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Útdráttur 

Í þessari rannsókn var skoðað hvort að samband systkinasamsetningar og hamingju væri 

háð kyni. Búist var við að þeir sem alast upp með systkini af sama kyni séu 

hamingjusamari en þeir sem alast ekki upp með systkini af sama kyni. Einnig var gert 

ráð fyrir að þeir sem alast upp í blönduðum systkinahópi séu hamingjusamari en þeir 

sem alast einungis upp með systkini af andstæðu kyni. Notast var við millihópasnið þar 

sem 153 þátttakendur, nemar við Háskóla Íslands tóku þátt. Þar af voru 75 konur og 78 

karlar og meðalaldurinn var 24 ár. Þátttakendur svöruðu 10 atriða matslista sem mældi 

hamingju. Tilgátan stóðst ekki en munur á meðaltölum hjá hópunum bendir til að 

niðurstöður séu í rétta átt þótt að marktekt hafi ekki náðst.  
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Inngangur 

Félagsleg sambönd virðast vera ein af aðalorsökum hamingju (Argyle, 2001). Í ljósi þess 

að systkinasambönd eru ein af lengstu mannlegu samböndunum sem fólk á í um ævina 

(Goetting, 1986), er áhugavert að skoða samband hamingju og systkinasamsetningar. 

Fyrri rannsóknir hafa sýnt að náin samskipti hjá börnum eru algengust hjá systkinum 

sem eru af sama kyni (Buhrmester, 1992; Furman og Buhrmester, 1985). Sömu 

niðurstöður er að finna í rannsóknum sem gerðar hafa verið um systkinasambönd hjá 

unglingum (Bowerman og Dobash, 1974; Buhrmester og Furman, 1990). Þetta munstur 

er líklegt til að halda áfram í framtíðinni (Cicirelli, 1991). Því má leiða líkum að því að 

samband systkinasamsetningar og hamingu sé háð kyni. Í þessari rannsókn verða tengsl 

þessara breyta skoðuð. 

Hamingja 

Aristóteles sagði að hamingja væri merking og tilgangur lífsins, mark og takmark 

mannlegrar tilveru (Ben-Shahar 2007/2009). Hamingjan er efst í markmiðapíramídanum, 

það takmark sem öll önnur takmörk stefna að og við sækjumst eftir hamingjunni vegna 

þess að það liggur í eðli okkar að gera það. Skoski heimspekingurinn David Hume hélt 

því fram að æðsta takmark allra athafna mannsins væri að öðlast hamingju. Auðæfi, 

frægð, aðdáun og öll önnur markmið væru óæðri og lítilvægari en hamingjan. Hvort sem 

við þráum efnisleg gæði eða félagsleg eru þau til að ná einu takmarki, hamingju (Ben-

Shahar 2007/2009).  

Hamingja er vítt hugtak, orðið hamingja hefur svipaða merkingu og lífsgæði og 

vellíðan. Hamingja á við að lífið sé gott en vísar ekki til þess hvað það sé sem er gott við 

lífið (Veenhoven, 2006). Fólk virðist skilja hugtakið hamingja vel og virðist hafa ágætis 

hugmynd um að það snúist um jákvæðar tilfinningar og lífsánægju (Argyle, 2001). 

Hamingjusöm manneskja upplifir jákvæðar tilfinningar og finnst um leið að líf sitt hafi 

tilgang. Skilgreiningin er ekki takmörkuð við einstakt augnablik heldur nær yfir 

heildstæðar upplifanir manns, maður getur þolað tilfinningalegan sársauka af og til og 

samt verið hamingjusamur í heildina. Þegar talað er um hamingju er ekki átt við 

stanslausa upphafningu eða algleymi því öll upplifum við tilfinningalegar hæðir og 

lægðir. Við getum upplifað depurð af og til, þegar við verðum fyrir missi eða ósigri og 

samt lifað hamingjusömu lífi. Óraunsæjar væntingar um stöðuga gleðivímu leiða raunar 
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óhjákvæmilega til vonbrigða og vanmáttarkenndar og þar með til neikvæðra tilfinninga 

(Ben-Shahar 2007/2009). 

Margar rannsóknir benda til þess að hamingjan sé leið til að ná almennt meiri 

velgengni (Argyle, 2001). Í umfjöllun um rannsóknir á hamingju segja sálfræðingarnir 

Lyubomirsky, King og Diener (2005) að rannsóknir sýni fram á að hamingjusömu fólki 

vegni vel á mörgum sviðum lífsins, í hjónabandi, vináttusamböndum og starfi og séu 

heilsusamlegri. Rannsóknir sýna að tengslin á milli hamingju og velgengni virka í báðar 

áttir. Það er ekki aðeins velgengni, hvort sem er í starfi eða ástum sem ýtir undir 

hamingju, heldur leiðir hamingjan af sér meiri velgengni (Ben-Shahar 2007/2009).  

