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Útdráttur 
 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða próffræðilega eiginleika mælitækjanna 

Intolerance of uncertainty scale (IUS) og Intolerance of uncertainty scale-modified 

version (IUS-MV) í íslenskri þýðingu. Mælitækin meta óvissuþol sem sýnt hefur fram 

á sterk tengsl við áhyggjur, helsta einkenni almennrar kvíðaröskunar. Fyrri rannsóknir 

hafa gefið til kynna að próffræðilegir eiginleikar IUS og IUS-MV séu góðir. Tilgáta 

rannsóknarinnar var að próffræðilegir eiginleikar IUS og IUS-MV í íslenskri þýðingu 

yrðu góðir, það er með háan áreiðanleika og innra réttmæti. Átta spurningalistar (IUS, 

IUS-MV, ATQ, ATQ-MV, GAD-7, PHQ-9, PSWQ og SPS) voru lagðir fyrir 349 

nemendur í Háskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavík. Niðurstöður voru þær að 

mælitækin IUS og IUS-MV mældust með háan áreiðanleika og innra réttmæti. Þau 

mældust með hærri fylgni við mælitæki sem mæla almenna kvíðaröskun (GAD-7 og 

PSWQ) heldur en mælitæki sem mæla þunglyndi (ATQ, ATQ-MV og PHQ-9) og 

félagsfælni (SPS). Samleitni- og aðgreiningarréttmæti IUS og IUS-MV var því talið 

gott og þar af leiðandi má álykta að hugsmíðarréttmæti mælitækisins sé gott. 

Þáttagreining IUS hefur verið á floti í erlendum rannsóknum en samhliðagreining IUS 

í rannsókninni gaf til kynna að draga ætti tvo þætti. Samhliðagreining IUS-MV gaf til 

kynna að draga ætti einn þátt. Þörf er á frekari rannsóknum á þáttabyggingu IUS og 

IUS-MV. Fyrirlögn mælitækjanna fór fram stuttu fyrir vorpróf í háskólunum og því 

gætu kvíðamæliskor hafa mælst hærri en á öðrum tímum ársins. Einnig gæti 

kynjahlutfallið hafa skekkt niðurstöður en konur voru rúmlega tvöfalt fleiri. 

Áhugaverður framtíðarvettvangur rannsókna á IUS og IUS-MV gæti falist í að meta 

próffræðilega eiginleika mælitækjanna í klínísku úrtaki.  
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Abstract 
	
The aim of this study was to assess the psychometric properties of the Icelandic 

version of Intolerance of Uncertainty Scale (IUS) and Intolerance of Uncertainty 

Scale-Modified Version (IUS-MV). The measures assess intolerance of uncertainty, a 

construct that has been shown to have a strong relationship to worry, the main trait of 

generalized anxiety disorder. Former studies have shown good psychometric 

properties of IUS and IUS-MV. The hypothesis in this study was that IUS and IUS-

MV would have good psychometric properties, that is that the measures would have 

high reliability and internal validity. The study included 349 students in University of 

Iceland and Reykjavík University. Participants completed eight measures (IUS, IUS-

MV, ATQ, ATQ-MV, GAD-7, PHQ-9, PSWQ and SPS). The results indicate that 

IUS and IUS-MV had high reliability and internal validity. The measures correlated 

more strongly to genaralized anxiety disorder measures (GAD-7 and PSWQ) than 

depression measures (ATQ, ATQ-MV and PHQ-9) and social anxiety disorder 

measures (SPS). Convergent and discriminant validity was high. Therefore 

researchers conclude that the construct validity of the measures is acceptable. Factor 

analysis of IUS has been inconsistent in other studies. In this study the parallel 

analysis of IUS proposed two factors. Parallel analysis of IUS-MV proposed one 

factor. Further research on IUS and IUS-MV factor structure is needed. The 

participants completed the measures shortly before final exams in the universities and 

therefore it is possible that the anxiety scores were higher than if evaluated at some 

other timepoints. There were also more female participants which might skew the 

results. Future researchers should aim to study the psychometric properties of IUS and 

IUS-MV in a clinical sample. 
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Inngangur 

Ótti er tilfinningalegt varnarviðbragð líkamans við raunverulegri og yfirstandandi ógn 

sem einstaklingur ber kennsl á (Carleton, Norton og Asmundson, 2007; APA, 2013). 

Til þess að einstaklingur geti brugðist rétt við hættu er nauðsynlegt að hann upplifi 

ótta, þar sem óttinn kallar fram varnarviðbrögð líkamans sem svo eykur líkur á að 

einstaklingurinn komist af. Hins vegar upplifa einhverjir óttaviðbrögð þegar ekki er 

ástæða til og slíkt getur hamlað daglegu lífi viðkomandi (Beck, Emery og Greenberg, 

2005). Kvíði er aftur á móti viðbragð við mögulegri ógn sem gæti eða gæti ekki 

komið til í framtíðinni (APA, 2013). Kvíði er því skilgreindur sem spennuþrungið 

tilfinningalegt ástand og getur einkennst af líkamlegum einkennum eins og spennu, 

skjálfta, svita og auknum hjartslætti. Kvíði er álitinn eðlilegur ef hann kviknar við 

raunverulega hættu og fjarar út þegar að hættan er liðin hjá. Ef kvíðinn fjarar ekki út 

þegar hættan er ekki lengur til staðar og það ástand truflar viðkomandi í daglegu lífi er 

slíkt nefnt kvíðaröskun (Beck o.fl., 2005).  

  Hugrænar kenningar um kvíðaraskanir fela í sér að kvíði stafi af bjöguðu, 

truflandi og óhjálplegu mati á umhverfisaðstæðum, líkamlegum áreitum og/eða af 

andlegum atburðum. Einstaklingar með kvíðaraskanir ofmeta því hættu eða ógn af 

margs konar áreitum og það er kjarni kenningarinnar. Kenningin segir jafnframt að 

slíkt ofmat sé mismunandi eftir kvíðaröskunum, þar sem hver kvíðaröskun einkennist 

af ákveðinni tegund af neikvæðu mati (e. cognitive specificity). Samkvæmt hugrænni 

kenningu um kvíðaraskanir er þeim viðhaldið vegna þessa háskamats sem nefnt var 

að framan, sem svo bregst við með óhjálplegum hætti (e. maladaptive way) (Clark, 

1999; Nolen-Hoeksema, 2014). Með öðrum orðum, þeir einstaklingar sem þjást af 

kvíðaröskunum meta aðstæður á bjagaðan, truflandi og óhjálplegan hátt, og þeir trúa 

mati sínu. Þar af leiðandi bregðast þeir við hættu sem er lítil eða engin á óhjálplegan 

hátt sem hamlar og skerðir lífsgæði fólks verulega (Beck o.fl., 2005). 

Almenn kvíðaröskun 

Stuðst hefur verið við DSM (e. Diagnostic and statistical manual of mental disorders) 

til að greina geðraskanir í Bandaríkjunum og víða annars staðar. Greiningarkerfið var 

fyrst gefið út árið 1952 af Amerísku geðlæknasamtökunum (e. American psychiatric 

association). Frá þeim tíma hefur DSM kerfið verið endurskoðað fjórum sinnum og 

kom nýjasta útgáfan út árið 2013, DSM-5 (APA, 2013). 
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  Samkvæmt DSM-5 greiningarkerfinu fela kvíðaraskanir í sér óhóflegan ótta, 

kvíða og tengdar hegðunartruflanir. Dæmi um raskanir sem falla í þennan flokk eru 

sértæk fælni (e. specific phobia), félagsfælni (e. social anxiety disorder), 

felmtursröskun (e. panic disorder) og almenn kvíðaröskun (e. generalized anxiety 

disorder) (APA, 2013). 

