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Markmið þessarar rannsóknar var að kanna sambandið á milli mismunandi tegunda 

rómantískrar tengslamyndunar og undanlátssemi.  Kvíðakennd og forðandi 

tengslamyndun var skoðuð ásamt fjórum tegundum tengslamyndunar samkvæmt 

Bartholomew sem eru traust, eignandi, fráhrindandi og óttabundin.  Einnig var 

athugað hvort þunglyndi, kvíði eða lágt sjálfsmat hefðu áhrif á þessi tengsl.  

Sambærileg rannsókn var gerð árið 2008 á þunguðum konum en annars hefur 

undanlátssemi lítið verið rannsökuð í tengslum við rómantíska tengslamyndun.  Nú 

voru 305 háskólanemar valdir af handahófi til að svara sjálfsmatskvörðunum 

MMARA um náin sambönd, GCS um undanlátssemi, DASS um líðan og RSES um 

sjálfsmat.  Settar voru fram tvær tilgátur í þessari rannsókn.  Fyrri tilgátan var sú að 

neikvæð tengslamyndun (kvíðakennd og forðandi tengsl) hafi jákvæða fylgni við 

undanlátssemi.  Seinni tilgátan var sú að af fjórum tengslamyndunum Bartholomew 

muni undanlátssemi vera mest hjá þeim sem mynda óttabundin tengsl og minnst hjá 

þeim sem mynda traust tengsl.  Helstu niðurstöður voru þær að tengsl voru á milli 

kvíðakenndrar tengslamyndunar og undanlátssemi en ekki á milli forðandi 

tengslamyndunar og undanlátssemi.  Þeir sem mynduðu óttabundin tengsl voru 

undanlátssamastir en það kom á óvart að þeir sem mynduðu fráhrindandi tengsl 

voru minnst undanlátssamir.  Af neikvæðu tilfinningunum höfðu einungis 

þunglyndi og lágt sjálfsmat áhrif á sambandið á milli tengslamyndunar og 

undanlátssemi.  Almennt benda niðurstöður því til að tengsl séu á milli neikvæðrar 

tengslamyndunar og undanlátssemi. 
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1.  Inngangur 

 
Rómantísk tengsl eru stór hluti af lífi fólks og flestir sækjast almennt eftir slíkum 

tengslum einhvern tímann á lífsleiðinni.  Cialdini og Goldstein (2004) bentu á að 

það er eðli mannsins að vilja vera náinn öðrum.  Eftir því sem okkur líkar betur við 

manneskjuna og hún fellur betur að okkur, því tilbúnari erum við til að fara í náið 

samband með henni.  Þegar allt gengur vel geta rómantísk tengsl veitt viðkomandi 

aðila mikla vellíðan og fullnægingu en þannig er því ekki alltaf háttað.  Hvað veldur 

því að sum sambönd reynast farsæl en önnur ganga ekki upp?  Líklegast er margt 

sem hefur þar áhrif eins og tilfinningar, hegðun og skoðanir beggja aðila.  

Vísbendingar eru um að tengsl séu á milli undanlátssemi og gæða rómantískra 

tengsla (Gísli H. Guðjónsson, Jón Friðrik Sigurðsson, Linda Bára Lýðsdóttir og 

Halldóra Ólafsdóttir, 2008).  Undanlátssemi vísar til þess að viðkomandi bregst 

alltaf jákvætt við óskum og kröfum annarra, hvort sem það er æskilegt eða ekki 

(Gísli H. Guðjónsson, Jón Friðrik Sigurðsson, Berglind Brynjólfsdóttir og 

Hrafnhildur Hreinsdóttir, 2002).  Þeir sem eru undanlátssamir hljóta því að eiga 

erfiðara með að byggja upp farsælt samband.  Grunnurinn að traustum og góðum 

samböndum hlýtur frekar að vera sá að báðir aðilar tjái sínar sönnu tilfinningar og 

skoðanir, heldur en að láta eftir til að þóknast hinum aðilanum. 

John Bowlby var upphafsmaður tengslamyndunarkenningarinnar og kannaði 

hann aðallega hvernig sambandinu á milli barna og umönnunaraðila er háttað.  

Sálfræðingurinn Mary Ainsworth kom síðar til samstarfs við hann og taldi hún til að 

mynda að börn mynduðu þrenns konar tengsl við sinn helsta umönnunaraðila, sem 

oftast er móðirin; traust, óttabundin og forðandi tengsl (Ainsworth, Blehar, Waters 

og Wall, 1978).  Á seinni árum hafa rannsakendur einnig verið að kanna hvernig 

fullorðnir mynda mismunandi tengsl við annað fólk sem er náið þeim.  Hazan og 

Shaver (1987) skiptu tengslamyndun á sama hátt og Ainsworth nema þau skoðuðu 

rómantísk tengsl á fullorðinsárum.  Bartholomew (1990) talaði um fjórar tegundir 

tengslamyndunar fullorðinna; trausta, eignandi, fráhrindandi og óttabundna 

tengslamyndun.   

Samkvæmt Marusic, Kamenov og Jelic (2006) verða þeir sem mynda traust tengsl í 

barnæsku við umönnunaraðila sinn tilfinningalega stöðugri og jákvæðari á 

fullorðinsárum sem síðan kemur fram í betri samböndum við aðra.  Hins vegar gætu 

ótraust tengsl snemma á lífsleiðinni leitt til fleiri neikvæðra tilfinninga á 
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fullorðinsárum.  Waters, Merrick, Treboux, Crowell og Albersheim (2000) gerðu 

rannsókn á tengslamyndun hjá 12 mánaða börnum.  Haft var samband við þau aftur 

20 árum síðar og tengslamyndun þeirra sem fullorðnir einstaklingar könnuð.  Þeirra 

niðurstöður bentu til þess að tengslamyndun sem myndast í barnæsku gæti breyst á 

fullorðinsárum vegna neikvæðra atburða í lífinu eins og foreldramissis eða erfiðra 

veikinda.   

 Hingað til hefur lítið verið rannsakað hvernig sambandinu á milli 

undanlátssemi og rómantískra tengsla er háttað.  Markmiðið með þessari rannsókn 

er því að öðlast meiri vitneskju um hver þessi tengsl eru.  Hefur tengslamyndun 

áhrif á undanlátssemi einstaklinga og skiptir þá máli um hvers konar tengsl er að 

ræða?  Jafnframt verður athugað hvort að kvíði, þunglyndi og lágt sjálfsmat séu að 

hafa áhrif á þessi tengsl. 

 

 

1.1. Hvað er undanlátssemi? 

 
Hugtakið undanlátssemi vísar til þess að óskum og kröfum annarra er framfylgt og 

skiptir hún því miklu máli í félagslegum samskiptum (Bond og Smith, 1996).  Gísli 

H. Guðjónsson (2003) skilgreinir undanlátssemi sem tilhneigingu einstaklingsins til 

að hlýða fyrirmælum eða láta undan beiðnum til að öðlast skjótan ábata.  Ekki má 

rugla undanlátssemi saman við sefnæmi (suggestibility).  Þeir sem eru sefnæmir, 

samþykkja ómeðvitað leiðandi spurningar og láta undan þrýstingi, í þeirri trú um að 

þeir séu að svara rétt.  Þeir sem eru undanlátssamir eru hins vegar fullkomlega 

meðvitaðir um að þeir séu að láta undan óskum eða kröfum frá öðrum, og gera það 

jafnvel þótt það sé í andstöðu við það sem þeir vilja (Gísli H. Guðjónsson o.fl., 

2002; Hogg og Vaughan, 2008).  Óskir og kröfur eru hluti af daglegu lífi, en það er 

misjafnt hvernig þær eru settar fram.  Stundum eru þær skýrar og augljósar eins og 

þegar fólki er boðið í matarboð en einnig geta þessar óskir eða kröfur verið duldar, 

eins og þegar eitthvað annað liggur að baki matarboðinu, boðið gæti verið til að fá 

einstaklinginn til að láta undan og samþykkja mikilvægan samning (Hogg og 

Vaughan, 2008).    

Undanlátsemi er skyld hugtökunum fylgispekt (conformity) og hlýðni 

(obedience).  Í öllum tilfellum fylgir manneskjan ekki sinni eigin sannfæringu 

heldur lætur undan utanaðkomandi þrýstingi.  Bæði fylgispekt og hlýðni lærast með 
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félagslegum samskiptum og stuðla að hluta til að því að fólk fari eftir reglum 

samfélagsins.  Fylgispekt er mjög vítt hugtak og getur sem dæmi átt við það þegar 

einstaklingurinn breytir hegðun sinni eða skoðunum vegna hópþrýstings.  

Sálfræðingurinn Solomon Asch hefur mikið rannsakað fylgispekt.  Í einni af 

rannsóknum hans var sex þátttakendum sýnd lína í ákveðinni lengd, síðan áttu þeir 

að bera hana saman við þrjár aðrar línur og segja hver þeirra væri sambærileg að 

stærð.  Allir þátttakendur nema einn voru vitorðsmenn með rannsakendum.  

Vitorðsmönnunum var sagt að svara vitlaust í ákveðinn fjölda skipta og eini 

raunverulegi þátttakandinn svaraði síðan á eftir þeim.  Asch komst að því að stórt 

hlutfall raunverulegra þátttakenda svaraði vitlaust þegar þeir voru undir slíkum 

félagslegum þrýstingi, í stað þess að sýna frumkvæði og svara því sem var 

augljóslega rétt (Milgram, 1974). 

Ein frægasta rannsókn sem gerð hefur verið á hlýðni var framkvæmd af 

sálfræðingnum Stanley Milgram (1974) þar sem greinilega kom fram hvernig fólk 

lætur undan kröfum yfirboðara.  Hann athugaði hversu auðvelt var að fá 

rannsóknarþátttakendur til að fylgja fyrirmælum yfirboðara sem skipaði þeim að 

gera ýmislegt sem stangaðist á við þeirra eigin samvisku.  Þátttakendurnir voru 

beðnir um að gefa annarri manneskju rafstraum í hvert skipti sem hún svaraði 

spurningum vitlaust.  Þeir sem tóku þátt töldu sig vera að gefa manneskjunni 

raunverulegan rafstraum en svo var ekki því hún var vitorðsmaður í rannsókninni.  

Síðan áttu þeir að auka rafstrauminn við hvert vitlaust svar.  Þegar sá sem fékk 

rafstrauminn fór að kveinka sér og bað um að fá að hætta, þá hélt meirihluti 

þátttakenda samt áfram að gefa hærri rafstraum líkt og yfirboðarinn fyrirskipaði.  

Sumir gengu svo langt að gefa það háan rafstraum að hann hefði getað verið 

lífshættulegur þeim sem fengi hann.  Þetta er gott dæmi um rannsókn á hlýðni og 

sýnir hvernig hægt er að láta fólk brjóta gegn samvisku sinni.  Það eina sem virtist 

fá fólk til að halda áfram var yfirboðarinn, í mörgum tilfellum var ekki hlustað á 

beiðnir þess sem var að fá rafstrauminn.   

