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Þar sem loftslagið er stöðugt að breytast og ljóst þykir að hegðun manna gerir illt 

verra, er mikilvægt að efla ábyrga umhverfishegðun hjá fólki. Tilraunir til þess hafa 

gengið misvel, enda er umhverfisvæn hegðun þvert á ríkjandi gildi í hinum vestræna 

heimi; efnishyggju. Efnishyggið fólk telur að efnisleg gæði færi þeim hamingju en 

ótal rannsóknir sýna að svo er ekki. Til að sporna við frekari útbreiðslu efnishyggju 

hafa orsakir hennar verið allnokkuð rannsakaðar. Niðurstöður þeirra rannsókna eru 

að ógn og óöryggi geti aukið efnishyggin gildi. Ógnun og óttaboð hafa mikið verið 

notuð til þess að beina athygli fólks að loftlagsbreytingum og afleiðingum þeirra. Í 

þessari rannsókn verður því skoðað hvort sú aðferð sé að hafa þau áhrif að 

efnishyggja, og þar af leiðandi umhverfisvandinn, aukist. Gerð var tilraun með 

samanburði tveggja hópa, annar (n = 79) las ógnvekjandi texta um umhverfisvandann 

en hinn (n = 85) las vongóðan texta. Niðurstöður sýndu, þvert á tilgátur, að 

umhverfisógn dregur úr efnishyggju. Niðurstöðurnar gagnast þeim sem vinna að 

stefnumótun í umhverfismálum og hrekja ríkjandi skoðun fræðimanna að hverskyns 

óöryggi leiði til efnishyggju. 
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Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna hvort umhverfisógn auki efnishyggin gildi og 

efnisleg markmið fólks. Loftslagið er að breytast og flest bendir til þess að lifnaðarhættir 

manna eigi sinn þátt í þeim breytingum (Berglund, 2002). Í ljósi þess er fólk stöðugt áminnt 

um þessar breytingar og það hvatt til þess að huga betur að náttúrunni. Umhverfissinnar hafa 

barist við að beina ljósi á þessa þróun og leita nýrra leiða til að vekja fólk til umhugsunar um 

þau alvarlegu umhverfismálefni sem heimurinn stendur frammi fyrir. Huga þarf þó vel að því 

hvernig slík vitundarvakning fer fram og hvers konar áhrif hún hefur á hegðun fólks. Gæta 

þarf þess að hún sé ekki það ógnandi að fólk fyllist hræðslu og afneiti breytingunum né að það 

telji sig svo veikburða gagnvart yfirvofandi hörmungum að það telji aðgerðir sínar til bjargar 

umhverfinu marklausar og leiti því öryggis í efnislegum gildum og markmiðum. Margt bendir 

til þess að ógn sé einmitt ein orsök efnishyggju og ljóst þykir að efnishyggin gildi ýta undir 

slæma umhverfishegðun. 

  

Hvað er efnishyggja? 

Hugtakið efnishyggja hefur verið notað innan ólíkra fræðigreina í langan tíma, en með ólíkri 

skilgreiningu þó. Gríski heimspekingurinn Democritus var til dæmis einn þeirra fyrstu sem 

aðhylltist efnishyggju. Hann átti þó ekki við þá merkingu hugtaksins eins og það þekkist í 

dag. Á tímum Democritusar stóð efnishyggja fyrir þá trú að heimurinn innihaldi aðeins 

efnisleg atóm í tómarúmi og allt annað orsakist af efni og sé jafnvel smættanlegt í efni (í 

Leahey, 1980).  

Í dag þekkist hugtakið efnishyggja betur sem það mikilvægi sem neytandi leggur á 

veraldlegar eigur (Belk, 1984). Efnishyggjan í þeim skilningi er nú ríkjandi í hinum vestræna 

heimi þar sem neysla snýst ekki um að uppfylla þarfir, heldur um þá merkingu sem fólk 

leggur í vöruna. Í neyslusamfélögum nútímans er framboð og eftirspurn eftir vörum og 

þjónustu meira en þörf er á og fólk endurnýjar vörur sem eru í fullkomnu standi. Framboð af 

vörum og þjónustu er sífellt að aukast, tíska að breytast, tækninni fleygir fram og fólki finnst 

það ekki menn með mönnum nema það fylgi þessum straumum. Fólk aðgreinir sig frá öðrum 

með neysluvenjum sínum og efnislegum hlutum og notar eigur sínar til þess að móta 

sjálfsmynd sína út á við (Dittmar, 2008). Fólk eyðir sífellt meiri tíma í að eignast efnislegar 

eignir, leggur hart að sér og vinnur meira til þess að standa undir þeirri neyslu. Því meiri 

neysla og dýrari eigur sem fólk á, því meiri athygli og virðingu öðlast það í samfélagi okkar. 

Það er því ekki skrítið að fólk telji að ríkidæmi og falleg ímynd sé til marks um velgengni og 

geti gert það hamingjusamt og ánægt með lífið (Richins og Dawson, 1992).  
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Sálfræðilegar skilgreiningar og mælingar á efnishyggju 

Innan sálfræði hefur efnishyggja verið skilgreind á þrennan hátt. Belk (1984) skilgreindi 

efnishyggju sem persónuleika og þróaði mælitækið Belk Materialism Scale (BMS). Hann 

skipti efnishyggju í þrjá þætti, öfund (envy), nísku (nongenerosity) og drottnunargirni 

(possessiveness) og sýndi fram á réttmæti skiptingarinnar með þáttagreiningu. Þessir þættir 

eru fengnir út frá skoðun almennings á efnishyggnu fólki, en inn í þessa kenningu vantar 

ýmsa mikilvæga þætti sem einkenna efnishyggju, svo sem sú hugmynd að efnislegar eigur 

leiði til hamingju (Fournier og Richins, 1991). Skilgreining Belks er talin úrelt í dag og 

mæling hans sjaldan notuð (Gardarsdottir, Jankovic og Dittmar, 2007).  

Nú til dags er algengast að skilgreina efnishyggju sem lífsgildi (value) eða gildismat 

sem ræður hegðun og hugsun. Richins og Dawson (1992) voru fyrst til að skilgreina og mæla 

efnishyggju sem gildi. Þau bjuggu til spurningalistann Material Values Scale (MVS) sem 

mælir þrjá þætti efnishyggju. Þættirnir þrír endurspegla þann ávinning sem efnishyggið fólk 

telur að fáist með eignum. Fyrsti þátturinn er velgengni (success) sem mælir að hvaða marki 

fólk telur velgengni endurspeglast í fjárhag og eigum fólks. Annar þátturinn, hamingja 

(happiness), metur hvort fólk telur að efnislegir hlutir færi því hamingju. Sá þriðji er 

þungamiðja (centrality) sem mælir almennt hversu mikilvæg neysla og eignir eru í daglegu 

lífi fólks (Richins og Dawson, 1992). 

Þriðji háttur skilgreiningar á efnishyggju er skilgreining og mæling Kasser og Ryan 

(t.d. 1993), og er hún öllu flóknari en hefur verið einna mest notuð innan sálfræðinnar. Þeirra 

nálgun byggist á sjálfs-ákvörðunarkenningu Ryans og Deci (Self-determination theory, SDT, 

2000). SDT er húmanísk kenning sem byggir á því að menn hafi eðlislegar sálfræðilegar 

þarfir sem þeir þurfa að fullnægja til þess að öðlast lífsfyllingu. Þær þarfir eru hæfni 

(competence), sambönd (relatedness) og sjálfræði (autonomy). Samkvæmt kenningunni eru 

sum markmið fólks líklegri til þess að uppfylla þessar þarfir en önnur. Til þess að meta ólík 

markmið fólks þróuðu Kasser og Ryan (1993) spurningalistann Aspiration Index (AI). Listinn 

inniheldur ólík markmið og er fólk beðið um að svara því hversu mikilvægt það telur hvert 

markmið vera í þeirra lífi. Markmiðin skiptast í innri (intrinsic) markmið og ytri (extrinsic). 