       Almenn kvíðaröskun var upphaflega kynnt í þriðju útgáfu DSM (Dugas, 

Marchand og Ladouceur, 2005). Ástandið hrjáir um 6% einstaklinga einhvern tímann 

á lífsleiðinni (Kessler o.fl., 2005) og er tvöfalt algengara hjá konum en körlum (Tyrer 

og Baldwin, 2006). Fjöldi einstaklinga sem greinst hafa með almenna kvíðaröskun 

hafa að eigin sögn verið áhyggjufullir og kvíðnir allt sitt líf (APA, 2013). 

       Helsta einkenni almennrar kvíðaröskunar eru óhóflegar, stjórnlausar og þrálátar 

áhyggjur (Dugas o.fl., 2005). Áhyggjur eru skilgreindar sem hugsun um atburð í 

framtíðinni þar sem útkoman er óviss og einstaklingurinn upplifir kvíða út af 

óvissunni (Macleod, Williams og Bekerian, 1991). Áhyggjurnar eru því efasemdir og 

röð neikvæðra hugsana um framtíðina og það sem gæti farið úrskeiðis í framtíðinni. Í 

almennri kvíðaröskun eru magn, tímalengd og tíðni áhyggjanna enn fremur ekki í 

samræmi við áhrif atburðarins sem kvíðinn stafar af. Einstaklingnum finnst auk þess 

erfitt að hafa stjórn á áhyggjunum og koma í veg fyrir að áhyggjurnar trufli athygli 

hans í fyrirliggjandi verkefnum. Áhyggjur eru einnig algengar meðal einstaklinga sem 

ekki eru greindir með kvíðaröskun (Dugas, Gosselin og Ladouceur, 2001). Í rannsókn 

Tallis, Davey og Capuzzo (1994) kom í ljós að 38% þeirra sem ekki voru greindir 

með almenna kvíðaröskun höfðu áhyggjur að minnsta kosti einu sinni á dag. Þetta 

flækir greiningu almennrar kvíðaröskunar þar sem eðlilegt er að hafa áhyggjur stökum 

sinnum eða jafnvel oft ef aðstæður kalla á slíkt, og geta áhyggjur verið gagnlegar í 

ýmsum aðstæðum.  

 

Greiningarskilmerki almennrar kvíðaröskunar 

Til að greinast með almenna kvíðaröskun samkvæmt DSM-5 þurfa óhóflegur kvíði og 

áhyggjur að vera viðvarandi að minnsta kosti oftar en annan hvern dag síðustu sex 

mánuði og tengjast fjölda atburða eða athafna. Einstaklingurinn þarf að eiga erfitt með 

að hafa stjórn á áhyggjunum. Kvíðinn og áhyggjurnar þurfa að tengjast að minnsta 

kosti þremur eða fleiri eftirfarandi líkamlegum einkennum meirihluta daga síðustu sex 

mánuði: eirðarleysi, verða auðveldlega þreyttur, einbeitingarleysi, pirringi, 
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vöðvaspennu og svefntruflunum. Kvíðinn, áhyggjurnar eða líkamlegu einkennin þurfa 

að valda verulegri streitu í félagslífi, atvinnu eða í öðrum athöfnum. Truflunin má 

ekki stafa beint af lífeðlisfræðilegum áhrifum efnanotkunar eins og notkunar á 

vímuefnum eða lyfjum eða læknisfræðilegu ástandi eins og vanvirkni skjaldkirtils, og 

truflunin má ekki skýrast betur með öðrum geðsjúkdómum (APA, 2013). 

Einstaklingar með almenna kvíðaröskun hafa oft áhyggjur af hversdagslegum 

hlutum í lífi sínu eða hefðbundnum aðstæðum. Dæmi um slíkt eru skyldur í vinnu, 

eigin heilsa, fjárhagur, heilsa fjölskyldumeðlima, minni mál eins og húsverk eða að 

verða seinir eitthvert. Oft hafa þeir áhyggjur af mörgum hlutum í einu (APA, 2013). 

Nokkur atriði er vert að nefna sem greina almenna kvíðaröskun frá eðlilegum kvíða 

eða áhyggjum. Í fyrsta lagi eru áhyggjur einstaklings með almenna kvíðaröskun 

óhóflegar og að jafnaði trufla þær verulega virkni hans, á meðan eðlilegar áhyggjur 

daglegs lífs eru viðráðanlegri fyrir einstakling sem er ekki með almenna kvíðaröskun. 

Í öðru lagi eru áhyggjur einstaklings með almenna kvíðaröskun meira yfirþyrmandi, 

þjáningarfyllri og standa lengur yfir. Í þriðja lagi eru hversdagslegar áhyggjur mun 

ólíklegri til að valda líkamlegum einkennum eins og eirðarleysi (e. restlessness) hjá 

einstaklingi sem þjáist ekki af almennri kvíðaröskun (APA, 2013). 

 

Hugrænar kenningar um almenna kvíðaröskun 

Einstaklingur með almenna kvíðaröskun trúir því gjarnan að áhyggjur hans geti 

hjálpað við að finna lausn á vandamálum eða komið í veg fyrir að slæmir hlutir gerist. 

Áhyggjurnar verða nokkurs konar öryggishegðun því einstaklingurinn telur sig 

komast hjá kvíða með því að hafa áhyggjur. Hegðunin verður þar af leiðandi neikvætt 

styrkt því ef atburðurinn sem áhyggjurnar stafa af gerðist ekki, heldur 

einstaklingurinn að áhyggjur sínar hafi komið í veg fyrir að áhyggjuefnið gerðist 

(Borkovec, Ray og Stober, 1998). Fólk með almenna kvíðaröskun beitir gjarnan 

hugrænni forðun (e. cognitive avoidance). Það notar ýmis konar aðferðir, bæði 

sjálfvirkar og viljastýrðar, til að forðast hugsanir um ógnandi eða óþægileg 

tilfinningaleg viðbrögð. Hugræn forðun kemur í veg fyrir tilfinningalega úrvinnslu 

ótta og viðheldur þannig áhyggjum og kvíða (Dugas o.fl., 2007). Ein birtingarmynd 

hugrænnar forðunar felst í því að áhyggjur fólks með almenna kvíðaröskun eru meira 

orðrænar fremur en myndrænar, það má segja að þessir einstaklingar tali við sjálfa sig 

í huganum um áhyggjur sínar. Þeir forðast að hugsa sjónrænt eða myndrænt um 
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áhyggjuefni sín. Sjónrænar hugsanir eða áhyggjur eru taldar kalla fram meiri kvíða en 

orðrænar hugsanir, þannig eru orðrænu hugsanirnar neikvætt styrktar (Borkovec o.fl., 

1998). 