Í mörg ár var rannsókn Milgram ekki endurtekin vegna þess hversu 

siðferðislega röng hún var talin.  Það var ekki fyrr en nýlega að Burger (2009) fékk 

leyfi til að endurtaka rannsókn Milgram að hluta til og fékk hann sambærilegar 

niðurstöður, þátttakendur héldu áfram að gefa vitorðsmanni rafstraum þrátt fyrir að 

hann mótmælti.  Fyllsta siðferðis þátttakenda var þó gætt með því að leyfa þeim 

ekki að nota hærri en 150 volta rafstraum (í Milgram rannsókninni var hæsti 
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rafstraumur 450 volt).  Í rannsókn Milgram héldu 79% þátttakenda áfram að gefa 

rafstraum umfram 150 volt og því gaf Burger sér að svo myndi einnig vera ef 

viðföngum hans hefði verið leyft að halda áfram. 

Viðföngin í rannsókn Milgram og þeir sem eru undanlátssamir hafa annars 

vegar löngun til að þóknast öðrum og þörf fyrir að vernda sjálfsálit sitt í 

samskiptum við aðra og hins vegar vilja þeir forðast átök og ágreining við annað 

fólk, sérstaklega yfirboðara.  Undanlátssemi er tengdari hugmyndum Milgram um 

hlýðni en hugmyndum Asch um fylgispekt enda var kveikjan að 

undanlátssemiskvarða Gísla H. Guðjónssonar (1989) fengin frá rannsókn Milgram.  

Þeir sem voru undanlátssamir í rannsókn Milgram voru fullkomlega meðvitaðir um 

hversu erfitt var að höndla þrýstinginn frá yfirboðara og létu því undan.  En í 

rannsókn Asch voru þátttakendur ómeðvitaðir um að verið væri að reyna að hafa 

áhrif á þá, og því er sú rannsókn frekar tengd fylgispekt en hlýðni (Gísli H. 

Guðjónsson, 2003). 

Gísli H. Guðjónsson, Jón Friðrik Sigurðsson, Emil Einarsson og Jónas 

Haukur Einarsson (2008) könnuðu hvort að undanlátssemi væri bundin við 

ákveðnar aðstæður.  Þeir vildu einnig komast að því hvort að undanlátssemi birtist á 

mismunandi hátt eftir því hvort viðkomandi væri að láta undan þeim sem voru nánir 

honum (persónuleg sambönd) eða hvort hann væri að láta undan einstaklingum sem 

voru minna kunnugir honum (ópersónuleg sambönd).  Niðurstöður sýndu fram á að 

óttinn við tilfinningalega höfnun eða sambandsslit hafði mikil áhrif á hvort að 

einstaklingurinn var undanlátssamur í persónulegu sambandi.  Í ópersónulegum 

samböndum var óttinn við hvað myndi gerast ef ekki væri látið undan óskum og 

kröfum hins aðilans aðal áhrifavaldurinn.  Þrátt fyrir þennan mun á undanlátssemi í 

persónulegum og ópersónulegum aðstæðum, þá fundu Gísli og félagar út að ef fólk 

hefur tilhneigingu til að láta undan í einum aðstæðum er það líklegra til að gera það 

líka í öðrum aðstæðum. 
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1.1.1.  Undanlátssemiskvarði Gísla H. Guðjónssonar 

 
Undanlátssemi er hægt að skoða bæði sem persónuleikaþátt eða sem vissa hegðun 

sem birtist í ákveðnum aðstæðum. Tvenns konar aðferðir eru helst notaðar til að 

mæla undanlátssemi, annars vegar með sjálfsmatskvörðum sem mæla 

persónuleikaþáttinn og hins vegar með atferlisathugunum sem mæla hegðunina í 

ákveðnum aðstæðum.   Rannsóknir Milgram og Asch eru dæmi um 

atferlisathuganir.  Gísli H. Guðjónsson hannaði sjálfsmatskvarða til að meta 

undanlátssemi (Gudjonsson Compliance Scale, GCS; Gísli H. Guðjónsson, 1997).  

Kvarðinn mælir tilhneigingu fólks til að láta undan þrýstingi annarra - einkum fólks 

í áhrifastöðum, til þess að falla viðkomandi í geð, forðast deilur eða að standa 

augliti til auglitis við deiluaðila.  Upphaflega var kvarðinn hannaður til notkunar í 

forræðis- og lögregluyfirheyrslum.  Í þeim aðstæðum er fólk gjarnt á að láta undan 

kröfum til að losna úr varðhaldi, ljúka málum eða viðtölum sem fyrst, komast hjá 

árekstrum og átökum eða þóknast öðrum.  Sumir eru einnig móttækilegri en aðrir 

fyrir að láta undan þrýstingi frá öðrum og auðvelt er að fá þá til að brjóta af sér og 

taka þátt í afbrotum (Gísli H. Guðjónsson o.fl., 2002).  Það er því ljóst að 

undanlátssemi skiptir miklu máli í þessum aðstæðum en kvarðinn getur einnig nýst 

vel á öðrum vettvangi.  Kvarðinn samanstendur af 20 staðhæfingum og eiga 

svarendur að meta hvort þær séu sannar eða ósannar.  Með spurningunum er fengið 

mat á það hvernig fólk bregst almennt við þrýstingi og kröfum frá öðrum.  

Þáttagreining á kvarðanum hefur sýnt fram á að hann samanstendur aðallega af 

tveimur þáttum;  staðhæfingar sem hlaða hátt á þátt eitt benda til að fólk sé kvíðið 

eða óttabundið gagnvart yfirboðurum og að það forðist árekstra og ágreining en 

staðhæfingar sem hlaða hátt á þátt tvö benda til að fólk sé ákaft í að þóknast öðrum 

(Gísli H. Guðjónsson, 2003). 
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1.2.  Kenningar um tengslamyndun 

 

Félagslegur þroski byrjar að mótast með fyrstu tengslunum sem manneskjan 

myndar.  Það eru tengslin á milli barns og aðal umönnunaraðila sem yfirleitt er 

móðirin (Gleitman, Fridlund og Reisberg, 2004).  Sumir hafa talið að þessi tengsl 

leggi grunninn að öllum öðrum samböndum sem manneskjan myndar seinna á 

ævinni (Bowlby, 1969).  Strax í upphafi vilja ungabörn vera nálægt móður sinni.  

Þegar þau verða hrygg fá þau huggun við það að heyra rödd hennar, finna fyrir 

snertingu eða sjá andlit hennar.  Svipaða tilhneigingu er að sjá hjá ungviði margra 

annarra dýrategunda; Rhesus apar hengja sig utan á líkama móður sinnar, 

hænuungar elta hænuna og lömbin hlaupa á eftir ánum (Gleitman o.fl., 2004).  

Upphafsmaður tengslakenningarinnar, Bowlby (1969), lagði áherslu á að 

dýrarannsóknir gætu verið mikilvægar til að komast að rótum tengslahegðunar í 

mönnum.  Hegðunarmynstur í umönnun og tengslum hjá dýrum og mönnum var 

svipað og gaf það vísbendingu um að tengsl ættu ekki eingöngu við um menn og 

væru ekki bara bundin við barnæsku.  Reynsla sem öðlast í gegnum lífið er afurð af 

þróunarferli sem á við menn jafnt sem dýr.  Það þarf ekki tungumál eða flóknar 

hugsanir til þess að mynda reynslu (Bowlby, 1969).   

Dýraatferlisfræðingurinn Konrad Lorenz og sálfræðingurinn Harry Harlow 

gerðu þekktar rannsóknir á tengslamyndun hjá dýrum (Bowlby, 1979).  Snemma á 

fjórða áratugnum rannsakaði Lorenz fugla og komst hann að því að hægt var að 

hæna andarunga að hvers kyns áreiti svo lengi sem það hreyfðist.  Þessi áreiti gátu 

sem dæmi verið leikfangaönd, manneskja eða jafnvel kassi.  Ungarnir urðu óttafullir 

ef þeir voru aðskildir frá áreitinu og hlupu í áttina að því ef þeim fannst sér vera 

ógnað.  Þarna höfðu sterk móðurtengsl myndast strax á fyrstu lífdögum hjá 

fuglunum við áreiti sem hreyfðist.  Lorenz kallaði þetta ferli hæningu (imprinting) 

sem felur í sér að tengsl lærast á ákveðnu næmiskeiði í lífinu og erfitt er að snúa því 

við eftir þann tímapunkt.  Unginn eltir þá fyrsta áreitið sem er á hreyfingu sem hann 

sér 12-24 tímum eftir að hann kemur úr eggi.  Þetta næmiskeið er tímabil í þróun 

lífverunnar þar sem hún er sérstaklega viðkvæm fyrir ákveðnum umhverfisáhrifum 

en eftir þennan ákveðna tíma hafa sömu áhrif lítið sem ekkert að segja.  Með öðrum 

orðum þá væri erfitt að hæna andarungana að hvers kyns áreiti sem hreyfist eftir að 

þessu tímabili lýkur (Gleitman o.fl., 2004).   
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Á sjötta áratugnum rannsakaði Harlow rhesusapaunga sem aldir voru upp 

hjá gervimóður.  Annars vegar var gervimóðirin búin til úr vírum og hins vegar var 

hún búin til úr mjúkum klút.  Vírmóðirin var útbúin með geirvörtu þannig að 

apaungarnir gátu fengið mjólk hjá henni en enginn slíkur búnaður var á mjúku 

móðurinni (Gleitman o.fl., 2004).  Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að 

apaungarnir eyddu mun meiri tíma og þrýstu sér frekar að mjúku gervimóðurinni, 

sérstaklega ef þeir voru hræddir (Bowlby, 1979).  Þetta bendir til þess að 

apaungarnir hafi myndað sterkari tengsl við mjúku móðurina, ekki vegna þess að 

hún gat fætt þá heldur vegna þess að hún veitti þeim huggun og hlýju (Gleitman 

o.fl., 2004).  Þessi rannsókn gekk þvert á matarástarkenningu (cupboard theory of 

mother love) geðlæknisins Sigmund Freud, en hann taldi að skelfing ungabarna við 

aðskilnað frá móður sinni stafaði af ótta þeirra við að fá ekki mat (Gleitman o.fl., 

2004). 

