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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga próffræðilega 

eiginleika íslenskrar þýðingar á Disgust Propensity and  

Sensitivity Scale - Revised (DPSS-R) og athuga hvort mun 

væri að finna á svörum þátttakenda eftir því hvort hún færi 

fram á pappír eða á vefnum. DPSS-R er 16 atriða 

spurningalisti sem notaður er til að meta 

viðbjóðstilfinningu hjá fólki. Notast var við tvö úrtök, í 

úrtaki 1 voru 271 háskólanemar sem svöruðu 

spurningalistanum á pappír en í úrtaki 2 voru 995 

háskólanemar sem svöruðu spurningalistanum á vefnum. 

Leitandi meginhlutagreining með hornskökkum snúningi 

var framkvæmd og bentu niðurstöður á tilvist tveggja 

þátta. Þeir tveir þættir DPSS-R sem sjá má úr niðurstöðum 

meginhlutagreiningar eru skilgreindir sem viðbjóðshneigð 

(e. disgust propensity) og viðbjóðsnæmi (e. disgust 

sensitivity). Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að 

próffræðilegir eiginleikar íslenskrar þýðingar á DPSS-R 

listanum séu ágætir og skili sambærilegum niðurstöðum  

hvort sem að listinn sé lagður fyrir á pappír eða á vefnum.   
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Inngangur 

 

Að upplifa viðbjóð er ein af þeim grunntilfinningum sem við búum öll yfir 

(Darwin, 1965). Orðið viðbjóður í þessu samhengi er þýðing af enska 

orðinu „disgust“. Uppruna hugtaksins má meðal annars rekja til enska 

líffræðingsins Charles Darwin. Darwin notaði hugtakið fyrst þegar hann 

ferðaðist um ókunnugar slóðir og skoðaði nýja menningarheima. Darwin 

skilgreindi hugtakið sem tilfinningu sem kemur fram þegar fólk upplifir 

eitthvað sem því þykir viðbjóðslegt, þá aðallega í tengslum við bragðskyn. 

Einnig taldi Darwin að hægt væri að upplifa sömu viðbjóðstilfinningu með 

því að ímynda sér eitthvað viðbjóðslegt (Darwin, 1965). Þaðan mætti 

hugsanlega telja að orðskýringin á „disgust“ sé tilkomin en samkvæmt 

enskri orðabók merkir orðið „vont bragð“ (Oxford Dictionaries, 2014). Það 

virðist ekki vera svo langsótt því álíka andlitssvipbrigði koma fram þegar 

einhver upplifir viðbjóðstilfinningu eða smakkar á einhverju sem því þykir 

mjög vont á bragðið (Ekman, Friesen og Hager, 2002). 

 Andras Angyal lagði fram skilgreiningu á viðbjóði árið 1941, sem 

Rozin og Fallon endurbættu árið 1987, um að viðbjóður væri skjót viðbrögð 

gangvart þeim möguleika að munnlegur samruni gæti átt sér stað við 

ógeðfelldan hlut sem hefði mögulega einhverja smithættu í kjölfarið. Þessir 

ógeðfelldu hlutir væru einnig þess eðlis að þeir gætu gert mat óætanlegan ef 

þeir kæmust í snertingu við þá, þó svo að snertingin myndi einungis vara í 

stutta stund (Angyal, 1941; Rozin og Fallon, 1987). Samkvæmt þessu mætti 

því segja að viðbjóðstilfinningin sé mikilvægur þáttur í að meta smit og 

sjúkdómahættu gagnvart mögulegum smitvaldi, þá sérstaklega gagnvart 

skaðvænlegum eiginleikum rotnandi fæðu (Rozin og Fallon, 1987).  
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 Rannsóknir hafa helst tengt viðbjóðstilfinningu við kóngulóafælni (e. 

spider phobia; Olatunji, 2006), blóðfælni (e. blood injection injury phobia; 

Olatunji, Sawchuk, de Jong og Lohr, í prentun), og áráttu- og 

þráhyggjuröskun (e. obsessive compulsive disorder; Olatunji, Williams, 

Lohr og Sawchuk, 2005). Viðbjóðstilfinningar hafa þá sérstaklega verið 

tengdar smithættu og átröskun (e. eating disorders; Davey, Buckland, 

Tantow og Dallos, 1998). Á seinustu árum hefur vitundarvakning átt sér 

stað um rannsóknir á tengslum á milli viðbjóðstilfinningar og ýmissa 

annarra einkenna í sálmeinafræðum sem ekki hafa áður verið tengd við 

viðjóðstilfinninguna (Olatunji og Sawchuk, 2005).   