 Óvissuþol (e. intolerance of uncertainty) hefur sterk tengsl við áhyggjur. Lítið 

óvissuþol má skilgreina sem þráláta tilhneigingu einstaklings til að finnast 

óásættanlegt að neikvæðir og óljósir atburðir geti átt sér stað, sama hversu litlar líkur 

eru á því að þeir eigi sér stað. Þetta gefur til kynna að einstaklingi með lítið óvissuþol 

þyki margs konar aðstæður í lífinu óbærilegar þar sem lífið er fullt af óvissu og þar 

sem í raun er ómögulegt að vita hvað gerist dag frá degi (Buhr og Dugas, 2012). 

Einstaklingi sem þykir óvissa óbærileg verður áhyggjufullur í aðstæðum þar sem 

óvissa er, það er, viðkomandi bregst við óvissu með áhyggjum þar sem hann veltir 

fyrir sér öllum mögulegum og ómögulegum leiðum út úr þeim aðstæðum sem hann 

kvíðir. Óvissuþol er talið sérstakur orsaka- og/eða viðhaldsþáttur fyrir almennri 

kvíðaröskun vegna sterkra tengsla við áhyggjur, sem er helsta einkenni almennrar 

kvíðaröskunar. Þetta getur leitt til hugrænnar forðunar því sjónrænar hugsanir um 

framtíðaráhyggjuefni sem fela í sér óvissu geta verið óbærilegar fyrir einstakling sem 

á erfitt með óvissu (Dugas og Ladouceur, 2000).  

 

Meðferð við almennri kvíðaröskun 

Hugræn atferlismeðferð er sú meðferðarleið við almennri kvíðaröskun sem studd er 

hvað best með rannsóknarniðurstöðum. Hugræn atferlismeðferð hefur reynst gagnleg 

sem meðferð við fjölda geðraskana, þó sérstaklega í meðferð kvíðaraskana (Butler, 

Chapman, Forman og Beck, 2006). Hugræn atferlismeðferð hefur þó því miður ekki 

sýnt jafn góðan árangur sem meðferðarleið við almennri kvíðaröskun og hún hefur 

gert í meðferð annarra kvíðaraskana. Ýmsar ástæður geta verið fyrir þessu en eina 

ástæðu er vert að nefna, það er þá að í almennri kvíðaröskun er svo margt sem vekur 

upp kvíða og áhyggjur. Óvissa er það sem sá kvíðni óttast og óvissa er allt í kringum 

okkur í daglegu lífi. Samt sem áður skilar hugræn atferlismeðferð einna bestum 

árangri í meðferð almennrar kvíðaröskunar og er betri kostur en engin meðferð og 

lyfjameðferð (Borkovec, Newman og Catonguay, 2003; Magnús Blöndahl 

Sighvatsson, Hafrún Kristjánsdóttir, Engilbert Sigurðsson og Jón Friðrik Sigurðsson, 

2011). 
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Þunglyndi 

Þunglyndi er ein algengasta staka lyndisröskunin. Talið er að rúmlega 16% 

einstaklinga muni upplifa þunglyndi á æviskeiði sínu (Driessen og Hollon, 2010) og 

konur eru tvisvar sinnum líklegri en karlar til að upplifa þunglyndi yfir ævina 

(Blumenthal, 1994). Þunglyndi einkennist helst af depurð og áhugaleysi þar sem fólk 

með þunglyndi upplifir gjarnan gleðileysi, það sem áður veitti ánægju gerir það ekki 

lengur. Breytingar geta orðið á matarlyst og svefni, bæði til aukningar og minnkunar. 

Þreyta og einbeitingarleysi geta einnig gert vart við sig (Hollon, Thase og Markowitz, 

2002). Í sinni alvarlegustu mynd geta vonleysi og hugsanir um dauða eða sjálfsvíg 

gert vart við sig meðal fólks með þunglyndi (Driessen og Hollon, 2010). Samkvæmt 

hugrænni kenningu um þunglyndi sér einstaklingur sem greindur er með þunglyndi 

sjálfan sig, framtíð sína og heiminn í neikvæðu ljósi, eða það sem kallað er hin 

hugræna þríund (e. cognitive triad) (McIntosh og Fischer, 2000).  

Fjöldi meðferða við þunglyndi eru í boði. Fjórar sálfræðimeðferðir og 

þunglyndislyfjameðferð hafa sýnt bestan árangur sem meðferð við þunglyndi 

(Blumenthal, 1994). Algengasta sálfræðimeðferðin sem notuð er til meðferðar við 

þunglyndi er hugræn atferlismeðferð. Í hugrænni atferlismeðferð við þunglyndi er 

unnið með neikvæða sýn fólks á sjálft sig, heiminn og framtíð sína og reynt að virkja 

einstaklinginn þar sem framtaksleysi er mjög algengt einkenni þunglyndis (Beck, 

1991).     

 

Munur á einkennum almennrar kvíðaröskunar og þunglyndis 

Einkenni fólks með almenna kvíðaröskun eru stöðug yfir tíma, erfitt er að hafa áhrif á 

þau án meðferðar og langtímaárangur meðferða hefur því miður ekki reynst góður. 

Þegar eitt áhyggjuefni er að baki vaknar nýtt áhyggjuefni (Kessler o.fl., 2005). 

Einkenni fólks með þunglyndi eru aftur á móti ekki stöðug, en þunglyndi er í 70% 

tilfella lotubundið og í 30% tilfella er það langvarandi (e. chronic) (Kessler, Zhao, 

Blazer og Swartz, 1997). Því fleiri þunglyndislotur sem einstaklingur gengur í 

gegnum, því meiri líkur eru á að viðkomandi upplifi aðra þunglyndislotu (Keller og 

Boland, 1998). Þunglyndislota stendur að jafnaði yfir í þrjá til sex mánuði en þó getur 

hún staðið yfir í ár. Einstaklingur getur verið einkennalaus í tvö ár en fundið svo fyrir 

einkennum þunglyndis aftur (Kendler, Walters og Kessler, 1997).  
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Samsláttur við aðrar geðraskanir 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að almenn kvíðaröskun er sjaldan greind hjá 

einstaklingi án þess að hann greinist með aðra geðröskun (Wittchen, Zhao, Kessler og 

Eaton, 1994). Aðeins 25% einstaklinga sem greindir eru með almenna kvíðaröskun 

greina ekki frá annarri geðröskun (Maier o.fl., 2000). Almenn kvíðaröskun hefur 

hæstan samslátt við þunglyndi af öllum geðröskunum (Wittchen o.fl., 1994). Um 50% 

einstaklinga sem eru með almenna kvíðaröskun greinast með þunglyndi (Borkovec 

o.fl., 2003) en þunglyndi hefur einnig háan samslátt við aðrar kvíðaraskanir þar sem 

tæplega tveir þriðju einstaklinga sem greindir hafa verið með þunglyndi upplifa 

jafnframt kvíðaraskanir (Mineka, Watson og Clark, 1998).  