Hvatinn að baki innri markmiðum er innri ánægja, svo sem að eignast fjölskyldu, 

sjálfsviðurkenning, nánd og samfélag við aðra. Ytri (extrinsic) markmið leiða til efnislegrar 

umbunar, svo sem peninga, frægðar og fallegrar ímyndar. Samkvæmt SDT eru innri markmið 

líklegri til þess að fullnægja sálfræðilegu þörfunum þremur, en þær þarfir þurfa að vera 

uppfylltar til þess að fólk geti orðið hamingjusamt. Dvínandi hamingja í vestrænum ríkjum 

hefur verið skýrð með því að stöðugt meiri áhersla hefur verið lögð á það að uppfylla ytri 
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markmið, og minni tími og orka gefst því til þess að sækjast eftir innri markmiðum (Ryan og 

Deci, 2000). Þrátt fyrir að AI spurningalistinn meti markmið fólks, tala rannsakendur í dag um 

að listinn meti efnishyggin gildi (sbr. Sheldon og Kasser, 2008). Ástæðan fyrir því er sú að 

rannsakendur á þessu sviði telja að markmið megi rekja til undirliggjandi gilda og því sé hægt 

að mæla efnishyggju með þeim markmiðum sem fólk hefur (Kasser og Ahuvia, 2002). 

Hægt er að nota svör fólks við Aspiration Index á marga vegu. Sheldon og Kasser 

(2008) nota AI til að reikna vísitölu sem þeir kalla REIVO (relative extrinsic intrinsic goal 

importance). REIVO vísitalan metur hlutfallslega áherslu á ytri markmið sem hlutfall af innri 

markmiðum. Samkvæmt höfundum er fólk efnishyggnara eftir því hve mikla áherslu það 

leggur á ytri markmið umfram þau innri. Önnur vísitala sem hægt er að reikna úr svörum við 

AI er hlutfallslegt vægi fjárhagsmarkmiða eða relative financial goal importance (RFGI, t.d. 

Garðarsdóttir, Dittmar og Aspinall, 2009; Kasser og Ryan, 1993). Í rannsókninni sem hér 

verður lýst verða báðar þessar vísitölur reiknaðar. 

 

Afleiðingar efnishyggju 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að efnishyggja getur haft fjöldamarga fylgikvilla. Efnishyggnir eru 

óhamingjusamari (Garðarsdóttir, Dittmar og Aspinal, 2009; Kasser og Ryan, 1993, 1996), 

þeir fara verr með umhverfið (Brown og Kasser, 2005), eru skuldsettari (Garðarsdóttir og 

Dittmar, 2012), hafa verri líkamsímynd (Guðnadóttir og Garðarsdóttir – óbirt handrit) og 

líklegri til að sýna andfélagslega hegðun (Giacalone, Jurkiewicz og Deckop, 2008; Elín 

Ormslev og Valgerður Eiríksdóttir, 2010; McHoskey, 1999).  

Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á efnishyggju fjalla um tengsl hennar við 

óhamingju. Það hefur þó reynst erfitt að mæla huglægt gildi eins og hamingju og hefur það 

verið gert á margan máta. Diener, Emmons, Larsen og Griffin (1985) þróuðu þriggja þátta 

kvarða sem mælir almenna hamingju en þeir kalla hugtakið huglæga vellíðan (subjective well 

being, SWB). Þeir þrír þættir eru; mat manna á gæðum eigin lífs, ásamt tíðni jákvæðra 

tilfinninga og tíðni neikvæðra tilfinninga (affect). Rannsóknir sem meta áhrif efnishyggju á 

hamingju hafa oftast athugað aðeins einn eða tvo þessara þátta.  Richins og Dawson (1992) 

athuguðu tengsl efnishyggju þátttakenda meðal annars við ánægju þátttakenda með eigið líf 

og fengu þær niðurstöður að efnishyggnir voru óánægðari með líf sitt. Ahuvia og Wong 

(1995) fengu út sömu niðurstöður þegar þeir notuðu bæði mælikvarða Richins og Dawsons 

(1992) sem og mælikvarða Belks (1984) til þess að meta efnishyggju þátttakenda. Rannsóknir 

Kasser og Ryan leiddu í ljós tengsl efnishyggju við félagsfælni, þunglyndi og 

hegðunarraskanir hjá ungmennum (1993) og hjá fullorðnum (1996).  
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Garðarsdóttir, Dittmar og Aspinall (2009) skoðuðu efnishyggju sem hlutfallslega 

áherslu þátttakenda á fjárhagsmarkmið, eða RFGI. Samkvæmt þeirra niðurstöðum voru þeir 

sem lögðu meiri áherslu á fjárhagsleg markmið óhamingjusamari en aðrir. Þær sýndu þó fram 

á að þetta samband stjórnaðist af þeim hvötum sem lágu að baki fjárhagsmarkmiðum. Ef 

hvatinn að baki sterkra fjárhagsmarkmiða var að verða hamingjusamari, þá var neikvæð fylgni 

við hamingju (SWB). Svo var hins vegar ekki ef hvatinn að baki tengdist velgengni (success).  

Efnishyggja hefur einnig verið tengd kaupáráttu (Dittmar, 2005) þar sem þátttakendur 

sem höfðu óeðlilega kauphegðun mældust mun efnishyggnari en aðrir. Kauphegðun telst 

óeðlileg þegar fólk hefur litla stjórn á kauphegðun sinni og verslar jafnvel til þess að bæta 

líðan sína. Neyslan er þá í engu samræmi við nauðsyn og eykur óþarfa eftirspurn og 

framleiðslu.  

Brown og Kasser (2005) skoðuðu tengsl efnishyggju við hamingju (SWB) og ábyrga 

umhverfishegðun (ecologically responsible behavior; ERB). Samkvæmt þeirra rannsóknum 

voru þátttakendur með umhverfisvænni hegðun hamingjusamari. Þá voru efnishyggnari 

þátttakendur bæði óhamingjusamari og hegðun þeirra meira umhverfisspillandi. Það kemur 

heim og saman við rannsókn Dittmar (2005) þar sem efnishyggið fólk eykur óþarfa 

framleiðslu með kauphegðun sinni. 

Þessar rannsóknir sýna að efnishyggja hefur mikil áhrif á hegðun og líðan fólks til hins 

verra. Þykir því gild ástæða til þess að fræðast meira um hana, reyna að leiða í ljós hvað 

veldur henni og hvernig hægt sé að sporna við útbreiðslu hennar. 

 

Orsakir efnishyggju 

Orsakir efnishyggju eru líklega margþættar og ekki er enn vitað hvað veldur henni. 

Félagsfræðingurinn Ingelhart hefur til að mynda haldið því fram að samfélög sem búa við 

ógn, svo sem kreppu eða stríð, verði efnishyggnari en friðsælli samfélög (Abramson og 

Inglehart, 1995). Hann hefur metið efnishyggju út frá samfélagslegum markmiðum, eins gott 

hagkerfi, þjóðaröryggi og fleira. Telur hann þannig að efnishyggja stafi af samfélagslegu 

óöryggi.  

Innan húmanískrar sálfræði hefur óöryggi einnig verið talið uppspretta efnishyggju. 

Kenning húmanista um óöryggi var sú að þegar öryggi fólk væri ógnað yrði það líklegra til 

þess að leita í ytri gildi og ólíklegra til þess að huga að þeim innri, eins og þroska og vellíðan 

(Maslov, 1954; Rogers, 1964). Þeir sýndu þó ekki stuðning við kenningar sínar með 

rannsóknum og ættu þær því frekar að teljast til lífsspeki heldur en vísinda. Sheldon og Kasser 

(2008) skoðuðu persónulegt óöryggi í anda húmanista. Þátttakendur voru beðnir um að sjá 
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fyrir sér ákveðna manneskju og lýsa því svo hvernig þeim liði í kringum hana. Í einum 

hópnum áttu þátttakendur að að sjá fyrir sér manneskju sem líkaði við þá og tæki þeim 

hvernig sem þeir væru (unconditional positive regard). Þátttakendur í öðrum hóp áttu að sjá 

fyrir sér manneskju sem líkaði við þá svo lengi sem þeir uppfylltu ákveðin skilyrði 

(conditional positive regard). Þátttakendur í þriðja hópnum áttu að sjá fyrir sér manneskju 

sem þeir hitta nánast aldrei, en það var gert til þess að fá hlutlausan hóp til samanburðar. Svo 

var REIVO-skor þátttakenda mælt. Hópurinn sem átti að sjá fyrir sér manneskju sem líkaði 

aðeins við sig að skilyrðum uppfylltum mældist með mestu efnishyggjuna. Var því ályktað að 

persónulegt óöryggi hefði áhrif á efnishyggju (Sheldon og Kasser, 2008). Rannsakendur gátu 

þó ekki vitað hvaða manneskju þátttakendur ímynduðu sér og hvernig áhrif hún hafði á þá. 

