
BS ritgerð 

 

 

 

 

Efnishyggin þjóð í efnahagsþrengingum 

Efnishyggja og vellíðan endurskoðuð 

 

Unnur Guðnadóttir 

 

 

 

 

 

 

 

Sálfræðideild  

Heilbrigðisvísindasvið  

Ragna B. Garðarsdóttir og Friðrik H. Jónsson 

Júní 2009 



Efnisyfirlit 

Útdráttur ............................................................................................................... 3 

Inngangur .............................................................................................................. 5 

Hvað er efnishyggja? ........................................................................................ 8 

Efnishyggja sem persónuleiki ........................................................................... 9 

Efnishyggja sem fjárhagslega sterk markmið ................................................. 10 

Efnishyggja sem gildismat.............................................................................. 11 

Neikvæðar afleiðingar efnishyggju ................................................................ 12 

Breytt samfélag ............................................................................................... 17 

Rannsóknarmarkmið og tilgátur ..................................................................... 20 

Aðferð ................................................................................................................. 22 

Þátttakendur .................................................................................................... 22 

Mælitæki ......................................................................................................... 22 

Framkvæmd .................................................................................................... 25 

Tölfræðileg úrvinnsla ..................................................................................... 26 

Niðurstöður ......................................................................................................... 27 

Umræða .............................................................................................................. 34 

Heimildaskrá ....................................................................................................... 40 

Viðauki 1 ............................................................................................................ 47 

Viðauki 2 ............................................................................................................ 53 

Viðauki 3 ............................................................................................................ 54 



Töfluyfirlit 

Tafla 1 . Meðaltal, miðgildi, staðalfrávik og áreiðanleiki kvarðanna. .............. 27 

Tafla 2. Pearson fylgni á milli allra breytanna sem mældar voru í 

rannsókninni. ........................................................................................ 27 

Tafla 3. Stigveldisaðhvarfsgreining, spá um huglæga ...................................... 28 

Tafla 4 Stigveldisaðhvarfsgreining, spá um kvíða ............................................ 29 

Tafla 5. Stigveldisaðhvarfsgreining, spá um streitu .......................................... 30 

Tafla 6 Stigveldisaðhvarfsgreining, spá um núverandi ..................................... 32 

Tafla 7 Stigveldisaðhvarfsgreining, spá um vonleysi út frá efnishyggju 

og persónulegri útkomu. ...................................................................... 33 

  



Útdráttur 

Bæði erlendar og íslenskar rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á neikvæðar afleiðingar 

efnishyggju á líðan fólks. Íslensku rannsóknirnar voru allar gerðar þegar mikill 

efnahagsvöxtur ríkti á landinu. Efnahagsástandið á Íslandi hefur tekið stakkaskiptum og 

því þótti mikilvægt að endurmeta tengsl efnishyggju við líðan fólks. Rannsókn með 82 

þátttakendum leiddi í ljós neikvæð tengsl efnishyggju og huglægrar vellíðunar en 

jákvæð tengsl efnishyggju við kvíða, streitu og reiði, eins og búist var við. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við fyrri rannsóknir. Engin tengsl komu fram á milli 

efnishyggju og vonleysis, gagnstætt því sem búist var við. Efnishyggja spáði fyrir um 

huglæga vellíðan, kvíða, streitu og reiði fólks umfram persónulega útkomu úr 

bankahruninu eins og tilgátur sögðu til um. Persónuleg útkoma úr bankahruninu gaf 

aftur á móti betri forspá um vonleysi fólks, gagnstætt við það sem búist hafði verið við. 

Núverandi efnahagsumhverfi virðist því ekki hafa áhrif á tengsl efnishyggju við líðan 

fólks. Efnishyggja hefur í för með sér neikvæðar afleiðingar á líðan fólks hvort sem er í 

efnahagsvexti eða -þrengingum.  



Inngangur 

Undanfarin ár hefur mikill efnahagsvöxtur átt sér stað á Íslandi og mörgum öðrum 

vestrænum löndum (Seðlabanki Íslands, 2008 og Dittmar, 2008). Svokölluð 

neyslusamfélög hafa myndast um allan heim þar sem efnisleg gildi eru í hávegum höfð 

(t.d. Burroughs og Rindfleisch, 2002 og Dittmar, 2008).  Sýnt hefur verið fram á að 

mikil áhersla á efnisleg gildi hefur í för með sér neikvæðar afleiðingar á líðan fólks 

(Burroughs og Rindfleisch, 2002; Graðarsdóttir, 2006;  Garðarsdóttir, Dittmar og 

Jónsdóttir, 2007; Kasser og Ahuvia, 2002 og Richins, 1987).  Á Íslandi hafa verið 

gerðar nokkrar rannsóknir á tengslum efnishyggju og líðunar fólks en þær fóru allar 

fram í mikilli efnahagsuppsveiflu (Garðarsdóttir, 2006 og Garðarsdóttir, Dittmar og 

Jónsdóttir, 2007).  

Efnahagsástandið á Íslandi hefur tekið stakkaskiptum og því er mikilvægt að 

endurmeta tengsl efnishyggju við líðan fólks í breyttu árferði.  Í þessari rannsókn voru 

skoðuð tengsl efnishyggju við fimm mælingar á líðan; huglægri vellíðan, kvíða, streitu, 

reiði og vonleysi. Ennfremur var kannað hvort hefði meiri áhrif á líðan fólks, 

efnishyggja eða breyting á fjárhagi í kjölfar bankahruns. 

Neyslusamfélag er háþróað stig iðnaðarsamfélags þar sem framboð og eftirspurn 

eftir neysluvörum og þjónustu er mikið. Unnt er að tala um að neyslusamfélag hafi 

myndast þegar neysla er orðin samofin daglegu lífi og stór hluti samfélagsins þráir og 

eyðir óspart fjármunum í ónauðsynjar (Richins og Rudmin, 1994). Í neyslusamfélögum 

nútímans er neysla oftar en ekki meginmarkmið samfélagsþegnanna (Fournier og 

Richins, 1991).  

Frá árinu 1950 hafa víða orðið gífurlegar samfélagsbreytingar þar sem 

neyslusamfélög hafa myndast í auknum mæli og verslun hefur orðið að tómstundariðju 

(Dittmar, 2008). Fólk hefur mun meira fé milli handanna og á það einkum við í 



Evrópulöndunum og Norður-Ameríku. Á Bretlandi frá árinu 1970 til 1990 jukust 

ráðstöfunartekjur heimilanna um 75% sé tekið tillit til verðbólgu (Social trends, 1994). 

Ef skoðuð er aukning í ráðstöfunartekjum heimilanna
 
á Íslandi frá árinu 1994 til 2005 þá 

nam hækkun þeirra allt að 149%. Hækkuðu ráðstöfunartekjur á hvern og einn að 

meðaltali um 4,2% á ári (Hagstofa Íslands, 2007). Eftir því sem fólk hefur orðið 

auðugra undanfarna áratugi hafa lífsgæði þess orðið meiri. Húsakostur hefur batnað, 

fólk á fleiri föt, fer oftar í frí til að hvílast og njóta lífsins og í kjölfar þessa alls býr fólk 

við betri heilsu (Layard, 2003). Þrátt fyrir aukin auð og alla kostina sem honum fylgja 

hefur hamingja fólks þó ekki aukist á undanförnum áratugum (Diener og Seligman, 

2004).  

Það eru mörg rök sem hníga að því að hamingja og auðævi ættu að haldast í 

hendur. Meðal annars má nefna að meiri auður veitir fólki fleiri úrræði. Úrræði eru 

efnisleg, félagsleg eða persónuleg einkenni sem einstaklingur býr yfir og getur nýtt sér 

til að verða ágengt og í kjölfar þess upplifað fleiri jákvæðar tilfinningar (Diner og Fuji, 

1995). Eftir því sem fólk á meiri peninga því meiri líkur eru á að það sé fært um að veita 

sér og sínum betri lífsskilyrði. Peningar auðvelda fólki að ná settum markmiðum og 

veita aðgang að fleiri áhugaverðum tækifærum almennt. Þeir gefa fólki færi á að kaupa 

þjónustu til að komast hjá erfiðum og slítandi verkefnum ásamt því að veita hærri 

stéttarstöðu (Diner og Fuji, 1995). Argyle (1994) benti á að það að vera í hærri stétt 

hefur ýmsar góðar afleiðingar í för með sér. Hærri stéttarstaða veitir fólki meðal annars 

meira sjálfstraust þar sem að því er sýnd meiri virðingu af öðrum. Fólk í hærri stéttum 

er mun virkari í félagslífinu heldur en fólk í lægri stéttum sem situr frekar heima og 

horfir á sjónvarpið. Hjónabönd fólks sem eru í hærri stéttarstöðu ganga oft betur þar 

sem að þau gifta sig eldri, eiga frekar eigin samastað og eignast börn seinna miða við 

fólk í lægri stéttum (Kahneman, Diener og Schwartz, 1998).  



Diener og Diener (2002) telja einnig upp marga kosti sem fylgja því að vera 

ríkur. Meðal annars það að ríkir einstaklingar búa við betri líkamlega og andlega heilsu, 

þurfi að takast á við færri streituvaldandi uppákomur í lífinu, eru sjaldnar fórnarlömb 

ofbeldis, fá styttri fangelsisvistir fyrir sama glæp, þeim er betur treyst og síðast en ekki 

síst eru þeir langlífari. Þess vegna er ekki skrýtið að fólk telji hamingju fólgna í 

auðævum. 

Rannsóknir á tengslum peninga og hamingju hafa aftur á móti sýnt veik tengsl 

milli auðs einstaklinga og hamingju þeirra. Sambandið þarna á milli er sveiglínulaga, 

það er að segja, að upp að nauðþurftarmörkum er sterkt samband á milli peninga og 

hamingju en eftir að þeim mörkum er náð minnkar sambandið og máist út. Þetta þýðir 

að eftir að grunnþörfum fólks er fullnægt er það líklegra til að vera hamingjusamt. Eftir 

það virðist meiri auður ekki auka hamingju fólks (t.d. Diener, Diener og Diener, 1995 

og Myers og Diener, 1995).  

Hver ætli sé ástæða þess að samband auðs og huglægrar vellíðunar sé svona 

veikt og að hamingja fólks hafi ekki aukist í takt við aukinn auð undanfarna áratugi? 

Hugsanlega koma óraunhæfar væntingar fólks og neysluvenjur þeirra að einhverju leyti 

í veg fyrir aukna hamingju (Kasser og Kanner, 2004). 

Í kjölfar þeirra miklu samfélags- og efnahagslegu breytinga sem hafa átt sér stað 

frá árinu 1950 eru neysluvörur farnar að skipta mannfólkið meira máli. Samfélagið 

deilir sameiginlegum skilningi á efnislegum hlutum sem varð meðal annars til vegna 

félagsmótunar og áróðurs fjölmiðla. Fólk kaupir neysluvörur ekki aðeins til að uppfylla 

grunnþarfir, heldur vegna þeirrar merkingar sem það sjálft og aðrir leggja í vöruna. Það 

kaupir hluti í þeim tilgangi að stjórna tilfinningum sínum, öðlast stöðutákn og í þeirri trú 

að færast nær óskasjálfinu (ideal self) (Dittmar, 2004). Fólk leggur æ meiri áherslu á 

efnisleg gildi en áður var og sumir sálfræðingar álíta að það sé í raun vegna svokallaðrar 



efnishyggju sem peningar hafa ekki aukið hamingju fólks eins og ætlast var til af þeim 

við upphaf kapítalismans (t.d. Garðarsdóttir, Dittmar og Aspinall, í prentun). 

