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Þunglyndisþankar (e. depressive rumination) eru tilhneiging til að hugsa endurtekið um sjálfan 

sig og eigin vandamál, áhyggjur og vanlíðan. Sett hefur verið fram sú hugmynd að líta megi á 

þunglyndisþanka sem hugrænan vana (e. mental habit). Samkvæmt henni geta tímabundnir 

þunglyndisþankar komið fram vegna misræmis milli núverandi ástands og markmiða. Ef að 

vanlíðan verður sjálfkrafa vísbendi fyrir þunglyndisþanka geta tímabundnir þunglyndisþankar 

orðið að vanabundnu einkenni. Markmið þessarar rannsóknar var að skoða þunglyndisþanka 

sem hugrænan vana í takt við fyrrnefnda hugmynd. Því var spáð að þunglyndisþankar kæmu 

fram eða ykjust eftir frjálst hugarflug hjá þátttakendum sem hlustuðu á sorglega tónlist. Einnig 

var búist við tengslum á milli vanabundinna neikvæðra hugsana við líðan og ástandsbundna 

þunglyndisþanka eftir tónlist og frjálst hugarflug. Þátttakendur, sem voru 28 

háskólanemar,  svöruðu átta spurningalistum sem mæla meðal annars þunglyndiseinkenni, 

almenna vanabundna hegðun, vanabundna eiginleika neikvæðra hugsana og ástandsbundna 

þunglyndisþanka. Þátttakendur tóku einnig þátt í tilraunaverkefni sem fól í sér að hlusta á tónlist 

og láta hugann reika í kjölfarið. Það var gert til að kanna hvort vanabundnir þunglyndisþankar 

kæmu fram eftir frjálst hugarflug. Tónlistin hafði marktæk áhrif á líðan þátttakenda. 

Niðurstöður fyrri tilgátu voru þó ekki marktækar en sýndu samt sem áður að tónlist og frjálst 

hugarflug höfðu tilhneigingu til að valda breytingum á ástandsbundnum þunglyndisþönkum hjá 

þátttakendum sem hlustuðu á sorglega tónlist. Einnig sýndu niðurstöður að hvorki voru tengsl 

á milli vanabundinna neikvæðra hugsana og líðanar né vanabundinna neikvæðra hugsana og 

ástandsbundinna þunglyndisþanka. 
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Þunglyndi er lyndisröskun sem einkennist meðal annars af langvarandi dapurleika, vonleysi og 

áhugaleysi (American Psychiatric Association, 2013). Í ljósi þess hve algengt þunglyndi er og 

hve alvarlegt það getur verið er nauðsynlegt að vita hvaða þættir það eru sem gerir fólk útsettara 

fyrir því að þróa með sér þunglyndi. Margar rannsóknir hafa verið gerðar til að skoða tengsl 

þunglyndisþanka (e. depressive rumination) við þunglyndi og hafa flestar þeirra sýnt fram á 

neikvæð áhrif þunglyndisþanka, meðal annars á líðan, lengd þunglyndislota og getu til að leysa 

vandamál. Þunglyndisþankar eru tilhneiging til að hugsa endurtekið um sjálfan sig og eigin 

vandamál, áhyggjur og vanlíðan (Nolen-Hoeksema, 1991). Hugsanirnar eru algengt viðbragð 

við streitu og áberandi hugrænn þáttur hjá þunglyndum (Ruscio o.fl., 2015). Þunglyndisþankar 

geta gagnast til að skilja það sem veldur áhyggjum hverju sinni og vara stutt hjá flestum en geta 

verið langvarandi hjá þeim sem glíma við þunglyndi (Watkins, 2016). Þunglyndisþankar geta 

verið uppbyggjandi eða hamlandi, eftir því hvort að þeir hjálpi eða komi í veg fyrir að þeim 

markmiðum sem framkölluðu þunglyndisþankana sé náð (Watkins, 2008). Þunglyndir 

einstaklingar sem hafa ríka tilhneigingu til að hugsa endurtekið um vandamál sín og áhyggjur 

trúa því að það sé gagnlegt við vandamálalausn og úrvinnslu tilfinninga. Þessi jákvæðu viðhorf 

geta leitt til óhóflegra þunglyndisþanka (Papageorgiou og Wells, 2001). Þunglyndisþankar eru 

því tilraun til að skilja atvikið sem kom viðkomandi í uppnám eða til að leysa vandamál (Martin 

og Tesser, 1996). Hins vegar benda niðurstöður rannsókna til þess að fólk sem upplifir 

þunglyndisþanka sé mun ólíklegra til að leita lausna við vandamálum á virkan og skipulagðan 

hátt (Nolen-Hoeksema, 1991). Þunglyndisþankar séu því ekki það sama og að leita lausna við 

vandamálum heldur geti þeir þvert á móti komið í veg fyrir það, þrátt fyrir að fólk telji sig geta 

leyst vandamál sín og öðlast skilning á sjálfu sér með því að einblína á vanlíðan sína (Nolen-

Hoeksema, 1991).  

Hægt er að flokka þunglyndisþanka sem ástand (e. state) eða sem persónueinkenni (e. 

trait). Þegar tilhneiging einstaklings til að jórtra hugsanir sínar er stöðug yfir tíma og aðstæður 

flokkast þunglyndisþankarnir sem persónueinkenni (Nolen-Hoeksema og Davis, 1999; Nolen-

Hoeksema, Morrow og Fredrikson 1993). Þunglyndisþankar sem koma fram í kjölfar aðskildra 

streituvaldandi atburða flokkast sem ástand (Zoccola o.fl., 2012). 

Eins og áður kom fram hafa margar rannsóknir verið gerðar á tengslum þunglyndisþanka við 

þunglyndi. Í rannsókn Nolen-Hoeksema og Morrow (1993) höfðu þátttakendur annað hvort lítið 

eða miðlungs alvarlegt þunglyndi eða ekkert þunglyndi og var þeim skipt handahófskennt í tvo 

hópa. Annar hópurinn átti að einblína í átta mínútur á líðan sína á þeirri stundu og 

persónueinkenni (þunglyndisþankaskilyrði) og hinn á lýsingar á landfræðilegum staðsetningum 

(e. Geographic locations), til dæmis Hallgrímskirkju eða hvernig ákveðin verslunarmiðstöð
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er uppbyggð (truflunarskilyrði). Niðurstöður sýndu að þunglyndir þátttakendur í 

þunglyndisþankahópnum sýndu aukna vanlíðan. Þunglyndir sem lentu í truflunarhópnum sýndu 

hins vegar minnkun á vanlíðan og varð líðan þeirra á borð við líðan þeirra sem ekki höfðu sögu 

um þunglyndi. Einnig hafa rannsóknir sýnt að fólk sem bregst við vanlíðan með 

þunglyndisþönkum upplifir alvarlegri þunglyndiseinkenni (Just og Alloy, 1997; Nolen-

Hoeksema, 2000; Nolen-Hoeksema og Morrow, 1991). 

 

Kenningar um þunglyndisþanka 

Helsta kenningin um þunglyndisþanka er viðbragðskenning (e. Response styles theory; 

RST) Nolen-Hoeksema (1991). Samkvæmt henni eru þunglyndisþankar stöðug, viðvarandi og 

vanabundin tilhneiging til að bregðast við vanlíðan með því að hugsa endurtekið og 

aðgerðalaust um einkennin sem valda vanlíðaninni og um mögulegar orsakir og afleiðingar 

þessara einkenna. 

Samkvæmt kenningunni leiða þunglyndisþankar til þunglyndis og viðhalda því með því að auka 

neikvæðan hugsunarhátt, minnka getu til að leysa vandamál og skaða hjálplega hegðun og 

félagsleg sambönd (Nolen-Hoeksema, Wisco og Lyubomirsky, 2008; Watkins og Nolen-

Hoeksema, 2014). 