Manneskja sem líkar aðeins við þátttakendur þegar þeir uppfylla ákveðin skilyrði gæti til 

dæmis verið vinnuveitandi þeirra og þegar þátttakendur uppfylla þær kröfur sem þeim eru 

gerðar í starfi þá fá þeir laun, eða maki sem gerir kröfur um traust og trúnað. Það telst þó 

tæplega til mikils persónulegs óöryggis að sjá fyrir sér yfirmann eða maka sinn almennt. Það 

þyrfti meiri stjórn í tilraunaaðstæðum til að tryggja að inngripið sé að hafa tilætluð áhrif. 

Kasser og Kasser (2001) fengu þátttakendur til þess að skrá niður tvo minnisstæðustu 

draumana sem þá hafði dreymt, ásamt því að svara spurningalista um efnishyggju. Þeir 

skoðuðu svo draumana hjá þeim 10% þátttakenda sem mældust með mestu efnishyggjuna, 

ásamt þeim 10% með minnstu efnishyggjuna og notuðu þeirra gögn í rannsókninni. 

Rannsakendur skráðu sjálfir niður í örfáum orðum hvað þeim fannst einkennandi fyrir hvern 

draum fyrir sig. Þeir sem mældust með mestu efnishyggjuna skrifuðu um drauma sem 

rannsakendum fannst einkennast af ótta og óöryggi, svo sem að detta, deyja, finnast þeir vera 

óhæfir eða að fjarlægjast ástvini. Þeir þátttakendur sem mældust með minnstu efnishyggjuna 

lýstu frekar draumum þar sem þeir yfirstigu hættu, áttu heilbrigða fjölskyldu eða draumum 

um meiri nánd við ástvini. Þar sem tengsl fundust milli efnishyggju þátttakenda og 

ógnvekjandi drauma, töldu rannsakendur að ógn væri orsök efnishyggju (Kasser og Kasser, 

2001). Þessar ályktanir eru byggðar á þeirra eigin mati á mismunandi draumum þátttakenda 

og flokkað eftir eigin túlkun á þeim. Ekki var tekið tillit til líðan þátttakenda á meðan þeim 

var að dreyma. Atburðir sem rannsakendur dæmdu sem ógnvekjandi gætu jafnvel hafa verið 

spennandi fyrir þátttakendur. Á sama hátt gat aðili sem rannsakendur mátu sem ástvin hafa 

verið fjölskyldumeðlimur sem beitti þátttakandann ofbeldi, og því alls ekki ógnandi fyrir 

þátttakanda að dreyma fjarlægð við þann aðila. Vera má að minnisstæðustu draumar 

þátttakenda hafa verið minnisstæðir einmitt vegna þess að þeir voru ekki líkir hefðbundnum 

draumum þeirra og ekki lýsandi fyrir þeirra líðan almennt. Rannsakendur gefa sér að hver 
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draumur sé einkennandi fyrir manneskjuna og segi til um hvernig henni líður almennt, en 

veikur vísindagrunnur liggur þar að baki. Fátt bendir til þess að innihald drauma endurspegli 

líðan og persónugerð hvorki almennt né á þeim tímapunkti sem fólk dreymir drauminn. 

Rannsóknaraðferðir sem hafa verið notaðar við athugun á tengsl ógnar og efnishyggju 

hafa þróast og nú er beitt ögn hefðbundnari aðferðum en Kasser og Kasser (2001) greina frá. 

Sheldon og Kasser (2008) athuguðu áhrif fjárhagslegrar ógnar á efnishyggju. Þeir 

reiknuðu út REIVO skor þátttakenda fyrir og eftir inngrip. Í inngripi voru þátttakendur settir í 

ímyndaðar aðstæður þar sem þeir lásu texta um mögulega framtíð sína einu ári eftir útskrift úr 

háskóla. Þátttakendum var skipt í tvo hópa, þar sem annar hópurinn fékk jákvæðan texta og 

hinn fékk neikvæðan. Jákvæði textinn fjallaði um að þátttakendum gekk allt í haginn, fengu 

vel launað draumastarf og keyptu sér draumahúsið. Neikvæði textinn fjallaði um það að 

þátttakendur fengu enga vinnu í tengslum við sína menntun, bjuggu í hreysi og voru í miklum 

fjárhagsörðugleikum. Rannsakendur hafa þó ekki gætt þess að neikvæði textinn var mjög 

litaður af efnishyggju, þar sem hann fjallaði um fólk í þessum aðstæðum sem ónytjunga 

(McDonalds nobody). Þeir gáfu þar með til kynna að fólk sem ynni í láglaunastörfum og ætti 

lítið milli hnífs og skeiðar væri minna virði en annað fólk. Þar falla rannsakendur í þá gryfju 

að meta velgengni í lífinu sem fjárhagslega velgengni, en það er einmitt einn þáttur 

efnishyggju samkvæmt Richins og Dawson (1992). Sheldon og Kasser mældu svo aftur 

REIVO eftir inngripið en nú með því að biðja þátttakendur að ímynda sér hvaða markmið 

væru þeim mikilvæg ef sú framtíðarsýn sem þeir lásu umm rættist. Niðurstöður þeirra voru 

þær að hópurinn sem fékk ógnandi textann mældist efnishyggnari eftir inngrip en fyrir það 

(Sheldon og Kasser, 2008). Í stuttu máli voru þeir þó í raun búnir að segja þátttakendum að 

þeir yrðu ónytjungar ef þeir hefðu minna á milli handanna og spurðu svo hvernig þátttakendur 

ætluðu að vinna sig úr því. Það er því ekki skrítið að þátttakendur völdu fjárhagsleg markmið 

þegar búið er að segja að ef þeir geri það ekki séu þeir ónytjungar. 

Þegar efnishyggnu fólki er ógnað  eykst efnishyggja þess og það virðist leita öryggis í 

veraldlegum eignum, samkvæmt rannsóknum Rindfleisch, Burroughs og Wong (2009). Þeir 

mældu efnishyggju með kvarða Richins og Dawson (1992) og skoðuðu fylgni efnishyggju 

þátttakenda við tryggð þeirra við merkjavörur. Þeir skoðuðu einnig óöryggi og fengu fylgni 

milli þess við bæði efnishyggju og tryggð við merkjavörur. Þeir gerðu svo rannsókn þar sem 

þátttakendur áttu ýmist að skrifa um eigin dauða eða um tónlist. Svo var efnishyggjan mæld á 

sama hátt og í fyrri tilrauninni. Efnishyggnir þátttakendur mynduðu meiri tryggð við 

merkjavörur þegar þeim var ógnað, en ekki þegar engin ógn var til staðar. Samkvæmt þessum 

niðurstöðum leitar efnishyggið fólk öryggis í merkjavörum þegar því er ógnað. Rannsakendur 
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túlkuðu niðurstöðurnar þannig að merkjavörurnar tákni þá félagslegu nánd sem efnishyggnu 

fólki vantaði og að tryggð við merkjavörur sé ætlað að koma í stað félagslegrar nándar 

(Rindfleisch, Burroughs og Wong, 2009).  

