn eru mikilvægir verndandi þættir í tengslum við þunglyndiseinkenni. 

Þunglyndisþankar, en ekki íhugun, virðast vera mikilvægur miðlari í sambandinu á milli 

andlegs styrks og þunglyndiseinkenna og í sambandinu á milli stjórnar og þunglyndiseinkenna, 

þar sem bæði andlegur styrkur og stjórn hafa neikvæð tengsl við þunglyndiseinkenni með því 

að hafa neikvæð tengsl við þunglyndisþanka, en þunglyndisþankar hafa jákvæð tengsl við 

þunglyndi. Íhugun miðlar því að sjálfstraust hafi óbein jákvæð tengsl við þunglyndiseinkenni, 

en bein áhrif sjálfstrausts, án áhrifum grufls, hefur neikvæð tengsl við þunglyndiseinkenni. Þó 

að aukinn stöðugleiki hafi neikvæð tengsl við þunglyndiseinkenni þá miðla þunglyndisþankar 

og íhugun engum marktækum áhrifum í því sambandi.  

Framtíðarrannsóknir gætu nýtt þessa rannsókn sem grunn að frekari rannsókn sem tekur 

tillit til fleiri þátta. Það væri hægt að gera langtímarannsókn þar sem væri auðveldara að alhæfa 

útfrá, fleiri mælingar yfir lengra tímabil, samanborið við þessa rannsókn sem var 

þversniðsrannsókn (mæling á einum tímapunkti). Það væri hægt að notast við stærra úrtak þar 

sem þunglyndiseinkenni mælast hærra, og svo væri hægt að taka inn þætti eins og streitu. Það 

væri áhugavert að skoða mun innan hópa, til dæmis á milli einstaklinga sem eru einungis 

atvinnumenn, á milli einstaklinga af sama kyni eða skoða einungis hjá þeim sem eru heilir (ekki 

meiddir). Einnig væri hægt að skoða mun á milli hópa, á milli einstaklingsíþrótta og hópíþrótta 

eða á milli afreksmanna- og áhugamanna. Það sem væri mjög áhugavert að skoða eftir 

niðurstöður þessarar rannsóknar, í tengslum við miðlunaráhrif íhugunar á samband sjálfstrausts 

og þunglyndiseinkenna, er hvenær íhugun er tengd jákvæðum útkomum og hvenær hún er tengd 

neikvæðum útkomum. Framtíðarrannsóknir gætu nýtt þessa rannsókn sem grunn að frekari 

rannsóknum þar sem það er þörf í klínískri íþróttasálfræði að safna ekki eingögnu upplýsingum 

um tíðni geðsjúkdóma eftir aldri, kyni, meiðslum og íþróttagreinum, heldur skoða þá 

undirliggjandi sálrænu þætti sem valda því að íþróttamaður upplifir þunglyndiseinkenni. Að 

auki er áhugi á efninu sífellt að aukast og um leið þarf að styrkja þær fáu rannsóknir sem komnar 

eru, og sérstaklega þessa rannsókn þar sem sambærileg rannsókn sem skoðar sömu þætti hefur 

ekki verið framkvæmd áður.   
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