 

Kveikjur og lífeðlisleg svörun 

Mikill einstaklingsmunur er á því hvaða hlutir vekja viðbjóð en ljóst er að 

kveikjur fyrir viðbjóðstilfinningar geta verið mjög margar og fjölbreytilegar 

(Rozin, Haidt og McCauley, 2008). Það sem einum finnst viðbjóðslegt 

finnst öðrum mögulega ekki. Darwin tók eftir því að það sem honum fannst 

viðbjóðslegt og var talið vera viðbjóðslegt í hans menningarheimi var ef til 

vill ekki talið viðbjóðslegt í annarri menningu (Darwin, 1965). Sú hugmynd 

hefur komið fram að kveikjurnar séu annaðhvort dæmi um klassíska 

skilyrðingu (e. classical conditioning) eða herminám (e. observational 

learning). Í klassískri skilyrðingu er visst áreiti parað saman við vissa 

hegðun en í herminámi þá lærist hegðun við áhorf. Talið er að þessi lærða 

hegðun, hvort sem það er klassísk skilyrðing, herminám eða eitthvað annað, 

sé partur af höfnunarkerfi líkamans til að vernda sálina (Rozin o.fl., 2008).  

Rozin, Haidt og McCauley (2008) rannsökuðu kveikjur viðbjóðs í 

Norður-Ameríku og komust að því að þeim mætti skipta í níu flokka: Vissa 

tegund matar, líkamsafurðir (svo sem þvag, hægðir og hráka), ýmis dýr, 
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óviðeigandi kynhegðun, snerting við dauðann (til dæmis að snerta lík), 

ábótavant hreinlæti, snerting við óæskilegt fólk (bein eða óbein(til dæmis í 

gegnum hluti)), vanvirðing fyrir líkama (svo sem með afmyndun á honum) 

og viss siðferðisleg brot. 

 Þó svo að ógleði sé mjög oft tengt við viðbjóðstilfinningu er lítið til 

um rannsóknir á tengslum þar á milli. Undanfarin ár hafa rannsóknir að því 

virðist einungis notast við sjálfsmatkvarða til að meta ógleði í stað þess að 

skoða lífeðlislegar breytingar þátttakenda. Að finna fyrir ógleði er eitt og 

sér ekki nægjanleg né nauðsynleg forsenda þess að upplifa 

viðbjóðstilfinningu (Rozin o.fl., 2008) 

 Taugakerfi líkamans skiptist í parasympatískt (e. parasympathetic) og 

sympatískt (e. sympathetic). Rannsóknir benda til þess að 

viðbjóðstilfinningin sé tengd við parasympatíska taugakerfið sem gerir það 

að verkum að þegar einstaklingur upplifir viðbjóð þá hægist á öllu kerfinu, 

til dæmis á hjartslætti. Reiði er hinsvegar tengt sympatíska kerfinu sem 

eykur hjartslátt þegar fólk upplifir reiði (Levenson, Ekman og Friesen, 

1990).  

 Stafræn segulómskoðun (e. functional magnetic resonance imaging) 

hefur leitt í ljós virkni í þremur tengdum svæðum heilans hjá einstaklingum 

sem upplifðu viðbjóðstilfinningu. Þátttakendum voru sýndar myndir af bæði 

viðbjóðslegum hlutum sem taldir voru kveikjur á viðbjóðstilfinningu og af 

andlitum fólks sem sýndu viðbrögð við viðbjóðstilfinningu. Þátttakendur 

önduðu einnig að sér lykt sem var talin að gæti kveikt á viðbjóðstilfinningu. 

