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Útdráttur 

Tilgangur rannsóknarinnar var að þýða og staðfæra kvarðana Behavioural Inhibition Scale, 

(BIS) og Behavioural Approach System (BAS) yfir á íslensku og skoða próffræðilega eiginleika 

þeirra. Kenningin er sú, að spurningalistarnir meti tvö mismunandi hvatakerfi sem stjórna 

hegðun fólks. Frumgerð BIS/BAS kvarðans er á ensku, en hann hefur verið þýddur og lagaður 

að nokkrum tungumálum og voru próffræðilegir eiginleikar sambærilegir frumgerðinni. Ekki 

er vitað til þess að prófið hafi áður verið þýtt yfir á íslensku. Í rannsókninni var aðgreiniréttmæti 

prófað með því að bera saman svör þátttakenda úr BIS/BAS spurningalistanum við SPANE 

(Scale of Positive and Negative Experiences) spurningalistann og var samleitniréttmæti prófað 

með því að bera saman svör þátttakenda úr BIS/BAS spurningalistanum við BSSS (Brief 

Sensation Seeking Scale) spurningalistann. Þá var gerð dreifigreining til að kanna hvort munur 

væri á heildarskori á prófinu út frá aldursflokkum. Þátttakendur (N = 530) voru að meirihluta 

konur (65,1%) og uppfyllti dreifing aldurs forsendur dreifigreiningar. Þáttagreining gaf af sér 

fjóra þætti það er BIS skiptist í tvo undirþætti og BAS skiptist í tvo undirþætti. Þættirnir skýra 

samtals 43,72% af dreifingu atriðanna. Heildaráreiðanleiki prófsins var góður (α = 0,73), en 

samleitni- og aðgreiniréttmæti mismikið eftir undirþáttum. Dreifigreining á heildarskori eftir 

aldursflokkum var í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna. BIS/BAS prófið í íslenskri 

þýðingu og aðlögun er samkvæmt þessari rannsókn gagnlegt mælitæki til þess að mæla 

forðunar- og nálgunarhegðun í heild. Hins vegar þarf að aðlaga prófið betur til þess að mæla á 

nákvæman hátt undirkvarða BAS. 

Lykilorð: BIS/BAS kvarðar, próffræðilegir eiginleikar, áreiðanleiki, réttmæti, 

þáttagreining, dreifigreining.         
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Abstract 

The purpose of this study was to translate the Behavioural Inhibition Scale (BIS) and 

Behavioural Approach Scale (BAS) into Icelandic and evaluate their psychometric properties. 

The questionnaire assesses two different behavioral systems that control people’s behavior. The 

original BIS/BAS scale is in English and has been translated and adapted into several languages 

and the psychometric properties were comparable to the original edition. It is not known that 

the questionnaires were previously translated into Icelandic. In this study the discriminant 

validity was tested by comparing the participant’s answers on the BIS/BAS questionnaire with 

their answers on SPANE (Scale of Positive and Negative Experiences) questionnaire and the 

convergent validity by comparing the participants answers on the BIS/BAS questionnaire to 

their answers on the BSSS (Brief Sensation Seeking Scale) questionnaire. An ANOVA was 

used to measure age difference on the total score. The participants (N = 530) were in majority 

women (65.1%) and the distribution of age met the criteria for ANOVA. Exploratory Factor 

Analysis yielded four factors; both BIS and BAS divided into two factors each. The factors 

explain 43.72% of the variance of the items. The reliability was good (α = 0.73), but the 

discriminant- and convergent validity was different for subfactors. The analysis of variance for 

age difference on the total score was comparable to results from previous research. The 

BIS/BAS scales in Icelandic adaptation is fit to measure behavioural inhibition and behavioural 

approach. The test needs to be adjusted further to measure the BAS subscales sufficiently. 

 Keywords: BIS/BAS scales, psychometric properties, reliability, validity, factor 

analysis, ANOVA. 
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Próffræðilegir eiginleikar BIS/BAS kvarðanna í íslenskri þýðingu 

Hvatir eru undirstaða atferlis. Þær eru nauðsynlegar til þess að komast lífs af með því 

til dæmis að stýra hegðun sem seðjar hungur, þorsta, losta og öryggisþörf. Við forðumst áreiti 

eða nálgumst það, allt eftir því hvaða hvatir liggja að baki. Til að mynda geta foreldrar með 

orðum og gjörðum haft áhrif á áhugahvöt barns (Pajares, 2006). Sömuleiðis eru mismunandi 

hvatir sem drífa okkur áfram í að ljúka verkefnum, uppfylla þarfir okkar og hjálpa okkur að ná 

markmiðum. Þá getur hræðsla eða forðun einnig stjórnað hegðun fólks á margan hátt, líkt og 

máltækið segir ,,brennt barn forðast eldinn”. Hvatir spila stórt hlutverk í lífinu og hafa margir 

vísindamenn gert tilraunir til að útskýra hvaða lífeðlislegu og sálfræðilegu hvatir liggja að baki 

hegðunar fólks. Á sjöunda áratug síðustu aldar varpaði til dæmis Gray (1970) fram kenningu 

um að lífeðlislegar og lærðar hvatir lægu að baki hegðun fólks sem endurspegli 

persónueiginleika þeirra. Kenningin er á þá leið að tvö mismunandi hvatakerfi stjórni hegðun 

mannfólksins; forðunarkerfi (e. Behavioral Inhibition System; BIS) stjórni fráhverfandi hvötum 

þar sem markmiðið er að hverfa frá einhverju óþægilegu og nálgunarkerfi (e. Behavioral 

Approach System; BAS) stjórni hvötum þar sem markmiðið er að nálgast eitthvað 

eftirsóknarvert (Gray, 1989). Út frá kenningu Gray þróuðu Carver og White (1994) kvarða í 

þeim tilgangi að skoða mun á fólki þegar kemur að forðunarhegðun og nálgunarhegðun ásamt 

því að mæla næmni fólks gagnvart hvatakerfunum. 

Kenning Gray út frá atferlisfræðilegu sjónarhorni 

Gray taldi forðunarkerfið (BIS) vera ráðandi hjá þeim sem hafa tilhneigingu til að 

upplifa kvíða, þar sem fólk forðast hegðun sem gæti leitt til neikvæðrar útkomu á borð við 

refsingar (Carver og White, 1994). Þegar umhverfisáreiti leiða til atburða sem fela í sér refsingu 

sem framkallar gremju, leiðir hvatakerfið til þess að fólk sem skorar hátt á BIS hefur 

tilhneigingu til að forðast það sem neikvætt eða óþægilegt getur kallast (Larsen og Buss, 2013). 

Samkvæmt kenningu Gray (1970) er BIS tengt næmi fyrir refsingum ásamt því að geta orsakað 

kvíða. Mikil virkni BIS kerfisins þýðir aukið næmi fyrir vísbendingum sem leiða til óþægilegrar 

upplifunar svo að fólk forðast ákveðið umhverfi til að koma í veg fyrir óþægilega reynslu eins 

og ótta, kvíða, gremju og sorg (Gray, 1970). Hins vegar taldi Gray að eiginleikar eins og að 

vinna að markmiðum og að upplifa jákvæðar tilfinningar á borð við hamingju og von væru 

líklegri til þess að koma í ljós hjá fólki þegar nálgunarkerfið er ráðandi (Carver og White, 1994). 

Samkvæmt kenningu Gray eru þeir sem hafa ráðandi nálgunarkerfi næmir fyrir skilyrtum 
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áreitum og upplifa frekar jákvæðar tilfinningar líkt og upphefð, hamingju og von ásamt því að 

vera næmari fyrir umbun og refsingu (Corr, 2001; Carver og White, 1994). 

Kenningar um líffræðilegar undirstöður hvatahegðunar 

Gray byggði á vel kunnugri persónuleikakenningu Eysenck um úthverfu-innhverfu (e. 

extraversion-introversion), taugaveiklun (e. neuroticism) og harðlyndi (e. psychotism; Corr, 

2001; Eysenck, 1967). Eysenck skilgreindi tvö mikilvæg heilakerfi sem lykilatriði í huglægu 

taugakerfi hans: reticulo-cortical og reticulo-limbic hringrásirnar, þar sem reticulo-cortical 

hringrásin stjórnar þeirri örvun sem verður við aðkomu áreitis og reticulo-limbic hringrásin 

stjórnar svari við tilfinningalegu áreiti þar sem sterkt tilfinningalegt áreiti getur leitt virkni út í 

heilabörkinn (Eysenck, 1967; Eysenck og Eysenck, 1985). Í kenningu Eysenck er úthverfa-

innhverfa tengd örvun í reticulo-cortical hringrásinni þannig að innhverft fólk verður yfirleitt 

fyrir meiri örvun en úthverft fólk (Matthew og Gilliland, 1999). Taugaveiklun er tengd örvun í 

randkerfinu (e. limbic system) þannig að taugaveiklað fólk verður fyrir meiri örvun en rólynt 

fólk við tilfinningalega örvandi áreiti (Matthew og Gilliland, 1999). Harðlyndi hefur ekki verið 

nákvæmlega skilgreint, en hefur mögulega tengingu við dópamínkerfi heilans (Eysenck, 1997). 