Hvað er efnishyggja? 

Hugtakið efnishyggja (materialism) á rætur sínar að rekja til heimspeki og vísar til 

þeirrar heimspekilegu sýnar á heiminn að ekkert sé til nema efni og hreyfing þess. 

Einnig töldu efnishyggnir heimspekingar að allt sem til er, þar með talin hugsun og sál, 

sé smættanlegt í efni (Geir Þ. Þórarinsson, 2005). Í félagsvísindum er efnishyggja 

skilgreind á annan hátt þó að grunnhugmyndin úr heimspeki haldi sér, það er að lífið 

snúist um hluti (Ragna Benedikta Garðarsdóttir, 2007). Skilgreiningarnar eru nokkrar en 

í aðalatriðum snúast þær um áherslu á mikilvægi hins efnislega í heiminum á kostnað 

hins andlega: „Dálæti á efnislegum þörfum og löngunum á kostnað andlegra þátta, 

lífsstíll, skoðun eða tilhneiging sem beinist alfarið að efnislegum gæðum“ (Oxford 

English Dictionary, [þýðing höfundar]).  

Flestir kenningasmiðir eru sammála um að eignir séu efnishyggnum 

einstaklingum mjög mikilvægar eins og sjá má til dæmis á skilgreiningu Richins og 

Dawson (1992) á efnishyggju: „Röð miðlægra hugmynda um mikilvægi eigna í lífi 

hvers og eins” (Richins og Dawson, 1992, bls. 308 [þýðing höfundar]).  Skilgreiningar á 

efnishyggju vísa einnig oft til hamingju eins og skilgreining Belk gerir: „Það mikilvægi 

sem neytandi leggur á veraldlegar eigur. Á hæstu stigum efnishyggju öðlast slíkar eigur 

sérstakan sess í lífi fólks og teljast vera helsta uppspretta ánægju” (1984, bls.265 

[þýðing Ragna Benedikta Garðarsdóttir, 2007]). Í skilgreiningu Belk er tenging við 

skilgreiningu heimspekinnar, að allt sé smækkanlegt í efni, jafnvel lífshamingjan 

(Ragna Benedikta Garðarsdóttir, 2007). 



Almennt álítur fólk efnishyggju slæma. Í könnun Fournier og Richins (1991) 

lýstu 82% þátttakanda efnishyggnum einstaklingum með neikvæðum og lítt 

eftirsóknarverðum eiginleikum. Almenningur taldi einstaklinga sem lögðu mikla áherslu 

á efnisleg gildi vera haldna þráhyggju um stöðu sína (excessive status consciouness), 

sýna yfirlæti, öfund, skeytingarleysi um aðra og þjóðfélagsleg málefni, vera sjálfselska, 

eigingjarna, drottnunargjarna og sýna óöryggi. 

Efnishyggja hefur aðallega verið skilgreind og mæld á þrenna vegu innan 

sálfræðinnar, sem persónuleiki (Belk, 1984), fjárhagsleg markmið (Kasser og Ryan, 

1993) og sem gildismat (Richins og Dawson, 1992). Nánar er fjallað um þessar nálganir 

hér að neðan. 

Efnishyggja sem persónuleiki 

Belk (1984) var einn af þeim fyrstu til að mæla efnishyggju innan sálfræðinnar. Hann 

þróaði mælitækið Belk Materialism Scale (BMS) sem metur efnishyggju út frá þremur 

stöðugum persónueinkennum: drottnunargirni (possessiveness), nísku (non-generosity) 

og öfund (envy). Því drottnunargjarnari, nískari og öfundsjúkari manneskja er því 

efnishyggnari er hún samkvæmt Belk. Þessi mæling á efnishyggju hefur ekki reynst 

nægilega vel þrátt fyrir að skilgreiningin sem liggur á bakvið hana samsvari 

hugmyndum almennings um efnihyggju (Fournier og Richins, 1991). Inn í mælinguna 

vantar ýmis kjarnahugtök svo sem notkun hluta sem stöðutákn, túlkun og tjáningu á 

velgengni sinni og annarra út frá eigum og þá trú að efnislegar eigur geti veitt hamingju 

(Fournier og Richins, 1991). Einnig er það ekki tekið til greina í skilgreiningunni að 

efnishyggja einstaklinga getur breyst frá einum tíma til annars (Etzioni, 1998).  



Efnishyggja sem fjárhagslega sterk markmið 

Kasser og Ryan (1993) skilgreina efnishyggju sem fjárhagslega sterk markmið. 

Hugmynd þeirra er af húmanískum toga og er byggð á Self-determination theory (SDT, 

Ryan og Deci, 2000).  Samkvæmt SDT hafa einstaklingar þrjár eðlislægar sálfræðilegar 

þarfir sem þeir þurfa að mæta til að öðlast lífsfyllingu. Þarfirnar eru: hæfni 

(competence), sjálfræði (autonomy) og sambönd (relatedness to others). Kenningin lýsir 

því einnig að öllum markmiðum megi skipta í tvo flokka, innri og ytri markmið. Dæmi 

um innri markmið eru tengsl, fjölskylda og sjálfsrækt en dæmi um ytri markmið eru 

peningar, frægð og útlit. Innri markmið eru líklegri til að uppfylla eðlislægu 

sálfræðilegu þarfirnar en ytri markmið. Fjárhagsleg markmið teljast til ytri markmiða og 

því óæskileg þar sem þau eru ekki líkleg til að fullnægja eðlislægum þörfum 

einstaklinga. Ef fólk leggur mikla áherslu á fjárhagsleg markmið þá eyðir það ekki tíma 

í réttu markmiðin (Ryan og Deci, 2000).  

Kasser og Ryan (1993) þróuðu mælitækið Aspirations Index (AI) sem mælir 

innri og ytri markmið. Efnishyggja er mæld sem fjárhagsleg markmið dregin frá öllum 

markmiðunum. Ef fjárhagsleg markmið eru hlutfallslega mikilvægari en önnur markmið 

þá telst viðkomandi efnishygginn. Helsti kostur Aspirations Index er sá að kvarðinn 

leggur áherslu á mikilvægt grundvallaratriði efnishyggju, þ.e. fjárhagslegan árangur eða 

velgengni og ber saman ólík markmið. Gallinn við mælitækið er þó sá að aðeins er 

einblínt á þetta eina atriði efnishyggju, fjárhagslega velgengni, en inn í mælinguna 

vantar önnur atriði sem einkenna efnishyggna einstaklinga. Til dæmis vantar mælingu á 

þeirri trú að efnislegar eigur þjóni einstaklingi sem stöðutákn og veiti honum hamingju.  



Efnishyggja sem gildismat 

Richins og Dawson (1992) líta á efnishyggju sem gildi (value) og skilgreina hana sem 

„röð miðlægra hugmynda um mikilvægi eigna í lífi hvers og eins” (Richins og Dawson, 

1992, bls. 308 [þýðing höfundar]). Gildi er markmið eða hópur markmiða sem talin eru 

mikilvæg eða eftirsóknarverð af einhverjum einum einstaklingi eða hópi fólks. Gildi 

stjórna hugsun og hegðun og er raðað í forgangsröð eftir því hvað hverjum og einum 

þykir mikilvægt (Schwartz og Bilsky, 1987). Skilgreining Richins og Dawson gengur út 

á það hversu mikilvægt neytandi metur gildi öflunar og eign efnislegra hluta. Hún felur í 

sér þrjá þætti; velgengni (success), hamingju (happiness) og þungamiðju (centrality). 

Velgengniþátturinn gefur til kynna að hvaða leyti fólk telur að hægt sé að meta 

velgengni sína og annarra út frá efnislegum eigum og peningum. Hamingjuþátturinn 

segir til um að hvaða marki fólk telur að hamingja sé fólgin í peningum og eignum. 

Þungamiðjuþátturinn metur að hve miklu leyti sókn í peninga og eignir eru 

meginmarkmið í lífi fólks (Richins og Dawson, 1992). Þau telja því að fólk sem mælist 

hátt á efnishyggju einbeiti sér ekki aðeins að því að afla eigna og peninga heldur trúi því 

að ýmsan sálfræðilegan ávinning eins og t.d. hamingju og velgengni megi fá úr eignum 

(Burroughs og Rindfleisch, 2002). 

Richins og Dawson þróuðu mælitækið Material Values Scale (MVS) til að meta 

þessa þætti efnishyggju. Listinn samanstendur af 18 staðhæfingum um viðhorf til þess 

að eiga og kaupa veraldlega hluti.  

Helsti galli mælitækis Richins og Dawson er sá að það ber ekki saman 

mismunandi gildi. Það greinir því ekki á milli fólks sem aðeins einbeitir sér að 

efnislegum gildum og þeirra sem leggja ekki aðeins ríka áherslu á efnisleg gildi heldur 

einnig önnur gildi. Þessi nálgun við mælingu á efnishyggju hefur þó marga kosti. Helsti 



kostur nálgunarinnar er sá að efnishyggja er skilgreind sem félagslega mótuð hugsmíð á 

þann hátt að það er viðhorf neyslusamfélagsins til efnislegra eigna sem skilgreinir 

efnisleg gildi. Þannig tekur mælitækið áhrif neyslusamfélagsins inn í myndina og þá 

merkingu sem almenningur setur í hugtakið. Einnig sýnir nálgunin að efnisleg gildi eru 

mismikilvæg fyrir einstaklinga. Mælitækið metur einnig öll kjarnahugtökin sem Belk 

gerði ekki svo sem notkun hluta sem stöðutákn, túlkun og tjáningu á velgengni sinni og 

annarra út frá eigum og þá trú að efnislegar eigur geti veitt hamingju (Dittmar, 2008). 

Kostir mælingarinnar eru því mun fleiri en gallar hennar og verður þessi mæling notuð í 

eftirfarandi rannsókn. 

Neikvæðar afleiðingar efnishyggju 

Sýnt hefur verið að efnishyggja hefur ýmsar slæmar afleiðingar í för með sér. 

Rannsóknir með Belk Materialism Scale (BMS), Aspirations Index (AI) og  Material 

Values Scale (MVS) hafa ítrekað sýnt neikvæða fylgni milli efnishyggju og ýmissa 

tilfinninga, upplifana og hegðana sem leiða til skertra lífsgæða. Þeir sem leggja mikla 

áherslu á efnisleg gildi eru meðal annars óánægðari, þjást af fleiri sálrænum kvillum og 

mælast með lægri huglæga vellíðan en þeir sem leggja minni áherslu á efnisleg gildi 

(t.d. Burroughs og Rindfleisch, 2002; Richins, 1987). Áður en hægt er að lýsa þessum 

neikvæðu tengslum ítarlega er mikilvægt að lýsa því hvað átt er við með huglægri 

vellíðan. 