Þau svæði í heilanum sem hafa sýnt virkni tengda viðbjóði eru eyjarblaðið 

(e. anterior insula), grunnkjarnarnir (e. basal ganglia) og í framheila (e. 

prefrontal cortex). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á aukna virkni í 

eyjarblaði hjá einstaklingum þegar þeir borða bragðvondan mat (Husted, 

Shapira og Goodman, 2006).  
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Kynjamismun má einnig sjá í kynbundnum mun á upplifun á 

viðbjóðstilfinningu en konur virðast vera mun líklegri til að upplifa 

viðbjóðstilfinningu heldur en karlar. Með auknum aldri minnkar þessi 

kynjamunur ásamt líkindum á að upplifa viðbjóðstilfinningu. Það mætti því 

segja að með aldrinum hækki viðbjóðsþröskuldur hjá fólki (Rozin o.fl., 

2008). Viðbjóðsnæmi eykst yfir meðgöngutíma en talið er að móðir þurfi að 

veikja ónæmiskerfi sitt svo það ráðist ekki á fóstrið. Til að bæta upp fyrir 

lakara ónæmiskerfi hjá móðurinni hækkar viðbjóðsþröskuldurinn svo að 

minni líkur séu á smithættu (Gorman, 2012). Rannsóknir sýna einnig sterka 

jákvæða fylgni á milli foreldra og barna í upplifun viðbjóðstilfinningar (sjá 

til dæmis umfjöllun í van Overveld, de Jong, Peters, Cavanagh og Davey, 

2006). 

    

Mælitæki tengt viðbjóðstilfinningu 

Fyrsta mælitækið sem lagt var fram til að mæla viðbjóðstilfinningu kom út 

árið 1984, hannað af Rozin og samstarfsmönnum, en það ber nafnið Disgust 

and Contaminantion Sensitivity Questionnaire (DQ). Það er aðallega ætlað 

til rannsókna hversu fólk er gjarnt við að borða mat sem gæti verið smitaður 

(Rozin, Fallon og Mendell, 1984). Árið 1994 kom svo út Disgust Scale 

(DS) sem notaður er til að mæla viðbjóðshneigð (e. disgust propensity), það 

er hversu oft eða hversu auðveldlega einstaklingur upplifir 

viðbjóðstilfinningu, út frá átta flokkum. Flokkarnir eru mjög svipaðir þeim 

flokkum sem hafa verið skilgreindir sem kveikjur á viðbjóði (Haidt, 

McCauley og Rozin, 1994). Disgust Scale  hefur verið lýst sem þekktasta 

mælitækinu á viðbjóði (Olantunji og Sawchuk, 2005).  
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Mælitækin hafa þó ekki hlotið einróma lof. Einkum hafa þau verið 

gagnrýnd fyrir að mæla einungis viðbrögð gagnvart vissum 

viðbjóðskveikjum en ekki viðbjóðsnæmi (e. disgust sensitivity), það er að sú 

neikvæða svörun sem kemur fram við upplifun á viðbjóðstilfinningu (van 

Overveld o.fl., 2006). Þar sem mælitækin mæla aðeins viðbjóðshneigð 

gagnvart vissum áreitum gæti það valdið skekkju í mælingu og bent til 

fylgni sem er ekki til staðar, vegna þess að sum mælitæki mæla fyrir álíka 

áreitum (Thorpe og Salkovskis, 1998). 

 Mælitækið Disgust Propensity and Sensitivity Scale (DPSS) var fyrst 

lagt fram til að koma til móts við þessar gagnrýnisraddir. Markmið DPSS 

var að mæla bæði viðbjóðshneigð og viðbjóðsnæmi með spurningum sem 

snéru ekki að vissum viðbjóðskveikjum heldur upplifun þátttakenda á 

ákveðnum líkamseinkennum og tilfinningaleg áhrif þeirra. Spurningarlistinn 

er samansettur af 32 atriðum (Cavanagh og Davey, 2000). Hann var svo 

endurskoðaður út frá þáttagreiningu og einungis þau atriði sem mældu 

hugsmíðarnar viðbjóðshneigð og viðbjóðsnæmi í nógu breiðu samhengi 

voru valin. Eftir endurskoðuninni var lagður fram Disgust Propensity and 

Sensitivity Scale – Revised (DPSS-R) spurningalisti með einungis 16 

atriðum í stað 32 til þess að mæla viðbjóðstilfinningu (Olatunji, Cisler, 

Deacon, Connolly og Lohr, 2007).      

 

Markmið rannsóknarinnar 

Markmið þessarar rannsóknar var að athuga próffræðilega eiginleika 

íslenskrar útgáfu spurningalistans Discust Propensity og Disgust Senitivity 

Scale – Revised (DPSS-R) og hvort mun væri að sjá á niðurstöðum eftir því 

hvort ef þátttakendur svöruðu listanum í kennslustofu á pappír eða á 

vefnum.  
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 Ef fyrir lægi íslensk þýðing á viðbjóðsmælitæki væri hægt að 

rannsaka betur hvaða áhrif viðbjóðstilfinning hefði á aðra hugsunarferla í 

íslensku þýði. Rannsóknir á kvíða hafa leitt í ljós að kvíðanæmi (e. anxiety 

sensitivity) hefur víxlverkun við kvíðavæntingar (e. anxiety propability) og 

getur þar með spáð fyrir um hræðslu og hegðun tengda henni (Reiss, 1991). 