Samkvæmt Bowlby var óttinn við hið ókunnuga það sem skapaði tengsl hjá 

ungabörnum (Gleitman o.fl., 2004).  Hann taldi að til þess að barn gæti þroskast og 

orðið andlega heilbrigt, þá þyrfti það að upplifa hlýtt, náið og stöðugt samband við 

móður sína, samband sem þau bæði fengju ánægju og fullnægingu af (Bowlby, 

1969; Bretherton, 1992).  Ainsworth bætti við tengslamyndunarkenninguna að 

ungabarn þyrfti að eiga traustan stað hjá manneskju sem það myndaði sterk tengsl 

við og þaðan gæti það svo með öryggi kannað heiminn í kringum sig.  Að auki 

fullyrti hún að næmleiki móður fyrir merkjum ungabarnsins hefði sterkustu fylgnina 

við tengslamyndun barna (Bartholomew, 1990; Bretherton, 1992).  Ein af frægustu 

rannsóknum Ainsworth og samstarfsfélaga var gerð á eins árs börnum og kallast 

„Framandi aðstæður“ (Strange Situation).  Þar var kannað hver viðbrögð barna voru 

við aðskilnað og endurfundi við móður.  Aðstæður voru settar upp þannig að fyrst 

var farið með barnið í ókunnugt herbergi sem var fullt af leikföngum.  Barninu var 

leyft að kanna herbergið og leika sér ásamt móður sinni.  Eftir stutta stund kom 

ókunnug kona inn í herbergið, talaði við móðurina og nálgaðist síðan barnið.  Næsta 

skref var að kanna hvernig barnið brást við aðskilnaði, móðirin fór og barnið var 

skilið eftir eitt hjá ókunnu manneskjunni.  Eftir nokkrar mínútur kom móðirin aftur 

og ókunna manneskjan fór.  Niðurstöður sýndu að barnið skoðaði herbergið mun 

meira í návist móður, heldur en þegar ókunna manneskjan kom inn eða þegar 

móðirin var í burtu (Gleitman o.fl., 2004).  Samkvæmt Ainsworth sáust gæði 

tengslamyndunar hjá barninu best þegar það var aftur komið til móður sinnar.  Hún 
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flokkaði tengslamyndun barnanna í þrjá hópa eftir því hvernig barnið brást við 

aðskilnaðinum og endurfundunum við móðurina; traust (secure) tengsl og ótraust 

(insecure) tengsl sem skiptust í forðandi (avoidant) og kvíðakennd tengsl (anxious) 

(Ainsworth o.fl., 1978).   Ungabörn með traust tengsl við móður skoðuðu sig um, 

léku sér að leikföngunum og gáfu sig jafnvel að ókunnu manneskjunni svo lengi 

sem móðirin var nálægt, en þegar hún fór í burtu þá urðu þau örlítið hrygg.  Þegar 

móðirin kom aftur voru börnin glöð og kát.  Ungabörn með forðandi tengsl voru 

fjarlæg og fálát þegar móðirin var nálægt og þótt þau hafi stundum leitað að henni 

þegar hún fór í burtu, þá hunsuðu þau hana yfirleitt þegar hún kom tilbaka.  

Ungabörn með kvíðakennd tengsl skoðuðu sig ekki um í herberginu þótt móðirin 

væri nálægt, heldur héngu utan í henni og fóru í mikið uppnám og urðu mjög hrædd 

þegar hún fór.  Þegar móðirin kom aftur þá vissu börnin ekki hvernig þau áttu að 

haga sér, þau grétu og hlupu til hennar til að láta halda á sér en börðust svo um og 

slógu til hennar til að láta sig niður aftur (Bretherton, 1992; Gleitman o.fl., 2004).  

Mæður barna með traust tengsl veittu merkjum frá barninu athygli og voru hlýjar í 

samskiptum við barnið.  Mæður barna með kvíðakennd tengsl voru ósamkvæmar 

sjálfum sér og klaufalegar í samskiptum við barnið og sýndu lítið tilfinninganæmi.  

Hins vegar vildu mæður barna með forðandi tengsl hafa lítið líkamlegt samband við 

börnin, voru jafnvel fjandsamlegar og gagnrýnandi á þau og stífar í umönnun þeirra 

(Bartholomew, 1990). 

Þó að Bowlby og Ainsworth hafi einungis verið að kanna tengslamyndun 

hjá börnum þá á kenningin ekki síður við um tengslamyndun hjá fullorðnum.  Í því 

samhengi er aðallega verið að kanna tilhneigingu fullorðinnar manneskju til þess að 

mynda sterk og ástúðleg tengsl við einhvern sérstakan aðila.  Talsmenn 

tengslamyndunarkenningarinnar telja að tengslamyndun sem ekki þroskast eða nær 

ekki að þróast eðlilega geti leitt til margs konar sálfræðilegra truflana hjá 

einstaklingum, sem veldur því að þeir eiga í erfiðleikum með að mynda tengsl.  

Bowlby fjallar um mismunandi tegundir tengslamyndunar hjá börnum sem hefur 

áhrif á sambönd þeirra við annað fólk á fullorðinsárum.  Sum börn vaxa úr grasi 

sem traustir og sjálfbjarga einstaklingar, samvinnuþýðir og hjálpsamir gagnvart 

öðrum.  Önnur börn mynda kvíðakennd tengsl, eru óörugg, ósjálfbjarga eða 

óþroskuð.  Þessar tilfinningar fylgja barninu sem ómeðvituð gremja fram á 

fullorðinsár og koma síðan í ljós gagnvart einhverjum veikari aðila, eins og maka 

eða barni.  Enn einni tegundinni af tengslamyndun samkvæmt Bowlby er lýst sem 
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áráttukenndu sjálfstrausti.  Slík manneskja sækist ekki eftir ást og umhyggju annarra 

heldur krefst hún þess að sjá um sig sjálf sama hvað það kostar.  Þessir einstaklingar 

eru gífurlega tortryggnir gagnvart nánum samböndum og dauðhræddir við að leyfa 

sér að reiða sig á einhvern annan.  Samt gætu þessir einstaklingar átt í mörgum 

nánum samböndum, en þá alltaf í hlutverki umönnunaraðilans.  Sá eða sú sem 

verður fyrir valinu er oft einhver sem á í erfiðleikum og tekur umönnuninni fegins 

hendi.  Umönnunaraðilinn kappkostar einnig að annast þá sem hvorki sækjast eftir 

því eða finnst það vera kærkomið.  Dæmigerð barnæska þessa fólks gæti verið sú að 

hafa átt móður, sem vegna þunglyndis eða annarrar vanhæfni, gat ekki séð um 

barnið en fagnaði því að láta það sjá um sig og krafðist þess jafnvel að það sæi um 

yngri systkini sín líka.  Frá barnæsku hefur manneskjan því lært að einu mögulegu 

kærleiksríku tengslin eru þau að sjá um aðra og að eina umönnunin sem völ er á er 

frá þeim sjálfum (Bowlby, 1979). 

 

 

1.2.1.  Mismunandi flokkun tengslamyndana 

 

Hazan og Shaver (1987) töldu að tengslamyndunarkenningar væru hagnýtar við 

rannsóknir á rómantískum tengslum á fullorðinsárum.  Líkt og Ainsworth greindu 

þau á milli þriggja tegunda tengslamyndana; það eru traustra, forðandi og 

kvíðakenndra tengsla.  Í traustum tengslum á manneskjan auðvelt með að treysta 

öðrum, hún hefur ekki áhyggjur af að vera yfirgefin, henni finnst hún vera einhvers 

virði og að fólki líki við hana, hún á auðvelt með að vera náin öðrum, finnst 

þægilegt að vera háð öðrum og að aðrir séu háðir henni.  Sá sem myndar forðandi 

tengsl bælir aftur á móti niður þörfina fyrir tengsl vegna þess að fyrri tilraunir til að 

vera náinn einhverjum var hafnað, honum finnst óþægilegt að vera náinn 

einhverjum, erfitt að treysta eða vera háður öðrum og hann verður taugaspenntur 

þegar aðrir nálgast hann.  Þeim sem mynda kvíðakennd tengsl finnst að aðrir séu 

tregari til að verða eins nánir og þeir myndu vilja.  Þeir hafa oft áhyggjur af því að 

makinn elski þá ekki í raun eða vilji ekki vera með þeim.  Þá langar að vera mjög 

nánir makanum en það hræðir hann stundum í burtu (Brennan, Clark og Shaver, 

1998; Hogg og Vaughan, 2008).  Hazan og Shaver (1987) bentu á að þessar þrjár 

tegundir tengslamyndunar séu í grófum dráttum svipaðar á fullorðinsárum eins og í 
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barnæsku og að samsvarandi munur sé á hvernig viðkomandi upplifir rómantíska 

ást.  Þeir sem mynduðu forðandi og kvíðakennd tengsl voru mun neikvæðari 

gagnvart ástinni, rómantísk sambönd þeirra stóðu yfir í styttri tíma og þeir töldu 

samband sitt við foreldra sína í barnæsku ekki vera eins gott og þeir sem mynduðu 

traust tengsl. 

Bartholomew (1990) skipti tengslamyndun niður í fjóra hluta, traust (secure) 

og eignandi (preoccupied) tengsl og síðan var forðandi tengslamyndun skipt í 

tvennt; óttabundin (fearful) og fráhrindandi (dismissing) tengsl.  Samkvæmt 

Bartholomew eru traustu tengslin þau einu sem tengjast jákvæðum tilfinningum.  

Manneskja sem myndar traust tengsl er með mikið sjálfstraust, finnst þægilegt að 

vera náin öðrum og er líkleg til þess að vera í traustum og fullnægjandi 

samböndum.  Þeir sem mynda fráhrindandi tengsl gera það að hluta til vegna þess 

að þeir eru með lágt sjálfsmat, manneskjan vísar öllum nánum tengslum frá sér og 

telur sig ekki hafa þörf á þeim.  Hún leggur því meiri áherslu á sjálfstæði, einbeitir 

sér frekar að vinnu eða áhugamálum og telur að sambönd séu óþörf.  Í eignandi 

tengslum er manneskjan óþarflega háð öðrum, með óseðjandi löngun til að fá 

samþykki annarra og hefur djúpstæðar tilfinningar um að hún sé óverðug.  Í 

óttabundnum tengslum þráir mannneskjan félagslegt samband en óttast 

afleiðingarnar, henni finnst hún ekki verðskulda ást og stuðning frá öðrum.   

Einstaklingur sem myndar annað hvort óttabundin eða fráhrindandi tengsl 

forðast náin samskipti en munur er á hversu mikilvægt honum finnst að fá samþykki 

annarra.  Einstaklingur sem myndar óttabundin tengsl er mun líklegri til þess að 

verða einmana og þunglyndur vegna samskiptaleysis við aðra miðað við einstakling 

sem myndar fráhrindandi tengsl.  Einnig hafa þeir sem mynda eignandi og 

óttabundin tengsl mikla þörf fyrir að vera háðir öðrum en munur er þó á hegðun 

þeirra í samböndum.  Sá sem myndar óttabundinn tengsl frekar en eignandi tengsl 

ver sig með því að forðast nálægð við aðra og reynir þannig að minnka líklegan 

sársauka við að verða hafnað eða missa einhvern frá sér.  Báðir þrá samt sem áður 

náin tengsl, eru viðkvæmir fyrir þunglyndi, óttast höfnun og hafa lágt sjálfsmat.  

Enginn myndar þó algjörlega eina tegund af tengslum, heldur getur fólk haft 

mismikla tengingu við tvær eða fleiri tengslamyndanir (Bartholomew, 1990).   

Brennan o.fl. (1998) töldu að skipta ætti tengslamyndunum niður í víddir 

frekar en flokka, þau fækkuðu Bartholomew tegundunum fjórum niður í forðunar- 

og kvíðavíddir.  Kvíðakennda víddin vísar til þess að hve miklu leyti 
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einstaklingurinn hefur áhyggjur af því að vera samþykktur eða hafnað af öðrum.  

Forðandi víddin vísar til þess að hvaða leyti einstaklingnum finnst þægilegt að vera 

innilegur og náinn öðrum.  Forðun og kvíði virðast vera undirliggjandi víddir í 

nánast öllum mælingum á rómantískum tengslum hjá fullorðnum og skipta sköpum 

í að fanga mikilvægan einstaklingsmun í rómantískum tengslum fullorðinna. 