  Annað dæmi um algenga röskun sem hefur háan samslátt við almenna 

kvíðaröskun er áráttu- og þráhyggjuröskun. Fólk með almenna kvíðaröskun og áráttu- 

og þráhyggjuröskun á sérstaklega erfitt með óvissu varðandi framtíðina (McEvoy og 

MaHoney, 2012), en samsláttur á milli almennrar kvíðaröskunar og áráttu- og 

þráhyggjuröskunar er um 20% (Abramowitz og Foa, 1998). Í rannsókn Tolin, 

Abramowitz, Brigidi og Foa (2003) kom í ljós að óvissuþol hjá þeim sem þjást af 

áráttu- og þráhyggjuröskun var lægra meðal þeirra sem þjáðust af athugunaráráttu í 

samanburði við þá sem þurftu ekki endurtekið að athuga eitthvað. Í rannsókn McEvoy 

og Mahoney (2011) gáfu niðurstöður til kynna að einstaklingur sem þjáist af almennri 

kvíðaröskun og áráttu- og þráhyggjuröskun óttast óvissu, sem er í samræmi við þá 

staðreynd að áhyggjur og þráhyggja snúa oft að hlutum sem tengjast framtíðinni. 

 

Mælikvarði á óvissuþol  

Tiltölulega nýlega hafa meðferðaraðilar sem beita hugrænni atferlismeðferð við 

almennri kvíðaröskun farið að vinna með óvissuþol einstaklinga í meðferð við 

almennri kvíðaröskun (Dugas og Robichaud, 2007). Rannsókn Talkovsky og Norton 

(2016) sýndi fram á að þegar unnið var með óvissuþol í hugrænni atferlismeðferð 

varð óvissuþolið betra, með þeim afleiðingum að tíðni áhyggja minnkaði, en áhyggjur 

eru eins og áður sagði helsta einkenni almennrar kvíðaröskunar. Óvissuþol er hægt að 

meðhöndla og samkvæmt hugrænni kenningu um almenna kvíðaröskun gefur 

óvissuþol jafnframt forspá um breytingar í meðferð, en til að slíkt sé mögulegt þarf að 

notast við áreiðanlegt og réttmætt mælitæki til að meta óvissuþol. 

  Markmið þessarar rannsóknar var að meta próffræðilega eiginleika mælikvarða 

sem meta óvissuþol, Intolerance of uncertainty scale (IUS) á úrtaki íslenskra 
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háskólanemenda. IUS metur óvissuþol og hvernig brugðist er við óvissu í lífinu. 

Einstaklingur metur hversu dæmigerðar honum þykja fullyrðingar vera fyrir sitt líf og 

skoðanir á fimm punkta kvarða. Mælikvarði á óvissuþol-endurbætt útgáfa, 

Intolerance of uncertainty - modified version (IUS-MV) var jafnframt notuð í 

rannsókninni. Þátttakandi er beðinn um að rifja upp hvenær hann fann síðast fyrir 

kvíða og meta út frá þeirri reynslu hversu trúverðugar honum þykja fullyrðingarnar á 

skalanum 0% til 100%. Fullyrðingarnar eru þær sömu og í IUS mælikvarðanum.   

Framkvæmdar voru áreiðanleika- og réttmætismælingar á IUS og IUS-MV. Til að 

meta réttmæti mælikvarðanna var innra-, aðgreiningar- og samleitniréttmæti kannað. 

Búist var við því að samband IUS við IUS-MV yrði nokkuð hátt þar sem almenn 

kvíðaröskun er stöðug yfir tíma. Spáð var að fylgni IUS við SPS yrði lág. 

Aðgreiningar- og samleitniréttmæti var kannað með því að bera IUS listann saman 

við Automatic thoughts questionnaire (ATQ), General anxiety disorder-7 (GAD-7), 

Patient health questionnaire (PHQ-9), Penn state worry questionnaire (PSWQ) og 

Social phobia scale (SPS). Búist var við því að IUS og IUS-MV mælitækin hefðu gott 

samleitniréttmæti við GAD-7 og PSWQ, þar sem hugsmíðarnar sem þau meta eru 

tengdar. Eins var búist við því að IUS og IUS-MV yrðu með gott 

aðgreiningarréttmæti og að fylgni þeirra yrði lág við SPS, þar sem mælitækin meta 

ekki sömu hugsmíð. Höfundar telja að IUS og IUS-MV hafi miðlungsháa fylgni við 

ATQ og PHQ-9, þar sem þau mælitæki meta bæði þunglyndi.  

 Tilgáta rannsóknarinnar er sú að IUS og IUS-MV muni hafa góða próffræðilega 

eiginleika, það er, vera með gott aðgreiningar- og samleitniréttmæti og góðan innri 

áreiðanleika. Próffræðilegir eiginleikar ensku útgáfu IUS hafa verið góðir, innra 

réttmæti var til dæmis hátt (α = .94) (Buhr og Dugas, 2002). Í íslenskri útgáfu IUS-

MV var innra réttmæti einnig hátt (α = .98) (Sævar Már Gústavsson, 2016). 

 

Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru nemendur við Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík. Prófanir 

fóru fram í mars og apríl 2017. Þátttakendur voru samtals 349 manns og voru á 

aldrinum 19 ára til 47 ára, með meðalaldurinn 23 ár (Sf = 4,10). Meðalaldur kvenna 

(N = 237) var 23 ár (Sf = 4,49) og meðalaldur karla (N = 111) var 23 ár (Sf = 3,22). 
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Fjórir þátttakendur greindu ekki frá aldri og einn greindi ekki frá kyni. Ekki var 

umbunað fyrir þátttöku og voru þátttakendur valdir með hentugleikaúrtaki. 

 

Tafla 1. Deildir þátttakenda    

Deild Konur Karlar  

Félags- og mannvísindadeild  

Félagsráðgjafadeild   

Hagfræðideild 

Iðnaðarverk-, vélaverk- og tölvunarfræðideild 

Líf- og umhverfisvísindadeild 

Lyfjafræðideild 

Læknadeild 

Matvæla- og næringarfræðideild 

Raunvísindadeild 

Sálfræðideild 

Viðskiptafræðideild 

8 (72,92%) 

15 (100%) 

1 (100%) 

13 (56,52%) 

13 (68,42%) 

19 (90,48%) 

3 (100%) 

1 (33,33%) 

4 (100%) 

105 (72,92%) 

54 (52,42%) 

3 (27,08%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

10 (43,48%) 

6 (31,58%) 

2 (9,52%) 

0 (0%) 

2 (66,66%) 

0 (0%) 

39 (27,08%) 

47 (47,57%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtals 236 (67,82%) 112 (32,18%)  

 

Mælitæki 

Intolerance of uncertainty scale (IUS) 

IUS (Buhr og Dugas, 2002) er sjálfsmatskvarði sem mælir óvissuþol eða trú 

þátttakenda og viðhorf til óvissu í lífinu. Fullyrðingar eru metnar á fimm punkta 

kvarða (frá 1 = „Alls ekki dæmigert“ til 5 = „Mjög dæmigert“) þar sem hægt er að 

skora 27-135 stig. Í rannsókn Buhr og Dugas (2002) var meðalskor þátttakenda 54,78 

stig. Dæmi um fullyrðingu er: „Óvissa gerir mig viðkvæma(n), óhamingjusama(n), 

eða sorgmædda(n)”. Rannsókn Buhrs og Dugas (2002) gaf til kynna að fjórir þættir 

skýrðu nákvæmlega dreifingu IUS. Þættirnir eru: óvissa veldur streitu og uppnámi, 

óvissa lamar mig þegar ég þarf að framkvæma eitthvað, óvissa er neikvæð og ætti að 

forðast og að vera óviss er ósanngjarnt. Innra réttmæti spurningalistans er hátt (α = 

.94) og samleitniréttmæti við aðra spurningalista sem mæla kvíða í ensku úrtaki gott 

(Buhr og Dugas, 2002). Jón Friðrik Sigurðsson, Magnús Blöndahl Sighvatsson og 

Sævar Már Gústavsson sáu um að þýða listann yfir á íslensku. Próffræðilegir 

eiginleikar íslensku þýðingarinnar eru góðir en innri áreiðanleiki hans hefur mælst hár 
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í úrtaki 78 háskólastúdenta (α = .96) (Sævar Már Gústavsson, 2016).  