Gray taldi að útskýra mætti líffræðilegar undirstöður hegðunar með öðrum hætti en 

Eysenck hafði gert (Corr, 2001). Eysenck taldi þar á meðal að hvatir fólks stýrðust af 

líffræðilegu kerfi í heilanum sem nefnist ARAS (e. ascending reticular activating system) og 

að virkni kerfisins stýrði því hversu innhverft eða úthverft fólk er (Gray, 1970). Gray taldi hins 

vegar ARAS kerfið ekki eina líffræðilega kerfið sem væri grundvöllur innhverfu, heldur hefði 

framheilabörkur (e. frontal cortex), miðheilaþró (e. medial septal area) og dreki (e. 

hippocampus) áhrif á það að hindra ákveðna hegðun fólks í kjölfar refsingar (Gray, 1970). 

Kenning Gray er því sett fram sem rammi utan um taugasálfræðilega þætti sem hægt væri að 

skýra hegðun fólks út frá, sem síðan hefði áhrif á persónuleika þess (Amodio, Master, Yee og 

Taylor, 2007). 

Nálgunarkerfið (BAS) og forðunarkerfið (BIS) eru lífeðlislega mismunandi og hefur 

verið sýnt fram á að forðunarkerfið tengist miðhlutasvæði drekans (e. septo-hippocampal) sem 

virðist hafa tengingu við serótónínferlið á svipaðan hátt og streituviðbrögð (Gray, 1987). Aftur 

á móti greinir Gray (1987) frá því að BAS tengist meira mesólimbísku dópamínvirku ferli sem 

á upptök sín í heilakjarna (e. nucleus) og gegnir lykilhlutverki þegar kemur að umbunaráhrifum 

heilans. Þá nefna Carver og White (1994) einnig að dópamín sé taugaboðefni sem er oft tengt 

vellíðan, sem gæti útskýrt næmi fyrir upphefð og hamingju þegar markmiðum hefur verið náð. 
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Auk þess sýndu þeir fram á að fólk sem skorar mjög hátt á BAS kvarðanum læri betur með 

umbun en með refsingum, öfugt við BIS (Carver og White, 1994). BAS er því talið stýra 

hvötum sem tengjast röskunum eins og ofvirkni með athyglisbresti (ADHD), en einnig 

eiturlyfjaneyslu og áfengismisnotkun (Gray, 1987; Franken, Muris og Georgieva, 2006). 

Að mæla hegðun 

Carver og White (1994) gerðu spurningalista út frá kenningu Gray sem nefnist 

Forðunar- og Nálgunarkvarðinn (e. Behavioral Inhibition System and Behavioral Activation 

System Questionnaire; Novović, Mišić-Pavkov, Smederevac, Drakić og Lukić, 2013). 

Kvarðinn mælir hvatir fólks til forðunar- og nálgunarhegðunar og skiptist BAS í þrjá 

undirkvarða: Spennusækni (e. fun seeking), Drifkraft (e. drive) og Verðlaunasvörun (e. reward 

responsiveness; Carver og White, 1994). Spennusækni er mælitæki fyrir hvatvísi þar sem 

markmiðið er að upplifa umbun við athafnir, Verðlaunasvörun er mælitæki til þess að mæla 

hegðun þar sem markmiðið er að upplifa jákvæðar tilfinningar og Drifkraftur er mælitæki til 

þess að mæla tilhneigingu fólks til að vinna að markmiðum sínum (Carver og White, 1994; 

Gomez og Gomez, 2002).  

Taugaveiklun hefur jákvæða fylgni við BIS kvarðann en neikvæða fylgni við BAS 

kvarðann (Boksem o.fl., 2006). Samkvæmt kenningu Richard Depue geta læknar og aðrir 

sérfræðingar ákvarðað hvort fólk með geðhvarfasjúkdóm sé á barmi geðhæðar eða 

þunglyndisþátta út frá því hvernig þeir skora á BIS/BAS prófinu (Urošević o.fl., 2008). Ef 

einstaklingur með geðhvarfasjúkdóm skorar hátt á BAS þýðir það að hann nær geðhæð hraðar 

en ella, en ef hann skorar hátt á BIS bendir það til þess að hann hafi meiri tilhneigingu til 

geðlægðar (Alloy o.fl., 2008). 

Kenningar um BAS-kerfið leggja til að sálfræðilegir þættir geti skipt máli þegar kemur 

að þróun geðhvarfasjúkdóma (Nusslock o.fl., 2009). Þá leggja Nusslock o.fl. (2009) einnig til 

að hátt skor á BAS kvarðanum sé mikilvæg vísbending þegar kemur að íhlutunum við 

geðhvörfum. Þeir sem eru viðkvæmir fyrir geðhvarfseinkennum virðast skora sérlega hátt á 

BAS kvarðanum sem veldur miklum breytileika í virkjun nálgunarhegðunar (Alloy, Abramson, 

Urosevic, Bender og Wagner, 2009). Þessi breytileiki gerir þá sérstaklega næma fyrir 

vísbendingum sem leiða til þess að þeir sækjast meira eftir atburðum sem fela í sér markmiða, 

umbunar- og reiðihvata (Alloy, Abramson, Urosevic, Bender og Wagner, 2009). Kvarðinn 

hefur verið notaður í ýmsum tilgangi eins og til þess að meta reiði og ýgi (Smits og Kuppens, 
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2005). Sýnileg reiði (e. anger-out) hefur mælst með jákvæða fylgni við hátt skor á BAS 

kvarðanum, en neikvæða fylgni við hátt skor á BIS kvarðanum og í samræmi við þá niðurstöðu 

hefur ýgi sem kemur fram í líkamlegri og munnlegri árásargirni, mælst með jákvæða fylgni við 

hátt skor á BAS kvarðanum, en neikvæða fylgni við hátt skor á BIS kvarðanum (Smits og 

Kuppens, 2005). Innbyrgð reiði (e. anger-in) hefur mælst með jákvæða fylgni við hátt skor á 

BIS kvarðanum en neikvæða fylgni við hátt skor á BAS kvarðanum (Smits og Kuppens, 2005). 

Þar að auki hefur hulið tilfinningahlaðið stroop próf (e. masked emotional stroop task) verið 

notað til að mæla mun á því hvernig fólk bregst við reiði, út frá því hvort það skorar hátt á BAS 

eða BIS (Putman, Hermans og van Honk, 2004). Þeir sem skora hátt á BIS kvarðanum eru 

líklegri til að forðast það að horfa á mynd af reiðu andliti í prófinu til dæmis með því að horfa 

í aðra átt, á meðan að þeir sem skora hátt á BAS eru líklegri til að sýna skjóta svörun við 

andlitunum (Putman, Hermans og van Honk, 2004). BIS/BAS prófið hefur verið notað til að 

greina á milli fyrsta stigs og annars stigs siðblindu (Ross o. fl., 2007). Fyrsta stigs siðblinda 

felur í sér að sýna ekki miklar tilfinningar og notfæra sér aðra á meðan að annars stigs siðblinda 

felur í sér að sýna af sér andfélagslega hegðun og að hafa tilhneigingu til taugaveiklunar (Ross 

o.fl., 2007; Karpman, 1941). Jákvæð fylgni hefur mælst milli fólks með fyrsta stigs siðblindu 

og BIS kvarðans, en jákvæð fylgni hefur mælst milli fyrsta og annars stigs siðblindu við BAS 

kvarðann (Ross o.fl. 2007). 