 

 

1.2.2.  Rómantísk tengslamyndun á fullorðinsárum 

 

Rómantísk tengsl ganga út á það að vera í nánu sambandi við aðra manneskju og er 

ástin mikilvægur hluti af því.  Líkt og rómantísk tengsl er ástin stórt og víðfemt 

hugtak sem hægt er að skilgreina á ýmsa vegu.  Hér verður ekki reynt að útskýra 

ástina að fullu en frekar gefin hugmynd um hvað hún getur falið í sér.  Rómantísk 

tengsl og ástin eru samtvinnuð og því erfitt að að greina þar á milli. Ástfangið fólk 

er fullt af ástríðuþrungnum tilfinningum og líkamlegt aðdráttarafl er mikið, kynlíf er 

einnig stór hluti sambandsins.  Yfirleitt er mikil samkennd í upphafi sambanda og 

elskendurnir gagnteknir af því að gera hvorn annan hamingjusaman.  Í byrjun víkja 

einstaklingsþarfir oft fyrir því að vera með elskhuganum en smátt og smátt aðlagast 

fólk að því að vera í sambandi og fer að vera sjálfstæðara.  Fólk áttar sig áður en 

langt um líður á því hvers sambandið krefst af þeim og gagnkvæmt traust, 

ábyrgðarkennd og samkennd eykst.  Margir krefjast þess að ástin sé skilyrðislaus og 

að öllum þeirra þörfum sé fullnægt og getur það valdið mikilli sorg og reiði ef ekki 

tekst að fullnægja þeim þörfum.  Þá finnur einstaklingurinn fyrir höfnun eða að 

verið sé að yfirgefa hann (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2001).   

Ástarsambönd geta hvort heldur sem er verið ástríðufull sambönd eða 

vináttusambönd, þar sem hin fyrrnefndu eru tengd við örvun og nýungar en hin 

síðarnefndu við innilegt og náið samband.  Í báðum samböndum skiptir 

tengslamyndun miklu máli og getur óttinn við höfnun eða missi haft neikvæð áhrif 

(Reis og Aron, 2008).  Augljóslega tengjast því gæði rómantískra sambanda 

tegundum tengslamyndunar.  Fram kom í rannsókn Doherty, Hatfield, Thompson 

og Choo (1994) á rómantískri tengslamyndun að sambönd þeirra sem mynda traust 

tengsl einkennast af vináttu en sambönd þeirra sem mynda kvíðakennd tengsl 

einkennast af ástríðu.  Í annarri rannsókn á rómantískri tengslamyndun og ánægju í 
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samböndum kom í ljós að hjá þeim einstaklingum sem mynduðu traust rómantísk 

tengsl var meira um ánægju en hjá þeim sem mynduðu ótraust rómantísk tengsl 

(Lowyck, Luyten, Demyttenaere og Corveleyn, 2008).   

Samkvæmt kenningu Bowlby (1969; 1979) vara tengsl út lífið frekar en að 

þau séu einhver eiginleiki barnæskunnar, og að tegund tengsla sem verða til 

snemma á lífsleiðinni halda velli í tengslum seinna á lífsleiðinni.  Feeney og Noller 

(1990) töldu að tengsl sem myndast í barnæsku hafi áhrif á hvernig rómantísk tengsl 

verða á fullorðinsárum.  Rannsókn þeirra á háskólanemum sýndi fram á að þeir sem 

mynduðu traust tengsl á fullorðinsárum höfðu upplifað jákvætt samband við 

fjölskyldu sína í barnæsku.  Þeir sem mynduðu forðandi tengsl voru líklegastir til að 

skýra frá aðskilnaði við móður og að þeir hafi vantreyst öðrum.  Þeir sem mynduðu 

kvíðakennd tengsl voru ólíklegri en þeir sem mynduðu forðandi tengsl til að hafa 

fundið fyrir stuðningi frá föður.  Einnig reyndust þeir vera ósjálfstæðir og hafa 

mikla þörf fyrir að vera í mjög nánum samböndum.   

Aðrar rannsóknir hafa sýnt að þó kenning Bowlby sé að vissu leyti rétt, þá geti 

lífsreynsla líka haft mikil áhrif á stöðugleika í tengslamyndun.  Í einni rannsókn 

voru 12 mánaða börn sett í „Framandi aðstæðu“ próf Ainsworth til þess að finna út 

hvernig tengsl þau mynduðu við móður.  Haft var samband við þau aftur 20 árum 

síðar og þau beðin um að svara spurningalistum um tengslamyndun á 

fullorðinsárum.  Meirihluti þeirra (72%) voru með sömu tengslamyndun og þau 

höfðu við 12 mánaða aldur.  Þó gátu neikvæðir atburðir í lífinu haft mikil áhrif og 

breytt tengslamyndun.  Þetta voru atburðir eins og að missa foreldri, skilnaður 

foreldra, lífshættulegur sjúkdómur foreldris eða barns, geðsjúkdómar foreldra og 

líkamleg eða kynferðisleg misnotkun af fjölskyldumeðlimi.  Af þeim börnum sem 

upplifðu einhverja af þessum neikvæðu atburðum voru 44% þeirra sem höfðu aðra 

tengslamyndun á fullorðinsárum.  Aðeins 22% þeirra sem upplifðu engan af þessum 

neikvæðu atburðum höfðu breytt um tengslamyndun á fullorðinsárum (Waters o.fl., 

2000). 

Brumbaugh og Fraley (2006) sýndu fram á að tengslamynstur einstaklinga er 

stöðugt þrátt fyrir mismunandi rómantísk sambönd.  Einstaklingar eiga það til að 

byggja ný sambönd upp á eldri samböndum, það sem skipti þá mestu máli í fyrri 

samböndum nota þeir til að byggja upp nýja sambandið.   

 Á síðustu áratugum hafa tengslamyndunarkenningar verið notaðar í 

auknum mæli til að skýra hvernig persónuleikinn þroskast.  Þá hefur verið skoðað 
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hvernig persónuleiki tengist mismunandi tengslamyndunum í rómantískum 

samböndum (Marusic o.fl., 2006).  Ein slík rannsókn sýndi að það eru tengsl milli 

mismunandi tegunda tengslamyndunar eins og hún er skilgreind samkvæmt 

Bartholomew og persónuleika eins og hann er skilgreindur samkvæmt fimm þátta 

líkaninu (Big five).  Þættirnir fimm eru taugaveiklun (neuroticism), úthverfa 

(extraversion), opinn (openness), samvinnuþýði (agreeableness) og samviskusemi 

(conscientiousness).  Þannig kom lítil taugaveiklun og samvinnuþýði fram hjá þeim 

sem mynduðu fráhrindandi tengsl en þeir sem mynduðu óttabundin tengsl voru 

taugaveiklaðri en minna úthverfir og samvinnuþýðir.  Samband var á milli traustra 

tengsla og allra persónuleikavíddanna; tengslin höfðu neikvæða fylgni við 

taugaveiklun en jákvæða fylgni við úthverfu, það að vera opinn, samviskusemi og 

samvinnuþýði.  Þeir sem mynduðu eignandi tengsl tengdust einungis taugaveiklunar 

persónuleikavíddinni (Carver, 1997).      

 Rannsóknir hafa sýnt að það er munur á því hvers konar rómantísk tengsl 

karlar og konur mynda.  Í rannsókn Kane, Jaremka, Guichard, Ford, Collins og 

Feeney (2007) á tengslamyndun fullorðinna og ánægju í samböndum kom fram að 

karlar voru ekki eins ánægðir í samböndum við konur sem mynduðu kvíðakennd 

tengsl.  Aftur á móti voru konur ekki eins ánægðar í samböndum við karla sem 

mynduðu forðandi tengsl.   

Banse (2004) rannsakaði sambandið á milli rómantískra tengsla og ánægju í 

hjónabandi með því að nota flokkun Bartholomew á rómantískum tengslum.  

Niðurstöðurnar voru þær að traust tengsl höfðu jákvæða fylgni en óttabundin, 

eignandi og fráhrindandi tengsl höfðu neikvæða fylgni við ánægju í hjónabandi.  

Kane o.fl. (2007) fengu svipaðar niðurstöður þegar þær könnuðu sambandið á milli 

þess hvernig tengsl annar aðilinn myndar og hvernig hinn aðilinn upplifir 

sambandið.  Þeir sem mynduðu traust tengsl fundu fyrir meiri ánægju í sambandi 

miðað við þá sem mynduðu ótraust tengsl.  Talið var að þessi ánægja í sambandinu 

kæmi til vegna þess að trausti aðilinn skynjaði hinn sem betri umönnunaraðila.  

Fólk var almennt ánægðara í sambandi þegar það fann fyrir stuðningi og umhyggju 

frá makanum.  Makar sem mynduðu forðandi tengsl voru hins vegar ekki taldir sýna 

eins mikla umhyggju og stuðning. 
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1.3.  Neikvæðar tilfinningar, rómantísk tengsl og undanlátssemi 

 

Oft er litið á kynlöngun sem merki um ást.  Ef áhugi fyrir kynlífi er ekki til staðar 

gæti makinn litið á það sem dvínandi ást eða minnkandi áhuga á sambandinu.  

Konur geta verið sérstaklega líklegar til að samþykkja kynlíf án þess að langa til 

þess af ýmsum ástæðum.  Sumar konur taka á sig ábyrgðina á velferð sambandsins 

og kenna sjálfum sér um ef að sambandið gengur ekki upp.  Aðrar konur telja að 

besta leiðin til að viðhalda nýjum samböndum sé að samþykkja þá kynferðislegu 

nánd sem hinn aðilinn sækist eftir (Impett og Peplau, 2002).   