 Endurbætt útgáfa listans, Intolerance of uncertainty - modified version, var notuð 

í þessari rannsókn. Þar er þátttakandi beðinn um að skrifa ártalið þegar hann fann 

síðast fyrir einkennum kvíða og því næst að svara sömu 27 fullyrðingum, það er 

hversu mikið hann trúir þeim á skalanum 0% til 100%. Innri áreiðanleiki íslensku 

útgáfunnar hefur mælst góður (α = .98) (Sævar Már Gústavsson, 2016). Jón Friðrik 

Sigurðsson, Magnús Blöndahl Sighvatsson, Sævar Már Gústavsson sáu um íslenska 

þýðingu endurbætta listans.  

 

Automatic thoughts questionnaire (ATQ) 

ATQ sjálfsmatskvarðinn mælir tíðni neikvæðra sjálfvirkra hugsana sem lýsandi eru 

fyrir þunglyndi. ATQ samanstendur af 30 atriðum. Atriðin eru á fimm punkta kvarða 

(frá 1 = „Ég hugsaði þetta aldrei“ til 5 = „Ég hugsaði þetta alltaf“). Dæmi um atriði er: 

„Það er ekkert ánægjulegt lengur“. Heildarskor getur verið á bilinu 30 til 150 (Hollon 

og Kendall, 1980). ATQ sjálfsmatskvarðinn er hannaður af Hollon og Kendall (1980) 

og próffræðilegir eiginleikar eru góðir. Í rannsókn Hollon og Kendall (1980) var innri 

áreiðanleiki hár (α = .96) og endurprófunaráreiðanleiki var jafnframt hár (α = .97). 

Jakob Smári þýddi ATQ yfir á íslensku. Próffræðilegir eiginleikar íslensku 

þýðingarinnar eru jafnframt góðir og sambærilegir við próffræðilega eiginleika 

frumútgáfu (Sigurlín Hrund Kjartansdóttir, 2005; Sævar Már Gústavsson, 2016). 

 Endurbætt útgáfa ATQ sjálfsmatskvarðans, Automatic thoughts questionnaire-

modified version, sem notuð var í rannsókn þessari bætir við spurningum þar sem 

svarandi er beðinn um að muna eftir því hversu mikið hann trúði einkennum þegar 

hann fann síðast fyrir þeim (er beðinn um að skrifa ártalið þegar hann fann síðast fyrir 

þunglyndiseinkennum). Svarmöguleikar eru á skalanum 0% til 100%. Jón Friðrik 

Sigurðsson, Magnús Blöndahl Sighvatsson og Sævar Már Gústavsson þýddu 

endurbætta útgáfu ATQ á íslensku. Próffræðilegir eiginleikar íslensku þýðingarinnar 

eru ágætir, en innri áreiðanleiki mældist verulega góður (α = .99) í 

meistaraprófsritgerð Sævars Más Gústavssonar (2016) við Háskólann í Reykjavík.   

 

General anxiety disorder-7 (GAD-7)  

GAD-7 er sjálfsmatskvarði með atriðum sem vísa til einkenna almennrar 

kvíðaröskunar og svara þátttakendur hversu vel á við síðustu tvær vikur. Þátttakandi 
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svarar sjö fullyrðingum á fjögurra punkta kvarða (frá 0 = „aldrei“ til 3 = „næstum 

daglega“) þar sem hægt er að skora 0-21 stig (Löwe o.fl., 2008). Dæmi um 

fullyrðingu er: „Ekki tekist að bægja frá þér áhyggjum eða hafa stjórn á þeim”. Innra 

réttmæti skalans hefur mælst hátt (α = .92) og endurprófunaráreiðanleiki var góður (α 

= .83) í erlendu úrtaki (Spitzer, Kroenke, Williams og Löwe, 2006). Innri áreiðanleiki 

íslensku þýðingarinnar er einnig góður, bæði í klínísku úrtaki (α = .87) og almennu 

úrtaki (α = .86) (Rósa Ingólfsdóttir, 2014).  

 

Penn state worry questionnaire (PSWQ) 

PSWQ sjálfsmatskvarðinn mælir tilhneigingu til að hafa þrálátar, stjórnlausar og 

almennar áhyggjur. Þátttakendur svara 16 fullyrðingum á fimm punkta kvarða (frá 1 = 

„alls ekki dæmigert“ til 5 = „mjög dæmigert“). Dæmi um fullyrðingu er: „Þegar ég fer 

að hafa áhyggjur get ég ekki hætt því“. Innri áreiðanleiki listans er góður (α = .90) og 

hugsmíðaréttmæti er gott í rannsókn Fresco, Heimberg, Mennin og Turk (2002). Drífa 

Jónsdóttir og Jakob Smári þýddu PSWQ á íslensku og próffræðilegir eiginleikar 

íslensku þýðingarinnar eru svipaðir erlendu útgáfunni (α = .94) (Drífa Jónsdóttir og 

Jakob Smári, 2000).  

 

Patient health questionnaire (PHQ-9) 

PHQ-9 er sjálfsmatskvarði sem metur þunglyndiseinkenni síðustu tveggja vikna. Níu 

fullyrðingum er svarað á fjögurra punkta kvarða (frá 0 = „alls ekki“ til 3 = „nánast 

alla daga“). Hægt er að skora 0-27 stig. Dæmi um fullyrðingu er: „Verið 

niðurdregin/n, dapur/döpur eða vonlaus”. Innri áreiðanleiki prófsins í almennu úrtaki 

er hár (α = .86) og í klínísku úrtaki (α = .89) erlendis (Kroenke o.fl., 2001). Agnes 

Agnarsdóttir, Hafrún Kristjánsdóttir, Jakob Smári, Jón Friðrik Sigurðsson og Pétur 

Tyrfingsson sáu um að þýða listann yfir á íslensku. Próffræðilegir eiginleikar íslensku 

þýðingarinnar hafa mælst svipaðir og erlendu útgáfunnar (α = .84) (Valdís Eyja 

Pálsdóttir, 2007; Sævar Már Gústavsson, 2016).  

 

Social phobia scale (SPS) 

SPS mælir frammistöðutengdan kvíða í félagslegum aðstæðum þar sem mögulegt er 

að fylgst sé með og metið hvað einstaklingur er að gera. Kvarðinn samanstendur af 20 

fullyrðingum á fimm punkta kvarða (frá 0 = „alls ekki einkennandi eða satt í mínu 
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tilviki“ til 4 = „mjög mikið einkennandi fyrir mig eða satt í mínu tilviki“).  Dæmi um 

fullyrðingu er: „Ég verð spennt(ur) og mér líður kjánalega ef ég veit að fólk er að 

horfa á mig “. Próffræðilegir eiginleikar SPS eru góðir, innri áreiðanleiki hefur mælst 

hár (α = .99) í erlendum rannsóknum (Mattick og Clarke, 1998). Pétur Tyrfingsson 

þýddi kvarðann á íslensku og próffræðilegir eiginleikar íslensku þýðingarinnar eru 

góðir (α = .95) (Margrét A. Hauksdóttir, 2005; Halla Ósk Ólafsdóttir, 2012). 