Í rannsóknum á BIS/BAS hvatakerfunum hafa einnig verið skoðuð tengsl við áfengis- 

og vímuefnanotkun ungmenna. Franken og Muris (2006) skoðuðu þessa þætti í tengslum við 

kenningu Gray um nálgunar- og forðunarhegðun, en þeir þættir sem eru taldir tengjast drykkju 

og vímuefnanotkun ungmenna eru persónueinkenni eins og taugaveiklun (e. neuroticism), 

áhættusækni (e. sensation seeking), nýjungasækni (e. novelty seeking) og hvatvísi (e. 

impulsivity). Þeir sem skora hátt á BAS eru líklegri til þess að sækjast í aðstæður þar sem áreiti 

leiða til umbunar, svo sem af vímuefnum (Franken og Muris, 2006). Fyrri rannsóknir hafa sýnt 

fram á að hátt skor á BAS kvarðanum hafi jákvæða fylgni við áfengisneyslu og misnotkun 

áfengis (Jorm o.fl., 1999). Eiturlyfjafíklar mælast að jafnaði með hærra BAS skor en 

samanburðarhópar og hefur hátt skor á BAS jákvæða fylgni við áfengisþrá hjá alkóhólistum 

(Franken, 2002) ásamt því að næmi fyrir undirflokkunum Verðlaunasvörun (e. reward 

responsiveness) og Spennusækni (e. fun seeking) hefur fylgni við líkur á lífstíðar áfengisröskun 

(Johnson, Turner og Iwata, 2003). Rannsókn Franken og Muris (2006) sneri að háskólanemum 

og voru niðurstöður þær að tengsl fundust á milli áfengis- og eiturefnanotkunar háskólanema 

og BIS/BAS persónueinkenna. Þá sérstaklega það, að BAS undirkvarðinn Spennusækni hafði 
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jákvæða fylgni við fjölda tegunda ólöglegra efna sem fólk hafði notað, magn áfengis sem var 

neytt, og tíðni óhóflegrar drykkju (e. binge drinking; Franken og Muris, 2006). Þá fannst einnig 

jákvæð fylgni við hátt skor á BAS kvarðanum sem snýr að drifkrafti við fjölda tegunda 

ólöglegra efna, og veik neikvæð fylgni við hátt skor á BIS kvarðanum við magn áfengis og tíðni 

óhóflegrar drykkju (Franken og Muris, 2006). Þessar niðurstöður sýna að BIS/BAS 

persónueinkenni eru tengd áfengis- og vímuefnanotkun hjá háskólanemum, sérstaklega BAS 

kvarðinn sem snýr að spennusækni og hefur sterk tengsl við notkun ólöglegra efna sem og 

áfengisnotkun (Franken og Muris, 2006). 

Próffræðilegir eiginleikar BIS/BAS kvarðanna 

Frumgerð BIS/BAS kvarðanna er á ensku, en þeir hafa verið þýddir og lagaðir að 

mörgum tungumálum. Til að mynda þýddu og staðfærðu Franken, Muris og Rassin (2005) 

kvarðana yfir á hollensku og voru próffræðilegir eiginleikar að mestu leyti sambærilegir ensku 

útgáfunni og innra samræmi að mestu fullnægjandi. Niðurstöður þáttagreiningarinnar leiddu í 

ljós fjóra þætti með eigingildi yfir 1,0 sem skýrðu 48,2% af heildardreifingu breytanna 

(Franken, Murris og Rassin, 2005). Þó var ófullnægjandi þáttahleðsla (< .30) fyrir BAS-

Drifkrafts atriðið ,,Mér halda engin bönd þegar ég sækist eftir einhverju“ ásamt BAS-

Spennusækni atriðisins ,,Ég er alltaf tilbúin/n að prófa eitthvað nýtt ef ég held að það verði 

skemmtilegt“ sem hlóðust á BAS-Verðlaunasvörun (Franken, Murris og Rassin, 2005). Því var 

innra samræmi lægra í samanburði við aðrar rannsóknir á frumgerð kvarðanna í enskri þýðingu 

(Franken, Muris og Rassin, 2005). Þá skoðuðu Müller og Wytykowska (2005) próffræðilega 

eiginleika kvarðanna í pólskri þýðingu. Niðurstöður sýndu að próffræðilegir eiginleikar 

kvarðanna í pólskri þýðingu voru sambærilegir öðrum rannsóknum en þó var innra samræmi 

fyrir atriði tengd Verðlaunasvörun lægra miðað við niðurstöður annarra menningarheima 

(Müller og Wytykowska, 2005). Þá töldu þeir að rekja mætti þessa niðurstöðu til þess, að atriði 

sem tengjast Verðlaunasvörun aðgreini ekki nógu vel milli þess að fólk hafi tilhneigingu til þess 

að leita eftir umbun til þess að viðhalda jákvæðu hugarástandi sem og þess að stjórna neikvæðu 

hugarástandi (Müller og Wytykowska, 2005). Niðurstöður þáttagreiningarinnar leiddu í ljós 

fimm þætti með eigingildi yfir 1,0 sem skýrðu 48,7% af heildardreifingu breytanna (Müller og 

Wytykowska, 2005). Ófullnægjandi þáttahleðsla (< .30) var fyrir atriðið ,,Það hefur mikil áhrif 

á mig þegar eitthvað jákvætt gerist hjá mér“ (Verðlaunasvörun) sem hlóðst á BIS (Müller og 

Wytykowska, 2005). 
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Şişman (2012) þýddi og staðfærði kvarðana yfir á tyrknesku. Til þess að athuga 

þáttabyggingu kvarðanna notaði hann leitandi þáttagreiningu og til þess að skoða 

samleitniréttmæti lagði hann fyrir tvo spurningalista; Sensation seeking scale og 1-7 impulsivity 

questionnaire (Şişman, 2012). Við tölfræðiúrvinnslu var notaður Cronbach‘s alfa (α) 

áreiðanleikastuðull til þess að meta áreiðanleika endurtekinna mælinga (e. test-retest). 

Þáttagreiningin gaf fjóra þætti sem Şişman kallaði: Forðun, Spennusækni, Verðlaunasvörun og 

Drifkraftur. Áreiðanleiki þáttanna var á bilinu α = 0,62 til α = 0,83 (Şişman, 2012). 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða próffræðilega eiginleika BIS/BAS kvarðanna 

í íslenskri þýðingu. Svör þátttakenda í rannsókninni verða þáttagreind með leitandi 

þáttagreiningu, áreiðanleiki kannaður í heild sem og áreiðanleiki undirkvarða. Þá verða svörin 

borin saman við mælikvarða fyrir vellíðan og vanlíðan (e. Scale of Positive and Negative 

Experiences; SPANE) til þess að prófa aðgreiniréttmæti. Að lokum verða svörin borin saman 

við mælikvarða fyrir tilfinningar og áhættusækni (e. Brief Sensation Seeking Scale; BSSS) til 

þess að prófa samleitniréttmæti. 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Í rannsókninni voru 530 þátttakendur, þar af 179 karlar (33,8%), 345 konur (65,1%) og 

6 skráðir sem annað (1,1%). Þátttakendur sem svöruðu könnuninni komu frá 

höfuðborgarsvæðinu (67,7%), þéttbýli utan höfuðborgarsvæðis (20,7%), í útlöndum (6,8%), og 

dreifbýli (4,8%) . Menntun þátttakenda var fjölbreytt; háskólapróf (49%), grunnskólapróf 

(19,2%), stúdentspróf (17,2%) og sveinspróf/meistarapróf (13,2%). Aldurskiptinguna má sjá í 

töflu 1. Meðalaldur karla var 26,6 ár og meðalaldur kvenna var 40,2 ár. 

Tafla 1. 
Aldursdreifing og fjöldi þátttakenda. 

Aldur Fjöldi Hlutfall 

18-24 ára 69 13% 

25-34 ára 120 22,6% 

35-44 ára 95 17,9% 

45-54 ára 130 24,5% 

55-64 ára 77 14,5% 

64 ára og eldri 38 7,2% 

 

Mælitæki  

Í rannsókninni voru notaðir þrír spurningalistar: Forðunar- og Nálgunarkvarðinn (e. 

Behavioral Inhibition System and Behavioral Activation System Questionnaire; BIS og BAS), 

mælikvarði fyrir vellíðan og vanlíðan (e. The Scale of Positive and Negative Experience; 

SPANE) og stytt útgáfa af mælikvarða fyrir tilfinningar og áhættusækni (e. Brief Sensation 

Seeking Scale; BSSS). 

