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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna tengsl tveggja persónuleikaþátta, 

tilfinningasemi og samvinnuþýði, við ánægju fólks í ástarsamböndum og 

hugsanleg miðlunaráhrif tengslamyndunar, sjálfstrausts og samskiptahátta. 

Sjónum var beint að tveimur tegundum tengslamyndunar hjá fullorðnum 

sem voru kvíðatengsl annars vegar og forðunartengsl hins vegar. Alls tóku 

276 einstaklingar þátt í rannsókninni og höfðu allir verið í sambandi eða 

hjónabandi með núverandi maka í tvö ár eða lengur. Um hentugleikaúrtak 

var að ræða. Þeir spurningalistar sem notaðir voru, voru allt 

sjálfsmatskvarðar; NEO-FFI-R sem mælir Hina fimm stóru 

persónuleikaþætti, RSES sjálfsmatskvarði Rosenberg, DAS spurningalisti 

um ástarsambönd og hjónabönd, ECR mæling á tengslamyndun fullorðinna 

og að lokum spurningalisti um samskiptahætti. Almennt benda niðurstöður 

til þess að sambandinu milli persónuleika og sambandsánægju sé að fullu 

miðlað í gegnum sjálfstraust, tengslamyndun og samskiptahætti. Þá reyndust 

samskiptahættir og forðunartengsl sérstaklega sterkir þættir. Þetta hefur lítið 

verið rannsakað á Íslandi og markmiðið er að öðlast meiri vitneskju um 

þessi tengsl. 
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Inngangur 

Líðan fólks með maka sínum er mikilvægur hluti af almennri lífshamingju og hefur mótandi 

áhrif á velferð og heilsu, bæði andlega og líkamlega (Helms og Buehler, 2007). Hjónabönd og 

ástarsambönd eru fjölmenningaleg fyrirbæri sem fyrirfinnast í öllum samfélögum í heiminum, 

óháð menningu og siðvenjum. Flestir sækja í slík sambönd einhvern tímann á lífsleiðinni enda 

veita þau öryggiskennd og vellíðan þegar allt gengur að óskum (Finchham og Linfield, 1997; 

Helms og Buehler, 2007). 

Vandamál tengd hjónabandi eða ástarsambandi eru algeng og um leið afar stór hluti af 

lífi þeirra sem eiga í hlut. Í Bretlandi og Bandaríkjunum eru vandamál tengd samskiptum við 

maka til að mynda ein algengasta ástæða þess að fólk leitar sér faglegrar aðstoðar í 

persónulegu einkalífi (Fincham og Linfield, 1997). Rannsóknir hafa gefið til kynna að 

skilnaðir hafi slæm áhrif á heilsu fólks (Finchham og Linfield, 1997; Helms og Beuhler, 

2007) og eru æ algengari í seinni tíð, bæði hérlendis (Hagstofa Íslands, e.d.) og erlendis 

(Helms og Beuhler, 2007).   

Aukin skilnaðartíðni og vandamál tengd hjónaböndum kalla á fleiri rannsóknir sem 

dýpka skilning og þekkingu á því sem að jafnaði eykur líkur á farsæld í ástarsamböndum og 

hjónaböndum (Shackelford og Buss, 2000). Það er því verðugt verkefni að athuga hver lykill 

að velgengni í samböndum gæti verið þar sem farsæld í ástarsambandi hefur jákvæð áhrif á 

almenna velferð og líðan fólks, einstaklinga jafnt sem fjölskyldna (Fincham og Linfield, 

1997). 

Hver er grunnurinn að traustu, stöðugu og farsælu ástarsambandi? Hvað veldur því að 

sum sambönd reynast farsæl en önnur ekki? Vitað er að margir þættir hafa áhrif á hvernig 

tveimur einstaklingum gengur að byggja upp farsælt samband en einn af þeim þáttum sem 

skiptir lykilmáli er ánægja í sambandi. Því ánægðara sem fólk er með sambandið því betur 

líður því almennt og því ólíklegra er það til að skilja (Fincham og Linfield, 1997). Í ljósi þessa 

er eðlilegt að fræðimenn á þessu sviði hafi beint sjónum að þeim þáttum sem spá fyrir um 

ánægju fólks í ástarsamböndum. 

Sambandsánægja 

Ákveðið var að notast við hugtakið sambandsánægja (e. relationship satisfaction). Það hefur 

löngum verið þrætuefni hvort og hvernig skuli skilgreina og aðgerðabinda þetta hugtak. Þó 

mismunandi skilgreiningar á ánægju eða gæðum sambanda hafi verið lagðar fram og notaðar 

þá er það um leið algengasta viðfangsefnið í rannsóknum sem beinast að hjónaböndum og 
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ástarsamböndum. Ýmist er talað um ánægju, gæði, velgengni eða hamingju en segja má að 

um sama hugtakið sé að ræða. Sambandsánægja nær þannig yfir nokkur hugtök sem hafa 

verið notuð til að lýsa því sama og felur meðal annars í sér ánægju (e. satisfaction), 

skuldbindingu (e. commitment), nánd (e. intimacy), trúnað (e. trust), ástríðu (e. passion) og 

ást/væntumþykju (e. love) (Noftle og Shaver, 2006). Johnson og Booth (1990) skilgreindu 

gæði sambanda út frá þremur megin þáttum; mat á hamingju, hugsanir um skilnað og 

samskiptaleiðum við maka. Allir þessir þættir eiga það sameiginlegt að vísa í hlutlægt mat á 

hugrænum, atferlislegum og tilfinningalegum gæðum ástarsambandsins eða hjónabandsins 

(Helms og Buehler, 2007; Fincham og Linfield, 1997).  

Í stuttu máli er sambandsánægja skilgreind sem hlutlægur mælikvarði á hugsunum, 

viðhorfum, hegðun og tilfinningum fólks gagnvart maka. Í þessu felst til dæmis hvort nánd og 

hlýja sé sýnd í verki, hvort fólk hugleiði að binda endi á samband sitt, hvernig því líður og 

hvort það sé hamingjusamt (Cole, 1985). Í þessari rannsókn vísar hugtakið bæði í hjónabönd 

og ástarsambönd. Með því að hafa úrtakið blandað er vonast til að niðurstöður nái til breiðari 

hóps og veiti víðtækari upplýsingar.  

Mikilvægt er að bera kennsl á þá þætti sem spá fyrir um sambandsánægju vegna þess 

að aukin þekking felur í sér ávinning fyrir þá sem eiga í hjónabandsvanda eða erfiðleikum í 

ástarsambandi og stuðlar að bættri líðan, markvissari rannsóknum og þjónustu á sviði 

hjónabandsráðgjafar. Í rannsóknum á þessu sviði hefur athygli manna einkum beinst að þeim 

persónuleikaþáttum sem mesta forspá veita um sambandsánægju (Noftle og Shaver, 2006).  

Hugtakið persónuleiki (e. personality) hefur verið skilgreint með margvíslegum hætti. 

Sumir hafa litið á hugtakið sem heildrænt fyrirbæri sem nær yfir alla eiginleika einstaklings, 

hugsanir hans, tilfinningar og hegðun. Aðrar skilgreiningar hafa verið þrengri og tekið til 

afmarkaðra eiginleika fólks. Enn aðrir rannsakendur hafa litið á persónuleika sem eingöngu 

félagslegt fyrirbæri (Nolen-Hoeksema, 2007; Hogg og Vaughan, 2008). Persónuleiki er í 

stuttu máli skilgreindur sem mynstur hugsana, tilfinninga og hegðunar sem er tiltölulega 

stöðugt á löngum tíma og milli ólíkra aðstæðna (Cohen og Swerdlik, 2005; Gleitman, 

Fridlund og Reisberg, 2004). 

Segja má að ólíkum manngerðum fólks sé best lýst með fimm megin 

persónuleikaþáttum (e. personality traits). Fimm þátta líkanið er leiðandi kenning um 

heilbrigðan persónuleika sem nær yfir allrar manngerðir og lýsir fimm ólíkum 

persónuleikaþáttum sem varpa ljósi á einstaklingsmun í margvíslegum skilningi (Shackelford 

og Buss, 2000). Kenningin gengur út frá að lýsa megi sérhverjum manni með einhverjum 
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einum eða fleiri af þessum fimm megin þáttum sem ganga undir heitinu Hinir fimm stóru (e. 

Big five) (McCrae og Costa, 2004). Þættirnir fimm eru eftirfarandi: Tilfinningasemi (e. 

neuroticism), víðsýni (e.openness), samviskusemi (e.conscientiousness), úthverfa (e. 

extraversion) og samvinnuþýði (e. agreeableness) (Goldberg, 1993). 

Svokallað Fimm þátta líkan (e. Five factor model) hefur verið lagt til grundvallar í 

mörgum af þessum rannsóknum sem flestar hafa gefið til kynna að sambandsánægja er að 

jafnaði minni hjá fólki sem er mjög tilfinningasamt og oftar meiri hjá þeim sem skora hátt á 

samvinnuþýði (Noftle og Shaver, 2006). Ákveðið var að beina sjónum eingöngu að tengslum 

þessara tveggja persónuleikaþátta við miðlunarbreyturnar. Ástæðan er sú að samkvæmt 

rannsóknarniðurstöðum sem liggja fyrir hafa þessir tveir þættir bæði verið mest rannsakaðir 

og haft mestu áhrifin á sambandsánægju. Aðrir þættir Fimm þátta líkansins hafa minna verið 

rannsakaðir og hafa ekki jafn sterkt samband við sambandsánægju (Heller, Watson og Iles, 

2004). 

Bein áhrif persónuleikaþátta á sambandsánægju hafa mikið verið rannsökuð og 

tilfinningasemi og samvinnuþýði, eins og áður sagði, reynst sterkir áhrifaþættir (Karney og 

Bradbury, 1997; Lavee og Ben-Ari, 2004). Lítið er vitað um það hvernig sambandinu á milli 

tilfinningasemi og samvinnuþýði og sambandsánægju er háttað, hvort það sé beint eða hvort 

því sé miðlað gegnum aðrar sálfræðilegar breytur. Markmiðið með þessari rannsókn var að 

athuga þetta með því að athuga hvort sambandinu sé miðlað gegnum fjórar millibreytur; 

sjálfstraust, kvíðatengsl, forðunartengsl og samskiptahætti. 

Tilfinningasemi 

Tilfinningasemi er sá þáttur Fimm þátta líkansins sem hefur fengið mesta athygli í 

rannsóknum á ástarsamböndum. Niðurstöður fjöldamargra rannsókna hafa gefið til kynna að 

tilfinningasemi sé sá þáttur sem hefur mestu tengslin við sambandsánægju, hvort sem litið er 

til beinna eða óbeinna áhrifa (Lavee og Ben-Ari, 2004; Caughlin, Huston og Houts, 2000 og 

Shackelford og Buss, 2000). 

Tilfinningasemi er persónuleikaþáttur sem einkennist af neikvæðu geðslagi, mikilli 

streitu og tilfinningalegum óstöðugleika. Talið er að tilfinningasemi hafi aðallega með 

aðlögunarfærni og tilfinningalegt jafnvægi að gera. Hátt skor á þessum þætti bendir til 

taugaveiklunar, tilfinningalegs óstöðugleika og neikvæðni. Í því felst meiri depurð og 

viðkvæmni eða jafnvel fjandsemi og heift sem gerir það að verkum að fólk á jafnan erfitt með 

að laga sig að hlutverki sínu í ástarsambandi, líður verr en öðrum með nánd og gengur að 

jafnaði illa að móta uppbyggilegt samskiptamynstur við maka sína (Lavee og Ben-Ari, 2004; 
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White, Hendrick, og Hendrick, 2004). Jafnframt er talið að tilfinningasemi spái fyrir um litla 

sambandsánægju þ.e. eftir því sem fólk skorar hærra á þættinum því minni séu líkur á að það 

sé ánægt í sambandi sínu (Lavee og Ben-Ari, 2004).  

Samkvæmt Lavee og Ben-Ari (2004) hafa bæði rannsóknir sem byggja á beinum 

athugunum (e. observational research) og sjálfsmati (e. self-report) þátttakenda stutt þá 

tilgátu að tilfinningasemi veiti forspá um litla sambandsánægju. Rannsókn þeirra byggðist á 

viðtölum og sjálfsmati þátttakenda. Þjálfaðir rannsakendur tóku viðtöl við þátttakendur þar 

sem þeir spurðu meðal annars um viðhorf og væntingar til maka, líðan í sambandi, nánd og 

trúnað svo eitthvað sé nefnt. Síðar voru þátttakendur beðnir um að fylla út spurningakvarða 

sem mældu persónuleika út frá Fimm þátta líkaninu og lista um ánægju fólks í 

ástarsamböndum. Þeir mátu svo niðurstöður með t-prófum og línulegri aðfallsgreiningu og 

komust að því að eftir því sem fólk skorar hærra á tilfinningasemi því meiri líkur eru á 

neikvæðri upplifun fólks í ástarsamböndum. Þeir töldu að þessi neikvæða upplifun birtist 

einkum í aukinni og ákafari tjáningu neikvæðra tilfinninga á borð við gagnrýni, gremju og 

kvíða. Heildargreining (e. meta analysis) leiddi þetta einnig í ljós. Að skora lágt á 

tilfinningasemi eykur líkurnar á mikilli og stöðugri sambandsánægju. Þessar niðurstöður 

renna stoðum undir sterk tengsl þarna á milli (Malouff, Þorsteinsson, Schutte, Bhullar og 

Pook, 2010).  

 Sá þáttur Fimm þátta líkansins sem síst er talinn tengjast neikvæðum tilfinningum er 

samvinnuþýði sem einnig hefur samkvæmt fyrri rannsóknum veitt góða forspá um 

sambandsánægju (White, Hendrick og Hendrick, 2004). 

Samvinnuþýði 

Samvinnuþýði er persónuleikaþáttur sem einkennist af hjálpsemi, samhug, hógværð, 

heiðarleika, vinsemd og tryggð (White, Hendrick og Hendrick, 2004). Samvinnuþýði á við 

um fólk sem er að jafnaði útsjónasamt, forðast ágreining og er nærgætið. Þeir sem skora lágt á 

samvinnuþýði gætu reynst hrokafullir og eigingjarnir, tortryggnir og jafnvel fjandsamlegir í 

samskiptum (Goldberg, 1993). Þessi þáttur tekur þannig til samskiptahæfni fólks og hæfni til 

að setja sig í spor annarra. Fólk í þessum flokki á auðvelt með að vinna með öðrum og gera 

málamiðlanir, það er yfirleitt lipurt í samskiptum og á auðvelt með að treysta öðru fólki. Talið 

er að slíkir eiginleikar auki sambandsánægju (John, Robins og Pervin, 2008; Shackelford og 

Buss, 2000).  

Fyrri rannsóknir hafa samkvæmt White og félögum (2004) leitt í ljós jákvæð tengsl 

milli samvinnuþýði og sambandsánægju. Í rannsókn þeirra var sjónum beint að beinum 
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tengslum milli sambandsánægju og persónuleikaþátta Fimm þátta líkansins. Gæði 

ástarsambands og persónuleikaþættir voru mældir með spurningalistum meðal 

háskólastúdenta. Niðurstöður sýndu að fólk sem skorar hátt á samvinnuþýði er að jafnaði 

ánægt í sínum samböndum, gengur vel að mynda og viðhalda nánum tengslum og tjáir 

jákvætt viðhorf til maka sinna. 

Hvers vegna veita tilfinningasemi og samvinnuþýði forspá um sambandsánægju? Færri 

rannsóknir hafa svarað því hvers vegna persónuleiki sé eins áhrifamikill og raun ber vitni 

þ.e.a.s. hvort persónuleikaþættir hafi áhrif á aðrar breytur sem gætu haft áhrif á farsæld fólks í 

ástarsamböndum. Aðrir þættir á borð við sjálfstraust, tengslamyndun og samskiptahætti gætu 

mótast af persónuleika og það er sú spurning sem við veltum upp í þessari rannsókn. 

Ein hugsanleg skýring á því hvers vegna þessir tveir persónuleikaþættir hafa áhrif á 

sambandsánægju er að þeir hafi áhrif á sjálfstraust fólks. Hugsanlegt er að sjálfstraust móti 

svo einnig upplifun fólks í ástarsamböndum. 

Sjálfstraust 

Albert Bandura, Walter Mischel og fleiri hafa haldið því fram að hver og einn telji sig geta 

stýrt aðstæðum í lífinu upp að ákveðnu marki. Bandura segir að sú trú sem við höfum á því að 

við séum sjálf áhrifavaldar í mismunandi aðstæðum sé í einu orði sjálfstraust okkar. 

Sjálfstraust (e. self esteem) ræðst þannig af því að hve miklu leyti við teljum okkur geta haft 

áhrif á aðstæður í lífinu, góðar og slæmar, þar með talið í hjónaböndum og ástarsamböndum 

(Gleitman, Fridlund og Reisberg, 2004). 

Fólk með gott sjálfstraust telur sig frekar hafa stjórn á aðstæðum í lífi sínu, hverjar 

sem þær eru. Enn fremur telur það sig duglegra og vinnusamara, er öruggara með sig og 

gengur að öllu jöfnu betur að takast á við viðfangsefni hversdagsins. Gott sjálfstraust styrkir 

fólk í aðstæðum sem reyna á tilfinningaviðbrögð og vegnar því fólki almennt betur í krefjandi 

aðstæðum. Þeir sem mælast með lélegt sjálfstaust eru líklegri til að finna til depurðar og 

óöryggis í daglegu lífi og taka síður af skarið með að framfylgja markmiðum sínum. Þeir eru 

einnig almennt líklegri til að missa móðinn í erfiðleikum eða tilfinningalega krefjandi 

aðstæðum (Nolen-Hoeksema, 2007). 

Fólk hefur tilhneigingu til að ganga út frá því að aðrir sjái þá í sama ljósi og það sér 

sjálft sig þ.e.a.s. sá sem upplifir sig opinn, hlýjan og aðlaðandi er líklegur til að álykta að aðrir 

upplifi það sama. Fólk með gott sjálfstraust er þannig líklegra til að halda að aðrir sjái þá í 

jákvæðu ljósi. Þeir sem eru með lélegt sjálfstraust eru háðari aðstæðum hverju sinni. 

Sjálfstraust þeirra flöktir milli aðstæðna. Það fólk sýnir frekar hegðun sem dregur úr gæðum 
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ástarsambanda. Það er hegðun á borð við að draga ást maka sinna í efa, gera sig háðan maka 

sínum í of miklum mæli þ.e. hengja sig upp á maka sinn og leita leiða til að raunprófa ást hans 

eða sannreyna að hann sé traustur (Murray, Holmes og Griffin, 2000 og Sacco og Phares, 

2001). 