Impett og Peplau (2002) skoðuðu undanlátssemi aðallega í tengslum við 

kynlífshegðun.  Líkt og Brennan o. fl. (1998) skiptu þær tengslamyndun í tvennt, 

forðandi og kvíðakennd tengsl.  Í rannsókn þeirra voru rómantísk sambönd 

háskólakvenna skoðuð.  Tilgangurinn var að kanna hvernig forðandi og kvíðakennd 

tengsl tengjast því að konur eru undanlátssamar og samþykkja kynlíf með maka án 

þess að langa til þess.  Þeirra niðurstöður sýndu fram á að konur sem mynduðu 

kvíðakennd tengsl samþykktu ekki einungis oftar kynlíf án þess að vilja það, heldur 

sögðust þær gera það af öðrum ástæðum en þær sem ekki voru í kvíðakenndum 

tengslum.  Þær sem mynduðu kvíðakennd tengsl sögðust oftast óttast að makinn 

myndi missa áhuga eða að deilur kæmu upp í sambandinu ef þær samþykktu ekki 

beiðni þeirra um kynlíf.  Þetta bendir til þess að konur sem mynda kvíðakennd 

tengsl séu sérstaklega viðkvæmar fyrir höfnun.  Konur í kvíðakenndum tengslum 

við maka sinn töldu sig vera sterkar bundnar sambandinu en maki.  Það gæti hafa 

leitt til þess að þær gáfu frekar eftir þegar kom að kynlífi þótt þær vildu það ekki, 

bara til að viðhalda nándinni eða til að sporna við því að makinn missti áhuga á 

sambandinu (Impett og Peplau, 2002).  Talið var við upphaf rannsóknarinnar að 

konur sem mynduðu forðandi tengsl væru ólíklegastar til að samþykkja kynlíf án 

þess að vilja það.  En niðurstöður voru á annan veg.  Konur sem mynduðu forðandi 

tengsl fannst auðveldara að taka þátt í kynlífinu frekar en að neita til þess að 

uppfylla skyldur sambandsins.  Þær töldu einnig að makinn væri sterkar bundinn 

sambandinu en þær voru (Impett og Peplau, 2002).  Það gæti skýrt hvers vegna þær 

voru líklegar til að láta undan í kynlífi án þess að vilja það.  Með því að samþykkja 

kynlíf með makanum hafa þær kannski verið að reyna að viðhalda nándinni sem 

þeim fannst hafa vantað vegna forðandi tengslamyndunar sinnar.  Ef báðir aðilar 

hafa ekki sömu væntingar til sambandsins þá gæti það leitt til sálfræðilegra 
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erfiðleika hjá hvorum um sig.  Erfiðleikarnir gætu síðan orðið til þess að sambandið 

gangi ekki upp (Impett og Peplau, 2002).  Þessi rannsókn bendir því til þess að 

þegar konur eru undanlátssamar og samþykkja kynlíf sem þær vilja ekki þá gætu 

bæði forðandi og kvíðakennd tengsl skipt máli.  Undanlátssemi kvenna þegar kemur 

að kynlífi gæti verið vísbending um að þær noti það sem leið til að viðhalda 

sambandinu.   

Gísli H. Guðjónsson o.fl. (2002) rannsökuðu sambandið á milli 

undanlátssemi, kvíða, sjálfsmats, ofsóknarhugsana og reiði og fundu meðal annars 

út að undanlátssemi hafði jákvæða fylgni við lágt sjálfsmat.  Það gæti skýrst af því 

að þeir sem eru með lágt sjálfsmat eru ekki eins öruggir um að standast kröfur og 

beiðnir frá öðrum.  Þeir gætu líka verið ákafir í að vilja þóknast öðrum til þess að fá 

félagslegt samþykki sem síðan myndi viðhalda eða auka sjálfsmat þeirra.  

Undanlátssemi hafði einnig jákvæða fylgni við ástands- og eiginleikakvíða (state 

and trait anxiety).  Ástandskvíði er tímabundin spenna eða ótti og lýsir því hvernig 

viðkomandi líður á því augnabliki.  Á hinn bóginn á eiginleikakvíði við um að það 

sé nokkuð stöðugur einstaklingsmunur á því hversu líklegt er að viðkomandi sé 

kvíðinn.  Þeir einstaklingar hafa tilhneigingu til að forðast átök og ágreining við 

aðra og nota undanlátssemi til að minnka kvíðann í slíkum aðstæðum.  Þegar fólk 

lætur undan hlutum sem það í raun er ekki sátt við, þá gæti það til lengri tíma leitt 

til reiði og gremju.   

Í rannsókn Gísla H. Guðjónssonar og Jóns Friðriks Sigurðssonar (2003) á 

sambandi undanlátssemi við bjargráð og sjálfsmat kom í ljós að undanlátssemi hafði 

háa fylgni við bæði lágt sjálfsmat og hvernig tekist var á við streitu.  Mikil 

undanlátssemi tengdist því að einstaklingurinn reyndi að afneita neikvæðum 

aðstæðum og lét frekar eins og allt væri í lagi.  Hann reyndi hvorki að ná 

markmiðum sínum né að gera það sem hann virkilega vildi.    

Besser og Priel (2009) könnuðu hvaða áhrif kvíði hafði á viðbrögðin við því 

að vera hafnað í rómantísku sambandi.  Niðurstöður þeirra bentu til þess að þeir 

sem voru mjög kvíðnir voru sérstaklega viðkvæmir fyrir því að vera hafnað.  Mikill 

kvíði var ekki einungis tengdur lágu sjálfsmati heldur virtust þeir sem voru mjög 

kvíðnir einnig standa sig illa í að takast á við erfiðar aðstæður sem þarfnast 

samskipta við aðra.  Það kom þó á óvart í þeirra niðurstöðum að það var lágt 

sjálfsmat, frekar en kvíði, sem var mikilvægastur af þeim neikvæðum tilfinningum 

sem koma upp vegna höfnunar í rómantískum samböndum.  Samkvæmt Baumeister 
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(1998) eru ákveðin atriði sem einkenna fólk með lágt sjálfsmat; það er viðkvæmt 

fyrir árekstrum sem geta orðið í hversdagslífinu, hefur miklar skap- og 

tilfinningasveiflur, er sveigjanlegt og undanlátssamt, sannfærist auðveldlega og er 

áhrifagjarnt, vill velgengni og velþóknun en er vantrúað á að ná því.  Þetta fólk 

bregst neikvætt við gleði og velgengni í lífinu og er með ófullkomna, 

mótsagnakennda og óstöðuga sjálfsmynd.  Það reynir helst að vernda sjálft sig gegn 

áföllum og bakslögum í lífinu frekar en að færa sér í nyt jákvæða eiginleika sína og 

ná þannig velgengni.  Það hefur því lengi verið talið að lágt sjálfsmat liggi að baki 

ýmissa persónulegra og félagslegra vandamála eins og glæpum, afbrotum, 

fíkniefnaneyslu, óæskilegum þungunum og lélegum árangri í skóla.  En sumar 

rannsóknir benda hins vegar til þess að lágt sjálfsmat hafi ekkert með þessa þætti að 

gera (Hogg og Vaughan, 2008) heldur liggi orsökin frekar í því að fólk eigi í 

erfiðleikum með að hafa samskipti við aðra (Leary, 1999).  Ekki eru allir á sama 

máli hvaða afleiðingar það hefur í för með sér að vera með lágt sjálfsmat og því er 

þörf á að rannsaka það frekar.   

Þunglyndi hefur verið tengt við ákveðnar undirliggjandi víddir 

tengslamyndunar.  Marchand-Reilly (2009) rannsakaði hvernig rómantísk tengsl hjá 

ungu fólki hefur áhrif á þunglyndi.  Hún fann út að þeim sem finnst óþægilegt að 

vera í nánum samböndum eða háðir öðrum og eru kvíðnari gagnvart því að verða 

hafnað eða yfirgefnir af aðilanum sem þeir eiga í sambandi við sýna fleiri 

þunglyndiseinkenni.  Þegar þunglyndi hefur verið rannsakað í tengslum við 

undanlátssemi þá virðast þær rannsóknir snúast mest um meðferðarheldni.  

Þunglyndir einstaklingar sem eru undanlátssamir virðast haldast frekar í meðferð, 

sérstaklega þegar um lyfjagjöf er að ræða (Johnson, 2007; Myers og Branthwaite, 

1992). 

 

 

1.4.  Núverandi rannsókn  

 

Undanlátssemi hefur aðallega verið rannsökuð í tengslum við forræðisyfirheyrslur 

og það þegar fólk fremur glæpi vegna þrýstings frá félögum (Gísli H. Guðjónsson 

o.fl., 2008).  Fáar rannsóknir hafa hins vegar kannað áhrif tengslamyndunar á 

einstaklingsmun í undanlátssemi á fullorðinsárum og því er lítið vitað um hvort og 

hvers konar tengslamyndun hefur áhrif á undanlátssemi.   
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Núverandi rannsókn byggist á nýlegri rannsókn Gísla H. Guðjónssonar o.fl. 

(2008) þar sem kannað var hvernig rómantísk tengsl tengjast undanlátssemi, kvíða, 

þunglyndi og sjálfsmati, nema þar var úrtakið þungaðar konur.  Meðganga er mjög 

sérstakur tími í lífi konu og tilfinningar hennar geta verið sveiflukenndari en á 

öðrum tímabilum.  Þetta úrtak gæti þar af leiðandi gefið skekktar niðurstöður á 

tengslamyndun.  Það er því áhugavert að gera samskonar rannsókn á annars konar 

úrtaki sem inniheldur bæði kynin.  Háskólanemar urðu fyrir valinu þar sem margir 

þeirra byrja einmitt að mynda sín fyrstu rómantísku tengsl á háskólaárunum.   

Niðurstöður rannsóknarinnar á þunguðum konum sýndu fram á að 

undanlátssemi er mest hjá þeim sem mynda óttabundin tengsl en minnst hjá þeim 

sem mynda traust tengsl.  Bæði kvíðakennd og forðandi tengsl tengdust 

undanlátsseminni.  Þar sem þær konur sem mynduðu óttabundin tengsl voru 

undanlátssamastar þá bendir það til þess að þær eigi við mestu sálfræðilegu 

vandamálin að stríða, eins og kvíða, þunglyndi og lágt sjálfsmat (Gísli H. 

Guðjónsson o.fl., 2008).  Þessar niðurstöður sýna að það eru tengsl á milli 

neikvæðrar rómantískrar tengslamyndunar og undanlátssemi.   

Meginmarkmið núverandi rannsóknar er að kanna tengslin á milli 

undanlátssemi eins og hún er skilgreind samkvæmt GCS kvarðanum og 

mismunandi tengslamyndunar.  Þessar tengslamyndanir eru kvíðakennd og forðandi 

tengsl og tegundirnar fjórar samkvæmt Bartholomew sem eru traust, eignandi, 

fráhrindandi og óttabundin tengsl.  Einnig verður athugað hvort þunglyndi, kvíði 

eða sjálfsmat hafi áhrif á þessi tengsl.  Tilgangurinn er að öðlast meiri skilning á 

hvað liggur að baki þess að sumir eru undanlátssamari en aðrir.  Niðurstöður munu 

væntanlega varpa skýrara ljósi á það hvort neikvæð tengslamyndun, kvíði, lágt 

sjálfsmat eða þunglyndi hafi áhrif á undanlátssemi.   

Þar sem undanlátssemi, eins og hún er mæld með GCS kvarðanum, tengist 

aðallega lönguninni til að þóknast og forðast árekstra eða átök (Gísli H. Guðjónsson 

o.fl., 2002), þá er sú tilgáta sett fram að neikvæð tengslamyndun (kvíðakennd og 

forðandi tengsl) hafi jákvæða fylgni við undanlátssemi.  Með því að nota fjórar 

tengslamyndunartegundir Bartholomew þá er önnur tilgátan sú að af þessum fjórum 

tegundum mun undanlátssemi vera mest hjá þeim sem mynda óttabundin tengsl og 

minnst meðal þeirra sem mynda traust tengsl. 
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2.  Aðferð 
 

 

2.1.  Þátttakendur 

 

Þátttakendur voru 305 nemendur valdir af hentugleika af ýmsum sviðum Háskóla 

Íslands.  Flestir voru á aldrinum 18-24 ára, eða 190 manns (spönn 18 - >40 ára), 60 

voru á aldrinum 25-29, 24 á aldrinum 30-34, 11 á aldrinum 35-39 og 19 á aldrinum 

40 ára og eldri.  Ef svarhlutfall einstakra svarenda var minna en 80% í hverjum 

spurningalista var sá listi tekinn út.  Fjölmennasta sviðið innan háskólans sem tók 

þátt í rannsókninni var félagsvísindasvið með 238 manns, 28 voru á 

heilbrigðisvísindasviði, 22 á hugvísindasviði, 8 á menntavísindasviði, 3 á verkfræði- 

og náttúruvísindasviði og 5 völdu önnur svið (líklegast nemendur sem voru í námi á 

tveimur sviðum).  Konur voru mun fleiri en karlar eða 228 á móti 75 körlum (74,8% 

konur og 24,6% karlar).  Á vorönn 2009 voru skráð 9.179 (68,6%) konur og 4.471 

(31,4%) karlar í nám við Háskóla Íslands (Háskóli Íslands, 2009), kynjahlutfallið er 

því ekki ólíkt því sem kom fyrir í þessari rannsókn.  Nemendum var í sjálfsvald sett 

hvort þeir svöruðu spurningalistunum eða ekki. 