Stjórnunarkenningin (e. Control theory) skilgreinir þunglyndisþanka á annan hátt. 

Samkvæmt henni koma þunglyndisþankar tímabundið fram, og einblína á það, þegar 

einstaklingur upplifir misræmi á milli núverandi ástands síns og markmiða sinna og heldur 

þunglyndisþankalotan áfram þangað til markmiðinu er náð eða það yfirgefið. Ólíkt 

viðbragðskenningunni gerir stjórnunarkenningin ráð fyrir að þunglyndisþankarnir geti verið 

uppbyggilegir. Markmiðsbundnir (e. goal-oriented) þunglyndisþankar geta verið hjálplegir ef 

það að einblína á óleysta markmiðið hjálpar við framgang þess en óhjálplegir ef það eykur 

einungis misræmið sem einstaklingurinn upplifir (Nolen-Hoeksema og Watkins, 2014). 

 

Þunglyndisþankar sem hugrænn vani 

Vani (e. habit) er hegðun sem kemur oft fram í svipuðu umhverfi (Ji og Wood, 2007). 

Vanabundin hegðun verður iðulega sjálfvirk og ákveðið samhengi (e. context) getur valdið því 

að vanabundin hegðun komi ósjálfrátt fram (Verplanken, 2006; Wood, Neal, og Quinn 2006). 

Samhengi getur verið ákveðinn staður eða umhverfi, til dæmis baðherbergi, tími dags, fólk eða 

innra ástand, svo sem skap eða líðan (Ji og Wood, 2007). Klassísk skilyrðing og námskenningar 

hafa sýnt að vanabundin hegðun sé lært viðbragð sem verður til vegna pörunar áreitis við svar 
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í vissum aðstæðum (Mackintosh, 1983; Quinn, Pascoe, Wood og Neal, 2010). Wood og Neal 

(2007) segja að vanabundin hegðun geti myndast vegna markmiða sem fólk hefur sett sér. Fólk 

sýnir sömu hegðun endurtekið í vissu samhengi til að ná markmiði og við það verður sú hegðun 

síðan að vana. Samhengið verður síðan vísbendi (e. cue) fyrir hegðunina og hegðunin kemur þá 

sjálfkrafa fram þó svo að markmiðið hafi verið yfirgefið. Þegar hegðun er orðin vanabundin 

getur verið afar erfitt fyrir einstaklinga að breyta henni jafnvel þó að hún sé ekki lengur hjálpleg, 

því með tíma hættir hegðunin að vera háð markmiðinu sem var upphaflega ástæðan fyrir því að 

vaninn myndaðist (Wood og Neal, 2007). Vanabundin hegðun þarf ekki að vera líkamleg, 

heldur getur hún líka verið hugræn og hefur vanabundinn hugsunarháttur verið kallaður 

hugrænn vani (e. mental habit) (Watkins og Nolen-Hoeksema, 2014). 

Watkins og Nolen-Hoeksema (2014) settu fram þá hugmynd að þunglyndisþanka megi 

líta á sem hugrænan vana. Þau setja fram kenningu þar sem þau reyna að tengja saman 

viðbragðskenninguna og stjórnunarkenninguna til að skilja sambandið á milli þunglyndisþanka 

sem persónueinkennis og markmiðsbundinna þunglyndisþanka. Í kenningu þeirra kemur fram 

að ef einstaklingur upplifir vanlíðan vegna misræmis á milli núverandi ástands síns og 

markmiða sinna geta tímabundnir þunglyndisþankar komið fram. Tímabundnir 

þunglyndisþankar sem koma í kjölfar vanlíðanar geta orðið að vanabundnu einkenni, en það 

getur gerst ef vanlíðan verður að sjálfkrafa vísbendi fyrir þunglyndisþanka. Þegar 

þunglyndisþankar eru orðnir að vanabundnu einkenni getur reynst afar erfitt að losna við þá og 

gæti það útskýrt að hluta til hvers vegna bakfall er svo algengt í þunglyndi (Hertel, 2004; 

Watkins og Nolen-Hoeksema, 2014). 

Vanlíðan getur vitanlega orsakast af fleiri þáttum en óuppfylltum markmiðum, til dæmis 

efnislegum eða líffræðilegum þáttum eins og veðurfari eða lyfjum. Vanlíðan getur einnig komið 

fram sem svörun við áreitum líkt og að hlusta á fólk tala um sorglega hluti, horfa á sorglega 

bíómynd eða hlusta á sorglega tónlist. Þar sem þessir þættir geta valdið vanlíðan sem kann að 

orsaka þunglyndisþanka geta þeir einnig orðið sjálfkrafa vísbendi fyrir þá (Watkins og Nolen-

Hoeksema, 2014). 

Watkins og Nolen-Hoeksema (2014) settu einnig fram hugmynd um að það sé ákveðinn 

munur á því hvernig einstaklingar vinna úr vandamálum. Samkvæmt þeim hafa heilbrigðir 

einstaklingar getu til að skipta á milli óhlustæðrar (e. abstract) og hlutstæðrar (e. concrete) 

úrvinnslu vandamála eftir aðstæðum. Þeir nota þá almennt óhlutstæða úrvinnslu, sem hjálpar 

þeim við langtímamarkmið, en skipta yfir í hlutstæða úrvinnslu þegar erfiðleikar koma upp eða 

þegar þeir upplifa depurð og vanlíðan. Þunglyndir einstaklingar virðast hins vegar hafa skerta 
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getu til að skipta um úrvinnsluaðferð eftir aðstæðum, sérstaklega þegar þeir upplifa vanlíðan. 

Tilgáta þeirra er sú að þessi munur hafi áhrif á mótun vanabundinna þunglyndisþanka.  

 

Framköllun þunglyndisþanka 

Í rannsóknum þar sem þunglyndisþankar eru kallaðir fram er yfirleitt notuð svipuð 

aðferð og Nolen-Hoeksema og Morrow (1990) notuðu. Þá er fólk með sögu um þunglyndi valið 

og skipt upp í tvo hópa. Í þunglyndisþankaskilyrði eru þátttakendur beðnir um að einblína á 

merkingu og afleiðingar tilfinninga sinna í átta mínútur með því að lesa setningar sem beina 

athyglinni að sjálflægum hugsunum (til dæmis „Hvað þýða tilfinningarnar þínar?”, „Hverjar 

eru afleiðingarnar af líðan þinni?”). Í truflunarskilyrðinu er reynt að koma tímabundið í veg 

fyrir að þátttakendur hugsi um sig og sín vandamál. Þátttakendur lesa setningar sem beina 

athyglinni að atriðum sem eru ótengd tilfinningum þeirra (til dæmis „Hugsaðu um hvernig 

regnhlíf er í laginu”). Fjölmargar rannsóknir hafa notað þessa aðferð og hefur hún reynst 

áhrifarík við að kalla fram þunglyndisþanka (Nolen-Hoeksema og Morrow 1993; Lyubomirsky 

og Nolen-Hoeksema, 1993; Lyubomirsky, Caldwell, og Nolen-Hoeksema, 1998).  

Marchetti, Mor, Chiorri og Koster (2018) notuðu aðferð Nolen-Hoeksema og Morrow 

til að athuga hvort að ástandsbundnir þunglyndisþankar kæmu fram í kjölfar breytingar á líðan 

auk þess að athuga viðmiðsréttmæti BSRI (e. Brief State Rumination Inventory). Þankagangur 

var mældur með BSRI og breytingar á líðan með sjónhendingarkvarða (e. Visual Analogue 

Scale; VAS). Ástandsbundnir þunglyndisþankar jukust einungis hjá þátttakendum í 

þunglyndisþankaskilyrðinu en engin breyting varð í truflunarskilyrðinu.  