Sjálfstraust hefur tengsl við persónuleikaþætti Fimm þátta líkansins. Samkvæmt fyrri 

rannsóknum er fylgni milli samvinnuþýðis og sjálfstrausts sterk og jákvæð. Margar 

rannsóknir hafa þó sýnt að fylgni sjálfstrausts sé mest við tilfinningasemi og að það samband 

sé sterkt og neikvætt (Botwin, Buss og Shackelford, 1997). 

Tengsl persónuleika og sjálfstrausts 

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna sem gerðar voru á beinum tengslum milli sjálfstrausts og 

Hinna fimm stóru persónuleikaþátta þá spáir tilfinningalegur stöðugleiki best fyrir um gott 

sjálfstraust. Niðurstöður sýndu að samband var neikvætt milli tilfinningasemi og sjálfstrausts 

en var hins vegar jákvætt milli samvinnuþýði og sjálfstrausts (Ignatius og Kokkonen, 2005; 

Erdle, Irwing, Rushton og Park, 2010). Niðurstöður Aluja og félaga (2007) var svipuð. Þeir 

mældu bein tengsl milli útkomu á Rosenberg sjálfsmatskvarðanum og persónuleikaprófsins 

NEO-FFI sem lagðir voru fyrir franska háskólastúdenta. Niðurstaðan var sú að hátt skor á 

tilfinningasemi spáði fyrir um lélegt sjálfstraust. Hátt skor á samvinnuþýði hafði einnig fylgni 

við gott sjálfstraust. Út frá þessu má búast við því að sjálfstraust sé að jafnaði meira hjá fólki 

sem skorar hátt á samvinnuþýði og minna hjá fólki með hátt skor á tilfinningasemi. 

Vegna þekktra tengsla milli persónuleikaþátta og sambandsánægju er athyglisvert að 

sjá hvort þeim tengslum sé að einhverju leyti miðlað í gegnum sjálfstraust. 

Tengsl sjálfstrausts og sambandsánægju 

Sandra Murray er ein þeirra sem hefur mikið rannsakað tengsl milli sjálfstrausts og 

sambandsánægju. Í grein hennar og félaga (2000) er fjallað um hvernig sjálfstraust mótar 

væntingar fólks til maka sinna, ekki eingöngu hvernig fólk sér sjálf sig heldur líka hvernig 

það telur að makinn sjái það. Samkvæmt niðurstöðum Murray móta slík viðhorf  hegðun og 

samskipti með ýmsu móti. Fólk með lélegt sjálfstraust vanmetur viðhorf maka sinna mjög 

mikið sem leiðir til minni sambandsánægju. Fólk með gott sjálfstraust var að jafnaði 

ánægðara í sambandi sínu (Murray og félagar, 2000, Sacco og Phares, 2001). 

Rannsóknir hafa rennt stoðum undir tengslin milli sjálfstraust og sambandsánægju. Í 

rannsókn Matteson (1974) voru gift pör fengin til þess að fylla út spurningakvarða sem mældu 

sjálfstraust annars vegar og ánægju í hjónabandi hins vegar. Bein tengsl þarna á milli voru 
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skoðuð og niðurstöður leiddu í ljós að fólk sem mældist með lítið sjálfstraust tjáði að jafnaði 

minni ánægju í sambandi sínu við maka en þeir sem höfðu gott sjálfstraust. 

Rannsóknir hafa stutt þá tilgátu að sambandi milli persónuleikaþátta og 

sambandsánægju sé miðlað gegnum sjálfstraust. Í einni slíkri rannsókn, þar sem úrtak 

samanstóð af stúdentum frá Bandaríkjunum og Hong Kong, voru tengslin metin með tilliti til 

sjálfstrausts út frá heildarskori á sjálfsmatskvörðum. Í ljós kom að sambandi milli 

persónuleikaþátta og sambandsánægju var að hluta til miðlað í gegnum sjálfstraust (Kwan, 

Bond og Singelis, 1997). 

Sjálfstraust mótar mjög tilfinningar fólks og geðslag og veitir góða forspá um 

sambandsánægju beggja kynja. Raunar spáir gott sjálfstraust fyrir um farsæl samskipti bæði 

við maka, vini og fjölskyldu og eykur líkur á almennri ánægju í lífinu. Samskiptahættir eru 

einn af þeim þáttum sem talið er að veiti forspá um sambandsánægju (Sacco og Phares, 2001). 

Samskiptahættir 

Í þessari rannsókn vísar hugtakið samskiptahættir (e. marital interaction) í það hvernig 

samskiptum fólks er háttað gagnvart maka og gæði þess samskiptamynsturs sem það hefur 

þróað í sínu ástarsambandi. Hugtakið felur þannig í sér hvernig fólk tjáir tilfinningar sínar 

gagnvart maka bæði við hversdagslegar aðstæður og tilfinningalega krefjandi aðstæður t.d. 

þegar ágreiningur kemur upp í sambandinu. Samskiptahættir eru meðal annars mældir úr frá 

spurningum um tilhneigingu til að gera lítið úr hvort öðru, hvernig reiðiviðbrögð eru látin í 

ljós og hversu oft fólk sækir í að draga sig í hlé frekar en að ræða saman (Gottman og 

Krokoff, 1989). 

 Samskiptafærni fólks er talin mótast að hluta til af persónuleika. Ýmis líkön 

persónuleikaþátta, þar á meðal Fimm þátta líkanið, hafa verið lögð fram sem hver um sig lýsa 

mynstri hegðunar, hugsana og tilfinninga og samskiptahátta sem hafa áhrif á tengsl og 

samskipti við aðra á lífsleiðinni hvort sem um er að ræða vinatengsl, fjölskyldutengsl eða 

sambönd milli maka (Stroud, Durbin, Saigal og Knobloch-Fedders, 2010). 

Tengsl persónuleika og samskiptahátta 

Tilfinningasemi er eins og áður sagði sá þáttur sem talið er að veiti mestar upplýsingar um 

líkur á því að fólk sé hamingjusamt með maka sínum (Karney og Bradbury, 1997). Þessi 

tengsl koma fram vegna þess að tilfinningasemi fylgja eiginleikar sem móta samskiptahætti. 

Dæmi um eiginleika sem koma fram í samskiptafærni fólks sem skorar hátt á tilfinningasemi 

eru tíðar skapsveiflur, neikvæðni, aðfinnslur og gagnrýni sem gæti leitt til óánægju í 
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samböndum og ýtt undir óstöðugleika í samskiptum (Caughlin og félagar, 2000; Karney og 

Bradbury, 1997).  

Tilfinningasemi tengist slæmum samskiptaháttum. Rannsóknir hafa rennt stoðum 

undir þessi tengsl. Í langtímarannsókn Caughlin og félaga (2000) voru óbein tengsl milli 

persónuleika og sambandsánægju skoðuð meðal giftra para á þrettán ára tímabili. Niðurstöður 

leiddu í ljós að sambandinu á milli persónuleikaþátta og sambandsánægju var að hluta miðlað 

í gegnum samskiptahætti. Þeir komust einnig að því að eftir því sem fólk skorar hærra á 

persónuleikaþættinum tilfinningasemi því verri eru að jafnaði samskiptahættirnir í 

sambandinu (Caughlin og félagar, 2000; Karney og Bradbury, 1997).  

Rannsókn Caughlin og félaga (2000) sýndi sömuleiðis fram á að neikvæðni, gagnrýni, 

kvartanir og reiðiviðbrögð tengjast síst persónuleikaþættinum samvinnuþýði. Niðurstöður 

þeirra leiddu í ljós að fólk sem er samvinnuþýtt í eðli sínu er að jafnaði lipurt í samskiptum og 

hátt skor á samvinnuþýði spáði fyrir um góða samskiptahætti. Þessi hópur var einnig að 

jafnaði ánægðari í sínum ástarsamböndum en aðrir. 

Tengsl samskiptahátta og sambandsánægju 

Því hefur verið haldið fram að sambandsánægja para og hjóna mótist mjög af þeim 

samskiptaháttum sem fólk þróar sín á milli. Það á sérstaklega við um krefjandi aðstæður þegar 

upp koma erfiðleikar eða ágreiningur. Fram hafa komið tengsl milli sambandsánægju og þátta 

á borð við virðingu, ást og aðlöðun (e. attraction). Fólk sem telur sig upplifa þetta í 

samskiptum sínum við maka tjáir að jafnaði meiri ánægju (Zacchilli, Hendrick og Hendrick, 

2009). 

Í rannsókn Meeks og félaga (1998) var sjónum beint að margvíslegum 

samskiptaleiðum í ástarsamböndum og tengslum þeirra við ánægju fólks með maka sínum. 

Þeir athuguðu þætti á borð við samskiptahætti fólks í ágreiningi og hæfni til að setja sig í spor 

annarra. Góðir samskiptahættir reyndust veita góða forspá um sambandsánægju (Meeks, 

Hendrick og Hendrick, 1998).  

Samskiptahættir para geta þróast á löngum tíma og eru ekki endilega bundnir við 

stakar aðstæður hverju sinni. Það mynstur sem fólk temur sér á sér yfirleitt drjúgan 

aðdraganda (Helms og Beuhler, 2007). Gottman og Krokoff (1989) gerðu rannsókn á 

langtímaáhrifum samskiptahátta milli hjóna og para. Þeir skoðuðu þætti á borð við þrjósku, 

tilhneigingu til að draga sig í hlé, varnarviðbrögð og reiðitjáningu. Niðurstöður bentu til þess 

að slæmir samskiptahættir voru mun algengari meðal hjóna sem voru óhamingjusöm. 



 

17 

Óánægju fylgir aukin streita, meiri heift og ýgi (e. agression), bæði munnleg og líkamleg, 

gagnrýni og ásakanir. Óánægja dregur úr þáttum sem hafa uppbyggileg áhrif á borð við 

samheldni, traust og nánd. Svo að þegar allt kemur til alls þá fylgja óánægju ýmsir þættir sem 

birtast í hegðun og líðan sem hefur neikvæð áhrif á samskipti og almenna velferð (Helms og 

Beuhler, 2007). 

Samskiptahættir eru þó ekki eina hugsanlega skýringin á því hvers vegna 

tilfinningasemi og samvinnuþýði hafa áhrif á sambandsánægju. Fleiri breytur geta einnig skipt 

þarna máli, til dæmis það hvernig tengsl fólk myndar við maka sína. Þetta hefur verið 

rannsakað sem hugtakið tengslamyndun á fullorðinsárum (e.adult attachment). 

Tengslamyndun 

Félagsþroski byrjar að mótast strax í frumbernsku með fyrstu tengslum sem barn myndar. Þau 

tengsl eru jafnan mynduð við umönnunaraðila sem oftast eru foreldrar (Gleitman, Fridlund og 

Reisberg, 2004). Sumir hafa talið að þessi tengsl leggi grunninn að þróun tengslamyndunar og 

samböndum við annað fólk síðar á ævinni (Bowlby, 1969).  

Upphafsmaður rannsókna á sviði tengslamyndunar var John Bowlby. Hann lagði 

áherslu á rannsóknir á hegðun dýra. Síðar heimfærði hann niðurstöður sínar á hegðun manna 

og komst að því að hegðunarmynstur manna og dýra er hliðstætt þegar kemur að 

tilfinningatengslum í frumbernsku. Bowlby taldi að til þess að barn geti þroskast og orðið 

andlega heilbrigt þurfi það að upplifa hlýtt og náið samband við umönnunaraðila í æsku 

(Bowlby, 1969 og Bretherton, 1992).  

Mary Ainsworth fylgdi rannsóknum hans eftir. Hún benti á að barn hefði þörf fyrir 

traust og stöðug tengsl sem veitti því öryggi og ánægju. Ein frægasta rannsókn hennar var 

gerð á eins árs gömlum börnum og nefnist ,,Framandi aðstæður“ (e. Strange situation). Í þeirri 

rannsókn kannaði hún viðbrögð barna við aðskilnaði og endurfundum við móður sína. 

Niðurstöður gáfu til kynna að hægt væri að greina gæði tengslamyndunar barnanna og flokka 

í fjórar megingerðir; örugg tengsl (e. secure attachment), óörugg tengsl (e. insecure 

attachment), tengslakvíða (e. anxious attachment) og forðunartengsl (e. avoidant attachment) 

(Ainsworth og félagar, 1978). 

Þó svo að rannsóknir Bowlby og Ainsworth hafi einkum beinst að tengslamyndun 

barna er hægt að heimfæra þau á tengslamyndun fullorðinna. Fjöldi rannsókna hefur sýnt að 

mismunandi gerðir tenglsamyndunar hjá börnum hafi áhrif á sambönd við annað fólk á 

fullorðinsárum (Hazan og Shaver, 1987). Sum börn þróa með sér örugg tengsl og reynast 

síðar traustir og sjálfbjarga einstaklingar, samvinnuþýðir og hjálpsamir gagnvart öðrum. 
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Önnur börn mynda tengslakvíða og verða óörugg, ósjálfstæð eða óþroskuð í samskiptum. 

Fólk sem þróar með sér forðunartengsl gæti orðið tortryggið í nánum samböndum og jafnvel 

hrætt við að skuldbinda sig eða reiða sig á aðra (Bowlby, 1969 og Bretherton, 1992).  

Á seinni árum hafa rannsakendur beint sjónum að tengslamyndun fullorðinna og þá 

sérstaklega í nánum samböndum gagnvart maka. Hazan og Shaver (1987) flokkuðu 

mismunandi tegundir tengslamyndunar á sama hátt og Ainsworth og voru með þeim fyrstu 

sem rannsökuðu tengslamyndun fullorðinna. Þeir greindu milli þriggja tegunda 

tengslamyndunar. Í fyrsta lagi traust tengsl. Það fólk á ekki í erfiðleikum með að reiða sig á 

aðra, líður vel með nánd og óttast ekki höfnun. Í öðru lagi forðunartengsl. Slíkum 

einstaklingum finnst að jafnaði óþægilegt að vera nánir öðrum og finna fyrir kvíða og 

taugaspennu ef einhver nálgast þá eða sýnir þeim nánd. Þeir eiga oft erfitt með að treysta 

öðrum og forðast að gefa sig náið að öðru fólki. Í þriðja lagi skilgreindu Hazan og Shaver 

kvíðatengsl. Fólk sem þróar með sér slík tengsl sækir jafnvel of stíft í náin sambönd og óttast 

mjög að vera hafnað. Það fælir aðra frá sér með of mikilli nánd og upplifir óöryggi gagnvart 

maka sínum og efasemdir um tryggð hans og ást.  

Hér verður einkum fjallað um áhrif tveggja tegunda tilfinningatengsla. Annars vegar 

kvíðatengsl og hins vegar forðunartengsl. Þetta tvennt varð fyrir valinu vegna þess að margir 

rannsakendur telja að tengslamyndun sem ekki nær að þroskast og þróast eðlilega hafi 

afleiðingar á fullorðinsárum og geti leitt til margskonar truflana og erfiðleika við að mynda 

náin tilfinningatengsl (Bowlby, 1969; Hazan og Shaver, 1987). Þessar tvær tegundir 

tengslamyndunar, forðunartengsl og kvíðatengsl, ættu samkvæmt niðurstöðum fyrri 

rannsókna að veita mestar upplýsingar um ánægju fólks með maka sínum. 

Kvíðatengsl og forðunartengsl 

Kvíðatengsl er sú tegund tengslamyndunar sem einkennist af tilfinningalegu ójafnvægi og 

öfgakenndum skapsveiflum. Fólk sem þróar með sér kvíðatengsl er að jafnaði viðkvæmt fyrir 

höfnun og á erfitt með að vera eitt. Þegar þetta fólk lýsir tengslum við foreldra sína telur það 

sig gjarnan hafa upplifað höfnun, gagnrýni, óraunhæfar kröfur eða ósanngirni af þeirra hálfu í 

bernsku. Síðar geta þessi tengsl birst sem afbrýðisemi og þráhyggjukenndar áhyggjur eða ótti 

við að vera yfirgefinn og tilhneiging fólks til að draga í efa eigin færni eða það sem það sjálft 

hefur fram að færa. Þessi hópur verður gjarnan oft og auðveldlega ástfangin en telur sig 

sjaldnar en aðrir finna sanna ást með maka sínum (Hazan og Shaver, 1987).  

Lykileinkenni forðunartengsla birtist oft í ótta við nánd og vantrausti gagnvart öðrum. 

Þetta fólk telur sig síður þurfa á nánum tengslum að halda og reynir að fela óöryggi sitt, ólíkt 
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fólki sem þróar með sér kvíðatengsl. Þetta fólk lýsir tengslum sínum við foreldra í bernsku 

sem köldu og stirrðu og telur sig á fullorðinsárum ekki hafa þörf fyrir náin tengsl við aðra, 

finnst óþægilegt að skuldbinda sig og sækir ekki í að mynda eða viðhalda nánum tengslum 

(Hazan og Shaver, 1987).  

Til þess að athuga hvort tegundir tengslamyndunar miðli sambandinu milli 

persónuleikaþátta og sambandsánægju er nauðsynlegt að athuga hvort samband sé á milli 

tengslamyndunar og persónuleikaþáttanna. 

Tengsl persónuleika og tengslamyndunar 

Shaver og Brennan (1992) voru fyrstir til þess að sýna fram á tengsl milli tengslamyndunar og 

Hinna fimm stóru persónuleikaþátta. Þeir athuguðu bein tengsl milli persónuleikaþáttanna og 

ólíkra tegunda tengslamyndunar. Athuganir þeirra byggðust á sjálfsmati þátttakenda og 

breyturnar voru mældar með persónuleikaprófi og kvarða sem mælir tengslamyndun á 

fullorðinsárum. Margir hafa fylgt þessari niðurstöðu eftir og stutt þá tilgátu að tengsl séu á 

milli persónuleikaþátta og tengslamyndunar (Noftle og Shaver, 2006). 

Rannsóknir hafa enn fremur sýnt að persónuleikaþættirnir tilfinningasemi og 

samvinnuþýði spái fyrir um kvíðatengsl og forðunartengsl. Fyrri rannsóknir benda til þess að 

kvíðatengsl hafi jákvæða fylgni við persónuleikaþáttinn tilfinningasemi og neikvæða fylgni 

við samvinnuþýði. Eftir því sem fólk skorar hærra á tilfinningasemi því meiri líkur eru á að 

það þrói með sér kvíðatengsl en ef fólk skorar hátt á samvinnuþýði þá minnka það líkurnar á 

kvíðatengslum. Í rannsókn þar sem notast var við persónuleikaprófið NEO-PI-R til að mæla 

meginþætti Fimm þátta líkansins og spurningakvarðann ECR til þess að mæla tegundir 

tengslamyndunar kom í ljós að bein tengsl voru á milli þáttanna. Lagt var fyrir 

háskólastúdenta og tengslin athuguð með dreifigreiningu. Niðurstöður sýndu að 

forðunartengsl kom út með tiltölulega jafna fylgni við alla persónuleikaþættina fimm en 

tengdist samvinnuþýði minnst af þáttunum fimm. Skýr tengsl voru á milli kvíðatengsla og 

tilfinningasemi (Wolfgang, 2005). 