Veenhoven (1984) lýsir hamingju á tvo vegu, heildstæðri og í hlutum. Heildstæð 

hamingja á við hversu vel einstaklingur metur heildargæði lífs síns. Þannig vísar 

hamingja til viðhorfa manneskjunnar til lífs síns og þau haldast stöðug með tilfinningum 

og hugmyndum hennar. Þessar tilfinningar og hugmyndir manneskjunnar eru svo hlutar 

hamingju. Þegar fólk metur líf sitt notast það við þá hluti sem hafa áhrif á þau og 

hugsanir sínar. Fólki getur liðið vel oftast en verið meðvitað um það að það hafi ekki náð 

markmiðum sínum, eða þá að fólkið hafi náð markmiðum sínum en líði ekki vel. Þetta 

heildarmat er breytilegt og spurningin um hamingju er raunvísindaleg og byggir á þessu 

mati (Veenhoven, 2006). 

Systkinasambönd og hamingja 

Höfundurinn og sálfræðingurinn Michael Argyle (2001) telur að félagsleg sambönd, 

vinna og tómstundir séu aðalorsakir hamingju. Sambönd eins og ástarsambönd, 

hjónabönd og systkina- og vináttusambönd eru þannig orsakir hamingju. Ed Diener og 

Martin Seligman (2002) hafa gert rannsóknir á afar hamingjusömu fólki og borið það 

saman við fólk sem ekki var eins hamingjusamt. Sá ytri þáttur sem greindi hópana tvo að 

voru „gefandi og fullnægjandi félagsleg tengsl“. Það var nauðsynlegt að eyða 

þýðingarmiklum tíma með vinum, rómantískum félaga og fjölskyldu (Ben-Shahar 

2007/2009). Samkvæmt Argyle (2001) er ástæða þess að félagsleg sambönd orsaki 

hamingju sú að það skiptir máli að deila lífi okkar með fólki sem okkur þykir vænt um 

og sem þykir vænt um okkur. Það skiptir máli að deila með öðrum atburðum lífs okkar, 

hugsunum og tilfinningum. Þessar hugmyndir eru í samræmi við hugmyndir sautjándu 

aldar heimspekingsins Francis Bacon en samkvæmt honum margfaldar náin vinátta 

gleðina og helmingar sorgina. Aristóteles skrifar á svipuðum nótum þegar hann segir að 
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án vináttu sé engin hamingja hugsanleg (Ben-Shahar 2007/2009). Samkvæmt þessu ættu 

systkinasambönd að orsaka hamingju því að systkini veita félagslegan stuðning, í formi 

hjálpar, tilfinningalegs stuðnings og félagsskapar í ánægjulegum tómstundum (Argyle, 

2001). 

Argyle og Furnham (1983) könnuðu ástæður þess að félagsleg sambönd væru 

uppspretta hamingju. Þeirra niðurstöður bentu meðal annars til að samband fólks við 

systkini hafi áhrif á félagsskap sem aftur hefur áhrif á hamingju (Argyle, 2001). 

Félagsskapur á við samveruna þegar systkini njóta samvista hvors annars (Cole og 

Kerns, 2001). Aðrir hafa sýnt fram á að systkini séu ein aðal uppspretta tilfinningalegs 

stuðnings á uppvaxtarárum (Lamb, 1982; Tucker, Barber og Eccles, 1997). 

Systkinasambönd á táningsaldri sýna einnig félagslegan stuðning systkina (Lempers og 

Clark-Lempers, 1992; Steinberg og Morris, 2001). Í bernsku eru systkini álitin 

leikfélagar (Yenes, Olabarrieta, Arranz og Artamendi, 2000), en á táningsaldri verður 

hlutverk systkina það að veita hvoru öðru stuðning og nánd þar sem miklar félagslegar, 

tilfinningalegar og hugrænar breytingar verða (Oliva og Arranz, 2005). Sumar 

rannsóknir hafa sýnt að jákvæð sambönd á milli systkina eru tengd við persónulegt 

jafnvægi (e.personal adjustment) og að áhrif systkina séu jafnvel meiri en foreldra 

(Seginer, 1998; Yeh, 2001). Hvort að systkinasambönd leiði til meiri vellíðan á eldri 

árum er umdeilanlegt. Í rannsókn Cumming og Henry (1961) fundu þeir að eldra fólk 

sem bjó með systkinum sínum hafði meira siðferðisþrek (e.morale) heldur en þau sem 

bjuggu ekki með systkinum sínum (Cicirelli, 1991). Cicirelli (1977, 1980) sýndi fram á 

að eldra fólk sem hafði meiri samskipti við systkini sín hafði meiri stjórn á lífi sínu og 

árið 1979 komst Cicirelli að því að flestir fullorðnir litu á systkini sín sem stuðningsnet 

sem hægt væri að leita til þegar eitthvað bjátaði á (Cicirelli, 1991). Þá er sálfræðilegur 

stuðningur mikilvægur fyrir fullorðna. Það að veita félagskap, vera trúnaðarvinur, gefa 

ráð, hjálpa við ákvarðanatöku og að auka siðferðisþrek er allt dæmi um sálfræðilegan 

stuðning sem systkini veita hvoru öðru (Cicirelli, 1991). Fleiri rannsóknir hafa sýnt að 

félagslegur og sálfræðilegur stuðningur auki vellíðan og lífsánægju fólks (Cassell, 1976; 

Cobb, 1976; Turner, 1981). Sálfræðilegur stuðningur er því líklegur til að auka hamingju 

fólks og rannsóknir benda til þess að systkini fólks gegni lykilhlutverki í hamingju þess. 