Tónlistarinngrip hafa einnig reynst vel til að kalla fram þunglyndisþanka. Garrido og 

Schubert (2015) fengu þátttakendur til að velja og hlusta á lag sem þeim þætti sorglegt. Líðan 

og tilhneiging til þunglyndisþanka voru mæld fyrir og eftir tónlistina. Niðurstöður gáfu til kynna 

að bæði þeir sem höfðu ríka og veika tilhneigingu til þunglyndisþanka sýndu marktæka 

aukningu á þunglyndiseinkennum.  

 

Markmið rannsóknar og tilgátur  

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða þunglyndisþanka sem hugrænan vana í takt 

við kenningu Watkins og Nolen-Hoeksema (2014). Samkvæmt rannsókn Watkins og Baracaia 

(2001) hafa þeir sem upplifa þunglyndisþanka sagt að hugsanirnar fari ósjálfrátt af stað, án þess 

að þeir hafi ætlað þeim það og án þess að hafa stjórn á því. Verplanken, Friborg, Wang, 
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Trafimow og Woolf (2007) fengu sambærilega niðurstöðu þar sem þunglyndisþankar sem 

ástand og einkenni höfðu jákvæða fylgni við erfiðleika með að hafa stjórn á þeim, að 

hugsanirnar væru ósjálfráðar og að þær væru ómeðvitaðar.  

Í þessari rannsókn var ekki þátttökuskilyrði að hafa sögu um þunglyndi líkt og venjan 

er í sambærilegum rannsóknum. Við framköllun þunglyndisþanka fengu þátttakendur ekki 

fyrirmæli um að beina hugsunum sínum að ákveðnum atriðum líkt og í fyrrnefndum 

rannsóknum Nolen-Hoeksema og Morrow (1990) og Marchetti og félaga (2018), heldur var 

gefið færi á ósjálfráðum vanabundnum þunglyndisþönkum, væru þeir til staðar. Að gefa 

þátttakendum fyrirmæli um hvert þeir eigi að beina hugsunum sínum krefst mikillar athygli sem 

getur dregið úr sjálflægum hugsunum og þannig truflað virkni þunglyndisþanka (Teasdale o.fl., 

1995). Fyrirmælin geta því komið í veg fyrir þunglyndisþanka sem kæmu annars fram af vana. 

Í staðinn voru þátttakendur beðnir um að láta hugann reika í fimm mínútur (frjálst hugarflug) 

eftir tónlistarinngrip. Eftir því sem rannsakendur best vita hefur þetta ekki verið skoðað áður.  

Samkvæmt fyrrnefndri kenningu Watkins og Nolen-Hoeksema (2014) mætti ætla að ef 

inngripið í þessari rannsókn hefur tilskilin áhrif, það er að þátttakendur upplifi vanlíðan, ættu  

þunglyndisþankar sem eru orðnir að vanabundinni hegðun að koma fram. Fyrsta tilgátan er því 

sú að þunglyndisþankar komi fram eða aukist eftir frjálst hugarflug hjá þátttakendum sem 

hlustuðu á sorglega tónlist, en ekki hjá þeim þátttakendum sem hlustuðu á glaðlega tónlist. 

Önnur tilgátan snýr einnig að hugmynd Watkins og Nolen-Hoeksema en samkvæmt kenningu 

þeirra má ætla að tengsl séu á milli þunglyndisþanka og vanabundinna neikvæðara hugsana. 

Rannsakendur búast því við tengslum á milli útkomu úr lista sem mælir vanabundna neikvæða 

hugsun við breytingar á líðan annars vegar og ástandsbundnum þunglyndisþönkum hins vegar, 

frá því fyrir tónlist og þar til eftir frjálst hugarflug í neikvæða skilyrðinu.  
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Aðferð 

  

Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru nemendur úr Háskóla Íslands á aldrinum 21 til 35 ára og 

voru valdir af hentugleika. Alls voru 28 þátttakendur í rannsókninni og þar af voru átta karlar 

(29%) og 20 konur (71%). Meðalaldur var 24,75 ár (sf=2,8). Sendur var tölvupóstur á alla 

nemendur við Háskóla Íslands með kynningarbréfi og þeir sem höfðu áhuga beðnir um að hafa 

samband, einnig var auglýst eftir þátttakendum á samfélagsmiðlum. Þátttakendur fengu 

greiddar 1.500 krónur fyrir þátttöku. Skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni voru að vera nemandi 

í Háskóla Íslands, 18 ára eða eldri og eiga snjallsíma með Android eða iOS stýrikerfi. iOS 

stýrikerfið þurfti að vera af gerðinni 12 eða nýrra og snjallsímarnir sem voru með Android 

stýrikerfi máttu ekki vera eldri en fimm ára. 

  

Mælitæki 

Bakgrunnspurningar 

Þátttakendur voru spurðir um kyn, aldur, menntun og hjúskaparstöðu.  

  

Kvíða og þunglyndiskvarði til notkunar á sjúkrahúsum (Hospital Anxiety and Depression scale; 

HADS) 

HADS (Zigmond og Snaith, 1983) er 14 atriða sjálfsmatskvarði sem mælir þunglyndis- og 

kvíðaeinkenni. Kvarðinn var upphaflega þróaður til notkunar á sjúkrahúsum en hefur einnig 

verið notaður til að mæla þunglyndis- og kvíðaeinkenni í almennu þýði (Crawford, Henry, 

Crombie og Taylor, 2001). Kvarðinn inniheldur 14 spurningar um vellíðan þátttakandans 

síðastliðna viku og skiptist jafnt upp í tvo undirkvarða; þunglyndi og kvíði.  Þær spurningar 

sem merktar eru með sléttum tölum tilheyra þunglyndiskvarðanum og oddatölu spurningarnar 

tilheyra kvíðakvarðanum. Þeir sem skora á bilinu 0-7 ná ekki greiningarviðmiðum fyrir 

þunglyndi eða kvíða, skor á bilinu 8-10 benda til þess að viðkomandi hafi hugsanlega einkenni 

þunglyndis eða kvíða og skor yfir 11 benda til þess að viðkomandi hafi líklega þunglyndi eða 

kvíða. Högni Óskarsson geðlæknir þýddi og staðfærði kvarðann (Jakob Smári, Daníel Þór 

Ólason, Þórður Örn Arnarson og Jón Friðrik Sigurðsson, 2008). Áreiðanleiki og réttmæti listans 

hefur reynst viðunandi erlendis (Lisspers, Nygren og Söderman, 1997) sem og á Íslandi 

(Magnusson, Alexsson, Karlsson og Oskarsson, 2000). 
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Spurningalisti um núvitund (Mindful Attention Awareness scale; MAAS)  

MAAS er 15 atriða spurningalisti þar sem svarendur eru beðnir að meta upplifun sína í daglegu 

lífi á sex punkta Likert kvarða frá „næstum aldrei” til „næstum alltaf”. Heildarstigafjöldi er 15-

90 og bendir hærri stigafjöldi til meiri núvitundar. Dæmi um fullyrðingar á listanum eru „Ég 

gleymi nafni manneskju nánast um leið og mér hefur verið sagt það í fyrsta skipti” og „Ég brýt 

hluti eða helli niður vegna kæruleysis, eftirtektarleysis eða af því ég er að hugsa um eitthvað 

annað”. Spurningalistinn hefur háan innri áreiðanleika, sundurgreinandi- og samleitniréttmæti 

(Brown og Ryan, 2003). Listinn var þýddur yfir á íslensku af Ragnari P. Ólafssyni, Svavari 

Einarssyni og Jakobi Smára en próffræðilegir eiginleikar þess lista hafa ekki verið kannaðir. 