Til þess að mögulegt sé að athuga hvort þessir þættir skýri samband persónuleikaþátta 

og sambandsánægju þarf einnig að sýna fram á að tengslamyndun spái fyrir um 

sambandsánægju. 

Tengsl tengslamyndunar við sambandsánægju 

Tengslamyndun og sambandsánægja tengjast með ýmsum hætti og saga tengslamyndunar frá 

frumbernsku veitir forspá um ánægju fólks í sambandi við maka á fullorðinsárum. Einnig er 
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talið að tilfinningatengsl móti viðhorf og væntingar fólks gagnvart mökum sínum í 

samböndum og hjónaböndum (Feeney og Noller, 1990;  Noftle og Shaver, 2006). 

Þó að rannsóknir á tengslamyndun hafi yfirleitt verið gerðar á börnum þá hafa 

rannsakendur í seinni tíð beint sjónum sínum í auknum mæli að þróun tengsla síðar á ævinni. 

Þess háttar rannsóknir hófust í kring um 1990 og síðan þá hefur það viðhorf vaxið meðal 

rannsakenda að tengslamyndun í bernsku tengist náið tengslamyndun á fullorðinsárum í 

ástarsamböndum. Forsprakkar rannsókna á þessu sviði eru Hazan og Shaver (1987). Þeir 

heimfærðu mismunandi tegundir tengslamyndunar á hegðun fullorðna í ástarsamböndum og 

niðurstöður þeirra benda til þess að tengslamyndun sem kemur fram í bernsku móti að hluta 

tengslamyndun fullorðinna í samskiptum við maka og sé tiltölulega stöðugur þáttur í fari fólks 

(Feeney og Noller, 1990). Á þessu grundvallast kenningin um tengslamyndun (Hazan og 

Shaver, 1987). 

Í rannsókn Feeney (1994) var sjónum beint að tengslum milli sambandsánægju og 

tilfinningatengsla. Mat var byggt á beinum athugunum annars vegar og sjálfsmati þátttakenda 

hins vegar þar sem tengslamyndun og sambandsánægja voru mæld með stöðluðum 

spurningalistum hjá giftum pörum. Síðan var notuð einhliða dreifigreining til að skoða 

tengslin á milli ólíkra tegunda tengslamyndunar og sambandsánægju. Niðurstöður bentu til 

þess að fólk sem skoraði hátt á kvíðatengslum og forðunartengslum tjáði að jafnaði lakari 

sambandsánægju en aðrir. Það á sérstaklega við um fólk sem hafði þróað með sér kvíðatengsl.  

Rannsókn Bartholomew og Horowitz (1991) beindist einnig að beinum tengslum milli 

sambandsánægju og tengslamyndunar. Þeir notuðu staðlað viðtal sem bregður mælistiku á 

tengslamyndun bæði í frumbernsku og á fullorðinsárum (e. Adult attachment relations 

interview) þar sem þátttakendur leggja mat á tengsl sín við umönnunaraðila og þeir spurðir 

um þætti sem meta tengslamyndun á fullorðinsárum. Það eru spurningar sem snúa meðal 

annars að einmanaleika, feimni, trausti og nánd í ástarsambandi. Marghliða dreifigreining 

leiddi síðan í ljós að fólk sem myndar kvíða -eða forðunartengsl gagnvart maka á 

fullorðinsárum er gjarnara á að tjá neikvætt viðhorf til ástarsambanda og eiga sögu um styttri 

sambönd. Sýnt hefur verið fram á að neikvætt geðslag miðlar sambandi milli forðunar-og 

kvíðatengsla og sambandsánægju (Davila, Bradbury og Fincham, 1998). Kvíða –og 

forðunartengsl snemma á lífsleiðinni gætu samkvæmt þessu leitt til neikvæðari tilfinninga á 

fullorðinsárum og að jafnaði minni ánægju í ástarsamböndum. 
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Samkvæmt Karney og Bradbury (1997) hafa kvíðatengsl neikvæð áhrif á almenna 

ánægju í lífinu á hvaða sviðum sem er. Þar á meðal í ástarsamböndum og hjónaböndum. Þeir 

athuguðu einnig hvort sambandi milli tilfinningasemi og sambandsánægju væri miðlað 

gegnum tengslamyndun og komust að þeirri niðurstöðu að sambandinu var að fullu miðlað í 

gegnum kvíðatengsl. Þetta rennir stoðum undir möguleg miðlunaráhrif sem tilgátur gera ráð 

fyrir í þessari rannsókn.  

Samantekt og tilgátur 

Markmið þessarar rannsóknar var að athuga hvort sambandi persónuleikaþáttanna tveggja, 

tilfinningasemi og samvinnuþýði, og sambandsánægju sé miðlað í gegnum sjálfstraust, 

tengslamyndun (kvíðatengsl og forðunartengsl) og samskiptahætti (sjá mynd 1).  

                                                                     

 

         

      

                                                    

                                                                                                                   

                                                                                                                    
 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                

                                             

                                                                                                                                                   

                                       

 

 

 

Plús (+) merkir að gert sé ráð fyrir að samband milli breytanna sé jákvætt.                                                      

Mínus (-) merkir að gert sé ráð fyrir að samband milli breytanna sé neikvætt. 

 

Mynd 1. Miðlunaráhrif tengslamyndunar, sjálfstrausts og samskiptahátta í tengslum 

persónuleika og sambandsánægju.  
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Eftirfarandi tilgátur voru settar fram: 

T1:  Að neikvætt samband sé á milli tilfinningasemi og sambandsánægju. 

T2:  Að jákvætt samband sé á milli samvinnuþýði og sambandsánægju. 

T3:  Að neikvætt samband sé á milli tilfinningasemi og sjálfstrausts. 

T4:  Að jákvætt samband sé á milli samvinnuþýði og sjálfstrausts. 

T5:  Að neikvætt samband sé á milli tilfinningasemi og samskiptahátta. 

T6:  Að jákvætt samband sé á milli samvinnuþýði og samskiptahátta. 

T7:  Að jákvætt samband sé á milli tilfinningasemi og kvíðatengsla. 

T8:  Að neikvætt samband sé á milli samvinnuþýði og kvíðatengsla. 

T9:  Að jákvætt samband sé á milli tilfinningasemi og forðunartengsla. 

T10: Að neikvætt samband sé á milli samvinnuþýði og forðunartengsla. 

T11: Að jákvætt samband sé á milli sjálfstrausts og sambandsánægju. 

T12: Að jákvætt samband sé á milli samskiptahátta og sambandsánægju. 

T13: Að neikvætt samband sé á milli kvíðatengsla og sambandsánægju. 

T14: Að neikvætt samband sé á milli forðunartengsla og sambandsánægju. 

T15: Að samband tilfinningasemi og sambandsánægju hverfi þegar tekið er tillit til 

sjálfstraust. 

T16: Að samband samvinnuþýði og sambandsánægju hverfi þegar tekið er tillit til 

sjálfstrausts. 

T17: Að samband tilfinningasemi og sambandsánægju hverfi þegar tekið er tillit til 

samskiptahátta.  

T18: Að samband samvinnuþýði og sambandsánægju hverfi þegar tekið er  tillit til 

samskiptahátta.  

T19: Að samband tilfinningasemi og sambandsánægju hverfi þegar tekið er tillit til 

kvíðatengsla. 

T20: Að samband samvinnuþýði og sambandsánægju hverfi þegar tekið er tillit til 

kvíðatengsla. 

T21: Að samband tilfinningasemi og sambandsánægju hverfi þegar tekið er tillit til 

forðunartengsla. 

T22: Að samband samvinnuþýði og sambandsánægju hverfi þegar tekið er tillit til 

forðunartengsla. 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Alls tóku 280 þátt í rannsókninni og voru þátttakendur valdir af hentugleika. Svarendur voru 

stúdentar við fimm deildir í Háskóla Íslands og nemendur við eina deild í Tækniskólanum í 

Reykjavík. Einnig var farið á vinnustaði, alls sjö fyrirtæki og stofnanir. Ákveðið var að notast 

ekki við útfyllta spurningalista hjá þátttakanda ef svör vantaði við 10% spurninga á fleiri en 

einum kvarða. Alls voru fjórir ógildir spurningalistar. Ef þátttakandi svaraði færri en 90% 

spurninga á aðeins einum spurningalista var sá kvarði tekinn út en hinir fengu að standa. Alls 

voru sjö stakir kvarðar fjarlægðir hjá sjö þáttakendum en öll svör fjögurra þátttakenda sem 

töldust ógild, voru felld út. Að endingu voru því 276 spurningalistar notaðir í úrvinnslu. Þar af 

var fjöldi kvenna var 155 (56,2%) og fjöldi karla 121 (43,8%).  

Ákveðið var að miða við að fólk væri búið að vera í ástarsambandi með núverandi 

maka í að minnsta kosti tvö ár. Ástæðan var sú að samkvæmt niðurstöðum rannsókna þá 

minnkar sambandsánægja oftast eftir fyrstu tvö til þrjú árin þegar svokallaðir 

hveitibrauðsdagar eru liðnir hjá og samneyti orðið hversdagslegt. Þá helst sambandsánægja 

oftast stöðugri en fyrstu mánuðina og árin. (Helms og Beuhler, 2007 og Vaillant og Vaillant, 

1993).  Allir þátttakendur höfðu því verið í sambandi eða hjónabandi með núverandi maka í 

tvö ár eða lengur. 

 

Þátttakendur voru spurðir um kyn, aldursbil og aldur þegar samband hófst (sjá viðauka A). 

Tafla 1 sýnir lýsandi tölfræði fyrir aldursbil þátttakenda og voru flestir á aldursbilinu 19-25 

ára og fæstir á aldursbilinu 51-55 ára. 
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Tafla 1. Lýsandi tölfræði fyrir aldursbil þátttakenda eftir kyni. 

Aldursbil í árum Konur Karlar Heild (N) 

 Fjöldi (%) Fjöldi (%) Fjöldi (%) 

19-25 52 (33,3%) 50 (40,3%) 102 (36,4%) 

26-30 19 (12,2%) 20 (16,1%) 39 (13,9%) 

31-35 20 (12,8%) 17 (13,7%) 37 (13,2%) 

36-40 11 (7,1%) 10 (8,1%) 21 (7,5%) 

41-45 16 (10,3%) 3 (2,4%) 19 (6,8%) 

46-50 7 (4,5%) 11 (8,9%) 18 (6,4%) 

51-55 10 (6,4%) 2 (1,6%) 12 (4,3%) 

56 eða eldri 20 (12,8%) 11 (8,9%) 31 (11,1%) 

Brottfallsgildi 1 (0,6%) - 1 (0,4%) 

Heild (N) 155 (99,4%) 124 (100%) 279 (99,6%) 

 

Tafla 2 sýnir lýsandi tölfræði fyrir aldur þegar samband hófst og voru flestir þátttakendur á 

aldrinum 20-25 ára og fæstir á aldursbilinu 15 ára eða yngri þegar samband hófst. Ekki var 

spurt sérstaklega um kynhneigð fólks þó algengast sé að sjónum sé beint að samböndum 

gagnkynhneigðra í rannsóknum á ástarsamböndum (Malouff og félagar, 2010).  
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Tafla 2. Lýsandi tölfræði fyrir aldur þátttakenda þegar samband hófst eftir kyni. 

Aldur þegar 

samband hófst 

Konur Karlar Heild (N) 

 Fjöldi (%) Fjöldi (%) Fjöldi (%) 

15 ára eða yngri 12 (7,7%) 3 (2,4%) 15 (5,4%) 

16-19 ára 50 (32,1%) 44 (35,5%) 94 (33,6%) 

20-25 ára 58 (37,2%) 50 (40,3%) 108 (38,6%) 

26-30 ára 16 (10,3%) 18 (14,5%) 34 (12,1%) 

31 árs eða eldri 15 (9,6%) 7 (5,6%) 22 (7,9%) 

Brottfallsgildi 5 (3,2%) 2 (1,6%) 7 (2,5%) 

Heild (N) 151 (96,8%) 122 (98,4%) 273 (97,5%) 

 

Mælitæki 

Ánægja í ástarsamböndum 

Ánægja í ástarsamböndum var mæld með DAS prófinu (e. Dyadic Adjustment Scale)(sjá 

viðauka D). Prófið er einn útbreiddasti sjálfsmatskvarðinn í rannsóknum á ánægju í 

ástarsamböndum. Höfundur spurningalistans er Graham Spanier. Hann samdi prófið árið 1976 

með það að markmiði að leggja af mörkum viðbót við þennan rannsóknavettvang vegna þess 

að hann taldi að of margir kvarðar hefðu verið samdir sem hentuðu eingöngu giftum pörum. 

Úr þessu vildi hann bæta og samdi DAS fyrir fólk í föstum samböndum, bæði gift og ógift 

pör, svo að einnig væri hægt að rannsaka ástarsambönd en ekki hjónabönd eingöngu (Spanier, 

1989; Spanier & Thompson, 1982).  

Kvarðanum er ætlað að bregða mælistiku á gæði ástarsambanda hjá bæði giftum og 

ógiftum pörum og ná þannig til breiðari hóps (Helms og Beuhler, 2007 og Malouff og félagar, 

2010). Hann inniheldur 32 atriði sem annar eða báðir aðilar í sambandi geta svarað. Atriðin 

eru metin á mismunandi kvarða eftir því hver spurningin er. Prófið inniheldur fjóra þætti: a) 
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Samhugur  (e. dyadic consensus): inniheldur 13 staðhæfingar um afstöðu fólks til mikilvægra 

málefna og hvort hún sé sameiginleg í sambandinu. Það er metið á 6 punkta Likert kvarða frá 

,,Alltaf sammála” til ,,Alltaf ósammála”. Dæmi um staðhæfingar er ,,Fjármál fjölskyldunnar”, 

,,Lífsviðhorf” og ,,Heimilisstörf”. b) Samánægja (e. dyadic satisfaction): inniheldur 10 

staðhæfingar um hversu ánægt fólk er með makann og sambandið sem metin eru á 6 punkta 

Likert kvarða fyrir sjö spurningar frá ,,Alltaf” til ,,Aldrei”, dæmi um staðhæfingar er ,,Hversu 

oft ræðir þú eða hugleiðir að skilja eða að binda enda á samband þitt?”. Ein staðhæfing er á 5 

punkta Likert kvarða frá ,,Daglega” til ,,Aldrei”, dæmi er ,,Kyssir þú maka þinn?”. Önnur er á 

8 punkta Likert kvarða frá ,,Mjög óhamingjusöm” til ,,Fullkomið”, dæmi um staðhæfingu er 

,,Hversu hamingjuríkt er samband þitt og maka þíns þegar þú hefur tekið tillit til allra 

aðstæðna”. Síðasta er á 6 punkta Likert kvarða frá ,,er tilbúin að gera næstum hvað sem er” til 

,,það er ekkert meira sem ég get gert”, dæmi um staðhæfingu er ,,Dragðu hring um þá 

fullyrðingu sem lýsir best skoðunum þínum á framtíð sambandsins”. c) Tjáning á ástúð (e. 

affectional expression): inniheldur fjórar staðhæfingar sem beinast að tjáningu á ástúð sem 

metnar eru á annarsvegar 6 punkta Likert kvarða frá ,,Alltaf sammála” til ,,Alltaf ósammála”, 

dæmi um staðhæfingar er ,,Sýna ástúð og væntumþykju”. Hins vegar á tveggja punkta kvarða 

með svarmöguleikana ,,já” og ,,nei”. Dæmi um staðhæfingar er ,,Verið of þreytt fyrir kynlíf” 

d) Gagnkvæm aðlöðun (e. dyadic cohesion): inniheldur 5 staðhæfingar um hversu vel parið 

nær saman sem annars vegar eru metnar á 5 punkta Likert kvarða frá ,,Öll áhugamál 

sameiginleg” til ,,Engin áhugamál sameiginleg”, dæmi um staðhæfingu er ,,Stundar þú og 

maki þinn sameiginleg áhugamál utan heimilis?”. Hins vegar eru staðhæfingarnar metnar á 6 

punkta Likert kvarða frá ,,Aldrei” til ,,Oftar en 1 sinni á dag”, dæmi um staðhæfingu er 

,,Hlæið saman”. Við úrvinnslu þurfti að snúa tveim staðhæfingum. Samkvæmt Spanier (1989) 

skal leggja saman stig hvers þáttar til þess að fá heildarskor fyrir ánægju með samband. Hátt 

heildarskor gefur til kynna meiri ánægju með samband en lágt skor gefur til kynna minni 

ánægju með sambandið. 

Áreiðanleiki hefur mælst góður bæði fyrir kvarðann í heild sinni (= 0,84-0,96) og 

fyrir undirþættina. Einnig hefur kvarðinn sýnt fram á gott innihaldsréttmæti (content validity), 

gott viðmiðsbundið réttmæti (criterion-related validity) og gott spáréttmæti (predictive 

validity) (Spanier, 1989) .  

Linda Bára Lýðsdóttir, sálfræðingur hjá Landsspítalanum, þýddi og bakþýddi 

kvarðann hérlendis. Próffræðilegir eiginleikar kvarðans hafa ekki verið metnir hér á landi svo 
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vitað sé. Því var ákveðið að forprófa hann til að kanna hvort áreiðanleiki væri viðunnandi og 

hvort að þátttakendur skildu allar spurningarnar og væru viljugir til þess að svara þeim.  

Niðurstöður forprófunar á DAS 

Í forprófun gagnanna var gerð atriðagreining (e. item analysis) og reiknaður innri áreiðanleiki 

(e. reliability analysis) og stuðst við alfastuðul (e. Cronbach‘s Alpha). Niðurstöður 

forprófunar sýndi að fylgni atriðis við heildareinkunn fyrir kvarðann í heild var á bilinu           

-0,213-0,765 með sex gildi lægri en 0,3 og tvö gildi lægri en 0,0 sem voru spurningar um 

hversu sammála fólk var um trúmál og heimilisstörf. Áreiðanleikamæling gaf =0,89 sem er 

viðunnandi (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Þegar athuguð voru 

brottfallsgildi í forprófunninni voru þau nokkuð mörg fyrir staðhæfingu 31 sem var 

,,Vinsamlegast dragðu hring utan um þá tölu sem best lýsir því hversu hamingjuríkt samband 

þitt og maka þíns er þegar þú hefur tekið tillit til allra aðstæðna” eða um 13%. Talið var að 

þáttakendur hefðu ekki áttað sig á uppröðun svarmöguleikanna svo að því var breytt. 