Rannsóknir á viðbjóðstilfinningu hafa leitt í ljós að hægt er að spá fyrir um 

kóngulóafælni með viðbjóðshneigð og blóðfælni með bæði viðbjóðshneigð 

og viðbjóðsnæmi (Olatunji o.fl., 2007).  

 Með hraðri þróun upplýsingatækni aukast til muna möguleikar til að 

geta rannsakað stærri úrtök á hagkvæman og auðveldan máta. Vinsælt er að 

yfirfæra spurningalista á rafrænt form og senda á fyrirfram ákveðið úrtak 

eða gera aðgengilegt sjálfsvalsúrtak. Á þennan máta má yfirleitt nálgast á 

þægilegan hátt mikið magn af upplýsingum sem er komið á rafrænt form og 

þar með að mestu tilbúið til útreikna. Þó svo að rannsóknir hafi sýnt mun á 

milli þess að svara á blaði og svara á vefnum virðist munurinn vera það lítill 

að hann ætti ekki að hafa veruleg áhrif á niðurstöður (Fidy, 2008; 

Holländare, Andersson og Engström, 2010). 
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Aðferð 

Þýðing 

Disgust Propensity and Sensitivity Scale Revised (DPSS-R) listinn var 

þýddur af Bjartmari S. Steinarssyni, Þóreyju K. Þórisdóttur og Ragnari P. 

Ólafssyni. Bjartmar og Þórey báru hvort fram sínar eigin þýðingar á 

listanum og sameinuðu í eina þýðingu. Þessar þýðingar voru svo yfirfarnar 

af Ragnari. Listinn var þýddur af ensku yfir á íslensku.   

Þátttakendur og framkvæmd 

Í úrtaki 1 var fjöldi þátttakenda 271, þar af 216 konur (79,1%) og 55 karlar 

(20,1%). Aldur þátttakenda var á bilinu 19 til 53 ára og meðaldur þeirra var 

25,5 ár (sf=6,65).  Yfir helmingur þátttakenda var á aldursbilinu 20 til 23 

ára (57,6%) en algengasti aldurinn var 21 árs (17,2%).  

Gagnasöfnun fór fram í kennslustofu eftir kennslu við sálfræði- og 

félagsfræðideild Háskóla Íslands. Þátttakendur voru allir nemendur á fyrsta 

og þriðja ári í sálfræði og nemendur á fyrsta ári í félagsfræði og er þar af 

leiðandi hentugleikaúrtak. Nemendur fengu stutta kynningu á rannsókninni 

og var þeim tjáð að þátttaka þeirra væri ekki skylda og að þau mættu fara ef 

þau vildu ekki taka þátt. Einnig var þeim tjáð að ekki væri hægt að rekja 

svör þeirra. Þátttakendur fengu í hendurnar 8 spurningalista með alls 99 

spurningum, þar á meðal DPSS-R spurningalistann. Spurningalistum var 

raðað á mismunandi hátt til að koma í veg fyrir svörunarskekkju. Áður en 

rannsóknin var framkvæmd fengu rannsóknaraðilar leyfi frá 

Vísindasiðanefnd ásamt því að tilkynna Persónuvernd um rannsóknina. 

Kennarar voru búnir að gefa leyfi fyrir rannsókninni og höfðu styttri 

kennslu þann dag svo nemendur væru síður að eyða frítíma sínum í 

rannsóknina.  
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 Þátttakendur í úrtaki 2 voru nemendur við Háskóla Íslands sem tóku 

þátt í vefkönnun sem var hluti af annarri rannsókn (sjá Ólafsson o.fl., 2013). 

Alls tóku 995 nemendur þátt í þessari könnun, þar af 718 konur (72,1%) og 

277 karlar (27,8%). Aldur þátttakenda var á bilinu 19 til 72 ára og meðaldur 

þeirra var 28,1 ár (sf=8,6). Af þátttakendum í úrtaki 2 voru 37,5% á 

aldursbilinu 20 til 23 ára en algengasti aldurinn var 22 ára (11,5%). 