Forðunar- og Nálgunarkvarðinn (e. Behavioral Inhibition System and Behavioral 

Activation System Questionnaire) er spurningalisti sem inniheldur 20 fullyrðingar sem þýddar 

hafa verið á íslensku. Kvarðarnir eru notaðir sem sjálfssvörunar spurningalistar og hafa þeir 
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þann tilgang að meta mun á víddum persónuleika, sem endurspeglar næmi fyrir tveimur 

hvatakerfum; nálgunar- og forðunarkerfi (BAS og BIS; Carver og White, 1994). Kvarðarnir 

innihalda 20 atriði sem má skipta niður á tvo aðalkvarða; nálgunarkerfi (BAS, 13 atriði) og 

forðunarkerfi (BIS, 7 atriði). Nálgunarkvarðanum má skipta niður í þrjá undirkvarða: 

Drifkraftur (4 atriði), Spennusækni (4 atriði) og Verðlaunasvörun (5 atriði). Samkvæmt Carver 

og White (1994) voru atriðin sem hlóðust á þáttinn BIS fullyrðingar á borð við ,,Ef ég held að 

eitthvað óþægilegt muni gerast verð ég yfirleitt ansi óróleg/ur“ og ,,Það veldur mér áhyggjum 

og uppnámi að vita til þess að einhver sé reiður út í mig“. Atriði sem hlóðust á þáttinn BAS-

Drifkraft voru fullyrðingar á borð við ,,Ef ég sé tækifæri til að fá eitthvað sem ég vil þá geng ég 

strax í það“ og ,,Ég legg mjög mikið á mig til þess að fá það sem ég vil“. Atriði sem hlóðust á 

þáttinn BAS-Spennusækni voru fullyrðingar á borð við ,,Ég þrái að upplifa spennu og að 

upplifa eitthvað nýtt“ og ,,Ég geri oft eitthvað einungis vegna þess að það gæti reynst 

skemmtilegt“. Atriði sem hlóðust á BAS-Verðlaunasvörun voru fullyrðingar á borð við ,,Ef ég 

stend mig vel í einhverju vil ég helst halda áfram að gera það“ og ,,Þegar ég sé tækifæri sem 

mér þykir áhugavert verð ég samstundis spennt/ur“. Breyturnar eru mældar á raðkvarða og 

svarað er á fjögurra punkta Likert stiku þar sem 1 = Mjög sammála, 2 = Frekar sammála , 3 = 

Frekar ósammála, 4 = Mjög ósammála. 

Mælikvarðinn fyrir vellíðan og vanlíðan (e. The scale of positive and negative 

experience; SPANE) er 12 atriða kvarði hannaður af Diener o.fl. (2009) til þess að mæla 

jákvæðar, neikvæðar tilfinningar og jafnvægi milli þeirra. Kvarðinn fangar jákvæðar og 

neikvæðar tilfinningar óháð uppruna fólks í vestrænum menningarheimum og spurningar 

tengjast geðshræringu líkt og hræðslu, reiði, ánægju o.fl. (Diener, Wirtz og Tov, 2010). Þá er 

miðað við ástand sem viðkomandi upplifir á þeirri stundu, en slíkar geðshræringar ættu í besta 

falli að hafa væga fylgni við BIS/BAS kvarðana enda mæla þeir persónueiginleika. Gray (1987) 

taldi forðunarkerfið (BIS) endurvarpa tilhneigingu til kvíða, en nálgunarkerfið (BAS) tengdist 

jákvæðum tilfinningum eins og upphefð, hamingju og ánægju. Þrátt fyrir að tilfinningarnar 

kvíði eða ánægja séu ekki persónueiginleikar í sjálfu sér geta þær þó tengst persónuleika á þann 

hátt að taugaveiklaðir einstaklingar geta haft tilhneigingu til þess að vera kvíðnir á sama hátt 

og ánægja getur tengst persónueiginleikanum úthverfu (Eysenck, 1967). Sex atriði mæla 

vellíðan og tilfinningar og sex atriði mæla vanlíðan og tilfinningar. Þá byggist hann á tíðni 

tilfinninga síðastliðinn mánuð og inniheldur æskileg og óæskileg lýsingarorð sem meta hvaða 

tilfinningar svarendur almennt forðast eða nálgast. Svarendur eru beðnir um að meta 

tilfinningarnar á skalanum 1 = mjög sjaldan, 2 = sjaldan, 3 = stundum, 4 = oft eða 5 = mjög oft. 
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Mælikvarði fyrir tilfinningar og áhættusækni (e. Brief Sensation Seeking Scale; BSSS) 

er stytt útgáfa af mælikvarða Marvin Zucker um tilfinningar og áhættusækni (e. The Sensation 

Seeking Scale; TSSS; Zuckerman o.fl., 1964). Hoyle o.fl. (2002) þróuðu mælikvarðann og var 

tilgangurinn að uppfylla þörfina fyrir hagnýtingu BSSS listans. Ástæðan fyrir því að 

upprunalegi kvarðinn reyndist ekki vel er sú, að hann inniheldur 40 spurningar en BSSS 

kvarðinn samanstendur hins vegar af átta fullyrðingum og ber enn hæfilegt innra samræmi og 

réttmæti (Hoyle o.fl., 2002). Fullyrðingarnar skiptast í fjóra þætti: spennu- og ævintýrasækni 

(e. thrill and adventure seeking), hömluleysi (e. disinhibition), reynslusækni (e. experience 

seeking) og næmi fyrir því að leiðast (e. boredom susceptibility). Gert er ráð fyrir jákvæðri 

fylgni milli svara þátttakenda á BSSS og BAS kvarðans, en neikvæðri fylgni milli svara 

þátttakenda á BSSS og BIS kvarðans. BAS er talið fela í sér eiginleika hvata sem einnig tengjast 

ýmsum röskunum eins og áður hefur verið getið (Franken, Muris, og Georgieva, 2006). Þá getur 

verið svo að þeir sem skora hátt á BSSS kvarðanum séu líklegri til þess að sækja í margs konar 

óæskilega hegðun eins og að sýna árásargirni, brjóta á lög, og óhóflega áfengis- og 

vímuefnaneyslu (Jensen, Weaver, Ivic og Imboden, 2011). BSSS spurningalistinn inniheldur 

fullyrðingar eins og ,,Ég verð óróleg/ur þegar ég eyði of miklum tíma heima fyrir“ og ,,Ég kýs 

frekar vini sem eru spennandi og ófyrirsjáanlegir“. Svarað er á fimm punkta Likert stiku þar 

sem 1 = mjög sjaldan, 2 = sjaldan, 3 = stundum, 4 = oft eða 5 = mjög oft. 

Framkvæmd 

BAS/BIS kvarðinn hefur opið notkunarleyfi svo ekki þurfti sérstakt leyfi til að nota hann 

við rannsóknina. Höfundar þýddu listann, samþættu þýðingar og í kjölfarið var lokagerð 

ákveðin. Fengnir voru ritrýnendur til að gefa álit á þýðingu og ábendingar. SPANE og BSSS 

kvarðarnir voru frumþýddir úr ensku, samþætting þýðinga var gerð af þriðja aðila og þannig 

fengin lokagerð þýðingar. 

Í rannsókninni er stuðst við þversniðsrannsóknarsnið (e. cross-sectional design). 

Spurningakönnun var send út til þátttakenda sem valdir voru með slembiúrtaki á annað hvort 

Facebook eða með tölvupósti. Spurningalistarnir voru settir upp í netkönnunarforritinu 

Microsoft Forms á vegum Office 365. 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Tölfræðileg úrvinnsla fór fram í tölfræðiforritinu SPSS 20.0 (e. Statistical Package for 

Social Sciences; IBM Corp., 2001) fyrir Windows þar sem gagnaúrvinnsla fór fram og voru 
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einstaklingar teknir út sem vantaði upplýsingar um í einni breytu eða fleiri (e. exclude cases 

listwise). 

Leitandi þáttagreining var notuð til þess að greina gögn úr BIS/BAS spurningalistanum. 

Annars vegar var meginásaþáttagreining notuð (e. principal axis factoring) og hins vegar 

hlutagreining (e. principal components analysis). Meginásaþáttagreining var notuð til þess að 

finna sem mesta sameiginlega dreifingu eins fárra þátta og kostur var. Notast var við 

hornskakkan snúning (promax) við þáttagreiningu. Meginásaþáttagreining var síðan notuð til 

þess að setja breyturnar upp í línulegt líkan. Þessi aðferð metur aðkomu hvers atriðis að 

þættinum þangað til engin sameiginleg dreifing er eftir. Innra samræmi prófsins og undirkvarða 

þess var reiknað með Cronbach's alfa (α). Aðgreiniréttmæti var prófað með því að bera saman 

svör þátttakenda úr BIS/BAS spurningalistanum við mælikvarða fyrir vellíðan og vanlíðan 

(SPANE). Samleitniréttmæti var prófað með því að bera saman svör þátttakenda úr BIS/BAS 

spurningalistanum við mælikvarða fyrir tilfinningar og áhættusækni (e. Brief Sensation Seeking 

Scale; BSSS). Til þess að leggja mat á samleitni- og aðgreiniréttmæti BIS/BAS prófsins voru 

BSSS og SPANE prófin þáttagreind með hornskökkum snúning og meginásagreiningu, síðan 

var fylgni reiknuð milli undirþátta prófanna. Að lokum var gerð dreifigreining til þess að kanna 

hvort munur væri á heildarskori á BIS/BAS prófinu eftir aldursflokkum. 

Niðurstöður og umræða 

Lýsandi tölfræði 

Í töflu 2 má sjá hámarksskor, meðaltöl, staðalfrávik, áreiðanleika, skekkju og ferilris 

fyrir alla fjóra þættina. Heildaráreiðanleiki BIS/BAS prófsins eftir endurkóðun var α = 0,73. 

