
                                                                                            

"Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku í rannsókninni getur 
þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 108 Reykjavík. Sími: 551-7100, fax: 551-1444, tölvupóstfang: 
visindasidanefnd@vsn.stjr.is."  
 

 
Viðauki 1 

 
Tengsl undanlátssemi og rómantískrar tenglsamyndunar á fullorðinsárum hjá háskólastúdentum 

 
Kæri þátttakendi, 
Fyrirhugað er að hefja ofangreinda rannsókn á vegum sálfræðideildar Háskóla Íslands.  Um er að ræða BA verkefni 
og verður það gert í samvinnu við LSH.  
  
Ábyrgðarmaður og leiðbeinandi rannsóknarinnar er Linda Bára Lýðsdóttir, sálfræðingur á geðsviði LSH (sími: 
5434053, Tölvufang: lindabl@landspitali.is).  Annar leiðbeinandi er Jakob Smári, prófessor við sálfræðideild á 
Heilbrigðisvísindasviði HÍ (sími: 8918218).  Rannsóknin er BA verkefni eftirfarandi nema:   Anna Gyða Bergsdóttir, 
Sálfræði, HÍ (sími: 6986053), Pálína Ósk Hjaltadóttir, Sálfræði, HÍ (sími: 8680642). 
 
Meginmarkmið rannsóknarinnar er að kanna tengsl á milli undanlátssemi eins og skilgreint er samkvæmt GCS kvarðanum 
(Guðjónsson Compliance Scale) og tengslamyndunar (kvíðakennd- og forðandi tengslamyndun og fjórar tegundir 
tengslamyndunar skv. Bartholomew: traust, eignandi, fráhrindandi og óttabundin tengslamyndun).  Einnig verður athugað 
hvort að þunglyndi, kvíði  eða lágt sjálfsmat hafa áhrif á þessi tengsl.  Sambærileg rannsókn var birt í erlendu fagtímariti 
(Personality and Indiviual Differences, 45 (2008), 276-280) þar sem úrtakið var þungaðar konur.  Tilgangur rannsóknarinnar 
er að öðlast meiri skilning á hvað liggur að baki þess að sumir eru undanlátssamari en aðrir. 
 
Stefnt er að því að fá 300 þátttakendur.  Nemendum í ýmsum deildum Háskóla Íslands verður boðið að svara 
spurningalistunum í kennslustund seinnihluta febrúar og byrjun mars og reynt verður að hafa kynjahlutfall sem 
jafnast.  Gögnum verður aflað frá þátttakendum með  fjórum sálfræðilegum prófum og stuttum bakgrunnslista þar 
sem spurt verður um aldur, kyn og deild.  Fyrirlögn á sér stað í kennslustund og ætti ekki að taka meiri tíma en um 
15 mínútur.   
 
Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í rannsókninni/könnuninni, verða meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu 
reglum um trúnað og nafnleynd og farið verður að íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu 
frumgagna.   Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum stað hjá ábyrgðarmanni á meðan á rannsókn stendur og 
 öllum gögnum verður eytt að rannsókn lokinni.    
 
Spurningalistarnir verða hvorki auðkenndir með nöfnum né kennitölu þátttakenda, heldur númerum og þeir eru alltaf 
ópersónugreinanlegir.  Æskilegt er rannsóknarinnar vegna og vinnslu hennar að öllu spurningum sé svarað eins 
nákvæmlega og unnt er.  Ef spurningar vekja vanlíðan á einhvern hátt er ekki nauðsynlegt að svara einstökum 
spurningum eða spurningalistum og er þér frjálst að hafna þátttöku eða hætta í rannsókninni á hvaða stigi sem er, án 
útskýringa.  
  
Ef spurningar í listunum hafa valdið einhverri vanlíðan og þú óskar eftir að tala við sálfræðing þá vinsamlegast 
hafðu samband við ábyrgðamann rannsóknarinnar, Lindu Báru Lýðsdóttur, sími 5434053, lindabl@landspitali.is, og 
hún mun sjá til þess að þú fáir tíma hjá Hafrúnu Kristjánsdóttur, sálfræðingi á geðsviði LSH, þér að kostnaðarlausu.    
  
Þar sem svör þátttakenda eru ekki persónugreinanleg er ekki talin vera nein áhætta fyrir þig að taka þátt í 
rannsókninni.  Öllum gögnum verður eytt að rannsókn lokinni.  Þátttakendur hljóta ekki beinan ávinning af því að 
taka þátt í rannsókninni.   
 
Fyrirhugað er að birta niðurstöður rannsóknarinnar í erlendu fagtímariti en niðurstöður verða ópersónugreinanlegar.   
Rannsóknin er unnin með samþykki Vísindasiðanefndar og hefur tilkynning verið send til Persónuverndar.  
  
   
Kær kveðja, 
með von um góðar undirtektir, 
  
  
_____________________             _____________________                         __________________ 
Nafn ábyrgðarmanns                   nöfn meðrannsakenda hér  
Símanúmer:  

mailto:lindabl@landspitali.is
mailto:lindabl@landspitali.is