Frá upphafi sálfræðirannsókna hafa sálfræðingar lagt áherslu á að rannsaka 

neikvæðar tilfinningar og slæma líðan svo sem kvíða og þunglyndi. Ekki var mikil 

áhersla lögð á að rannsaka jákvæðar tilfinningar og hvað það er sem gerir fólk 

hamingjusamt eða eykur vellíðan þess. Á þessu hefur orðið nokkur breyting síðastliðna 



áratugi (Myers og Diener, 1995) og hefur rannsóknum innan svokallaðrar „jákvæðrar 

sálfræði” (positive psychology) fjölgað ört. 

Fljótlega eftir að rannsakendur fóru að skoða hamingju komust þeir að því að 

hamingju er erfitt að skilgreina og mæla. Nýlegar rannsóknir hafa því miðað að því að 

búa til hugtak sem hefur afmarkaðari skilgreiningu og auðveldara er að mæla, það er 

hugtakið huglæg vellíðan (subjective well-being, SWB) (Myers og Diener, 1995). 

Hugtakið huglæg vellíðan byggir á þremur þáttum, einum hugrænum (cognitive) þætti 

og tveimur tilfinningalegum (affective) þáttum. Hugræni þátturinn snýr að sátt við lífið 

almennt eða sátt við ákveðna þætti þess eins og t.d. vinnu, hjónaband og félagslíf. 

Tilfinningalegu þættirnir tveir athuga hvort jákvæðar tilfinningar (til dæmis gleði og 

ánægja) séu til staðar og að neikvæðar tilfinningar (til dæmis kvíði og ótti) séu ekki til 

staðar (Diener, Emmons, Larsen, og Griffin, 1985). Því er manneskja sögð hafa háa 

huglæga vellíðan þegar hún er sátt við lífið, upplifir oft jákvæðar tilfinningar og sjaldan 

neikvæðar tilfinningar. Þessir þrír þættir huglægrar vellíðunar eru að mörgu leyti 

tengdir. Þeir veita okkur samt sem áður viðbótarupplýsingar ef þeir eru mældir hver í 

sínu lagi (Pavot og Diener, 1993). 

Árið 1985 þróuðu Diener og rannsóknarfélagar hans kvarða sem nefnist 

Satisfaction with Life Scale, SWLS. Kvarðinn var hannaður til að meta almennt viðhorf 

fólks til lífsins. Mat á sátt við lífið byggir á samanburði á eigin högum við það sem talið 

er vera sæmandi staðall (Diener, Emmons, Larsen, og Griffin, 1985). Réttmæti mælinga 

á  huglægri vellíðan hefur reynst mjög gott og áreiðanleiki einnig. Ennfremur hefur 

verið sýnt fram á stöðuleika í mælingum á huglægri vellíðan yfir nokkuð langan tíma 

(t.d. Diener, 1994; Diener, o.fl., 1985; Sandvik, Diener og Seidlitz, 1993). 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að fólk sem leggur mikla áherslu á efnisleg gildi 

hefur minni huglæga vellíðan. Fylgni milli hinna ýmsu mælinga á efnishyggju og 



margvíslegra mælinga á hamingju eða huglægri vellíðan er yfirleitt hófleg eða í kringum 

r = - 0,20 (t.d. Burroughs og Rindfleisch, 2002; Garðarsdóttir, Dittmar og Aspinall, í 

prentun; Kasser og Ahuvia, 2002 og Wright og Larsen, 1993).  

Rannsókn Kasser og Ahuvia (2002) á viðskiptafræðinemum sýndi tilhneigingu 

hjá þeim sem mældust háir á efnishyggju til að vera almennt óhamingjusamari en þeir 

sem mældust lágir á efnishyggju. Efnishyggja var mæld með BMS, MVS og AI en 

hamingja var mæld með mælingu Fordyce frá árinu 1988. Neikvæð fylgni var á milli 

efnishyggju og hamingju, r = -0,24; p ‹ 0,05, þegar að BMS, MVS og AI var skeytt 

saman til að mynda heildarmælingu á efnishyggju.  

Niðurstöður rannsóknar Burroughs og Rindfleisch (2002) sýndu einnig að þeir 

einstaklingar sem mældust háir á efnishyggju með MVS mældust mun lægri á SWLS, r 

= -0,25; p ‹ 0,01. 

Þessi neikvæðu tengsl efnishyggju og huglægrar vellíðunar hafa einnig komið 

fram í rannsóknum þar sem AI var notað til að mæla efnishyggju og SWLS notaður til 

að meta hversu sátt fólk var við líf sitt. Í rannsókn þar sem þátttakendur voru starfsmenn 

í fyrirtækjum í Bretlandi kom fram neikvæð fylgni milli efnishyggju huglægrar 

vellíðunar, r = -0,16; p ‹ 0,01. Í annarri rannsókn komu fram sterk neikvæð tengsl meðal 

námsmanna á Íslandi, r = -0,24, p ‹ 0,01, fólks á vinnumarkaði í Bretlandi, r = -0,20, p ‹ 

0,01, en ekki meðal námsmanna í Bretlandi r = -0,11, p > 0,05 (Garðarsdóttir, Dittmar 

og Aspinall, í prentun). 

 Sýnt hefur verð fram á að þeir sem mælast háir á efnishyggju greina frá meiri 

streitu og kvíða (t.d. Burroughs og Rindfleisch, 2002 og Kasser og Ahuvia, 2002). 

Streita er skilgreind sem líkamlegt og tilfinningalegt viðbragð við spennu sem kviknar 

þegar að fyrrum ástand sem var í jafnvægi er truflað af annað hvort ytri eða innri áreiti, 

streituvaldi. Kvíði er öfgakennd aukaafurð streitu sem á sér stað þegar að einstaklingur 



skynjar þrýsting lífsins vera meiri en hæfileiki hans til að takast á við þrýstinginn 

(Friedman, Clark og Gershon, 1992; Lovibond og Lovibond 1995).  

Í rannsókn Kasser og Ahuvia (2002) kom í ljós aukin kvíðatilhneiging hjá 

þátttakendum sem mældust háir á efnishyggju. Efnishyggja var mæld með BMS, MVS 

og AI. Kvíði var mældur með sex atriðum úr Hopkins Symptom Checklist, mælitæki 

Derogatis, Lipman, Rickels, Uhlenhuth og Covi frá árinu 1974. Jákvæð fylgni var á 

milli efnishyggju og kvíða, hvort sem efnishyggja var mæld með BMS, r = 0,22; p ‹ 

0,05, AI, r = 0,22; p ‹ 0,05 eða MVS, r = 0,19; p ‹ 0,10. Fylgni kvíða og efnishyggju var 

einnig góð þegar mælitækjunum var skeytt saman til að mynda heildarmælingu á 

efnshyggju, r = 0,27; p ‹ 0,01. 

Rannsókn Burroughs og Rindfleisch (2002) sýndi fram á tilhneigingu hjá 

þátttakendum sem mældust háir á efnishyggju með MVS til að vera kvíðnari og sýna 

meiri streitu. Kvíða- og streituhluti Depression Anxiety Stress Scale (DASS), mælitæki 

Lovibond og Lovibond frá árinu 1995, voru notaðir til að mæla kvíða og streitu. Jákvæð 

fylgni var á milli efnishyggju og kvíða, r = 0,22; p ‹ 0,01, og efnishyggju og streitu, r = 

0,20; p ‹ 0,01. Einnig kom fram í þessari rannsókn að þegar gildi einstaklinga eru í 

miklu ósamræmi við hvort annað upplifir einstaklingurinn meiri kvíða og streitu og 

lægri huglæga vellíðan en sá einstaklingur sem upplifir ekki jafn mikinn ágreining gilda. 

Ástæðan fyrir því gæti verið sú að þegar ósamræmi er á milli gilda innan einstaklings 

myndast oft sálfræðileg spenna (Mick og Fournier, 1998). Sálfræðileg spenna er 

taugaóstyrkt ástand, sem reynir á andlegt ástand einstaklings og veldur óþægindum 

(Burroughs og Rindfleisch, 2002). Yfirleitt er talað um að þessi spenna brjótist út sem 

streita (Lovibond og Lovibond, 1995) en einnig hefur verið sýnt fram á að hún getur 

brotist fram sem kvíði (Friedman, Clark and Gershon, 1992). Þannig að þegar 



ágreiningur gilda er mikill eykst sálfræðileg spennu innan einstaklingsins sem að ýmist 

leiðir til aukins kvíða eða streitu. 

Vonleysi er safn neikvæðra væntinga sem varða mann sjálfan og framtíð manns 

(Beck,  Weissman, Lester, Trexler, 1974). Reiði er hugarástand sem verður til vegna 

mikillar óánægju, pirrings eða ógnar sem fólk skynjar gagnvart sjálfu sér eða öðrum. 

Reiði getur verið viðbragð við hótunum, ranglæti, vanrækslu, niðurlægingu eða svika 

auk annars (Webster´s New World Medical Dictionary, 2008). Báðar eru þetta 

tilfinningar sem fólki þykir óþægilegar. 

Hingað til hefur reiði og vonleysi ekki verið gefinn mikill gaumur í rannsóknum 

tengdum efnishyggju þrátt fyrir að sýnt hafi verið fram á að reiði ásamt kvíða og 

þunglyndi séu mjög mikilvæg fyrir vellíðan fólks (Spielberger, Ritterband, Sydeman, 

Reheiser og Unger, 1995). Eina rannsókn (Saunders, 2007) er þó að finna á sambandi 

reiði og efnishyggju.  Rannsóknin sýndi fram á að þeir sem mælast háir á efnishyggju 

hafa tilhneigingu til þess að vera reiðari en þeir sem mælast lægri á efnishyggju (r = 

0,33;  p ‹ 0,001). Saunders telur ástæðuna fyrir því vera að í neyslusamfélagi með 

síbreytilegu framboði hluta eru einstaklingar gjarnan metnir að verðleikum út frá eigum 

þeirra. Þar sem framboð á markaði er stöðugt að breytast og hlutir tapa verðgildi sínu 

fljótt á einhver einn ávallt meira og betra en annar. Þetta getur leitt til ergelsis 

(frustration) sem er undanfari reiði. Saunders og félagar settu einnig fram hugmynd um 

samband efnishyggju og vonleysis (Saunders og Munro, 2000). Hugmynd þeirra er sú 

að breytingar á framboði varnings í neyslusamfélögum geti valdið efnishyggnum 

einstaklingum hugarangri og síðar vonleysi. Þetta á rætur sínar að rekja til óraunhæfra 

væntinga í síbreytilegum markaði neyslusamfélagsins þar sem samkeppnin um það 

nýjasta og besta fyllir neytandann vonleysi. Óraunhæft er að halda í við síbreytilegan 

markað neyslusamfélagsins og vera skrefinu á undan nágrannanum í samkeppninni um 

http://is.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B0shr%C3%A6ring


að eiga það nýjasta og besta. Þessi sífellda barátta veldur fólki hugarangri og stuðlar að 

vanlíðan. 

Því er mikilvægt að rannsaka betur reiði og vonleysi sem hluta af neikvæðum 

afleiðingum efnishyggju ekki síst núna í ljósi breyttra markaðsaðstæðna. Miklar 

breytingar geta leitt til skaprauna. 

Margar hugsmyndir hafa verið settar fram sem hugsanleg skýring vegna 

neikvæðra afleiðinga efnishyggju. Meðal annars hugmyndir Kasser og Ryan 

(1993;1996) um að athygli og orku er varið í hluti en ekki fólk og þar af leiðandi fer 

viðkomandi á mis við þá umbun og jákvæðu athygli sem felst í samskiptum við aðra. 