Áreiðanleiki þáttanna var á bilinu α = 0,46 til 0,74. Mesti áreiðanleikinn var fyrir BIS þáttinn 

α = 0,74 en minnsti áreiðanleikinn var við þáttinn Drifkraftur α = 0,46. Áreiðanleiki þykir 

óviðunandi sé hann undir 0,50 og lélegur sé hann á milli 0,50 - 0,60. Þá er hann talinn 

ásættanlegur sé hann á milli 0,60-0,70, góður sé hann á milli 0,70 - 0,80 og mjög góður sé hann 

yfir 0,90 (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). 
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Tafla 2. 
Hámarksskor, meðaltöl, staðalfrávik, áreiðanleiki, skekkja og ferilris miðað við þætti 
frumgerðar BIS/BAS kvarðanna. 

 

Þáttagreining 4 þættir  

Í upphafi úrvinnslu var athugað hvort þau gögn sem átti að vinna með uppfylltu öll 

skilyrði þáttagreiningar. Viðmið stóðust fyrir KMO (Kaiser Meyer Olkin Measure of sampling 

adequacy = 0,80). Fylgnifylkið var auk þess í lagi þar sem Bartletts (Bartlett‘s test of sphercity) 

var marktækt (p < 0,001). Samkvæmt Einari Guðmundssyni og Árna Kristjánssyni (2005) er 

Bartletts prófið marktækt ef KMO er yfir 0,3. Auk þess nefna þeir almenna reglu um að æskilegt 

þyki að úrtak sé 5 - 15 sinnum stærra en fjöldi atriða og því stóðust gögnin einnig þau viðmið 

þar sem fjöldi atriða var 20 og þátttakendur í gagnasafninu voru 530; 179 karlar (33,8%), 345 

konur (65,1%) og 6 skráðir sem annað eða um (1,1%). Við greiningu var notast við 

meginásaþáttagreiningu (e. principal axis factoring) og þáttunum snúið með hornskökkum 

snúningi (promax). Niðurstöður úr skriðuriti (e. scree plot) sýna 5 þætti með eigingildi yfir 1,0. 

Í grein Carver og White (1994) kemur fram að upprunalega þáttagreiningin er með 4 þáttum og 

var ákveðið að notast við það líkan í þáttagreiningunni, eigingildi þátta 1 - 4 sýndi (3,9, 2, 1,5, 

1,4) og skýrðu þau 43,72% af dreifni þáttanna sjá mynd 1. 

 

Þáttur Hámarksskor Meðaltal Staðalfrávik α Skekkja Ferilris   

BAS_Drifkraftur 12 8,03 2,39 0,46 1,003 1,233   

BAS_Spennusækni 16 9,09 2,75 0,70 0,594 -0,139   

BAS_Verðlaunasvörun 20 13,22 3,07 0,64 0,294 -0,533   

BIS 21 17,13 4,03 0,74 0,277 0,067   

Athugasemd. α = Cronbach‘s alpha. 
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Mynd 1. Skriðurit úr þáttagreiningu allra spurninga á BIS/BAS. 

Þáttahleðsla atriða 

Í töflu 3 hafa 20 atriði verið flokkuð eftir því hvernig þau hlaða á hvern þátt fyrir sig. 

Sjá má fjóra þætti sem hafa verið nefndir Forðunarhegðun (BIS), sem er þáttur, og svo BAS 

sem eru 3 þættir; Drifkraftur (e. drive), Spennusækni (e. fun seeking), Verðlaunasvörun (e. 

reward responsiveness). Þáttahleðslan fyrir BIS var á bilinu 0,50 til 0,73. Þáttahleðslan fyrir 

Drifkraft var engin. Þáttahleðslan fyrir Spennusækni var á bilinu 0,42 til 0,58. Þáttahleðslan 

fyrir Verðlaunasvörun var á bilinu 0,28 til 0,58. 

Niðurstöður úr þáttagreiningu 

Bygging líkansins var ólík frumgerðinni á þann hátt að undirkvarðar BAS sem snúa að 

Drifkrafti og Verðlaunasvörun mynda sameiginlegan þátt sem við köllum Drifin 

verðlaunasvörun. BAS kvarðinn sem sneri að Spennusækni myndaði sér þátt ásamt atriði 21: 

,,Mér halda engin bönd þegar ég sækist eftir einhverju“, sem samkvæmt frumgerðinni tilheyrir 

þættinum sem snýr að Drifkrafti. Sama atriði hlóð einnig á þáttinn sem sneri að Drifkrafti í 

þáttagreiningu (Franken o.fl., 2005).  

BIS kvarðinn kemur að mestu leyti eins út og í frumgerðinni að undanskildum atriðum 

2: ,,Ég finn sjaldan fyrir hræðslu eða kvíða, jafnvel þó að eitthvað slæmt sé að koma fyrir mig“ 

og 22: ,,Ég hræðist fátt í samanburði við vini mína“, en þau mynda sameiginlegan þátt.   
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Tafla 3. 
Þáttahleðslur atriða BIS/BAS spurningalistans. 

                                             Þættir 

Atriði BIS Drif-
kraftur 

Spennu-
sækni 

Verðlauna-
svörun 

Forðunarhegðun         

Gagnrýni eða skammir særa mig talsvert 0,50    

Það veldur mér áhyggjum og uppnámi að vita til þess að 
einhver sé reiður út í mig.. 

0,58    

Ef ég held að eitthvað óþægilegt muni gerast verð ég 
yfirleitt ansi óróleg/ur. 

0,56    

Ég verð áhyggjufull/ur þegar ég held að ég hafi staðið mig 
illa í einhverju mikilvægu. 

0,73    

Ég hef áhyggjur af því að mistakast. 0,55    

Ég finn sjaldan fyrir hræðslu eða kvíða, jafnvel þó að 
eitthvað slæmt sé að koma fyrir mig. 

 0,53   

Ég hræðist fátt í samanburði við vini mína.  0,60   

 Drifkraftur     

Ég legg mjög mikið á mig til þess að fá það sem ég vil.    0,87 

Ég geri allt sem ég get til að öðlast það sem ég vil.    0,40 

Ef ég sé tækifæri til að fá eitthvað sem ég vil þá geng ég 
strax í það. 

   0,33 

Mér halda engin bönd þegar ég sækist eftir einhverju.   0,28  

 Spennusækni       

Ég er alltaf tilbúin/n að prófa eitthvað nýtt ef ég held að 
það verði skemmtilegt. 

    0,42  

Ég geri oft eitthvað einungis vegna þess að það gæti reynst 
skemmtilegt. 

    0,52  

Ég tek oft skyndiákvarðanir.     0,58  

Ég þrái að upplifa spennu og að upplifa eitthvað nýtt.     0,52  

Verðlaunasvörun       

Ef ég stend mig vel í einhverju vil ég helst halda áfram að 
gera það. 

     0,59 

Ég verð spennt/ur þegar ég fæ eitthvað sem ég vil.      0,42 

Þegar ég sé tækifæri sem mér þykir áhugavert verð ég 
samstundis spennt/ur.. 

   0,29 

Það hefur mikil áhrif á mig þegar eitthvað jákvætt gerast 
hjá mér. 

   0,28 

Mér þætti spennandi að vinna keppni.      0,17 

Athugasemd. N = 530. 
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Athyglisvert er að báðar fullyrðingarnar snúa að hræðslu og bæði atriðin voru 

öfugkóðuð. Eftir að hafa gengið úr skugga um að öfugkóðunin hafi heppnast sem skyldi var 

reynt að finna skýringar á því hvers vegna atriðin mynda sér þátt. Útkoma þáttagreiningar sem 

Gray, Hanna, Gillen og Rushe (2016) framkvæmdu á ensku útgáfu prófsins leiddi í ljós að sömu 

þættir BIS kvarðans, atriði 2 og 22, mynduðu sér þátt. Þau héldu því fram að BIS kvarðanum 

ætti að vera skipt upp í tvennt: kvarða sem mælir kvíða annarsvegar og hræðslu hins vegar 

(Gray o.fl., 2016). Með bæði leitandi og staðfestandi þáttagreiningu virtist prófið koma betur 

út með 5 undirþáttum, þar sem að þáttahleðslurnar voru skýrari og ytra réttmæti betra (Gray 

o.fl., 2016). Einnig kemur í ljós að fleiri rannsakendur hafa lent í vandræðum með áðurnefnd 

atriði BIS kvarðans þar sem að þau hafa dregið úr áreiðanleika og truflað þáttabygginguna 

(Clogswell, Alloy, van Dulmen og Fresco, 2006; Cooper, Gomez og Aucote, 2007; Poythress 

o. fl., 2008). Þegar þáttagreining okkar var gerð með aðeins 2 undirþáttum kom út nokkuð 

einföld bygging, þættir BAS og BIS mynduðu þætti í samræmi við frumgerðina en þó voru 

atriði 2 og 22 með veika hleðslu við báða þætti. 