 

Spurningalisti um vanabundna eiginleika neikvæðra hugsana (Habit-Index of Negative 

Thinking; HINT) 

HINT (Verplanken o.fl., 2007) er 12 atriða spurningalisti sem mælir vanabundna eiginleika 

neikvæðra hugsana. Listinn mælir „hversu oft neikvæðar sjálfshugsanir eiga sér stað, hvort þær 

komi ósjálfrátt upp í huga viðkomandi, hvort að viðkomandi sé meðvitaður um þær og hversu 

erfitt er að stjórna þeim“ (Verplanken o.fl, 2007, bls. 526). HINT er breytt útgáfa af Self-Report 

Habit listanum eftir Verplanken og Orbell (2003). Allar fullyrðingarnar byrja á „Að hugsa 

neikvætt um sjálfa(n) mig er eitthvað sem..“ og svo koma atriði eins og „gerist að sjálfu sér“, 

„ég geri daglega“ og „ég geri ekki viljandi“. Atriðin eru metin á sjö punkta Likert kvarða frá 1 

(mjög ósammála) til 7 (mjög sammála), þar sem hærri skor benda til þess að vandabundnar 

neikvæðar hugsanir séu frekar til staðar. Listinn var þýddur yfir á íslensku af Ragnari P. 

Ólafssyni. Áreiðanleiki og réttmæti listans hefur reynst viðunandi erlendis (Verplanken o.fl, 

2007) en það hefur ekki verið kannað hérlendis.  

 

Spurningalisti um þunglyndisþanka (Ruminative response scale; RRS) 

RRS er undirkvarði í Response Styles Questionnaire (RSQ) og inniheldur 22 atriði sem mæla 

tilhneigingu fólks til þunglyndisþanka í kjölfar depurðar. Svarendur eru beðnir að segja til um 

hve oft atriðin á listanum eiga við um þá þegar þeir eru niðurdregnir, daprir eða sorgmæddir. 

Atriðin einblína á sjálfmiðaðar hugsanir (hugsar „hvers vegna bregst ég alltaf við á þennan 

hátt”), einkenni („hugsar um hve einmana þú ert”) og mögulegar orsakir og afleiðingar 

depurðarinnar („rýnir í persónuleika þinn til þess að skilja hvers vegna þú ert svona 
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dapur/döpur”). Svarmöguleikarnir liggja á bilinu eitt til fjögur þar sem 1=aldrei eða næstum 

aldrei og 4=alltaf eða næstum alltaf. Heildarstigafjöldi kvarðans liggur á bilinu 22 til 88 stig 

þar sem hærri stigafjöldi bendir til ríkari tilhneigingar til þunglyndisþanka. Sýnt hefur verið 

fram á góðan innri áreiðanleika kvarðans og ásættanlegt samleitniréttmæti (Nolen-Hoeksema 

og Morrow, 1991). Í þessari rannsókn var stuðst við tíu spurninga útgáfu listans sem búin var 

til af Treynor, Gonzalez og Nolen-Hoeksema (2003) vegna þess að 12 atriði á RRS listanum 

virðast skarast við atriði á listum sem mæla þunglyndiseinkenni. Þau þáttagreindu eftirliggjandi 

atriðin og fengu út tveggja þátta lausn. Þættirnir voru nefndir hugarangur (e. brooding) og 

íhugun (e. reflection). Hugarangursatriði benda til þess að einstaklingurinn upplifi misræmi 

milli núverandi ástands og einhvers konar viðmiðs en íhugunaratriðin endurspegla það að 

einstaklingurinn horfir inn á við til að finna lausnir við depurð sinni. Listinn var þýddur yfir á 

íslensku af Jakobi Smára. Innri áreiðanleiki íslenska listans er mjög góður og virðast eiginleikar 

listans samsvara þeim bandaríska (Pálsdóttir og Pálsdóttir, 2008).  

 

Spurningalisti um jákvæð viðhorf til þunglyndisþanka (Positive beliefs rumination scale-

revised; PBRS-R) 

PBRS-R (Papageorgiou og Wells, 2001, Watkins og Moulds, 2005) er níu atriða 

sjálfsmatskvarði sem mælir jákvæð viðhorf til þunglyndisþanka. Atriðin eru metin með 

svarmöguleikum á bilinu 1 (Ekki sammála) til 4 (Mjög sammála) og ekki er mögulegt að vera 

hlutlaus. Hærri stigafjöldi þýðir jákvæðara viðhorf til þunglyndisþanka. Listinn var þýddur yfir 

á íslensku af Ragnari P. Ólafssyni árið 2018 og hafa próffræðilegir eiginleikar íslenska kvarðans 

ekki verið athugaðir. Próffræðilegir eiginleikar upprunalega kvarðans eru góðir. Kvarðinn hefur 

háan endurprófunaráreiðanleika og innra samræmi. Einnig hefur hann gott samtíma-, samleitni- 

og sundurgreinandi réttmæti (Papageorgiou og Wells, 2001). 

  

Spurningalisti sem metur persónuleikaþætti (HEXACO-60-IS) 

HEXACO-60 (Ashton og Lee, 2009) er 60 atriða spurningalisti sem mælir sex 

persónuleikaþætti og 24 undirþætti. Í þessari rannsókn var 20 atriða útgáfa listans notuð sem 

skiptist jafnt upp í tvo kvarða og mæla þeir þættina samviskusemi (e. conscientiousness) og 

víðsýni (e. openness to experience). Einstaklingar sem skora hátt á samviskusemi skipuleggja 

tímann sinn vel, vinna markvisst að markmiðum sínum, vanda sig til verka og hugsa áður en 

þeir framkvæma. Aftur á móti eru þeir sem skora lágt á samviskusemi óskipulagðir, forðast 

erfið verk og markmið, eru óvandvirkir og hvatvísir. Einstaklingar sem skora hátt á víðsýni eru 
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hugfangnir af list og náttúru, fróðleiksfúsir, hugmyndaríkir og hafa frjótt ímyndunarafl. Þeir 

sem skora lágt á víðsýni hafa ekki áhuga á list og eru hvorki forvitnir né skapandi (Ashton og 

Lee, 2009). Rakel Jónsdóttir Guðmann, Miriam Petra Ómarsdóttir Awad, Freyr Halldórsson og 

Daníel Þór Ólason þýddu listann yfir á íslensku (2015). Samleitniréttmæti og innri áreiðanleiki 

spurningalistans er viðunandi (Međedović, Čolović, Dinić og Smederevac, 2017). Í 

rannsókninni voru kvarðarnir notaðir til að afla upplýsinga um hugtakaréttmæti HINT 

spurningalistans. 

  

Spurningalisti um vanabundna hegðun (Creature of Habit Scale; COHS) 

COHS samanstendur af 27 staðhæfingum og skiptist í tvo hluta, vanabundna hegðun (e. routine) 

og sjálfvirka hegðun (e. automaticity). Vanabundin hegðun er mæld með 16 staðhæfingum og 

er dæmi um slíka „mér finnst gott að leggja bílnum mínum eða reiðhjóli alltaf á sama stað”. 

Sjálfvirk hegðun er mæld með 11 staðhæfingum, til dæmis „þegar ég horfi á sjónvarpið hef ég 

tilhneigingu til að borða stjórnlaust”. Staðhæfingunum er svarað á fimm punkta Likert kvarða 

frá 1=mjög ósammála til 5=mjög sammála. Upprunalegi listinn hefur góðan áreiðanleika og 

gott réttmæti (Ersche, Lim, Ward, Robbins og Stochl, 2017). Listinn var þýddur yfir á íslensku 

af Kristjáni Helga Hjartarsyni, Ragnari P. Ólafssyni og Ívari Snorrasyni. 

