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Útdráttur 

Rannsókninni er beint að hóp atvinnulausra á Norðurlandi eystra með því markmiði að fá innsýn 

inn í hvaða bjargráð sá hópur er að nota við streitu. Markmiðinu er náð með því að skoða megin 

bjargráð hópsins, kynjaskiptingu bjargráða, áhrif líðanar á val bjargráða og að síðustu hvaða leiðir 

telja atvinnulausir sjálfir að hafi reynst sér vel. Verkfærin sem notuð eru til að meta bjargráðin eru 

COPE matslisti á bjargráðum, PANAS matslisti á líðan og opin spurning þar sem fólk án vinnu 

tjáir sig um sína eigin reynslu á bjargráðum. Í rannsókninni tóku þátt 192. Niðurstöðurnar fólu í 

sér að megin bjargráð sem þátttakendur notuðu voru fólgin í jákvæðu endurmati á aðstæðum og 

virkni. Það eru þau bjargráð sem í öðrum rannsóknum hafa reynst atvinnulausum vel. Næst í 

röðinni í vali á bjargráðum voru skipulagning og sætti. Þrátt fyrir að kynin völdu sömu fjögur 

bjargráð sem sitt fyrsta val, þá var greinilegur munur á að konur notuðu meir bjargráð en karlar. 

Einnig að forgangsröðunin á mikilvægi bjargráða hjá kynjum var ekki sú sama. Munur greindist á 

vali á bjargráðum samkvæmt líðan. Þeir sem höfðu jákvæða líðan mátu jákvætt endurmat sem sitt 

fyrsta val en þeir sem höfðu neikvæða líðan völdu skipulagningu. Í opnu spurningunni komu fram 

gagnlegar niðurstöður um stök ráð og einnig heildstæðar lausnir sem hafa reynst atvinnulausum 

vel. Þau ráð sem voru ekki á COPE matslistanum sem mat bjargráð, fjölluðu meðal annars um 

gildi hreyfingar og útiveru, reglulegs svefns og jákvæðrar hugsunar. Heildstæðu ráðin fjölluðu 

meðal annars um hve mikilvægt væri að blanda saman líkamsrækt, reglulegum svefni, félagskap 

og því að hafa eitthvað fyrir stafni. Ein af niðurstöðunum er sú að jákvæð hugsun og jákvæð 

endurskipulagning er þau bjargráð sem skipti þátttakendur miklu máli en sú umfjöllum kom fram í 

niðurstöðum á öllum prófþáttum. 

 

 Abstract  

The main objective of this study was to get insight into how unemployed people in Northeast 

Iceland cope with the stress of unemployment. That goal was achieved by examining the main 

coping methods used, the effect of gender on coping style, and the effect of positive and negative 

affect on coping style. Coping was measured by the COPE inventory and affect was measured by 

the positive and negative affect schedule, PANAS. In addition, participants were asked an open 

ended question where could express their own coping experience. The participants were 192 

unemployed individuals in Northeast Iceland. The findings involved the coping that participants 

used most were represented in a positive reinterpretation of situations and activity coping. Those 

options have been serving unemployed well in other studies. Next in the series of the selection 

were planning and acceptance. Although men and women chose the same four options as their 

first choice, there was a distinct difference in that women used more coping than males. It varied 

between the sexes which coping methods were most important to them. Participants who had 

positive affect judged positive reinterpretation as their first choice for coping, whereas those with 

negative affect selected planning. The open ended question in this research showed useful results of 

advice on coping with stress from unemployed people and also complete independent solutions. Some 

of the advices were not options of the COPE scale, for example the effect of exercise and outdoor 

activities, regular sleep and positive thinking. The complete independent solutions where more of 

combining of physical exercise, regular sleep, friends and having something to do. The main finding is 

that positive thinking and positive reinterpretation is that aspect of coping that had most importance 

for unemployed participants of this research. 
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Viðfangsefnið 

Í þessari umfjöllun sem fjallar um úrræði sem atvinnulausir hafa til að takast á við streitu eru 

notuð orðin bjargráð og spjörun til skiptis. Þegar lífið er í jafnvægi og allir þeir þættir sem hver 

einstaklingur er sáttur við eru í lífinu, þá er lítið um streitu eða fátt sem kallar á bjargráð. Bjargráð 

eða spjörun er skilgreind af Folkman, Tredlie og Moskowitz (2004) sem hugsun og hegðun sem 

notuð er til að ná stjórn bæði á innri og ytri kröfum streituvaldandi aðstæðna. Jafnframt skilgreina 

þær spjörun sem flókið margvídda ferli sem eru undir áhrifum fjölda þátta, svo sem kröfum 

umhverfisins og innri sjóð af bjargráðum hjá hverjum einstaklingi. Einnig segja þær bjargráð vera 

háð mati hennar á alvarleika streituvaldsins eða eftir því hvernig hver persóna er gerð svo sem 

lunderni hennar (Folkman og Moskowitz, 2004). 

Þegar breytingar verða í lífinu og vandamál rísa sem skapa streitu og þarf að leysa, þá er þörf 

fyrir bjargráð. Þau nýtast bæði til að koma lífinu aftur í jafnvægi og til að takast á við streitu 

tilfinningar sem skapast innra með einstaklingnum. Við atvinnu missi skapast margþættar 

streituvaldandi aðstæður sem geta meðal annars falið í sér fjárhagsvanda, aukin tíma til umráða 

og breytingu á bæði lífshlutverki og samskipta mynstrum (Hanisch,K.A. 1999).Við þessar 

aðstæður þarf bjargráð til að skapa annarskonar framtíðaráætlanir til að takast á við þær 

breytingar sem óhjákvæmilega verða.  

Orðið bjargráð er algeng íslensk þýðing á enska orðinu coping og felur í sér að eitthvað sé 

til bjargar. Þýðingin nær einungis hluta af þýðingu orðsins coping. Spjörun er önnur þýðing sem 

hefur þann ótvíræða kost fram yfir orðið bjargráð, að eiga sér mynd bæði í nafnorði og sögn. 

Bæði orðin eiga það sameiginlegt að ná ekki þeirri hlið orðsins coping sem snýr að ráðum sem 

gætu verið til skaða eins og áfengisneysla og ofbeldi. Í þessari ritgerð eru bæði orðin notuð yfir 

allar tegundir coping og er ekki sérstaklega gerður greinarmunur á hvaða tegundir spjörunar eða 

bjargráða er þar um að ræða. 



Horft til sólar   5 

 

Reynsla af rannsóknum sem kanna streitu er yfir 50 ára gömul. Mikil þróun hefur orðið og 

margar gagnlegar rannsóknarniðurstöður hafa orðið til á þeim tíma (Lazarus, 2000). Lazarus 

bendir á að rannsóknirnar, kenningarnar og ályktanirnar, voru gerðar í þeim tilgangi að skoða, 

meta og spá fyrir um hvernig fólk notaði bjargráð. Uppskeran af þeirri rannsóknarvinnu er til 

staðar til að nota í klínískri vinnu.Tilgangurinn var einnig að gera rannsóknir sem aðstoðuðu fólk 

í að nota spjörun á árangursríkan hátt þrátt fyrir streituvaldandi aðstæður (Lazarus, 2000). 

Lazarus gagnrýnir samhengisleysið sem hann telur vera komið í bjargráðarannsóknir, sem felst í 

því að þeir sem eru að rannsaka og þeir sem eru að aðstoða fólk eru ekki alltaf nægilega tengdir. 

Þannig að niðurstöður rannsókna komast síður til skila (Lazarus, 2000). Þetta sjónarmið 

Lazarusar var haft í huga þegar komið var að hönnun þessarar rannsóknar.  

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að skoða hvaða ráð fólk sem er atvinnulaust er nota 

til að spjara sig. Alveg er ljóst að til að byrja á að skoða svo fjölþætt verkefni þarf fleiri en eina 

nálgun. Þar sem bjargráð hafa ekki verið skoðuð áður hjá þeim sem eru án vinnu á Norðurlandi 

eystra var athyglinni beint að grunninum. Að skoða hvaða ráð við streitu eru í gangi núna hjá 

þeim sem eru atvinnulausir.  

Leitað var fanga um rannsóknarefni í því ástandi á Íslandi 2010 sem nefnt er kreppa. Í 

kreppunni sem er yfirstandandi þegar þessi rannsókn er gerð er atvinnuleysi mjög áberandi. 

Atvinnuleysi er 9% af mannafla þjóðarinnar í janúar 2010 samanborið við 1% af mannafla í 

janúar árið 2008. Ef litið er til atvinnuleysis á Norðurlandi eystra í janúar 2010 er það 8,4% eða 

um 1123 manns (Vinnumálastofnun, 2010). Þessi rannsóknin var unnin í samvinnu við 

Vinnumálstofnun á Akureyri í þeim tilgangi að skoða hvaða leiðir atvinnulausir á Norðurlandi 

eystra eru að nota til að takast á við streitu. Niðurstöður þessarar rannsóknar gætu komið inn í 

fræðslu og kennslu á bjargráðum og verið góð viðbót við þær upplýsingar sem til eru fyrir. En 

þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á aðstoð og kennslu til að takast á við streitu við 

atvinnuleit, hafa virkað bæði hvetjandi til endurráðningar og aukið vellíðan (Hanisch, 1999).  
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Streita  

Margar skilgreiningar eru til á því hvað er streita og viðbrögðum okkar við henni. Byrjun 

streitu rannsókna má marka við Selye en hann kom fram með hugtakið stress og einfalt módel um 

virkni streitu. Selye sem stundaði dýrarannsóknir, lýsti almennu aðlögunar heilkenni sem allar 

dýrategundir sýna sem viðbrögð við streitu. Selye taldi að almenn viðbrögð við streitu færu í 

gegnum þrjá fasa, líkamleg viðbrögð, mótstöðuferli þar sem verið er að finna réttu viðbrögðin og 

ef engin úræði eru fundin þá örmögnun líkamans. Kenning Selye hrinti af stað mörgum 

rannsóknum og kenningum á streitu og hefur kenning hans verið margendurbætt á öllum sviðum 

eins og algengt er með fyrstu kenningar (Schneiderman, Ironson og Siegel, 2005). En grundvallar 

munur er á mönnum og dýrum, hugsun mannsins er flóknari en dýra. Með hugsun getur maðurinn 

á hugrænan hátt metið ástand og meðvitað valið úr leiðum til að bregðast því. Hugræn úrvinnsla á 

streitu kallar á hugrænar streitu rannsóknir. Hugræn streita er skilgreind af Hanisch sem samband 

á milli einstaklings og umhverfis sem er metið af einstaklingnum vera ógnandi eða ágengt á 

hugsun hans og setja vellíðan hans í hættu (Hanisch, 1999). Einnig má skoða hugræna streitu sem 

afleiðingu af túlkun einstaklingsins af ytri atburðum í samanburði við þær leiðir sem hann hefur 

til að takast á við streitu (Lazarus og Folkman, 1984).  

Streita kemur fram sem líkamlegt einkenni. Einnig sem tilfinningalegt, sálrænt og líka sem 

einkenni á samskiptum. Hver einstaklingur er einstakur hvað varðar sín eigin viðbrögð við streitu 

(Lazarus og Folkman. 1984). Þegar atburður á sér stað þá metur einstaklingur ástandið 

(appraisal). Matið fer fram í tveim stigum sem nefnd eru fyrsta stigs mat og annars stigs mat. Í 

fyrsta stigi mats metur einstaklingurinn hvort streitu valdurinn komi honum við, hvort hann sé 

jákvæður eða ógni (Lazarus og Folkman,1984). Ef atburðurinn er streitu valdandi þá koma streitu 

viðbrögð fram strax í kjölfar fyrsta stigs matsins. Viðbrögðin felast í huglægri eða tilfinningalegri 

spennu, líffræðilegri svörun og viðbragði til framkvæmda. Þegar einstaklingurinn hefur metið 

aðstæður sem ógnandi eða óviðunandi á einhvern hátt þá kemur annarstigs mat til sögunar. Það 
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felur í sér mat á hugsanlegum viðbrögðum, hvaða leiðir eru færar eða gætu komið að gagni til að 

bregðast við streitu valdi (Lazarus, 1993). Þetta val á viðbrögðum köllum við bjargráð. Þarna 

kemur sterkt inn sjálfsmat einstaklingsins og hvaða bjargráðum hann telur sig færan um að beita. 

Bæði fyrsta stigs og annars stigsmat segja til um hver heildarviðbrögðin við streitu valdinum 

verða mikil og hvers eðlis þau eru. 

Streitu sem líðan má skoða eftir þrem víddum. Í fyrsta lagi sem jákvæða eða neikvæða 

vídd tengda upplifunum einstaklingsins. Eftir því hvort er um að ræða bráða streitu eða langtíma 

streitu. Að lokum má skoða streitu eftir því hvaðan hún kemur, innan frá einstaklingunum eða 

utan hans. Að skoða orsakaþátt fyrir streitu veitir okkur innsýn inn í hve veigamikil streitan er í 

lífi einstaklings og hvort hann metur hana sem neikvæða eða jákvæða (Wheaton, 1997). Streita í 

litlu magni getur virkað sem hvetjandi til að ljúka til dæmis verkefnum. Þegar mikil streita virkar 

lamandi á okkur. Munur er á bráðri streitu og krónískri streitu. Bráð streita myndast sem viðbrögð 

við atburðum sem gerast skyndilega. Bráðastreitu er hægt að afgreiða á styttri tíma. Krónísk 

streita er hinsvegar stöðugra ástand eða líðan sem viðbrögð við streituvekjandi atburðum eða 

aðstæðum sem eru viðvarandi. Króníska streitu þarf að takast á við að leysa jafnt og þétt yfir 

langan tíma (Gottlieb,1997). Þegar fjallað er um atvinnumissi þá felur það bæði í sér bráða streitu 

og viðvarandi streitu. Bráðastreitan er tengd áfallinu þegar einstaklingum er sagt upp vinnu, hún 

einkennist af líkamlegum viðbrögðum og áhyggjum af framvindu mála. Viðvarandi streita er fyrir 

hendi hjá einstaklingum í atvinnuleysi svo lengi sem atvinnuleysið er ekki leyst. Við margþætta 

langavarandi og bráða streitu þá eru atvinnulausir að fást bæði við innri og ytri streituvalda. Ytri 

streituvaldar eru utanaðkomandi atburðir en innri streituvaldar geta verið endurteknar hugsanir, 

tilfinningaspenna, áhyggjur og líkamleg líðan (Wheaton, 1997). 