 

Framkvæmd 

Þessi rannsókn var samþykkt af Vísindasiðanefnd Íslands (samþykkisnúmer 15-142-

S1). Haft var samband við kennara í Háskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavík og 

sóst eftir leyfi fyrir því að fá að koma í kennslustund og leggja spurningalistana fyrir 

nemendur. Nemendum var boðin þátttaka í kennslustund og tilkynnt að rannsóknin 

væri nafnlaus. Nánari upplýsingar væru í kynningarbréfi rannsóknar og að velkomið 

væri að spyrja rannsakendur spurninga. Áður en þátttakendur tóku þátt í rannsókninni 

veittu þeir upplýst samþykki sem var heftað við kynningarbréfið. Þátttakendur fengu 

átta spurningalista sem þeir voru beðnir um að svara í kennslustund og var áætlað að 

það tæki um það bil 20 til 25 mínútur að svara. Einnig voru þátttakendur beðnir um að 

svara lýðfræðilegum upplýsingum um kyn, aldur og hvaða nám þeir stunduðu. 

 

Úrvinnsla 

Tölfræðiforritið Statistical package for the social sciences (SPSS) í útgáfu 20 var 

notað til úrvinnslu gagnanna. Lýsandi tölfræði var fyrst skoðuð og þá skoðuð 

meðaltöl, staðalfrávik, staðalvilla, lægstu og hæstu gildi. Innsláttarvillur voru 

lagfærðar og óeðlileg gildi skoðuð með normalriti og athugað hvort frávillingar væru 

til staðar. Greiningar voru gerðar á öllum spurningalistum til að meta innri 

áreiðanleika og réttmæti (innra réttmæti, aðgreiningarréttmæti og samleitniréttmæti). 

Mælingar voru gerðar á normaldreifingu á svörum þátttakenda á spurningalistunum. 

Út frá normaldreifingunni var ályktað að svör þátttakenda á spurningalistum væru 

ekki normaldreifð og því var notast við Spearman’s rho fylgnistuðul til að meta 

samleitni- og aðgreiningarréttmæti (Field, 2009). Chronbach‘s alpha fylgnistuðull var 

notaður til að meta innri áreiðanleika. Leitandi þáttagreining var gerð með 

hornskökkum snúningi í þeim tilgangi að meta þáttabyggingu IUS en fyrri rannsóknir 
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hafa gefið til kynna fjóra þætti sem skýri nákvæmlega dreifingu IUS (Buhr og Dugas, 

2002).  

Niðurstöður 

Tafla 2 sýnir lýsandi tölfræði fyrir öll mælitækin, þar á meðal meðaltal, staðalfrávik, 

staðalvillu, 95% öryggisbil, spönn og próf sem metur innri áreiðanleika. 

 

Tafla 2. Lýsandi tölfræði fyrir mælitækin.  

Mælitæki N M SF SE Spönn 95% öryggisbil Cronbach alpha 

IUS 334 55,11 20,33 1,11 27-118 (53.84, 58.92) .95 

IUS-MV 310 31,37* 25,89* 1,47* 0-99* (28.83, 35.33)* .98 

PSWQ 337 39,31 9,83 0,54 19-76 (38.64, 31.06) .79 

GAD-7 343 5,5 4,47 0,24 0-21 (5.21, 6.29) .90 

ATQ 333 46,56 16,55 0,91 30-142 (45.6, 49.83) .97 

ATQ-MV 313 30,55* 28,25* 1,6* 0-100* (27.5, 34,62)* .99 

PHQ-9 343 5,95 4,45 0,24 0-27 (5.64, 6.75) .84 

SPS 342 13,95 13,18 0,71 0-79 (13.25, 16.59) .93 
Athugasemdir. * = að meðaltali. IUS = Intolerance of uncertainty scale; IUS-MV = Intolerance of uncertainty scale-modified 
version; PSWQ = Penn state worry Questionnaire; GAD-7 = Generalized anxiety disorder; ATQ = Automatic thoughts 
questionnaire; ATQ-MV = Automatic thoughts questionnaire-modified version; PHQ-9 = Patient health questionnaire-9; SPS = 
Social phobia scale. 
 

Áreiðanleiki 

Tafla 2 sýnir innri áreiðanleikastuðla (e. internal consistency coefficients) fyrir öll 

mælitæki í rannsókninni. IUS var með góðan innri áreiðanleika (α = .95) og einnig 

IUS-MV (α = .98).  

 

Réttmæti 

Líkt og sjá má í töflu 3 var fylgnin á milli IUS og mælitækja sem mæla kvíða 

miðlungshá; GAD-7 (α = .55) og PSWQ (α = .59). Fylgnin á milli IUS og IUS-MV 

var há (α = .77). Mælitækin sem mældu þunglyndi og félagsfælni voru með aðeins 

lægri fylgni við IUS en kvíðamælitækin: ATQ (α = .54), ATQ-MV (α = .42), PHQ-9 

(α = .54) og SPS (α = .54). Fylgnin á milli IUS-MV og mælitækja sem mæla kvíða 

GAD-7 (α = .52) og PSWQ (α = .61) var miðlungshá en fylgnin við IUS var há (α = 

.77) líkt og áður sagði. Mælitækin sem mældu þunglyndi og félagsfælni höfðu aðeins 

lægri fylgni við IUS-MV en kvíðamælitækin: ATQ (α = .45) og PHQ-9 (α = .51), SPS 
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(α = .49). Hins vegar mældist hærri fylgni á milli IUS-MV og ATQ-MV (α = .68) en 

við hin kvíðamælitækin.  

 

Tafla 3. Spearman rho fylgnistuðlar á milli allra mælitækja.  

 IUS-MV GAD-7 PSWQ ATQ ATQ-MV PHQ-9 SPS 

IUS .77** .55** .59** .54** .42** .54** .54** 

IUS-MV  .52** .61** .45** .68** .51** .49** 

GAD-7   .65** .56** .37** .75** .46** 

PSWQ    .44** .48** .50** .42** 

ATQ     .52** .66** .37** 

ATQ-MV      .41** .48** 

PHQ-9       .46** 
Athugasemdir: IUS = Intolerance of uncertainty scale; IUS-MV = Intolerance of uncertainty scale-modifed version; ATQ 
=Automatic thoughts questionnaire; ATQ-MV = Automatic thoughts questionnaire-modified version; PSWQ = Penn state worry 
questionnaire; GAD-7 = Generalized anxiety disorder; PHQ-9 = Patient health questionnaire-9; SPS = Social phobia scale. *p < 
.05. **p < .001. 
      

Leitandi þáttagreining IUS (e. exploratory factor analysis) 

Meginásagreining (e. principal axis factor analysis) var gerð með hornskökkum 

snúningi (e. varimax rotation) til að meta þáttabyggingu IUS og IUS-MV. 