Í framhaldi af þessum rannsóknum hafa menn velt því fyrir sér hvort að upplifun fólks af 

því að eiga systkini sé mismunandi eftir kyni þeirra.  
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Kyn og upplifun fólks af því að eiga systkini 

Rannsókn þeirra Tucker, Barber og Eccles (1997), sem gerð var á eiginleikum í 

systkinasamböndum unglinga, leiddi í ljós að stelpur sögðust fá meiri stuðning, voru 

ánægðari með stuðning systkina sinna og sögðust vera undir áhrifum (e.being 

influenced) frá systkini sínu frekar en strákar. Stelpur sögðust einnig vera í nánari 

samböndum við systkini sín heldur en strákar sögðust vera (Buhrmester, 1992).  

Niðurstöður þeirra Furman og Burhmester (1985) benda einnig til að stúlkum finnist 

systkinasambönd sín veita þeim meiri stuðning en strákum. Samkvæmt þessum 

niðurstöðum ættu systkini því frekar að stuðla að hamingju kvenna en karla.  

Möguleg skýring á því hvers vegna samband við systkini skipti stelpur meira 

máli en stráka er að strákar eru ekki jafn færir í nánum samskiptum og eru ólíklegri til að 

ræða um tilfinningar sínar og vandamál við systkini sín heldur en stelpur (Tucker, Barber 

og Eccles, 1997). Niðurstöður  þessara rannsókna hafa einnig verið túlkaðar á þann hátt 

að konur hafi tilhneigingu til að mynda sterkari tilfinningar gagnvart 

fjölskyldusamböndum og séu því háðari því að þau sambönd séu góð (Oliva og Arranz, 

2005). Sumar rannsóknir sem sýnt hafa fram á kynjamismun gefa til kynna að 

persónulegt jafnvægi sé frekar háð systkinasamböndum hjá konum heldur en körlum 

(Bank, Patterson og Reid, 1996; Colarossi og Eccles, 2000; Davis, 2000; Geuzaine, 

Debry og  Leisens, 2000; Sutton, 1996). Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

niðurstöður rannsókna sem sýna fram á meiri næmni hjá konum í nánum samböndum. 

Önnur mikilvæg skýring á því hvers vegna stelpur verða fyrir meiri áhrifum af 

systkinasamböndum en strákar er samkvæmt sex role socialization theory (Harter, 1990), 

sú að strákar einblína á stjórn (e.domination) og könnun (e.exploration) umhverfis síns á 

meðan stúlkur einblína á náin sambönd. Rannsóknir benda til að þessi skýring eigi við 

rök að styðjast. Rannsóknir þeirra Colarossi og Eccles (2000) og Slavin og Rainer 

(1990) sýndu til dæmis að sjálfsálit og lífsánægja stúlkna sé háð nánum samböndum en 

hjá strákum eru aðrir hlutir eins og náms- og íþróttageta mikilvægari. Rannsókn þeirra 

Oliva og Arranz (2005) sýndi einnig að það að eiga systkini skiptir máli fyrir félagslegt 

og persónulegt jafnvægi hjá táningum þótt að það sé aðallega hjá stúlkum (Oliva og 

Arranz, 2005). Það má því færa bæði kenningarleg og raunvís rök fyrir því að 

systkinasambönd hafi frekar áhrif á hamingju kvenna en karla. En rannsóknir á 

samböndum systkina hafa verið gagnrýndar. Buhrmester (1992) hefur til dæmis haldið 

því fram að taka þurfi tillit til breyta eins og kynjasamsetningar í systkinahópum því sú 
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breyta er mikilvæg spábreyta um upplifun og reynslu systkina. Það getur til að mynda 

verið að það skipti máli hvort systkini séu af sama kyni eða af sitthvoru kyninu.  

Rannsóknir sýna að upplifun systkina er mismunandi eftir því hvernig 

kynjasamsetningin er í systkinahópnum. Í rannsókn Maccoby (1990) segir að rannsóknir 

á vinasamböndum hafi sýnt að börn virðist leita eftir leikfélaga af sama kyni. Þetta gefur 

til kynna að börn á miðjum barnsaldri fram á táningsár fái meiri vinskap 

(e.companionship) frá systkinum af sama kyni (Cole og Kerns, 2001). Aðrar rannsóknir 

styðja þetta. Rannsóknir hafa til dæmis sýnt að hjá börnum á miðjum barnsaldri 

(e.middle childhood) eru náin samskipti algengust hjá systkinum sem eru af sama kyni 

(Buhrmester, 1992: Furman og Buhrmester, 1985). Sömu niðurstöður er að finna í 

rannsóknum sem gerðar hafa verið um systkinasambönd unglinga. Rannsóknir á 

unglingum hafa sýnt að hlýleiki og nánd er algengari hjá systkinum af sama kyni 

(Bowerman og Dobash, 1974; Furman og Buhrmester, 1985). Árið 1990 komust 

Buhrmester og Furman að því að stelpur skynjuðu meiri vinskap frá systrum sínum 

heldur en bræðrum og strákar skynjuðu meiri vinskap frá bræðrum sínum heldur en 

systrum. Þessar niðurstöður benda því til að systur ættu að auka hamingjusemi stúlkna 

en að bræður ættu að auka hamingjusemi drengja. En samband þessara breyta getur verið 

enn flóknara því að hamingja stjórnast ekki eingöngu af nánum samskiptum við aðra. 