Bjargráð 

Bjargráð er einn þátturinn af viðbrögðum við streitu. Hægt er að líta á bjargráð sem 

persónueiginleika eða ferli sem breytist yfir tíma við það að takast á við streitu aðstæður með 
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aðlögunarhæfni (Lazarus, 1993). Þegar skoðuð er sú hugmynd að spjörun sé persónuleika 

einkenni má rekja upphaflegu hugmyndina til varnarhátta Freuds eins og afneitun, göfgun og 

bælingu (Lazarus, 1993). Í upphafi beindust rannsóknir á bjargráðum mikið að því að meta hvaða 

persónueiginleikar tengjast bjargráðum. Í framhaldi af því var farið að þróa matslista sem greindu 

ákveðna persónueiginleika í tengslum við bjargráð (Lazarus, 1993). Persónueiginleikarnir hafa 

gjarnan verið flokkaðir niður í ákveðnar tegundir bjargráða sem voru talin nýtast ýmist vel eða 

illa. Þessi aðferð hefur ekki gefið nákvæma mynd vegna þess það þarf að taka inn í myndina 

hvernig persónueiginleikinn er notaður, gott dæmi um þetta er afneitun (Folkman o.fl. 2004). 

Afneitun hefur oft verið flokkuð sem eingöngu óhagstæð spjörun en getur verið hagstæð í 

ákveðnu samhengi þar sem er ekki lausn sjónmáli. Eins og þegar einstaklingur er að takast á við 

erfiðan sjúkdóm sem hann getur ekki haft stjórn á. Þegar verið er að skoða mismunandi eiginleika 

sem maðurinn býr yfir og hvernig hann nýtir sér þá er mikilvægt að horfa á heildarmyndana 

(Folkman o.fl. 2004). Það þarf að skoða hvernig fólk notar eiginleikana í samskiptum við 

umhverfið. Og hvernig það tengir reynslu og þekkingu við persónueiginleikann. Mikilvægt er að 

skoða í hvaða samhengi streituvaldurinn birtist. Val á bjargráði er háð eðli vandans. Eitt 

vandamál kallar oft á mörg bjargráð. Ferlið við spjörunina er ekki einfalt, því það þarf stöðugt 

endurmat á aðstæðum og afleiðingum spjörunar (Hanisch, 1999). Val á bjargráðum þróast í 

gegnum ævina, dæmi um það eru bjargráð sem eru hentug fyrir ungling henta ekki endilega fyrir 

aldraða. Með bjargráðum er hver einstaklingur ýmist að ná stjórn á sínum aðstæðum eða sleppa 

stjórninni. Stjórninni er sleppt með þeim hætti að fresta því að takast á við vandan á einhvern 

hátt. Þannig sníður hver einstaklingur eigin bjargráð til að takast á við vandamálin og nýtir til 

þess eigin þekkingu og reynslu. Megin munurinn á vellíðan og árangri við atvinnuleit liggur fyrst 

og fremst í því hvort fólk notar bjargráð eða ekki (Hanisch, 1999). 
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Atvinnuleysi 

Áhrif atvinnuleysis á einstaklinginn veldur bæði áfalli og ástandi sem reynir á hugræna og 

tilfinningalega líðan hans. Þegar atvinnulausir eru bornir saman við fólk sem hefur vinnu sést 

skýr munur á að atvinnulausir þurfa að takast á við meiri streitu en þeir sem hafa atvinnu 

(Mantler, Matejicek, Matheson, og Anisman, 2005). Segja má að atvinnuleysi sé langvarandi og 

flókinn vandi sem þarf að leysa á mörgum sviðum (Folkman o.fl. 2004). Ef nefnd eru dæmi um 

ólík svið atvinnuleysis, gæti það verið áfallið við að missa vinnuna, áhyggjurnar á að framfleyta 

sér og óöryggi um eigin getu. Það getur verið flókið ástand að leysa á sama tíma sinn 

tilfinningalega- og fjárhagslega vanda og jafnframt að reyna stöðugt að koma sér á framfæri til að 

fá vinnu. Atvinnuleysi hefur bein áhrif á líf þess sem er atvinnulaus, hann þarf að endurmeta og 

finna leið til að takast á við breyttar aðstæður. Hver einstaklingur er misjafn í því hvernig hann 

upplifir atvinnumissi. Það sem breytist hjá einstaklingnum við atvinnumissi eru hlutverk sem 

tilheyra því að vera í vinnu, að vera fyrirvinna og samskipti við vinnufélaga. Einnig breytist það 

að hafa hlutverk við framleiða, stolt og virðing tengd vinnu og sjálfsmati (Raber, 1996). Eins og 

áður hefur verið nefnt er misjafnt vægi þessara atriða á líf hvers einstaklingsins. En í flestum 

tilfellum verða afleiðingarnar þær sömu. Að sá sem missir vinnuna þarf að koma sér upp nýjum 

hlutverkum og syrgja (Raber, 1996).   

Atvinnuleysi hefur ekki bara áhrif á einstaklinginn sem er án vinnu, heldur einnig bein 

áhrif á fjölskyldu hans og vini. Hanisch telur að erfitt sé að meta ástand hins atvinnulausa úr 

samhengi við fjölskyldu og vini. Þar vegur þungt upplifun fjölskyldunnar sem heild því þarna er 

um gagnvirk samskipti að ræða (Hanisch, 1999). Samkvæmt greiningu Hanisch á rannsóknum 

um atvinnuleysi þá hafa verið mældar margar mismunandi afleiðingar á fjölskyldu hins 

atvinnulausa. Dæmi um afleiðingar er minni tengsl á milli fjölskyldumeðlima, aukið álag á 

sambönd, ofbeldi og önnur vanlíðan innan fjölskyldna.  
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Dönsk langtímarannsókn mældi hvaða þættir vógu þyngst hjá atvinnulausum. Niðstöður 

sýna að 50% nefndu fjármál, 39% töldu sig missa stjórn á lífi sínu og 38% óttuðust að eiga ekki 

afturhvarf á vinnumarkaðinn. Einnig voru nefnd atriði eins og að missa tengsl við vinnufélaga, 

hræðsla við að verða ekki eins verðmætur starfskraftur, ótti við að litið sé niður á þig, að verða 

utan gátta í samfélaginu og eiga ekkert til að vakna upp fyrir á morgnanna (Andersen, 2002). 

Rannsóknin sýndi einnig jákvæða þætti eins og aukinn tíma með fjölskyldu, stjórn á eigin tíma 

(gerði það að verkum að stressið vegna tímastjórnunar var minna), meiri tími með vinum, meiri 

tími fyrir skapandi tómstundir, að geta gert meira heima fyrir og að síðustu meiri orka til að sinna 

öllum þessum verkefnum (Andersen, 2002). Þannig getur atvinnuleysi einnig átt sína kosti. Bæði 

líkamleg og geðræn einkenni geta myndast af því álagi sem verður af atvinnuleysi. Rannsóknum 

ber ekki saman um að atvinnuleysi hafi bein áhrif á heilsu. Hins vegar hafa við rannsóknir á 

streitu komið ljós ýmis einkenni eins og hjartasjúkdómar og bæling á ónæmiskerfi (Burgard, 

Brand og House, 2007; Eliason og Storrie, 2009a). Það hefur verið sýnt fram á með afgerandi 

hætti að aukin drykkja, slys og sjálfsskaðandi hegðun eru afleiðingar af langtíma atvinnuleysi 

(Bennett, Martin, Bies og Brockner, 1995; Eliason og Storrie, 2009b). Hægt er að tengja 

atvinnuleysi við geðrænar truflanir og erfiðleika, skýrustu tengslin eru við þunglyndi (Smari, 

Arason, Hafsteinsson og Ingimarsson,1997; Folkman og Moskowitz, 2000; Zikic, J. og Klehe, 

2006). Fólk með geðsjúkdóma er líklegra til að vera sagt upp og eiga í erfiðleikum með að vera 

endurráðið til starfa. Erfitt er að finna hvað er afleiðing og orsök í því samhengi (Mastekaasa, 

1996).Ýmis tilfinningaleg viðbrögð aukast hjá þeim hópum sem missa vinnuna svo sem kvíði, 

áhyggjur, hræðsla, sjálfsvígshugsanir, stress, svartsýni, reiði og aðrar neikvæðar tilfinningar. 

Einnig er dvínun á jákvæðum þáttum tengdum sjálfsmynd, lífsánægju og jákvæðni (Hanisch, 

1999). Það getur leynst ákveðið sóknarfæri í atvinnuleysinu og reynir þá á að koma auga á 

mismunandi bjargráð sem skapa ný tækifæri (Garrett-Peters, 2009). Tækifæri gæti til dæmis falist 

í menntun eða nýjum atvinnuvettvangi. Þau líkamlegu, tilfinningalegu og geðrænu einkenni sem 
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hafa birst við atvinnumissi er hrein áskorun á að finna leiðir til að aðstoða fólk sem er án vinnu. 

Þar eru leiðsögn um markvissari og fjölbreyttari bjargráð hluti af leiðinni til að mæta vandanum.  

Atvinnuleysi tengt bjargráðum. 

Rannsóknir á högum atvinnulausra hafa aukið skilning okkar og innsýn í reynsluheim, afleiðingar 

og bjargráð einstaklinga (Hanisch, 1999). Það eru margir þættir sem hafa áhrif á líf einstaklings 

sem er án atvinnu. Líkan Latack, Kinicki og Prussia (1995) varpar ljósi á þá fjölmörgu áhrifa 

þætti sem fólk án atvinnu þarf að glíma við. Líkanið byggir á þeirri kenningu að spjörun er 

nauðsynleg til að vinna sig aftur í ákjósanlegt ástand. Megin þemað er að halda stjórninni og 

halda jafnvægi í þeim áskorunum sem atvinnuleysi skapar.  

 

Mynd 1  Latack, Kinicki og Prussia settu fram líkan um atvinnuleysi árið 1995.  

Spjörunin eykur stjórn á aðstæðum. Til að taka dæmi um hvernig líkanið virkar, er atvinnulaus 

karlmaður með fjölskyldu mátaður við módelið. Markmiðin hans eru þrjú, að sjá fjölskyldu sinni 

farborða, að halda andlegri og líkamlegri heilsu og að byggja upp samskipti eftir nýjum leiðum. 

Hvernig tekst til að halda þessum markmiðum er háð því hve mikil breyting hefur orðið á lífi hans 

 

Markmið eða staðall 
Fjárhagsleg 
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Líffræðileg 
Félagsleg 
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Árangur 
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Lengd atvinnuleysis 



Horft til sólar   12 

 

við það að missa vinnuna. Það er líka háð því hvernig endurgjöfin er frá umhverfinu. Hann metur 

mismuninn á markmiðastöðunni nú og áður en hann missti vinnuna og skoðar hvaða bjargráð 

hann hefur til að leysa fjármál, sálræna og líkamlega vanlíðan og til að byggja upp samskipti. 

Spjörunar tæknin í líkaninu getur vísað til hvaða tækni fjölskyldufaðirinn hefur í notkun bjargráða 

og hvernig hún virkar. Þegar mismunurinn á fyrri og núverandi markmiðum er fundin þá kemur 

að því að brúa bilið með spjörun. Þar kemur í ljós hvaða spjörunartækni fjölskyldufaðirinn hefur. 

Hvernig fjölskyldufaðirinn leysir vandamálið er árangur spjörunar. Þannig heldur ferlið í 

módelinu stöðugt áfram. Virkni módelsins er stöðugt endurmat á bjargráðum. Dæmi um það er að 

fjármál þarf að leysa reglulega, einnig þarf að vinna stöðugt með tilfinningalega og líkamlega 

líðan. Eða ef ný streitu valdandi vandamál skjóta upp kollinum sem þarf að leysa. 

Til að minnka streitu þá virkar það vel fyrir atvinnulausa að beita beinum 

vandamálalausnum í stað þess að ásaka sig og aðra ( Mantler o.fl. 2005). Að nota ekki ásökun 

kostar bæði endurskipulagningu á hugsun og tilfinningalega spjörun. Það hefur sýnt sig að við 

atvinnumissi skiptir höfuð máli hvernig viðkomandi hugsar um atvinnuleysið, lítur hann á það 

sem vandamál eða tækifæri. Jákvæð endurskipulagning aðstoðar fólk við að endurskipuleggja líf 

sitt og að opna fyrir breytingar á starfgrein (Hanisch, 1999). Áhrifa máttur virkra bjargráða er 

mikil við aðstæður atvinnuleysis. Virk bjargráð felast í finna lausnir sem leysir þau vandamál sem 

koma upp. Það er ekki verið að tala um virkni sem felst í drykkju, útrás ofbeldis og líkum 

úræðum. Tengslin á milli tilfinninga bjargráða annarsvegar og virkra bjargráða hins vegar eru ekki 

algerlega sundurgreinanleg frekar en milli annarra bjargráða. Í þeim rannsóknum sem hafa verið 

gerðar á þessum tveimur þáttum kemur í ljós að tilfinningaleg spjörun getur aukið á streitu og 

tilhneigingu til kvíða og þunglyndis. Spjörunar hættir sem eru fólgnir í framkvæmdum til lausna á 

vandamálum, minnkar hins vegar streitu og tilhneigingu til kvíða og þunglyndis (Smari, o.fl, 

1997). 
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 Besta forspá um endurráðningu í atvinnuleysi hefur sýnt sig í fjórum atriðum. Þau eru hve 

mikið sá sem er án vinnu notar bjargráð, hvort hann noti jákvætt endurmat á aðstæðum sínum, hve 

fjölbreytt bjargráð hann notar og hve mikil pressa er á að leysa fjármál hans.  (Hanisch,1999; 

Leana og Feldman, 1995). Þessi niðurstaða undirstrikar mikilvægi þess að upplýsa atvinnulausa 

um þau fjölþættu bjargráð sem eru í boði. Að vera fjárhagslega velstæður virðist ekki hvetja fólk 

til að endurráða sig (Leana, Feldman og Tan, 1998). Spennan sem virðist skapast af 

fjárhagserfiðleikum hvetur atvinnulausa til að leggja meira á sig til að fá vinnu.  