  

Ástandsbundnir þunglyndisþankar á sjónhendingarkvarða (Brief state rumination inventory; 

BSRI) 

BSRI (Marchetti, Mor, Chiorri og Koster, 2018) er átta atriða sjálfsmats sjónhendingarkvarði 

(e. Visual Analogue Scale; VAS) sem mælir ástandsbundna þunglyndisþanka. Öll atriðin byrja 

á setningunni „á þessari stundu….” og í kjölfarið koma staðhæfingar eins og „....er ég að velta 

fyrir mér líðan minni”. Hver staðhæfing var mæld með 100 millimetra línu þar sem „algerlega 

sammála” var öðru megin og „algerlega ósammála” var hinu megin og áttu þátttakendur að 

svara með því að setja strik á línuna. Lægra skor bendir því til aukinna ástandsbundinna 

þunglyndisþanka. Sýnt hefur verið fram á að sjónhendingarkvarðar hafi jafn góða og stundum 

betri próffræðilega eiginleika heldur en Likert skalar (Du Troit, Pritchard, Heffernan, Simpson 

og Fonn, 2002). Hugtakaréttmæti listans hefur reynst viðunandi þar sem skor á honum hafa 

jákvæða fylgni við mælingar á neikvæðri líðan, tímabundnum þunglyndisþönkum og 

þunglyndis- og kvíðaeinkennum (Marchetti, Mor, Chiorri og Koster, 2018). Listinn var þýddur 

yfir á íslensku fyrir rannsóknina af Elvu Ó. Vilhjálmsdóttur, Hrefnu Jónsdóttur, Inga R. 



 16 

Árnasyni, Kristjáni H. Hjartarsyni og Ragnari P. Ólafssyni. Próffræðilegir eiginleikar þýdda 

listans hafa ekki verið kannaðir. 

 

Fullyrðingar um sjálfsvirði 

Í rannsókninni voru þátttakendur beðnir um að taka afstöðu til fjögurra fullyrðinga með því að 

svara þeim á 100 millimetra VAS kvarða, frá „alls ekki neitt” til „mjög mikið”. Þeir voru beðnir 

um að vera hreinskilnir og miða við hvernig upplifunin þeirra var nákvæmlega á þeirri stundu. 

Efst stendur „mér finnst eins og..” og í kjölfarið koma fullyrðingarnar fjórar, „...ég sé einskis 

virði”, „...enginn geti elskað mig”, „...ég sé hæf manneskja” og „...aðrir samþykki mig eins og 

ég er”.  

  

Framköllun mismunandi líðanar (e. mood induction) 

Til að kalla fram depurð hjá þátttakendum í neikvæðu skilyrði hlustuðu þeir á tónverkið „Russia 

under the Mongolian Yoke” eftir Prokofiev. Tónverkið var spilað á hálfum hraða, í tæpar sex 

mínútur í gegnum heyrnartól. Tónverkið hefur verið margsinnis verið notað í rannsóknum þar 

sem kölluð er fram depurð með tónlistarinngripi (Clark, Iversen og Goodwin, 2001; Lau, Haigh, 

Christensen, Segal og Taube-Schiff, 2012; Parrot, 1991; Segal o.fl., 2006; Willner o.fl., 1998). 

Þátttakendur í jákvæðu skilyrði hlustuðu á tónverkið „Eine Kleine Nachtmusik” eftir Mozart. 

Tónverkið var spilað á venjulegum hraða og jafn lengi og í hinu skilyrðinu. Tónverkið hefur 

áður verið notað í rannsóknum þar sem kölluð er fram gleði með tónlistarinngripi (Eich og 

Metcalfe, 1989; Gorn, Pham og Sin, 2001; Martin og Metha, 1997). Þátttakendur svöruðu 

spurningu um stundarlíðan sína fyrir og eftir tónlist og fimm mínútum síðar eftir frjálst 

hugarflug á sjónhendingarkvarða. Kvarðinn er láréttur og mælist 50 millimetrar frá miðju út í 

báða enda. Vinstri endinn er merktur með lýsingunni „dapur/döpur” og hægri endinn með 

lýsingunni „glaður/glöð”. Fyrir neðan línuna eru tvær örvar út frá miðju að sitthvorum endanum 

til að gefa til kynna að styrkur líðanarinnar aukist eftir því sem nær dregur endanum. Kvarðinn 

hefur áður verið notaður í rannsóknum þar sem líðan er kölluð fram (Lau o.fl., 2012; Segal o.fl., 

2006). Fyrir inngrip og eftir frjálst hugarflug svöruðu þátttakendur einnig fjórum fullyrðingum 

um sjálfsvirði á 100 millimetra VAS kvarða. 
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Taugasálfræðileg próf  

Slóðarpróf A og B (e. Trail Making Test A and B) 

Slóðarpróf A og B meta hugrænan hraða og athygli. Báðir hlutarnir samanstanda af 25 hringjum 

sem eru staðsettir tilviljunarkennt á blaði. Í slóðarprófi A á að draga línu á milli hringja sem 

innihalda tölur frá einum upp í 25 og þátttakandi tengir saman tölurnar í réttri röð. Í slóðarprófi 

B á að draga línu á milli hringja sem innihalda tölustafi (1-13) og bókstafi (A-L) og þátttakandi 

tengir saman tölustafi og bókstafi til skiptis (1-A-2-B-3-C o.s.frv.) eftir talna- og stafrófsröð. Í 

báðum hlutunum er þátttakandi beðinn um draga línuna eins hratt og hann getur án þess að lyfta 

upp pennanum. Skor fyrir hvern hluta eru reiknuð út frá því hversu langan tíma það tekur að 

leysa verkefnið (Tombaugh, 2004). Ef þátttakandi dró línuna í vitlausan hring var það talin villa 

og einnig ef þátttakandi lyfti pennanum upp af blaðinu áður en hann hafði klárað verkefnið. 

Rannsókn á stýrifærni sýndi að þunglyndir einstaklingar eru lengur að leysa slóðarpróf A og B 

(Gohier o.fl., 2009). 

  

Orðaflæði (e. Semantic Verbal Fluency Test) 

Orðaflæði er sálfræðilegt próf sem metur stýrisfærni og merkingarminni einstaklinga. Til eru 

tvenns konar orðaflæðipróf, merkingarflæði (til dæmis að telja upp dýrategundir) og 

hljóðungaflæði (að telja upp orð sem byrja á ákveðnum bókstaf) (Abwener, Swan, Bowerman 

og Connolly, 2001). Í þessari rannsókn áttu þátttakendur að telja upp öll þau orð sem þeim datt 

í hug, sem tilheyra ákveðnum flokki sem rannsakandi tilgreindi, í eina mínútu. Flokkarnir dýr 

og matvörur voru notaðir. Svör þátttakenda voru tekin upp og skrifuð niður í lok tilraunarinnar. 

Fyrir hvert orð sem tilheyrir þeim flokki sem spurt var um fékk þátttakandi eitt stig. Stig voru 

ekki veitt fyrir endurtekningar. Ef einstaklingur taldi upp yfirflokk (til dæmis mjólk) og síðan 

undirflokka (nýmjólk, léttmjólk, möndlumjólk) fékk hann stig fyrir yfir- og undirflokkinn 

(fjögur stig) (Rosen, 1980). Allsherjargreining Henry og Crawford (2005) sýndi að frammistaða 

þunglyndra á orðaflæði er töluvert lakari en hjá þeim sem ná ekki greiningarviðmiðum. Talið 

er að þetta stafi af því að það hægist á hugsunum hjá þunglyndum. 
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Talnaraðir (e. Digit Span) 

Talnaraðir er notað til að meta stærð vinnsluminnis (minnisrýmd) og er partur af WAIS-III 

greindarprófinu (Wilde, Strauss og Tulsky, 2004). Talnaraðirnar skiptast upp í tvo hluta, áfram 

og afturábak. Í báðum hlutunum les rannsakandi upp talnarunu þar sem hver tala er lesin upp 

með sekúndu millibili. Í talnaraðir-áfram endurtekur þátttakandi orðrétt eftir rannsakanda, en í 

talnaraðir-afturábak endurtekur þátttakandi tölurnar í öfugri röð. Í talnaröðum-áfram eru átta 

liðir og í talnaröðum-afturábak eru sjö liðir. Í hverjum lið eru tvö verkefni og þarf þátttakandi 

að ná að leysa eitt verkefni til að halda áfram í næsta lið. Í fyrsta liðnum í báðum hlutunum eru 

tveir tölustafir en síðan bætist við tala með hverjum lið. Prófinu lýkur þegar þátttakandi nær 

ekki í næsta lið eða þegar hann klárar verkefnin. Stig eru reiknuð út frá því hversu mörg verkefni 

þátttakandi nær að leysa, en þátttakandi fær eitt stig fyrir hvern lið (Woods o.fl., 2011). 