Svarmöguleikar voru í lágréttri röð (sjá mynd 2) og var þeim breytt þannig að 

svarmöguleikarnir voru settir í lóðrétta röð (sjá spurningu 31 í viðauka D). 

 

Mynd 2. Uppröðun svarmöguleika fyrir spurningu 31 í DAS fyrir breytingu. 
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Framkvæmd var atriðagreining og reiknaður innri áreiðanleiki fyrir rannsóknargögnin. Í 

rannsókninni komu gögnin betur út en í forprófuninni, þar á meðal staðhæfing 31,  sem var 

aðeins með 2 brottfallsgildi (>1%). Atriðagreining kom einnig betur út. Fylgni atriða við 

heildareinkunn fyrir kvarðann í heild var á bilinu 0,167-0,63 með þrjú gildi lægri en 0,3. 

Áreiðanleiki var =0,9 sem er viðunnandi (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). 

Tilfinningasemi 

Tilfinningasemi var mæld með tilfinningasemiskvarða NEO-FFI-R persónuleikaprófsins (e. 

The revised NEO Five-factor inventory) (sjá viðauka G). NEO FFI-R er einn útbreiddasti 

mælikvarðinn í rannsóknum sem fjalla á einn eða annan hátt um persónuleika og 

einstaklingsmun (Friðrik og Arnar, 2004). Hann er 60 staðhæfinga spurningalisti sem mælir 

Hina fimm stóru persónuleikaþætti og þáttinn tilfinningasemi þar á meðal. Hver undirþáttur er 
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mældur með tólf fullyrðingum sem svarað er á fimm punkta Likert mælistiku sem nær frá 

,,mjög ósammála“  til „mjög sammála“ Af þeim tólf fullyrðingum sem meta tilfinningasemi 

eru fjórar jákvæðar og átta neikvæðar. Jákvæðu fullyrðingunum var snúið við þannig að hátt 

skor gaf til kynna meiri tilfinningasemi. Við úrvinnslu var reiknað heildarskor fyrir 

tilfinningasemi sem er á bilinu 0-48. Þeir sem skora hátt á tilfinningasemi hafa tilhneigingu til 

að upplifa neikvæðar tilfinningar eins og reiði, verða uppstökkir og bregðast illa við álagi. 

Þeir sem fá lágt skor eru almennt jafnlyndir, yfirvegaðir og bregðast vel við álagi (Friðrik H. 

Jónsson, 2005). Dæmi um fullyrðingar á tilfinningasemiskvarðanum er ,,Ég er ekki 

áhyggjufull(ur) að eðlisfari“ og ,,Þegar ég er undir miklu álagi, finnst mér sem ég muni 

kikna“. 

Nýrri og endurbættar útgáfur af NEO, líkt og sú sem hér er notuð (sjá viðauka B), 

sýnir meiri áreiðanleika, betri þáttabyggingu (e. factor structure) og betra réttmæti (e. 

equivalent validity) en fyrri útgáfur. Samleitniréttmæti var gott þegar kvarðinn var borin 

saman við eldri útgáfur kvarðans. Aðgreiniréttmæti var einnig ásættanlegt (Friðrik H. 

Jónsson, 2005). Friðrik H. Jónsson vann að stöðlun prófsins á Íslandi árið 2004 og var 

áreiðanleiki íslensku útgáfunnar =0,84 fyrir þáttinn Tilfinningasemi. Þáttauppbygging er 

samkvæmt rannsóknum í góðu samræmi við erlendar útgáfur prófsins (Friðrik H. Jónsson, 

2005). Áreiðanleiki í þessari rannsókn mældist =0,813 fyrir þáttinn Tilfinningasemi sem 

samræmist fyrri rannsóknum.  

Samvinnuþýði 

Samvinnuþýði var mæld með samvinnuþýðiskvarða NEO-FFI-R persónuleikaprófsins (sjá 

viðauka H). Hugtakið er mælt með tólf fullyrðingum sem svarað er á fimm punkta Likert 

mælistiku sem nær frá ,,mjög ósammála“  til „mjög sammála.“ Af þeim tólf fullyrðingum sem 

meta samvinnuþýði eru fimm jákvæðar og sjö neikvæðar. Neikvæðu fullyrðingunum var 

snúið við þannig að hátt skor gaf til kynna meiri samvinnuþýði. Við úrvinnslu var reiknað 

heildarskor fyrir samvinnuþýði sem er á bilinu 0-48. Þeir sem skora hátt á samvinnuþýði eru 

almennt umhyggjusamir, hjálpsamir og kurteisir. Þeir sem fá lágt skor geta verið eigingjarnir, 

kaldir og tillitslausir. (Friðrik H. Jónsson, 2005). Dæmi um fullyrðingar á 

samvinnuþýðiskvarðanum er ,,Ég reyni að vera kurteis við alla vem ég hitti“ og ,,Stundum 

ráðskast ég með fólk eða hrósa því til að fá það sem ég vil“ (sjá viðauka H). 
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Áreiðanleiki íslensku útgáfunnar, sem notuð var hér, var =0,67 fyrir þáttinn 

Samvinnuþýði (Friðrik H. Jónsson, 2005). Áreiðanleiki í þessari rannsókn mældist =0,70 og 

samræmist fyrri rannsóknum.  

Sjálfstraust 

Sjálfsmatskvarði Rosenberg, RSES (e. Rosenberg Self-Esteem Scale) var notaður til þess að 

mæla sjálfstraust. Listinn samanstendur af tíu staðhæfingum um sjálfsmat og sjálfstraust sem 

hver um sig eru mældar eru á fjögurra punkta Likert mælistiku sem nær frá ,,algerlega 

sammála“  til ,,algerlega ósammála“. Af þessum tíu staðhæfingum eru fimm neikvæðar og 

fimm jákvæðar. Jákvæðu staðhæfingunum var snúið þannig að hátt skor gaf til kynna meira 

sjálfstraust. Við úrvinnslu er reiknað heildarskor á bilinu 0-30. Dæmi um staðhæfingar á 

listanum er ,,Þegar á heildina litið er ég ánægð/ur með sjálfa/n mig “ og ,,Mér finnst ég vera 

einhvers virði sem persóna, a.m.k. til jafns við aðra.“ (sjá viðauka C). 

 Rosenberg kvarðanum var upphaflega ætlað að meta sjálfstraust unglinga en hefur verið 

notaður fyrir alla aldurshópa í fjölda rannsókna og nýst vel (Rosenberg, Schooler og 

Schoenbach, 1989). Helsti styrkleiki hans er hve stuttan tíma tekur að svara honum. 

Áreiðanleiki í erlendum rannsóknum hefur reynst viðunandi og Chronbachs alfa hefur mælst á 

bilinu 0,72 til 0,88 (DiStefano og Motl, 2009 og Robins, Hendin og Trzesniewski, 2001). 

Rannsóknir hafa sýnt að kvarðinn er réttmætur og hefur sérstaklega sýnt gott sýndarréttmæti 

(Baranik, Meade, Lakey, Lance, Hu, Hua, o.fl., 2008 og Robins, Hendin og Trzesniewski, 

2001). Notuð var íslensk þýðing kvarðans eftir Gísla H. Guðjónsson, Jón F. Sigurðsson, 

Berglindi Brynjólfsdóttur og Hrafnhildi Hreinsdóttur (2002) sem hefur góðan áreiðanleika 

(=0,86). Í þessari rannsókn var =0,86 sem er viðunnandi áreiðanleiki og samræmist 

áreiðanleika í fyrri rannsóknum. 

Samskiptahættir 

Sjálfsmatskvarði um samskiptahætti í ástarsamböndum og hjónaböndum var notaður til að 

meta samskiptahætti. Þetta próf samanstendur af átta staðhæfingum. Hver staðhæfing um sig 

er metin á fimm punkta Likert mælistiku sem nær frá ,,alltaf“ til ,,aldrei“ eftir því hversu oft 

atriðin eiga við um samskipti svaranda við maka sinn. Að lokum er eitt heildarskor reiknað 

sem er á bilinu 0-32. Spurningarnar eru neikvæðar svo ákveðið var að snúa þeim öllum svo að 

hátt skor gæfi til kynna góða samskiptahætti og lágt skor gæfi til kynna lélega samskiptahætti. 

Dæmi um spurningar eru ,,maki minn gagnrýnir eða gerir lítið úr skoðunum mínum, 
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tilfinningum eða löngunum“ og ,,þegar við stöndum frammi fyrir vandamáli sem við verðum 

að taka á, virðumst við alltaf haga okkur eins og andstæðingar“ (sjá viðauka F).  

Kvarðinn um samskipti við maka er byggður á spurningalista um ástarsambönd á 

íslensku vefsíðunni Sálfræðivefurinn persona.is (e.d.) sem nokkrir sálfræðingar sjá um að 

halda úti. Þar sem engar frekari upplýsingar fengust um kvarðann var ákveðið að forprófa 

hann. 

Niðurstaða forprófunar á samskiptaháttum 

Í forprófun gagnanna var gerð atriðagreining og reiknaður innri áreiðanleiki og stuðst við 

alfastuðul. Einnig var framkvæmd staðfestandi þáttagreining (e. confirmatory factor analysis). 

Engar upplýsingar lágu fyrir um þennan lista og því var ákveðið að þáttagreina hann. 

Forprófunin sýndi viðunnandi áreiðanleika =0,79 og var fylgni atriðis við heildareinkunn á 

bilinu 0,362-0,659 (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Í ljósi þess að ekkert 

próffræðilegt mat hefur farið fram á kvarðanum var einnig ákveðið að þáttagreina atriðin til 

að leggja mat á hugtakaréttmæti hans. Notuð var meginásagreining (e. principal axis) og kom 

fram að tveir þættir voru með eigingildi hærra en 1 og skýrðu þeir 40,9% af heildardreifingu 

breytanna átta. Fyrsti þáttur skýrir um 41% af dreifingu breyta og annar þáttur um 15% sem 

telst lágt. Skriðu próf (e. scree plot) sýndi einungis einn þátt og því var ákveðið að draga einn 

þátt sem samræmist því sem verið er að mæla.  

Framkvæmd var atriðagreining og reiknaður innri áreiðanleiki fyrir rannsóknargögnin. 

Í rannsókninni var fylgni atriða við heildareinkunn á bilinu 0,434-0,658 og áreiðanleiki var 

=0,81 sem er viðunnandi (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005).  

Tilfinningaleg tengslamyndun fullorðinna 

Tengslamyndun fullorðinna var mæld með ECR prófi um náin sambönd (e. Experience in 

Close Relationships): Um er að ræða 36 atriða sjálfsmatskvarða sem saminn er af Brennan, 

Clark og Shaver árið 1998. Spurningarnar eru metnar á sjö punkta Likert mælistiku frá ,,mjög 

ósamála“  til ,,mjög sammála“. Listinn er notaður til að meta og rannsaka tengslamyndun 

fullorðinna (e. adult attachment) og skiptist í tvo þætti annars vegar kvíðatengsl (e. anxiety 

attachment) og hins vegar forðunartengsl  (e. avoidant attachment). Hvor þátturinn er metin 

með 18 atriðum. Kvíðatengsl lýsa sér einna helst í ótta við höfnun og að vera yfirgefinn en 

forðunartengsl lýsa sér aðallega í ótta við nánd og vantrausti gagnvart öðrum. Á 

kvíðatengslakvarðanum eru níu jákvæðar spurningar og níu neikvæðar. Jákvæðu 

spurningunum var snúið svo að hátt skor gaf til kynna mikil kvíðatengsl. Dæmi um spurningu 
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sem mælir kvíðatengsl er ,,ég hef áhyggjur af því að vera yfirgefin/n“ (sjá viðauka D). Á 

forðunartengslakvarðanum er ein jákvæð spurning og 17 neikvæðar. Jákvæðu spurningunni 

var snúið svo að hátt skor gaf til kynna mikil forðunartengsl og lágt skor gaf til kynna minni 

forðunartengsl. Dæmi um spurningar um forðunartengsl er ,,ég vil ekki vera of náin/n þeim 

sem ég á í sambandi við“ (sjá viðauka D). 

Áreiðanleiki og réttmæti prófsins hefur reynst gott samkvæmt niðurstöðum nýlegra 

rannsókna. Í rannsókn Brennan og félaga (1998) mældist =0,94 fyrir þáttinn Forðunartengsl 

og var =0,91 fyrir þáttinn Kvíðatengsl. Innra og ytra réttmæti hefur einnig reynst gott í 

erlendum rannsóknum (Alonso-Arbiol, Balluerka, Shaver og Gillath, 2008 og Conradi, 

Gerlsma, Duijn og Jonge, 2006) 

Linda Bára Lýðsdóttir, sálfræðingur hjá Landsspítalanum, þýddi og bakþýddi 

kvarðann hérlendis. Próffræðilegir eiginleikar kvarðans hafa ekki verið metnir hér á landi svo 

vitað sé. Því var ákveðið að forprófa hann til að sjá hvort áreiðanleikamælingar væru 

fullnægjandi og að þátttakendur skildu spurningarnar og væru viljugir að svara þeim.  

Niðurstöður forprófunar á ECR 

Í forprófun gagnanna var gerð atriðagreining og reiknaður innri áreiðanleiki og stuðst við 

alfastuðul. Niðurstöður forprófunar sýndi að fylgni atriða við heildareinkunn fyrir þáttinn 

Forðunartengsl var á bilinu 0,265-0,699 með eitt gildi lægra en 0,3. Áreiðanleiki var = 

0,873. Fylgni atriða við heildareinkunn fyrir þáttinn Kvíðatengsl var á bilinu 0,30-0,699 með 

= 0,876. Áreiðanleiki var því viðunnandi fyrir báða þætti (Einar Guðmundsson og Árni 

Kristjánsson, 2005).  

Framkvæmd var atriðagreining og reiknaður innri áreiðanleiki fyrir rannsóknargögnin. 

Í rannsókninni var fylgni atriða við heildareinkunn fyrir þáttinn Forðunartengsl á bilinu 

0,253-0,589 með eitt atriði lægra en 0,3. Áreiðanleiki var =0,86. Fylgni atriða við 

heildareinkunn fyrir þáttinn Kvíðatengsl var á bilinu 0,153-601 með tvö gildi lægra en 0,3 

Áreiðanleiki mældist =0,85 og var viðunnandi fyrir báða þætti (Einar Guðmundsson og Árni 

Kristjánsson, 2005). 

Rannsóknarsnið  

Frumbreyta rannsóknarinnar er persónuleiki, eða þeir tveir persónuleikaþættir sem rannsóknir 

hafa sýnt að hafi tengsl við sambandsánægju, tilfinningasemi og samvinnuþýði. 

Miðlunarbreytur eru fjórar;  sjálfstraust, tengslamyndun fullorðinna; kvíðatengsl annars vegar 

og forðunartengsl hinsvegar og samskiptahættir. Fylgibreytan er sambandsánægja. 



 

32 

Framkvæmd 

Gagnasöfnun hófst í október 2010 og lauk í mars 2011. Byrjað var á að forprófa þrjá af fimm 

spurningalistum sem notaðir voru í sjálfri rannsókninni.  Spurningarkvarðarnir DAS, ECR og 

Samskiptahættir voru lagðir fyrir 61 grunnnema í sálfræðideild Háskóla Íslands sem valdir 

voru af heintugleika. Að forprófun lokinni voru allir kvarðarnir lagðir fyrir í fimm deildum 

við Háskóla Íslands, einni deild innan Tækniskóla Reykjavíkur og á sjö vinnustöðum, bæði 

stofnunum og fyrirtækjum. Þar sem gert var ráð fyrir því að þátttakendur væru í sambandi og 

væru búnir að vera í því í að minnsta kosti tvö ár var það tekið fram við þátttakendur áður en 

listinn var afhendur, einnig var spurt um það á forsíðu listans (sjá viðauka A). Nemendur 

fylltu kvarðana út í kennslustund, að fengnu leyfi frá kennara, en á vinnustöðunum voru 

spurningalistarnir skildir eftir í umslögum og sóttir að viku liðinni. Öllum þátttakendum var 

kynnt rannsóknin, bæði munnlega og skriflega áður en að útfyllingu kom (sjá viðauka A). 

Þátttakendum var tjáð að ekki yrði mögulegt að rekja svörin til einstaklinga og að gögnum 

yrði eytt eftir að unnið hefði verið úr þeim. Þátttakendum var öllum gefinn kostur á að bera 

upp spurningar en var þó jafnframt tjáð að þeir gætu, ef þeir kysu svo, hafnað eða hætt við 

þátttöku án nokkurra skilyrða en hagsmunum rannsóknar væri vissulega best borgið ef 

listarnir yrðu fylltir samviskusamlega út og skilað. Farið var á vinnustaði með kvarðana, þeir 

afhentir og starfsfólk þeirra stofnana og fyrirtækja sem tóku þátt fengu allir sömu 

leiðbeiningar og nemendur. Svarendur voru valdir af hentugleika, engin þóknun var veitt fyrir 

þátttöku og engum var skylt að taka þátt. 

Tölfræðiúrvinnsla 

Öll úrvinnsla gagna fór fram í tölfræðiforritinu SPSS 15.0. Lýsandi tölfræði var reiknuð fyrir 

allar breytur og undirkvarða. Meðalskor allra þátttakenda var notað til þess að fylla upp í svör 

sem vantaði ef þátttakandi svaraði meira en u.þ.b. 90% af heildarfjölda spurninga í 

kvarðanum. Ef svarhlutfall þátttakanda var minna en 90% á einum eða fleiri kvörðum sem 

notaðir voru í rannsókninni voru svör þess þátttakanda felld út og ekki notuð við úrvinnslu 

gagnanna.  

Við tölfræðiúrvinnslu var notast við einhliða- og marghliða aðfallsgreiningu (e. 

regression analysis, multiple regression analysis) til þess að meta hvort beint samband væri 

að finna á milli persónuleikaþátta og sambandsánægju og til þess að athuga hvort sjálfstraust, 

samskiptahættir og tengslamyndun á fullorðinsárum þjóni sem miðlunarbreytur í því 

sambandi. Miðlunarbreytur eru oft kallaðar þriðja breytan en það þýðir að þá hefur 
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frumbreyta áhrif á miðlunarbreytuna sem í framhaldi hefur áhrif á fylgibreytu. 