Ef einstaklingar nota tímann í atvinnuleysi til að skipuleggja frama eða skoða nýjar leiðir í 

vinnu þá veitir það betri líðan og eykur styrk einstaklingsins í stað þess að veikja hann. Það sem 

virðist vega þyngst við að byggja upp einstaklingin er bjargráðatækni og utanaðkomandi 

stuðningsnámskeið (Garrett-Peters, 2009; Zikic og Klehe, 2006). 

Ákveðin bjargráð geta leitt til aukinnar tilhneigingar til kvíða eða þunglyndis. Það er 

tenging við kvíða og þunglyndi ef konur nota tilfinninga spjörun í íslenskri rannsókn Smára og 

félaga (1997). Tilfinninga spjörun er fólgin í því að skoða, fá útrás fyrir og vinna með 

tilfinningar. Það sama á við ef konur nota forðun sem felst í að horfa fram hjá vandkvæðum og 

láta sem ekkert sé (Smari o.fl., 1997). Möguleg tengsl við þunglyndi og kvíða hjá körlum er ef 

þeir nota bjargráðið forðun (Smari o.fl., 1997). Jákvætt endurmat á stöðunni virðist virka vel til 

draga úr á kvíða og þunglyndi hjá konum (Smari o.fl., 1997). Félagslegur stuðningur virðist 

skipta atvinnulausar konur meira máli en karla. Það merkilega er að karlar sýna meiri tilhneigingu 

til að hugsa vel um sig en konur (Creed, 2006). Hobfoll og félagar fundu út að karlmenn notuðu 

einhæfari spjörun en konur. Konur nýttu sér félagslega aðstoð við spjörun sem jók á vellíðan 

þeirra meðan það gagnstæða gerðist hjá körlum (Hobfoll o.fl., 1994). Bæði karlmenn og konur 

nota virkni sem bjargráð í atvinnuleysi en á ólíkan hátt. Karlmenn nota meira tómstundir eða 

vinnu tengdar athafnir til að takast á við atvinnuleysi. Konur einbeita sér hins vegar meira að 

eigin frama og eigin sjálfs þroska (Hanisch, 1999). 
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Jákvæð og neikvæð líðan getur haft sterk áhrif á sköpun bjargráða. Ef einstaklingur 

ákveður meðvitað að líta á atburði eða atburðarás í jákvæðu ljósi þá eykur það vellíðan hans 

(Gottlieb, 1997). Þegar fólk er atvinnulaust upplifir það ekki bara neikvæða líðan heldur einnig 

jákvæða líðan. (Folkman o.fl., 2004). Þetta þýðir að jákvætt endurmat og ný sýn getur þróast með 

fólki sem fast er í neikvæðum aðstæðum. Jákvæðni eykur líkurnar á endurráðningu og vellíðan. 

Það gefur góða ástæðu til að skoða hvort munur er á bjargráðanotkun þeirra sem meta sig með 

jákvæða líðan eða neikvæða líðan. 

Mælingar á bjargráðum 

Þegar kemur að því meta bjargráð þarf að velja mælitæki. Það er valið út frá þeirri 

spurningu sem er verið að leita svara við. Bjargráð hafa, eins og margir þættir í hugrænni hegðun, 

verið rannsökuð bæði með eigindlegum og megindlegum aðferðum eða samblandi af þeim 

báðum. Báðar aðferðirnar hafa ákveðna annmarka en sameiginlega hafa þær gefið okkur 

nákvæmari sýn í hvernig fólk notar spjörun (Folkman o.fl. 2004). Eigindlegar aðferðir geta bætt 

upp meigindlegar á þann hátt að þær veita nánari innsýn í hvað einstaklingar eru að hugsa og 

hvernig þeir takast á við ákveðnar aðstæður. Þannig fæst nálgun sem færir rannsakandann nær 

raunveruleikanum. (Folkman, o.fl., 2004). Eitt af mikilvægum mælitækjum í rannsóknum á 

bjargráðum eru staðlaðir spurningarlistar sem innihalda grunn þætti (basic factors). Þeir 

fjölbreyttu spurningar listar sem hafa verið notaðir í mörgum ólíkum rannsóknum gefa hver um 

sig lítið eitt til heildar skilnings á bjargráðum. Mikil vinna hefur verið lögð í að þróa 

spurningalista í stöðug og nákvæm mælitæki, þannig að endurteknar rannsóknir fái sömu 

niðurstöður. Þeirra notkun veitir innsýn í spjörun sem persónueiginleika en hefur sínar 

takmarkanir í að skoða bjargráð sem ferli (Lazarus, 1993). Bjargráða rannsóknir hafa þróast í 

gegnum árin og einnig áherslur sem lagðar eru til grundvallar á skoðun bjargþátta. Fyrstu 

stöðluðu spurningar listunum voru hannaðir til að nema aðeins tvo þætti sem eru tilfinningarlega 

spjörun og vandamála spjörun (Folkman, o.fl., 2004). Með árunum hafa félagsleg bjargráð og 
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bjargráð sem eru tilgangsmiðuð bæst við matslistana á bjargráðum (Folkman o.fl. 2004). 

Félagsleg bjargráð beinast að þeirri aðstoð sem umhverfið getur gefið í streitu aðstæðum 

(Folkman o.fl. 2004). Þetta geta verið bæði hagnýt ráð svo sem fjárhagsaðstoð eða tilfinninga 

tengd ráð sem felast í að leita stuðnings frá fjölskyldu eða vinum. Tilgangsmiðuð bjargráð miðast 

við skipulagða nálgun á lausnum á vanda. Hvort sem um er að ræða virka nálgun svo sem að setja 

sér markmið eða óvirka nálgun eins og forðun með aukna áfengisneyslu (Folkman o.fl. 2004).  

Það eru til margir spurningarlistar sem mæla bjargráð. Val á spurningum tengist eðli 

rannsóknarinnar og hvaða bjargráð á skoða. Margir nota sína eigin samsettu spurningalista til að 

aðlagast betur þeim aðstæðum eða athöfnum sem verið var að kanna. Stöðluðu spurningar 

listarnir sem mæla spjörun eiga það sameiginlegt að greinandi þáttagreiningin kemur sjaldan 

nákvæmlega eins út við hverja fyrirlögn. Talið er ásættanlegt að fá líka niðurstöðu (Folkman o.fl. 

2004). Þegar spurningarlisti er hannaður á megindlegan hátt líkt og við bjargráða rannsóknir 

gefur þáttagreining ákveðnar niðurstöður. Þær eru fólgnar í fjölda svara sem tengjast og raðast 

saman. Óhjákvæmilega geta orðið eftir spjörunarðferðir sem aðeins fáir nota en geta verið 

áhrifaríkar. Má í því sambandi benda á að það þurfa ekki að vera margir sem eru að nota 

árangursríkustu bjargráða tæknina (Folkman o.fl. 2004; Lazarus, 2000).  

Munur hefur mælst á spjörun með hefðbundnum bjargráða spurninga listum, munur er á 

eftir því hvort þeir eru notaðir í aðeins eitt skipti eða notaðir dag eftir dag. Ef prófað er daglega 

birtist betur blæbrigði einstaklings. Hins vegar dregur stök prófun frekar fram aðalatriðin 

(Folkman, 2000). Þegar verið er að meta spjörun þá er fólk ekki alltaf að hugsa um sömu 

atburðina sem það skráir bjargráð fyrir. Einstaklingur sem er atvinnulaus getur haft áhyggjur af 

lánum sem hann er að borga af og annar af því hvernig hann á að eyða tímanum.  

Fólk er á misjöfnum stigum í úrvinnslu á streituvaldandi þáttum. Til að mæla hvaða 

bjargráð það notar þarf að skoða hvernig notkun þeirra á bjargráðum er á mismunandi tímum. Það 

hefur komið í ljós að bjargráð eru ekki að mælast á sama hátt ef mælt er þegar þau eru að gerast 
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eða með mælingu eftir á. Borið var saman mæling á bjargráðum sem var gerð á rauntíma og 

bjargráðum sem skráð voru eftir á. Sá samanburður leiðir í ljós að hóparnir segja ekki frá sömu 

bjargráðanotkun. Um 30% svaranna um hvaða bjargráð voru notuð á rauntíma komu ekki fram á 

listanum sem skráður var eftir á. Á sama hátt þá vantar 30% af svörum sem koma fram í eftirá 

skráningunni á listanum sem er skráður á rauntíma ( Stone , Schwartz, Neale, Shiffman, Marco, 

Hickcox o.fl. 1998). Þessi munur mælist samt ekki með öllum mælitækjum. Carver og fleiri 

gerðu rannsóknir á bjargráðum með COPE listanum en fundu ekki þennan mun á fyrirlögn 

(Carver, Scheier og Weintraub,1989). Þarna skiptir ekki bara máli að matstækin séu nákvæm 

aðferðafræðilega. Heldur er næmni þeirra einnig bundin tíma, vali á mælitækjum, stað og stund. 

Til að auka klínískt gagn af rannsóknunum þarf að hafa sérhæfða nálgun á hverju streitutengdu 

vandamáli (Lazarus, 2000). Þetta kemur einnig til vegna þess hversu aðstæðubundið, 

sveigjanlegt, persónubundið og margrætt fyrirbærið bjargráð er. Það hefur sýnt sig að þó að 

spjörun eigi sér sameiginlega þætti í grófum dráttum þá hafa hverjar einstakar aðstæður sín 

sérkenni (Folkman o.fl. 2004). 

Eigindlegar rannsóknir hafa komið fram með upplýsingar um bjargráð sem ekki eru á 

hefðbundnum matslistum. Í einni þeirra voru tekin viðtöl við 22 einstaklinga ásamt hópviðtölum 

við fjóra stuðningshópa. Þar voru greindar leiðir sem þau notuðu til takast á við það að vera 

atvinnulaus. Fimm aðferðir voru fundnar sem ekki voru til staðar á spurningarlista. Það var 

endurmat á meiningu þess að vera atvinnulaus, að draga fram það sem er áorkað, að 

endurskipuleggja tíma sinn, að tengjast öðrum í svipaðri stöðu og að hjálpa öðrum (Garrett-

Peters, 2009). Árið 2000 voru tekin eigindleg viðtöl við jákvæða HIV smitaða karlmenn. Fundin 

voru 246 streituvaldandi atvik hjá þeim sem sannarlega sýnir hve flókin vandamál geta verið. 

Auk þess voru fundnar aðferðir til spjörunar sem ekki eru í matslistanum Ways of Coping gerður 

af Folkman og Lazarus árið 1988 (Moskowits, Folkmann, Collette og Vittinghoff, 1996 ). Atriði 

eins og að gefa stuðning til annarra, búa sig andlega undir það sem koma skal og að fá útrás fyrir 
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tilfinningar með því að gráta eða skrifa (Moskowits o.fl., 1996 ). Það má vel velta upp þeirri 

spurningu hvort það gefi rétta mynd af spjörun með að nota einungis spurningarlista um bjargráð. 

Ef horft er til þess að þau bjargráð sem einstaklingarnir nota eru ekki á listanum. Opnar 

spurningar á matslistum geta að komist á móts við þessa gagnrýni, þær ná betur snertingu við það 

sem fólk er að hugsa. Opna spurningin í þessari rannsókn er skref í átt að nota fjölþættar leiðir, til 

að fá heildarmynd af hvernig atvinnulausir spjara sig.  

Í umfjölluninni hér á undan hefur verið lýst hvernig streita er mikill áhrifaþáttur í lífi hins 

atvinnulausa. Þar sem streita getur skapast út frá mörgum afleiðingum þess að vera án atvinnu. 

Fjallað hefur verið um hve mikilvægt er að bregðast við streitunni. Skoðaðar hafa verið 

mismunandi rannsóknir á bjargráðum og reifað hvaða bjargráð hafa reynst gagnlegri en önnur út 

frá ólíkum hliðum í atvinnuleysis. Farið var yfir leiðir til að mæla hvaða bjargráð er verið að nota. 

Dregin var sú ályktun að til að fá góða byrjunarmynd af bjargráðum atvinnulausra á Norðurlandi 

eystra væri hentugt að nota bæði megindlegar og eigindlegar leiðir til upplýsingasöfnunar. Bæði 

er nauðsynlegt að skoða hvaða spjörun er verið að nota og hvaða leiðir atvinnulausir telja hafa 

reynst sér vel. Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvaða aðferðir fólk er að nota til að takast á 

við streitu sem myndast við atvinnuleysi. Markmiðinu verður náð með því að svara eftirfarandi 

spurningum.  

 Hver eru algengustu bjargráðin sem atvinnulausir nota og hvaða bjargráð eru afgerandi 

lítið notuð? 

 Er kynjamunur með tilliti til spjörunar og ef svo er í hverju er sá munur fólgin?  

 Eru tengsl á milli líðan atvinnulausra og vals þeirra á bjargráðum?  

 Breytist samsetning bjargráða eftir tímalengd atvinnuleysis?  

 Hvaða ráð telja atvinnulausir að hafi reynst sér vel? 
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Aðferð 

Þátttakendur  

Þátttakendur í rannsókninni voru þeir sem voru skráðir á atvinnuleysisskrá 10. febrúar 2010, voru 

færir um að svara spurningalista á íslensku og höfðu skráð netfang hjá Vinnumálastofnun. Fjöldi 

þeirra sem var skráður á atvinnuleysisskrá í febrúar voru 1123. Allir þeir sem skráðir voru með 

netföng 1096, fengu sent netbréf. Alls svöruðu 192 þátttakendur spurningakönnuninni. Þar af voru 

99 konur og 91 karlar, tveir þátttakendur greindu ekki frá kyni. Greinilegt er að konur voru 

duglegri að svara spurningakönnuninni en karlar. En rétt er að taka fram að hlutfall kvenna er 

lægra á atvinnuleysisskrá. Miðað við febrúar voru konur aðeins 40 % af atvinnulausum á 

Norðurlandi eystra (Vinnumálastofnun, 2010). Af þeim sem svöruðu höfðu 68% verið 

atvinnulausir 6 mánuði eða minna, 17,6 % verið atvinnulausir í 7- 12 mánuði , 8,3% höfðu verið 

atvinnulausir í 13-18 mánuði og 5,3% í 19 mánuði eða meira. Þetta er svipað hlutfall og sagt er frá 

í mánaðarlegri skýrslu Vinnumálastofnunar í febrúar (Vinnumálastofnun, 2010). 