Hún stjórnast væntanlega einnig af þáttum eins og óvináttu og fjandskap. Þannig má 

gera ráð fyrir að óvinátta á milli systkina dragi úr hamingju þeirra. Rannsóknir á þáttum 

eins og óvináttu milli systkina benda til að systkinapör af sama kyni upplifi minni 

óvináttu eða fjandskap en systkinapör af sitthvoru kyninu (Conger, Bryant og Brennon, 

2004). Það er því ástæða til að ætla að bræður dragi úr hamingju stúlkna og að systur 

dragi úr hamingju bræðra. 

Markmið þessarar rannsóknar er að athuga hvort samband systkinasamsetningar 

og hamingju sé háð kyni. Þetta verður skoðað hjá fullorðnu fólki og er því gert ráð fyrir 

að nánd systkina og óvinátta haldist að einhverju leyti fram á fullorðins ár. Rannsóknir 

Cicirelli (1980,1982) hafa sýnt að flestir fullorðnir eru frekar nánir eða mjög nánir 

systkinum sínum, þar sem mesta nándin er á milli systra. Konur sem eiga systur ættu því 

að vera hamingjusamari en konur sem ekki eiga systur. Það sama ætti að eiga við um 

karla. Þeir karlar sem eiga bræður ættu að vera hamingjusamari en karlar sem eiga ekki 

bræður. Þróun óvináttu eða fjandskapar fram á fullorðinsár er ekki jafn ljós. Fjandskapur 

virðist minnka þegar fólk eldist (Cicirelli, 1989), en þó svo að systkini virðist þróa með 
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sér leiðir til að hafa samskiptin sem friðsælust virðast tilfinningar tengdar fjandskap 

halda áfram að vera til fram á fullorðins ár (Cicirelli, 1991). Samkvæmt þessum 

niðurstöðum ættu því systkini af andstæðu kyni að draga úr hamingju fólks.  

Við setjum því fram þá tilgátu að samband á milli systkinasamsetningar og 

hamingju sé háð kyni. Gert er ráð fyrir að konur sem að alast einungis upp með systrum 

séu hamingjusamari en þær sem alast upp í blönduðum systkinahópi. Við gerum 

jafnframt ráð fyrir að konur sem alast einungis upp með bræðrum séu óhamingjusamari 

en hinir tveir hóparnir. Á sama hátt er gert ráð fyrir að karlar sem alast einungis upp með 

bræðrum séu hamingjusamari en þeir sem alast bæði upp með systrum og bræðrum. Þeir 

karlar sem alast einungis upp með systrum eru síðan óhamingjusamari en hinir tveir 

hóparnir.  
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Aðferð 

Þátttakendur 

Í rannsókninni voru 161 þátttakendur sem valdir voru með hentugleik og voru nemendur 

í sálfræði og verkfræði við Háskóla Íslands, þeir voru allir sjálfboðaliðar. Alls voru átta 

þátttakendur sem ólust ekki upp með systkinum og þar sem hamingja var aðeins skoðuð 

út frá þeim sem ólust upp með systkinum voru þeir fjarlægðir. Þátttakendur voru því 153 

og þar af voru 75 konur og 78 karlar. Meðalaldur var 24 ár og staðalfrávikið 6,65. 

Mælitæki 

Hamingja var mæld með hamingjukvarða Oxfords (Oxford Happiness Questionnaire, 

OHQ, Hills og Argyle, 2001). Hamingjukvarði Oxford er 29 atriða sjálfsmatskvarði sem 

samanstendur af stuttum fullyrðingum um viðhorf fólks til lífsins og metur hamingju í 

víðu samhengi. Staðhæfingum er svarað á 6 punkta Likert kvarða, frá 1 = algerlega 

ósammála til 6 = algerlega sammála, skor á kvarðanum geta verið á bilinu frá 10 til 60. 

Dæmi um staðhæfingu er „Ég er ekki sérlega bjartsýn(n) á framtíðina“. Salka 

Guðmundsdóttir þýddi (Hills og Argyle, 2001). Gert var ráð fyrir að öll atriði kvarðans 

væru að mæla einn og sama hamingjuþáttinn. Áreiðanleiki listans var góður eða α = 0,91 

en þáttagreining leiddi í ljós að fleiri en einn þáttur lægi að baki og því þyrfti að skoða 

réttmæti kvarðans. 

Ákveðið var að forprófa íslensku útgáfu hamingjukvarða Oxfords. Alls tóku 111 

manns þátt í forprófun. Þátttakendur voru valdir með hentugleik og voru allir 

sjálfboðaliðar. Konur voru 92 talsins og karlar 19. Meðalaldur var 25,5 ár og 

staðalfrávikið 2,7. Listinn var lagður fyrir á www.kwiksurvey.com og send var út 

tilkynning á Facebook til vina og vandamanna og þeir beðnir um að taka þátt. Opið var 

fyrir könnunina í tvær vikur. Forprófun fólst í atriðagreiningu, þáttagreiningu og 

áreiðanleikamati. Við þáttagreininguna var notast við principal axis factoring. 