Önnur hugsanleg skýring er sú að einstaklingurinn nær aldrei tilætluðu stigi ánægju og 

hamingju þar sem að það sé svo óraunhæft markmið (Fournier og Richins, 1991). Líkja 

má efnishyggnum einstaklingi við hund sem eltir rófuna á sér, hann hleypur í endalausa 

hringi, en allt kemur fyrir ekki, rófan næst ekki á þennan hátt. Sá efnishyggni sankar að 

sér fleiri og fleiri eigum með það misskilda markmið að leiðarljósi að öðlast hamingju. 

Hann getur ekki nálgast það markmið og verður fyrir vikið óhamingjusamari.  

Breytt samfélag 

Í röð rannsókna sem gerðar voru á Íslandi á árunum 2003 – 2007 (Garðarsdóttir, 2006 

og Garðarsdóttir, Dittmar og Jónsdóttir, 2007) var sýnt fram á neikvæðar afleiðingar 

efnishyggju. Á þessum árum átti sér stað gríðaleg einkaneysla á meðal Íslendinga, en 

mikil einkaneysla er einmitt sögð einkenna neyslusamfélög þar sem efnishyggja er 

ríkjandi (t.d. Kasser og Kanner, 2004). Íslendingar notuðu kreditkort í miklum mæli og 

yfirdráttarheimildir voru nýttar í botn (Seðlabanki Íslands, 2007). Fólk hafði næga 



peninga milli handanna þar sem ráðstöfunartekjur heimilanna
1
 höfðu aukist gríðarlega á 

síðastliðnum árum (Hagstofa Íslands, 2007) og atvinnuleysi var lítið 

(Vinnumálastofnun, 2009). Hugsanlegt er því að það hafi reynst mörgum hverjum 

fremur auðvelt að fylgja eftir sókn sinni í hluti sem gjarnan fylgir efnishyggnum lífsstíl 

(Richins og Dawson, 1992).  

Seint í september árið 2008 bárust fréttir um að einn af stærstu bönkum Íslands 

væri orðinn gjaldþrota.  Í kjölfarið fylgdu fleiri bankar og fyrirtæki. Síðan þá hefur 

atvinnuleysi aukist jafnt og þétt. Ráðstöfunartekjur heimilanna hafa einnig farið 

minnkandi og skuldir heimilanna hafa aukist til muna meðal annars vegna 

verðbólgunnar sem farið hefur sívaxandi
2
 (Íslandsbanki, 2009). Talsverð umræða hefur 

átt sér stað um að skuldir séu mörgum orðnar ofviða. Aðstæður Íslendinga eru því 

breyttar. 

Hrun bankanna og bágborið efnahagsástand kann að hafa slæm áhrif á  líðan 

Íslendinga. Eldri rannsóknir hafa sýnt að versnandi efnahagsástand þjóða helst í hendur 

við aukið algengi geðraskana á meðal atvinnulausra (Viinamäki, Koskela, og Niskanen, 

1996) og hjá þeim sem eiga undir högg að sækja bæði félagslega og fjárhagslega 

(Bruce, Takeuchi og Leaf, 1991 og Jones, 1991). Rannsókn Lehtinen, Lindholm, 

Puukka, Moring, Veijola og Väisänen frá árinu 1995 sýndi fram á aukið algengi 

þunglyndis á meðan efnahagskreppan í Finnlandi stóð yfir. Einnig komu fram sterkar 

vísbendingar um aukinn  kvíða (Haukur Sigurðsson, 2008).  

                                                 

1
 Ráðstöfunartekjur heimilanna er samtala launatekna, eignatekna, tilfærslutekna og reiknaðs 

rekstrarafgangs en að frádregnum eigna- og tilfærsluútgjöldum (Hagstofa Íslands, 2007 bls.2). 

2
 Lán heimilinna eru flest verðtryggð eða gengisbundin. Vertryggð lán hækka í takt við verðbólgu. 

Gengisbundin lán fylgja gengi krónunnar sem hefur lækkað mikið í kjölfar bankahrunsins 

(Íslandsbanki, 2009). 



Í þessari rannsókn er fólk beðið að meta hversu miklu efnahagslegu tjóni það 

hefur orðið fyrir í kjölfar efnahagsþrenginganna. Meginmarkmið rannsóknarinnar er 

hins vegar ekki að sýna fram á tengsl efnahagsþrenginga og vanlíðunar. Slíkt er efni í 

aðra og viðameiri rannsókn. Þvert á móti verður hér reynt að sýna fram á það að 

efnisleg gildi fólks veiti betri forspá um líðan þess heldur en efnahagslegt tjón. Þetta er 

bæði vegna þess að umfang efnahagslegs tjóns er ekki að fullu ljóst á þessum 

tímapunkti en einnig vegna þess að hér er því haldið fram að efnishyggin gildi séu slæm 

fyrir heilsu fólks bæði í umhverfi sem styður og ýtir undir efnisleg gildi og í umhverfi 

sem ekki styður eða ýtir undir efnisleg gildi heldur þvert á móti. Rannsóknir á 

ósamhljóða gildum (conflicting values) gefa vísbendingar um að núverandi ástand í 

þjóðmálum kunni að auka frekar en draga úr neikvæðum afleiðingum efnishyggju.  

Schwartz (1992) bjó til líkan um lífsgildi út frá tíu gerðum af gildum sem hann 

hafði lýst í rannsóknum sínum. Gildum er samkvæmt líkani hans raðað í hring. Gildi 

sem liggja samhliða eru í samræmi, en gildi sem liggja á andstæðum víddum eru í 

ósamræmi. Það að fylgja ákveðinni tegund af gildi (gildi sem er bundið við sjálfið, aðra, 

breytingar eða íhald) hefur vissar afleiðingar í för með sér sem geta stangast á eða verið 

samrýmanlegar. Ef afleiðingar gildanna eru í ósamræmi við hver aðra þá getur 

einstaklingurinn upplifað sálfræðilega spennu.  

Samkvæmt kenningu Schwartz falla efnishyggin gildi á víddina sjálf og eru því 

einstaklingsmiðuð gildi (Schwartz, 1992; Schwartz og Bilsky, 1987). Burroughs og 

Rindfleisch (2002) sýndu fram á að efnishyggin gildi hafa neikvæða fylgni við 

samvinnumiðuð gildi (fjölskylda, trúrækni og þess háttar) og að þau tengjast auknum 

ágreiningi og streitu á meðal einstaklinga sem leggja mikla áherslu á samvinnumiðuð 

gildi. Jankovic hefur sýnt fram á að neikvæð fylgni huglægrar vellíðunar og efnishyggju 

er meiri ef ágreiningur er milli sterkra samvinnumiðaðra gilda og efnishygginna gilda      



(í Dittmar, 2008). Hún sýndi að efnishyggnir einstaklingar upplifa meiri streitu og 

spennu ef þeir búa í samvinnumiðuðu samfélagi (Króatíu) en í einstaklingsmiðuðu 

samfélagi (Stóra-Bretland). Því er efnishyggið fólk sem býr í samvinnumiðuðu 

samfélagi er líklegra til að upplifa meiri streitu en efnishyggið fólk sem býr í 

einstaklingsmiðuðu samfélagi. 

Í kjölfar efnahagsþrenginganna hér á landi hafa breytingar orðið á efnahag 

margra Íslendinga og mætti ætla að þeir einstaklingar skoði forgangsröð gilda sinna í 

framhaldi af því. Í ræðu Geirs H. Haarde þann 6. október árið 2008 sem hann hélt vegna 

sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði sagði hann: „Ég hvet ykkur öll til að standa vörð 

um það sem mestu máli skiptir í lífi hvers einasta manns, standa vörð um þau lífsgildi 

sem standast það gjörningaveður sem nú geisar. Ég hvet fjölskyldur til að ræða saman 

og láta ekki örvæntingu ná yfirhöndinni þótt útlitið sé svart hjá mörgum“. Með þessum 

orðum hvatti hann fólk til  að endurskoða forgangsröð gilda sinni og leggja meiri 

áherslu á samvinnumiðuð gildi eins og fjölskylduna.  

Samfélagið er því í auknum mæli farið að senda skilaboð um að leggja áherslu á 

samvinnumiðuð gildi í stað efnislegra gilda en þrátt fyrir það dregur ekki úr 

auglýsingum sem beitt er óspart til að örva neyslu og ýta undir efnishyggin gildi. Á 

sama tíma er því  verið að leggja áherslu á samvinnumiðuð og efnishyggin gildi í 

samfélaginu. Þessi tvíbentu skilaboð geta gert fólk ráðvillt, aukið ágreining gilda og þar 

af leiðandi aukið slæm áhrif efnishyggju. 

Rannsóknarmarkmið og tilgátur 

Markmið eftirfarandi  rannsóknar eru tvö. Í fyrsta lagi að athuga hvort samband 

efnishyggju og vellíðunar haldist stöðugt og neikvætt þrátt fyrir efnahagsþrengingar í 

kjölfar bankahrunsins. Til eru mælingar frá fyrri árum þegar lífsgæðakapphlaup 



Íslendinga stóð sem hæst (Garðarsdóttir, 2005). Nú eru breyttir tímar á Íslandi og því 

mikilvægt að mæla hvort neikvætt samband efnishyggju og vellíðunar haldist eða 

jafnvel aukist í ljósi skilaboða um breytt samfélagsleg gildi. Í öðru lagi er markmið 

þessarar rannsóknar að bæta fyrri íslenskar rannsóknir á sambandi efnishyggju og 

vellíðunar. Fyrri rannsóknir hafa aðeins litið á lága huglæga vellíðan sem neikvæða 

afleiðingu efnishyggju en framlag þessarar rannsóknar er að mæla fleiri neikvæðar 

afleiðingar efnishyggju eins og streitu, reiði, kvíða og vonleysi.  

Fjórar tilgátur voru settar fram. Tilgáta 1 var sú að þeir sem mælast háir á 

efnishyggju séu með lægri huglæga vellíðan líkt og fyrri rannsóknir hafa sýnt. Tilgáta 2: 

þeir sem mælast háir á efnishyggju mælast einnig háir í kvíða og streitu líkt og fyrri 

rannsóknir hafa einnig sýnt.  

Tilgáta 3 var sú að þeir sem mælast háir á efnishyggju sýni meira vonleysi og 

reiði. Mikilvægt þótti að bæta mælingum á reiði og vonleysi inn í flóruna af neikvæðum 

afleiðingum efnishyggju þar sem þessar breytur hafa sterk tengsl við huglæga vellíðan 

og ekki síst í ljósi breyttra aðstæðna.   

Tilgáta 4: Efnishyggja spáir fyrir um líðan fólks þó tekið sé tillit til 

persónulegrar útkomu úr bankahruninu, það er hvort fólk hafi komið efnahagslega vel 

eða illa út úr bankahruninu.  Sé efnishyggja í eðli sínu slæm fyrir líðan fólks mun nýlegt 

tap hárra fjárhæða ekki koma í veg fyrir tengsl efnishyggju við hinar ýmsu mælingar á 

vellíðan. Með prófun þessarar tilgátu er verið að útiloka að hægt sé að skýra reiði, 

vonleysi, kvíða, streitu og huglæga vellíðan fólks með fjárhagsstöðu þess um þessar 

mundir.  