 Mælitæki 

Spurningarlistinn var settur saman úr tveim matslistum, COPE (viðauki 1) og PANAS 

(viðauki 2) ásamt spurningum um kyn, lengd atvinnuleysis og einni opinni spurningu. COPE 

matslisti var notaður til þess að finna hvaða bjargráð atvinnulausir á Norðurlandi eystra eru 

almennt að nota. COPE matslistinn var hannaður af Carver, Sneider og Weintraub og gefinn út 

árið 1989. Carver og félagar töldu þörf á matslista á bjargráðum sem sundurgreindi betur um 

hvaða hliðar á spjörun væri um að ræða, en þeir bjargráðalistar sem þá voru í umferð. COPE var 

gerður til að greina bjargráð hjá almenningi en ekki lagaður að sérstöku þýði. Listinn var unninn 

úr spurningalistum sem voru til fyrir, ásamt viðbótarþáttum sem Carver og félögum þóttu 

mikilvægir úr kenningum um bjargráð (Carver o.fl.,1989; Folkman o.fl. 2004). Matslistinn felur í 

sér 15 meginskala, sem innihalda 60 staðhæfingar sem meta hvernig fólk bregst við 

streituaðstæðum (Carver o.fl.,1989). Meginkvarðarnir eru: virk bjargráð (active coping), 
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skipulagning (planning), bæling á samkeppnisþáttum (supression of competing activeties), haldið 

aftur af sér (restrainant coping), sóttur félagslegur stuðningur vegna praktískra þátta (seeking 

social surport for instrumental reasons), sóttur félagslegur stuðningur vegna tilfinningalegra 

þátta (seeking social surport for emotional reasons) jákvæð endurtúlkun og þroski (positive 

reinterpretation and growth), sætti (acceptance), snúið sér að trúariðkun (turning to religion), 

beina athygli að tilfinningum og fengin útrás fyrir þær (focusing on and venting of emotions), 

afneitun (denial), hegðunarleg aftenging (behavioral disengagement), hugræn aftenging (mental 

disengagement), notkun á áfengi og lyfjum (alcohol-drug disengagement) og húmor (humor). 

COPE matslistinn er sjálfsmatslisti þar sem fólk metur á fjögra punkta kvarða hvernig fullyrðing 

um viðbrögð við streitu á við. Þegar fullyrðing er metin eru svar möguleikarnir: Ég geri þetta 

ekki, ég geri þetta aðeins, ég geri þetta í meðallagi oft og ég geri þetta vanalega mjög mikið. 

Listinn var prófaður upphaflega af 978 nemendum í Miami háskólanum. Svör þeirra voru 

þáttagreind með meginþáttagreiningu með hornskökkum snúningi. Þar komu út 13 þættir með 

eigingildi hærra en 1.0, ellefu þeirra voru auðtúlkanlegir en einn af þeim hafði enga spurningu 

sem hlóð meir en 0.30. Ein spurningin hlóð ekki á neinn þátt, það var spurningin notar þú 

alkóhól. Fimmtándi þátturinn húmor var ekki tekin með í þáttagreininguna. Hleðslan á þættina 

var mjög dreifð fyrstu þættirnir hlóðu flestir á bilinu frá 0.65 til 0.73, undantekning voru þrír 

þættir sem hlóðu um kringum 0.40. Önnur hleðsla var á bilinu 0.71- 0.42 og þriðja og fjórða 

hleðsla á bilinu 0.69 til 0.23. Þegar áreiðanleiki innri samkvæmni var skoðuð með Conbacks 

alpha kom í ljós viðunandi fylgni innri atriða þar sem aðeins einn þátturinn var undir  0.6.  

Listinn var þýddur og endurþýddur á íslensku af Þórunni Einarsdóttur (Smari o.fl.,1997). 

Þáttagreining á íslensku útgáfunni var gerð af Jakobi Smára, Elvari Arasyni, Hafsteini 

Hafssteinssyni og Snorra Ingimarssyni í rannsókn þeirra á atvinnulausum á Íslandi árið 1995. 

Íslenska þáttagreiningin dró spurningarnar 60 saman í fjóra meginþætti sem þeir skýrðu virk 

spjörun, einblínt á tilfinningar, forðun og endurmat (Smari o.fl.,1997). Þá voru undanskildir 
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þættirnir húmor, bæling á samkeppnisháttum og notkun á áfengi. Þessir fjórir meginþættir voru 

greindir bæði með skriðuprófi og Kaisers markgreiningu. Þættirnir fjórir sem voru dregnir út voru 

settir í þáttagreiningu með hornréttum snúningi, (varimax). Einsleitni fyrir þessa fjóra meginþætti 

hlóðu þannig: virk bjargráð 0.76 , einblínt á tilfinningar 0.79, forðun 0.70 og endurmat 0.67 

(Smari o.fl.,1997). Megin ástæður þess að COPE matslistinn var fyrir valinu í þessari rannsókn er 

sú hve marga bjargráðaþætti listinn metur miðað við aðra lista sem eru í íslenskri þýðingu. Það 

minnkar líkurnar á að einhver þáttur til bjargráða verði útundan.    

Til þess að mæla hvort líðan þátttakanda sé jákvæð eða neikvæð á þeim tíma sem þeir eru 

að svara spurningum var notast við PANAS matslistann. PANAS listinn var hannaður af Watson, 

Clark og Tellegen árið 1988 með leitandi þáttagreiningu. Listinn er einfaldur að gerð og hefur 

sögn þeirra félaga bæði góðan endurtekningar áreiðanleika og gott ytra réttmæti (Watson o.fl., 

1988). PANAS samanstendur af 20 orðum sem viðkomandi metur sjálfur hvort eigi við hann 

miðað við síðastliðna viku. Tíu orð lýsa jákvæðri líðan og tíu sem túlkast sem neikvæð líðan og 

metur svarandi listans hve mikið honum finnst hvert orð eiga við sig á fimm punkta kvarða. Valið 

á fimm punkta kvarðanum stendur um mjög lítið/ekkert, lítið, nokkuð, mikið og að lokum mjög 

mikið. Réttmæti innri þátta (Cofficent Alpha) er á bilinu 0.86 - 0.89 fyrir jákvæðu þættina en á 

bilinu 0.84 - 0.87 fyrir neikvæðu þættina sem telst stöðugur og góður fyrir innri áreiðanleika 

Listinn hefur verið notaður víða til að meta líðan einstaklinga með eða án annarra lista. PANAS 

listinn var þýddur og síðan bakþýddur til notkunar fyrir þessa rannsókn.  

Skoðað verður hvort þeir sem fylla út listana hafi einhverju við að bæta með opinni 

spurningu sem er á þennan veg. ,,Ekki er víst að á spurningalistanum hafi verið öll þau ráð sem 

þú telur hafa gagnast þér við að takast á við streitu aðstæður. Skrifaðu niður þau ráð sem þú telur 

að hafi gagnast þér vel og þér fannst ekki koma fram í staðhæfingunum á undan“. Opna 

spurningin var sett í spurningalistann sem leið til að finna bjargráð sem eru ekki til staðar á COPE 
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matslistanum en geta gefið góða raun fyrir atvinnulausa. Spurt verður um kyn þátttakenda og hve 

lengi þeir hafi verið atvinnulausir og eru þær upplýsingar notaðar til að greina hópinn í sundur. 

Framkvæmd 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar, tilkynning númer S4656/2010. Vinnumálastofnun á 

Akureyri sendi út bréf (viðauki 3) í gegnum netpóstfangalista sinn til þeirra sem voru á 

atvinnuleysisskrá 10. febrúar 2010 og höfðu getu til að svara spurningalista um bjargráð á 

íslensku. Það var gert án þess að rannsakandi kæmi nálægt því að velja úrtak til að koma í veg 

fyrir mögulegar persónugreinanlegar upplýsingar. Bréfið innihélt upplýsingar vegna upplýsts 

samþykkis, skýringar og spurningarlista sem viðtakandi svaraði rafrænt á netinu. Spurningalistinn 

var settur upp í rafrænu formi hjá fyrirtækinu Create Survey. Svörunin á spurningarlistanum tók 

um 15 mínútur. Rannsakandi fékk síðan rafrænar niðurstöður sem innihéldu ekki greinanlegar 

persónuupplýsingar.  
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Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvaða bjargráð atvinnulausir á Norðurlandi eystra nota 

við streitu. Til að svara þeirri spurningu eru hún greind niður í fimm spurningar. Leitast er við að 

skoða algengustu bjargráðin sem atvinnulausir nota og hvaða bjargráð þeir nota sjaldnast. Er 

kynjamunur? Skiptir tímalengd atvinnuleysis máli við val á bjargráðum. Spurt er hvort líðan 

þátttakenda hafi áhrif við val á bjargráðum. Að lokum hvaða ráð telja atvinnulausir hafa reynst 

sér best til að takast á við streitu. 

Algengustu bjargráðin ásamt bjargráðum sem eru afgerandi lítið notuð.  

Til að lýsa úrtaki atvinnulausra á Norðurlandi eystra þá er vert að skoða yfirlit yfir þá 

spjörunar hætti sem metnir voru með COPE matslistanum.  

Tafla 1 

Fjöldi þátttakenda, meðaltal, staðalfrávik og áreiðanleiki innri samkvæmni fyrir hvert bjargráð 

        

        

Flokkur bjargráða N M sf  

            

Virk bjargráð  187 12,32    2,45     0,77 

Skipulagning 190 11,84     2,44     0,66 

Bæling á samkeppnisþáttum 190 8,13     2,48     0,67 

Haldið aftur að sér 189 8,56     1,98     0,55 

Sóttur félagslegur stuðningur vegna hagnýtra þátta 190 9,30     2,73     0,74 

Sóttur félagslegur stuðningur vegna tilfinningalegra þátta 188 7,98     2,28     0,58 

Jákvæð endurtúlkun og þroski 190 12,40     2,28     0,70 

Sætti   188 10,78     2,65     0,68 

Snúið sér að trúariðkun 191 6,70     3,31     0,92 

Beina athygli að tilfinningum og fengin útrás fyrir þær 190 7,76     2,75     0,76 

Afneitun   190 5,97     2,17     0,65 

Hegðunarleg aftenging 187 6,15     2,42     0,78 

Hugræn aftenging 190 9,82     2,02     0,14 

Notkun áfengis og lyfja 190 5,36     2,72     0,95 

Notaður húmor 187 7,75     3,02     0,90 

 
Svarmöguleikar  fyrir hverja staðhæfingu voru á bilinu 4 -16. 
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Í töflu 1 má sjá meðaltal, staðalfrávik og áreiðanleika innri samkvæmni þeirra 15 

bjargráða sem COPE listinn mælir. Innan hvers bjargráðs eru fjórar staðhæfingar sem mæla hvert 

bjargráð fyrir sig. Þegar tafla 1 er skoðuð, kemur í ljós að bjarghættirnir jákvæð endurtúlkun og 

þroski, virk bjargráð og skipulagning, voru oftast valdir af þátttakendum sem leiðir til að takast á 

við streitu. Þarna einkenna hópinn bjarghættir sem notaðir eru til að breyta aðstæðum og vinna í 

sínum málum. Í jákvæðri endurtúlkun og þroska felst, að í stað þess að líta á atvinnuleysið sem 

óyfirstíganlegt er leitað að leiðum til að sjá það á jákvæðan hátt til dæmis sem tækifæri. Tækifæri 

sem geta gefið nýjar leiðir eða þroska. Í virkum bjargráðum er ferlið að vera í framkvæmdum til 

að leysa vandamálið sem er atvinnuleysi. Í virkum bjargráðum felast einnig þær aðgerðir og sá 

hugsana háttur sem hvetur til aðgerða. Skipulagning stendur þá fyrir vilja til áætlunargerðar og 

tilrauna til að koma reglu á líf sitt.  

Áfengis- og lyfjaneysla, afneitun og hegðunarleg aftenging eru þau atriði sem sjaldnast 

voru valin eins og sjá má á töflu 1. Þetta eru allt bjargráð sem til þess eru fallin að horfast ekki að 

öllu leiti í augu við erfiðleikana sem fylgja streitu. Áfengis- og lyfjanotkun var sú leið sem minnst 

var notuð til að takast á við streitu. Afneitun felst í að vilja ekki horfast í augu við staðreyndir 

meðan að hegðunarleg aftenging er einhverskonar uppgjöf í að gera eitthvað við atvinnuleysinu. 

Ef mældur er áreiðanleiki innri samkvæmni allra staðhæfinganna á COPE listanum er 

niðurstaðan  0,87. Áreiðanleiki innri samkvæmni flestra staðhæfinganna er á bilinu 0,55 til 

0,95 sem er þó nokkur breidd í innri áreiðanleika. Athygli vekur að hugræn aftenging er með 

áberandi lágt Cronbachs alfa 0.14. Það er ástæða til að taka þessum þætti hugræn aftenging með 

varúð í niðurstöðunum.  

Til að fá enn frekari mynd af bjargháttum þátttakenda eru skoðaðar hvaða staðhæfingar 

svarendur völdu án tillits til hvaða bjargráði hún tilheyrði. Staðhæfingarnar eru settar upp í töflu 2 

ásamt meðaltali og staðalfrávikum fyrir hverja staðhæfingu um sig. Staðhæfingarnar bæði þær 

sem mest voru valdar og þær sem minnst voru valdar eru ein leið til að lýsa úrtakinu. Algengustu 
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staðhæfingar sem COPE listinn mældi eiga það sameiginlegt að vera staðhæfingar sem sýna fram 

á virkni við að leysa streitu tengd vandamál eða sætti gagnvart því hvernig hlutunum er komið.  

Tafla 2 

                    

Meðaltal og staðlafrávik sem gefa mynd af hvaða staðhæfingar eiga best við atvinnulausa. 