Niðurstöður sýndu að Bartlett‘s próf var tölfræðilega marktækt. KMO (Kaiser-Mayer-

Olkin Measure of Sampling Adequacy) prófið þarf að vera hærra en 0,5 til að réttlæta 

þáttagreiningu og hérna var það 0,783. Gögnin voru því þáttagreinanleg.  

Niðurstöður þáttagreiningar sýndu að átta þættir með eigingildi hærra en 1 

skýrðu saman 58,32% af heildardreifingu breytanna 29. Niðurstöður skriðuprófs bentu 

til þess að þættirnir væru að minnsta kosti tveir (sjá viðauka A). Í ljósi þess að gert er ráð 

http://www.kwiksurvey.com/
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fyrir að atriðin mæli einn þátt var ákveðið að draga einn þátt út. Hann skýrði aðeins 

18,59% af heildardreifingu breytanna og nokkur fjöldi atriða hafði neikvæða eða lága 

fylgni við þáttinn (sjá viðauka B). Í framhaldi af því var gerð atriðagreining. 

Áreiðanleiki kvarðans var metinn með alfastuðli og var hann ásættanlegur α = 0,821. 

Þegar fylgni atriða við leiðrétta heildareinkunn var skoðuð bentu niðurstöður hins vegar 

til að talsverður fjöldi atriða greindi illa á milli mishamingjusamra svarenda (sjá viðauka 

C). Því var ákveðið að fjarlægja þau atriði sem komu illa út úr atriða- og þáttagreiningu. 

Alls voru nítján atriði tekin út. Lokaútgáfa kvarðans samanstóð því af 10 atriðum (sjá 

viðauka D), þar sem heildarskor kvarðans var á bilinu 10 til 60. Í rannsókninni sjálfri 

voru mælingafræðilegir eiginleikar tíu atriða kvarðans einnig metnir.  Principal axis 

factoring var notuð til að þáttagreina gögnin.  Bartlett‘s prófið var marktækt miðað við α 

≤ 0,05 og KMO var 0,813.  Gögnin voru því þáttagreinanleg.  Niðurstöður sýndu að 

tveir þættir höfðu eigingildi hærra en 1 en skriðupróf benti til þess að einn þáttur lægi að 

baki svörum við atriðunum tíu (sjá viðauka E).  Þáttahleðslur voru á bilinu 0,4 til 0,6 og 

voru því allar hærri en 0,4 (sjá viðauka F).  Atriðagreining leiddi í ljós að leiðrétt fylgni 

við heildareinkunn var í öllum tilfellum hærri en 0,3 (sjá viðauka G) og alfastuðullinn 

var ásættanlegur eða 0,803. 

Rannsóknarsnið 

Frumbreyturnar voru kyn og systkinasamsetning. Kyn tók gildin „karl“ og „kona“ og 

systkinasamsetning tók gildin „eingöngu systur“, „systur og bræður“ og „eingöngu 

bræður“. Fylgibreytan var hamingja. Notast var við millihópasnið. 

Framkvæmd 

Í rannsókninni var tíu atriða útgáfa af hamingjukvarða Oxfords lagður fyrir nemendur í 

Háskóla Íslands, þá voru þeir einnig spurðir hvort þeir hefðu alist upp með systkinum, 

annaðhvort systrum, bræðrum eða bæði systrum eða bræðrum. Með systkinum var átt 

við al-, fóstur- og hálfsystkini. Bakgrunnspurningar eins og aldur og kyn voru einnig 

lagðar fyrir.  

Tölfræðileg úrvinnsla 

Við vinnslu gagna var notað tölfræðiforritið SPSS og Excel við gerð taflna, notast var 

við millihópasnið þar sem bornir voru saman sex hópar. Við greiningu gagna var gerð 

fjölbreytudreifing (FANOVA). Miðað var við marktektarmörkin α = 0,05. 
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Niðurstöður 

Tafla 1 sýnir meðalhamingju og staðalfrávik eftir systkinasamsetningu. Í töflunni sést 

lítill munur á meðalskori milli hópa á hamingjukvarðanum. Þeir sem ólust einungis upp 

með systrum skoruðu að meðaltali hærra á hamingjukvarðanum en þeir sem ólust bæði 

upp með systrum og bræðrum og einungis bræðrum. Dreifigreining leiddi í ljós að 

meginhrif systkinasamsetningar voru ekki tölfræðilega marktæk: F (2,147) = 0,377,       

p = 0,687.  

 

Tafla 1. Áhrif systkinasamsetningar á hamingju     

 

Ólst einungis upp með 

systrum 

Ólst bæði upp með systrum 

og bræðrum 

Ólst einungis upp með 

bræðrum 
Heild 

  

 

n=48 
 

n=52 
 

n=53 
 

n=153 

 
  

 

M (sf) M (sf) M (sf) M (sf)      

Hamingja 49,02 5,82 48,29 7,03 48,13 6,04 48,64 6,30 
 

M = meðaltal, (sf) = staðalfrávik, n = fjöldi þátttakenda.  