Rannsóknir hafa sýnt að frammistaða þunglyndra á talanröðum er verri en hjá þeim sem ná ekki 

greiningarviðmiðum (Channon, Baker og Robertson, 1993; Forssati, Amar, Raoux, Ergis og 

Allilaire, 1999; Martin, Oren og Boone, 1991). 

  

  

Framkvæmd 

Eftir að vísindasiðanefnd hafði samþykkt rannsóknina var þátttakendum skipt 

tilviljunarkennt í tvo hópa, jákvætt og neikvætt skilyrði. Þátttakendur hittu rannsakendur tvisvar 

og voru þeir prófaðir einslega í rannsóknarherbergi. Í byrjun fyrri heimsóknar var rannsókninni 

lýst fyrir þátttakendum og þeir skrifuðu undir upplýst samþykki. 

Að því loknu setti rannsakandi upp forrit í snjallsíma þátttakanda. Því næst leysti 

þátttakandi þrjú taugasálfræðileg verkefni, en þátttakendur leystu verkefnin í mismunandi röð. 

Næst var þátttakandi beðinn um að svara átta spurningalistum; bakgrunnsspurningum, RRS, 

PBRS, HINT, HADS, COHS, HEXACO og MAAS. Rannsakandi fór fram á meðan til að 

þátttakandinn fengi næði við að svara spurningalistunum. Líkt og taugasálfræðilegu prófin voru 

spurningalistarnir lagðir fyrir þátttakendur í mismunandi röð en þó voru 

bakgrunnsspurningarnar alltaf fyrstar. Eftir að þátttakandi hafði lokið við að svara 

spurningalistunum tók tilraunaverkefnið við. Byrjað var á að taka grunnlínumælingu þar sem 

þátttakandi svaraði spurningalista um ástandsbundna þunglyndisþanka (BSRI), spurningu um 

líðan og fjórum staðhæfingum (til dæmis „Mér finnst eins og ég sé einskis virði”). Rannsakandi 
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fór aftur fram til að gefa þátttakandanum næði. Þegar þátttakandi hafði lokið við að svara 

spurningunum kom rannsakandi aftur inn í herbergið og útskýrði að nú myndi þátttakandi hlusta 

á tónlist, svara spurningu, fá tíma til að undirbúa sig fyrir þraut og síðan svara fleiri spurningum. 

Þátttakendur fengu mismunandi fyrirmæli eftir því hvort þeir voru í neikvæðu eða jákvæðu 

skilyrði en voru allir beðnir um að lifa sig inn í tónlistina og leyfa tilfinningunum að hellast yfir 

sig. Þátttakandi fékk leiðbeiningar um tilraunaverkefnið í gegnum glærukynningu. Eftir að 

tónlistinni lauk svaraði þátttakandi spurningu um líðan og síðan byrjaði biðtími (frjálst 

hugarflug) þar sem þátttakandi var beðinn um að undirbúa sig fyrir þrautina. Að biðtímanum 

loknum svöruðu þátttakendur aftur BSRI spurningalistanum, einni spurningu um líðan og 

fjórum fullyrðingum um sjálfsvirði. Þegar þátttakandi var búinn að svara spurningunum var 

tilraunaverkefninu lokið. Allar spurningar í tilraunaverkefninu voru á sjónhendingarkvarða. Í 

lok heimsóknarinnar fékk þátttakandi upplýsingar um hvernig snjallsímaforritið virkaði. 

Í seinni heimsókninni sem fór fram sjö til tíu dögum eftir fyrri heimsóknina svöruðu 

þátttakendur aftur spurningalistum en aðeins fjórum; RRS, COHS, HINT og HADS. 

Snjallsímaforritinu var eytt úr símum þátttakenda og þeir fengu að lokum greitt fyrir þátttöku.  

  

  

Tölfræðileg úrvinnsla 

Tölfræðiforritið SPSS (24.0) var notað til að vinna úr gögnum. Við hreinsun gagna virtust allar 

tölur eðlilegar og engin frávik vera til staðar. Blönduð dreifigreining (e. mixed ANOVA), parað 

t-próf (e. paired samples t-test), Cronbach's Alpha og Pearson fylgnistuðull var notað við 

útreikninga. 
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Niðurstöður 

Lýsandi tölfræði eftir skilyrðum  

Í töflu 1 má sjá lýsandi tölfræði fyrir bakgrunnsspurningarnar eftir skilyrðum rannsóknarinnar. 

Meðalaldur þátttakenda í skilyrðunum var sambærilegur en kynjahlutfallið var það ekki þar sem 

meirihluti þátttakenda voru konur. Kynjahlutfallið í jákvæða skilyrðinu var nokkuð jafnt en 

mikill munur var í neikvæða skilyrðinu. Hjúskaparstaða skiptist svipað á milli skilyrða og sama 

má segja um menntun en langflestir höfðu lokið framhaldsskóla.  

 

Tafla 1. Lýsandi tölfræði bakgrunnsspurninga fyrir hvort skilyrði. 

 
 

Jákvætt skilyrði 

(n=14) 

 

Neikvætt skilyrði 

(n=14) 

Meðalaldur ± Sf  25,6 ± 3,59 24 ± 1,71 

Kyn   

karlar 6 (42,9%) 2 (14,3%) 

konur 8 (57,1%) 12 (85,7%) 

Hjúskaparstaða   

einhleyp(ur) 7 (50%) 5 (35,7%) 

í föstu sambandi 5 (35,7%) 7 (50%) 

í sambúð 2 (14,3%) 2 (14,3%) 

Menntun   

lokið stúdentsprófi/iðnnámi 13 (92,9%) 13 (92,9%) 

    lokið grunnnámi í háskóla 1 (7,1%) 1 (7,1%) 
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Áhrif framköllunar líðanar og frjáls hugarflugs 

Byrjað var á að gera blandaða dreifigreiningu til að athuga hvort tónlistin hefði tilskilin áhrif 

á líðan, með jákvætt og neikvætt skilyrði sem millihópafrumbreytu og tíma, það er fyrir og eftir 

tónlist, sem innanhópafrumbreytu. Megináhrif tíma voru ómarktæk, F(1, 26) = 1,762 p = 0,196, 

en megináhrif skilyrðis, F(1, 26) = 4,904 p = 0,036, voru marktæk. Samvirkni milli skilyrða og 

tíma var marktæk, F(1, 26) = 19,643 p < 0,001, og má sjá á mynd 1. Þar sést að tónlist hefur 

haft tilskilin áhrif á líðan, bæði í jákvæða og neikvæða skilyrðinu. Þátttakendum í jákvæða 

skilyrðinu virðist hafa liðið betur eftir að hafa hlustað á tónlistina heldur en áður, en 

þátttakendum í neikvæða skilyrðinu leið verr eftir að þeir hlustuðu á tónlistina heldur en áður. 

 

Mynd 1. Samvirkni á milli skilyrða og tíma með meðalskor á spurningu um líðan sem 

fylgibreytu.  
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Einnig var gerð blönduð dreifigreining til að athuga hvort það væri munur á líðan þátttakenda 

fyrir og eftir frjálst hugarflug eftir skilyrðum (sjá mynd 2). Megináhrif tíma voru ómarktæk 

F(1,26) = 2,909 p = 0,1 en megináhrif skilyrða voru marktæk F(1, 26) = 15,486 p = 0,001. 