                    

Staðhæfingar sem fengu hæðst skor       N M sf 

                    

Ég reyni að þroskast sem manneskja af reynslunni.     192 3,30 0,73 

Ég hugsa um það hvernig ég ráði fram úr vandanum.     192 3,27 0,73 

Ég læri eitthvað af reynslunni.         191 3,25 0,77 

Ég reyni að finna leið til að gera eitthvað.       192 3,24 0,79 

Ég viðurkenni fyrir sjálfri/sjálfum mér að þetta hafi gerst.   192 3,22 0,78 

Ég reyni að hugsa eitthvað jákvætt í því sem er að gerast.   191 3,14 0,76 

Ég einbeiti mér að gera eitthvað í því.       189 3,11 0,74 

Ég geri það sem gera þarf og tek eitt skref í einu.     190 3,08 0,82 

                    

Staðhæfingar sem fengu lægst skor       N M sf 

                    

Ég drekk áfengi og neyti lyfja til þess að hugsa minna um það.   192 1,27 0,64 

Ég nota áfengi eða lyf til að hjálpa mér að komast yfir það.   190 1,34 0,74 

Ég neita að trúa að það hafi gerst.       192 1,35 0,68 

Ég reyni að gleyma mér um stund með því að drekka áfengi eða 

neyta lyfja. 191 1,36 0,75 

Ég nota áfengi eða lyf til að mér líði betur.       191 1,40 0,78 

Ég læt eins og það hafi í raun ekki gerst.       192 1,42 0,70 

Ég gefst bara upp við að reyna að ná takmarki mínu.     191 1,42 0,78 

Ég gefst upp við að fá það sem ég vil.       192 1,45 0,74 

 
Svarmöguleikar fyrir hverja staðhæfingu voru á bilinu 1-4 þar sem 1 var alls ekki, 2 örlítið, 3 í meðallagi og 4 mikið. 

Einnig koma fram staðhæfingar sem sýna meðvitaða úrvinnslu á reynslu til gagns í framtíðinni á 

jákvæðan hátt. Þær staðhæfingar sem sjaldnast eru valdar eru tengdar áfengis og lyfjaneyslu og 

eru allar fjórar staðhæfingarnar sem fylgja bjarghættinum notkun áfengis og lyfja í þeim hóp. 

Þegar allrar fjórar staðhæfingarnar um áfengisneyslu og lyf eru teknar saman eru það aðeins 3% 

af úrtakinu sem segist drekka eða neyta lyfja mikið, 7% að meðallagi en 90% lítið eða ekkert. 

Staðhæfingar sem lýsa uppgjöf eða afneitun velja þátttakendur lítið lýsa bjargháttum sínum. 
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Í töflu 3 má sjá að það er fylgni (Spearmans rho) milli margra bjarghátta. Þar er hægt að 

finna tvo megin hópa sem hafa gagnkvæm tengsl sín á milli. Gagnkvæmnin felst í að innan hvers 

hóps er jákvæð fylgni á milli allra bjargráðanna í hópnum. Þannig virðast bjargráðin innan 

hópana fylgjast öll að. Fyrri hópurinn byggist á jákvæðri fylgni milli bjargháttanna, virk bjargráð, 

bæling á samkeppnisháttum, jákvæð endurtúlkun, skipulagningu og sóttur félagslegur stuðningur 

við bæði hagnýta og tilfinningalega þætti. Bæling á samkeppnisþáttum er fólgin í að ýta öðru til 

hliðar en því sem er verið að vinna með og hluti af ferlinu er að vinna markvisst með streituna og 

láta ekkert annað trufla sig. Félagslegur stuðningur er fólgin í að sækja sér aðstoð. Stuðningurinn 

er skoðaður frá tveim hliðum og er hagnýta hliðin tengd atriðum eins og fjárhagsaðstoð eða 

ráðum sem leiða til framkvæmda. Meðan tilfinningahliðin snýr að fá aðstoð við líðan. Fyrri 

hópurinn á það sameiginlegt að þar er jákvæðni og framkvæmdasemi sameiginlegir þættir og 

virðist bæling á samkeppnisháttum passa inn í þann hóp. Spjörunar leiðin sætti hefur jákvæða 

fylgni við þessa sex bjarghætti að undan skilinni bælingu á samkeppnisháttum, það virðist ekki 

fara saman að sætta sig við aðstæður eins og þær eru og bæla niður það sem truflar til að vinna 

með streitu valdandi þætti.  

Síðari hópurinn sem fylgist að með gagnkvæmum tengslum inniheldur afneitun, 

hegðunarleg aftenging, hugræn aftenging, athygli beint að og útrás fengin fyrir tilfinningar og 

haldið aftur af sér. Að því undanskildu að athygli og útrás tilfinninga og afneitun hafa ekki fylgni 

sín á milli. Þannig að það virðist ekki fara saman að afneita ástandinu og vinna með tilfinningar. 

Seinni hópurinn á það sameiginlegt að með þeim bjargháttum sem eru í hópnum er verið reyna 

stjórna áreitinu sem skapar streitu, reyna að takmarka það að einhverju leiti. En samt á sama tíma 

leyfa tilfinningunum að fá útrás. Spjörunar leiðin bæling á samkeppnisháttum hefur tengsl við 

báða hópana . leyfa tilfinningunum að fá útrás. Spjörunar leiðin bæling á samkeppnisháttum hefur 

tengsl við báða hópana . Áhugavert er að hvort sem er verið að leysa málin með skipulagi og 

sætti eða bæla niður ytri áreiti þá þarf að vinsa úr hverju er veitt athygli og hverju ekki.   
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Tafla 3 

 

Fylgni á milli bjargráða (n= 192).                           

                                  

Bjargráð 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Virk bjargráð  - 
0,71** 0,22** -0,13 0,51** 0,41** 0,63** 0,17* 0,20** 0,02 -

0,26** 

-

0,43** 

-0,07 -

0,19** 

0,10 

2. 
Bæling á 

samkeppnisháttum 
  

- 0,39** 0,37** 0,29** 0,18* 0,25** 0,05 0,09 0,29** 0,15* 0,14* 0,25** -0,05 0,08 

3. Skipulagning     - 0,00 0,45** 0,40** 0,56** 0,19** 0,18* 0,18* -0,11 0,19** 0,12 -0,06 0,09 

4. Haldið aftur af sér       - 0,10 -0,02 0,03 0,18* -0,01 0,26** 0,33** 0,42** 0,30** 0,19** 0,20** 

5. 
Sóttur félagslegur 

stuðningur, hagnýtur 
  

      - 0,68** 0,48** 0,17* 0,21** 0,30** -0,02 -0,10 0,05 -0,09 0,14* 

6. 
Sóttur félagslegur stuðningur, 

tilfinningalegur 
  

        - 0,38** 0,17* 0,32** ,36** -0,05 -0,05 0,13 0,06 0,08 

7. 
Jákvæð endurtúlkun og 

þroski 
  

          - 0,42** 0,11 -0,01 0,21** 0,31** -0,05 -0,17* 0,27** 

8. Sætti               - 0,06 -0,06 -0,06 -0,03 0,01 0,02 0,30** 

9. Snúið sér að trúariðkun                 - 0,27** 0,07 -0,02 0,01 0,08 -0,06 

10. 
Athygli beint að og útrás 

fengin fyrir tilfinningar  
  

                - 0,14 0,32** 0,36** 0,36** -0,14 

11. Afneitun                     - 0,46** 0,20** 0,13 0,05 

12. Hegðunarleg aftenging                       - 0,43** 0,28** 0,04 

13. Hugræn aftenging                         - 0,24** 0,11 

14. Notkun áfengis og lyfja                           - 0,00 

15. Húmor                             - 

  
* p < 0,05 (tvíhliða) ** p < 0,01 
(tvíhliða)                               
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Tilfinninga bjarghátturinn tengist ekki bara hópi tvö heldur líka hópi eitt fyrir utan virk bjargráð. 

Það þýðir að það fer ekki saman að fá útrás fyrir tilfinningar og vera að vinna í að finna hagnýtar 

leiðir til bjargar. Tilfinningaleg tjáning fylgir þá einnig jákvæðri endurtúlkun, skipulagningu, 

bælingu á samkeppnisþáttum og því að ná sér í félaglega aðstoð.  

Bjarghátturinn snúið sér að trúariðkun er sér á báti hvað hópa varðar, en tengist sætti, 

félagslegum stuðningi (báðum háttunum), virkum bjargráðum, athygli og útrás beint að 

tilfinningum og skipulagningu. Trúariðkun er einn af þeim bjargháttum sem var lítið valinn af 

þátttakendum en þeir sem völdu þessa leið, sækja sér meira af stuðningi og eru sáttari við 

aðstæður sínar. Það að nota húmor fylgir aukning á sætti og jákvæðri endurtúlkun. Einnig er 

húmor tengdur aukningu á því að haldið er aftur að sér. Sem felst í að bíða eftir rétta tímanum til 

athafna. Aukin notkun á áfengi og lyfjum eykur líkur á að sótt sé aðstoð á bæði hagnýtu og 

tilfinningalegu sviði. Eins heldur atvinnulaus einstaklingur meira aftur af sér ef hann neytir 

áfengis og lyfja. Ásamt því að beina athygli sinni meira að tilfinningum sínum og því að fá útrás 

fyrir þær.  

Virk bjargráð og jákvætt endurmat og þroski hafa bæði neikvæða fylgni með afneitun, 

hegðunarlegri aftengingu og notkun áfengis og lyfja. Það felur í sér að um leið og notkun á 

virkum leiðum til bjargráða eykst þá minnkar notkun á áfengi og að leiðir eins og afneitun eru 

síður notaðar til að minnka streitu. Á sama hátt því meir sem jákvæð afstaða til umbreytingar 

streituvakana eykst því minna er um neyslu áfengis og lyfja, uppgjöf eða afneitun. 

Neikvæð fylgni er einnig á milli skipulagningar og hegðunarlegrar aftengingar. Því meira sem 

skipulagt er því minni uppgjöf er á aðstæðum. 

Kynja munur með tilliti til spjörunar  

 Þegar tafla 4 er skoðuð sést að fyrstu fjögur bjargráðin sem bæði kynin velja eru þau sömu og 

þau sem valin eru sem fyrstu fjögur bjargráð fyrir allan hópinn.  
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Tafla 4 

Meðaltal, staðalfrávik og samanburður á konum (n = 99) og körlum (n= 91) 

                      

Bjargráð   konur   karlar   samanburður 

    M Sf   M Sf   df t p 

Virk bjargráð   12,56 2,22   11,87 2,69   188 2,32 0,02* 

                      

Bæling á samkeppnisþáttum   8,31 2,73   7,90 2,20   188 1,96 0,05 

                      

Skipulagning   12,08 2,41   11,50 2,53   188 1,23 0,22 

                      

Haldið aftur að sér   8,67 2,01   8,47 1,92   188 -1,83 0,07 

                      

Sóttur félagslegur stuðningur, hagnýt   9,65 2,74   8,84 2,73   188 2,36 0,02* 

                      

Sóttur félagslegur stuðningur, tilfinningar 8,39 2,19   7,59 2,29   188 3,94 0,01* 

                      

Jákvæð endurtúlkun og þroski   12,63 2,18   11,96 2,46   188 2,37 0,02* 

                      

Sætti   10,97 2,43   10,55 2,87   179 1,52 0,13 

                      

Snúið sér að trúariðkun   7,20 3,44   6,18 3,21   188 2,78 0,01* 

                      

Athygli beint að og útrás fyrir tilfinningar  8,16 2,85   7,28 2,62   188 2,09 0,03* 

                      

Afneitun   5,88 2,18   5,90 2,10   188 -0,53 0,60 

                      

Hegðunarleg aftenging   6,09 2,19   6,23 2,68   188 -0,41 0,68 

                      

Hugræn aftenging   9,65 1,94   10,02 2,10   188 -1,04 0,30 

                      

Notkun áfengis og lyfja   4,89 2,14   6,04 3,33   150 -2,76 0,01* 

                      

Notaður húmor   7,44 2,81   7,90 3,12   188 -0,58 0,57 
 

* p < 0,05 (tvíhliða) 

 

Það mælist kynjamunur á spjörunar leiðum .Tafla 4 sýnir að marktækur munur er á vali 

kynjanna á sjö af þeim bjargháttum sem mældir eru með COPE listanum. Munurinn er samt sem 

áður vægur ef áhrifastærðin (effect size) er skoðuð eta  (0,0002- 0,03), en hún segir til um hve 

sterkur munur er á milli tveggja þátta. Sá marktæki munur sem mælist á kynjunum er að mestu 

leiti fólgin í því að konur eru að nota bjargráðin meira.En undantekning sem er þar á, er notkun 
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áfengis og lyfja. En það bjargráð er minnst notað af konum en karlar nota þessa leið frekar, en 

samt í litlum mæli. 

Þau bjargráð sem konur nota marktækt meira en karlar eru fólgin í að leita meira lausna 

með virkum ráðum. Einnig í að hafa meiri tilhneigingu til að endurmeta aðstæður atvinnuleysis á 

jákvæðan hátt. Þær sækja sér meira af félagslegri aðstoð og tjá tilfinningar sýnar í ríkari mæli. 

Félagslegur stuðningur felst bæði í að sækja sér stuðning vegna tilfinninga og stuðning vegna 

hagnýtra lausna.  

Líðan atvinnulausra tengd vali þeirra á bjargráðum. 

Í töflu 5 má sjá hvort val á bjargráðum sé ólíkt út frá líðan. PANAS spurningarlistinn sem mælir 

líðan, gerir það þannig að úrtakið skiptist í tvo flokka. Flokkað er eftir hvort einstaklingar í 

úrtakinu velji í meira mæli neikvæða líðan eða jákvæða líðan. Þannig kemur fram í töflu 5 hvaða 

munur er á bjargráðum sem þessir hópar velja og hvort marktækur munur sé á vali þeirra. Þeir 

sem voru með jafna stigagjöf á líðan, 6 talsins ,voru teknir úr hópnum þannig að úrtakið sem eftir 

stóð var 186 manns. Áreiðanleiki innra samræmis (Cronbachs alfa) PANAS listans er 0,93 fyrir 

jákvæða líðan og 0,95 fyrir neikvæða líðan. 

 Ef tekið er saman í eina heild, líðan þátttakenda í úrtakinu var hún hlutfallslega meira 

jákvæð eða 59%. Neikvæð líðan var 41% af heildar stigagjöf fyrir líðan. Ekki var munur á konum 

og körlum varðandi líðan (p > 0,05). 