Áreiðanleiki 

Heildaráreiðanleiki BIS/BAS prófsins er α = 0,73 og er því góður en batnar lítillega við 

það að taka út atriði 2 (α = 0,74) og 22 (α = 0,75). Áreiðanleiki BIS kvarðans er α = 0,59 að 

meðtöldum atriðum 2 og 22, hins vegar er hann α = 0,69 án atriða 2 og 22 og fer þannig úr því 

að vera lélegur í að vera ásættanlegur. Áreiðanleiki þáttarins sem myndaðist úr atriðum 2 og 22 

var óviðunandi eða α = 0,21 og því var ákveðið að nota hann ekki til frekari útreikninga. 

Heildaráreiðanleiki BAS (allir undirþættir meðtaldir) er góður eða α = 0,74 en myndi aukast 

við það að taka út atriði 21 (α = 0,75). Áreiðanleiki BAS undirþáttarins Spennusækni er 

óviðunandi eða α = 0,52 og myndi aukast við að taka út öll atriði þáttarins að undanskildu atriði 

20: ,,Ég þrái að upplifa spennu og að upplifa eitthvað nýtt“ (α = 0,42). Ef atriði 21: ,,Mér halda 

engin bönd þegar ég sækist eftir einhverju“ væri tekið út myndi það hækka áreiðanleikann upp 

í α = 0,55. Áreiðanleiki BAS undirþáttarins sem sneri að Drifinni verðlaunasvörun er góður eða 

α = 0,72 og væri ekki hægt að betrumbæta með því að fjarlæga atriði. 

Aðgreini- og samleitniréttmæti 

Þegar reiknuð var fylgni milli heildar BAS kvarðans og BIS kvarðans og BSSS kvarðans 

var enginn marktæk fylgni milli BAS kvarðans og BSSS, en neikvæð fylgni milli BAS kvarðans 

og BSSS þáttarins sem sneri að reynslusækni (r = - 0,122). Þegar fylgni var reiknuð út frá 

undirþáttum BAS kom í ljós jákvæð fylgni milli BAS þáttarins sem sneri að spennusækni og 
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BSSS kvarðans sem sneri að spennu- og ævintýrasækni (r = 0,125) og BSSS kvarðans sem 

sneri að hömluleysi (r = 0,112). Einnig kom í ljós neikvæð fylgni milli Drifinnar 

verðlaunasvörunar á BAS kvarðanum og reynslusækni á BSSS kvarðanum (r = - 0,105). Þá var 

neikvæð fylgni milli BIS kvarðans og BSSS þáttarins sem sneri að reynslusækni (r = 0,135). 

Fylgnin er lág en samleitniréttmæti heildar BAS kvarðans virðist þó vera ábótavant, að 

undanskildum þættinum sem sneri að spennusækni, þar sem kvarðarnir mæla líka hugsmíðar. 

Enginn fylgni var milli BAS kvarðans og SPANE prófsins og því er aðgreiniréttmæti BAS gott 

en prófin mæla ólíkar hugsmíðar. Hins vegar var jákvæð fylgni milli BIS kvarðans og 

undirþáttar SPANE sem snýr að vellíðan (r = 0,21) og undirþáttar SPANE sem snýr að vanlíðan 

(r = 0,25). Aðgreiniréttmæti prófsins er því ekki eins og best verður á kosið, en þrátt fyrir að 

fylgnin sé ekki há, var í upphafi ekki gert ráð fyrir fylgni þar sem ekki er um sömu hugsmíðir 

að ræða. Það sem gæti skýrt þessa niðurstöðu er að fólk sem skorar hátt á BIS kvarðanum er 

líklegra til að láta tilfinningar eins og kvíða stjórna gjörðum sínum (Johnson, Turner og Iwata, 

2003). 

 

Tafla 4. 
Meðaltöl og staðalfrávik undirþátta eftir aldurshópum. 

Aldur BAS-Spennusækni BAS-Drifin 
verðlaunasvörun 

BIS 

  M SD M SD M SD 

18-24 ára 12,58 2,98 21,88 4,51 13,67 3,10 

25-34 ára 10,94 3,32 20,70 5,11 12,30 3,73 

35-44 ára 11,07 2,84 19,42 4,34 11,14 3,30 

45-54 ára 10,68 2,91 18,95 4,40 10,82 3,54 

55-64 ára 10,42 2,71 18,91 4,96 10,88 3,21 

65 ára eða eldri 10,38 2,88 18,95 4,86 12,00 3,89 

 

Dreifigreining 

Til þess að kanna hvort munur væri á heildarskori á BIS/BAS prófinu eftir 

aldursflokkum var gerð dreifigreining. Munur á aldurshópum reyndist tölfræðilega marktækur 

(F (15, 1170) = 2,313, p < 0,005; Wilk's Λ = 0,916, partial η2 = 0,03) miðað við heildarskor á 
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Spennusækni (F (5, 390) = 2,360, p < 0,005), Drifinni verðlaunasvörun (F (5, 390) = 2,813, p 

< 0,005) og Forðunarhegðun (F (5, 390) = 4,256 p < 0,005) miðað við 95% öryggismörk. 

Eftirápróf Tukey var notað til að skoða hvar þessi munur lá. Á þættinum sem sneri að 

spennusækni var marktækur munur á þeim sem voru á aldrinum 45 - 54 ára (p = 0,046), 55 - 64 

ára (p = 0,022) og 64 ára og eldri (p = 0,050) miðað við þá sem voru á aldrinum 18 - 24 ára. 

Eftiráprófið leiddi ekki í ljós hvar munurinn lá á þættinum sem sneri að drifinni 

verðlaunasvörun. Á þættinum sem sneri að forðunarhegðun var marktækur munur á þeim sem 

voru á aldrinum 18 - 24 og þeim sem voru á aldrinum 35 - 44 ára (p = 0,026), 45 - 54 ára (p =  

0,004) og 55 - 64 ára (p = 0,009).  

 

Mynd 2. Meðaltalsskor úr frá Spennusækni. 

Spennusækni fer minnkandi eftir því sem aldur hækkar. Niðurstaðan er í takt við niðurstöður 

fyrri rannsókna á spennusækni (Butković og Bratko, 2003; Gibson, 1996). 
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Mynd 3. Meðaltalsskor út frá Drifinni verðlaunasvörun. 

Drifin verðlaunasvörun virðist frekar stýra hegðun yngri þátttakenda en þeirra sem eldri eru. 

Niðurstaðan kemur ekki á óvart þar sem að hún er sambærileg fyrri rannsóknum á aldurstengdri 

verðlaunasvörun (Galvan, 2010). Þá hefur Drifkraftur mælst hærri hjá ungmennum en hjá eldri 

hópum (Gray o.fl., 2016). 

Mynd 4. Meðaltalsskor út frá Forðunarhegðun (BIS). 
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Forðunarhegðun er meiri hjá þátttakendum á aldrinum 18 - 34 ára og elsta aldurshópnum. Önnur 

rannsókn á BIS/BAS prófinu gaf til kynna sambærilega niðurstöðu og að hræðsla og kvíði nái 

hámarki á unglingsárunum (Gray o.fl., 2016). 

Takmarkanir rannsóknarinnar 

Til að þýða og staðfæra staðlaða kvarða yfir á íslensku þarf að vanda vel til verka. Það 

er reynsla okkar í þýðingarferlinu að það þarf að leggja mikla áherslu á vönduð vinnubrögð, sér 

í lagi ef staðlaður kvarði er notaður í klínískum tilgangi. Þegar sálfræðileg próf eins og BIS/BAS 

eru þýdd þarf að vera til staðar mat á inntaki prófsins, eiginleikum þess og hvort erlend túlkun 

eigi við á Íslandi (Einar Guðmundsson, 2016). Hlutverk sálfræðilegs prófs er ætlað að mæla 

ákveðna hugsmíð og verður þýðingin að hafa sambærilega próffræðilega eiginleika og 

frumútgáfa (The International Test Commission, 2017). Þegar þýða á kvarða eða sálfræðipróf 

þarf að gæta vel að vali þýðenda því hlutverk þýðanda er að þýða upprunalegan texta og sjá til 

þess að málfar sé við hæfi markhópsins (Sigurgrímur Skúlason, 2005). Það vinnulag sem 

ákveðið er á þýðingu textans verður að vera fyrirfram ákveðið það er ef tveir þýðendur er 

fengnir til verksins þá getur skipulagið verið með þeim hætti að tveir sjálfstæðir þýðendur þýða 

textann og síðan er fenginn óháður þriðji aðili til þess að ganga frá lokaútkomu textans (Grisay, 