Miðlunarbreytan eykur því líkurnar á því að breyting frumbreytu leiði til breytingar 

fylgibreytu (Baron og Kenny, 1986). Til þess að geta staðfest hvort að miðlunarbreyta sé að 

hafa áhrif þarf að uppfylla fjórar forsendur (Baron og Kenny, 1986). Fyrsta forsenda er sú að 

frumbreytan þarf að spá marktækt fyrir um fylgibreytuna. Önnur forsendan er sú að 

frumbreytan þarf að spá marktækt fyrir um miðlunarbreytuna. Þriðja forsendan er sú að 

miðlunarbreytan þarf að spá marktækt fyrir um fylgibreytuna. Fjórða og síðasta forsendan er 

sú að frumbreytan spáir ekki fyrir um fylgibreytuna þegar tekið er tillit til miðlunarbreyta. Ef 

áhrif frumbreytu á fylgibreytu hverfa er hægt að segja að áhrifunum sé að fullu miðlað í 

gegnum miðlunarbreytu. Í þessari rannsókn höfðu rannsakendur ekki stjórn á frumbreytum 

rannsóknarinnar. Það er því ekki hægt að gera ráð fyrir að persónuleikaþættirnir tveir hafi 

áhrif á sambandsánægju. Það er samt sem áður hægt að athuga hvort sambandi þessara breyta 

sé miðlað í gegnum breyturnar sjálfstraust, samskiptahættir, kvíðatengsl og forðunartengsl 

með því að styðjast við þær forsendur sem lýst var hér að ofan. 
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Niðurstöður 

Lýsandi tölfræði 

Eins og sjá má í töflu 3 var meðaltal sambandsánægju 118,76 sem er talin innan marka 

eðlilegrar sambandsánægju og samræmist því sem telst meðal sambandsánæga hjá fólki í 

ástarsamböndum samkvæmt Spanier (1989). Meðaltal sjálfstrausts var 33,71 af 40 

mögulegum stigum sem er tiltölulega hátt meðaltal. Einnig var meðaltal samskiptahátta frekar 

hátt eða 24,95 af 32 mögulegum stigum.  

 

Tafla 3. Lýsandi tölfræði, meðaltöl, staðalfrávik, hæstu og lægstu gildi. 

 

Mælitæki N 
Lægsta 

gildi 
Hæsta gildi Meðaltal Staðalfrávik 

Sambandsánægja 276 59 146 118,76 13,13 

Persónuleiki:      

Tilfinningasemi 276 1 40 18,08 7,35 

Samvinnuþýði 276 16 44 31,05 5,40 

Sjálfstraust 275 10 40 33,71 4,75 

Samskiptahættir 275 11 32 24,95 4,48 

Tengslamyndun á 

fullorðinsárum: 

     

Kvíðatengsl 271 19 111 49,04 16,56 

Forðunartengsl 271 18 105 40,86 15,36 
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Tafla 4 sýnir lýsandi tölfræði, meðaltöl og staðalfrávik, fyrir heildarskor þátttakenda á 

spurningalistunum sem lagðir voru fyrir. Þau meðaltöl sem merkt eru með einni stjörnu eða 

tveimur, gefa til kynna hvort marktækur munur hafi verið milli heildarskora kynjanna 

samkvæmt óháðu t-prófi fyrir samanburð meðaltala. 

 

Tafla 4. Meðaltöl og staðalfrávik karla og kvenna á öllum þáttunum. 

Heildarskor  Konur (N=155) 

M              SF 

 Karlar (N=121) 

M              SF 

 

Sambandsánægja  119,3        13,4  118,1       12,8  

Sjálfstraust  33,6           4,9  33,8          4,6  

Tengslakvíði  48,6           16,5  49,7           16,7  

Forðunartengsl  38,5*         15,3  43,9           14,9  

Tilfinningasemi  18,9*         7,9  16,9           6,4  

Samvinnuþýði  33,2**       5,2  29,4           5,2  

Samskiptahættir  25,7**       4,4  23,9           4,4  

M =meðaltal; SF= staðalfrávik; *p<0,05; **p<0,001 munur á meðaltali karla og kvenna samkvæmt 

óháðu t-prófi  

 

Samkvæmt niðurstöðum sem fram koma í töflu 4 virðist ekki vera munur á tengslakvíða, 

sjálfstrausti og sambandsánægju milli kynja. Munur var á kynjunum á öllum öðrum þáttum 

sem voru mældir. Í ljós kom að karlar skora að jafnaði hærra en konur á þættinum 

forðunartengsl. Konur skora þó að jafnaði hærra á tilfinningasemi og samvinnuþýði og meta 

samskiptahætti í samböndum sínum yfirleitt betri en karlar. 
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Tengsl tilfinningasemi og sambandsánægju 

Tölfræðilega marktækt samband var á milli tilfinningasemi og sambandsánægju (sjá líkan 1 í 

töflu 5).  Sambandið var neikvætt og miðlungssterkt.  Því tilfinningasamara sem fólk var því 

minni mældist sambandsánægja. Tilfinningasemi skýrði um 4% af breytileika 

sambandsánægju.  

Í því augnamiði að athuga hvort sambandi tilfinningasemi og sambandsánægju væri miðlað í 

gegnum sjálfstraust var fyrst athugað hvort samband væri á milli tilfinningasemi og 

sjálfstrausts.  Niðurstöður aðfallsgreiningar leiddu í ljós nokkuð sterkt neikvætt samband á 

milli þessara breyta (sjá líkan 2 í töflu 5). Því tilfinningasamara sem fólk var því minna 

sjálfstraust hafði það. Tilfinningasemi skýrði um 19% af breytileika sjálfstrausts. Að því 

loknu var athugað hvort samband væri á milli sjálftrausts og sambandsánægju. Einhliða 

aðfallsgreining leiddi í ljós að sambandið milli sjálfstrausts og sambandsánægju var jákvætt 

en veikt og nálægt því að vera marktækt (sjá líkan 3 í töflu 5). Að lokum var athugað hvort 

samband tilfinningasemi og sambandsánægju væri að fullu miðlað í gegnum sjálfstraust með 

marghliða aðfallsgreiningu. Niðurstöður leiddu í ljós að svo var ekki því að samband 

tilfinningasemi og sambandsánægju var tölfræðilega marktækt eftir að tekið var tillit til 

sjálfstrausts (sjá líkan 4 í töflu 5). 

Til að athuga hvort samband tilfinningasemi og sambansánægju væri miðlað í gegnum 

samskiptahætti var fyrst athugað hvort samband væri á milli tilfinningasemi og 

samskiptahátta. Niðurstöður aðfallsgreiningar leiddu í ljós veikt neikvætt samband á milli 

þessara breyta (sjá líkan 5 í töflu 5). Því tilfinningasamara sem fólk var því lélegri voru 

samskiptahættir. Tilfinningasemi skýrði um 4% af breytileika samskiptahátta. Að því loknu 

var athugað hvort samband væri á milli samskiptahátta og sambandsánægju. Einhliða 

aðfallsgreining leiddi í ljós að sambandið milli samskiptahátta og sambandsánægju var 

jákvætt og sterkt (sjá líkan 6 í töflu 5). Því betri samskiptahættir sem fólk hefur því meiri 

sambandsánægja. Samskiptahættir skýrðu um 50% af breytileika sambandsánægju. Að lokum 

var athugað hvort samband tilfinningasemi og sambandsánægju væri að fullu miðlað í 

gegnum samskiptahætti með marghliða aðfallsgreiningu. Niðurstöður leiddu í ljós að 

sambandi tilfinningasemi og sambandsánægju er að fullu miðlað í gegnum samskiptahætti (sjá 

líkan 7 í töflu 5). 

Til þess að athuga hvort samband tilfinningasemi og sambandsánægju væri miðlað í 

gegnum kvíðatengsl var fyrst athugað hvort samband væri á milli tilfinningasemi og 

kvíðatengsla. Niðurstöður aðfallsgreiningar leiddu í ljós jákvætt og nokkuð sterkt samband á 
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milli þessara breyta (sjá líkan 8 í töflu 5). Því tilfinningasamara sem fólk var því sterkari voru 

kvíðatengsl þess. Tilfinningasemi skýrði um 16% af breytileika kvíðatengsla. Að því loknu 

var athugað hvort samband væri á milli kvíðatengsla og sambandsánægju. Einhliða 

aðfallsgreining leiddi í ljós að sambandið milli kvíðatengsla og sambandsánægju var neikvætt 

og nokkuð veikt (sjá líkan 9 í töflu 5). Eftir því sem kvíðatengsl voru meiri hjá fólki því minni 

mældist sambandsánægja. Kvíðatengsl skýrðu um 8% af breytileika sambandsánægju. Að 

lokum var athugað hvort samband tilfinningasemi og sambandsánægju væri að fullu miðlað í 

gegnum kvíðatengsl með marghliða aðfallsgreiningu. Niðurstöður leiddu í ljós að sambandi 

tilfinningasemi og sambandsánægju er að fullu miðlað í gegnum kvíðatengsl (sjá líkan 10 í 

töflu 5). 

Til þess að athuga hvort samband tilfinningasemi og sambandsánægju væri miðlað í gegnum 

forðunartengsl var fyrst athugað hvort samband væri á milli tilfinningasemi og 

forðunartengsla. Niðurstöður aðfallsgreiningar leiddu í ljós að ekki var samband á milli 

þessara breyta (sjá líkan 11 í töflu 5). Að því loknu var athugað hvort samband væri á milli 

forðunartengsla og sambandsánægju. Einhliða aðfallsgreining leiddi í ljós að sambandið milli 

forðunartengsla og sambandsánægju var neikvætt og nokkuð veikt (sjá líkan 12 í töflu 5). Því 

meiri forðunartengsl hjá fólki því minni sambandsánægja. Forðunartengsl skýrðu um 6% af 

breytileika sambandsánægju. Að lokum var athugað hvort samband tilfinningasemi og 

sambandsánægju væri að fullu miðlað í gegnum forðunartengsl með marghliða 

aðfallsgreiningu. Niðurstöður leiddu í ljós að svo var ekki því að samband tilfinningasemi og 

sambandsánægju var tölfræðilega marktækt eftir að tekið var tillit til forðunartengsla (sjá 

líkan 13 í töflu 5). 
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Tafla 5. Niðurstöður marghliða aðfallsgreiningar fyrir tengsl tilfinningasemi og 

sambandsánægju við miðlunarbreyturnar sjálfstraust, samskiptahættir, kvíðatengsl og 

forðunartengsl.  

   Marghliða afðallsgreining 

 Fylgibreyturnar Frumbreytur  B                   R
2
                 β 

Líkan 1 Sambandsánægja Tilfinningasemi -0,332*           0,035         -0,186 

Líkan 2 Sjálfstraust Tilfinningasemi -0,287 **        0,198         -0,445 

Líkan 3 Sambandsánægja Sjálfstraust  0,319
1
            0,013          0,115 

Líkan 4 Sambandsánægja Tilfinningasemi -0,30*              0,036        -0,168 

  Sjálfstraust 0,112                                   0,04 

    

Líkan 5 Samskiptahættir Tilfinningasemi -0,118**         0,037         -0,193         

Líkan 6 Sambandsánægja Samskiptahættir 2,119**          0,523           0,723 

Líkan 7 Sambandsánægja Tilfinningasemi -0,086             0,525         -0,048 

  Samskiptahættir 2,092**                              0,714 

    

Líkan 8 Tengslakvíði Tilfinningasemi 0,908**         0,163            0,404 

Líkan 9 Sambandsánægja Kvíðatengsl -0,218**        0,075          -0,273 

Líkan 10 Sambandsánægja Tilfinningasemi -0,164            0,082          -0,091 

  Tengslakvíði -0,188**                           -0,236 

    

Líkan 11 Forðunartengsl Tilfinningasemi 0,046             0,000            0,022 

Líkan 12 Sambandsánægja Forðunartengsl -0,216**        0,063          -0,251 

Líkan 13 Sambandsánægja Tilfinningasemi -0,325*          0,096          -0,181 

  Forðunartengsl -0,213**                           -0,247 

    *p< 0,05; **p<0,001 ; 
1 
p = 0,057 

 

Ákveðið var að framkvæma marghliða aðfallsgreiningu til þess að athuga samband 

tilfinningasemi og samvinnuþýði við sambandsánægju eftir að tekið var tillit til 

miðlunarbreytanna fjögurra sjálfstraust, samskiptahættir, kvíðatengsl og forðunartengsl. Þetta 
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var gert vegna þess að sambandið milli tilfinningasemi og samvinnuþýði og sambandsánægju 

hélst í nokkrum tilfellum þegar tillit var tekið til miðlunarbreytanna hverrar fyrir sig. Líkur 

eru á því að samband tilfinningasemi og samvinnuþýði og sambandsánægju haldist ekki þegar 

tekið er tillit til miðlunarbreytanna allra á sama tíma. Því var ákveðið að athuga þetta.  

Gerð var marghliða aðfallsgreining til þess að athuga hvort sambandið á milli 

tilfinningasemi og sambandsánægju myndi breytast þegar miðlunarbreytunum fjórum, 

sjálfstrausti, samskiptaháttum, kvíðatengslum og forðunartengslum væri bætt inn í jöfnuna. 

Aðfallsgreining þar sem breyturnar tilfinningasemi og miðlunarbreyturnar fjórar spáðu fyrir 

um sambandsánægju gaf til kynna að samband tilfinningasemi og sambandsánægju sé ekki 

tölfræðilega marktækt þegar tekið hefur verið tillit til miðlunarbreytanna fjögurra (sjá líkan 2 í 

töflu 6). Aðfallsgreiningin leiddi einnig í ljós að marktækt samband er á milli samskiptahátta 

og forðunartengsla og sambandsánægju eftir að tekið var tillit til annarra miðlunarbreyta (sjá 

líkan 2 í töflu 6). Það gefur vísbendingu um að samskiptahættir og forðunartengsl skipta 

mestu máli fyrir sambandsánægju.  

 

Tafla 6. Niðurstöður marghliða aðfallsgreiningar fyrir tengsl tilfinningasemi og 

sambandsánægju við miðlunarbreyturnar sjálfstraust, samskiptahættir, kvíðatengsl og 

forðunartengsl.  

   Marghliða afðallsgreining 

 Fylgibreyturnar Frumbreytur    B                  R
2
                 β 

Líkan 1 Sambandsánægja Tilfinningasemi -0,332*           0,035         -0,186 

    

Líkan 2 Sambandsánægja Tilfinningasemi -0,097           0,552           -0,054 

  Sjálfstraust -0,065                               -0,023 

  Samskiptahættir 2,080**                                  0,7 

  Kvíðatengsl -0,014                               -0,018 

  Forðunartengsl -0,098*                             -0,113 

*p< 0,05; **p<0,001  
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Tengsl samvinnuþýði og sambandsánægju 

Tölfræðilega marktækt samband var á milli samvinnuþýði og sambandsánægju (sjá líkan 1 í 

töflu 7).  Sambandið var jákvætt og nokkkuð sterkt.  Því samvinnuþýðara sem fólk var því 

ánægðara var það með samband sitt. Samvinnuþýði skýrði um 10% af breytileika 

sambandsánægju. 

  

Í því augnamiði að athuga hvort sambandi samvinnuþýði og sambandsánægju væri miðlað í 

gegnum sjálfstraust var fyrst athugað hvort samband væri á milli samvinnuþýði og 

sjálfstrausts.  Niðurstöður aðfallsgreiningar leiddu í ljós að ekki var samband á milli þessara 

breyta (sjá líkan 2 í töflu 7). Að því loknu var athugað hvort samband væri á milli sjálftrausts 

og sambandsánægju. Einhliða aðfallsgreining leiddi í ljós að sambandið milli sjálfstrausts og 

sambandsánægju var jákvætt en veikt og nálægt því að vera marktækt (sjá líkan 3 í töflu 7).  

Að lokum var athugað hvort samband samvinnuþýði og sambandsánægju væri að fullu miðlað 

í gegnum sjálfstraust með marghliða aðfallsgreiningu. Niðurstöður leiddu í ljós að svo var 

ekki því að samband samvinnuþýði og sambandsánægju var tölfræðilega marktækt eftir að 

tekið var tillit til sjálfstrausts (sjá líkan 4 í töflu 7). 

 

Til að athuga hvort samband samvinnuþýði og sambansánægju væri miðlað í gegnum 

samskiptahætti var fyrst athugað hvort samband væri á milli samvinnuþýði og samskiptahátta. 

Niðurstöður aðfallsgreiningar leiddu í ljós miðlungsterkt jákvætt samband á milli þessara 

breyta (sjá líkan 5 í töflu 7). Því samvinnuþýðara sem fólk var því betri voru samskiptahættir 

þess. Samvinnuþýði skýrði um 10% af breytileika samskiptahátta. Að því loknu var athugað 

hvort samband væri á milli samskiptahátta og sambandsánægju. Einhliða aðfallsgreining 

leiddi í ljós að sambandið milli samskiptahátta og sambandsánægju var jákvætt og sterkt (sjá 

líkan 6 í töflu 7). Því betri samskiptahættir sem fólk hefur því meiri sambandsánægja. 

Samskiptahættir skýrðu um 50% af breytileika sambandsánægju. Að lokum var athugað hvort 

samband samvinnuþýði og sambandsánægju væri að fullu miðlað í gegnum samskiptahætti 

með marghliða aðfallsgreiningu. Niðurstöður leiddu í ljós að svo var ekki því að sambandi 

samvinnuþýði og sambandsánægju var tölfræðilega marktækt eftir að tekið var tillit til 

samskiptahátta (sjá líkan 7 í töflu 7). 
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Til þess að athuga hvort samband samvinnuþýði og sambandsánægju væri miðlað í gegnum 

kvíðatengsl var fyrst athugað hvort samband væri á milli samvinnuþýði og kvíðatengsla. 

Niðurstöður aðfallsgreiningar leiddu í ljós neikvætt og frekar veikt samband á milli þessara 

breyta (sjá líkan 8 í töflu 7). Því samvinnuþýðara sem fólk var því veikari voru kvíðatengsl 

þess. Samvinnuþýði skýrði um 5% af breytileika kvíðatengsla. Að því loknu var athugað 

hvort samband væri á milli kvíðatengsla og sambandsánægju. Einhliða aðfallsgreining leiddi í 

ljós að sambandið milli kvíðatengsla og sambandsánægju var neikvætt og nokkuð veikt (sjá 

líkan 9 í töflu 7). Því meiri kvíðatengsl hjá fólki því minni sambandsánægja. Kvíðatengsl 

skýrðu um 8% af breytileika sambandsánægju. Að lokum var athugað hvort samband 

samvinnuþýði og sambandsánægju væri að fullu miðlað í gegnum kvíðatengsl með marghliða 

aðfallsgreiningu. Niðurstöður leiddu í ljós að svo var ekki því að sambandi samvinnuþýði og 

sambandsánægju var tölfræðilega marktækt eftir að tekið var tillit til kvíðatengsla (sjá líkan 

10 í töflu 7). 