 



Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru 82 sjálfboðaliðar, annars vegar starfsmenn fyrirtækis í Reykjavík og 

hins vegar þátttakendur sem nálguðust könnunina á www.facebook.com. Af 

þátttakendum voru 62 (24%) konur og 20 (76%) karlar. Þátttakendur voru á aldrinum 18 

til 62 ára. Meðalaldur þátttakenda var 34 ár (M = 34,23 ár; Sf = 12,04 ár; Mg = 33 ár). 

Hjá fjórum þátttakendum vantaði upplýsingar um aldur. Allir þátttakendur gáfu 

upplýsingar um stöðu á vinnumarkaði. Flestir þátttakandanna voru launþegar, 52 talsins 

(63%), eða námsmenn sem voru 24 talsins (29%). Samtals voru þrír (4%) sem ekki voru 

í starfi,  2 (2%) í fæðingarorlofi og aðeins einn (1%) var í sjálfstæðum atvinnurekstri. 

Mælitæki 

Spurningalisti var settur saman til að mæla efnishyggju, huglæga vellíðan (subjective 

well-being, SWB), kvíða, vonleysi, stress og reiði. Einnig voru þátttakendur spurðir um 

aldur, kyn og starf og hvernig þeir og þeirra nánustu hafi komið fjárhagslega út úr 

íslenska bankahruninu  (Sjá listann í heild sinni í viðauka 1). 

Efnishyggja er mæld með íslenskri útgáfu af Material Values Scale (MVS, 

Richins og Dawson, 1992; Richins, 2004). Listinn samanstóð upphaflega af átján 

staðhæfingum um viðhorf til þess að eiga og kaupa veraldlega hluti. Árið 2004 stytti 

Richins listann meðal annars í þeim tilgangi að gera hann þægilegri til nota. Útgáfan 

sem notuð er í þessari rannsókn samanstendur af níu staðhæfingum. Þátttakendur eru 

beðnir um að gefa til kynna hversu sammála eða ósammála þeir eru staðhæfingunum á 

fimm eininga Likert kvarða þar sem einn merkir „mjög ósammála“ og fimm „mjög 

sammála“ (viðauki 1). Efnishyggjukvarðinn mælir þrjá þætti; velgengni (success), 



hamingju (happiness) og þungamiðju (centrality), en einnig er hægt að nota listann sem 

einn heildarþátt. Áreiðanleiki níu staðhæfinga listans (Cronbach´s alpha  = ,82)  hefur 

reynst gott, aðeins örlítið minna en listans í fullri lengd (Cronbach´s alpha = ,86). 

Réttmæti níu staðhæfinga listans hefur einnig reynst mjög gott (Richins, 2004).  

Huglæg vellíðan (SWB) var metin með sjö fullyrðingum. Hugrænn þáttur 

huglægrar vellíðunar var metinn með íslenskri útgáfu af Satisfaction with Life 

Scale,(SWLS, Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1984). Listinn samanstendur af fimm 

fullyrðingum um viðhorf til lífsins. Fyrstu þrjár fullyrðingarnar snéru að lífi þátttakenda 

eins og það er núna en seinni tvær að því hvernig líf þátttakenda hefur verið í gegnum 

tíðina. Ósamræmi á milli svara við fyrstu þremur staðhæfingunum og seinni tveimur 

getur gefið til kynna hvort að viðhorf þátttakenda til lífsins fari batnandi eða hnignandi. 

Innra réttmæti listans (internal consistency) er gott, α = ,87, og 

endurprófunaráreiðanleiki (test-retest correlation) einnig, α = ,82 (Diener, o.fl., 1985). 

Tilfinningalegur þáttur hugrænnar vellíðunar var metinn með tveimur staðhæfingum 

„Það er dæmigert fyrir mig að upplifa oft jákvæðar tilfinningar” og „Það er dæmigert 

fyrir mig að upplifa oft neikvæðar tilfinningar”. Sýnt hefur verið að þessar tvær 

fullyrðingar hafa góða fylgni við lengri lista sem einnig mælir jákvæðar og neikvæðar 

tilfinningar (Garðarsdóttir, 2006). Þátttakendur voru beðnir um að gefa til kynna afstöðu 

sína til staðhæfinganna sjö með fimm eininga Likert kvarða þar sem einn merkti „mjög 

ósammála“ en fimm „mjög sammála“. 

Kvíði var mældur með styttri útgáfu af Beck Anxiety inventory, BAI (Beck og 

Steer, 1993a). Listinn samanstendur upphaflega af 21 algengu kvíðaeinkenni. Í þessari 

rannsókn voru aðeins tíu atriði listans notuð. Við styttingu listans var þáttagreining 

Beck og Steer frá 1991 höfð til hliðsjónar. Samkvæmt þeim samanstendur kvarðinn af 

fjórum þáttum það er hugrænum (subjective), taugalífeðlisfræðilegum 



(neurophysiological), skelfingar (panic) og einum sem snýr að virkni sjálfvirka 

taugakerfisins (autonomic) (Osman, Kopper, Barrios, Osman og Wade, 1997). Í þessari 

rannsókn var hugræni þátturinn notaður í heild sinni, tvö atriði úr skelfingarþættinum og 

tvö atriði úr þættinum þættinum sem snýr að virkni sjálfvirka taugakerfisisn. Í listanum 

voru þátttakendur beðnir að gefa til kynna hversu mikið þeir hafa fundið fyrir 

kvíðaeinkennum síðastliðna þrjá mánuði í stað fjögurra vikna eins og í upphaflegri 

útgáfu listans. Fjórir svarmöguleikar voru í boði: „Alls ekki“ „Dálítið, það olli mér ekki 

áhyggjum“ „Þó nokkuð, óþægilegt en ég gat afborið það“ og „Mjög mikið, ég gat varla 

afborið það“. Réttmæti og áreiðanleiki upprunalega mælitækisins er mjög gott (Beck og 

Steer, 1993a). Þar sem að listinn var styttur er réttmæti og áreiðanleiki hans ekki þekkt. 

Vonleysi var mælt með styttri útgáfu af Beck Hopelessness Scale, BHS (Beck og 

Steer, 1993b). Upphaflega samanstendur kvarðinn af 20 fullyrðingum sem eiga að meta 

neikvæð viðhorf til framtíðarinnar. Í þessari rannsókn voru aðeins fjögur atriði notuð úr 

listanum þar sem rannsókn Aish og Wasserman (2001) leiddi í ljós að í raun mælir 

listinn aðeins einn þátt. Aish og Wasserman hafa sýnt að mátun (goodness of fit) 

fjögurra atriða útgáfunnar er góð, χ² (2, 324) = 5, p < 0.60. Þátttakendur voru beðnir um 

að gefa til kynna hversu sammála eða ósammála þeir eru staðhæfingunum á fimm 

eininga Likert kvarða þar sem einn merkir „mjög ósammála“ og fimm „mjög sammála“ 

sem er breyting frá upphaflegri útgáfu. Í upphaflegu útgáfunni velja þátttakendur á milli 

tveggja svarmöguleika, „á við mig“ og „á ekki við mig“.  

Streita var mæld með tíu atriða útgáfu af Perceived Stress Scale, PSS (Cohen, 

Kamarck og Mermelstein, 1983). Listinn var þýddur yfir á íslensku og bakþýddur 

samkvæmt reglum Brislin (1970) um þýðingar spurningalista. Brynhildur Scheving 

Thorsteinsson sálfræðingur veitti bakþýðingu. Þátttakendur voru beðnir um að gefa til 

kynna hve mikið hvert einkenni á listanum hefur angrað þá undanfarna þrjá mánuði í 



stað undanfarins mánaðar líkt og í upphaflegu útgáfunni. Svarmöguleikarnir voru 

„aldrei“ „næstum aldrei“,  „stundum“, „all oft“ og „mjög oft“. Áreiðanleiki 10 atriða 

listans er gott (α = ,78) og sýnt hefur verið fram á að listinn hefur fylgni við aðra lista 

sem að mæla streitu (Cohen, Kamarck, og Mermelstein,1983).  

Reiði var mæld með styttri útgáfu af The State Trait Anger scale sem er einn af 

fimm hlutum The State Trait Anger Expression Inventory, STAXI (Spielberger, 1988). 

Listinn var þýddur yfir á íslensku og bakþýddur eins og áður var lýst. The State Trait 

Anger scale samanstendur upphaflega af 20 atriðum, tíu sem mæla núverandi (state) 

reiði og tíu sem mæla reiði sem stöðugt persónueinkenni (trait). Í þessari rannsókn voru 

tíu atriði notuð, sem mæla núverandi reiði. Reiði þátttakenda undanfarna þrjá mánuði 

var metin með þeim atriðum sem meta eiga núverandi reiði. Þátttakendur voru beðnir 

um að gefa til kynna hve mikið hvert einkenni á listanum hefur angrað þá síðasliðna 

þrjá mánuði. Þeir gáfu síðan svar sitt til kynna með því að merkja við viðeigandi 

vamöguleika. Valmöguleikarnir voru „aldrei“, „næstum aldrei“, „stundum“, „all oft“ og 

„mjög oft“. Í upprunalegri útgáfu listans eru atriðin í nútíð, en þeim var breytt í þátíð þar 

sem það á betur við í þessari rannsókn. Innri áreiðanleiki listans hefur mælst hár á bilinu 

α = ,86 - ,93 (Spielberger, 1988) og sýnt hefur verið fram á að svör breytast í takt við 

utanaðkomandi áreiti (Kamarck, Manuck og Jennings, 1990).  

Framkvæmd  

Spurningalistinn var lagður fyrir þátttakendur á veraldarvefnum. Netsíðan 

questionpro.com var notuð til að gera netvæna útgáfu af spurningalistanum. Listinn var 

síðan forprófaður af nokkrum aðilum og lítilsháttar breytingar gerðar í kjölfarið. Til að 

ná til þátttakenda var tölvupóstur sendur til allra starfsmanna fyrirtækis á 

höfuðborgasvæðinu, með leyfi stjórnanda fyrirtækisins, þar sem rannsakandi kynnti sig 



og könnunina stuttlega (sjá viðauka 2). Einnig setti rannsakandi inn tilkynningu um 

lokaverkefnið sitt á www.facebook.com og bað vini og vandamenn að taka þátt (sjá 

viðauka 3). Í formála sem fylgdi rannsókninni kom fram að könnunin væri nafnlaus og 

ekki væri hægt að rekja svör til þátttakanda, einnig að þátttakendum væri frjálst að hætta 

þátttöku hvenær sem er. Allir þátttakendur fengu sömu fyrirmæli. 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Tölvuforritið SPSS var notað við tölfræðilega úrvinnslu gagna og töflur unnar í Excel. 