Gagnasöfnun fór fram á netinu á vormánuðum árið 2011. Allir nemendur á 

póstlista Háskóla Íslands fengu boð um að svara DPSS-R listanum á netinu  

og var því um hentugleikaúrtak að ræða.    

Mælitæki 

Disgust propensity and Sensitivity Scale Revised (DPSS-R). 

Viðbjóðs spurningalistinn, Disgust Propensity and Sensitivity Scale Revised 

(DPSS-R) er 16 atriða listi sem mælir viðbjóðstilfinningu hjá fólki (van 

Overveld, o.fl., 2006). Listinn hefur 5 svarmöguleika, frá 1(aldrei) til 

5(alltaf),  og getur heildarskor listans því verið frá 16 til 80. Rannsóknir 

benda til að DPSS-R sé tvíþátta. Annarsvegar mælir hann viðbjóðshneigð 

(e. disgust propensity, DP) sem vísar til tíðni eða hversu auðveldlega 

einstaklingurinn upplifir viðbjóð og svo viðbjóðsnæmi (e. disgust 

sensitivity, DS) sem er neikvæð svörun sem kemur fram við upplifin 

viðbjóðstilfinningar (Cisler, Olatunji og Lohr, 2009). DPSS-R er endurbætt 

útgáfa af upprunalegri gerð listans sem inniheldur 32 atriði (Cavanagh og 

Davey, 2000) sem inniheldur 32 atriði. Heildarskor listans hefur sýnt góðan 

áreiðanleika (α=0,90; Olatunji o.fl., 2007).  

Tölfræðileg úrvinnsla  

Tölfræðivinnsla fór að mestu fram í forritinu SPSS, útgáfu númer 20. 

Einungis voru notuð gögn frá þeim sem svöruðu öllum spurningalistunum.  
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Leitandi meginhlutagreining (e. principal components analysis, PCA) 

var framkvæmd líkt og í fyrri rannsóknum (Olantunji o.fl., 2007; van 

Overveld o.fl., 2006) en notast  var við hornskakkan (e. oblique) snúning. 

Þættir voru skoðaðir með tilliti til skriðuprófs, en ákveðið var að draga 

einungis tvo þætti vegna kenninga og fyrri rannsókna. Pearson’s fylgni var 

reiknuð milli þátta og t-próf framkvæmt til að athuga mun á meðaltölum. 

Að því loknu var alfa áreiðanleiki reiknaður fyrir þætti og heildarskor.  

Samsvörunarstuðull Tucker’s (e. Coefficient of congruence) var 

reiknaður til að rannsaka samsvörun milli samsvarandi þátta. Þegar 

samsvörunarstuðullinn er á bilinu 0,85-0,94 er samsvörun milli þátta 

sæmileg en þegar hann er jafn og eða hærri en 0,95 bendir það til að þættir 

séu að mæla það sama (Lorenzo-Seva og ten Berge, 2006). Notast var við 

forritið Rc.exe, hannað af Marley Watkins, til útreikninga á 

samsvörunarstuðlum.  
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Niðurstöður  

Þáttagreining í úrtaki 1 

Niðurstöður leitandi meginhlutagreiningar (PCA) á atriðum DPSS-R í 

úrtaki 1 sýndu að fjórir þættir höfðu eigingildi yfir einn, það er eigingildin 

5,66 , 1,52 , 1,08 og 1,03. Þessir þættir útskýrðu um 58% af dreifingunni. 

Skriðupróf gaf til kynna að draga mætti út tvo þætti. Niðurstöður leitandi 

meginhlutagreiningar þar sem tveir þættir voru dregnir út, sýndu að þeir 

skýrðu um 45% af dreifingu atriðanna og skýrði fyrsti þátturinn 35% en 

seinni þátturinn 10%. Helmingur atriðinna hlóðst á viðbjóðshneigð (DP) og 

hinn hlóðst á viðbjóðsnæmi (DS). Í töflu 1 má sjá hvernig atriðin hlaðast á 

þættina tvo í úrtaki 1.  

 

Atriðin hlaðast á sömu þætti og þau gerðu hjá höfundi listans. Á þætti 

viðbjóðshneigðar var meðaltal hleðslu 0,656 (spönn 0,429-0,864) en á þætti 

viðbjóðsnæmis var meðaltals hleðsla 0,526 (spönn 0,333-0,840. Auk þess 

Tafla 1. 
Samanburður á þáttahleðslum, meðaltali og staðalfráviki milli úrtaka. 