Samvirkni milli skilyrða og tíma var marktæk F(1, 26) = 4,331 p = 0,047 eins og sést á mynd 

2. Það má því áætla að frjálst hugarflug hafi haft áhrif á líðan, bæði hjá þátttakendum í jákvæða 

og neikvæða skilyrðinu. Þátttakendum í jákvæða skilyrðinu leið verr eftir frjálst hugarflug 

heldur en áður, á meðan þátttakendum í neikvæða skilyrðinu leið betur.  

Ákveðið var að fylgja samvirkninni eftir með pöruðu t-prófi fyrir bæði skilyrði. T-prófið 

reyndist marktækt hjá jákvæða skilyrðinu, t(13)=3,473, p=0,004. Frjálst hugarflug hafði því 

áhrif á líðan hjá þátttakendum í jákvæða skilyrðinu. T-prófið reyndist ómarktækt hjá neikvæða 

skilyrðinu, t(13)=-0,224, p = 0,826. Frjálst hugarflug hafði því ekki áhrif á líðan þátttakenda í 

neikvæða skilyrðinu.  

  

 

Mynd 2. Samvirkni milli skilyrða og tíma með meðalskor á spurningu um líðan sem fylgibreytu. 
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Breytingar á þankagangi eftir frjálst hugarflug  

Gerð var blönduð dreifigreining með tíma sem innanhópafrumbreytu og skilyrði sem 

millihópafrumbreytu. Dreifigreining sýndi að megináhrif fyrir skilyrðin voru ekki marktæk, 

F(1, 26) = 0,747 p = 0,395. Megináhrif fyrir tíma voru heldur ekki marktæk, F(1, 26) = 0,268 

p = 0,609. Eins og sést á mynd 3 kom fram samvirkni milli skilyrða og tíma, sem var þó ekki 

marktæk, F(1, 26) = 3,180 p = 0,086, en sýnir tilhneigingu til þess. Það má því álykta að tónlist 

og frjálst hugarflug hafi tilhneigingu til að áhrif á meðalskor á BSRI, bæði í jákvæða og 

neikvæða skilyrðinu.  

 

 

Mynd 3. Samvirkni milli skilyrða og tíma með meðalskor á BSRI sem fylgibreytu.  

 

Næst var gert parað t-próf til að athuga hvort marktækur munur væri á BSRI skorum fyrir 

og eftir að annars vegar jákvæð og hins vegar neikvæð tónlist var spiluð. Í hópi þeirra sem 

hlustuðu á jákvæða tónlist var meðalskor á BSRI áður en tónlist var spiluð 575,14 (sf=172,26) 

en meðalskor eftir að tónlist var spiluð var 603,43 (sf=142,66). Parað t-próf fyrir jákvæða 

skilyrðið var ómarktækt, t(13)=-0,78, p=0,45. Í hópi þeirra sem hlustuðu á neikvæða tónlist var 

meðalskor á BSRI áður en tónlist var spiluð 565,07 (sf=137,18) en meðalskor eftir að tónlist 
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var spiluð var 513,64 (sf=196,53). Parað t-próf fyrir neikvæða skilyrðið var ómarktækt 

t(13)=1,98, p=0,07, en sýnir þó tilhneigingu til marktækni. Það má því álykta að hlustun á 

neikvæða tónlist hafi tilhneigingu til að hafa áhrif á meðalskor á BSRI.   

 

Tengsl spurningalista við breytingar á líðan og BSRI 

Reiknuð voru mismunaskor allra þátttakenda á spurningu um líðan og spurningalista sem 

mælir ástandsbundna þunglyndisþanka fyrir tónlist og eftir frjálst hugarflug. Fylgni COHS, 

RRS, HINT og HADS við breytingar á líðan og BSRI í báðum skilyrðum má sjá í töflu 3. Allir 

fylgnistuðlarnir í jákvæða skilyrðinu reyndust ómarktækir. Fylgni COHS við breytingu á líðan 

hjá þátttakendum í neikvæða skilyrðinu reyndist marktæk og sterk og fylgni COHS við 

breytingu á ástandsbundnum þunglyndisþönkum var einnig marktæk og nokkuð sterk hjá 

þátttakendum í neikvæða skilyrðinu. Þetta bendir til þess að þátttakendur í neikvæða skilyrðinu 

sem skora hátt á COHS hafa tilheigingu til að skora lágt á BSRI og hafa því aukna 

þunglyndisþanka, samanborið við þá sem skora lágt á COHS. Marktæk fylgni á milli COHS og 

breytingar á líðan bendir til þess að þátttakendur í neikvæða skilyrðinu sem skora hátt á COHS 

hafa tilhneigingu til að skora lágt á spurningu um líðan og líða því verr, samanborið við þá sem 

skora lágt á COHS.  

 

Tafla 3. Fylgni COHS, RRS, HINT og HADS við breytingar á líðan og BSRI í báðum 

skilyrðum. 

 Líðan BSRI 

 Jákvætt  Neikvætt Jákvætt  Neikvætt 

COHS 0,25 -0,65* 0,12 -0,57* 

RRS      

hugarangur -0,09 -0,08 0,36 -0,29 

íhugun 0,29 0,36 0,48 -0,16 

HADS     

þunglyndi 0,25 0,04 0,17 -0,34 

HINT -0,16 0,22 0,25 -0,07 

* = p < .05. 

COHS = Creature of Habit Scale, RRS = Ruminative Response Scale (hugarangur og íhugun eru undirkvarðar), 

HADS = Hospital Anxiety and Depression Scale (þunglyndi er undirkvarði), HINT = Habit-Index of Negative 

Thinking, BSRI = Brief State Rumination Inventory. 
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Lýsandi tölfræði og áreiðanleikastuðlar fyrir spurningalista 

 

Í töflu 4 má sjá meðaltöl og staðalfrávik fyrir þá spurningalista sem allir þátttakendur svöruðu 

bæði í fyrri og seinni heimsókn, með viku millibili, ásamt innri áreiðanleika fyrir listana 

(Cronbach‘s alpha). Áreiðanleikinn er góður fyrir alla listana að undanskildum 

þunglyndiskvarða HADS í fyrri og seinni heimsókn.  

 

Tafla 4. Lýsandi tölfræði og innri áreiðanleiki fyrir spurningalista sem svarað var tvisvar. 

 Grunnlína Endurkoma 

 M Sf α M Sf α 

COHS 85,11 13,93 0,81 85,21 15,31 0,87 

HINT 47,93 15,79 0,92 41,79 16,51 0,93 

RRS       

hugarangur 10,75 3,29 0,82 9,46 2,86 0,82 

íhugun 10,07 3,65 0,79 8,54 2,85 0,74 

HADS       

þunglyndi 10,25 2,39 0,56 8,82 2,26 0,67 

kvíði 14,36 4,59 0,88 14,00 4,58 0,89 

 M= meðaltal, sf= staðalfrávik, α=Cronbach‘s alpha áreiðanleikastuðull.  
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Endurprófunaráreiðanleiki var skoðaður fyrir spurningalista sem þátttakendur svöruðu tvisvar 

(sjá töflu 5). Fylgnin reyndist há á milli flestra spurningalista og var marktæk milli allra þeirra. 

 

Tafla 5. Endurprófunaráreiðanleiki spurningalista sem var lagður fyrir með viku millibili. 

 COHS HINT RRS 

(hugarangur) 

RRS 

(íhugun) 

HADS 

(þunglyndi) 

HADS 

(kvíði) 

COHS-S** 0,89*      

HINT-S  0,83*     

RRS-S (hugarangur)   0,67*    

RRS-S (íhugun)    0,69*   

HADS-S (þunglyndi)     0,72*  

HADS-S (kvíði)      0,83* 

* p < 0,05.  