  

Til þess að athuga hvort samband samvinnuþýði og sambandsánægju væri miðlað í gegnum 

forðunartengsl var fyrst athugað hvort samband væri á milli samvinnuþýði og 

forðunartengsla. Niðurstöður aðfallsgreiningar leiddu í ljós neikvætt en veikt samband á milli 

þessara breyta (sjá líkan 11 í töflu 7). Því samvinnuþýðara sem fólk var því veikari voru 

forðunartengsl þess. Samvinnuþýði skýrði um 2% af breytileika forðunartengsla. Að því 

loknu var athugað hvort samband væri á milli forðunartengsla og sambandsánægju. Einhliða 

aðfallsgreining leiddi í ljós að sambandið milli forðunartengsla og sambandsánægju var 

neikvætt og nokkuð veikt (sjá líkan 12 í töflu 7). Því meiri forðunartengsl hjá fólki því minni 

sambandsánægja. Forðunartengsl skýrðu um 6% af breytileika sambandsánægju. Að lokum 

var athugað hvort samband samvinnuþýði og sambandsánægju væri að fullu miðlað í gegnum 

forðunartengsl með marghliða aðfallsgreiningu. Niðurstöður leiddu í ljós að svo var ekki því 

að samband samvinnuþýði og sambandsánægju var tölfræðilega marktækt eftir að tekið var 

tillit til forðunartengsla (sjá líkan 13 í töflu 7). 
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Tafla 7. Niðurstöður marghliða aðfallsgreiningar fyrir tengsl samvinnuþýði og 

sambandsánægju við miðlunarbreyturnar sjálfstraust, samskiptahættir, kvíðatengsl og 

forðunartengsl. 

   Marghliða afðallsgreining 

 Fylgibreyturnar Frumbreytur   B                  R
2
                 β 

Líkan 1 Sambandsánægja Samvinnuþýði             0,782**         0,103            0,322 

Líkan 2 Sjálfstraust Samvinnuþýði             0,008             0,000            0,009 

Líkan 3 Sambandsánægja Sjálfstraust 0,319
1
            0,013           0,115  

Líkan 4 Sambandsánægja Samvinnuþýði             0,777**         0,115            0,319 

  Sjálfstraust 0,311*                                0,112 

    

Líkan 5 Samskiptahættir Samvinnuþýði             0,265**          0,102           0,320 

Líkan 6 Sambandsánægja Samskiptahættir 2,119**          0,523           0,723 

Líkan 7 Sambandsánægja Samvinnuþýði 0,244*            0,532           0,100 

  Samskiptahættir 2,025**                              0,691 

    

Líkan 8 Tengslakvíði Samvinnuþýði -0,655**        0,045          -0,213 

Líkan 9 Sambandsánægja Tengslakvíði -0,218**        0,075          -0,273 

Líkan 10 Sambandsánægja Samvinnuþýði 0,669**         0,146            0,273 

  Tengslakvíði -0,171**                           -0,215 

    

Líkan 11 Forðunartengsl Samvinnuþýði             -0,381*          0,018          -0,134 

Líkan 12 Sambandsánægja Forðunartengsl -0,216**        0,063          -0,251 

Líkan 13 Sambandsánægja Samvinnuþýði             0,712**         0,146            0,291 

  Forðunartengsl -0,183**                           -0,213 

    *p< 0,05; **p<0,001 ; 
1 
p = 0,057 

 

Ákveðið var að nota marghliða aðfallsgreiningu til þess að athuga samband samvinnuþýði og 

sambandsánægju eftir að tekið var tillit til miðlunarbreytanna fjögurra sjálfstraust, 
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samskiptahættir, kvíðatengsl og forðunartengsl. Þetta var gert vegna þess að sambandið á 

milli samvinnuþýði og sambandsánægju hélst í öllum tilfellum þegar tillit var tekið til 

miðlunarbreytanna hverrar fyrir sig. Líkur eru á því að samband samvinnuþýði og 

sambandsánægju haldist ekki þegar tekið er tillit til miðlunarbreytanna allra á sama tíma. Því 

var ákveðið að athuga þetta.  

Gerð var marghliða aðfallsgreining til þess að athuga hvort sambandið á milli 

samvinnuþýði og sambandsánægju myndi breytast þegar miðlunarbreytunum fjórum, 

sjálfstrausti, samskiptaháttum, kvíðatengslum og forðunartengslum væri bætt inn í jöfnuna. 

Aðfallsgreining þar sem breyturnar samvinnuþýði og miðlunarbreyturnar fjórar spáðu fyrir 

um sambandsánægju gaf til kynna að samband samvinnuþýði og sambandsánægju sé ekki 

tölfræðilega marktækt þegar tekið hefur verið tillit til miðlunarbreytanna fjögurra (sjá líkan 2 í 

töflu 8). Aðfallsgreiningin leiddi einnig í ljós að marktækt samband er á milli samskiptahátta 

og forðunartengsla og sambandsánægju eftir að tekið var tillit til annarra miðlunarbreyta (sjá 

líkan 2 í töflu 8). Það gefur vísbendingu um að samskiptahættir og forðunartengsl skipta 

mestu máli fyrir sambandsánægju.  

 

Tafla 8. Niðurstöður marghliða aðfallsgreiningar fyrir tengsl samvinnuþýði og 

sambandsánægju við miðlunarbreyturnar sjálfstraust, samskiptahættir, kvíðatengsl og 

forðunartengsl. 

   Marghliða afðallsgreining 

 Fylgibreyturnar Frumbreytur    B                  R
2
                 β 

Líkan 1 Sambandsánægja Samvinnuþýði 0,782*           0,103            0,322 

    

Líkan 2 Sambandsánægja Samvinnuþýði 0,184             0,555            0,075 

  Sjálfstraust 0,005                                  0,002 

  Samskiptahættir 2,023**                              0,681 

  Kvíðatengsl -0,021                               -0,027 

  Forðunartengsl -0,090*                             -0,105 

*p< 0,05; **p<0,001  

 

 



 

44 

Umræður 

Með þessari rannsókn var leitast við að varpa ljósi á tengsl persónuleikaþáttanna 

tilfinningasemi og samvinnuþýði við sambandsánægju. Kannað var hvort þessu sambandi 

væri miðlað í gegnum fjórar miðlunarbreytur; samskiptahætti, sjálfstraust og svo tvær 

tegundir tengslamyndunar sem eru kvíðatengsl og forðunartengsl. Meginspurningarnar voru 

annars vegar hvort útskýra megi tengsl tilfinningasemi og sambandsánægju með þessum 

miðlunarbreytum og hins vegar hvort útskýra mætti tengsl samvinnuþýði og sambandsánægju 

með miðlunarbreytunum. Tilgangurinn er að afla vísbendinga um lykilþætti sem móta ánægju 

fólks í ástarsamböndum.  

Tuttugu og tvær tilgátur voru lagðar fram, þar af stóðust þrettán. Almennt benda 

niðurstöður til þess að tengslum milli persónuleikaþátta og sambandsánægju sé að stórum 

hluta miðlað í gegnum samskiptahætti, tengslamyndun og sjálfstraust. Fyrir báða 

persónuleikaþætti reyndust samskiptahættir og forðunartengsl skipta mestu máli fyrir 

sambandsánægju.  

Tengsl tilfinningasemi og sambandsánægju 

Eins og gert var ráð fyrir þá spáði tilfinningasemi fyrir um sambandsánægju (tilgáta 1).  

Niðurstöður sýndu einnig að tilfinningasemi spáði fyrir um þrjár af fjórum miðlunarbreytum; 

samskiptahætti, kvíðatengsl og sjálfstraust (tilgáta 3, tilgáta 5, tilgáta 7) en veitti ekki forspá 

um forðunartengsl (tilgáta 9). Niðurstöður sýndu einnig og að þrjár af fjórum 

miðlunarbreytum spáðu fyrir um sambandsánægju. Þær voru samskiptahættir, kvíðatengsl og 

forðunartengsl (tilgáta 12, tilgáta 13 og tilgáta 14) en ekki sjálfstraust (tilgáta 11).  Þegar tekið 

var tillit til allra miðlunarbreytanna fjögurra var samband tilfinningasemi og sambandsánægju 

ekki tölfræðilega marktækt. Niðurstöður benda því til þess að samband tilfinningasemi og 

sambandsánægju megi að fullu útskýra með sjálfstrausti, samskiptaháttum, forðunartengslum 

og kvíðatengslum. Samskiptahættir og forðunartengsl virðast skipta þar mestu máli fyrir 

sambandsánægu. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna (Noftle og Shaver, 

2006; Shackelford og Buss, 2000) sem benda til þess að neikvæð tengsl séu á milli 

tilfinningasemi og sambandsánægju. Það þýðir að sambandsánægja fólks sem skorar hátt á 

tilfinningasemi er að jafnaði minni en hjá öðrum. Niðurstöður styðja því þá kenningu að þeir 

sem skora hátt á tilfinningasemi sýna meiri taugaveiklun og tilfinningalegan óstöðugleika, 

brátt skaplyndi og neikvæðni. Þeir sem skora lágt á tilfinningasemi eru líklegir til þess að vera 

sjálfsöryggir, í góðu jafnvægi og bregðast betur við álagi en þeir sem skora hátt á þessum 
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þætti. Þessir eiginleikar veita forspá um sambandsánægju (Karney og Bradbury, 1995; 

Shackelford og Buss, 2000 og Goldberg, 1993). Ástæðan fyrir þessum tengslum gæti því 

verið sú að mikilli tilfinningasemi fylgir gjarnan samskiptamáti sem hefur neikvæð áhrif á 

sambandsánægju.  

 

Fram hafa komið tengsl milli tilfinningasemi og sjálfstraust. Rannsóknir hafa sýnt að 

tilfinningasemi spái fyrir um lélegt sjálfstraust (Hendrick og félagar, 1988). Eins og búist var 

við kom fram neikvætt samband á milli tilfinningasemi og sjálfstrausts (tilgáta 3). Niðurstöður 

gefa til kynna að tilfinningasemi spái fyrir um lágt sjálfstraust. Ef til vill er það vegna þess að 

fólk sem skorar hátt á tilfinningasemi hefur tilhneigingu til að vera neikvætt og þar af leiðandi 

sjá sjálfan sig í neikvæðu ljósi (Erdle og félagar, 2010).  

Niðurstöður sýndu tengsl á milli sjálfstrausts og sambandsánægju voru á mörkum þess 

að vera marktæk (tilgáta 11). Fyrri rannsóknir hafa sýnt að gott sjálfstraust spái fyrir um 

sambandsánægju (Helms og Beuhler, 2007 og Voss, Markiewicz og Doyle, 1999). Því var 

búist við að tengsl yrðu jákvæð þ.e. að aukið sjálfstraust myndi auka líkur á því að fólk væri 

ánægt með samband sitt. Út frá því hversu hátt sjálfstraust mældist að meðaltali mætti álykta 

að möguleg ástæða fyrir því að ekki komu fram skýr tengsl væri sú að fólk sem hefur verið í 

samböndum í að minnsta kosti tvö ár sé almennt sjálfsöruggara en aðrir. Ef til vill á fólk með 

lágt sjálfstraust erfiðara með að finna sér maka og endist styttra í samböndum sínum en aðrir 

(Shackelford og Buss, 2000). Hugsanlega hefur lágt sjálfstraust ekki einungis áhrif á það 

hvernig fólk metur sjálft sig sem persónu heldur gæti það haft áhrif á hvernig fólk metur 

sambönd sín við maka (Voss, Markiewicz og Doyle, 1999).  

Sjálfstraust miðlar ekki sambandinu milli tilfinningasemi og sambandsánægju eins og 

búist var við (tilgáta 15). Það samræmist ekki niðurstöðum fyrri rannsókna sem gefið hafa til 

kynna að sambandi tilfinningasemi og sambandsánægju sé miðlað að fullu í gegnum 

sjálfstraust (Kwan, Bond og Singelis, 1997). Ástæðan er að líkum sú að forsendur 

miðlunaráhrifa stóðust ekki (Baron og Kenny, 1986) þar sem ekki kom fram marktækt 

samband milli sjálfstrausts og sambandsánægju. 

 

Neikvæð tengsl hafa komið fram í rannsóknum á milli tilfinningasemi og samskiptahátta 

(Hendrick, Hendrick og Adler, 1988). Sama niðurstaða var uppi á teningnum í þessari 

rannsókn. Eins og búist var við kom í ljós neikvætt sambandi milli breytanna, eftir því sem 

tilfinningasemi er meiri því lélegri eru að jafnaði samskiptahættir fólks (tilgáta 5). 
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Tilfinningasemi gæti veitt forspá um lélega samskiptahætti þar sem fólk sem skorar hátt á 

tilfinningasemi er almennt neikvætt, með flöktandi geðslag og er líklegra til að bregðast verr 

en aðrir við tilfinningalegu álagi (Caughlin og félagar, 2000 og Karney og Bradbury, 1997).  

Eins og búist var við kom einnig fram jákvætt samband milli samskiptahátta og 

sambandsánægju (tilgáta 12). Niðurstöður gefa til kynna að góðir samskiptahættir spái fyrir 

um sambandsánægju. Það kemur heim og saman við niðurstöður fyrri rannsókna (Feeney, 

1994). Tengslin mældust mjög sterk sem gefur til kynna að líðan fólks með maka sínum 

mótast mjög að því samskiptamynstri sem það hefur tamið sér. Ef fólk er almennt sátt við 

samskipti sín við maka, bæði við hversdagslegar og krefjandi aðstæður, þá aukast líkur mjög á 

að því líði almennt vel í sambandinu (Meeks og félagar, 1998).  

Eins og gert var ráð fyrir gáfu miðurstöður til kynna að sambandinu milli 

tilfinningasemi og sambandsánægju væri að fullu miðlað í gegnum samskiptahætti (tilgáta 

17). Það er í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna (Caughlin og félagar, 2000 og 

Karney og Bradbury, 1997). Þessi niðurstaða rennir enn frekari stoðum undir mikilvægi góðra 

samskiptahátta fyrir sambandsánægju. 

 

Margar rannsóknir á ástarsamböndum hafa leitt í ljós tengsl á milli persónuleikaþátta og 

tengslamyndunar og talið er tegundir tengslamyndunar hafi jafnvel betra forspárgildi um 

sambandsánægju en persónuleikaþættir (Noftle og Shaver, 2006). Fyrri rannsóknir hafa sýnt 

fram á samband milli persónuleikaþátta og tengslamyndunar, forðunartengsla annars vegar og 

kvíðatengsla hins vegar. Sýnt hefur verið fram á að fólk sem skorar hátt á tilfinningasemi er 

síður í tilfinningalegu jafnvægi og sé því líklegt til að skora hátt á bæði kvíða- og 

forðunartengslum (Stroud og félagar, 2010). Niðurstöður benda til þess að tilfinningasemi 

spái fyrir um aukin kvíðatengsl (tilgáta 7). Ástæðan fyrir því að fram kom jákvætt samband 

milli tilfinningasemi og kvíðatengsla kann að vera sú að þessir þættir kalla fram svipaða 

eiginleika í fari fólks. Ekki er óalgengt að hvort tveggja brjótist út í neikvæðni, ótta og 

óöryggi. Fólk í báðum hópum tjáir gjarnan meiri gagnrýni, er uppstökkara og sýnir sterkari 

varnarviðbrögð gagnvart maka sínum sem er hegðun sem hefur slæm áhrif á sambönd 

(Gottman, 1994). Það kom því ekki á óvart að sambandinu milli tilfinningasemi og 

sambandsánægju var að fullu miðlað í gegnum kvíðatengsl (tilgáta 19). 

Gert var ráð fyrir að fram kæmi jákvætt samband á milli tilfinningasemi og 

forðunartengsla (tilgáta 9) en í niðurstöður benda til þess að lítið sem ekkert samband sé þar á 

milli. Fyrri rannsóknir hafa sýnt mismikil tengsl milli forðunartengsla og persónuleikaþátta 
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(Wolfgang, 2005) sem gæti verið skýringin á því að ekki kom fram samband í þessari 

rannsókn. Þar sem forsendur fyrir miðlunaráhrifum stóðust ekki (Baron og Kenny, 1986) kom 

ekki á óvart að sambandinu milli tilfinningasemi og sambandsánægju væri ekki miðlað að 

fullu í gegnum forðunartengsl (tilgáta 21). 

Tengsl samvinnuþýði og sambandsánægju 

Eins og gert var ráð fyrir í upphafi, kom í ljós að samvinnuþýði veitir forspá um mikla 

sambandsánægju (tilgáta 2). Niðurstöður benda því til þess að samvinnuþýði spái fyrir um 

meiri sambandsánægju þegar ekki er tekið tillit til annarra breyta. Niðurstöður sýndu einnig 

að samvinnuþýði spáði fyrir um þrjár af fjórum miðlunarbreytum; samskiptahætti, kvíðatengsl 

og forðunartengsl (tilgáta 6, tilgáta 8 og tilgáta 10) en veitti ekki forspá um sjálfstraust (tilgáta 

4) eins og áður sagði, að þrjár af fjórum miðlunarbreytum spáðu fyrir um sambandsánægju 

(tilgáta 11, tilgáta 12, tilgáta 13 og tilgáta 14). Þegar tekið var tillit til allra miðlunarbreytanna 

fjögurra var samband samvinnuþýði og sambandsánægju ekki tölfræðilega marktækt. 

Niðurstöður benda því til þess að samband samvinnuþýði og sambandsánægju megi að fullu 

útskýra með sjálfstrausti, samskiptaháttum, forðunartengslum og kvíðatengslum. 

Samskiptahættir og forðunartengsl virðast þar skipta mestu máli fyrir sambandsánægu. 

 

Samvinnuþýði hefur sýnt sterka jákvæða fylgni við sambandsánægju. Möguleg skýring á 

þeim tengslum er sú að traust reynist yfirleitt meira í samböndum fólks sem skorar hátt á 

samvinnuþýði og sveigjanleiki í sambandi er meiri. Minni líkur eru á framhjáhaldi og viðhorf  

og væntingar milli maka eru að jafnaði jákvæðari. Þetta allt leiðir af sér meiri ánægju í 

ástarsamböndum og hjónaböndum (Botwin, Buss og Shackelford, 1997). 