 

 

2.2.  Mælitæki 

 

The Multi-item Measure of Adult Romantic Attachment (MMARA; Brennan o.fl., 

1998) er 36 atriða kvarði sem mælir tengslamyndun og eru stig gefin á 7 punkta 

skala (1 = algjörlega ósammála upp í 7 = algjörlega sammála).  Kvarðinn 

samanstendur af tveimur undirkvörðum þar sem hver um sig inniheldur 18 atriði. 

Annars vegar er það kvarði sem metur kvíðakennda tengslamyndun en hann felur í 

sér hræðslu við höfnun.  Hins vegar er það kvarði sem metur forðandi 

tengslamyndun en hann felur í sér það að finnast óþægilegt að vera í nánum 

tengslum eða að vera tilfinningalega háður öðrum.  Heildarstigagjöf getur verið frá 

36-252 og eftir því sem viðkomandi skorar hærri stig þeim mun líklegra er að hann 

myndi kvíðakennda eða forðandi tengslamyndun í nánum samböndum. Alls voru tíu 

atriði sem þurfti að snúa í spurningalistanum.  Það voru atriði þar sem hærri 

stigagjöf þýddi að viðkomandi var ólíklegri til þess að mynda kvíðakennda eða 
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forðandi tengslamyndun.  Dæmi um atriði á kvarðanum sem þarf að snúa er „Ég 

segi þeim sem ég á í sambandi við frá öllu“ en dæmi um atriði sem ekki þarf að 

snúa er „Ég vil ekki vera of náin(-n) þeim sem ég á í sambandi við“. 

 

Undanlátssemiskvarði Gísla H. Guðjónssonar (The Gudjonsson Compliance Scale, 

GCS; Gísli H. Guðjónsson, 1989) er 20 atriða spurningalisti sem mælir tilhneigingu fólks 

til að láta undan þrýstingi annarra, einkum fólks í áhrifastöðum, til þess að geðjast 

viðkomandi, forðast deilur eða standa augliti til auglitis við deiluaðila.  Svara þarf 

fullyrðingum sem eru ýmist sannar eða ósannar.  Heildarstigin eru frá 0-20 og þýðir hærri 

stigagjöf meiri undanlátssemi.  Hvert atriði á kvarðanum gefur 0 eða 1 stig, ef svarað er satt 

gefur það 1 stig en ósatt gefur 0 stig.  Einnig þarf að snúa þremur atriðum áður en unnið er 

úr kvarðanum þannig að satt gefi 0 stig og ósatt 1 stig.  Þetta eru atriði þar sem hærri 

stigagjöf þýðir minni undanlátssemi.  Dæmi um atriði á kvarðanum sem þarf að snúa er „Ég 

hef ekki áhyggjur af því hvað fólk hugsar um mig“ en dæmi um atriði sem ekki þarf að 

snúa er „Ég reyni að láta fólki líka vel við mig“.   

Innri áreiðanleiki kvarðans (Cronbach Alpha) er á milli 0,71-0,75 í mismunandi 

rannsóknum.  Hugsmíðaréttmæti kvarðans er ásættanlegt þar sem að fylgni hefur fundist á 

milli GCS kvarðans og kenningarlegra skyldra atriða (Gísli H. Guðjónsson, 2003).  Sem 

dæmi um meðaltal úr rannsókn þar sem þessi kvarði var notaður, er rannsókn þar sem 

úrtakið voru læknanemar á  fyrsta ári, þar var meðaltalið 9,26 og staðalfrávik var 3,77 

(Gísli H. Guðjónsson, 1997). 

 

The Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES; Rosenberg, 1989) er spurningalisti sem 

inniheldur 10 fullyrðingar sem geta verið jákvæðar eða neikvæðar og eiga að lýsa 

sjálfsmati próftaka.  Mismunandi reiknisaðferðir eru notaðar við að reikna úr kvarðanum.  

Kvarðinn er frá 1-4 þar sem einn er algjörlega sammála og 4 er algjörlega ósammála.  Í 

þessari rannsókn var stigagjöfin reiknuð frá 0-3 og þýddi 0 að vera algjörlega ósammála en 

3 að vera algjörlega sammála.  Heildarstigagjöfin getur því orðið 0-30 stig og því hærri sem 

stigin eru því hærra er sjálfsmatið.  Áður en unnið er úr kvarðanum þarf að snúa 

stigagjöfinni við í fimm atriðum,  þar sem hærri stigagjöf í þeim gefur til kynna lægra 

sjálfsmat.  Þetta eru atriði eins og “Vissulega finnst mér stundum að ég sé gagnslaus”, en 

dæmi um atriði sem ekki þarf að snúa er “Ég get gert hluti jafnvel og flestir aðrir”.    

 Gísli H. Guðjónsson og Jón Friðrik Sigurðsson (2003) sýndu fram á að við notkun í 

íslensku þýði væri áreiðanleiki og réttmæti kvarðans gott. 
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Depression Anxiety Stress Scale (DASS; Lovibond og Lovibond, 1995), er 42 atriða 

sjálfsmatskvarði sem er ætlað að meta einkenni þunglyndis, kvíða og streitu.  Kvarðinn 

samanstendur af þremur undirkvörðum og inniheldur hver þeirra 14 atriði.  Hugmyndin er 

sú að þó að kvíði og þunglyndi séu samofin fyrirbæri, þá hafi þau einnig eiginleika sem 

ekki eru sameiginlegir.  Hverri spurningu er gefið stig á fjögurra punkta kvarða frá 0-3 (0 = 

átti alls ekki við mig og 3 = átti mjög vel við mig eða mest allan tímann) og geta 

heildarstigin verið á bilinu 0-126 stig.  Því hærri sem stigin eru því meira af þunglyndi, 

kvíða eða streitu er um að ræða.  Þátttakendur eiga að svara hverri fullyrðingu út frá því 

hversu vel hún átti við þá síðustu vikuna.  Tilgangurinn með listanum er að aðgreina 

fullkomlega á milli kvíða og þunglyndis.  Streituþátturinn hjálpar síðan til við að leiða í ljós 

þættina sem tengja þunglyndi og kvíða saman og gerir þau að skyldum fyrirbærum.   

Viðmiðið er að meðaltal þáttanna þriggja í listanum séu 6,34 (sf=6,97) fyrir 

þunglyndi, 4,7 (sf=4,91) fyrir kvíða og 10,11 (sf=7,91) fyrir streitu.  Innri áreiðanleiki 

mælitækisins er góður, eða 0,91 fyrir þunglyndisþátt, 0,84 fyrir kvíðaþátt og 0,90 fyrir 

streituþátt .  Einnig virðist samleitni- og aðgreiningarréttmæti vera ágætt, listinn aðgreinir 

prýðilega þunglyndi og kvíða og sérstaklega streitu frá hinu tvennu (Crawford og Henry, 

2003; Lovibond og Lovibond, 1995).   

 

 

2.3.  Framkvæmd 

 

Gögnum var aflað frá þátttakendum með sálfræðilegum prófum og stuttum bakgrunnslista 

þar sem spurt var um aldur, kyn og á hvaða sviði innan háskólans viðkomandi stundaði 

nám (sjá viðauka 2-6).  Listarnir voru ekki merktir með neinum persónuauðkennum.  Leyfi 

var fengið hjá hverjum kennara fyrir sig til að koma í kennslustund.  Síðan var útskýrt 

nánar fyrir nemendum út á hvað rannsóknin gekk, að engum væri skylt að taka þátt, rífa 

mætti forsíðuna frá þar sem nánari upplýsingar um rannsóknina komu fram og taka hana 

með sér (sjá viðauka 1).  Rannsakendur biðu í kennslustofunni þar til allir nemendur höfðu 

fyllt út og skilað inn spurningalistunum.  Listarnir voru síðan geymdir á skrifstofu 

ábyrgðarmanns, Lindu Báru Lýðsdóttur, á geðsviði Landspítala-háskólasjúkrahúss á meðan 

á rannsókn stóð og eftir að henni lauk.  Þeim verður síðan eytt í síðasta lagi fimm árum eftir 

rannsóknina.  Rannsóknin var samþykkt af Vísindasiðanefnd (sjá viðauka 7), Persónuvernd 

og Háskóla Íslands. 
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2.4.  Rannsóknarsnið 

 

Frumbreytan var rómantísk tengsl sem tók gildin kvíðakennd og forðandi 

tengslamyndun ásamt flokkun Bartholomew; traust, eignandi, fráhrindandi og 

óttabundin tengslamyndun.  Aðrar frumbreytur voru kvíði, þunglyndi og sjálfsmat.  

Fylgibreytan var undanlátssemi.  Notaður var innanhópasamanburður. 

 

 

3.  Niðurstöður 

 

Lýsandi tölfræði var skoðuð fyrir sálfræðilegu kvarðana.  Fyrst voru 

heildarmeðaltöl bæði karla og kvenna fengin og síðan voru meðaltöl fengin eftir 

kyni.  Heildarmeðaltöl í töflu eitt sýna að lítið var um þunglyndi, kvíða og streitu 

hjá háskólanemum, sjálfsmat þeirra var nokkuð hátt, undanlátssemin var í meðallagi 

og fáir mynduðu kvíða- eða forðunartengsl í nánum samböndum.   

Þegar litið er á kynjamuninn voru konur undanlátssamari en karlar, þeir 

mynduðu hins vegar frekar forðandi tengsl í nánum samböndum.  Ekki var 

marktækur munur á meðaltölum á milli kynja á mælingum á streitu, kvíða, 

þunglyndi, sjálfsmati og kvíðakenndum tengslum.   

 

Tafla 1.  Lýsandi tölfræði og t-próf fyrir sálfræðilegu kvarðana. 