Fleiri rannsóknir hafa rannsakað tengsl efnishyggju við ógn í tengslum við ótta fólks 

við dauðann (mortality salience). Þykir það góð leið til þess að túlka ógn, þar sem fólk fyllist 

almennt skelfingu við það að vera bent á óhjákvæmilegan dauða þess. Svo virðist sem fólk 

sem óttist dauðann sé efnishyggnara en aðrir. Kasser og Sheldon (2000) gerðu rannsókn þar 

sem þátttakendur voru fengnir til þess að skrifa um eigin dauða, hvernig tilfinningar hann 

vekti og hvað þeir teldu að yrði um þá eftir þeirra dag. Samanburðarhópurinn átti að skrifa um 

tilfinningar sínar varðandi það að hlusta á tónlist. Fyrir þetta inngrip áttu þátttakendur að lýsa 

markmiðum sínum og lesa svo texta um mismunandi framtíðarhorfur. Sumar þeirra 

einkenndust af innri gildum (þroski, sátt við sjálft sig og samfélagsleg gildi) en aðrar 

einkenndust af ytri gildum (fjárhagsleg velgengni, falleg ímynd og vinsældir). Þátttakendur 

áttu svo að svara því hversu miklum árangri þeir ná með fyrrgreindum markmiðum sínum 

miðað við þessar framtíðarhorfur. Efnishyggja þátttakenda var metin út frá því hvað þeir töldu 

sig ná miklum árangri miðað við eigin markmið í framtíð sem einkenndist annars vegar af ytri 

gildum og hins vegar innri gildum. Hugmynd rannsakenda var sú að þeim sem hafa 

efnishyggnari markmið, gengur betur í framtíð sem einkennist af efnishyggnari gildum, og því 

væri hægt að meta efnishyggin markmið þeirra á þennan hátt. Eins og fram hefur komið telur 

efnishyggið fólk að ytri markmið fullnægji innri gildum (Richins og Dawson, 1992) og því er 

ekki bein tenging á milli efnishyggina markmiða þátttakenda og þeirrar framtíðar sem 

þátttakendur telja að markmiðin leiði til. Þátttakendur í þessari rannsókn gætu staðið í trú um 

að þeir muni ná miklum árangri í framtíðarhorfum sem miðast við innri gildi með ytri 

markmiðum sínum. Því er þessi aðferð hjá Kasser og Sheldon í raun ekki að mæla 

efnishyggjuna beint, heldur trú þátttakenda á því hvert markmið þeirra leiði þau, óháð því 

hver markmiðin eru. Eftir inngripið var efnishyggjan hins vegar mæld á þann hátt að 

þátttakendur áttu að hugsa 15 ár fram í tímann og skrá niður launavæntingar sínar, 

launavæntingar maka síns, spá fyrir um virði heimilis síns, eigna sinna, fjárfestinga og 

farartækja ásamt hversu miklum pening þeir myndu eyða í ferðalög og áhugamál. Niðurstaðan 

var sú að þátttakendur sem skrifuðu um dauða sinn töldu sig munu verða ríkari eftir 15 ár og 

vildu eyða meiri pening í skemmtanir og þægindi en samanburðarhópur. Túlkun rannsakenda 

á niðurstöðum var sú að þeir sem neyðast til þess að hugsa um eigin dauða verði 

efnishyggnari (Kasser og Sheldon, 2000).  
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Nokkru seinna framkvæmdu Sheldon og Kasser (2008) svipaða rannsókn, þar sem 

þátttakendur áttu að skrifa ýmist um eigin dauða eða um að hlusta á tónlist. Síðan áttu þeir að 

punkta niður fimm framtíðarmarkmið sem þeir höfðu og hafa þau í huga þegar þeir svöruðu 

spurningalista um hver þessara markmiða hjálpuðu þeim að komast á ákveðinn stað í 

framtíðinni. Þessum framtíðarhorfum var lýst af rannsakendum eins og í fyrrnefndri rannsókn 

Kasser og Sheldon (2000) og einkenndust þrjár af þeim af ytri gildum og þrjár af innri gildum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru að sá hópur sem skrifaði um dauða sinn mældist með 

efnishyggnari markmið en samanburðarhópur (Sheldon og Kasser, 2008).  

Persónulegt óöryggi (personal insecurity) hefur verið tengt efnishyggju, en það er 

skilgreint sem sjálfsefi, það er að fólk efist um eigið ágæti, hæfileika og getu. Rannsóknir hafa 

sýnt að persónulegt óöryggi stjórni að hluta til sambandi á milli ótta við dauðann og 

efnishyggju. Christopher, Dummond, Jones, Marek og Therriault (2006) fengu þátttakendur 

sína til þess að svara spurningalistum sem voru mælikvarðar á persónulegt óöryggi þeirra, 

efnishyggju, trúarlegar skoðanir og skoðun þeirra á dauðanum. Samkvæmt þeim mælingum 

var jákvætt samband á milli persónulegs óöryggis, efnishyggju og neikvæðra skoðana um 

dauðann. Samkvæmt niðurstöðum þeirra útskýrði persónulegt óöryggi að hluta til af hverju 

fólk sem hafði neikvæðari skoðanir á dauðanum var efnishyggnara en annað fólk. Fólk sem 

hefur neikvæðar skoðanir á dauðanum er þar af leiðandi óöruggara, sem leiðir til meiri 

efnishyggju (Christopher o.fl., 2006).  

Chaplin og John (2007) athuguðu hvort efnishyggja væri mismunandi eftir aldri barna. 

Þeir sáu að efnishyggja varð minni með aldrinum en jókst svo aftur á unglingsárunum. Þeir 

töldu því að efnishyggja héldist í hendur við sjálfsöryggi þátttakenda, þar sem sjálfsöryggi 

barna almennt eykst með aldrinum en verður svo minna á unglingsárunum. Þeir gerðu því 

tilraun þar sem þeir juku sjálfsöryggi þátttakenda með því sýna þeim diska þar sem 

bekkjarfélagar og kennarar voru búnir að skrifa uppbyggjandi lýsingarorð um þá og létu þá 

svo gera verkefni sem mældi efnishyggju þeirra. Þeir sem fengu uppbyggjandi lýsingarorð 

fyrir verkefnið mældust með minni efnishyggju en samanburðarhópur sem fékk þau ekki. 

Allar fyrrgreindar rannsóknir á ógn og óöryggi, hversu gallaðar sem þær kunna að 

vera, leiða í ljós að aukið óöryggi leiðir til aukinnar efnishyggju. Ef marka má þessar 

niðurstöður virðist fólk leita huggunar í efnislegum eignum þegar því er ógnað. Þessar 

rannsóknir hafa þó aðeins skoðað ógn sem snertir einstaklinginn sjálfan, en ekki 

samfélagslega ógn. Nú er ljóst að loftslagið er að breytast og lífsgæðum okkar er ógnað. Ekki 

er vitað hvers konar áhrif þessi ógn mun hafa á fólk. 
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Umhverfisógn 

Þessi rannsókn mun fjalla um tegund ógnar sem hefur furðulega lítið verið rannsökuð innan 

sálfræðinnar; umhverfisógn. Loftslagið er að breytast og hitastigið að hækka. Hinar minnstu 

breytingar á hitastigi geta haft gríðarleg áhrif, eins og við þekkjum frá hita- og kuldaskeiðum í 

jarðsögunni. Ef meðalloftslagið hitnar um örfáar gráður munu aðstæður mannsins breytast 

gífurlega, þar sem erfiðari umhverfisaðstæður leiða til aukinnar samkeppni um lífsnauðsynjar 

eins og hreint vatn (Hamilton og Kasser, 2009). Ljóst er að þessi ógn stafar að hluta til af 

mannavöldum og kemur því ekki síst til vegna ríkjandi efnishyggju í hinum vestræna heimi, 

enda helst efnishyggja og umhverfisspillandi hegðun í hendur (Brown og Kasser, 2005).  

Ef fyrri rannsóknir um ógn sem orsök efnishyggju eru réttar, eru líkur á því að 

umhverfisógnin sé að gera illt verra. Þetta gæti þá orðið vítahringur þar sem ógnin yki 

efnishyggju, og efnishyggjan umhverfisógnina. Það þýddi þá að það að fjalla um vandann – 

myndi auka hann. Það er því nauðsynlegt að huga vel að því hvernig fjallað er um þessa ógn 

ef umfjöllunin á að hafa góð áhrif á umhverfishegðun fólks. 