Áreiðanleiki kvarðanna var athugaður með Cronbach´s alpha. Tilgátur 1–3 voru 

prófaðar með fylgniútreikningum. Tilgáta 4 var prófuð með fimm aðskildum 

stigveldisaðhvarfsgreiningu (hierarchical regression analysis). Forsenda 

aðhvarfsgreiningarinnar um ótengd frávik villu var prófuð með Durbin-Watson prófinu, 

Tolerance og VIF prófi var skoðað til að athuga hvort að meta mætti mikilvægi 

einstakra spábreyta. Forsendur um normaldreifingu villunnar var skoðuð á normalriti og 

dreifirit var skoðað til að athuga forsenduna um einsleita dreifingu og sömu dreifitölu í 

öllum flokkum spábreytunnar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niðurstöður 

Meðaltal, miðgildi, staðalfrávik og Cronbach´s alpha áreiðanleiki voru reiknuð út fyrir  

alla kvarðana sem notaðir voru í rannsókninni. Tafla 1 sýnir niðurstöður þeirra 

útreikninga. Þar sést að Cronbachs áreiðanleiki allra kvarðanna er mjög hár.  

Tafla 1 . Meðaltal, miðgildi, staðalfrávik og áreiðanleiki kvarðanna. 

Kvarðar  M  Mg  Sf  α 

MVS  2,46  2,4  0,72  ,85 

SWB  3,87  4,0  0,70  ,88 

BHS  1,74  1,5  0,73  ,77 

PSS  2,50  2,4  0,57  ,87 

BAI  1,53  1,3  0,57  ,91 

STAXI-1  1,70  1,6  0,59  ,91 

 

Tilgátum 1 – 3 var svarað með fylgniútreikningum, Pearson fylgni var reiknuð á 

milli allra breytanna í rannsókninni. 

 

Tafla 2. Pearson fylgni á milli allra breytanna sem mældar voru í rannsókninni.  

  Efnishyggja 

Huglæg 

vellíðan Kvíði Streita Vonleysi Reiði 

Huglæg 

vellíðan -,26
*
      

Kvíði ,28
**

 -,58
**

     

Streita ,28
**

 -,70
**

 ,75
**

    

Vonleysi ,10 -,64
**

 ,32
**

 ,38
**

   

Reiði ,35
**

 -,52
**

 ,59
**

 ,64
**

 ,20  

Persónuleg útk. ,09 -,19 ,15 ,18 ,24
*
 ,14 

*p < 0.05  **p < 0.01      

 



Í töflu 2 má sjá Pearson fylgni milli allra breytanna í rannsókninni. Þar má sjá að 

neikvæð fylgni er á milli efnishyggju og huglægrar vellíðunar, r = -,26; p = ,02. Tilgáta 

1 um neikvæð tengsl á milli efnishyggju og huglægar vellíðunar er því studd.  

Tilgáta 2 sagði til um að þeir sem mælast háir á efnishyggju sýni meiri kvíða og 

streitu en þeir sem mælast lágir. Tilgátan var studd þar sem að jákvæð fylgni er á milli 

efnishyggju og kvíða, r = ,28; p = ,01, og efnishyggju og streitu, r = ,28; p = ,01. 

Tilgáta 3 var studd að hluta. Ekki reyndist samband á milli efnishyggju og 

vonleysis en nokkuð sterk jákvæð fylgni er hins vegar á milli efnishyggju og núverandi 

reiðiástands, r = ,35, p =  ,00.  

Í tilgátu 4 var því spáð að þegar persónulegri útkomu úr bankahruni yrði haldið 

stöðugri þá mundi efnishyggja engu að síður vera forspá um vellíðan fólks, það er 

huglæga vellíðan, streitu, kvíða, reiði og vonleysi. Tilgátan var prófuð í fimm 

stigveldisaðhvarfsgreiningum, einni fyrir hverja útkomubreytu. Í öllum greiningunum 

var persónuleg útkoma sett inn sem skýribreyta í fyrsta skrefi, en efnishyggju bætt inn í 

öðru skrefi og persónulegri útkomu haldið stöðugri.  

Tafla 3. Stigveldisaðhvarfsgreining, spá um huglæga vellíðan út frá persónulegri útkomu 

og efnishyggju. 

  ∆R² β P 

Skref 1    

Persónuleg útkoma ,04 -,19 ,09 

Skref 2    

Persónuleg útkoma ,06* -,17 ,13 

Efnishyggja  -,24 ,03 

 *p ‹ 0,05;  **p ‹ 0,01    

 



Í töflu 3 má sjá spá um huglæga vellíðan út frá efnishyggju og persónulegri 

útkomu. Persónuleg útkoma úr bankahruni spáir ekki marktækt fyrir um huglæga 

vellíðan, ∆F (1,80) = 2,96; p = ,09. Við það að bæta efnishyggju inn í líkanið batnar 

forspá um huglæga vellíðan um 6%, ∆F (1,79) = 5,12; p = ,03. Líkanið skýrir samtals 

10% af dreifingu huglægar vellíðunar og er marktækt, F(2,79) = 4,12; p = ,02. 

Aðhvarfsstuðullinn fyrir efnishyggju er tölfræðilega marktækur, β = -,24; p = ,03, en 

ekki aðhvarfsstuðullinn fyrir persónulega útkomu (sjá töflu 4, skref 2). Efnishyggja 

hefur því áhrif á huglæga vellíðan umfram það hvernig einstaklingur og eða fjölskylda 

hans kom út úr bankahruninu. Forsendur aðhvarfsgreiningar um ótengd frávik villu og 

sjálfstæði frumbreyta stóðust, Durbin-Watson = 1,91; Tolerance = 0,99 og VIF 1,01. 

Einnig stóðust forsendur um einsleitni dreifingar, villan er normaldreifð og dreifitala 

(variance) er sú sama í öllum flokkum spábreytunnar.  

Tafla 4. Stigveldisaðhvarfsgreining, spá um kvíða út frá persónulegri útkomu og 

efnishyggju. 

  ∆R² β P 

Skref 1    

Persónuleg útkoma ,02 ,15 ,18 

Skref 2    

Persónuleg útkoma ,07* ,13 ,24 

Efnishyggja  ,27 ,01 

 *p ‹ 0,05;  **p ‹ 0,01    

 

Í töflu 4 má sjá að persónuleg útkoma úr bankahruninu skýrir aðeins 2% í 

dreifingu streitu, það er ekki marktæk forspá um kvíða, ∆F (1,78) = 1,80; p = ,18. 

Efnishyggju var bætt í líkanið í skrefi 2 og sú viðbót bætir forspá um kvíða um 7% og er 

marktæk, ∆F (1,77) = 6,30; p = ,01. Líkanið skýrir samtals 9% og er marktækt F (2,77) 



= 4,11; p = ,02 Aðhvarfsstuðullinn fyrir efnishyggju er tölfræðilega marktækur, β = -

,27; p = ,01, en ekki aðhvarfsstuðullinn fyrir persónulega útkomu (sjá töflu 5, skref 2). 

Efnishyggja hefur því áhrif á kvíða umfram það hvernig einstaklingur og eða fjölskylda 

hans kom út úr bankahruninu. Aftur stóðust forsendur aðhvarfsgreiningar, Durbin-

Watson = 1,86; Tolerance = 0,99 og VIF 1,00. Villan er mjög nálægt því að vera 

normaldreifð og dreifitala er sú sama í öllum flokkum spábreytunnar. 

Tafla 5. Stigveldisaðhvarfsgreining, spá um streitu út frá persónulegri útkomu og 

efnishyggju. 

  ∆R² β P 

Skref 1    

Persónuleg útkoma ,03 ,18 ,11 

Skref 2    

Persónuleg útkoma ,07* ,15 ,16 

Efnishyggja  ,27 ,01 

 *p ‹ 0,05;  **p ‹ 0,01       

 

Í töflu 5 má sjá að persónuleg útkoma úr bankahruninu bætir ekki forspá um 

streitu, ∆F (1,80) = 2,56; p = ,11. Þegar efnishyggju er bætt í líkanið batnar forspáin 

umtalsvert, eða um 7% og er sú viðbót marktæk, ∆F (1,79) = 6,38; p = ,01. Líkanið 

skýrir samtals 11% og er marktækt, F (2,79) = 4,56; p = ,01. Aðhvarfsstuðullinn fyrir 

persónulega útkomu er ekki tölfræðilega marktækur (sjá töflu 6, skref 2) en 

aðhvarfsstuðullinn fyrir efnishyggju er tölfræðilega marktækur, β = ,27; p = ,01. 

Efnishyggja gefur því nákvæmari forspá um streitu einstaklings en upplýsingar um það 

hvernig hann og eða fjölskylda hans kom út úr bankahruninu. Forsendur greiningarinnar 

stóðust, Durbin-Watson = 1,98; Tolerance = 0,99 og VIF 1,01. Villan er normaldreifð 

og dreifitala er sú sama í öllum flokkum spábreytunnar. 



  



Tafla 6. Stigveldisaðhvarfsgreining, spá um reiði út frá persónulegri útkomu og 

efnishyggju. 

  ∆R² β  P 

Skref 1    

Persónuleg útkoma ,02 ,14 ,22 

Skref 2    

Persónuleg útkoma ,11** ,11 ,31 

Efnishyggja  ,34 ,00 

 *p ‹ 0,05;  **p ‹ 0,01       

 

Í töflu 6 má sjá að persónuleg útkoma úr bankahruninu skýrir aðeins 2% af 

dreifingu reiði og sú forspá er ekki marktæk, ∆F (1,78) = 1,56; p = ,22. Það að bæta 

efnishyggju inn í líkanið bætir forspánna marktækt um 11%, ∆F (1,77) = 10,00; p = ,00. 

Líkanið skýrir því 13% af dreifingu reiði og er marktækt, F(2,77) = 5,86; p = 0,00. 

Aðhvarfsstuðullinn fyrir efnishyggju er tölfræðilega marktækur, β = ,34; p = ,00, en 

ekki aðhvarfsstuðullinn fyrir persónulega útkomu (sjá töflu 7, skref 2). Efnishyggja 

hefur því áhrif á reiði umfram það hvernig einstaklingur og eða fjölskylda hans kom út 

úr bankahruninu. Forsendur aðhvarfsgreiningarinnar stóðust einnig hér, Durbin-Watson 

= 2,05; Tolerance = 0,99 og VIF 1,01. Villan er mjög nálægt því að vera normaldreifð 

og dreifitala (variance) er sú sama í öllum flokkum spábreytunnar. 

  



Tafla 7 Stigveldisaðhvarfsgreining, spá um vonleysi út frá persónulegri útkomu og 

efnishyggju. 

  ∆R² Β P 

Skref 1    

Persónuleg útkoma ,06* ,24 ,03 

Skref 2    

Persónuleg útkoma ,01 ,24 ,03 

Efnishyggja  ,08 ,49 

 *p ‹ 0,05;  **p ‹ 0,01       

 

Í töflu 7 má sjá að persónuleg útkoma úr bankahruninu bætir forspá um vonleysi 

um 6%, ∆F (1,79) = 5,00; p = ,03. Efnishyggju var bætt í líkanið í öðru skrefi og það 

bætir ekki forspá um vonleysi, ∆F (1,78) = ,47; p = ,49. Líkanið skýrir 7% af dreifingu 

vonleysis og líkanið nær ekki hefðbundnum mörkum um tölfræðilega marktekt, F(2,78) 

= 2,72; p = ,07. Aðhvarfsstuðullinn fyrir persónulega útkomu er tölfræðilega 

marktækur, β = ,24; p = ,03, en ekki aðhvarfsstuðullinn fyrir efnishyggju (sjá töflu 8, 

skref 2). Það hvernig einstaklingur og eða fjölskylda hans kom út úr bankahruninu hefur 

áhrif á vonleysi en efnishyggja hefur engin áhrif. Eins og áður standast forsendur 

aðhvarfsgreiningar, Durbin-Watson = 2,05; Tolerance = 0,99 og VIF 1,01. Villan er 

normaldreifð og dreifitala (variance) er sú sama í öllum flokkum spábreytunnar. 