 Úrtak 1 Úrtak 2 Úrtak 1 Úrtak 2 

DPSS-R Atriði DP DS DP DS M Sf. M Sf.. 
Sp.  1. Ég forðast viðbjóðslega hluti 0,429 0,120 0,559 0,076 3,60 0,96 3,42 0,90 

Sp.  2. Þegar ég finn fyrir viðbjóði .. 0,024 0,686 -0,107 0,717 1,54 0,84 1,49 0,76 

Sp.  3. Ég verð hrædd/ur þegar .. -0,179 0,840 -0,116 0,826 1,73 0,97 1,71 0,88 

Sp.  4. Ég tel að viðbjóðslegir hlut.. 0,303 0,387 0,340 0,246 2,06 0,98 2,21 0,91 

Sp.  5. Ég fyllist viðbjóði 0,864 -0,199 0,862 -0,121 2,23 0,85 2,45 0,69 

Sp.  6. Ég fæ í magann við að sjá.. 0,527 0,191 0,346 0,420 2,39 0,95 2,37 0,91 

Sp.  7. Ég gretti mig af viðbjóði 0,636 0,016 0,662 -0,013 3,02 0,97 3,21 0,94 

Sp.  8. Þegar ég tek eftir því að… 0,231 0,462 0,109 0,577 2,49 1,20 2,60 1,09 

Sp.  9. Þegar ég upplifi viðbjóð, þá.. 0,618 0,202 0,452 0,333 2,14 0,84 2,40 0,96 

Sp. 10. Ég upplifi viðbjóð 0,822 -0,088 0,808 -0,109 2,22 0,67 2,41 0,63 

Sp. 11. Það hræðir mig að finna .. -0,050 0,723 -0,027 0,691 2,29 1,13 2,31 1,04 

Sp. 12. Ég finn auðveldar fyrir við.. 0,563 0,204 0,613 0,143 1,66 0,82 1,91 0,85 

Sp. 13. Ég hef áhyggjur að ég kyngi 0,303 0,410 0,324 0,346 1,74 0,91 1,98 0,91 

Sp. 14. Mér finnst sumt vera viðbj.. 0,792 -0,144 0,769 -0,018 2,69 0,83 2,82 0,73 

Sp. 15. Það er vandræðalegt fyrir.. 0,322 0,333 0,278 0,439 1,39 0,58 1,62 0,74 

Sp. 16. Ég tel að finna fyrir … 0,337 0,365 0,094 0,543 1,61 0,79 1,80 0,88 

    Hæsta þáttahleðsla hvers atriðis er feitletruð 
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eru fjögur atriði (Sp 4, Sp 13, Sp 15 og Sp 16) sem hlaða hæst (spönn 

0,333-0,410) á þátt viðbjóðsnæmis en hafa einnig hleðslu á þátt 

viðbjóðshneigðar sem er hærri en 0,30 (spönn 0,303-0,337). 

Þáttagreining í úrtaki 2  

Niðurstöður leitandi meginhlutagreiningar (PCA) á atriðum DPSS-R í 

úrtaki 2 sýndu að þrír þættir höfðu eigingildi hærra en einn, það er 5,86 , 

1,40 og 1,11. Þessir þættir útskýrðu um 52% af dreifingunni. Þrátt fyrir að 

skriðupróf gæfi til kynna að skynsamlegt væri að draga út þrjá þætti héldu 

rannsóknaraðilar sig við niðurstöður fyrri rannsókna og drógu aðeins út tvo 

þætti. Niðurstöður leitandi meginhlutagreiningar þar sem tveir þættir voru 

dregnir út sýndu að þeir skýrðu 45% af dreifingu atriða. Þar af skýrði fyrsti 

þátturinn um 37% en sá seinni 8%. Á þætti viðbjóðshneigðar var meðaltal 

hleðslu 0,634 (spönn 0,340-0,862) og á þætti viðbjóðsnæmnis var meðaltal 

hleðslu 0,548 (spönn 0,346-0,826). 