 

 

Tafla 2 sýnir samband einkunnar á hamingjukvarða Oxfords og systkinasamsetningar 

eftir kyni. Ef fyrst er litið til meðaleinkunnar kvenna sést að meðalskor kvenna sem eiga 

einungis systur er hærra  = 50 en meðalskor kvenna sem ólust upp í blönduðum 

systkinahópi  = 48. Þær konur sem alast einungis upp með bræðrum hafa lægsta 

meðalskor á kvarðanum  = 47. Þegar karlar eru skoðir sést að karlar sem alast eingöngu 

upp með bræðrum hafa hærra meðalskor  = 49 en karlar sem alast upp í blönduðum 

systkinahópi  = 48 en enginn munur er á meðalskori karla sem alast upp í blönduðum 

systkinahópi og þeirra sem alast einungis upp með systrum. Munur á meðaltölum 

þessara hópa er því mjög lítill þó svo að hann sé í rétta átt. Dreifgreining leiddi í ljós að 

ekki var tölfræðilega marktæk samvirkni  á milli kyns og systkinasamsetningar F (2,147) 

= 0,956, p = 0,387. Tilgátan stóðst því ekki.  
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Tafla 2. Meðalhamingja og staðalfrávik hópa eftir kyni 

 
Konur 

n =75 

Karlar 

n =78   

  M (sf) M (sf) 

     Ólst einungis upp með systrum 50,33 1,50 48,23 1,16 

Ólst bæði upp með systrum og bræðrum 48,17 1,30 48,40 1,20 

Ólst einungis upp með bræðrum 47,58 1,11 49,05 1,42 

          

M = meðaltal, (sf) = staðalfrávik, n = fjöldi þátttakenda.  
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Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvort að samband milli hamingju og 

systkinasamsetningar væri háð kyni. Munur á milli sex hópa var metinn, annars vegar 

kvenna sem ólust einungis upp með systrum, bæði systrum og bræðrum og sem ólust 

einungis upp með bræðrum. Og hins vegar karla sem ólust einungis upp með bræðrum, 

bæði systrum og bræðrum og einungis með systrum. Samvirkni systkinasamsetningar og 

kyns var ekki fyrir hendi. 

Þessi rannsókn er sú fyrsta sem skoðar samband þessara breyta og eru niðurstöður í 

ósamræmi við niðurstöður rannsókna sem hafa gefið til kynna að upplifun systkina sé 

mismunandi eftir því hvernig kynjasamsetning er í systkinahópum (Tucker, Barber og 

Eccles, 1997).  

Samkvæmt þessum rannsóknum eru náin samskipti algengust hjá systkinum af sama 

kyni (Buhrmester, 1992; Furman og Buhrmester, 1985). Þá hafa rannsóknir á 

vinasamböndum sýnt að börn leita eftir leikfélaga af sama kyni, því má gera ráð fyrir að 

þau fái meiri vinskap frá systkinum sínum ef þau eru af sama kyni (Cole og Kerns, 

2001). Burhmester og Furman (1990) komust svo að því að stelpur skynjuðu meiri 

vinskap frá systrum sínum heldur en bræðrum og strákar skynjuðu meiri vinskap frá 

bræðrum sínum heldur en systrum. Allar þessar rannsóknir benda til að samband 

systkinasamsetningar og kyns hafi einhverjar afleiðingar í systkinasamböndum, en hér er 

ekki hægt að tengja þetta samband við hamingju. Í upphaflega 29 atriða hamingjukvarða 

Oxfords komu próffræðilegir eiginleikar ekki nógu vel út, áreiðanleikinn var góður en 

þáttagreining sýndi að það mætti draga hugtakaréttmæti kvarðans í efa. Þannig væri 

eflaust betra að skoða réttmæti kvarðans nánar, þá væri hægt að vinna með 

spurningarnar í kvarðanum og laga þær og bæta í stað þess að taka þær út eins og gert 

var í þessari rannsókn.  

Þar sem hamingja er huglæg er erfitt að mæla hana. Það væri því áhugavert að skoða 

þetta með öðrum mælingum á hamingju og athuga hvort að það væri samræmi á milli 

mælinga. Einnig væri áhugavert að fá nákvæmari upplýsingar um systkinasambandið, 

það er hvort að systkinin eigi í samskiptum og hvernig þau samskipti séu, til dæmis góð 

eða slæm eða náin eða ekki. Einnig hver aldursmunur systkina sé, hvort að það sé langt á 

milli þeirra í árum eða ekki. Þar sem það gæti verið að þau systkini sem séu nær í aldri 

væru ef til vill í meiri samskiptum og ættu meira sameiginlegt en þau sem eru miklu 

eldri eða yngri. Í því sambandi væri áhugavert að notast við þá matslista sem notaðir eru 
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í rannsóknum á systkinasamböndum svo sem SQS (Sibling Qualities Scale) sem snýst 

um mat systkina á því hver gæðin eru í systkinasambandinu og þau eru metin út frá 

eiginleikum þess og SAS (Sibling Activities Scale) sem snýst einnig um mat systkina á 