2003). Mistök í þýðingu spurninga á prófinu veikir mælitækið og verða próffræðilegir 

eiginleikar ekki eins og í frumútgáfu prófsins (Sigurgrímur Skúlason, 2005). Til eru ýmsar 

aðferðir til að kanna gæði þýðingar og m.a. eru hugarferlaviðtöl ein af þeim leiðum sem notaðar 

hafa verið til að innihaldsgreina þýðingarvandamál eða hvort vandamálið sé menningarlegs 

eðlis (Sigurgrímur Skúlason, 2005). Hugarferlaviðtöl er safnheiti yfir eigindlegar aðferðir sem 

eru ekki flóknar í framkvæmd en hafa reynst gagnlegar við gerð spurningalista og/eða aðlögun 

þeirra að mismunandi menningarsvæðum (Wild o.fl., 2005). Tilgangur hugarferlaviðtala er 

margþættur, þar á meðal að varpa ljósi á kerfisbundna skekkju í orðalagi spurningalista og 

aðstoða við túlkun á fylgnistuðlum og öðrum niðurstöðum megindlegra aðferða á borð við 

þáttagreiningar (Wild o.fl., 2005). Tvennskonar spurningar eru notaðar í hugaferlaviðtölum það 

er annars vegar að þátttakandi hugsi upphátt á meðan hannsvarar spurningalistanum og hins 

vegar er þátttakandinn beðinn um að lesa spurningar upphátt og velta svarmöguleikum fyrir sér 

upphátt (Wild o.fl., 2005). Rannsakandi skrifar síðan hjá sér, yrt og óyrt viðbrögð við einstaka 

spurningum, til dæmis hlátur og hik (Beatty og Willis, 2007). Rannsakandi fylgir þessu eftir 

með því að spyrja spurninga um hvaða atriði vöktu helst athygli, hvaða atriði voru erfið eða 

furðuleg ásamt því að spyrja að lokum út í þau viðbrögð sem hann hafði skráð hjá sér (Beatty 

og Willis, 2007). 
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Til þess að skoða nánar hvort eitthvað hafi farið úrskeiðis við þýðingu og aðlögun á 

prófinu var notast við hugarferlaviðtöl sem yfirleitt eru notuð til þess að gefa vísbendingar um 

orðalag sem þarf að laga (Beatty og Willis, 2007). Hugarferlaviðtöl fara að öllu jöfnu fram áður 

en könnun er send út en við höfðum ekki kost á því. Viðtölin geta verið gagnleg til þess að gera 

þýðendum/höfundum kleyft að átta sig betur á vandamálum sem upp geta komið við spurningar, 

til að mynda hvort innihaldið sem á að miðla sé nægilega skýrt (Beatty og Willis, 2007). 

Brugðið var á það ráð að taka eftir á eigindleg viðtöl sem leiddu í ljós að mögulega 

endurspegluðu þessi atriði ekki nægilega vel íslenskt orðalag. 

Þátttakendur hugarferlaviðtala komu með athugasemdir um orðalag ýmissa atriða 

listans. Niðurstaðan er sú að þau atriði hafi líklega átt betur við íslenska menningu ef orðalag 

hefði verið annað. Þátttakandi B (38 ára) lagði hann fram tillögu við spurningu nr. 2: ,,Ég finn 

sjaldan fyrir hræðslu eða kvíða, jafnvel þó að eitthvað slæmt sé að koma fyrir mig“, þar hefði 

líklega mátt sleppa seinni hluta spurningarinnar og setja punkt á eftir kvíða. Einnig gerði hann 

athugasemd við spurningu nr. 3: ,,Ég legg mjög mikið á mig til þess að fá það sem ég vil“ en 

þar hefði líklega komið betur út að sleppa orðinu ,,mjög“ þar sem svarmöguleikar við 

spurningum innihalda það orð. þá gerði hann tillögu við spurningu nr. 12: ,,Ef ég sé tækifæri til 

að fá eitthvað sem ég vil þá geng ég strax í það“, þar hefði spurningin mögulega hljómað betur 

sem ,,Ef ég sé tækifæri til að fá eitthvað sem ég vil þá gríp ég það strax”. Að auki gerði hann 

athugasemd við spurningu nr. 20: ,,Ég þrái að upplifa spennu og að upplifa eitthvað nýtt“ að 

spenna og eitthvað nýtt sé ekki það sama og lagði því fram tillögu um að breyta henni í ,,Ég 

þrái að upplifa nýja og spennandi hluti”. Að lokum gerði hann athugasemd við spurningu nr. 

22: ,,Ég hræðist fátt í samanburði við vini mína“, þar þyrfti að taka til greina mismunandi aldur 

og aðstæður því margir hverjir væru að umgangast vinnufélaga og fjölskyldu oftar heldur en 

vini sína. Því lagði hann til að orða spurninguna ,,Ég hræðist fátt miðað við aðra í kringum 

mig“. 

Þátttakendur A (58 ára) og C (74 ára) töldu að spurning nr. 21: ,,Mér halda engin bönd 

þegar ég sækist eftir einhverju“ hefði mögulega verið skiljanlegri ef hún hefði verið orðuð 

,,Þegar ég sækist eftir einhverju læt ég ekkert stöðva mig”. Hins vegar fannst þátttakanda D sú 

spurning vera vel orðuð og skiljanleg. Orðalag þessa atriðis hefur þó líklega verið óskýrt fyrir 

marga þátttakendur rannsóknarinnar þar sem að það kom einna verst út úr próffræðilegu 

greiningunni. 

Þátttakendur C og D (55 ára) gerðu athugasemdir við orðið ,,spennt/ur“ í nokkrum 

spurningum. Í spurningu nr. 7: ,,Ég verð spennt/ur þegar ég fæ eitthvað sem ég vil“ og spurningu 

nr. 14: ,,Þegar ég sé tækifæri sem mér þykir áhugavert verð ég samstundis spennt/ur“ kom 
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þátttakandi C með tillögu um að nota frekar ,,fyllist ég áhuga“ í báðum spurningum, þátttakandi 

D var með svipaða athugasemd við spurningu nr. 7 og fannst orðalagið ,,Ég verð ánægð/ur 

þegar ég fæ það sem ég vil“ eiga betur við. Þá fannst þátttakanda D einnig óskýrt hvað væri 

verið að spyrja um í spurning nr. 23: ,,Mér þætti spennandi að vinna keppni“ vegna orðsins 

,,spennandi“ en hafði þó ekki tillögu að öðru orðalagi. 

Að lokum gerði þátttakandi C athugasemd við spurningu nr. 8: ,,Gagnrýni eða skammir 

særa mig talsvert“ en hann lagði til að þar mætti sleppa orðinu ,,talsvert“. 

Ályktanir og framtíðarhorfur 

Niðurstaða okkar út frá þáttahleðslu atriðanna og áreiðanleikaprófa er sú, að við þýðingu 

og aðlögun fyrrnefndra atriða hafi eitthvað farið úrskeiðis þannig að að bygging undirþátta varð 

óskýr. Hugsmíðar- og inntaksréttmæti undirkvarða BAS er ábótavant í íslenskri þýðingu og 

aðlögun að teknu tilliti til niðurstaðna megindlegra og eigindlegra mælinga rannsóknarinnar. 

En undirþættirnir urðu tveir í stað þriggja og atriði sem eiga að mæla drifkraft annars vegar og 

verðlaunasvörun hins vegar virðast vera að mæla sömu hugsmíð. Þessi sameiginlegi þáttur sem 

við fengum út úr greiningunni reyndist þó hafa góðan áreiðanleika, en Spennusækni þátturinn 

hafði slakan áreiðanleika. Hugsanlega var áreiðanleiki tveggja þátta líkansins betri vegna þess 

að undirflokkar BAS eru einfaldlega betur til þess fallnir að mæla nálgunarhegðun í heild í 

íslenskri þýðingu. BAS kvarðinn, í íslenskri þýðingu og aðlögun, virðast því fremur einsleitari 

en það fjölvídda próf sem honum er ætlað að vera þar sem að samræmi virðist hafa verið í 

svörum á BAS kvarðanum í heild og þar með haft áhrif á áreiðanleika undirflokka. Slík 

svarskekkja getur myndast þegar þátttakendur hafa tilhneigingu til þess að svara svipuðum 

spurningum eins. Til dæmis vísa atriði innan hugsmíðanna Drifkraftur og Verðlaunasvörun 

báðar til þess að mjög eftirsóknarvert sé að ná settu markmiði: ,,Ég legg mjög mikið á mig til 

þess að fá það sem ég vil“ (Drifkraftur) og ,,Ég verð spennt/ur þegar ég fæ eitthvað sem ég vil“ 

(Verðlaunasvörun). Sömuleiðis eiga atriði innan hugsmíðarinnar Spennusækni sameiginlega 

eiginleika með atriðum á borð við: ,,Mér þætti spennandi að vinna keppni“ (Verðlaunasvörun). 