 Áhugavert er að ellefu af fimmtán bjargráðum sýndu mun á líðan þátttakenda. Skoðað var 

hve sterk tengsl er á milli þeirra breyta sem mældust með marktækan mun. Miðað við útreikning 

á  sem metur styrk tengsla eru á milli breyta. Þá túlkast tengslin sterk á milli hópanna jákvæðrar 

og neikvæðrar líðanar ( = 0,26 -0,81) . Munurinn mældist sterkastur á milli hópanna jákvæð 

líðan og neikvæð líðan þegar var um bjargháttinn hegðunarleg aftenging að ræða. Eins reyndist 

munur á milli bjargráða hjá þessum hópum á fleiri forðunar bjargháttum eins og hugrænni 

aftengingu. Aftengingin felst í að reyna að beina huganum að öðru en að því sem á mæðir. Munur 
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er einnig á milli jákvæðrar og neikvæðrar líðan í notkun á afneitun og neyslu áfengis og lyfja. 

Einnig greinist munur á jákvæðri og neikvæðri líðan þegar kemur að virkum bjargráðum og 

jákvæðu endurmati á aðstæðum eða líðan. Á sama hátt er munur á milli neikvæðu og jákvæðu 

hópana þegar kemur að því að sækja sér stuðning á hagnýtum grunni en ekki þegar stuðningur er 

sóttur á tilfinningalegum grunni. Ef skoðaður er bjarghátturinn að halda aftur að sér þá sést að þar 

var marktækur munur á milli hópanna. Sætti, skipulagning og athygli beint að tilfinningum höfðu 

á sama hátt einnig mun á milli jákvæðrar og neikvæðrar líðan.  

 Fylgni var reiknuð á milli allra bjargráðanna (Spearmanns rho). Sterkasta fylgnin var á 

milli spjörunar háttarins virkra bjargráða og jákvæðrar líðan. Í samræmi við það var líka neikvæð 

fylgni milli virkra bjargráða og neikvæðar líðan . Þannig að því meir sem þátttakendur nota af 

virkum bjargráðum því meiri jákvæð líðan er metin og minni neikvæð. Samskonar tengsl koma 

fram við notkun á jákvæðri endurtúlkun á aðstæðum sínum og þegar er verið að reyna að þroskast 

af reynslunni, þá eykst jákvæð líðan og neikvæð líðan minnkar. Þegar einstaklingarnir leita að 

sætti við aðstæður sínar hefur það veika fylgni við aukningu á jákvæðri líðan en sterka tengingu 

við minnkun á neikvæðri líðan. Við meiri notkun á skipulagningu því meira jókst jákvæð líðan en 

hafði engin áhrif á neikvæða líðan. Að sækja félagslegan stuðning hefur jákvæð tengsl við 

jákvæða líðan. Það er sterkara samband ef stuðningurinn er hagnýtur en tilfinningalegur.  

Því meir sem er notað af aftengingu á hegðun eða hugsun því meira eykst neikvæð líðan 

og jákvæð líðan minnkar. Það sama gildir um fleiri forðunar þætti líkt og að halda aftur af sér, 

afneitun og neyslu áfengis og lyfja, neikvæð líðan eykst og jákvæð minnkar. Á sama hátt við 

aukningu á útrás og tjáningu tilfinninga tengist bæði aukningu á neikvæðri líðan og minnkun á 

jákvæðri líðan. Athygli vekur að það að snúa sér að trúariðkun er eina bjargráðið sem hefur ekki 

tengsl við líðan.  

 

  



Horft til sólar   32 

 

Tafla 5 

 

Bjargráð skoðuð með hliðsjón af  jákvæðri líðan (n= 147) og neikvæðri  líðan (n= 39). 

Samanburður gerður á meðaltölum, staðalfrávikum, tengslum og marktækum mun.

Bjargráð M sf r t (df) p

Virk bjargráð

     Jákvæð líðan 12,81 2,19 0,60†† -6,07(190) 0,001*

     Neikvæð líðan 10,41 2,51 -0,28††

Skipulagning

     Jákvæð líðan 10,76 2,21 0,37†† -3,30(190) 0,001*

     Neikvæð líðan 12,13 2,42 -0,06

Bæling á samkeppnisháttum

     Jákvæð líðan 8,26 2,41 0,02 0,46(190) 0,65

     Neikvæð líðan 8,06 2,50 0,18†

Haldið aftur af sér

     Jákvæð líðan 7,91 2,36 -0,21†† 2,30(190) 0,02*

     Neikvæð líðan 8,86 2,28 0,19††

Félagslegur stuðningur, hagnýtur

     Jákvæð líðan 9,57 2,64 0,26†† -2,49(190) 0,01*

     Neikvæð líðan 8,40 2,81 -0,10

Félagslegur stuðningur, tilfinningalegur

     Jákvæð líðan 8,50 2,87 0,15† -0,57(190) 0,57

     Neikvæð líðan 8,22 2,80 -0,05

Jákvæð endurtúlkun og þroski

     Jákvæð líðan 12,88 1,89 0,44†† -4,95(53) 0,001*

     Neikvæð líðan 10,69 2,69 -0,32††

Sætti

     Jákvæð líðan 11,08 2,62 0,15† -3,10(190) 0,002*

     Neikvæð líðan 9,68 2,41 -0,24††

Snúa sér að trúariðkun

     Jákvæð líðan 6,70 3,24 0,11 0,18(190) 0,85

     Neikvæð líðan 6,81 3,62 0,09

Tilfinningar,athygli og útrás

     Jákvæð líðan 7,19 2,48 -0,24†† 5,62(190) 0,001*

     Neikvæð líðan 9,69 2,76 0,48††

Afneitun

     Jákvæð líðan 5,56 1,91 -0,27†† 4,90(57) 0,001*

     Neikvæð líðan 7,51 2,38 0,38††

Hegðunarleg aftenging

     Jákvæð líðan 5,44 1,71 -0,58†† 7,20(50) 0,001*

     Neikvæð líðan 8,69 2,78 0,46††

Hugræn aftenging

     Jákvæð líðan 9,37 1,83 -0,32†† 6,73(190) 0,001*

     Neikvæð líðan 11,50 1,76 0,48††

Notkun áfengis og lyfja

     Jákvæð líðan 4,80 1,89 -0,25†† 4,08(46) 0,001*

     Neikvæð líðan 7,38 3,98 0,29††

Húmor

     Jákvæð líðan 7,97 3,09 0,20†† -1,76(190) 0,08

     Neikvæð líðan 7,05 2,65 -0,19††
†† fylgni er marktæk við 0,01 (tvíhliða) ; † fylgni marktæk við 0,05 (tvíhliða)  * p < 0,01 (tvíhliða). Svarmöguleikar voru á bilinu 4 -16.
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 Líðan hefur áhrif á hvaða bjargráð þátttakendur völdu til að takast á við þær streitu 

aðstæður sem fylgja atvinnuleysi. Í töflu 5 má lesa úr stigagjöf á meðaltölum hver er munurinn á 

vali þessara tveggja hópa þess sem hefur jákvæða líðan og þess sem hefur neikvæða líðan. Hjá 

þeim er upplifa jákvæða líðan er algengasta valið á bjargráði jákvæð endurtúlkun og þroski og 

því næst virk bjargráð. Hins vegar eru algengusta valið á bjargráðum hjá hópnum sem upplifir 

neikvæða líðan, skipulagning og hugræn aftenging.  

Ef skoðað er hvort mismunur sé á hópunum varðandi meðaltals notkun á bjargráðum. Þá 

kemur í ljós að hópurinn sem var í neikvæðri líðan, notaði meiri skipulagningu, hélt meira aftur af 

sér, notaði frekar áfengi og lyf, notaði meira aftengingar frá aðstæðum og tilfinningum en 

jákvæði hópurinn. Jákvæði hópurinn hins vegar notaði meir jákvæða endurtúlkun, virkni, sóttist 

meira eftir félagslegum stuðningi og var sáttari við aðstæður sínar en neikvæði hópurinn. 

Tímalengd atvinnuleysis reyndist við samanburð í svipuðum hlutföllum og í þýðinu. Af 

þeim sem svöruðu höfðu 68% verið atvinnulausir 6 mánuði eða minna, 17,6 % verið 

atvinnulausir í 7- 12 mánuði, 8,3% höfðu verið atvinnulausir í 13-18 mánuði og 5,3% í 19 

mánuði eða meira. Sem er svipað hlutfall og sagt er frá í mánaðarlegri skýrslu 

Vinnumálastofnunar í febrúar (Vinnumálastofnun, 2010). Engin marktækur munur eða tengsl 

fannst á bjargráðum eftir tímalengd atvinnuleysis.  

Ráð sem atvinnulausir telja hafi reynst sér vel 

Það voru 82 af 192 sem svöruðu opnu spurningunni: ,,Ekki er víst að á spurningarlistanum hafi 

verið öll þau ráð sem þú telur hafa gagnast þér við að takast á við streitu aðstæður. Skrifaðu niður 

þau ráð sem þú telur að hafi gagnast þér vel og þér fannst ekki koma fram í staðhæfingunum á 

undan“ . Fólk hafði ýmislegt að segja meðal annars um könnunina og líðan sína í atvinnuleysinu. 

Bein svörun um ráð við streitu kom frá 66 einstaklingum. Þau ráð sem komu fram voru 

margvísleg, bæði stök ráð og samsett ráð. Í gegnum svörin mátti lesa megin þema, mikilvægi þess 
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að vera bjartsýn og horfa til sólar. Það skipti líka miklu máli að hugsa meðvitað um sjálfan sig og 

sína líðan, eins og einn svarandinn sagði: 

,,Það sem hefur reynst mér best að vera duglegur að rækta sjálfan mig andlega og 

líkamlega...“ 

Einkennandi er fyrir þá sem svöruðu opnu spurningunni að þeir voru flestir meðvitað að leita 

leiða til að annað hvort þreyja þorrann eða breyta atvinnuleysi í jákvætt ástand. Nokkrir tjáðu 

vanlíðan sína og hve ráðalausir þeir væru í svari við opnu spurningunni og var vinnumálastofnun 

á Akureyri gert viðvart um þau svör, þrátt fyrir að þau væru ekki persónugreinanleg.  

Regluleg hreyfing var atriði sem var mikið nefnt, bæði sem líkamsrækt, til að kyrra 

hugann og hluti af nokkrum ráðum sem voru samsett. Í hreyfingu getur falist gönguferðir, íþróttir, 

ræktin, sund og jóga. Fimm manns nefndu hreyfingu sem það ráð sem þeir notuðu sem beint ráð 

við streitu. Útivist var víða nefnd þá ekki eingöngu í formi gönguferða heldur líka með því að 

veiða, fara á snjósleða, mótorkross og hestamennsku. 

Einn einstaklingur nefndi kynlíf sem hans besta meðal við streitu. Hann var einn af þeim 

mörgu sem töluðu um hve samskipti við annað fólk væru mikilvæg til að halda streitunni í 

skefjum. Á sama hátt undirstrikuðu nokkrir hve veigamikið væri að loka sig ekki frá félagslegum 

tengslum því streitan væri ágengari í einveru. Að fá aðra til veita sér stuðning eða halda sér frá 

einmannaleik var megin hlutverk samskipta. Rækta samband við maka fjölskyldu og vini, að 

ræða málinn við aðra var ofarlega í huga þeirra sem töluðu um mikilvægi samskipta. Með 

samskiptum var bæði verið að tala um þá sem eru nánir þeim sem voru án vinnu og líka fagfólk 

sem hefur tök á að vinna með úræði varðandi vinnu og andlega líðan. Einn af þátttakendum 

orðaði þetta þannig: 

,,Langvarandi streita og álag getur orðið að hættulegu ástandi hjá fólki. 

Það er til fullt af menntuðu fólki sem er tilbúið að hjálpa okkur hinum þegar 

við lendum í vandræðum, málið er að viðurkenna að maður getur ekki sigrast á 
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hverju sem er einn og leita sér hjálpar áður en allt er komið í óefni svo er gott 

að tala um hlutina við vini og þá sem maður treystir, ekki að loka vandamálið 

inni í hausnum á sér þangað til allt springur“. 

 Samskiptin sem voru túlkuð góð við streitu áttu líka við þegar um var að ræða dýr. 

Nefnd voru hundar og hesta sem veittu félagskap og góða nærveru að mati nokkurra. 

Sumir sögðu frá tómstundum sem voru framkvæmdar í þeim tilgangi að hitta fólk og 

sjá til þess að einangrast ekki. Tómstundir voru víða nefndar og margt nefnt í því 

sambandi, hannyrðir, kór, lestur, ljósmyndun, spila tónlist svo að eitthvað sé nefnt. 

Einkennandi var áherslan á að það að hafa eitthvað fyrir stafni hafði gildi í sjálfu sér. 

Hvort sem það var starf við áhugamál, félagsmál, sjálfboðavinnu, heimilisstörf, 

námskeið, að fara í nám, eða bara einhver verkefni. Nokkrir nefna nám á vegum 

Vinnumálastofnunar sem leið til að horfa fram á við. En megin atriðið finnst fólki að 

hafa eitthvað að gera eitthvað til að vakna til. Margir lögðu einmitt áherslu á það að 

sofna og vakna á venjulegum tíma á sama hátt og áður en þeir misstu vinnuna, hafa 

reglu á svefntíma. Líkt og einn af þeim sem svöruðu sagði: 

,,Aðalatriði er að mínu mati er að fá tilgang til að vakna og fara úr húsi 

hvort sem það sé ræktin, skóli,vinna eða eitthvað annað þá er ekkert meira 

niðurdrepandi en að finna engan tilgang til að vakna á morgnanna! Þá ferðu 

seinna að sofa og þá myndast vítahringurinn þar sem maður er of seint á 

ferðinni til að virka í samfélaginu og það eina sem er eftir er afþreying vídeó, 

bíó, djamm, drykkja og tölvuleikir sem eru ekki uppbyggjandi.“ 

Þarna er talað af reynslu um hve miklu máli það skiptir að hafa tilgang til að vakna á 

morgnanna og hvernig það að snúa sólarhringnum við laðar fram hegðun sem 

viðkomandi líkar ekki. Fleiri tóku undir það að vakna á morgnanna skipti máli til að 

halda góðri geðheilsu. Að sama skapi var mörgum mikilvægt að hlúa að sér andlega 
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og vinna með líðan sína, nefnd var hugleiðsla og jákvætt hugarfar sem mikilvægir 

þættir í því sambandi. Það voru einnig nefndar aðferðir eins og hugræn atferlismótun, 

jákvæðar staðhæfingar og coaching medhods. Allt aðferðir sem vert væri að skoða og 

athuga nánar hvort þær reynist vel til að takast á við streitu í atvinnuleysi.  