því hver gæðin eru í systkinasambandinu þar sem systkini segja frá því hvað þau gera 

með systkini sínu (Cole og Kerns, 2001). Áhugavert væri að athuga hvort að það 

kæmi meiri munur í ljós ef að börn eða unglingar væru skoðaðir í stað fullorðinna. Þar 

sem börn og unglingar eru ef til vill í meiri samskiptum þar sem þau búa að öllum 

líkindum saman, væri gaman að vita hvort að systkinasamsetningin skipti meira máli 

fyrir hamingju þeirra en fullorðinna. Einnig væri möguleiki á að skoða systkini af sama 

kyni og sitthvoru kyni sem væru í sama grunnskóla og athuga hvort að samskipti á þeim 

vettvangi skiptu máli fyrir hamingju þeirra, jafnvel hvort að óvinátta og fjandskapur væri 

meiri en hjá systkinum sem væru ekki í sama skóla. 
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Viðauki A  

Sýnir skriðupróf fyrir upphaflega 29 atriða hamingjukvarða Oxfords.  
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Viðauki B  

Tafla 3. Sýnir þáttahleðslu 29 atriða hamingjukvarða Oxfords.  

 

Tafla 3.  

  
Hamingja 

Sp1 Ég er ekki sérlega ánægð(ur) með mig eins 

og ég er 

-,560 

Sp2 Ég hef gríðarlegan áhuga á öðru fólki ,280 

Sp3Mér finnst lífið gefa mér mikið ,428 

Sp4 Ég ber mjög hlýjar tilfinningar til nánast 

allra 

,455 

Sp5 Ég vakna sjaldnast úthvíld(ur) -,319 

Sp6 Ég er ekki sérlega bjartsýn(n) á framtíðina ,070 

Sp7 Ég hef gaman af flestu ,655 

Sp8 Ég er alltaf áhugasöm/áhugasamur og tek 

virkan þátt 

,521 

Sp9 Lífið er gott ,578 

Sp10 Mér finnst heimurinn ekki vera góður 

staður 

,056 

Sp11 Ég hlæ mikið ,626 

Sp12 Ég er ánægð(ur) með allt í lífi mínu ,552 

Sp13 Mér finnst ég ekki aðlaðandi í útliti -,113 

Sp14 Það er ósamræmi á milli þess sem ég 

myndi vilja gera og þess sem ég hef gert 

,062 

Sp15 Ég er mjög hamingjusöm/hamingjusamur ,558 

Sp16 Ég sé fegurð í sumum hlutum ,366 

Sp17 Ég hef alltaf upplífgandi áhrif á aðra ,639 

Sp18 Ég hef tíma til alls sem mig langar að gera ,333 

Sp19 Mér finnst ég ekki hafa sérlega mikla 

stjórn á lífi mínu 

,031 

Sp20 Mér finnst ég geta tekist á við hvað sem er ,239 

Sp21 Mér finnst ég vera vel vakandi andlega ,636 

Sp22 Ég upplifi oft gleði og kæti ,701 
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Sp23 Ég á ekki auðvelt með að taka ákvarðanir -,082 

Sp24 Ég sé ekki sérstaka merkingu eða tilgang 

með lífi mínu 

,144 

Sp25 Mér finnst ég hafa mikla orku ,586 

Sp26 Ég hef yfirleitt góð áhrif á atburði ,665 

Sp27 Ég skemmti mér ekki vel með öðru fólki ,126 

Sp28 Mér finnst ég ekki sérlega heilbrigð(ur) -,068 

Sp29 Ég á ekki sérlega hamingjuríkar 

minningar um fortíðina 

-,004 
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Viðauki C  

Tafla 4. Sýnir leiðrétta fylgni fyrir 29 atriði hamingjukvarða Oxfords. 

Tafla 4.                       