Einnig virðist atriðið ,,Ég tek oft skyndiákvarðanir“ (Spennusækni) ekki vera að mæla ólíkan 

eiginleika og atriðið ,,Ef ég sé tækifæri til að fá eitthvað sem ég vil þá geng ég strax í það“ 

(Drifkraftur). En rök má færa fyrir því að það að sjá tækifæri og grípa það strax sé í raun ákveðin 

lýsing á því hvernig fólk tekur skyndiákvarðanir, það framkvæmi án mikillar umhugsunar. 

Hugsmíðar- og inntaksréttmæti BIS kvarðans virðist einnig vera ábótavant í íslenskri þýðingu 

og aðlögun þar sem að 2 atriði mynduðu sér þátt og höfðu enga fylgni við önnur atriði BIS 

kvarðans. BIS kvarðinn virtist því mæla tvær ólíkar hugsmíðar í stað einnar, hræðslu annars 

vegar og forðun hins vegar. Umhugsunarefni er að slík niðurstaða skuli endurtaka sig milli 
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rannsókna, að BIS kvarðinn mæli ólíkar hugsmíðar. Þess má þó geta að þar sem að 

dreifigreiningin leiddi í ljós að niðurstöður eru svipaðar milli rannsókna út frá aldri sem gefur 

til kynna að íslensk aðlögun og þýðing prófsins mæli svipaða eiginleika forðunarhegðunar og 

nálgunarhegðunar án þess að mæla nákvæman mun á nálgunarhegðun. Hugsanlega er útkoman 

á þessa leið vegna þess að nálgun fólks á hugtökunum spennusækni, drifkraftur og 

verðlaunasvörun hefur breyst frá því að prófið var fyrst gefið út. 

Aðgreiniréttmæti undirþátta BAS var gott en hið gagnstæða átti við um BIS kvarðann. 

En líklega er það vegna þess að hegðun sem stýrist af forðunarhvötum er líklegri til að tengjast 

ýmiskonar tilfinningum (Gray, 1970; Johnson, Turner og Iwata, 2003) en hegðun sem stýrist af 

nálgunarhvötum, sem tengist aðeins jákvæðum tilfinningum og markmiðasækni (Gray, 1970). 

Samleitniréttmæti prófsins var óviðunandi að mestu leyti fyrir utan þáttinn sem sneri að 

spennusækni. Innra samræmi var slakt og því er erfitt að alhæfa um hugsmíðarréttmæti hans í 

íslenskri menningu eins og hann stendur nú. Mat okkar á samleitni- og aðgreiniréttmæti prófsins 

var eins og gefur að skilja einnig undir áreiðanleika þess komið. Í ljósi þess að innra samræmi 

í svörum á undirkvörðum BAS var ekki góður höfum við ekki viðunandi gögn í höndunum til 

þess að styðja túlkun á mæligildum prófsins. Þar að auki virðist mismunandi útkoma úr 

þáttagreiningum fyrri rannsókna ekki styrkja þær kenningar sem liggja að baki prófinu. Þó er 

margt annað sem getur haft áhrif á áreiðanleika en inntak prófsins. Til að mynda þurfa svarendur 

prófsins að beita huglægu mati þegar þeir svara prófinu og við það getur myndast mæliskekkja. 

Einnig er breytileiki í því hvernig fólk svarar prófum og hvert dagsformið er. Eitt dæmi sem 

hægt væri að nefna um mæliskekkju, sem getur komið fram við rannsóknir af þessu tagi, er að 

svarendur flýta sér að svara, án mikillar umhugsunar, þar sem að engrar útkomu er að vænta 

fyrir þá sjálfa (Maniaci og Rogge, 2014). 

Niðurstöður hugarferlaviðtala renna stoðir undir þá ályktun okkar að þýðingin hafi ekki 

verið eins og best var á kosið til þess að undirkvarðar prófsins séu áreiðanlegir og þá sér í lagi 

þýðing þeirra atriða sem höfðu neikvæð áhrif á áreiðanleika. Við þýðingu og aðlögun prófsins 

leggjum við því til að atriðin séu bakþýdd og hugarferlaviðtöl gerð áður en rannsókn hefst. 

Einnig veltum við upp þeirri spurningu hvort tími sé kominn til þess að aðlaga atriði prófsins 

betur að nútímanum þar sem að um 26 ár eru liðin síðan það var gefið út. Þá gæti 

menningarmunur auk þess haft mikil áhrif á það hvernig til tekst að þýða prófið svo að 

undirkvarðar þess aðgreini hugsmíðarnar.  
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Rannsakendur hafa sýnt fram á að BIS/BAS prófið búi yfir góðum próffræðilegum 

eiginleikum þar sem að þáttabygging, réttmæti og áreiðanleiki hefur verið með besta móti 

(Franken, Muris og Rassin, 2005; Müller og Wytykowska, 2005; Şişman, 2012). Hins vegar 

hafa niðurstöður rannsókna einnig sýnt fram á hið gagnstæða (Clogswell, Alloy, van Dulmen 

og Fresco, 2006; Cooper, Gomez og Aucote, 2007; Poythress o. fl., 2008). Það ýtir enn frekar 

undir þá ályktun okkar, að kominn sé tími á að aðlaga prófið frekar að nútímalegri menningu 

enda breytist tungutak og menning milli kynslóða. Forvitnilegt væri að sjá hvort áreiðanleiki 

og réttmæti sem og þáttabygging prófsins myndi batna ef prófið væri betur aðlagað að 

menningu nútímans, þýðingin bakþýdd og hugarferlaviðtöl tekin fyrir fram. 

Lokaorð 

Það er ljóst að niðurstöður rannsóknar okkar eru að BIS/BAS prófið í íslenskri þýðingu 

og aðlögun mælir í heild forðunar- og nálgunarhegðun með góðum áreiðanleika og réttmæti. 

Prófið er því gagnlegt til þess að mæla forðunar- og nálgunarhegðun í þeirri mynd sem það er 

nú. Undirþættir BAS hafa misgóðan áreiðanleika og samleitni- og aðgreiniréttmæti er mismikið 

eftir undirþáttum. Prófið er því ekki nákvæmt mælitæki til þess að mæla undirþætti BAS og 

þyrfti að aðlaga betur. Einnig er niðurstaða hugarferlaviðtala vísbending um þá ályktun okkar. 

Þá var dreifigreining á heildarskori eftir aldursflokkum í samræmi við niðurstöður fyrri 

rannsókna á BIS/BAS prófinu og rennir sú niðurstaða stoðum undir þá ályktun okkar að prófið 

mælir forðunar- og nálgunarhegðun í íslenskri þýðingu og aðlögun. 
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Fylgiskjal. 

BIS/BAS í íslenskri þýðingu. 

1. Fjölskyldan er það mikilvægasta í lífinu. 

2. Ég finn sjaldan fyrir hræðslu eða kvíða, jafnvel þó að eitthvað slæmt sé að koma fyrir mig, 

3. Ég legg mjög mikið á mig til þess að fá það sem ég vil. 

4. Ef ég stend mig vel í einhverju vil ég helst halda áfram að gera það. 

5. Ég er alltaf tilbúin/n að prófa eitthvað nýtt ef ég held að það verði skemmtilegt. 

6. Það skiptir mig máli hvernig ég er klædd/ur. 

7. Ég verð spennt/ur þegar ég fæ það sem ég vil. 

8. Gagnrýni eða skammir særa mig talsvert. 

9. Ég geri allt sem ég get til að öðlast það sem ég vil. 

10. Ég geri oft eitthvað einungis vegna þess að það gæti reynst skemmtilegt.  

11. Ég á erfitt með að finna tíma til að sinna hversdagslegum erindum eins og að fara í 

klippingu. 

12. Ef ég sé tækifæri til að fá eitthvað sem ég vil þá geng ég strax í það. 

13. Það veldur mér áhyggjum og uppnámi að vita til þess að einhver sé reiður út í mig. 

14. Þegar ég sé tækifæri sem mér þykir áhugavert verð ég samstundis spennt/ur. 

15. Ég tek oft skyndiákvarðanir 

16. Ef ég held að eitthvað óþægilegt muni gerast verð ég yfirleitt ansi óróleg/ur 

17. Ég velti því oft fyrir mér hvers vegna fólk hegðar sér eins og það gerir. 

18. Það hefur mikil áhrif á mig þegar eitthvað jákvætt gerist hjá mér. 

19. Ég verð áhyggjufull/ur þegar ég held að ég hafi staðið mig illa í einhverju mikilvægu.  

20. Ég þrái að upplifa spennu og að upplifa eitthvað nýtt. 

21. Mér halda engin bönd þegar ég sækist eftir einhverju. 

22. Ég hræðist fátt í samanburði við vini mína.  

23. Mér þætti spennandi að vinna keppni. 

24. Ég hef áhyggjur af því að mistakast. 

 
 