 

Samvinnuþýði spáir fyrir um gott sjálfstraust samkvæmt niðurstöðum fyrri rannsókna 

(Hendrick og félagar, 1988). Samkvæmt niðurstöðum er lítið sem ekkert samband á milli 

samvinnuþýði og sjálfstrausts en gert hafði verið ráð fyrir að fram kæmi jákvætt samband á 

milli þessara þátta (tilgáta 4). Það kom á óvart að niðurstöður um tengsl sjálfstraust við 

sambandsánægju skyldi ekki vera í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna. Hugsanlega 

er ástæðan sú að háskólastúdentar voru í miklum meirihluta í úrtakinu sem hér var notað og 

heildarskor sjálfstraust mældist hátt. Ef til vill má búast við hærra sjálfstrausti meðal 

háskólanema miðað við aðra samfélagshópa. 
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Búist var við að sjálfstraust miðlaði sambandinu milli samvinnuþýði og 

sambandsánægju (tilgáta 16) en niðurstöður gáfu til kynna að sambandinu á milli 

samvinnuþýði og sambandsánægju er ekki miðlað að fullu í gegnum sjálfstraust. Þessi 

niðurstaða kemur ekki heim og saman við erlendar rannsóknir (Kwan, Bond og Singelis, 

1997). Það kom rannsakendum ekki á óvart þar sem forsendur fyrir miðlunaráhrifum voru 

brostnar (Baron og Kenny, 1986). 

 

Fyrri rannsóknir hafa leitt í ljós jákvæð tengsl milli samvinnuþýði og samskiptahátta 

(Hendrick og félagar, 1988). Niðurstöður benda til þess að samvinnuþýði spái fyrir um góða 

samskiptahætti eins og búist var við (tilgáta 6). Ástæðan er að líkum sú að þeir sem eru 

samvinnuþýðir í eðli sínu eru að jafnaði með gott jafnaðargeð, forðast ágreining og eiga 

auðvelt með að setja sig í spor annarra (White, Hendrick og Hendrick, 2004 og John, Robins 

og Pervin, 2008). 

Gert var ráð fyrir því að samskiptahættir miðluðu sambandinu milli samvinnuþýði og 

sambandsánægju (tilgáta 18). Niðurstöður gefa til kynna að samskiptahættir miðla ekki 

sambandinu á milli samvinnuþýði og sambandsánægju að fullu. Samskiptahættir reynast því 

sterkari þáttur hjá fólki sem skorar hátt á tilfinningasemi heldur en hjá fólki sem er 

samvinnuþýtt, mögulega vegna þess að samskiptaháttir séu að jafnaði góðir hjá fólki sem 

skorar hátt á samvinnuþýði. Vert er að taka fram að heildarskor á samskiptaháttum mældist að 

jafnaði nokkuð hátt. Möguleg skýring á því er sú að allir þátttakendur höfðu verið í 

samböndum sínum í tvö ár eða lengur og hugsanlega endast sambönd þar sem samskiptahættir 

eru lélegir ekki svo lengi (Helms og Beuhler, 2007).  

 

Ýmsir hafa haldið þeirri hugmynd á lofti að tengslamyndun veiti betri forspá um 

sambandsánægju en persónuleikaþættir. Rannsókn Noftle og Shaver (2006) bendir til þess að 

tengslamyndun spái betur fyrir um sambandsánægju en persónuleiki og halda því fram að 

skýring á orsakasambandi milli tengslamydunar og sambandsánægju sé nákvæmari heldur en 

milli persónuleika og sambandsánægju (Feeney og Noller, 1990). 

Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem skora hátt á samvinnuþýði séu síður líklegir til að 

þróa með sér  kvíða- og forðunartengsl (Feeney og Noller, 1990). Niðurstöður voru hliðstæðar 

niðurstöðum erlendra rannsókna (Gottman, 1994). Gert var ráð fyrir að neikvætt samband 

væri á milli samvinnuþýði og kvíðatengsla (tilgáta 8). Einnig var gert ráð fyrir að neikvætt 

samband væri á milli samvinnuþýði og forðunartengsla (tilgáta 10). Niðurstöður gáfu til 
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kynna að forðunartengsl eru að jafnaði minni eftir því sem fólk skorar hærra á samvinnuþýði. 

Skýringin á þessum niðurstöðum er hugsanlega sú að samkvæmt rannsóknum verða þeir sem 

mynda kvíða-og forðunartengsl við umönnunaraðila í bernsku ekki eins tilfinningalega 

stöðugir á fullorðinsárum og eru síður jákvæðir að eðlisfari en aðrir (Marusic, Kamenov og 

Jelic, 2006). Sá hópur fólks sem þróar með sér forðunartengsl tjáir gjarnan vantraust og 

tortryggni í garð annarra og kýs frekar að einveru en aðrir. Fólk sem þróar með sér 

kvíðatengsl forðast að vera einsamalt og er talið líklegra til að vera ósjálfstætt. Þeir sem skora 

hátt á kvíðatengslum hafa oftar en ekki tilhneigingu til að vera háðir mökum sínum, ríghalda í 

náin tengsl og vera hræddir við höfnun (Feeney og Noller, 1990).  

Gert var ráð fyrir því að kvíða -og forðunartengsl miðli sambandinu milli 

samvinnuþýði og sambandsánægju (tilgáta 20 og tilgáta 22). Niðurstöður gefa ekki til kynna 

að svo sé. Ástæðan gæti mögulega verið sú að sambandið var tiltölulega veikt milli beggja 

tegunda tengslamyndunar og samvinnuþýðis sem á einnig við um tengsl milli 

sambandsánægju og tengslamyndunar. Út frá því má álykta að samvinnuþýði veiti meiri 

forspá um sambandsánægju heldur en tengslamyndun.  

Niðurstöður sýndu að samband tilfinningasemi og samvinnuþýði við sambandsánægju 

missti marktekt í báðum tilfellum þegar tekið var tillit til allra miðlunarbreytanna. Samband 

samskiptahátta og forðunartengsla við sambandsánægju voru þau tengsl sem reyndust 

marktæk. Það bendir til þess að þessar breytur skipti meira máli fyrir sambandsánægju en 

sjálfstraust og kvíðatengsl. Sambandið reyndist sterkast milli samskiptahátta og 

sambandsánægju og mældist einnig tiltölulega sterkt milli forðunartengsla og 

sambandsánægju. Út frá þessum niðurstöðum mætti álykta að lykillinn að farsælu sambandi 

felist einkum í góðum samskiptaháttum. Þær boðleiðir sem fólk temur sér sín á milli í 

ástarsamböndum ættu í reynd að vera þjálfunaratriði sem fólk gæti tileinkað sér, sérstaklega ef 

uppkoma erfiðleikar eða ágreiningur í ástarsambandi. 

Grundvöllur kenningarinnar um tengslamyndun er sá að þau tengsl sem fólk myndar í 

frumbernsku mótar tengslamyndun við annað fólk út allt lífið (Bowlby, 1969). Út frá því 

mætti búast við að fólk sem þróar með sér forðunartengsl eigi erfitt með að breyta þeim 

eiginleika í fari sínu. Samskiptahættir eru ekki eins fastmótaðir og tengslamyndun og því ef til 

vill farsælla að líta til samskiptahátta og freista þess að færa þá til betri vegar þegar upp koma 

vandamál í ástarsamböndum. 
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Samantekt og lokaorð 

Val í úrtak þessarar rannsóknar felur í sér vissar takmarkanir. Um hentugleikaúrtak var að 

ræða þar sem háskólastúdentar voru í miklum meirihluta. Það veldur því ef til vill að úrtakið 

endurspeglar ekki þann breytileika sem til þarf til að geta alhæft um þýði, til dæmis m.t.t. 

kynþáttar, þjóðernis, kynhneigðar, félagslegrar stöðu og svo framvegis. Að auki er ekki hægt 

að álykta um orsakasamband milli breyta þar sem að um fylgnirannsókn er að ræða.  

Hvað áframhaldandi rannsóknir á sviðinu snertir væri athyglisvert að framkvæma 

langtímarannsókn og nota Fimm þátta líkanið til að spá fyrir um hvernig sambönd breytast og 

þróast. Einnig væri áhugavert að skoða sambandsánægju út frá fleiri þáttum sem tengjast 

persónuleika þ.e.a.s. athuga tengsl persónuleikaþátta við fleiri þætti sem hafa áhrif á 

sambandsánægju. Það gætu verið þættir á borð við fíknihegðun, misnotkun, ofbeldi og 

trúnaðarbresti. Allt eru þetta þættir sem hafa áhrif á sambandsánægju samkvæmt erlendum 

rannsóknum. Lágt skor á samvinnuþýði og hátt skor á tilfinningasemi hefur til að mynda verið 

tengt við auknar líkur á ofbeldishegðun (Shackelford og Buss, 2000; Helms og Beuhler, 

2007). Þannig væri hægt að skoða tengsl Fimm þátta líkansins í öðruvísi og víðara samhengi 

en hér er gert, jafnvel út frá samböndum á vinnustöðum, vinasamböndum og samskiptum 

milli barna og foreldra og annarra mikilvægra tilfinningatengsla sem móta fólk, hagsmuni 

þess og líðan á lífsleiðinni (Malouff og félagar, 2010). 

 

Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar má álykta að tengslum milli persónuleika og 

sambandsánægju sé að stórum hluta miðlað í gegnum sjálfstraust, samskiptahætti og 

tengslamyndun á fullorðinsárum. Samskiptahættir og forðunartengsl virðast skipta mestu máli 

fyrir sambandsánægju. 

Þessi rannsókn er ein sú fyrsta sinnar tegundar á Íslandi. Niðurstöður hennar geta 

reynst hagnýtar vegna þess að hún veitir nýjar upplýsingar og vísbendingar, bæði fyrir 

rannsakendur og meðferðaraðila sem kunna að vinna með fólki sem leitar sér faglegrar 

aðstoðar vegna vandamála sem upp koma í ástarsamböndum og hjónaböndum. Með aukinni 

þekkingu er hægt að bæta velferð fólks og gera vinnu rannsakenda á sviðinu markvissari. 

Þannig er vonast til að rannsóknin færi ávinning til handa þeim sem starfa á sviði 

hjónabandsráðgjafar og renni auk þess stoðum undir hentug mælitæki sem gerir 

meðferðaraðilum og rannsakendum kleift að meta og meðhöndla erfiðleika fólks í 

samböndum og hjónaböndum með markvissari og öruggari hætti en áður.  
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Viðauki A 

Ánægja í ástarsamböndum 

 

Eftirfarandi könnun er hluti af BS verkefni í sálfræði sem fjallar um ánægju í hjónaböndum og 

ástarsamböndum og þætti sem tengjast því. 

 

Könnunin tekur um það bil 15-25 mínútur. Nafn þitt kemur hvergi fram á listanum og engin 

leið að rekja svörin til þín. Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og gögnum 

verður eytt eftir að unnið hefur verið úr þeim. Við biðjum þig þess vegna að svara eins 

heiðarlega og unnt er og á þann hátt sem best lýsir skoðunum þínum, viðhorfum og hegðun. 

Það eru engin rétt eða röng svör við spurningunum. 

 

Þátttaka þín er okkur mikils virði. 

 

Með fyrirfram þakklæti, 

Katrín Ella Jónsdóttir og Ragnheiður Helga Sæmundsdóttir 

 

 

Kvk  □    Kk  □ 

 

Aldur: 

19-25 ára___ 26-30 ára___ 31-35 ára___ 36-40 ára___ 

41-45 ára___ 46-50 ára___ 51-55 ára___ 56 ára eða eldri ___ 

 

1. Hefur þú verið í sambandi/hjónabandi í meira en tvö ár? 

Já_____  Nei______ 

 

Ef svarið er nei, vinsamlegast skilaðu þessum spurningalista til baka. 

 

2. Hversu gamall/gömul varst þú þegar þú byrjaðir í sambandinu? 

15 ára eða yngri ___  milli 16-19 ára___  20-25 ára___  26-30 ára___  eldri en 31 árs___ 
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Viðauki B 

                                  Persónuleikapróf NEO FFI-R                   

                                                                     Mjög   Ósam-  Hlut-  Sam-  Mjög 
                                  ósammála   mála    laus  mála  sammála 

1. Ég er ekki áhyggufull(ur) að eðlisfari.............................................................MÓ  Ó  H  S  MS 

2. Mér finnst gaman að hafa fullt af fólki í kringum mig....................................MÓ  Ó  H  S  MS 

3. Ég nýt þess að einbeita mér að ímyndunum eða dagdraumum……................MÓ  Ó  H  S  MS 

    kanna alla þeirra möguleika, hlúa að þeim og þróa. 

4. Ég reyni að vera kurteis við alla sem ég hitti...................................................MÓ  Ó  H  S  MS 

5. Ég held eigum mínum hreinum og fínum………………………………...….MÓ  Ó  H  S  MS 

6. Stundum hef ég verið bitur og full(ur) af gremju………………………..…...MÓ  Ó  H  S  MS 

7. Það er stutt í hláturinn hjá mér……………………………………....…..……MÓ  Ó  H  S  MS 

8. Mér finnst áhugavert að læra að koma mér upp nýjum áhugamálum……...…MÓ  Ó  H  S  MS 

9. Stundum ráðskast ég með fólk eða hrósa því til að fá það sem ég vil..............MÓ   Ó  H  S  MS 

10. Ég er nokkuð góð(ur) í að skipuleggja tíma minn…………………..…...…..MÓ  Ó  H  S  MS 

11. Þegar ég er undir miklu álagi, finnst mér sem ég muni kikna........................MÓ   Ó  H  S  MS 

12. Ég vel heldur störf  þar sem ég get unnið ein(n) án þess að …..……...……..MÓ  Ó  H  S  MS 

      vera trufluð/truflaður af öðru fólki. 

13. Þau mynstur sem ég finn í list og náttúru vekja áhuga minn……………...…MÓ  Ó  H  S  MS 

14. Sumt fólk telur mig vera sjálfselka(n) og eigingjarna(n).................................MÓ Ó  H  S  MS 

15. Ég lendi oft í aðstæðum sem ég er ekki fyllilega undirbúin(n) fyrir…………MÓ Ó  H  S  MS 

16. Ég er sjaldan einmana eða niðurdregin(n)........................................................MÓ Ó  H  S  MS 

17. Ég nýt þess virkilega að tala við fólk………………………………………...MÓ Ó  H  S  MS 

18. Ég tel að það rugli og afvegaleiði nemendur að hlusta á …………………….MÓ Ó  H  S  MS 

      umdeilda fyrirlestra. 

19. Ef einhver byrjar rifrildi er ég alltaf til í að rífast á móti..................................MÓ Ó  H  S  MS 

20. Ég reyni að inna samviskusamlega af hendi þau verkefni sem mér ………....MÓ Ó  H  S  MS 

      eru fengin.  

21. Ég er oft spennt(ur) og taugaóstyrk(ur)............................................................MÓ Ó  H  S  MS 

22. Mér líkar að vera þar sem eitthvað er að gerast………………………………MÓ Ó  H  S  MS 

23. Ljóð hafa lítil eða engin áhrif á mig……………………………………….....MÓ Ó  H  S  MS 

24. Ég geri mér grein fyrir því að ég er betri en flest fólk......................................MÓ Ó  H  S  MS 

25. Ég á mér skýr markmið og vinn að því að ná þeim á skipulagðan hátt………MÓ Ó  H  S  MS 

26. Mér finnst ég stundum einskis virði..................................................................MÓ Ó  H  S MS 
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   Mjög      Ósam-   Hlut-   Sam-    Mjög  

                     ósammála   mála  laus   mála  sammála 

27. Ég forðast fjölmenni…………………………………………….……...…..MÓ  Ó  H  S  MS 

28. Ég ætti erfitt með að láta hugann reika án stjórnar eða leiðbeininga….…....MÓ  Ó  H  S  MS 

29. Þegar ég hef verið móðguð/móðgaður reyni ég að fyrirgefa og gleyma því.MÓ  Ó  H  S  MS 

30. Ég eyði miklum tíma til einskis áður en ég sest niður við vinnu mína……..MÓ  Ó  H  S  MS 

31. Ég er sjaldan óttaslegin(n) eða kvíðin(n).......................................................MÓ  Ó  H  S  MS 

32. Mér líður oft eins og ég sé að springa úr orku…………………………...…MÓ  Ó  H  S  MS 

33. Ég tek sjáldan eftir þeim tilfinningum eða hugarástandi sem …………...…MÓ  Ó  H  S  MS 

      mismunandi aðstæður leiða af sér.  

34. Ég hef tilhneigingu til að trúa því besta um fólk............................................MÓ  Ó  H  S  MS 

35. Ég legg hart að mér til að ná settum markmiðum……………………….…..MÓ  Ó  H  S  MS 

36. Ég verð oft reið(ur) yfir því hvernig fólk kemur fram við mig.......................MÓ  Ó  H  S  MS 

37. Ég er glaðvær og fjörmikil(l)…………………………………………….......MÓ Ó  H  S  MS 

38. Ég missi stundum áhugann þegar fólk talar um mjög óhlutbundna, …….....MÓ  Ó  H  S  MS 

      fræðilega hluti. 

39. Sumir telja mig vera kalda(n) og útsmogna/útsmoginn..................................MÓ  Ó  H  S  MS 

40. Þegar ég skuldbindi mig til að gera eitthvað má treysta því að ég geri það... MÓ  Ó  H  S  MS 

41. Of oft þegar hlutirnir fara úrskeiðis, missi ég kjarkinn og langar ..................MÓ  Ó  H  S  MS 

      að gefast upp. 

42. Ég fæ ekki mikla ánægju út úr því að spjalla við fólk…………………….…MÓ  Ó  H  S  MS 

43. Stundum þegar ég les ljóð eða virði fyrir mér listaverk setur …..…………..MÓ  Ó  H  S  MS 

      að mér hroll eða ég fyllist ánægju.  

44. Ég er þver og ákveðin(n) í skoðunum.............................................................MÓ  Ó  H  S  MS 

45. Stundum er ég ekki eins áreiðanleg(ur) og traust(ur) eins og ég …………....MÓ  Ó  H  S  MS 

      ætti að vera. 

46. Ég er sjaldan döpur/dapur eða þunglynd(ur)...................................................MÓ  Ó  H  S  MS 

47. Ég lifi hratt……………………………………………………………...........MÓ  Ó  H  S  MS 

48. Ég hef lítinn áhuga á að velta fyrir mér uppruna alheimsins ………………..MÓ  Ó  H  S  MS 

      eða mannlegu eðli. 