Tilgáta 4 er því studd að mestu leyti. Þegar persónulegri útkomu úr bankahruni 

var haldið stöðugri var efnishyggja engu að síður forspá um huglæga vellíðan, kvíða, 

streitu og núverandi reiðiástand en ekki vonleysi.  

 



Umræða  

Rannsóknin sýnir að efnishyggja hefur slæm áhrif á líðan fólks, hvort heldur 

sem er í formi minni huglægrar vellíðunar, aukinnar reiði, kvíða eða streitu. Ennfremur 

sýna niðurstöður rannsóknarinnar að tengsl efnishyggju við líðan haldast stöðug þó 

leiðrétt sé fyrir efnahagslegt tjón fólks af völdum nýlegs bankahruns á Íslandi. Tilgátur 

rannsóknarinnar fengu því stuðning, með einni undantekningu. Ekki fundust tengsl milli 

vonleysis og efnishyggju eins og spáð hafði verið um. Þvert á móti reynist útkoma úr 

bankahruninu gefa betri forspá um vonleysi en efnishyggja. 

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að prófa hvort neikvætt samband 

efnishyggju við líðan fólks haldist eða jafnvel aukist í ljósi breyttra áhersla í 

samfélaginu, en fyrri rannsóknir á tengslum líðunar og efnishyggju á Íslandi voru gerðar 

þegar mikil uppsveifla var í efnahagsmálum. Markmiðið var með öðrum orðum að sýna 

að efnishyggja hefur slæm áhrif á líðan fólks hvort sem er í efnahagslegri uppsveiflu eða 

niðursveiflu. Þar sem niðurstöður rannsóknarinnar sýna að tengslin haldast óbreytt frá 

fyrri rannsóknum er óhætt að fullyrða að markmiðið hafi náðst. Sambandið sem hér 

fannst á milli huglægrar vellíðunar og efnishyggju er að svipuðum styrkleika, eða ívið 

sterkara en fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á (Burroughs og Rindfleisch, 2002; 

Garðarsdóttir, Dittmar og Aspinall, í prentun og  Kasser og Ahuvia, 2002). Við þessu 

var að búast. Sömu sögu er að segja um sambandið á milli efnishyggju og kvíða og 

efnishyggju og streitu. Bæði kvíði og streita sýna sterk tengsl við efnishyggju, jafnvel 

aðeins sterkari tengsl en fyrri rannsóknir hafa sýnt (Kasser og Ahuvia, 2002 og 

Burroughs og Rindfleisch, 2002).  



Í ljós kom sterk tilhneiging hjá þeim sem mælast háir á efnishyggju til að vera 

reiðari en þeir sem mælast lágir á efnishyggju. Niðurstöður þessar renna stoðum undir 

hugmyndir Saunders (2007) um tengsl milli reiði og efnishyggju, líkt og búist var við. 

Rannsaka þarf þetta samband aftur í öðruvísi umhverfi til að ganga úr skugga um að 

jákvætt samband efnishyggju og reiði sé ekki eingöngu tengt þessum tíma eftir 

bankahrunið. Ekki fannst tilhneiging til vonleysis hjá þeim sem mælast háir á 

efnishyggju eins og fram hefur komið. Þetta er í ósamræmi við hugmyndir Saunders og 

Munro (2000) sem töldu breytingar á framboði varnings í neyslusamfélögum valda 

efnishyggnum hugarangri sem leitt gæti til vonleysis. Að baki þeirra hugmynda liggur 

þó ekki rannsókn. Hugsanlegt er því að hugmyndir þeirra gangi ekki upp almennt eða að 

þær gangi ekki upp við þær aðstæður sem nú ríkja í samfélaginu.  

Þessi sterku tengsl sem komu í ljós á milli efnishyggju annars vegar og 

huglægrar vellíðunar, kvíða og streitu hins vegar gefa til kynna að þeir sem mælast háir 

á efnishyggju hafi jafnvel sterkari tilhneigingu til að vera með lægri huglæga vellíðan 

og þjást af meiri streitu og kvíða en í fyrri rannsóknum. Hugsanlegt er að efnishyggnir 

einstaklingar sem búa á Íslandi um þessar mundir upplifi meiri ágreining gilda en áður 

þar sem samfélagið er farið að leggja aukna áherslu á samvinnumiðuð gildi. 

Ágreiningur gilda þeirra leiðir til aukinnar sálfræðilegrar spennu sem birtist í auknum 

kvíða, streitu eða lægri huglægri vellíðan. 

Efnishyggja hafði skýringargildi fram yfir persónulega útkomu úr bankahruni á 

fjórum af fimm þáttum vellíðunar sem mældir voru: huglægri vellíðan, kvíða, streitu og 

reiði. Með öðrum orðum, það hversu efnishygginn einstaklingur er veitir betri forspá um 

huglæga vellíðan, kvíða, streitu og reiði en persónuleg útkoma úr bankahruninu. Því má 

álykta að kvíði, reiði, streita og lág huglæg vellíðan sem mældust í rannsókninni séu 

tilkomin af efnishyggju en ekki af því efnahagslega tjóni sem margir hafa orðið fyrir. 



Hugsanlegt er að það þurfi að líða lengri tími frá efnahagshruninu áður en fólk fer að 

finna fyrir afleiðingum þess. Ekki er ennþá ljóst hversu miklu tjóni margir hafa orðið 

fyrir. Hugsanlega var mælingin á efnahagstjóni fólks ekki nægilega nákvæm. Mælingin 

var gerð með tveimur spurningum sem endurspegla ef til vill ekki tjónið sem margir 

hverjir hafa orðið fyrir nægilega vel. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa það samt 

sem áður til kynna að gildismat fólks hefur meiri áhrif á líðan þess heldur en fjárhagstap 

þess. 

Unnt er að færa rök fyrir því að lífsstíll efnishygginna þurfi að taka meiri 

breytingum í kjölfar kreppu en þeirra sem ekki lifa samkvæmt efnishyggnum gildum. 

Verðlag fer hækkandi vegna verðbólgu og heimilin hafa lægri ráðstöfunartekjur. 

Hugsanlegt atvinnuleysi, fjárhagslegt tap og hækkun skulda geta þýtt að sá 

lifnaðarháttur sem efnishyggnir myndu helst kjósa sér er ekki lengur raunhæfur. Því 

mætti ætla að þeir efnishyggnu teldu lífsgæði sín skert og verði reiðir. Þeir sjá ekki fram 

á að geta lifað þeim lífsstíl sem þeir kjósa í nánustu framtíð og gætu þar að leiðandi 

fundið fyrir vonleysi. Eins og fram hefur komið sýndu niðurstöður þessarar rannsóknar 

að efnishyggja hefur sterk tengsl við reiði. Hins vegar fundust engin tengsl efnishyggju 

við vonleysi. Vonleysi tengist frekar efnahagslegu tjóni. Hugsanlega tengjast vonleysi 

og efnahagslegt tjón vegna þess að bæði fela í sér hugmyndir um framtíðina. Það má 

færa rök fyrir því að þegar að fólk tapar háum fjárhæðum og skuldir þeirra fara að 

hækka leiðir það hugan að framtíðnni, hvernig það á að geta lifað og haldið áfram að 

borga af skuldum sínum. Í vonleysi felast líka hugsanir um framtíðina, það er neikvæðar 

væntingar um framtíðina (Beck, Weissman, Lester, Trexler, 1974). Færa má rök fyrir 

því að einstaklingar sem eru efnishyggnir eru sjaldnast að hugsa um hvað framtíðin ber í 

skauti sér sem sjá má á t.d. á því að þeir hafa tilhneigingu til að eyða um efni fram 

(Watson, 2003).  



Við túlkun niðurstaðna rannsóknarinnar verður að hafa í huga, að ekki er hægt 

að útiloka að orsakasamhengi hugtakanna sé öfugt við það sem er gengið út frá í þessari 

rannsókn en það á við um allar fylgnirannsóknir. Þannig er hugsanlegt að kvíði, streita, 

reiði og huglæg vanlíðan leiði til efnishyggins hugsunarháttar, frekar en öfugt. 

Fylgnirannsóknir hafa verið gerðar á tengslum efnishyggju og annarra óþæginlegra 

tilfinninga. Ger og Belk (1996) gerðu t.d. rannsókn sem sýndi fram á jákvæð tengsl 

efnishyggju og óöryggis og ályktuðu að einstaklingar sem eru óöryggir leiti í efnisleg 

gildi til að bæta upp fyrir það. Þetta er öfugt við orsakasambandið sem gengið er út frá í 

þessari rannsókn þar sem efnisleg gildi eru talin leiða til óþægilegra tilfinninga.  

Styrkleikar þessarar rannsóknarinnar felast fyrst og fremst í því að þetta er í 

fyrsta sinn sem jafn margar afleiðingar efnishyggju hafa verið mældar í einu og sömu 

rannsókninni á Íslandi. Mælitækin sem notuð voru eru allt viðurkennd mælitæki sem 

sýnt hefur verið að hafi gott réttmæti og áreiðanleika. Í framhaldi af þessari rannsókn 

væri áhugavert að endurtaka mælingarnar eftir nokkra mánuði til að sjá hvort það verði 

enn efnishyggjan sem spáir betur fyrir um líðan fólks eða áhrif bankahrunsins. Það er 

hvort að breytt umhverfi verði þá farið að hafa einhver áhrif á samband efnishyggju og 

líðan fólks eða ekki. Ennfremur væri áhugavert að endurtaka mælingarnar svo aftur 

þegar Íslendingar stíga upp úr efnahagslægðinni. 

Skortur er á langtímarannsóknum á efnishyggju og fylgifiskum hennar. Slíkar 

rannsóknir geta gefið vísbendingar um hvernig áhersla á efnishyggin gildi þróast og geta 

einnig hjálpað til við að svara spurningum um orsakatengsl vellíðunar og hamingju. 

Jafnvel getur verið þjóðþrifamál að skoða hvaða aðferðir gætu komið í veg fyrir 

að einstaklingur þrói með sér áherslu á efnisleg gildi. Ef ekkert verður að gert kann 

efnishyggja jafnvel að leiða til mikils heilsufarsvandamáls þar sem bein tengsl eru á 

milli huglægrar vellíðunar og heilsu. Rannsóknir hafa sýnt að huglæg vellíðan virðist 



vernda fólk gegn slæmu heilsufari (Okun, Stock, Haring og Witter, 1984). Howell, Kern 

og Lyubomirsky (2007) tóku saman niðurstöður úr 150 rannsóknum sem ýmist voru 

rannsóknir framkvæmdar við stjórnaðar aðstæður, faraldsfræðirannsóknir og 

langtímarannsóknir. Samantekt þeirra sýndi fram á að huglæg vellíðan hefur bætandi 

áhrif á heilsu. Því er samband huglægrar vellíðunar og heilsu ekki eingöngu komið til 

vegna þess að slæmt heilsufar hefur skaðleg áhrif á huglæga vellíðan. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar staðfesta enn og aftur að efnishyggja hefur 

neikvæðar afleiðingar á líðan fólks. Mælingar þessarar rannsóknar fara fram í breyttu 

umhverfi frá því sem mælingar fyrri íslenskra rannsókna áttu sér stað í. Samt sem áður 

eru niðurstöður þessarar rannsóknar sambærilegar niðurstöðum eldri íslenskra 

rannsókna. Ef frekari rannsóknir verða gerðar á líðan fólks í þessu árferði verður að 

varast að einblína eingöngu á efnahag sem áhrifavald á líðan fólks. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar gefa til kynna að gildismat hefur mun meiri áhrif á líðan heldur en 

fjárhagsstaða.  