**Seinni heimsókn. COHS = Creature of Habit Scale, HINT = Habit-Index of Negative Thinking, RRS = 

Ruminative Response Scale (hugarangur og íhugun eru undirkvarðar), HADS = Hospital Anxiety and Depression 

Scale (þunglyndi og kvíði eru undirkvarðar). 
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Umræða 

 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða kenningu Watkins og Nolen-Hoeksema (2014) um 

þunglyndisþanka sem hugrænan vana. Þátttakendur í rannsóknum á þunglyndisþönkum hafa 

yfirleitt sögu um þunglyndi eða núverandi þunglyndiseinkenni (Nolen-Hoeksema og Morrow, 

1990; Lyubomirsky og Nolen-Hoeksema, 1993; Lyubomirsky, Caldwell, og Nolen-Hoeksema, 

1998). Þar sem það var ekki tilfellið í þessari rannsókn var vanlíðan kölluð fram með sorglegri 

tónlist en samkvæmt fyrrnefndri kenningu geta þunglyndisþankar komið fram vegna 

vanlíðanar. Framköllun líðanar var því tilraun til að kanna tilhneigingu þátttakenda til 

þunglyndisþanka. Byrjað var á að athuga hvort að framköllun líðanar með mismunandi tegund 

tónlistar hefði virkað sem skyldi. Líkt og rannsakendur gerðu ráð fyrir hafði bæði glaðlega og 

sorglega tónlistin áhrif á líðan þátttakenda. Þeir þátttakendur sem hlustuðu á sorglega tónlist 

leið verr en fyrir hana og þeir þátttakendur sem hlustuðu á glaðlega tónlist leið betur en fyrir 

hana.  

Fyrri tilgáta rannsóknarinnar var að þunglyndisþankar kæmu fram eða ykjust eftir frjálst 

hugarflug hjá þátttakendum sem hlustuðu á sorglega tónlist, en ekki hjá þeim þátttakendum sem 

hlustuðu á glaðlega tónlist. Niðurstöður fyrir fyrri tilgátu voru ekki marktækar en sýndu samt 

sem áður að tónlist og frjálst hugarflug höfðu tilhneigingu til að valda breytingum í mælingum 

á ástandsbundnum þunglyndisþönkum hjá þátttakendum sem hlustuðu á sorglega tónlist, en 

ekki hjá þeim þátttakendum sem hlustuðu á glaðlega tónlist. Það er í samræmi við það sem 

rannsakendur bjuggust við og styður einnig kenningu Watkins og Nolen-Hoeksema (2014). Það 

má því áætla að líðan hjá þátttakendum sem hlustuðu á sorglega tónlist hafi breyst til hins verra 

og þankagangur hafi komið fram í frjálsu hugarflugi. Einnig má áætla að líðan þátttakenda sem 

hlustuðu á glaðlega tónlist hafi breyst en þankagangur kom ekki fram í frjálsu hugarflugi, sem 

er í samræmi við hugmyndir rannsakenda. Niðurstöður sýndu einnig að líðan þátttakenda sem 

hlustuðu á sorglega tónlist hélst stöðug eftir frjálsa hugarflugið, sem er líklega ekki tilviljun þar 

sem munur á mælingum ástandsbundinna þunglyndisþanka hefur tilhneigingu til marktektar. 

Því er hægt að áætla að þunglyndisþankar sem hugrænn vani séu að einhverju leyti til staðar.  

Kenning Watkins og Nolen-Hoeksema (2014) gerir ráð fyrir því að tengsl séu á milli 

þunglyndisþanka og vanabundinna neikvæðra hugsana. Seinni tilgáta rannsóknarinnar var því 

sú að tengsl væru á milli vanabundinna neikvæðra hugsana og breytingar á líðan annars vegar 

og vanabundinna neikvæðra hugsana og breytinga á ástandsbundnum þunglyndisþönkum hins 

vegar, eftir framköllun líðanar og frjálst hugarflug. Niðurstöður gáfu til kynna að engin tengsl 
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væru til staðar, hvorki á milli vanabundinna neikvæðra hugsana og breytingar á líðan, né á milli 

vanabundinna neikvæðra hugsana og breytinga á ástandsbundnum þunglyndisþönkum. Þessar 

niðurstöður eru í ósamræmi við það sem mátti búast við samkvæmt kenningu þeirra Watkins 

og Nolen-Hoeksema en þar er gert ráð fyrir að þunglyndisþankar séu orðnir hugrænn vani sem 

kemur fram í kjölfar vanlíðanar. Rannsakendur gerðu því ráð fyrir sambandi á milli þessara 

breyta sem reyndist ekki vera til staðar og tilgátan stóðst því ekki. Auk þess voru skoðuð tengsl 

á milli breytinga á líðan annars vegar og breytinga á ástandsbundnum þunglyndisþönkum hins 

vegar við fleiri breytur. Rannsakendur gerðu ráð fyrir tengslum þessara breytinga við nokkra 

spurningalista í neikvæða skilyrðinu. Þau tengsl voru þó almennt mjög veik og ekki endilega 

sterkari en tengsl við breytingar hjá þátttakendum í jákvæða skilyrðinu. Þunglyndisþankar sem 

mældir voru með spurningalista í byrjun rannsóknar sýndu ekki tengsl við breytingar á líðan né 

breytinga á ástandsbundna þunglyndisþanka og það sama má segja um lista sem mælir 

þunglyndiseinkenni en þar fundust heldur engin tengsl. Hins vegar komu fram sterk tengsl á 

milli vanabundinnar hegðunar í daglegu lífi við breytingar á líðan og breytinga á 

ástandsbundnum þunglyndisþönkum hjá þátttakendum sem hlustuðu á sorglegu tónlistina en 

ekki glaðlegu tónlistina.  

Nokkrir vankantar eru á rannsókninni, sem gera það erfiðara að alhæfa út frá henni. 

Fyrst og fremst er úrtakið lítið en einungis 28 þátttakendur voru í rannsókninni, sem getur dregið 

úr afköstum tölfræðiprófanna. Einnig er um hentugleikaúrtak að ræða. Þá er úrtakið einsleitt 

þar sem þátttakendur voru allir háskólanemar og því erfiðara að yfirfæra niðurstöður á almennt 

þýði. Kynjahlutfallið var ójafnt, en mun fleiri konur tóku þátt heldur en karlar. Próffræðilegir 

eiginleikar nokkurra lista sem notaðir voru í rannsókninni hafa ekki verið kannaðir hérlendis 

og gæti það haft áhrif á niðurstöður. Einnig er möguleiki á því að þar sem saga um þunglyndi 

var ekki þátttökuskilyrði, sé ekki einstaklingsmunur á því hvernig úrvinnsluaðferð þátttakendur 

í rannsókninni nota (Watkins og Nolen-Hoeksema, 2014). Þátttakendur í neikvæða skilyrðinu 

höfðu því mögulega getuna til að skipta um úrvinnsluaðferð þegar þeir upplifðu vanlíðan í 

kjölfar tónlistarinnar. 

Þörf er á frekari rannsóknum sem fjalla um þunglyndisþanka sem hugrænan vana, líkt 

og kenning Watkins og Nolen-Hoeksema (2014) leggur til. Eins og áður hefur komið fram eru 

nær alltaf fengnir þátttakendur sem hafa sögu um þunglyndi í slíkar rannsóknir, líklega vegna 

þess að þunglyndisþankar eru oft fylgifiskur þunglyndis. Í slíkum rannsóknum eru yfirleitt gefin 

fyrirmæli, en í þessari rannsókn var notast við frjálst hugarflug. Áhugavert væri því að skoða 

hvort þunglyndisþankar kæmu fram hjá þátttakendum sem hafa sögu um þunglyndi ef fyrirmæli 

væru ekki gefin og tónlistarinngrip og frjálst hugarflug notað, sem yrði til þess að þankagangur 
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sem væri orðinn að vana kæmi ósjálfrátt fram. Þar sem þunglyndisþankar gætu að hluta til verið 

ástæða fyrir tíðum bakföllum þunglyndis hjá einstaklingum þyrfti að finna meðferðarúrræði 

sem kemur í veg fyrir að vanabundnir þunglyndisþankar viðhaldist og valdi mögulega 

bakföllum.  
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