Fræðimenn hafa haft áhyggjur af því að ef um of mikla ógn sé að ræða, þá hafi hún 

öfug áhrif. Rannsóknir á óttaboðum (fear appeals) sýna að það getur haft tilætluð áhrif að 

hræða fólk til ákveðinnar hegðunar. Til að áhrifin komi fram þarf ógnin að vera nægileg og 

skýrt þarf að vera hvað þurfi að gera til þess að komast hjá henni. Hins vegar hefur einnig 

komið í ljós að við of mikla ógnun þá hafa óttaboð öfug áhrif. Það er þá hætta á því að fólk 

afneiti hættunni (avoidance, Tanner, Hunt og Eppright, 1991). Einnig hefur komið í ljós að 

með of ógnandi óttaboðum telji fólk að verið sé að reyna að stjórna gjörðum þessum og veiti 

mótspyrnu (reactance) við boðskap ógnarinnar (Witte, 1992) og hefur of mikil ógn því virkað 

öfugt á hegðun fólks miðað við það sem til var ætlast. Þetta skoðuðu O‘Neill og Nicholson-

Cole í rannsókn sinni (2009) sem leiddi í ljós að þrátt fyrir að ógnandi lýsingar af yfirvofandi 

loftlagsbreytingum drægju að sér mikla athygli þá vikaði hræðslan vegna þeirra ekki sem 

hvatning til betri vegar.  

Ef marka má niðurstöður rannsókna sem benda á ógn sem orsök efnishyggju (t.d. 

Kasser og Sheldon, 2000; Sheldon og Kasser, 2008) má telja að umhverfisógnin muni hafa 

þau áhrif að fólk verði efnishyggnara og muni því viðhalda eða auka vandann. Samkvæmt 

kenningum um óttaboð (Witte, 1992) ætti passlega mikil umhverfisógn þó að auka 

umhverfisvæna hegðun, en ef ógnin verður of mikil þá leiði hún til aukinnar efnishyggju og 

þar af leiðandi verri umhverfishegðunar. 

 

 



  

15 
 

Markmið og tilgátur 

Í þeirri rannsókn sem hér verður lýst mun það kannað hvort umhverfisógn auki efnishyggju. 

Eldri rannsóknir hafa aðeins kannað áhrif ógnar eða óöryggis einstaklingsins á efnishyggju en 

engar rannsóknir, að því er höfundur best veit, hafa verið gerðar á áhrif samfélagslegrar ógnar 

á efnishyggju fólks. Hér mun því verða rannsakað hvort umhverfisógn, sem hefur áhrif á 

samfélagið í heild, auki efnishyggju þátttakenda. Munur á efnishyggju þátttakenda verður 

borinn saman eftir því hvort þeir lesa ógnandi eða vongóðan texta um áhrif loftlagsbreytinga á 

umhverfið. Til þess verða skoðuð  hlutfallsleg ytri markmið á kostnað þeirra innri, eða 

REIVO, sem og fjárhagsleg markmið þátttakenda, RFGI.  

 

Tilgáta 1 er sú að umhverfisógn muni leiða til aukinnar áherslu á fjárhagsleg markmið. 

Tilgáta 2 er sú að umhverfisógn muni leiða til meiri efnishyggju þátttakenda.  

 

Aðferð 

Þátttakendur 

Hundrað sextíu og fjórir þátttakendur á aldrinum 16-57 ára tóku þátt í tilraun á netinu. Það eru 

63,39% af þeim sem byrjuðu könnunina, þar sem 95 þátttakendur (36,61%) hættu áður en 

tilraun lauk. Hlutfall þeirra sem kláruðu könnunina með jákvæða textanum var 66,93% en 

aðeins 59,85% með þeim neikvæða. Meðalaldur þátttakenda var 28,8 ár (sf = 8,3, Mg = 26). 

Karlar voru 65 (39,6%) en konur 99 (60,4%). Þátttakendur voru fengnir með snjóboltaaðferð 

þar sem rannsakandi sendi út netslóð til vina og vandamanna sem voru svo beðnir um að 

senda hana áfram til sinna tengiliða. Allir þátttakendur fengu sömu skriflegu lýsinguna þar 

sem þeir voru fullvissaðir um að svörin yrðu ekki rakin til einstakra þátttakenda auk þess sem 

þeim væri ekki skylt að svara spurningum sem þeir kærðu sig ekki um að svara.  

Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsniðið var millihópasnið tveggja hópa. Frumbreytan var umhverfisógn sem tók tvö 

gildi og var stjórnað með texta sem þátttakendur lásu. Annar hópurinn las texta sem ætlað var 

að vekja ógn og hinn hópurinn fékk texta sem ætlað var að vekja von. Fylgibreytan var munur 

á efnishyggju þátttakenda fyrir og eftir inngrip þar sem sem hann var borinn saman hjá 

hvorum hóp fyrir sig. 
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Áreiti 

Frumbreytu var stjórnað með því að birta þátttakendum ólíka texta sem þeir voru beðnir um 

að lesa. Textarnir voru lýsing af loftlagsbreytingum og þeim áhrifum sem þær hafa í för með 

sér. Annar hópurinn fékk mjög neikvæða og ógnandi lýsingu af áhrifum loftlagsbreytinga sem 

var látin hljóma eins og hörmungar væru í vændum og ekkert væri hægt að gera til þess að 

sporna við þeirri þróun. Textanum var ætlað að vekja ógn (sjá viðauka 1). Hinn hópurinn fékk 

frekar jákvæðan texta þar sem látið var í veðri vaka að hægt væri að sporna við neikvæðum 

áhrifum loftslagsbeytinga og að mikið og gott verk væri nú þegar unnið í þá átt. Textanum var 

ætlað að vekja von (sjá viðauka 2). Að lestrinum loknum svöruðu þátttakendur hversu miklum 

kvíða textinn olli þeim auk þess hversu mikla ógn þeir upplifðu persónulega af völdum 

loftlagsbreytinga á skalanum 1 (mjög litlum kvíða/litla ógn) til 5 (mjög miklum kvíða/mikla 

ógn). Það var gert til þess að meta hvort textinn væri að hafa þau áhrif sem honum var ætlað 

(manipulation check, sjá viðauka 3). 

Mælitæki 

Efnishyggja bæði fyrir og eftir inngrip var metin með átta atriða íslenskri útgáfu af 

Aspirations Index (AI). Atriðin átta voru þau sömu og notuð voru af Sheldon og Kasser 

(2008). AI var þróaður af Kasser og Ryan (1993, ísl. Þýð. Ragna B. Garðarsdóttir, 2007) og 

metur bæði innri (intrinsic) og ytri (extrinsic) markmið. Spurningarlistinn byrjaði á 

staðhæfingunni: „Hér fyrir neðan eru staðhæfingar um markmið sem þú kannt að hafa. 

Vinsamlegast gefðu til kynna hve mikilvægt það er fyrir þig að ná þessum markmiðum í 

framtíðinni“.  Þrjú atriði mældu innri markmið („Að aðstoða þá sem þess þurfa og krefjast 

einskis í staðinn“,  „Að þroskast og læra nýja hluti“ og „Að eiga náin langtímasambönd“, α = 

0,85. Fimm atriði mældu ytri markmið, α = 0,89). Þrjú af þeim fimm atriðum mældu 

mikilvægi fjárhagslegra markmiða þátttakenda („Að njóta fjárhagslegrar velgengni“, „Að eiga 

margar dýrar eigur“ og „Að eiga næga peninga til að kaupa allt sem þig langar í“, α = 0,87) en 

hin tvö mældu markmið um frægð og fallega ímynd („Að hafa ímynd sem öðrum þykir 

hrífandi“ og „Að margir muni þekkja nafn þitt“, α = 0,86) Mikilvægi markmiða var metið á 

fimm punkta kvarða frá 1 (mjög lítilvægt) til 5 (mjög mikilvægt). Efnishyggjan var metin 

bæði fyrir inngrip og eftir. Sömu atriði notuð í báðar mælingar en uppröðun þeirra var 

mismunandi fyrir inngrip (sjá viðauka 4) og eftir inngrip (sjá viðauka 5) ásamt því að orðalagi 

var breytt í viðtengingarhátt eftir inngrip.  

 Hlutfallslegt mikilvægi ytri markmiða á móti innri (Relative Intrinsic-Extrinsic Value 

Orientation, REIVO) var reiknað að hætti Sheldon og Kasser (2008). Meðaltal þátttakenda á 
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atriðunum sem meta mikilvægi innri markmiða var dregið frá meðaltali þeirra á þeim atriðum 

sem meta mikilvægi ytri markmiða. Hærra REIVO-skor stendur fyrir hlutfallslega meira vægi 

ytri markmiða á kostnað þeirra innri. 