Sumir litu á atvinnuleysi sem tækifæri eins og eftirfarandi ber vitni um:  

,,Lít ekki á atvinnuleysið sem slæma reynslu og hef nýtt tímann til að lesa og 

þroskast áfram persónulega. Ræktað hugann, sálina og líkamann. Farið í 

gönguferðir, beðið, stundað hugleiðslu, synt, farið í ræktina og fleira til að láta 

mér líða vel. Hef líka notað tímann til að íhuga framtíðarstarf og er að undirbúa 

eigin starfsemi í framtíðinni“.  

Þarna er einnig komið inn á það sem var einkennandi fyrir mörg svörin, samsett ráð 

þar sem hugsað er fyrir mörgum atriðum sem skapar vellíðan. Þó nokkuð var af 

þessum svörum og stundum var lífsspeki sem fólk hefur komið sér upp látin fljóta 

með. Eins og eftirfarandi svar þar sem viðkomandi er að bera sig saman við aðra 

sýnir: 

,,Þarf ekki meira en að horfa á einn fréttatíma til að sjá hvað maður hefur það 

gott og öll tækifærin sem eru í boði. Það hjálpar mér alltaf að spjalla við ömmu 

mína og hlusta á hennar sögu og hvað fólk á hennar aldri hefur séð og upplifað, 

þá er þetta ekki svo slæmt:)“ 
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Að líta jákvætt á atvinnuleysið er hluti af í tilvitnuninni hér á undan. Þarna er notuð sú aðferð við 

jákvæðnina að finna óhagstæðan samanburð sem gerir ástandið bærilegra. Önnur leið í að nota 

jákvæðni er að túlka atburði þannig að þeir séu gagnlegir manni til þroska. Þriðja leiðin er að líta 

á atburði sem tækifæri. Allar þessar leiðir fundust í svörum þátttakenda og eru hluti af megin 

þráðum í svörum við opnu spurningunni. Þar sem það virtist skipta svarendur líka máli var 

einfaldlega að gera sitt besta í að horfa jákvætt á lífið. 
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Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvaða bjargráð atvinnulausir á Norðurlandi eystra 

nota. Niðurstaðan er sú, að af þeim bjargráðum sem voru í boði á COPE matslistanum voru þrjú 

bjargráð oftast valin. Fyrsta val var bjargráð sem innihélt jákvæða túlkun á aðstæðunum og 

þroska.  

Virkni var atvinnulausum ofarlega í huga og er það ekki einkennilegt í ljósi þess að þeir 

eru án atvinnu. Þriðja var skipulag. Það var munur á samsetningu bjargráða eftir kynjum og konur 

virtust grípa frekar til bjargráða en karlar. Það var hins vegar ekki raunin þegar kom að því að 

skoða val á bjargráðum eftir því hvernig fólki leið. Samsetning bjargráða miðað við líðan er ólík 

og byggir á sterkum fylgnisamböndum. Þau bjargráð sem mest eru notað eiga það sameiginlegt 

að hafa fylgni við jákvæða líðan meðan þau bjargráð  sem minnst voru valdir höfðu aukna fylgni 

við neikvæða líðan. Lengd á atvinnuleysi hefur fátt að segja um val á bjargráðum. Þegar 

þátttakendur voru beðnir að skrifa niður þau ráð sem þeir teldu hafa gagnast sér vel kom berlega í 

ljós hve atvinnulausir telja jákvætt hugarfar reynast sér vel og sögðu frá bjargráðum sem ekki 

voru valkostur á COPE matslistanum. Þau bjargráð voru bæði stök ráð sem beint svar við 

spurningunni um hvaða ráð atvinnulausir telja hafi reynst sér vel í atvinnuleysinu og samsett ráð. 

Samsettu ráðin eru mörg ráð sett saman í heildstæða lausn til að takast á við eigin aðstæður og 

líðan. Algengustu ráðin fjölluðu um mikilvægi hreyfingar eða líkamsræktar, þess að vera í 

félagskap annarra, mikilvægi þess að hafa eitthvað fyrir stafni og rækta sjálfan sig andlega sem 

líkamlega. Samsettu ráðin snerust meðal annars um reglusamt líferni, þar á meðal reglulegan 

svefn, að huga að framtíðinni og markviss vinnubrögð til að takast á við aðstæður sínar og líðan.  

Virtust margir af þátttakendunum sem svöruðu spurningunni nota mörg ráð samhliða hvort öðru.  

Rannsóknin gefur góða innsýn inn í hvað leiðir eru notaðar helst til að takast á við streitu. 

Helsta aðferðin sem atvinnulausir á Norðurlandi eystra eru að nota til að takast á við streitu 

byggist á jákvæðu endurmati. En jafnframt má segja að virk bjargráð sé sterkur þáttur ásamt 
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skipulagningu. Þegar streituvekjandi aðstæður eru metnar aftur á jákvæðan hátt þá hefur það 

tengingu við betri líðan. Vellíðan skiptir miklu við val á bjargháttum. Fyrir atvinnulausa skiptir 

það miklu máli því jákvæð líðan eykur líkurnar á endurráðningu  (Hanisch,1999;  Leana og 

Feldman 1995). Það er í samræmi við þá umræðu sem kom fram í svörum í opnu spurningunni. 

Þar var einnig mikið rætt um hve miklu máli það skipti að hafa eitthvað fyrir stafni líkt og 

tómstundir eða heimilisstörf.  

Samt sem áður má ekki gleyma að þó meiri hluti úrtaksins velji þessa þrjá þætti mest. Þá 

er hópur innan úrtaksins sem mældist fremur með neikvæða líðan en jákvæða og er 41% af 

úrtakinu. Einkenni þess hóps er að hann notar í meira mæli bjargráð eins og forðast að hugsa um 

vandamálin eða vera upptekin á eigin tilfinningum. Vanlíðan er skiljanleg við aðstæður 

atvinnuleysis en sú tilhneiging til að umbreyta viðhorfi sínu til þeirra atburða sem eru að gerast, 

skilar greinilega jákvæðari líðan. Það er athyglisvert að við notkun á jákvæðu endurmati minnkar 

tilhneigingin á að nota afneitun, uppgjöf á að leysa vandan minnkar og notkun á áfengi og lyfjum 

minnkar einnig. Þannig er hægt að nota jákvætt endurmat til að vinna á móti þörfinni á að nota 

forðunarhætti. En þessir þrír forðunarhættir tengjast aukningu á neikvæðri líðan og minnkun á 

jákvæðri líðan.   

Það sama er hægt að segja þegar notaðar eru virkar leiðir til að leysa vanda, þá minnkar 

notkun á afneitun á aðstæðum sínum og vanda. Uppgjöf á að takast á við aðstæður sínar minnkar 

og notkun á áfengi og lyfjum minnkar einnig. Að finna sér leið út úr vandanum er tengslum við 

aukna jákvæða líðan. Að vinna að lausnum á virkan hátt getur greinilega unnið með þeim sem eru 

atvinnulausir.   

Við að nota bjargráð sem felst í að vera virkur að leita lausna eða breyta sjónarmiði  á 

aðstæðum frá neikvæðu yfir í jákvætt þá aukast líkurnar að atvinnulausir noti bjarghætti eins og 

að sækja sér félagslegan stuðning. En að ná sér í stuðning við það að finna lausnir á vandanum 
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virðist skila sér í jákvæðari líðan. Þannig fer það saman að vera virkur, jákvæður og ná sér í 

aðstoð við aukna vellíðan.  

Forðunar bjarghættirnir eins og afneitun, hugrænni aftengingu, hegðunarlegri aftengingu, því að 

halda aftur af sér og notkun áfengis og lyfja fylgdust að í notkun hjá þátttakendum. En um leið og 

notkun á þessum bjargháttum sýndi aukningu þá tengdist það minnkandi jákvæðri líðan og 

neikvæð líðan jókst. Þannig að þessir forðunar hættir auka á vanlíðan og notkun þeirra myndi ekki 

vera þau bjargráð sem aðstoðaði atvinnulausa mest. Þó að auðvitað geti verið tímabil þar sem 

kemur sér vel að loka á vandan (Folkman o.fl. 2004). 

 Bæling á samkeppnisháttum hafði veika tengingu við neikvæða líðan en virtist fylgjast að 

með bjargháttunum sem fólu í sér virkni og líka bjargháttum sem fólu í sér forðun. Þannig að 

nytsemi bælingar á samkeppnisháttum er sennilega einhver fyrir atvinnulausa þó svo bæling geti 

farið út í öfgar.  

Húmor var spjörun sem hafði tengsl við aukna jákvæða líðan og minnkun á neikvæðri 

líðan. Húmor virtist fylgja sætti, jákvæðri endurtúlkun á aðstæðum sem voru bjargráð sem 

tengdust aukinni jákvæðri líðan. En húmor tengdist einnig því að halda aftur að sér sem hafði 

aukin tengsl við neikvæða líðan. Þarna er greinilega stutt bil á milli þess að húmor sé notaður sem 

aðstoð eða varnarháttur. 

Niðurstöður  þessarar rannsóknar  eru sambærilegar við aðrar rannsóknir sem hafa verið 

gerðar með COPE matslistanum. Í rannsókn Carver voru algengustu bjargráðin flest þau sömu og 

í þessari rannsókn. Röðunin var hins vegar ólík, stúdentarnir sem Carver prófaði notuðu mest 

skipulag (Carver o.fl.,1989). En jákvæð endurtúlkun og þroski og virk bjargráð voru mest notuðu 

bjargráðin í þessari rannsókn. Sá munur sem er á niðurstöðum skýrist eflaust af ólíkum 

matshópum. Námsmenn þurfa mikið að nota skipulag til að stunda nám sitt á meðan atvinnulausir 

þurfa meir á því að halda að vera virkir vegna skorts á atvinnu.  
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Innri áreiðanleiki bjargháttanna var á mjög dreifðu sviði. Þrír bjarghættirnir virtust mjög 

einsleitir, trúariðkun (0.92 ), notkun áfengis (0.95) og lyfja og húmor (0.90). Sem er í 

samræmi við kvartanir sem skrifaðar voru í opnu spurninguna um að sumar staðhæfingarnar væru 

endurteknar aftur og aftur. Þar var sérstaklega talað um staðhæfingar um áfengisneyslu og 

trúarbrögð. Innri áreiðanleiki bjargháttarins hugræn aftenging (0.14 ) er mjög lágur og virðist 

ekki hafa nema að litlu leyti líkar staðhæfingar. Hins vegar má segja að alfagildið er 0.45 í 

rannsókn Carver og þar er það einnig lægsta alfa gildið í rannsókn hans  (Carver o.fl, 1989). 

Þrír þættir höfðu lægra alfagildi en í rannsókn Carvers, bjarghátturinn, skipulagning 0,66 

en hann er 0,80 hjá Carver. Bjarghátturinn halda aftur af sér 0.55 er 0.72 hjá Carver og að 

síðustu spjörunar leiðin að sækja sér félagslegan stuðning vegna tilfinningalegra þátta 0.58 en 

0.85 hjá Carver. Tvö bjargráð höfðu hærra alfa gildi en hjá Carver, virk bjargráð 0.77 en 

0.62 hjá Carver og hegðunarleg aftenging 0.78 en 0.63 hjá Carver. Meðaltöl og staðalfrávik 

voru lík og hjá Carver sömu bjargþættirnir með há meðaltöl og sömu með lægri meðaltöl. Þannig 

að þessar tvær rannsóknir eru í grófum dráttum sambærilegar. 

Íslensk rannsókn Jakobs Smára og félaga (1997) sýnir svipaðar niðurstöður hjá 

atvinnulausum. Í þeirri rannsókn er notuð sama þýðing á COPE matslistanum og þessi rannsókn 

gerir. Munurinn er sá að í rannsókn Jakobs Smára er bjargráðunum fimmtán skipt í fjóra hópa 

samsettra bjargráða. Þar eru undan skilin bjargráðin húmor, neysla áfengis og lyfja og bæling á 

samkeppnisháttum. Samsettu hóparnir fjórir eru: tilfinningar (að beina athygli að og fá útrás fyrir 

tilfinningar, sóttur félagslegur stuðningur við hagnýta og tilfinningalega þætti), endurmat (jákvætt 

endurmat og þroski, sætti og halda aftur af sér) og fjórði hópurinn er forðun (afneitun, hugræn og 

hegðunarleg aftenging). Við samanburð á Cronbachs alfa á þessum fjórum hópum í þessum tveim 

rannsóknum kemur í ljós að þrír hópar hafa lík alfa gildi. En einn hópurinn endurmat er 

undantekning hann hefur minna alfa gildi ( 0.44) en í rannsókn Smára ( 0.67 )  
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Ef skoðaðar eru niðurstöður varðandi innri áreiðanleika fyrir PANAS listann. Þá eru 

niðurstöður sambærilegar og hjá Watson, Clark og Tellegen (1988) á innri áreiðanleika á bæði 

jákvæðri og neikvæðri líðan. 

Það er marktækur munur á konum og körlum varðandi val á bjargháttum. Konur velja 

meira að nota bjarghætti en karlar. Enda kemur það í ljós að sá marktæki munur sem mældist er 

yfirleitt á kostnað karla. Það á við þegar er valið að horfa jákvætt vandan og að túlka atburði 

þannig að þeir séu gagnlegir til þroska. Einnig á það við þegar skoðað er hvort kynin nota meira 

af virkum ráðum til að leysa sinn vanda. Konur nýta sér þessa bjarghætti meir en karlar og eru 

þetta leiðir sem hafa tengingu við jákvæða líðan. Þegar skoðað er munur á notkun karla og 

kvenna á virkum bjargráðum þá má taka það inn í að kynin eru ekki alltaf að nota bjargráðið á 

sama hátt. Karlmenn einbeita sér meir að tómstundum eða að vinna þau verkefni sem þeir finna 

til að takast á við atvinnuleysi. Konur eru meira virkari í að vinna að eigin frama og eigin sjálfs 

þroska (Hanisch,1999) 

Að nýta sér að leita aðstoðar annarra er meira gert af konum og er það í samræmi við 

aðrar rannsóknir (Hobfoll o.fl., 1994). En félagslegur stuðningur hefur meiri áhrif á jákvæða líðan 

ef hann er varðandi hagnýt atriði heldur en ef er stuðningurinn er sóttur vegna andlegrar líðan. 