            Heildarmeðaltöl             Konur                        Karlar          t-próf 

Sálfræðilegur kvarði          M (sf)                  M (sf;fjöldi)              M (sf;fjöldi) 

Náin sambönd-kvíði   3,19 (0,90)     3,23 (0,91; 228)          3,04 (0,86; 74)       1,60 

Náin sambönd-forðun   2,80 (1,05)     2,68 (1,04; 227)          3,17 (0,99; 74)      -3,57* 

Undanlátssemi     9,37 (3,70)     9,68 (3,64; 227)          8,44 (3,79; 75)       2,53** 

Sjálfsmat               22,50 (6,46)   22,36 (6,20; 224)        22,96 (7,24; 72)      -0,69 

Þunglyndi                6,24 (7,74)    6,38 (7,96; 226)           5,90 (7,13; 73)       0,45 

Kvíði                 4,19 (5,35)    4,16 (5,06; 226)           4,27 (6,28; 73)      -0,16 

Streita                 9,32 (8,12)    9,79 (8,24; 226)           8,05 (7,68; 73)       1,59 

  * p < 0,001   
** p < 0,05 
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Í töflu tvö er fylgni fyrir alla sálfræðilegu kvarðana.  Innri samkvæmni 

kvarðanna (Cronbach Alpha stuðull) sýndi að áreiðanleikinn var ásættanlegur fyrir 

alla kvarðana (0,77-0,93), en almennt er miðað við að nægjanlegur áreiðanleiki sé 

0,70 eða hærri.  Marktæk fylgni var á milli allra sálfræðilegu kvarðanna (r = 0,15-

0,76) nema á milli GCS kvarðans og forðunarhluta MMARA.  Hæsta fylgnin var á 

milli þunglyndis-, kvíða- og streituundirkvarðanna í DASS, frá r = 0,59-0,76, p < 

0,001.  Lægsta fylgnin var annars vegar á milli forðunarhluta MMARA og GCS 

kvarðans og hins vegar á milli forðunarhluta MMARA og kvíða- og streituhluta 

DASS kvarðans.   

 Sett var fram sú tilgáta að neikvæð tengslamyndun hafi jákvæða fylgni við 

undanlátssemi.  Hún var studd að hluta til þar sem fylgnin var marktæk á milli 

undanlátssemi og þess að mynda kvíðakennd tengsl í nánum samböndum en ekki á 

milli undanlátssemi og þess að mynda forðandi tengsl. 

 

Tafla 2.  Fylgni og innri samkvæmni sálfræðilegu kvarðanna. 

Sálfræðilegir kvarðar               1            2             3 4   5             6              7 

MMARA 
1. Náin sambönd–kvíði           –          0,31*     0,27*     -0,34*     0,44*       0,34*       0,36*   
2. Náin sambönd–forðun                       –         0,07       -0,26*     0,32*       0,15*       0,15** 
 
GCS 
3. Undanlátssemi                                  –          -0,38*     0,32*       0,23*       0,24* 
 
RSES 
4. Sjálfsmat                                                       –        -0,48*      -0,38*      -0,39* 
 
DASS 
5. Þunglyndi                                                                     –            0,59*       0,69* 
6. Kvíði                                                                                –            0,76* 
7. Streita                                                                                                 – 
 
Cronbach Alpha        0,88        0,92       0,77      0,91        0,93    0,86         0,92 
  * p < 0,001 
** p < 0,05 
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Til þess að athuga hversu mikið kyn, kvíðakennd og forðandi tengsl í nánum 

samböndum og neikvæðar tilfinningar spá fyrir um undanlátssemi var gerð 

margþátta aðhvarfsgreining.  Í fyrsta þrepi var kyn sett inn í jöfnuna.  Þunglyndi, 

kvíða, streitu og sjálfsmati var bætt við jöfnuna í þrepi tvö.  Í þrepi þrjú var forðandi 

og kvíðakenndum tengslum í nánum samböndum bætt við jöfnuna.   

Í fyrsta þrepi í töflu þrjú má sjá hversu mikið kyn spáir fyrir um 

undanlátssemi.  Skýrða dreifingin er mjög lág þar sem að kyn spáir ekki nema 2% 

dreifninnar í undanlátssemi.  Í þrepi tvö spá kyn, þunglyndi og lágt sjálfsmat 

marktækt fyrir um undanlátssemi.  Samanlagt skýra allar breyturnar í þrepi tvö 18% 

dreifninnar í undanlátssemi.  Í þrepi þrjú spá kyn, þunglyndi, lágt sjálfsmat og 

kvíðakennd tengsl marktækt fyrir um undanlátssemi.  Samanlagt skýra allar 

breyturnar í þrepi þrjú 19% dreifninnar í undanlátssemi.  Kvíði og streita reyndust 

ekki hafa marktæk áhrif á undanlátssemi. 

 Þegar breyturnar þunglyndi, kvíði, streita og sjálfsmat bættust við í þrepi tvö 

þá skýrðu þær sameiginlega 14% dreifninnar í undanlátssemi, án tillits til kyns.  

Kvíða og forðun í nánum samböndum var bætt við í þrepi þrjú en sú viðbót reyndist 

ekki marktæk. 

 
Tafla 3.  Niðurstöður margþátta aðhvarfsgreiningar fyrir breyturnar sem spá fyrir 

um undanlátssemi. 

Spábreytur       Beta  t-próf  aðlagað R2            R2 change 
1. þrep 
Kyn         0,15  2,53**  0,02**                0,03** 
       F(1, 300) = 6,40 
2. þrep 
Kyn         0,15  2,82** 
Þunglyndi        0,18  2,33**  0,18*                0,17* 
Kvíði         0,04  0,43  F(5, 289) = 14,00 
Streita                                -0,03           -0,27 
Sjálfsmat       -0,29           -4,69* 
 
3. þrep 
Kyn         0,12  2,24** 
Þunglyndi        0,17  2,05**  0,19*                 0,01 
Kvíði         0,03  0,30  F(7, 285) = 10,56 
Streita                    -0,04           -0,42 
Sjálfsmat       -0,28           -4,46* 
Náin sambönd–kvíði            0,13            2,09** 
Náin sambönd–forðun        -0,07           -1,18 
  * p < 0,001        
** p < 0,05 
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Bartholomew skipti tengslamyndun niður í fjórar mismunandi tegundir.  

Athugað var hvernig háskólanemar skiptust niður á þessar tengslamyndanir eftir 

kyni.  Eins og sjá má í töflu fjögur voru traust tengsl algengust hjá bæði konum og 

körlum.  Hins vegar mynduðu karlar sjaldnast eignandi tengsl en konur mynduðu 

sjaldnast fráhrindandi tengsl.  Í heildina voru eignandi tengsl sjaldgæfust.  Mesti 

kynjamunurinn kom fram hjá þeim sem mynduðu eignandi og fráhrindandi tengsl.  

Annars vegar voru konur líklegri til þess að mynda eignandi tengsl en karlar og hins 

vegar voru karlar líklegri til að mynda fráhrindandi tengsl en konur.       

 

Tafla 4.  Tíðni tengslamyndunar Bartholomew eftir kyni. 

     Bartholomew tegundir tengsla 

   Traust            Óttabundin            Eignandi       Fráhrindandi 

Kyn    n (%)                   n (%)                   n (%)                          n (%) 

Karlar              31 (41,3)            17 (21,3)                7 (9,3)                      20 (26,7) 

Konur            113 (49,6)            49 (21,1)              38 (16,7)                    28 (12,3) 

Samtals                        144 (47,2)            66 (21,6)              45 (14,8)           48 (15,7) 

 

 

 



 28

Í töflu fimm er hægt að skoða hvernig tengslamyndun samkvæmt skiptingu 

Bartholomew tengist undanlátssemi, sjálfsmati, þunglyndi, kvíða og streitu.  

Undanlátssemin var mest hjá þeim sem mynduðu óttabundin tengsl en minnst hjá 

þeim sem mynduðu fráhrindandi tengsl.  Þessar niðurstöður styðja að hluta til 

tilgátu tvö því samkvæmt henni var talið að undanlátssemi væri mest hjá þeim sem 

mynduðu óttabundin tengsl en minnst hjá þeim sem mynduðu traust tengsl.  Þeir 

sem mynduðu traust tengsl voru með hæsta sjálfsmatið en þeir sem mynduðu 

óttabundin tengsl voru með lægsta sjálfsmatið.  Þunglyndi kom mest fram hjá þeim 

sem mynduðu óttabundin tengsl en minnst hjá þeim sem mynduðu traust tengsl.  

Þeir sem mynduðu eignandi tengsl voru kvíðnastir en þeir sem mynduðu traust 

tengsl voru minnst kvíðnir.  Að lokum var mesta streitan hjá þeim sem mynduðu 

eignandi tengsl en minnst hjá þeim sem mynduðu traust tengsl.   

Sambandið á milli fjögurra tegunda tengsla Bartholomew og sálfræðilegu 

kvarðanna fimm reyndist í öllum tilfellum vera marktækt.  Þegar Scheffé próf var 

framkvæmt fyrir undanlátssemi til að kanna hvar marktækan mun væri að finna á 

milli einstakra tengsla, þá kom í ljós marktækur munur á milli traustra og 

óttabundinna tengsla (p < 0,05), óttabundinna og fráhrindandi tengsla (p < 0,001) og 

eignandi og fráhrindandi tengsla (p < 0,05). 

 

Tafla 5.  Lýsandi tölfræði og marktektarpróf á sálfræðilegu kvörðunum fyrir hverja 

tegund tengslamyndunar samkvæmt Bartholomew. 

       Bartholomew tegundir tengsla 

              traust        óttabundin               eignandi             fráhrindandi          F-gildi 

Sálfræðilegur kvarði                   Meðaltöl (staðalfrávik; fjöldi) 

Undanlátssemi    8,97 (3,37; 144)   10,86 (4,35; 65)    10,16 (2,90; 45)      7,90 (3,60; 48)       7,79* 

Sjálfsmat 24,55 (5,32; 141)   18,89 (6,10; 63)    20,43 (7,51; 44)    23,00 (6,55; 48)     14,69* 

Þunglyndi  3,48 (4,72; 143)    10,89 (10,06; 64)     9,24 (8,34; 45)     5,51 (7,25; 47)     19,01* 

Kvíði   2,78 (3,75; 143)      6,16 (6,78; 64)      6,49 (6,54; 45)      3,57 (4,69; 47)       9,97* 

Streita   7,47 (6,94; 143)    11,58 (9,53; 64)     13,11 (8,44; 45)     8,26 (7,29; 47)       8,22* 

* p < 0,001
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4.  Umræða 
 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu fram á að það eru marktæk tengsl á milli 

undanlátssemi og mismunandi tengslamyndunar.  Einnig hafa þunglyndi og lágt 

sjálfsmat áhrif á þessi tengsl.  Samkvæmt flokkun Bartholomew voru þeir sem 

mynduðu óttabundin tengsl undanlátssamastir, því næst komu þeir sem mynduðu 

eignandi tengsl, svo þeir sem mynduðu traust tengsl og að lokum voru þeir sem 

mynduðu fráhrindandi tengsl minnst undanlátssamir.  Sá sem myndar óttabundin 

tengsl þráir að vera í nánu sambandi en óttast afleiðingarnar; að verða hafnað eða 

missa makann frá sér.  Hann er einnig líklegur til að vera þunglyndur og hafa lágt 

sjálfsmat (Bartholomew, 1990).  Þetta er í samræmi við núverandi rannsókn þar sem 

háskólanemar sem mynduðu óttabundin tengsl voru þunglyndastir og með lægsta 

sjálfsmatið miðað við þá sem mynduðu annars konar tengsl.  Undanlátssemin gæti 

því verið þeirra leið til þess að forðast höfnun og stuðla að vellíðan í rómantískum 

samböndum.  Þeir sem mynduðu eignandi tengsl voru næst líklegastir til að vera 

undanlátssamir enda eru óttabundin og eignandi tengsl ekki svo ólík.  Í báðum 

tengslamyndunum kemur fram mikil þörf fyrir að vera háður öðrum og þeir sem 

mynda eignandi tengsl eru einnig líklegir til að vera þunglyndir og hafa lágt 

sjálfsmat.  Þeir reyndust líka vera kvíðnastir og með mestu streituna miðað við 

einstaklinga sem mynda annars konar tengsl samkvæmt Bartholomew.  Munurinn á 

þessum tveimur tengslamyndunum er þó að sá sem myndar óttabundin tengsl 

forðast frekar nálægð heldur en sá sem myndar eignandi tengsl.  Sá sem myndar 

eignandi tengsl hefur mikla þörf fyrir að fá samþykki annarra og finnst hann ekki 

verðskulda neitt gott (Bartholomew, 1990).  Þetta tvennt gæti verið besta skýringin 

á því af hverju einstaklingur sem myndar eignandi tengsl er undanlátssamur. 