Hlutfallslegt mikilvægi fjárhagslegra markmiða á kostnað innri markmiða (relative 

Financial Goal Importance, RFGI) var einnig reiknað. RFGI er reiknað með því að draga 

meðaltal innri markmiða frá meðaltali fjárhagsmarkmiða. Hærra RFGI-skor merkir því 

hlutfallslega meiri efnishyggju (Garðarsdóttir, Dittmar og Aspinall, 2009).  

Framkvæmd 

Tilraunin var sett upp sem spurningalisti á vefsíðunni www.questionpro.com. Slóð á 

tilraunina var birt á félagsnetinu facebook og vinir og vandamenn hvattir til þess að taka þátt 

og deila slóðinni með fleirum. Tilraunin var opin í 10 daga og gátu þátttakendur svarað henni 

hvenær sem var innan þess ramma. Þátttakendum var ekki skylt að ljúka tilrauninni. Tilgangur 

rannsóknarinnar var ekki gefinn upp og þátttakendum tilkynnt að öll svör væru nafnlaus og 

ekki hægt að rekja þau til einstaka þátttakenda (sjá viðauka 6).  Í upphafi tilraunarinnar var 

efnishyggja þátttakenda metin með spurningum úr styttum AI. Næst komu áreitin, annars 

vegar jákvæður texti og hins vegar ógnandi texti. Tilviljun réði því hvorn textann þátttakendur 

fengu, en 85 þátttakendur fengu þann vongóða og 79 þátttakendur þann ógnandi. Að lestrinum 

loknum svöruðu þátttakendur hversu miklum kvíða textinn olli og hversu mikla ógn þeir 

upplifðu af völdum loftlagsbreytinga. Þátttakendur voru svo beðnir um að hafa þá 

framtíðarsýn í huga á meðan þeir svöruðu spurningum úr stytta AI kvarðanum aftur. Að 

lokum svöruðu þeir bakgrunnsspurningum. Eftir tilraunina kom texti þar sem þátttakendum 

var tjáð að textarnir hefðu verið ýktir og teknir úr samhengi, en einnig slóð á vef 

Veðurstofunnar þar sem þátttakendur gátu kynnt sér loftlagsmál nánar ef þeir hefðu áhuga (sjá 

viðauka 7). 

 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Fyrst voru reiknuð meðaltöl hvers og eins þátttakanda fyrir innri markmið, ytri markmið og 

fjárhagsleg markmið. Að því loknu voru þau meðaltöl notuð til þess að reikna út áherslu 

þátttakenda á vægi peninga í markmiðum sínum, RFGI, með því að draga meðaltal þeirra úr 

atriðunum sem mældu mikilvægi peninga frá meðaltali þeirra í innri markmiðum (sbr. 

Sheldon og Kasser, 2008). Var þetta gert við meðaltölin bæði fyrir og eftir inngrip og 

breytingar á þeim gildum skoðaðar. Sama aðferð var notuð við REIVO-skor þátttakenda, en 

meðaltal þeirra fyrir innri markmið í AI var dregið frá meðaltali þeirra fyrir ytri markmiðum. 
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Til þess að skoða hvort munur á efnishyggju fyrir og eftir inngrip var marktækur var 

notast við parað t-próf. Til þess að bera saman mun milli hópanna tveggja að teknu tilliti til 

aldurs og kyns var notast við ANCOVA dreifigreiningu (analysis of covariance) þar sem 

stjórnað var bæði fyrir áhrif aldurs og kyns. 

 

Niðurstöður 

Til þess að athuga hvort tekist hefði að stjórna frumbreytunni, það er hvort ógnvekjandi 

textinn hefði í raun vakið ógn, voru gerð tvö t-próf. Niðurstöður þeirra sýndu að þeir sem 

fengu neikvæða textann upplifðu meiri kvíða af völdum loftlagsbreytinga, Mógn = 2,56 (sf = 

0,87); Mvon = 2,04 (sf = 0,75); t(154) = -4,10; p < 0,001. Einnig var ógnandi textinn metinn 

meira ógnandi en jákvæði textinn, Mógn = 2,03 (sf = 0,8); Mvon = 1,75 (sf = 0,58); t(141) = -

2,486; p < 0,05. Því er ályktað að stjórn frumbreytunnar hafi virkað.  

Tafla 1: Meðaltöl og staðalfrávik á AI kvarðanum ásamt mismuni á skorum fyrir og eftir inngrip. 

  

Fyrir inngrip Eftir inngrip Mismunur 

    M sf M sf M sf 

Jákvæður texti Innri markmið 4,54 0,48 4,60 0,50 -0,06 0,25 

 

Fjárhagsmarkmið 3,14 0,79 2,98 0,90 0,16 0,49 

 

Ytri markmið 3,07 0,73 2,94 0,85 0,13 0,46 

 

RFGI -1,40 0,84 -1,62 0,94 0,22 0,55 

 

REIVO -1,48 0,77 -1,66 0,90 0,19 0,50 

        Neikvæður 

texti Innri markmið 4,43 0,78 4,53 0,68 -0,10 0,42 

 

Fjárhagsmarkmið 3,13 0,82 2,86 0,96 0,27 0,58 

 

Ytri markmið 3,08 0,72 2,85 0,86 0,23 0,50 

 

RFGI -1,30 0,99 -1,67 1,19 0,37 0,57 

 

REIVO -1,35 0,93 -1,69 1,11 0,33 0,52 

 

Í töflu 1 má sjá meðalskor þátttakenda eftir hópum bæði fyrir og eftir inngrip. Hærra 

RFGI og REIVO-skor merkir meiri efnishyggju þar sem skor á innri markmiðum er dregið frá 

skori á ytri markmiðum. Eins og sést á töflunni er efnishyggjan metin lægri eftir inngrip hjá 

báðum hópum. 

Til þess að meta hvort inngripið hafði marktæk áhrif á efnishyggju á milli mælinga var 

gert parað t-próf. Skoðaður var munur á fyrir- og eftir skori fyrir bæði REIVO-mælinguna og 

RFGI. Munur á skori í báðum mælikvörðum hjá báðum hópum var marktækur við α=0,05 og 
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því metið sem svo að inngripið hafi haft áhrif. Hins vegar var munurinn á hópunum þvert á 

tilgátur, þar sem hópurinn sem fékk ógnandi textann mældist með minni efnishyggju í stað 

meiri. Tilgátan um að umhverfisógnun leiði til aukinnar efnishyggju var því ekki studd. 

Meðalmunur á bæði REIVO og RFGI-skori er sundurliðaður í töflu 2. 

Tafla 2: Meðalmunur á mældri efnishyggju fyrir og eftir inngrip, ásamt t-gildum úr pöruðu T-prófi.  

 

Jákvæður texti 

 

Neikvæður texti 

  Mmunur t(84) p   Mmunur t(78) p 

REIVO-gildi 0,187 3,47 <0,001 

 

0,333 5,74 0,001 

RFGI-gildi 0,220 3,68 <0,001 

 

0,367 5,77 <0,001 

 

Notast var við dreifigreiningu með óháðri fylgifrumbreytu (ANCOVA) til þess að bera 

saman mun beggja hópa með tilliti teknu til aldurs og kyns. Dreifigreiningin notaðist við 

meðaltölin aldur = 28,8 og kyn = 1,6.  Munur á REIVO-skori á milli hópa var Mvon = 0,172, sf 

= 0,055; Mógn = 0,348, sf = 0,057; F(1,164) = 4,876, p < 0,05. Munur á RFGI-skori á milli 

hópa var Mvon = 0,21, sf = 0,061; Mógn = 0,28, sf = 0,063; F(1,164) = 3,955, p < 0,05. Hærra 

gildi á REIVO-og RFGI-kvörðunum stendur fyrir meiri efnishyggju, og þegar munur á 

þessum gildum fyrir og eftir inngrip er í plús er efnishyggja í fyrri mælingu meiri en í þeirri 

seinni. Eins og sást bæði á t-prófinu sem og dreifigreiningunni þá er munur á svörum 

hópanna, en í öfuga átt við það sem búist var við.  