  Kaiser-Meyer-Olkin prófið (KMO) fyrir IUS gaf til kynna að úrtakið væri hæft til 

þáttagreiningar, KMO = .95 (Field, 2009). Öll KMO gildi voru hæf (< .81). Próf 

Bartletts var marktækt, χ2 (351) = 6370,92, p < .001. Þáttagreining leiddi fjóra þætti 

með eigingildi hærra en 1 í ljós. Þættirnir voru óvissa veldur streitu og uppnámi, 

óvissa lamar mig þegar ég þarf að framkvæma eitthvað, óvissa er neikvæð og ætti að 

forðast og að vera óviss er ósanngjarnt. Þáttur eitt (óvissa veldur streitu og uppnámi) 

var með eigingildi 12,91 og skýrði 47,82% af dreifingu svara þátttakenda. Þáttur tvö 

(óvissa lamar mig þegar ég þarf að framkvæma eitthvað) var með eigingildi 1,54 og 

skýrði 5,71% af dreifingunni. Þáttur þrjú (óvissa er neikvæð og ætti að forðast) var 

með eigingildi 1,23 og skýrði 4,77% af dreifingunni. Þáttur fjögur (að vera óviss er 

ósanngjarnt) var með eigingildi 1,03 og skýrði 3,8%. Meginásaþáttagreining gaf til 

kynna að draga ætti fjóra þætti fyrir þetta úrtak. Taka skal fram að þáttahleðslur í 

þáttagreiningu voru töluvert ólíkar þáttahleðslum þáttagreiningar í upphaflegri 

rannsókn Buhr og Dugas (2002). Samhliðagreining (e. parallel analysis) gaf enn 

fremur til kynna að tveir þættir ættu að vera dregnir (O´Connor, 2000). Runumyndrit 

(e. sequnce plot) í samhliðagreiningu gaf að sama skapi til kynna að draga ætti tvo 
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þætti. 

 KMO prófið fyrir IUS-MV gaf til kynna að úrtakið væri hæft til þáttagreiningar 

KMO = .97 (Field, 2009). Öll KMO gildi voru hæf (< .81). Próf Bartletts var 

marktækt, χ2 (351) = 10333,33, p < .001. Tveir þættir voru með eigingildi hærra en 1. 

Þáttur eitt (óvissa veldur streitu og uppnámi og óvissa lamar mig þegar ég þarf að 

framkvæma eitthvað) var með eigingildi 18,34 og skýrði 68% af dreifingunni. Þáttur 

tvö (óvissa er neikvæð og ætti að forðast og að vera óviss er ósanngjarnt) var með 

eigingildi 1,23 og skýrði 4,55% af dreifingunni. Meginásaþáttagreining gaf til kynna 

að draga ætti tvo þætti fyrir þetta úrtak. Samhliðagreining gaf til kynna að einn þáttur 

ætti að vera dreginn (O´Connor, 2000). Runumyndrit gaf jafnframt til kynna að draga 

ætti tvo þætti. 

Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að meta próffræðilega eiginleika mælikvarða sem 

metur óvissuþol, Intolarence of uncertinity scale (IUS) og endurbættrar útgáfu, IUS-

MV, í úrtaki íslenskra háskólanemenda.  

  Tilgátur rannsóknarinnar stóðust en IUS og IUS-MV voru með góða 

próffræðilega eiginleika. IUS og IUS-MV hafa svipað háan innri áreiðanleika. IUS er 

með sambærilegan innri áreiðanleika og IUS í enskri og íslenskri útgáfu (Buhr og 

Dugas, 2002; Sævar Már Gústavsson, 2016). Innri áreiðanleiki IUS-MV mældist 

sambærilegur og í rannsókn Sævars Más Gústavssonar (2016).  

 Niðurstöður benda til þess að IUS og IUS-MV séu með sæmilegt samleitni- og 

aðgreiningarréttmæti við hin mælitækin. Allir fylgnistuðlar í réttmætismælingum 

rannsóknarinnar voru marktækir (p < .001). IUS var með með hærri fylgni við 

kvíðamælitækin (GAD-7, PSWQ og IUS-MV) en við þunglyndismælitækin (ATQ, 

ATQ-MV og PHQ-9) og félagsfælnimælitækið (SPS). IUS-MV var einnig með hærri 

fylgni við hin kvíðamælitækin en við mælitæki þunglyndis og félagsfælni, að 

undanskyldu ATQ-MV þar sem fylgnin þar á milli mældist í hærra lagi. 

Hugsmíðaréttmæti IUS og IUS-MV virðist því gott þar sem kvíðamælitækin eiga að 

meta eina hugsmíð, orsaka- og/eða viðhaldsþátt í almennri kvíðaröskun. Þessar 

niðurstöður eru ekki í samræmi við niðurstöður úr rannsókn Sævars Más 

Gústavssonar (2016). Í rannsókn hans mældist fylgnin á milli mælitækja sem meta 

þunglyndi (ATQ-MV og PHQ-9) lægri en fylgni á milli ATQ-MV og mælitækja sem 

meta almenna kvíðaröskun (IUS, GAD-7 og PSWQ).  
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  Meðaltalið fyrir IUS-MV var lægra en fyrir IUS, sem er eðlilegt þar sem úrtakið 

samanstóð af háskólanemum sem eru ekki greindir með almenna kvíðaröskun. Hefði 

verið um að ræða klínískt úrtak er ályktað að meðaltalið yrði hærra hjá IUS-MV. Það 

er vegna þess að einstaklingar sem ekki eru greindir með almenna kvíðaröskun trúa 

háskahugsunum sínum (það er fullyrðingum listans) síður og skora því lægra á IUS-

MV.  

  Úrtak IUS og IUS-MV var hæft til þáttagreiningar, KMO gildin voru hæf og 

Bartlett’s prófið var marktækt fyrir bæði mælitækin. Þáttagreining IUS gaf til kynna 

fjóra þætti, þar sem fjögur eigingildi voru hærri en 1 og meginásagreining gaf einnig 

til kynna fjóra þætti. Þættirnir eru í samræmi við rannsókn Buhrs og Dugas (2002) 

sem eins og áður gaf til kynna að fjórir þættir skýrðu nákvæmlega dreifingu IUS, en 

þáttahleðslur voru ólíkar fyrri rannsókn. Þáttagreining IUS-MV gaf til kynna að tveir 

þættir útskýrðu dreifingu mælitækisins þar sem tveir þættir voru með eigingildi hærra 

en 1, meginásagreining og runumyndrit gáfu einnig til kynna tvo þætti. Fyrri þátturinn 

var „óvissa veldur streitu og uppnámi og óvissa lamar mig“ en seinni þátturinn var 

„óvissa er neikvæð og ætti að forðast og að vera óviss er ósanngjarnt“. Fjórir þættir 

útskýrðu dreifingu spurninga í IUS en tveir þættir útskýrðu dreifingu spurninga í IUS-

MV. Í IUS-MV samtvinnast þættir eitt og tvö úr þáttagreiningu IUS og mynda þátt 

eitt, og þættir þrjú og fjögur sem mynda þátt tvö. Hleðsla spurninga IUS og IUS-MV 

var sambærileg. Samhliðagreining IUS gaf til kynna tvo þætti en samhliðagreining 

IUS-MV gaf til kynna einn þátt. Það sem gæti skýrt þetta er að IUS byggist á tíðni en 

IUS-MV byggist á því hversu mikið einstaklingur trúir fullyrðingunni. Samantekið 

benda niðurstöður ekki til stöðugrar þáttauppbyggingar sé miðað við upphaflega 

rannsókn. Slíkt er þó í samræmi við samantektarniðurstöður (Birrell, Meares, 

Wilkinson og Freeston, 2011) sem gefa til kynna að tveir þættir frekar en fjórir lýsi 

þáttauppbyggingu listans betur. Frekari rannsókna á þáttauppbyggingu beggja lista er 

því augljóslega þörf. 