49. Ég reyni yfirleitt að vera hugulsöm/samur og tillitsöm/samur........................MÓ  Ó  H  S  MS 

50. Ég er afkastamikil manneskja sem kem hlutunum allat í verk………………MÓ  Ó  H  S  MS 

51. Mér finnst ég oft hjálparvana og vill láta einhverja aðra leysa úr ..................MÓ  Ó  H  S  MS 

      vanda mínum. 

52. Ég er mjög virk(ur)……………………………………………….…………..MÓ Ó  H  S  MS 

53. Ég bý yfir mikilli fróðleiksfýsn…………………………………………........MÓ Ó  H  S  MS 
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  Mjög      Ósam-   Hlut-   Sam-    Mjög  

                    ósammála   mála laus    mála  sammála 

54. Ef mér líkar ekki við fólk þá læt ég það vita af því.......................................MÓ  Ó  H  S  MS 

55. Ég virðist aldrei ná því að vera skipulögð/skipulagður……………….….....MÓ  Ó  H  S  MS 

56. Stundum hef ég skammast mín svo mikið að mig hefur langað ...................MÓ  Ó  H  S  MS 

      til að jörðin gleypti mig. 

57. Ég myndi frekar fara mínar eigin leiðir en að vera leiðtogi annarra…….….MÓ  Ó  H  S  MS 

58. Ég nýt þess oft að leika mér að kenningum og óhlutbundnum hugmyndum.MÓ  Ó  H  S  MS 

59. Ef nauðsyn krefur þá er ég tilbúin(n) til að ráðskast með fólk til ..................MÓ  Ó  H  S  MS 

      að fá það sem ég vil. 

60. Ég reyni alltaf að ná framúrskarandi árangri í öllu sem ………………….....MÓ  Ó  H  S  MS 

      ég tek mér fyrir hendur. 

A.  Ég tel mig hafa svarað spurningunum á eins nákvæman og ………………..MÓ  Ó  H  S  MS 

      hreinskilinn hátt og mér var unnt. 

B.  Hefur þú lokið við að svara öllum staðhæfingunum?..................................... Já    Nei  
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Viðauki C 

Sjálfsmatskvarði Rosenbergs  
(Rosenberg self-esteem scale) 

 

Að hve miklu leyti ertu sammála eða ósammála eftirfarandi atriðum? 

(Dragðu hring um svar fyrir hvert atriði). 

 

  mjög sammála ósammála mjög 

  sammála   ósammála 

a  Mér finnst ég vera einhvers virði sem persóna, 

  a.m.k. til jafns við aðra 1 2 3 4 

b     Mér finnst ég hafa marga góða eiginleika                         1                 2                 3 4 

c Þegar á heildina er litið hef ég tilhneigingu  

 til að líta á sjálfa mig sem misheppnaða 1 2 3 4 

d Ég get gert hluti jafnvel og flestir aðrir 1 2 3 4 

e Mér finnst ég ekki hafa margt til að vera stolt af 1 2 3 4 

f Ég hef jákvætt viðhorf til sjálfrar mín 1 2 3 4 

g Þegar á heildina er litið er ég ánægð með sjálfa mig 1 2 3 4 

h Ég vildi óska að ég gæti borið meiri virðingu fyrir  

 sjálfri mér 1 2 3 4 

i Vissulega finnst mér ég stundum til einskis nýt 1 2 3 4 

j Stundum finnst mér ég alveg vita ómöguleg 1 2 3 4 
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Viðauki D 

DAS – Spurningalisti um sambúð/hjónaband 

Ágreiningur kemur upp í flestum samböndum. Vinsamlegast merktu við svarmöguleika hér að neðan eftir því 

hversu mikið þú og maki þinn eruð sammála eða ósammála um atriðin í listanum sem fer hér á eftir: 

 

 

 

  Alltaf 

sammála 

Næstum 

því alltaf 

sammála 

Stundum 

ósammála 

Oft 

ósammála 

Næstum 

því alltaf 

ósammála 

Alltaf 

ósammála 

1 Fjármál fjölskyldunnar 1 2 3 4 5 6 

2 Hvað eigi að gera sér til skemmtunar 1 2 3 4 5 6 

3 Trúmál 1 2 3 4 5 6 

4 Sýna ástúð og væntumþykju 1 2 3 4 5 6 

5 Vinir 1 2 3 4 5 6 

6 Kynlíf 1 2 3 4 5 6 

7 Siðir (rétt eða viðeigandi hegðun) 1 2 3 4 5 6 

8 Lífsviðhorf 1 2 3 4 5 6 

9 Samskipti við foreldra eða 

tengdaforeldra 

1 2 3 4 5 6 

10 Markmið og það sem skiptir máli í 

lífinu 

1 2 3 4 5 6 

11 Hversu miklum tíma er varið saman 1 2 3 4 5 6 

12 Mikilvægar ákvarðanir 1 2 3 4 5 6 

13 Heimilisstörf 1 2 3 4 5 6 

14 Frístundaiðja og áhugamál 1 2 3 4 5 6 

15 Ákvarðanir um náms- eða 

starfsframa 

1 2 3 4 5 6 
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Hversu oft myndir þú segja að eftirfarandi atvik eigi sér stað hjá þér og maka þínum: 

 
  Aldrei Sjaldnar 

en 1 sinni 

í mán. 

1–2 

sinnum í 

mánuði 

1-2 

sinnum í 

viku 

1 sinni á 

dag 
Oftar en 

1 sinni á 

dag 

25 Áhugaverð eða skemmtileg 

skoðanaskipti. 
0 1 2 3 4 5 

26 Hlæið saman. 0 1 2 3 4 5 

27 Ræðið yfirveguð saman. 0 1 2 3 4 5 

28 Vinnið saman að einhverju verkefni. 0 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

  Alltaf Næstum 

alltaf 

Oft Stundum Sjaldan Aldrei 

16 Hversu oft ræðir þú eða hugleiðir að 

skilja eða að binda endi á samband 

þitt? 

1 2 3 4 5 6 

17 Hversu oft ferð þú eða maki þinn út 

af heimilinu eftir rifrildi? 
1 2 3 4 5 6 

18 Almennt séð, hversu oft finnst þér að 

vel gangi hjá þér og maka þínum? 
1 2 3 4 5 6 

19 Trúir þú maka þínum fyrir hlutum? 1 2 3 4 5 6 

20 Sérðu einhvern tíma eftir því að hafa 

gifst (eða byrjað sambúð með) maka 

þínum? 

1 2 3 4 5 6 

21 Hversu oft rífast maki þinn og þú? 1 2 3 4 5 6 

22 Hversu oft fara þú og maki þinn „í 

taugarnar hvort á öðru“? 
1 2 3 4 5 6 

  Daglega Næstum 

daglega 
Stundum Sjaldan Aldrei 

23 Kyssir þú maka þinn? 4 3 2 1 0 

  Öll 

áhugamál 

sameiginleg 

Flest 

áhugamál 

sameiginleg 

Sum 

áhugamál 

sameiginleg 

Fá 

áhugamál 

sameiginleg 

Engin 

áhugamál 

sameiginleg 

24 Stundar þú og maki þinn 

sameiginlegt áhugamál utan 

heimilis? 

4 3 2 1 0 
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Hér eru atriði sem makar eru stundum sammála um og stundum ekki.  Merktu við já eða nei eftir því 

hvort ágreiningur hefur komið upp á milli ykkar um eftirfarandi: 

 

29.  Verið of þreytt fyrir kynlíf Nei Já  

30.  Sýna ekki ástúð eða væntumþykju Nei Já 

 

31. Tölurnar hér að neðan lýsa því hversu hamingjuríkt samband ykkar er.  Miðpunkturinn „hamingjusamt” er 

lýsandi fyrir flest sambönd.  Vinsamlegast dragðu hring utan um þá tölu sem best lýsir því hversu 

hamingjuríkt samband þitt og maka þíns er þegar þú hefur tekið tillit til allra aðstæðna. 

 

6 Fullkomið 

5 Ákaflega hamingjusöm 

4 Mjög hamingjusöm 

3 Hamingjusöm 

2 Dálítið Óhamingjusöm 

1 Frekar Óhamingjusöm 

 0 Mjög Óhamingjusöm  

  

32.  Dragðu hring utan um töluna fyrir framan þá fullyrðingu sem lýsir best skoðunum þínum á framtíð 

sambandsins. 

 

5 Ég vil fyrir alla muni að sambandið gangi upp og er tilbúin að að gera næstum hvað sem er til að  viðhalda því 

4 Ég vil mjög gjarnan að sambandið gangi upp og vil gera allt sem ég get til að viðhalda því 

3 Ég vil mjög gjarnan að sambandið gangi upp og mun standa við mitt til að viðhalda því 

2 Það væri ágætt ef sambandið gengi upp en ég get ekki gert mikið meira en ég geri nú þegar  til að viðhalda því 

1 Það væri ágætt ef sambandið gengi upp en ég vil ekki gera meira en ég geri nú þegar til að viðhalda því 

0  Sambandið mun aldrei ganga upp og það er ekkert meira sem ég get gert til að viðhalda því 
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Viðauki E 

ECR – spurningalisti um náin sambönd 

 

Eftirfarandi fullyrðingar segja til um hvernig þér líður þegar þú átt í nánu sambandi við annan einstakling. 

Það er ekki verið að spyrja eingöngu um núverandi samband eða það sem þú varst í síðast, heldur almennt um öll 

sambönd sem þú hefur verið í. Gefðu til kynna fyrir hverja fullyrðingu hversu sammála eða ósammála þú ert 

henni með því að skrifa númer úr eftirfarandi kvarða fyrir aftan hana. Eyddu ekki of miklum tíma í að velta fyrir 

þér hverri fullyrðingu. 

Algjörlega 

ósammála 

  Hvorki né   Algjörlega 

sammála 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

1.  Ég kýs að láta þann sem ég á í sambandi við ekki vita hvernig mér líður í raun og veru  

2. Ég hef áhyggjur af því að verða yfirgefin(-n)  

3. Mér finnst mjög þægilegt að vera náin(-n) þeim sem ég á í sambandi við  

4. Ég hef miklar áhyggjur af samböndum mínum  

5. Þegar sá sem ég á í sambandi byrjar að vera náinn finn ég hvernig ég losa mig undan 

honum/henni 

 

6. Ég hef áhyggjur af því að þeim sem ég á í sambandi við þyki ekki eins vænt um mig og 

mér þykir um þá 

 

7. Mér líður óþægilega þegar sá sem ég á í sambandi við vill verða mjög náinn  

8. Ég hef þó nokkrar áhyggjur af því að missa þann sem ég á í sambandi við  

9. Mér líður ekki vel með að opna mig gagnvart þeim sem ég á í sambandi við  

10. Ég hef oft óskað mér að tilfinningar þess sem ég á í sambandi við væru eins sterkar og 

tilfinningar mínar gagnvart honum/henni 

 

11. Ég vil vera náin(-n) þeim sem ég á í sambandi við en hörfa alltaf til baka  

12. Oft vil ég verða algjörlega eitt með þeim sem ég á í sambandi við og það hræðir þá stundu 

í burtu  

 

13. Mér verður órótt þegar þeir sem ég á í sambandi við verða of nánir  

14. Ég hef áhyggjur af því að vera ein(-n)  

15. Mér finnst þægilegt að deila persónulegum hugsunum og tilfinningum með þeim sem ég á 

í sambandi við 

 

16. Löngun mín til að vera mjög náin(-n) einhverjum hræðir fólk stundum frá mér  

17. Ég reyni að forðast að verða of náin(-n) þeim sem ég á í sambandi við  

18. Ég þarf mikla staðfestingu á því að sá sem ég á í sambandi við elski mig  

19. Mér finnst tiltölulega auðvelt að verða náin(-n) þeim sem ég á í sambandi við  

20. Mér finnst stundum að ég neyði þá sem ég á í sambandi við til að sýna meiri tilfinningar, 

meiri skuldbindingu 

 

21. Mér finnst erfitt að leyfa sjálfri/sjálfum mér að reiða mig á þá sem ég á í sambandi við  

22. Ég hef ekki oft áhyggjur af því að verða yfirgefin(-n)  
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23. Ég vil ekki vera of náin(-n) þeim sem ég á í sambandi við  

24. Ef ég fæ ekki þann sem ég á í sambandi við til að sýna mér áhuga kemst ég í uppnám eða 

verð reið(-ur) 

 

25. Ég segi þeim sem ég á í sambandi við frá öllu  

26. Ég finn að sá sem ég á í sambandi við vill ekki verða eins náinn mér og ég myndi vilja  

27. Ég ræði vanalega vandamál mín og áhyggjur við þann sem ég á í sambandi við  

28.  Þegar ég er ekki í sambandi finn ég dálítið fyrir hræðslu og óöryggi  

29. Mér finnst þægilegt að reiða mig á þá sem ég á í sambandi við  

30. Ég verð svekkt(-ur) ef sá sem ég á í sambandi við er ekki eins mikið hjá mér og ég myndi 

vilja 

 

31. Ég hef ekkert á móti því að biðja þá sem ég á í sambandi við um huggun, ráð eða aðstoð  

32. Ég verð svekkt(-ur) ef þeir sem ég á í sambandi við eru ekki til staðar þegar ég þarfnast 

þeirra 

 

33. Það hjálpar að snúa mér að þeim sem ég á í sambandi við þegar á reynir  

34. Ég fæ neikvæða mynd af sjálfum/sjálfri mér þegar þeir sem ég á í sambandi við 

samþykkja mig ekki 

 

35. Ég leita oft til þess sem ég á í sambandi við, meðal annars til að fá huggun eða 

hughreystingu 

 

36. Mér sárnar þegar sá sem ég á í sambandi við eyðir tíma sínum annarsstaðar en með mér  
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Viðauki F 

Samskiptahættir 

 

Hvernig eiga eftirfarandi fullyrðingar við um þig? Merktu við hversu sammála þú ert 

hverri fullyrðingu.  

 

1. Minniháttar deilur stigmagnast fljótt í meiriháttar rifrildi með tilheyrandi 

ásökunum og særandi orðum  

1  2  3  4  5 

 

2. Maki minn gagnrýnir eða gerir lítið úr skoðunum mínum, tilfinningum eða 

löngunum  

1  2  3  4  5 

 

3. Maki minn virðist túlka orð mín eða hegðun á neikvæðari hátt en ég sjálf(ur)  

1  2  3  4  5 

 

4. Þegar við stöndum frammi fyrir vandamáli sem við verðum að taka á, virðumst 

við alltaf haga okkur eins og við séum andstæðingar  

1  2  3  4  5 

 

5. Mér finnst ég ekki geta sagt maka mínum hvaða skoðanir ég raunverulega hef og 

hvernig mér líður  

1  2  3  4  5 
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6. Ég hugsa um um hvernig það hefði verið ef ég hefði byrjað í sambandi með eða 

gifst öðrum/annarri  

1  2  3  4  5 

 

7. Ég er einmanna í þessu sambandi  

1  2  3  4  5 

 

8. Þegar við rífumst dregur annað okkar sig í hlé og neitar að ræða um málin eða 

fer annað  

1  2  3  4  5 
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Viðauki G 

Tilfinningasemiskvarðinn 

                          Mjög      Ósam-   Hlut-   Sam-    Mjög  

         ósammála   mála    laus  mála  sammála

   

1. Ég er ekki áhyggufull(ur) að eðlisfari..............................................................MÓ  Ó  H  S  MS 

6. Stundum hef ég verið bitur og full(ur) af gremju.............................................MÓ  Ó  H  S  MS 

11. Þegar ég er undir miklu álagi, finnst mér sem ég muni kikna........................MÓ  Ó  H  S  MS 

16. Ég er sjaldan einmana eða niðurdregin(n)......................................................MÓ  Ó  H  S  MS 

21. Ég er oft spennt(ur) og taugaóstyrk(ur)..........................................................MÓ  Ó  H  S  MS 

26. Mér finnst ég stundum einskis virði...............................................................MÓ  Ó  H  S  MS 

31. Ég er sjaldan óttaslegin(n) eða kvíðin(n)........................................................MÓ  Ó  H  S  MS 

36. Ég verð oft reið(ur) yfir því hvernig fólk kemur fram við mig......................MÓ  Ó  H  S  MS 

41. Of oft þegar hlutirnir fara úrskeiðis, missi ég kjarkinn og langar .................MÓ  Ó  H  S  MS 

      að gefast upp. 

46. Ég er sjaldan döpur/dapur eða þunglynd(ur)..................................................MÓ  Ó  H  S  MS 

51. Mér finnst ég oft hjálparvana og vill láta einhverja aðra leysa úr .................MÓ  Ó  H  S  MS 

      vanda mínum. 

56. Stundum hef ég skammast mín svo mikið að mig hefur langað ...................MÓ  Ó  H  S  MS 

      til að jörðin gleypti mig. 
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Viðauki H 

Samvinnuþýðiskvarðinn 
       Mjög   Ósam-  Hlut-  Sam-   Mjög  

                     ósammála  mála     laus    mála  sammála 

4. Ég reyni að vera kurteis við alla sem ég hitti...................................................MÓ  Ó  H  S  MS 

9. Stundum ráðskast ég með fólk eða hrósa því til að fá það sem ég vil.............MÓ  Ó  H  S  MS 

14. Sumt fólk telur mig vera sjálfselka(n) og eigingjarna(n)...............................MÓ  Ó  H  S  MS 

19. Ef einhver byrjar rifrildi er ég alltaf til í að rífast á móti...............................MÓ  Ó  H  S  MS 

24. Ég geri mér grein fyrir því að ég er betri en flest fólk...................................MÓ  Ó  H  S  MS 

29. Þegar ég hef verið móðguð/móðgaður reyni ég að fyrirgefa og gleyma því.MÓ  Ó  H  S  MS 

34. Ég hef tilhneigingu til að trúa því besta um fólk...........................................MÓ  Ó  H  S  MS 

39. Sumir telja mig vera kalda(n) og útsmogna/útsmoginn.................................MÓ  Ó  H  S  MS 

44. Ég er þver og ákveðin(n) í skoðunum............................................................MÓ  Ó  H  S  MS 

49. Ég reyni yfirleitt að vera hugulsöm/samur og tillitsöm/samur.......................MÓ  Ó  H  S  MS 

54. Ef mér líkar ekki við fólk þá læt ég það vita af því........................................MÓ  Ó  H  S  MS 

59. Ef nauðsyn krefur þá er ég tilbúin(n) til að ráðskast með fólk til ..................MÓ  Ó  H  S  MS 

      að fá það sem ég vil. 

 