Í kjölfar bankahrunsins og aukinnar áherslu á samvinnumiðuð gildi í 

samfélaginu er hugsanlegt að að ákveðin hugafarsbreyting eigi sér stað og endurskoðun 

gildismats. Þeir einstaklingar sem leggja mikla áherslu á efnisleg gildi upplifa að öllum 

líkindum aukinn ágreining gilda þar sem efnisleg gildi þeirra stangast á við 

samvinnumiðuð gildi sem samfélagið leggur æ meiri áherslu á. Kenningar sem settar 

hafa verið fram um ágreining gilda segja að með tímanum reyna einstaklingar sem 

upplifa mikinn ágreining gilda að endurraða áherslu á gildi sín í þeim tilgangi að draga 

úr sálfræðilegri spennu (Burroughs og Rindfleisch, 2002). Hins vegar getur endurnýjuð 

forgangsröðun gilda tekið nokkurn tíma eins og Rokeach benti á í grein sinni frá árinu 

1973 (Burroughs og Rindfleisch, 2002). Hugsanlegt er því að gildi efnishygginna 

einstaklinga eigi eftir að stangast á í nokkurn tíma og leiða til mikils tilfinningaróts. 



Lílegast dregur því ekki úr kvíða og streitu efnishygginna einstaklinga á næstunni, 

hugsanlegt er jafnvel að þessar óþægilegu tilfinningar aukist og valdi þannig ennþá 

meiri vanlíðan. 
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Viðauki 1 

Spurningarkönnun um líðan Íslendinga 

Eftirfarandi er hluti af BA-verkefninu mínu. Mér þætti mjög vænt um að þú 

gætir gefið þér 10-15 mínútur til að svara þessum spurningarlista. Í spurningarlistanum 

verður spurt um líðan þína síðastliðna þrjá mánuði. 

Farið verður með svörin sem trúnaðarmál. Þér er frjálst að hætta þátttöku hvenær 

sem er. 

Kærara þakkir. Unnur Guðnadóttir. 

 

Hvaða ár ert þú fædd(ur)?   19______ 

 

Hvort ert þú karl eða kona?  

 Karl 

 Kona 

 

Ert þú launþegi, námsmaður, í sjálfstæðum atvinnurekstri eða ekki starfandi? 

 Launþegi. 

 Námsmaður.   

 Í sjálfstæðum atvinnurekstri. 

 Ekki í starfi.   

 Annað, hvað____________________  

 

 



Hér að neðan eru nokkrar staðhæfingar sem þú kannt að vera sammála eða 

ósammála. Vinsamlegast gefðu til kynna hve vel staðhæfinginarnar hér að neðan 

eiga við þig með því að merkja (x) í þann reit sem á best lýsir þér.  

 

 

Mjög 

ósammála      

Frekar 

ósammála 

Hvorkni 

né 

Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

Að flestu leyti er líf mitt  eins 

og ég vil hafa það. 

 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Aðstæður í lífi mínu eru 

frábærar. 

 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Ég er sátt(ur) við líf mitt. 

 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Hingað til hef ég fengið það 

sem mér þykir mikilvægt að fá í 

lífinu. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Ef ég gæti lifað lífinu upp á nýtt 

myndi ég nánast engu breyta. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Það er dæmigert fyrir mig að 

upplifa oft jákvæðar 

tilfinningar. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Það er dæmigert fyrir mig að 

upplifa oft neikvæðar 

tilfinningar. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Ég býst við að heppnast það í 

framtíðinni sem skiptir mig 

mestu máli. 

 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Mér sýnist framtíð mín 

dapurleg. 

 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Ég hef bara ekki heppnina með 

mér og það er engin ástæða til 

að ætla það muni breytast í 

framtíðinni. 

 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 



Ég hef mikla trú á framtíðinni. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 

Í eftirfarandi spurningum er spurt um tilfinningar þínar og hugsanir síðustu 

ÞRJÁ mánuði. Skoðaðu hvert atriði gaumgæfilega og reyndu að meta hve mikið hvert 

einkenni hefur angrað þig undanfarna 3 mánuði. Ekki eyða allt of miklu tíma í hvert 

atriði samt sem áður. Merktu (x) í viðeigandi dálk fyrir hvert einkenni. 

 

 Aldrei Næstum 

aldrei 

Stundum All oft Mjög oft 

Hve oft hefur þú farið úr 

jafnvægi vegna einhvers sem 

gerðist skyndilega? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Hve oft hefur þér fundist sem 

þú værir ófær um að stjórna 

mikilvægum atriðum (hlutum) 

í lífi þínu? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Hve oft hefur þér fundist þú 

vera óróleg/ur og kvíðin/n? 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Hve oft hefur þú verið viss um 

að þú réðir vel við persónuleg 

vandamál þín? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Hve oft hefur þér fundist sem 

hlutirnir fari eins og þú óskar? 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Hve oft hefur þér fundist sem 

þú réðir ekki við það sem þú 

þarft að gera? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Hve oft hefur þú náð að hafa 

hemil á pirringi í daglegu lífi 

þínu? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Hve oft hefur þér fundist þú 

vera með allt á hreinu? 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Hve oft hefur þú reiðst vegna 

hluta sem gerðust og þú hafðir 

ekki stjórn á? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Hve oft hefur þér fundist sem 

vandamálin hrannist svo upp 

að þú ráðir ekki við þau? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 



Í eftirfarandi lista eru talin upp ýmis algeng einkenni um kvíða og reiði. Skoðaðu 

hvert atriði gaumgæfilega og reyndu að meta hve mikið hvert einkenni hefur angrað 

þig undanfarna þrjá mánuði. Merktu (x) í viðeigandi dálk fyrir hvert einkenni. 

 

Einkenni Alls ekki Dáltítið Þó nokkuð Mjög mikið 

Get ekki slakað á. (  ) (  ) (  ) (  ) 

Óttast að hið versta geti gerst. (  ) (  ) (  ) (  ) 

Skelfingu lostin(n). (  ) (  ) (  ) (  ) 

Kvíðin(n). (  ) (  ) (  ) (  ) 

Ótti við að missa stjórn á mér. (  ) (  ) (  ) (  ) 

Hræðsla. (  ) (  ) (  ) (  ) 

Meltingartruflanir eða óþægindi í 

kviðarholi. 
(  ) (  ) (  ) (  ) 

Svitna (ekki vegna hita). (  ) (  ) (  ) (  ) 

Þungur eða hraður hjartsláttur. (  ) (  ) (  ) (  ) 

Erfiðleikar við öndun. (  ) (  ) (  ) (  ) 

Ég hef verið brjálaður/brjáluð (  ) (  ) (  ) (  ) 

Ég hef verið reið/ur (  ) (  ) (  ) (  ) 

Ég hef verið útbrunnin/n (  ) (  ) (  ) (  ) 

Ég hef verið pirruð/pirraður (  ) (  ) (  ) (  ) 

Hefur langað að berja í borð (  ) (  ) (  ) (  ) 

Hefur langað að öskra á einhvern (  ) (  ) (  ) (  ) 

Hefur langað að blóta (  ) (  ) (  ) (  ) 

Hef verið ofsareið/ofsareiður (  ) (  ) (  ) (  ) 

Hefur langað að kýla einhvern (  ) (  ) (  ) (  ) 

Hefur langað að brjóta hluti (  ) (  ) (  ) (  ) 

 

 

 

  

 



Vinsamlegast lýstu sjálfum þér með því að gera (x) í viðeigandi reit sem lýsir 

þér best. 

 

 Mjög 

ósammála 
Frekar 

ósammála 
Hvorki né 

Frekar 

sammála 
Mjög 

sammála 

Ég er skapbráð/ur (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Ég á það til að missa stjórn á 

skapi mínu. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Ég verð pirruð/pirraður að  

ástæðulausu. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 

Hér að neðan eru nokkrar staðhæfingar um viðhorf til þess að eiga og kaupa 

veraldlega hluti. Vinsamlegast gefðu til kynna hve sammála eða ósammála þú ert 

hverri staðhæfingu með því að gera (x) í þann reit sem lýsir þér best.  

 

 Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hvork

i né 

Frekar 

sammá

l 

Mjög 

sammála 

Stundum angrar það mig talsvert að hafa 

ekki efni á að kaupa allt sem mig langar í. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Ég hef mikla ánægju af því að versla.  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Líf mitt væri betra ef ég ætti vissa hluti 

sem ég á ekki í dag. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Eigur mínar segja mikið til um velgengni 

mína. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Mér líkar vel að eiga hluti sem öðrum 

finnst mikið til koma. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Ég dáist að fólki sem á dýr heimili, bíla 

og föt.  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Ég reyni að lifa einföldu lífi hvað eigur 

varðar. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Ég vil hafa mikinn lúxus í lífi mínu. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Ég væri hamingjusamari ef ég hefði efni 

á að kaupa fleiri hluti. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 



Tapaðir þú og/eða fjölskyldan þín peningum við bankahrunið? 

 Já, háum fjárhæðum. 

 Já, þó nokkrum peningum. 

 Já, en ekki háum fjárhæðum. 

 Nei, ég/við töpuðum engum peningum. 

 Ég veit það ekki. 

 

Hafa skuldir þínar og/eða fjölskyldu þinnar hækkað eftir baknahrunið? 

 Já, skuldirnar eru orðnar mér/okkur ofviða. 

 Já, þær hafa hækkað mjög mikið. 

 Já, þær hafa hækkað nokkuð. 

 Nei, þær hafa ekki hækkað að ráði. 

 Ég veit það ekki. 

 

 

Takk kærlega fyrir þátttökuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Viðauki 2 

 

Unnur Guðnadóttir heiti ég og er að útskrifast úr BA námi í sálfræði núna 

í vor. Eftirfarandi könnun er hluti af lokaverkefninu mínu. Mér þætti mjög 

vænt um ef þú gæfir þér 10 mínútur til að svara könnuninni. 

Í henni verður meðal annars spurt um líðan þína síðastliðna þrjá mánuði. 

 

Könnunin er nafnlaus og ekki verður hægt að rekja svör til einstaklinga, 

fyllsta trúnaðar er því gætt. Heimild hefur verið fengin hjá stjórnendum 

Icepharma til að senda þessa könnun út á starfsmenn. 

Þér er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er. 

 

Slóðin á könnunina er: 

http://www.questionpro.com/akira/TakeSurvey?id=1172638 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna. 

Unnur Guðnadóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viðauki 3 

 

Takið endlega þátt í lokaverkefninu mínu! 

http://www.questionpro.com/akira/TakeSurvey?id=1172638  - takktakk 

 

 