Eini bjarghátturinn sem karlmenn notuðu meira en konur var áfengis og lyfja neysla. Þann 

bjarghátt má tengja aukningu á vanlíðan og minnkun á vellíðan. 

 Konur tjá tilfinningar sínar í meira mæli en karlar og einnig nota þær meira af 

félagslegum stuðningi. Þegar tilfinninga líðan er í brennidepli hefur það í för með sér mögulega 

aukningu á neikvæðri líðan ásamt því að vellíðan minnkar minnkun. Það að einbeita sér að 

tilfinningum tengdist einnig aukinni áfengis notkun. Því meira sem tilfinningar voru tjáðar því 

meira var um uppgjöf  á að leysa vandan og flótta frá aðstæðum. Þetta er í samræmi við það að 

aukin áhersla á tilfinningalega útrás eykur líkurnar á þunglyndi og kvíða hjá konum. Jákvætt 

endurmat á stöðunni virðist virka vel til draga úr kvíða og þunglyndi hjá konum (Smari o.fl., 



Horft til sólar   43 

 

1997). Þannig að helsta aðferðin sem notuð í bjargráðum hjá þátttakendum í þessari rannsókn, 

jákvætt endurmat er góð aðferð til að minnka þunglyndi og kvíða. Það hjálpar áreiðanlega 

mörgum í þátttakanda hópnum því flestir notuðu þessa aðferð að einhverju marki. Hún er einnig 

sú spjörunar aðferð sem mest var notuð af konum, meðaltalið var 12,63 stig en að hámarki var 

hægt að gefa 16 stig.  Konur nota bjargháttinn trúariðkun meira en karlar. Bjarghátturinn 

trúariðkun er í jákvæðum tengslum bæði við tilfinningalega útrás, tilfinningalegu og hagnýtan 

félagslegan stuðning. Konur nota allar þær spjörunar aðferðir meira en karlar. 

Ráðin sem gefin voru í opnu spurningunni til að takast á við streitu voru ólík bjargráða 

staðhæfingunum að því leiti að þau voru meira heildræn. Í þeim skilningi að lausnin var ekki ein 

heldur meira lífsmáti með reglulegu líferni athafnasemi og samskiptum. Þeir sem svara eru 

greinilega að finna sínar persónulegu leiðir. Flestir þeir einstaklingar sem svöruðu höfðu sett sér 

nokkrar megin leiðir sem virkuðu vel saman og sköpuðu heild. Svörin gefa þannig upplýsingar 

sem niðurstöður matslistana gátu ekki gefið, líkt og Lazarus og Folkmann skrifuðu um (Folkman 

o.fl., 2004;  Lazarus, 2000). Það sem er jákvætt í þessum niðurstöðum er að stór hluti af hópnum 

sem svaraði spurningunum er virkur og notar jákvæða endurtúlkun á sínum aðstæðum. Það eru 

þær aðferðir sem hafa reynst atvinnulausum best (Hanisch, 1999).  

Styrkur rannsóknarinnar er hve vel heppnaðist með opnu spurninguna þátttakendur höfðu 

heilmikið til málanna að leggja. Það var einnig styrkur hve mikið er hægt að tengja 

niðurstöðurnar við fyrri rannsóknir á bjargráðum við streitu (Hanisch, 1999).  Einnig gefur það 

rannsókninni styrk að meta líðan þátttakenda. Því líðan sagði til um að það hve miklu máli það 

skiptir að nota bjargráð sem veita vellíðan. Veikleikar voru hve þátttakendur voru lágt hlutfall 

þýðisins. Fjöldi samanburða var á mörkunum að vera of stór. En tekin var sú ákvörðun um að 

gera þessa samanburði út frá kenningarlegum grunni og þar sem niðurstöðurnar eru í samræmi 

við aðrar rannsóknir þá styður það þá ákvörðun. Það styður þá ákvörðun líka að það sem er 

marktækt er í flestum tilfellum nær 99% viðmiðum á marktækni heldur en 95%. Einnig má skoða 
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það sem veikleika hvað fleiri konur svöruðu spurningarkönnunni en karlar. En það er ekki í 

samræmi við samsetningu þess hóps sem var atvinnulaus í febrúar 2010 þar sem konur eru 40% 

af fjölda (Vinnumálastofnum, 2010).   

Það væri áhugavert í framhaldi að þessari rannsókn að skoða líf og líðan atvinnulausra 

með langtíma rannsókn og einnig skoða hvernig markviss kennsla á hagnýtum bjargráðum kæmi 

út fyrir þennan hóp. 

Ekki er hægt að segja til um hvort sé orsökin eða afleiðingin, eykst jákvæð/neikvæð líðan 

við að nota bjargráð eða eykst notkun á bjargráðum við jákvæða/neikvæða líðan. En í þessari 

rannsókn kemur skýrt fram að ákveðin bjargráð hafa sterka tengingu við vellíðan. Á sama hátt 

hafa nokkur bjargráð tengsl við vanlíðan. Það er líklegt að þau bjargráð sem tengjast jákvæðri 

líðan eru þau sem reynst hafi atvinnulausum vel því að sömu bjargráð eru títt nefnd í opnu 

spurningunni. Greinileg tengsl eru á milli bjarghátta sem gefa ávísun á jákvæða líðan og þeirra 

sem gefa ávísun á neikvæða líðan. Það eru góð rök fyrir hve mikilvægt er að vanda val á 

bjargháttum og hve miklu máli það skiptir að upplýsa þá sem eru atvinnulausir um þetta 

samband. Opna spurningin veitir upplýsingar um hvernig atvinnulausir bregðast við álaginu sem 

fylgir streitu. Það væri áhugavert væri að bera saman þær niðurstöður við aðra hópa 

atvinnulausra.Það var einkennandi fyrir þessa rannsókn að þau bjargráð sem mest eru notuð eiga 

það sameiginlegt að hafa fylgni við jákvæða líðan, meðan þau bjargráð  sem minnst voru valin 

höfðu aukna fylgni við neikvæða líðan.  

Megin þráðurinn í niðurstöðunum var notkun hópsins á jákvæðni og jákvæðu endurmati á 

aðstæðum sínum. Bæði virðist jákvætt endurmat á aðstæðum hafa áhrif á líðan og einnig minnka 

notkun á bjargháttum sem fylgir vanlíðan. Eins og einn þátttakandinn kemst að orði ,,að horfa til 

sólar“ sem táknar að horfa á það jákvæða eða vera bjartsýnn. Þetta eru þau ráð sem virðast skipta 

mestu máli og tengja saman alla þætti þessar rannsóknar. 
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Viðauki 1  

COPE matslisti á bjargráðum          

             

1 Ég reyni að þroskast sem manneskja af reynslunni.      

2 Ég sný mér að vinnu eða öðru til að dreifa huga mínum.     

3 Ég kemst í uppnám og gef tilfinningum mínum lausan tauminn.    

4 Ég reyni að fá ráð hjá einhverjum um hvað gera skuli.     

5 Ég einbeiti mér að gera eitthvað í því.       

6 Ég segi við sjálfa(n) mig, að þetta sé ekki raunverulegt.     

7 Ég set traust mitt á Guð.   

8 Ég hlæ að öllu saman.         

9 Ég játa fyrir sjálfum / sjálfri mér, að ég ráði ekki við þetta og hætti að reyna.  

10 Ég forðast að aðhafast eitthvað of snemma.       

11 Ég ræði tilfinningar mína við einhvern.       

12 Ég nota áfengi eða lyf til að mér líði betur.       

13 Ég venst tilhugsuninni um það sem hefur gerst.      

14 Ég tala við einhvern til að átta mig betur á aðstæðum.     

15 Ég forðast að láta aðrar hugsanir eða viðfangsefni dreifa athyglinni.   

16 Ég læt mig dreyma um annað en þetta.       

17 Ég kemst úr jafnvægi og er mér mjög meðvituð/aður um það.    

18 Ég leita hjálpar Guðs.         

19 Ég geri áætlun um að gera eitthvað í því.       

20 Ég geri grín af því.         
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21 Ég sætti mig við, að þetta hafi gerst og að því verði ekki breytt.    

22 Ég aðhefst ekkert í því, þar til aðstæðurnar leyfa.      

23 Ég leita tilfinningalegs stuðnings hjá vinum eða ættingjum.    

24 Ég gefst bara upp við að reyna að ná takmarki mínu.     

25 Ég reyni eitthvað frekar til að losa mig við vandann.     

26 Ég reyni að gleyma mér um stund með því að drekka áfengi eða neyta lyfja.  

27 Ég neita að trúa að það hafi gerst.        

28 Ég læt tilfinningarnar fá útrás.        

29 Ég reyni að sjá það í nýju ljósi til að það sýnist jákvæðara.     

30 Ég tala við einhvern sem gæti gert eitthvað raunhæft við vandanum.    

31 Ég sef meira en venjulega.         

32 Ég reyni að finna leið til að gera eitthvað.       

33 Ég beini athyglinni að því að gera eitthvað við þessum vanda og læt annað sitja á hakanum 

ef þörf krefur.         

34 Ég reyni að fá samúð og skilning hjá einhverjum.     

35 Ég drekk áfengi og neyti lyfja til þess að hugsa minna um það.    

36 Ég grínast með það.         

37 Ég gefst upp við að fá það sem ég vil.       

38 Ég reyni að hugsa eitthvað jákvætt í því sem er að gerast.     

39 Ég hugsa um það hvernig ég ráði fram úr vandanum.    

40 Ég læt eins og það hafi í raun ekki gerst.       

41 Ég tryggi að ég geri ekki hlutina verri með því að aðhafast eitthvað of fljótt.  

42 Ég reyni af fremsta megni að láta ekki annað trufla mig við að fást við þetta.  
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43 Ég fer í bíó eða horfi á sjónvarp til að hugsa sem minnst um það.    

44 Ég viðurkenni fyrir sjálfri/ sjálfum mér að þetta hafi gerst.     

45 Ég spyr fólk sem hefur reynt eitthvað svipað hvað það hafi gert.    

46 Ég finn fyrir miklu tilfinningalegu álagi og geri mér ljóst, að ég tjái þessar tilfinningar í 

ríkum mæli.    

47 Ég geri eitthvað ákveðið í þeim tilgangi að komast yfir vandann.    

48 Ég reyni að finna huggun í trúnni.       

49 Ég beiti mig hörku til þess að bíða eftir rétta tímanum til þess að gera eitthvað.  

50 Ég geri gys að vandanum.         

51 Ég dreg úr þeirri orku sem ég hef notað til að finna lausn á vandanum.   

52 Ég tala við einhvern um það hvernig mér líður.      

53 Ég nota áfengi eða lyf til að hjálpa mér að komast yfir það.     

54 Ég læri að lifa með því.         

55 Ég ýti öðru til hliðar til þess að einbeita mér að því.      

56 Ég brýt heilann um það hvað beri að gera.       

57 Ég hegða mér eins og það hafi jafnvel ekki gerst.      

58 Ég geri það sem gera þarf og tek eitt skref í einu.      

59 Ég læri eitthvað af reynslunni.        

60 Ég biðst fyrir meira en venjulega.         
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Viðauki 2 

PANAS matslisti á líðan.             

                  

                  

Áhugasemi               

                  

Þjakandi                 

                  

Eftirvænting               

                  

Uppnám                 

                  

Mikill kraftur               

                  

Sektarkennd               

                  

Hræðsla                 

                  

Andúð                 

                  

Atorkusemi               

                  

Stolt                 

                  

Pirringur                 

                  

Árvekni                 

                  

Skömm                 

                  

Taugaóstyrkur               

                  

Innblástur                 

                  

Ákveðni                 

                  

Eftirtektarsemi               

                  

Óróleiki                 

                  

Virkni                 

                  

Ótti 
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Viðauki 3 

 

Viðtakandi góður 

Það fylgir því mikið álag að missa vinnuna, álagið beinist að öllum þáttum lífsins. Streita er 

algengur fylgifiskur álags við þessar aðstæður. Hver einstaklingur hefur sýnar persónulegu leiðir 

við að takast á við streitu. Við höfum áhuga á að skoða hvaða leiðir fólk notar til að bjarga sér og 

takast á við streitu við aðstæður atvinnuleysis. Og leitum þess vegna aðstoðar þinnar við að svara 

spurningum. Þessi könnun er liður í lokaverkefni nemanda við Háskólann á Akureyri og er unnið 

í samstarfi við Vinnumálastofnun á Akureyri. Leiðbeinandi minn og ábyrgðarmaður 

rannsóknarinnar er dr. Elín Díanna Gunnarsdóttir dósent við Háskólann á Akureyri. Innan 

spurningalistans eru 80 fullyrðingar sem þú þarft að taka afstöðu til og meta hvernig þær eiga við 

þig, auk einnar skriflegrar spurningar. Það tekur þig um 15 mínútur að svara spurningunum.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar koma til með að nýtast Vinnumálastofnun og veita innsýn inn í 

hvaða leiðir eru algengar hjá þeim sem eru án atvinnu til að bregðast við álagi. Með því að velja 

að taka þátt í þessari spurningakönnun ert þú að veita gagnlegar upplýsingar sem geta nýst þeim 

er missa vinnuna. Upplýsingarnar eru ekki persónugreinanlegar og ekki er hægt að rekja þær til 

einstaklinga.  

Vonandi sérð þú þér fært um að svara þessari könnun. Það eina sem þú þarft að gera er að smella 

á slóðina hér að neðan. 

 

http://cs.createsurvey.com/c/13/8013/survey/10490-HOuaeT.html 

Ef einhverjar spurningar vakna varðandi þessa rannsókn hafið þá endilega samband við mig á 

ha070152@unak.is eða leiðbeinanda minn á edg@unak.is  

 

Að lokum vil ég þakka þér kærlega fyrir þátttöku þína. 

 

Með kveðju 

Guðrún Pálmadóttir  

nemi í sálfræði á þriðja ári 

við Háskólann á Akureyri 
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