Þó talið hafi verið við upphaf rannsóknar að þeir sem mynda traust tengsl 

væru ólíklegastir til að vera undanlátssamir, þá ætti það samt ekki að koma á óvart 

að það reyndust vera þeir sem mynduðu fráhrindandi tengsl sem voru minnst 

undanlátssamir.  Bartholomew (1990) lýsir þeim sem mjög sjálfstæðum 

einstaklingum sem forðast náin samskipti og einbeita sér frekar að vinnu eða 

áhugamálum.  Því gæti undanlátssemin skipt þá minna máli þar sem samþykki 

annarra og náin sambönd eru ekki það mikilvægasta í þeirra lífi.  Manneskju sem 

myndar traust tengsl finnst þægilegt að vera náin og háð öðrum og því gæti örlítil 
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undanlátssemi verið henni gagnleg.  Þegar litið er til forðandi og kvíðakenndrar 

tengslamyndunar voru þeir sem mynduðu kvíðakennd tengsl líklegastir til að vera 

undanlátssamir.  En fylgnin á milli forðandi tengslamyndunar og undanlátssemi var 

ekki marktæk.        

Líkt og þeir sem mynda óttabundin tengsl þá óttast þeir sem mynda 

kvíðakennd tengsl líka höfnun.  Munurinn á þessum tveimur tengslamyndunum er 

sá að manneskja sem myndar kvíðakennd tengsl er mun ákafari í að viðhalda mikilli 

nánd í sambandinu.  Þessi mikli ákafi gæti hins vegar hrætt hinn aðilann í burtu.  Sá 

sem myndar kvíðakennd tengsl hefur sífellt á tilfinningunni að makinn sé ekki og 

vilji ekki vera eins náinn í sambandinu og hann myndi vilja að hann væri (Brennan 

o.fl. 1998).  Hann notar því kannski undanlátssemina sem aðferð til að halda í 

makann.  Þetta samræmist bæði núverandi rannsókn sem og rannsókn Impett og 

Peplau (2002) þar sem konur sem mynduðu kvíðakennd tengsl voru líklegastar til 

að vera undanlátssamar.  Þær létu oftast undan kynlífsbeiðnum makans og var 

ástæðan að baki því talin vera óttinn við að hann myndi annars missa áhugann á 

sambandinu. 

Af neikvæðu tilfinningunum sem teknar voru fyrir í þessari rannsókn höfðu 

þunglyndi og lágt sjálfsmat mestu áhrifin á sambandið á milli tengslamyndunar og 

undanlátssemi.  Kvíði og streita reyndust ekki hafa áhrif á þetta samband.  Gísli H. 

Guðjónsson o.fl. (2002) bentu á að þeir sem eru með lágt sjálfsmat láta auðveldlega 

undan kröfum og beiðnum annarra til þess að fá félagslegt samþykki.  Þeir eru því 

undanlátssamir til að auka sjálfsmat sitt.   

Athugað var hvort kynjamunur væri á því hvernig fólk myndar tengsl í 

rómantískum samböndum og einnig hvort að einhver kynjamunur væri á 

undanlátssemi.  Þegar litið var á skiptingu Bartholomew á tengslamyndun kom í 

ljós að bæði konur og karlar mynduðu oftast traust tengsl sem er eins og búast má 

við að sé í almennu þýði.  Kynjamunurinn kom helst fram í eignandi og 

fráhrindandi tengslum.  Konur voru líklegri til að mynda eignandi tengsl en karlar 

voru líklegri til að mynda fráhrindandi tengsl.  Einnig reyndust konur vera 

undanlátssamari en karlar.  Marktækur munur var á milli kynjanna í forðandi 

tengslum en ekki í kvíðakenndum tengslum.  Karlar mynduðu frekar forðandi tengsl 

í nánum samböndum en konur.  Þessar niðurstöður gætu bent til þess að konur séu 

háðari makanum og sækjast frekar eftir félagslegu samþykki í rómantískum 

samböndum á meðan karlar eru sjálfstæðari og hafa ekki eins mikla þörf fyrir náin 
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tengsl.  Kane o.fl. (2007) hafa einnig sýnt fram á að það er kynjamunur í 

rómantískum tengslum.  Í rannsókn þeirra kom fram að karlar voru ekki eins 

ánægðir í samböndum við konur sem mynduðu kvíðakennd tengsl.  Aftur á móti 

voru konur ekki eins ánægðar í samböndum við karla sem mynduðu forðandi tengsl.   

Helstu veikleikar rannsóknarinnar eru þeir að úrtakið er afmarkaður hópur af 

háskólanemum og er hann því kannski ekki að endurspegla þýðið.  Flestir sem tóku 

þátt voru á aldrinum 18-24 ára.  Á þessum aldri er fólk oft ekki komið með mikla 

reynslu í rómantískum tengslum og það gæti verið að byggja mat sitt aðeins á einu 

ákveðnu sambandi.  Sumir gætu jafnvel aldrei hafa átt í rómantískum tengslum á 

þessum aldri og því frekar verið að svara út frá tengslum sínum við foreldra eða 

nána vini.  Við fyrirlögn hefði mátt skilgreina rómantísk tengsl betur þannig að 

aðeins þeir sem höfðu verið í rómantískum tengslum hefðu tekið þátt.  Þetta tímabil 

ævinnar er samt mikilvægt þar sem margir mynda sín fyrstu rómantísku tengsl á 

þessum aldri.  Það getur líka verið veikleiki að nota sjálfsmatskvarða.  Þegar þeir 

eru notaðir í rannsóknum er alltaf sú hætta fyrir hendi að fólk meti sig rangt, annað 

hvort betur eða verr en það er í raun.  Þegar svarendur eru ekki samkvæmir sjálfum 

sér eða svara á handahófskenndan hátt þá hefur það áhrif á hversu réttmæt túlkun 

prófsins verður.  Sjálfsmatskvarðar virka því eins og tvíeggjað sverð.  Annars vegar 

eru upplýsingarnar að koma beint frá manneskjunni sjálfri, hún þekkir sig best og 

ætti því að geta sagt nákvæmlega til um hvernig hún er.  Hins vegar er engin leið 

fyrir rannsakandann að vita hvort verið sé að segja satt og rétt frá (Cohen og 

Swerdlik, 2005).  

Núverandi rannsókn byggist á rannsókn Gísla H. Guðjónssonar o.fl. (2008) 

á rómantískri tengslamyndun og undanlátssemi hjá þunguðum konum og var margt 

sameiginlegt með niðurstöðunum.  Þessar rannsóknir voru gerðar vegna þess að 

sambandið á milli rómantískrar tengslamyndunar og undanlátssemi hefur lítið verið 

kannað.  Með þeim var því reynt að varpa skýrara ljósi á hvað veldur því að sumir 

eru undanlátssamari en aðrir.  Núverandi rannsókn sýndi fram á að kvíðakennd og 

óttabundin tengsl tengdust mest undanlátssemi af þeim tengslamyndunum sem 

kannaðar voru.  Gísli og félagar fengu sambærilegar niðurstöður nema til viðbótar 

við kvíðakennd og óttabundin tengsl var líka mesta sambandið á milli forðandi 

tengsla og undanlátssemi.  Að nota þungaðar konur í úrtaki gæti gefið skekktar 

niðurstöður á tengslamyndun.  Þetta tímabil í lífi kvenna einkennist oft af miklu 

tilfinningalegu ójafnvægi og það gæti skýrt af hverju þær mynda kvíðakennd tengsl 
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- þær vilja halda í makann, en á sama tíma mynda þær líka forðandi tengsl - reyna 

að ýta honum í burtu.  Í rannsókn Gísla og félaga var lágt sjálfsmat einungis að spá 

fyrir um sambandið á milli tengslamyndunar og undanlátssemi en í núverandi 

rannsókn var það einnig þunglyndi. 

 Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á samband á milli persónuleika og 

mismunandi tengslamyndunar (Carver, 1997; Marusic o.fl., 2006).  Það væri 

áhugavert að bæta undanlátsseminni við slíkar rannsóknir og sjá hver tengslin yrðu.  

Myndi undanlátssemi tengjast samvinnuþýði og samviskusemi í fimm þátta líkaninu 

(Big Five) eða mætti vænta annarra niðurstaðna?  Í framhaldi af núverandi rannsókn 

væri líka hægt að athuga hvort að ákveðin tengslamyndun haldist stöðug á milli 

mismunandi rómantískra sambanda.  Þegar fólk er að meta fyrri sambönd þá er 

hugsanlegt að það hafi eitt ákveðið samband í huga, frekar en að það sé að byggja 

mat sitt á nokkrum fyrri samböndum.  Meirihluti þátttakenda í þessari rannsókn 

voru frekar ungir og því væri fróðlegt að gera aðra eins rannsókn á eldra fólki.  

Einnig væri áhugavert að kanna betur tengslin á milli þunglyndis og undanlátssemi 

þar sem það hefur verið lítið rannsakað áður. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að þeir sem mynda 

óttabundin og kvíðakennd tengsl séu undanlátssamastir.  Þetta er í samræmi við tvo 

aðalþætti GCS undanlátssemiskvarðans.  Staðhæfingar sem hlaða hátt á þátt eitt 

benda til að fólk sé kvíðið eða óttabundið gagnvart yfirboðurum og að það forðist 

árekstra og ágreining en staðhæfingar sem hlaða hátt á þátt tvö benda til að fólk sé 

ákaft í að þóknast öðrum.   

 

 Rannsóknin hefur varpað skýrara ljósi á hvernig sambandinu á milli 

undanlátssemi og rómantískra tengsla er háttað.  Niðurstöður gáfu til kynna að 

einungis kvíðakennd tengslamyndun tengist undanlátssemi en ekki forðandi 

tengslamyndun.  Þegar litið er til flokkunar Bartholomew á tengslamyndun þá voru 

háskólanemar sem mynduðu fráhrindandi tengsl minnst undanlátssamir en þeir sem 

mynduðu óttabundin tengsl voru mest undanlátssamir.  Lágt sjálfsmat og þunglyndi 

höfðu mestu áhrifin á tengslin milli rómantískrar tengslamyndunar og 

undanlátssemi.  
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