Samanburður úrtaka 

Í töflu 1 má bera saman þáttahleðslur milli úrtakanna tveggja svo og 

meðaltöl og staðalfrávik hvers atriðis. Þáttabygging er svipuð milli úrtaka 

fyrir utan atriðin Sp. 4 og Sp. 6. Spurning 4 hlóð hæst á þátt viðbjóðsnæmis 

í úrtaki 1 en hlóðst hæst á þátt viðbjóðshneigðar í úrtaki 2 og Spurning 6 

hlóð hæst á þátt viðbjóðshneigðar í úrtaki 1 en á hlóð hæst á þátt 

viðbjóðsnæmis í úrtaki 2. Í úrtaki 2 (M=2,29) var meðalskor atriðis 0,12 

stigum hærri en meðaltalsskor atriðis í úrtaki 1 (M=2,17). Alls 12 af 16 

atriðum höfðu hærra meðaltalsskor í úrtaki 2.     

 Í töflu 2 má sjá samsvörunarstuðul Tucker´s á milli úrtaka en 

samsvarandi þættir milli úrtaka voru nánast nákvæmlega eins. 



  

15 

 

Viðbjóðshneigðarþættirnir voru með örlítið hærri stuðul (0,978) en 

viðbjóðsnæmisþættirnir (0,970).  

 

Áreiðanleiki og atriðagreining 

Meðaltal heildarskors í úrtaki 2 var 1,94 hærra en hjá úrtaki 1. Í úrtaki 1 var 

meðaltal kvenna hærra heldur en meðaltal karla, samkvæmt niðurstöðum t-

prófs (t(269)=-2,517, p<0,01). Svo var einnig í úrtaki 2 þar sem meðaltal 

kvenna var hærra en karla, samkvæmt niðurstöðum t-prófs (t(993)=-5,349, 

p<0,001).  

 

Í töflu 3 má sjá að áreiðanleiki þátta var viðunandi í báðum úrtökum 

(α ≥ 0,77). Heildarskor DPSS-R var með jákvæða en veika fylgni við aldur 

(r=0,152, p<0,05) í úrtaki 1 og svo var einnig í úrtaki 2 (r =0,167, p<0,01). 

Fylgni á milli þáttanna í úrtaki 1 var sterk (r=0,608, p<0,001) og svo var 

einnig í úrtaki 2 (r=0,660). 

 

 

 

Tafla 2. 
Samsvörunarstuðull ( Tucker´s coefficients of congruence) þátta milli úrtaka. 

 Úrtak 2 

 Viðbjóðshneigð (DP)  Viðbjóðsnæmi (DS) 

Úrtak 1    

   Viðbjóðshneigð (DP) 0,978  0,226 

   Viðbjóðsnæmi (DS) 0,081  0,970 

Samsvarandi þættir eru feitletraðir.     

Tafla 3.   
Meðaltal heildarskors og þátta ásamt staðalfráviki og áreiðanleika á milli úrtaka.   

DPSS-R Úrtak 1  Úrtak 2 
 M sf α  M sf α 
Heildarskor 34,76 8,43 0,87  36,70 8,31 0,88 

Viðbjóðshneigð (DP) 19,93 4,71 0,83  20,97 4,59 0,83 

Viðbjóðsnæmi (DS) 14,84 4,68 0,77  15,70 4,53 0,80 
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Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að athuga próffræðilega eiginleika 

íslenskrar útgáfu spurningalistans Discust Propensity og Disgust Senitivity 

Scale – Revised (DPSS-R) og ef mun væri að finna á niðurstöðum eftir því 

hvort þátttakendur svöruðu listanum á pappír eða á vefnum. Unnið var með 

tvö úrtök, úrtak 1 svaraði listanum í kennslustofu og úrtak 2 svaraði 

listanum á vefnum. 

 Leitandi meginhlutagreining benti til þess að tengsl væru á milli 

atriða á listanum og að þau kæmu fram í tveimur þáttum, viðbjóðshneigð og 

viðbjóðsnæmi. Atriði listans virðast skiptast á milli þáttanna til helminga, 

átta atriði hlaðast á viðbjóðshneigð og átta atriði á viðbjóðsnæmi. Þessar 

niðurstöður komu fram í báðum úrtökum og samsvarar þær fyrri 

rannsóknum Overveld o.fl. (2006) og Olatunji o.fl. (2007) sem sýndu einnig 

fram á myndun tveggja þátta. Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja því þá 

kenningu að viðbjóðstilfinning skiptist í tvennt; viðbjóðshneigð, sem vísar í 

tíðni eða hversu auðveldlega einstaklingur upplifir viðbjóð og 

viðbjóðsnæmi, sem er neikvæð svörun sem kemur fram við upplifun á 

viðbjóðstilfinningum (Cisler o.fl., 2009). 