  Fylgnin á milli IUS og PSWQ var mjög svipuð og aðrar rannsóknir erlendis hafa 

gefið til kynna (Buhr og Dugas, 2002; Buhr, 2001). Fylgnin á milli IUS og ATQ var 

nokkuð sambærileg og í rannsókn Mantzios, Wilsons, Linnels og Morris (2015). IUS 

og SPS voru með mjög sambærilega fylgni og í rannsókn McEvoys og Mahoneys 

(2001). Sambærileg fylgni hefur mælst í íslensku úrtaki IUS í rannsókn Sævars Más 

Gústavssonar (2016). Fylgni IUS við þunglyndismælitækin (ATQ og PHQ-9) mældist 

aðeins lægri en í rannsókn Sævars, en mældist töluvert lægri við ATQ-MV. Það gæti 
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stafað af ólíkri uppsetningu skala ATQ-MV en í þessari rannsókn. Fylgni IUS við 

kvíðamælitækin (GAD-7 og PSWQ) mældist nokkuð lægri en í rannsókn Sævar. 

Fylgni IUS og IUS-MV var sambærileg. Fylgni IUS og SPS var jafnframt 

sambærileg. 

  Bornir voru saman fylgnistuðlar IUS-MV við niðurstöður úr rannsókn Sævars 

Más Gústavssonar (2016) þar sem próffræðilegir eiginleikar IUS-MV hafa ekki verið 

kannaðir áður, hvorki á Íslandi né erlendis. Fylgnin á milli IUS-MV og GAD-7 

mældist eins en aðeins lægri við PSWQ. Fylgni IUS-MV við ATQ og PHQ-9 var 

nokkuð sambærileg. Fylgnin IUS-MV við ATQ-MV mældist hins vegar töluvert 

hærri. Töluvert lægri fylgni mældist á milli IUS-MV og SPS.  

   Fylgni niðurstöður komu ekki á óvart þar sem einkenni almennrar kvíðaröskunar 

eru stöðug yfir tíma, en einkenni þunglyndis koma í lotum og geta verið óstöðug. Há 

fylgni mældist á milli IUS og IUS-MV, sem er í samræmi við rannsókn Sævars Más 

Gústavssonar (2016). Þar sem fylgnin er há er hægt að álykta að svörun hjá hverjum 

þátttakanda hafi verið sambærileg á IUS og IUS-MV og er þetta er í samræmi við 

rannsóknir um almenna kvíðaröskun og stöðuleika einkenna hennar (Kessler o.fl., 

2005).  

  Fylgnin á milli ATQ og ATQ-MV var miðlungs há, þátttakendur gætu því hafa 

skorað nokkuð breytilega. Hægt er að álykta að hún sé í lægra lagi vegna þess hversu 

lotukennt þunglyndi er og mælitækin mæla einkenni út frá ólíkum tímaramma. 

Fylgnin kemur því ekki á óvart og er í samræmi við væntingar rannsakenda.  

  Fylgnin á milli IUS og ATQ var miðlungshá þar sem mælitækin meta ólíka 

hugsmíð og út frá ólíkum svarmöguleikum. IUS biður þátttakanda um að segja hversu 

vel fullyrðing á við um hann en ATQ biður þátttakanda um að svara hversu oft 

fullyrðing (hugsun) hefur hvarflað að honum síðastliðna viku. Þó það sé hár 

samsláttur milli almennrar kvíðaröskunar og þunglyndis þá er fylgnin aðeins 

miðlungshá, sem gæti stafað af því að mælitækin eru með ólíka svarmöguleika og 

tímaramma. 

  Fylgnin á milli IUS-MV og ATQ-MV var nokkuð há. Mælitækin meta ólíka 

hugsmíð en mæla þó bæði trúverðuleika fullyrðinga. Þó svo að þau eigi að meta ólíka 

hugsmíð eru niðurstöðurnar í samræmi við rannsóknir um samslátt þunglyndis og 

almennrar kvíðaröskunar (Brown, Campbell, Lehman, Grisham og Mancill, 2001). 

Þar sem það er um 50% samsláttur á milli almennrar kvíðaröskunar og þunglyndis 

kemur þessi niðurstaða rannsakendum ekki á óvart (Borkovec o.fl., 2003). 
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Fylgniniðurstöður IUS-MV og ATQ-MV voru ekki í samræmi við rannsókn Sævars 

Más Gústavssonar, en þar var fylgnin töluvert lægri. Það gæti hugsanlega stafað af því 

að þátttakendafjöldi hans var mun lægri.  

  Í heildina má segja að próffræðilegir eiginleika IUS og IUS-MV séu góðir. Bæði 

mælitækin hafa háan innri áreiðanleika og sæmilegt samleitni- og 

aðgreiningarréttmæti við hin mælitækin. Þáttagreining IUS var í samræmi við aðrar 

rannsóknir. Mælitækin mældust með hærri fylgni við kvíðamælitæki heldur en 

mælitæki þunglyndis og félagsfælni, að undanskyldri fylgni IUS-MV við ATQ-MV.  

 

Gallar   

Einn höfunda IUS-MV listans kom auga á galla í mælitækinu á lokastigum 

rannsóknarinnar þegar allri gagnasöfnun og útreikningum var lokið. Tvær spurningar 

voru eins. Þar sem ekki var unnt að breyta listanum og leggja hann aftur fyrir var 

brugðið á það ráð að fjarlæga aðra spurninguna og framkvæma sömu 

tölfræðigreiningu og greint var frá hér á undan. Í ljós komu litlar sem engar breytingar 

og spurningunni var því haldið inni í niðurstöðum þessarar rannsóknar.    

Rannsókn þessi byggist á úrtaki háskólanemenda og því eru þetta ekki 

einstaklingar sem glíma við almenna kvíðaröskun. Það gæti einnig haft áhrif á 

niðurstöður að tímasetning fyrirlagnar var stuttu fyrir próf og þegar lokaverkefnum í 

kúrsum háskólanna er skilað. Þátttakendur gætu hafa fundið meira fyrir einkennum 

kvíða en þegar þeir eru ekki í prófundirbúningi. Það gæti hafa hækkað skor á 

kvíðamælitækjum. Eins gæti það skekkt niðurstöður rannsóknarinnar að kynjahlutfall 

þátttakenda var ekki jafnt, en konur voru um það bil tvöfalt fleiri en karlmenn. Þar 

sem konur eru tvöfalt líklegri til að þjást af almennri kvíðaröskun gæti þessi staðreynd 

haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar.   

  Í framhaldinu væri áhugavert að leggja fyrir annað úrtak en háskólanemendur þar 

sem kynjadreifing er jafnari og að notast við klínískt úrtak. Einnig væri skynsamlegt 

að skoða hvort það er tenging á milli ártala og svörunar á IUS-MV.  
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