 

Umræða 

Hópurinn sem fékk vongóða textann mældist bæði með minni efnishyggju og minni áherslu á 

fjárhagsleg markmið eftir inngrip en fyrir. Það sem kom á óvart var að sá hópur sem fékk 

neikvæða textann mældist einnig með minni efnishyggju og minni áherslu á fjárhagsleg 

markmið eftir inngrip. Munurinn á efnishyggju og áherslu á fjárhagsleg markmið var þó mun 

meiri hjá þeim hópi sem var ógnað. Tilgáta 1, að umhverfisógn leiði til meiri áherslu á 

fjárhagsleg markmið (hærra RFGI) var því ekki studd. Tilgáta 2 var heldur ekki studd þar sem 

umhverfisógn leiddi ekki til hlutfallslega meiri áherslu á ytri gildi á kostnað þeirra innri 

(hærra REIVO). Eins og sjá má þá hafði ógnin þveröfug áhrif en búist hafði verið við, því hún 

minnkaði efnishyggju þátttakenda. Það er þvert á fyrri rannsóknir um áhrif ógnar og óöryggis 

á efnishyggju.  
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Fyrrgreindar rannsóknir skoðuðu allar ógn og óöryggi sem var persónulegt, eins og 

eigin dauði, óöruggar uppeldisaðstæður, skortur á sjálfsöryggi og fleira (Kasser og Sheldon, 

2000; Rindfleisch, Burroughs og Denton, 1997; Chaplin og John, 2007). Kasser og Kasser 

(2001) fjölluðu um að óöryggi og ógn almennt auki efnishyggju, og gerðu í kjölfarið 

rannsóknir til þess að sýna áhrif mismunandi tegundar ógnar og óöryggis á efnishyggju. Þeir 

skoðuðu þó aðeins persónulega ógn, og alhæfðu út frá því að það gilti um allar tegundir 

óöryggis (Kasser og Kasser, 2001). Miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar er sú kenning 

þó ekki nákvæm, þar sem hún virðist ekki ná yfir allar tegundir óöryggis eða ógnar. 

Umhverfisógn virðist hafa sérstöðu miðað við ógnir í fyrri rannsóknum þar sem þessi ógn 

hafði ekki sömu áhrif á efnishyggju og aðrar, þrátt fyrir að mæling á efnishyggju hafi verið sú 

sama og notuð hefur verið í fyrri rannsóknum (t.d. Kasser og Sheldon, 2000). Fyrri rannsóknir 

fjalla allar um tegund ógnar sem snertir beint við þátttakendum og ógnar einstaklingnum 

sjálfum, en ógnin í þessari rannsókn hafði áhrif á samfélagið í heild. 

 Þessi tegund ógnar er einnig frábrugðin öðrum að því leyti að tilgreint var að auðlindir 

yrðu af skornum skammti og því hugsanlegt að þátttakendur hafi áttað sig á því að ekki verði 

hægt að leggja meiri áherslu á að eignast stærri sneið af þeim. Auk þess leiðir efnishyggjan 

röklega af sér verri umhverfishegðun þar sem efnishyggjan snýst í raun um að eiga stöðugt 

meira af efnislegum hlutum og eykur því notkun hráefna og auðlinda í framleiðslu, mengun 

og úrgang. Ógnin í þessari tilraun er þar af leiðandi ein afleiðing efnishyggju og því er í raun 

verið að tala gegn efnishyggju með því að leggja áherslu á slæmar afleiðingar hennar. Það er 

þó langsótt að þátttakendur átti sig á þessu sambandi og er vafamál hvort það hafi nokkuð að 

segja varðandi niðurstöður tilraunarinnar. 

Samkvæmt rannsóknum um óttaboð getur ógn aukið áhættusama hegðun ef ógnin er of 

mikil (Witte, 1992). Áhættusama hegðunin í þessum aðstæðum er efnishyggjan, þar sem 

umhverfisógnin er að miklu leyti tilkomin vegna hennar, og ætti efnishyggjan því að aukast ef 

umhverfisógnin er of mikil. Hugsanlegt er því að sú ógn sem skapaðist við tilraunaaðstæður 

hafi ekki verið nógu mikil, jafnvel of fjarlæg, til þess að hafa þau áhrif á þátttakendur. Sá 

möguleiki var þó skoðaður þar sem þátttakendur voru spurðir hversu ógnandi þeim fannst 

textinn. Eins og kom í ljós var marktækur munur á því hversu ógnandi hópunum tveimur 

fannst textinn en þó fannst þátttakendum ógnin ekki mjög ógnandi. Þátttakendur mátu 

ógnandi textann að meðaltali 2 á skalanum 1 til 5 yfir hversu ógnandi þeim fannst hann, þar 

sem 5 var mjög ógnandi. Það gæti því skýrt niðurstöðurnar að textinn var nægilega ógnandi, 

en ekki það ógnandi að fólk gæti ekki minnkað ógnina með því að breyta fjárhagsmarkmiðum 
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sínum eða gildum. Gott væri að framkvæma rannsóknir þar sem ógn er stjórnað á mismunandi 

stigum svo hægt væri að skoða áhrif umhverfisógnar eftir því á hvaða stigi ógnin er. 

Vert er að hugleiða hvort að niðurstöðurnar séu tilkomnar af þóknunaráhrifum 

(demand characteristics), þar sem þátttakendur hafa svarað eins og þeim finnst að eigi að 

svara undir þessum kringumstæðum. Tilraunin var send út af félagsneti og því hafa 

þátttakendur þekkt þann sem deildi tilrauninni. Það gæti hafa aukið þessi þóknunaráhrif þar 

sem þátttakendur voru að svara af velvild við rannsakandann, og hugsanlega viljað hjálpa til 

við að fá út þær niðurstöður sem þeir töldu að verið væri að fiska eftir. Frekari rannsóknir 

þyrfti til þess að útiloka þessi áhrif. 

Samkvæmt kenningum um óttaboð er forðun (avoidance) ein ástæða þess að of mikil 

ógn hafi ekki áætluð áhrif (Witte, 1992) . Hlutfall brotfalls hjá þátttakendum sem fengu 

neikvæða textann var 7% hærra (40,15%) en hjá þátttakendum sem fengu jákvæða textann 

(33,07%). Þeir þátttakendur sem fannst textinn of ógnandi gætu því hafa hætt í tilrauninni. 

Það er mögulegt að áhrif forðunar skýri þennan mun, en þau áhrif eru þá ekki sterk. Þau áhrif 

skýra heldur ekki hvers vegna efnishyggjan var minni hjá þátttakendum eftir að hafa lesið 

neikvæða textann, þar sem þær niðurstöður eru þvert á kenningar um tengsl efnishyggju og 

ógnar. Hjá þeim þátttakendum sem fengu neikvæða textann jókst mikilvægi innri gilda sem 

passar ekki við að þeir forðist ógnina eða veiti henni mótspyrnu. 

 Umhverfisógnin virðist því ekki hafa þau neikvæðu áhrif sem búist var við. Óvíst er 

hvernig þátttakendur myndu bregðast við enn meiri umhverfisógn, hvort hún yrði þá 

ótrúverðug eða hvort hún hefði þá enn meiri áhrif í öfuga eða sömu átt. Ef það síðastnefnda 

kæmi í ljós er hugsanlegt að alvarleg og ógnandi umfjöllun um yfirvofandi umhverfisógn gæti 

breytt gildum fólks til langs tíma, en ekki aðeins í tilraunaaðstæðum. Þetta þyrfti að skoða 

nánar með enn frekari rannsóknum. Einnig þyrfti að leitast við að takmarka brottfall, svo hægt 

væri að greina brottfall betur. Ekki er hægt að neyða fólk til þess að hætta ekki í tilraun en 

hægt væri að lækka hlutfall þeirra sem hætta með ýmsum aðferðum, eins og að verðlauna þá 

sem ljúka við tilraunina. 

Rannsóknir benda til þess að hægt sé að ýfa (prime) gildi fólks og leiða það til betri 

hegðunar (Verplanken og Holland, 2002). Það er því hugsanlegt að þessi rannsókn hafi ýft 

umhverfisgildi fólks með því að tala um mögulega framtíð umhverfisins ef þróunin heldur 

áfram eins og hún er í dag. Það ýtir þá undir góða umhverfishegðun og þar af leiðandi 

andstæðu efnishygginna gilda. Einnig var birt mynd af barni í hættu við ógnandi textann sem 

hugsanlega gæti hafa kallað fram hrif sem ekki voru fyrirséð þar sem það áreiti var ekki 
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forprófað. Framtíðarrannsóknir þyrftu að skera út um það hvort myndir af börnum ýfi innri 

markmið í stað ytri markmiða fólks. 