Við athugun á hæstu hleðslum atriða í úrtaki 1, má sjá að þær hlaðast 

á samskonar hátt og í rannsókn Overveld(2006). Í úrtaki 2 eru hinsvegar tvö 

atriði, Sp. 4 og Sp. 6,  með hærri hleðslu á annan þátt en hjá úrtaki 1 og hjá 

Overveld(2006), Sp. 4 hleðst hærra á viðbjóðshneigð í stað viðbjóðsnæmis 

og Sp.6 hleðst hærra á viðbjóðsnæmis í stað viðbjóðshneigðar. Hinsvegar er 

hleðsla atriði Sp. 4 („Ég tel að viðbjóðslegir hlutir geti valdið mér 

veikindum/sýkingu“) í úrtaki 2 samskonar og í rannsókn Olatunji (2007). 

Áhugavert væri að umorða atriðið þar sem það virðist hafa tengsl við báða 

þætti og mögulega ná með því sterkari hleðslu á annan hvorn þáttinn sem 

myndi haldast á milli rannsókna. Atriði Sp. 6 („Ég fæ í magann við að sjá 
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viðbjóðslega hluti“) hleðst hæst á viðbjóðsnæmis þátt í úrtaki 2 með 

hleðsluna 0,420 en er hins vegar einungis með hleðslu 0,360 á 

viðbjóðshneigðarþáttinn. Þessar niðurstöður stangast á við fyrri rannsóknir 

þar sem atriði Sp. 6 hafði hlaðist hæst á viðbjóðshneigðarþáttinn (Overveld 

o.fl., 2006; Olatunji o.fl., 2007). Niðurstöður þessarar rannsóknar á atriði 

Sp. 6 virðist því vera einsdæmi sem athyglisvert væri að rannsaka betur.     

Fylgni við aldur svipar einnig til fyrri rannsókna (Olatunji o.fl., 

2007). Fylgnin var reyndar ekki sterk en niðurstöður benda þó til þess að 

með hækkandi aldri upplifi  þátttakendur meiri viðbjóðstilfinningu. Þær 

niðurstöður eru áhugaverðar í ljósi sífellt vaxandi krafna nútímasamfélags 

hvað varðar hreinlæti og upplýsingar um sýkla og skaðsemi þeirra. Því væri 

gaman að rannsaka markvisst mismunandi aldurshópa og bera niðurstöður 

þeirra saman.  

Áreiðanleiki þátta og heildarskors var viðunandi, eða yfir 0,77 í 

báðum úrtökum. Styrkur áreiðanleikans samsvarar niðurstöðum fyrri 

rannsókna á listanum (Overveld o.fl., 2006; Olatunji o.fl., 2007). 

Samkvæmt þessum niðurstöðum ætti notagildi listans að haldast óskert í 

gegnum þýðingu til að mæla viðbjóðstilfinningu og skiptingu hennar í 

viðbjóðshneigð og viðbjóðsnæmi.  

 Til að athuga hvort að mun væri að finna á svörun þátttakenda eftir 

því hvort þeir svöruðu á pappír eða á vefnum reiknaði rannsóknaraðili 

samsvörunarstuðul Tucker’s sem athugar hvort að þættir séu samsvarandi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að svo sé þar sem útreiknar sýna 

samsvörunarstuðul yfir 0,970 á samsvarandi þætti en þegar stuðullinn er yfir 

0,95 merkir það að þættirnir mæli það sama. Þessar niðurstöður styðja 

ályktanir fyrri rannsókna um að það sé ekki munur milli þess að svara á 

pappír eða á vefnum sem ætti að hafa veruleg áhrif (Fidy, 2008; Holländare 

o.fl., 2010). Einnig er áhugavert að skor DPSS-R listans var hærra á þeim 
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svörum sem fengust á vefnum en á pappír. Athyglisvert væri að athuga 

þennan mun nánar  með hliðsjón af svörunartíma þátttakenda, það er hvort 

það taki þátttakendur lengri tíma að svara á pappír eða á vefnum.  

 Í lokin er vert að nefna að niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess 

að próffræðilegir eiginlegar íslenskrar þýðingar DPSS-R listans séu ágætir 

og skili sambærilegum niðurstöðum hvort sem að listinn sé lagður fyrir á 

pappír eða á vefnum.   
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