  
Leiðrétt      

fylgni 

Sp1Ég upplifi oft gleði og kæti -0,206 

Sp2Ég hef yfirleitt góð áhrif á atburði 0,083 

Sp3Ég hef gaman af flestu 0,200 

Sp4Ég hef alltaf upplífgandi áhrif á aðra 0,142 

Sp5Mér finnst ég vera vel vakandi andlega -0,116 

Sp6Ég hlæ mikið 0,685 

Sp7Mér finnst ég hafa mikla orku 0,399 

Sp8Lífið er got 0,331 

Sp9Ég er ekki sérlega ánægð(ur) með mig eins og 

ég er 
0,222 

Sp10Ég er mjög hamingjusöm/hamingjusamur 0,532 

Sp11Ég er ánægð(ur) með allt í lífi mínu 0,251 

Sp12 Ég er alltaf áhugasöm/áhugasamur og tek 

virkan þátt 
0,333 

Sp13 Ég ber mjög hlýjar tilfinningar til nánast allra 0,472 

Sp14 Mér finnst lífið gefa mér mikið 0,444 

Sp15 Ég sé fegurð í sumum hlutum 0,314 

Sp16Ég hef tíma til alls sem mig langar að gera 0,235 

Sp17Ég vakna sjaldnast úthvíld(ur) 0,457 

Sp18Ég hef gríðarlegan áhuga á öðru fólki 0,099 

Sp19Mér finnst ég geta tekist á við hvað sem er 0,616 

Sp20Ég sé ekki sérstaka merkingu eða tilgang með 

lífi mínu 
0,118 

Sp21Ég skemmti mér ekki vel með öðru fólki 0,301 

Sp22Mér finnst ég ekki aðlaðandi í útliti 0,263 

Sp23Ég á ekki auðvelt með að taka ákvarðanir 0,234 

Sp24Ég er ekki sérlega bjartsýn(n) á framtíðina 0,707 

Sp25Mér finnst ég ekki sérlega heilbrigð(ur) 0,204 

Sp26Það er ósamræmi á milli þess sem ég myndi 

vilja gera og þess sem ég hef gert 
0,298 

Sp27Mér finnst heimurinn ekki vera góður staður 0,673 
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Sp28Mér finnst ég ekki hafa sérlega mikla stjórn á 

lífi mínu 
0,506 

Sp29Ég á ekki sérlega hamingjuríkar minningar um 

fortíðina 
0,567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

26 

Viðauki D  

Sýnir tíu atriða lokaútgáfu hamingjukvarða Oxfords. 

 

Dragðu hring um það svar sem best lýsir því hversu sammála eða ósammála þú ert 

hverri fullyrðingu.  

 

 
Algerlega 
ósammála 

Mjög 
ósammála 

Frekar 
ósammála 

Frekar 
sammála 

Mjög 
sammála 

Algerlega 
sammála 

1. Ég er ekki sérlega 
bjartsýn(n) á framtíðina 

1 2 3 4 5 6 

2. Mér finnst heimurinn ekki 
vera góður staður 

1 2 3 4 5 6 

3. Mér finnst ég ekki 
aðlaðandi í útliti 

1 2 3 4 5 6 

4. Það er ósamræmi á milli 
þess sem ég myndi vilja 
gera og þess sem ég hef 
gert 

1 2 3 4 5 6 

5. Mér finnst ég ekki hafa 
sérlega mikla stjórn á lífi 
mínu 

1 2 3 4 5 6 

6. Ég á ekki auðvelt með að 
taka ákvarðanir 

1 2 3 4 5 6 

7. Ég sé ekki sérstaka 
merkingu eða tilgang með 
lífi mínu 

1 2 3 4 5 6 

8. Ég skemmti mér ekki vel 
með öðru fólki 

1 2 3 4 5 6 

9. Mér finnst ég ekki 
sérlega heilbrigð(ur) 

1 2 3 4 5 6 

10. Ég á ekki sérlega 
hamingjuríkar minningar um 
fortíðina 

1 2 3 4 5 6 
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Viðauki E  

Sýnir skriðupróf fyrir tíu atriði hamingjukvarða Oxfords.  
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Viðauki F  

 

Sýnir þáttahleðslur fyrir tíu atriði hamingjukvarða Oxfords.  

 

 

Tafla 5.  

  
          

Þáttahleðsla 

Sp1 Ég er ekki sérlega bjartsýn(n) 

á framtíðina 
0,623 

Sp2 Mér finnst heimurinn ekki 

vera góður staður 
0,634 

Sp3 Mér finnst ég ekki aðlaðandi 

í útliti 
0,528 

Sp4 Það er ósamræmi á milli þess 

sem ég myndi vilja gera og þess 

sem ég hef gert 

0,523 

Sp5 Mér finnst ég ekki hafa 

sérlega mikla stjórn á lífi mínu 
0,607 

Sp6 Ég á ekki auðvelt með að 

taka ákvarðanir 
0,528 

Sp7 Ég sé ekki sérstaka merkingu 

eða tilgang með lífi mínu 
0,592 

Sp8 Ég skemmti mér ekki vel 

með öðru fólki 
0,425 

Sp9 Mér finnst ég ekki sérlega 

heilbrigð(ur) 
0,523 

Sp10 Ég á ekki sérlega 

hamingjuríkar minningar um 

fortíðina 

0,421 
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Viðauki G  

 

Sýnir leiðrétta fylgni við heildareinkunn fyrir tíu atriði hamingjukvarða Oxfords.  

 

Tafla 6.  

  
          

Leiðrétt 

fylgni 

Sp1 Ég er ekki sérlega bjartsýn(n) 

á framtíðina 
0,546 

Sp2 Mér finnst heimurinn ekki 

vera góður staður 
0,560 

Sp3 Mér finnst ég ekki aðlaðandi í 

útliti 
0,473 

Sp4 Það er ósamræmi á milli þess 

sem ég myndi vilja gera og þess 

sem ég hef gert 

0,472 

Sp5 Mér finnst ég ekki hafa 

sérlega mikla stjórn á lífi mínu 
0,541 

Sp6 Ég á ekki auðvelt með að taka 

ákvarðanir 
0,467 

Sp7 Ég sé ekki sérstaka merkingu 

eða tilgang með lífi mínu 
0,522 

Sp8 Ég skemmti mér ekki vel með 

öðru fólki 
0,378 

Sp9 Mér finnst ég ekki sérlega 

heilbrigð(ur) 
0,463 

Sp10 Ég á ekki sérlega 

hamingjuríkar minningar um 

fortíðina 

0,377 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