Það er því ljóst að þörf er á frekari rannsóknum á umhverfisógn og efnishyggju svo 

hægt sé að skýra þetta samband og nýta þær niðurstöður til þess að vekja athygli fólks á þeim 

vanda sem loftlagsbreytingarnar eru. Það er nauðsynlegt að ná til almennings með einum eða 

öðrum hætti, líklega með skipulagsbreytingum samhliða vitundarvakningu eða herferð til þess 

að hvetja fólk til að taka höndum saman gegn þessum breytingum Þar sem þörf er á algjörum 

lífstílsbreytingum almennings til þess að sporna við þessum breytingum þarf sú herferð að 

hafa djúpstæð áhrif á fólk. Það er mikið í húfi og því gríðarlega mikilvægt að fara rétt að. Það 

fylgir því mikil ábyrgð að hrinda af stað slíkri herferð og þarf að huga vel að áhrifum hennar, 

hvort hún hafi nægileg áhrif, eða hvort hún ýti hreinlega undir hegðun þvert á boðskap 

hennar. 
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Viðauki 1 

Vinsamlegast lestu eftirfarandi lýsingu vandlega áður en þú svarar spurningunum á 

næstu síðu. 

 

Flestir hafa heyrt um hlýnun jarðar og þær hættur sem henni fylgja. En það sem fæstir virðast 

gera sér grein fyrir er hversu ört loftslagið er að breytast og hversu langt þessi breyting er nú 

þegar komin.  

 

Reiknað er með að við aukningu meðalhita um aðeins 3 gráður muni sjávarborð hækka um 25 

metra vegna bráðnunar jökla. Þá munu staðir eins og Maldíveyjar og Holland hverfa í sæ. 

Hækkun sjávarborðs veldur einnig mengun á grunnvatni og nú þegar hafa þúsundir manna 

látist af sjúkdómum sem rekja má til mengaðs vatns af þeim völdum. Sú tala mun margfaldast 

á næstu árum 

 

Pólland, 1997 

 

Loftslagsbreytingar snúast því ekki aðeins um að það verði hlýrra á sumrin á Íslandi. Þær ýta 

undir vannæringu, sjúkdóma, mannlegar hörmungar og varanlega breytingu á jörðinni okkar. 

 

Frakkland, júní 2010 
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Því miður er það álit margra umhverfissérfræðinga að ekki sé lengur hægt að koma í veg fyrir 

hörmungar fyrir núlifandi kynslóðir af völdum hlýnunar jarðar, þróunin sé of langt gengin til 

að hægt sé að snúa henni við á svo stuttum tíma. Mannkyn þurfi því að aðlagast breyttum 

aðstæðum og reyna að aðlagast lífi á þeirri jörð eins og hún kemur til með að verða. 
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Viðauki 2 

Vinsamlegast lestu eftirfarandi lýsingu vandlega áður en þú svarar spurningunum á 

næstu síðu. 

 

Þegar talað er um loftlagsbreytingar er átt við hækkun á meðalhita jarðarinnar, breytingu á 

úrkomu og vindum í kjölfarið, ásamt þeim afleiðingum sem slíkt hefur í för með sér. 

Breytingarnar hafa bæði kosti og galla fyrir mannfólkið en hafa mismunandi áhrif á fólk eftir 

því hvar það er statt á hnettinum.  

Ekki er lengur deilt um það að maðurinn hefur átt sök á loftlagsbreytingunum og í ljósi þess er 

fólk bjartsýnt á að maðurinn geti einnig snúið þróuninni við með því að breyta hegðun sinni 

til betri vegar. Alþjóðastofnanir hafa sett það í forgang sem stærsta og mikilvægasta verkefni 

mannkyns að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og nýta orku á sjálfbæran hátt. 

 

Þær aðgerðir sem þegar hafa verið settar í gang eru fjölbreyttar og þegar farnar að skila 

árangri. Viðhorfsbreyting er að verða meðal almennings og æ fleiri reyna nú að stunda 

umhverfisvæna hegðun og versla umhverfisvænan varning. Ef við höldum áfram að taka 

höndum saman eru góðar horfur á að hægt verði að koma í veg fyrir hamfarir af völdum 

gróðurhúsaáhrifa. 
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Viðauki 3 

 

Hversu miklum eða litlum kvíða veldur þessi framtíðarsýn þér? 

Mjög 
litlum 

Frekar 
litlum 

Frekar 
miklum 

Mjög 
miklum 

1 2 3 4 

 

Hversu mikla eða litla ógn upplifir þú persónulega af völdum loftlagsbreytinga? 

Mjög litla 
Frekar 

litla 
Frekar 
mikla Mjög mikla 

1 2 3 4 
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Viðauki 4 

 

Hér fyrir neðan eru staðhæfingar um markmið sem þú kannt að hafa. Vinsamlegast gefðu til kynna 

hve mikilvægt það er fyrir þig að ná þessum markmiðum í framtíðinni. 

 

Alls ekki 
mikilvægt 

 

Hvorki 
mikilvægt 

né lítilvægt 

 

Mjög 
mikilvægt 

Ég mun aðstoða þá sem þess þurfa og krefjast 
einskis í staðinn. 1 2 3 4 5 

Ég mun þroskast og læra nýja hluti. 1 2 3 4 5 

Ég mun eiga náin langtímasambönd. 1 2 3 4 5 

Margir munu þekkja nafn mitt. 1 2 3 4 5 

Ég mun eiga margar dýrar eigur. 1 2 3 4 5 

Ég mun hafa ímynd sem öðrum þykir hrífandi. 1 2 3 4 5 
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Viðauki 5 

 

 

 

Nú langar okkur að biðja þig um að svara aftur spurningunum sem þú svaraðir 

áðan en að þessu sinni langar okkur að biðja þig að hafa í huga textann sem 

þú varst að lesa og þær framtíðarhorfur og heimsmynd sem þar er lýst.  

Vinsamlegast gefðu til kynna hve mikilvægt hvert og eitt þessara markmiða 

væri fyrir þig í þeirri framtíð sem þú varst að lesa um. 

 

 

Alls ekki 
mikilvægt 

   

Mjög 
mikilvægt 

Ég myndi vilja hafa ímynd sem öðrum þykir 
hrífandi. 1 2 3 4 5 

Ég myndi vilja eiga margar dýrar eigur. 1 2 3 4 5 

Ég myndi vilja að margir þekktu nafn mitt. 1 2 3 4 5 

Ég myndi vilja aðstoða þá sem þess þurfa 
og krefjast einskis í staðinn. 1 2 3 4 5 

Ég myndi vilja eiga náin langtímasambönd. 1 2 3 4 5 

Ég myndi vilja þroskast og læra nýja hluti. 1 2 3 4 5 
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Viðauki 6 

 

Framtíðarhorfur og markmið 

 

Þessi rannsókn er hluti af lokaverkefni í BS námi í Sálfræði við Háskóla Íslands. Tilgangur hennar er að 

athuga hvernig framtíðin horfir við fólki. Það eru engin rétt eða röng svör við spurningunum, við 

höfum aðeins áhuga á að vita hvað þú ert að hugsa og hvað þér finnst.  

Þér er að sjálfsögðu frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er eða svara ekki einstaka 

spurningum. Hins vegar vonum við að þú svarir öllum spurningunum því þannig koma svör þín að 

mestu gagni. 

Svör þín eru með öllu nafnlaus og engin leið verður að rekja svör til þín. Farið verður í öllu eftir 

íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgangna.  

 

 

Bryndís Björk Ásmundsdóttir, BS nemi í sálfræði 

Ragna Benedikta Garðarsdóttir, lektor í félagssálfræði 
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Viðauki 7 

 

Að lokum viljum við taka fram að sumt í textanum hér fyrir ofan hefur verið ýkt og tekið úr 

samhengi, en þó á hann við rök að styðjast. Enn eru skiptar skoðanir um það hvort 

loftlagsbreytingar séu af manna völdum eða ekki. Frekari upplýsingar um loftlagsbreytingar 

má finna á síðu veðurstofunnar: http://www.vedur.is/loftslag/loftslagsbreytingar/breytast. 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna ! 

http://www.vedur.is/loftslag/loftslagsbreytingar/breytast

