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Formáli 
Meistaraverkefni þetta samanstendur af fræðilegu yfirliti og fræðigrein sem ætluð er til 

birtingar í Sálfræðiritinu árið 2013. Erindi um meginefni greinarinnar var haldið á 

Sálfræðiþinginu vorið 2013.  

Fræðilegi hlutinn í kafla 1. fjallar um hugtakið sjálfsmisræmi (self-discrepancy) sem 

lýsir því hugræna misræmi sem fram kemur á milli þess hvernig viðkomandi telur sig 

vera (actual self) og hvernig hann vill verða (ideal self) (Higgins, 1987). Margar 

rannsóknir hafa verið gerðar á hugtakinu þar sem mikil vitundarvakning hefur átt sér 

stað um þá áhrifavalda sem móta og skapa óskasjálf fólks. Rannsóknir benda til þess að 

hugtakið gagnist við að skilja sálfræðilega kvilla sem eiga rætur sínar í gildismati og 

samfélagsviðmiðum neyslusamfélaga svo sem kaupáráttu og líkamsóánægju. Mikilvægt 

er því að draga hugtakið inn í umræðu um áhrif fjölmiðla og félagsþrýstings á líðan 

fólks.  

Greinin í kafla 2. fjallar um nýtt mælitæki á hugtakinu sjálfsmisræmi,  

Sjálfsmisræmiskvarðann (Self-discrepancy scale), sem hannaður var af Rögnu B. 

Garðarsdóttur og Helgu Dittmar (2010). Sjónum er einkum varpað á próffræðilega 

eiginleika og forspárréttmæti Sjálfsmisræmiskvarðans. Því miður hafa eldri rannsóknir á 

sjálfsmisræmi byggt á mælitækjum sem eru bæði torskilin fyrir þátttakendur og afar 

óáreiðanleg. Þess vegna er brýnt að finna leiðir til að meta hugtakið á áreiðanlegan hátt. 

Kvarðinn var lagður fyrir 677 þátttakendur ásamt spurningalistum sem leggja mat á 

lífsánægju (Satisfaction with life scale), kvíða/streitu (undirkvarði General Health 

Questionnaire) og upplifun á jákvæðum og neikvæðum tilfinningum (Positive affect 

Negative affect scale). Niðurstöður gáfu til kynna að þeir einstaklingar sem mældust 

með meira sjálfsmisræmi höfðu tilhneigingu til að upplifa minni lífsánægju, meiri 

streitu og kvíða, tíðari neikvæðar tilfinningar og sjaldnar jákvæðar tilfinningar. 
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Niðurstöðurnar gefa til kynna að Sjálfsmisræmiskvarðinn gefi góða forspá um þær 

tilfinningar sem kenning Higgins segir að tengist misræmi í sjálfsmynd. Rannsóknir 

byggðar á kenningu Higgins hafa hingað til liðið fyrir hve lélegar mælingar á hugtakinu 

eru. Með þessari nýju mælingu er von um að trúverðugleiki rannsókna á afleiðingum og 

undanförum sjálfsmisræmis aukist í framtíðinni.   
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Kafli 1. Bakgrunnur meistaraverkefnis 
Félagssálfræði fjallar um hugsun og hegðun fólks í félagslegum aðstæðum (Hogg og 

Vaughan, 2008). Upphaf félagssálfræðinnar einkenndist af rannsóknum og umræðu um 

félagslega hugsun (social cognition) en á síðari hluta 20. aldar hefur áhuginn einnig 

beinst að rannsóknum á félagslegum áhrifum á líðan (Fogas og Smith, 2003; Haddock 

og Zanna, 1999). Félagslegar aðstæður hafa mikil áhrif á fólk og með samskiptum 

mótast ímynd, skoðanir, viðhorf og gildi, annars vegar gagnvart okkur sjálfum og hins 

vegar gagnvart öðru fólki (Hogg og Vaughan, 2008; Schneider, Hastorf og Ellsworth, 

1979).  

 Rannsóknum innan félagssálfræðinnar sem kanna sambandið milli sjálfsmyndar 

og tilfinninga fólks hefur fjölgað til muna síðastliðinn áratug (Leary, 2003; Tesser, 

2000). Margar af fyrstu sjálfskenningunum skýrðu hvernig viðhorf fólks til sjálfs síns 

hafa áhrif á áhugahvöt, líðan og tilfinningar viðkomandi (Aronson, 1969; Duval og 

Wicklund, 1972).  

 Hugtakið “sjálf” hefur ekki eina óumdeilda skilgreiningu, misjafnt er eftir 

fræðimönnum hvort sjálfið sé talið huglægt eða hlutlægt, algilt eða sértækt, breytilegt 

eða stöðugt, meðfætt eða áunnið (Cole, Cole og Lightfoot, 2005; Hogg og Vaughan, 

2008; Kristján Kristjánsson, 2010). Sjálfið myndast um leið og viðkomandi fer að gera 

sér grein fyrir tilvist sinni í þessum heimi (Cole, Cole og Lightfoot, 2005). Fyrir  þessa 

vitrænu tilvist manneskjunnar hefur hún einungis grunnþarfir og grunntilfinningar, með 

aldrinum fara aðrir hlutir að skipta máli sem móta viðkomandi einstakling og þá 

endurspeglast hið “innra sjálf” í framkomunni við aðra (Cole, Cole og Lightfoot, 2005).  

 Ólíkar skoðanir eru á því hvað sjálfið sé, til dæmis segir Lewis (2007) sjálfið 

mótað af einhverskonar innra kerfi eða vélbúnaði sem sér um líffræðileg viðbrögð og 

skynferli manneskjunnar. Gergen (1991) segir sjálfið vera aðstæðubundið og að því sé 
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ekkert til sem heiti kjarnasjálf. Flanagan (1996) telur sjálfið hafa mismunandi hliðar og 

það sé ólíkt eftir aðstæðum hvaða sjálf sé ráðandi. Freud (1921) og fleiri þekktir 

fræðimenn innan sálfræðinnar töldu sjálfið vera mjög persónulegt og óaðgengilegt en 

með tímanum breyttist sú hugsun og fór hugtakið að teljast frekar félagslegt og háð 

félagslegum aðstæðum (Hogg og Vaughan, 2008).   

 Talsverður einstaklingsmunur er á því hvaða áhrif félagslegar aðstæður hafa á 

líðan (Hogg og Vaughan, 2008). Mismunandi aðstæður virkja ólíkar tilfinningar en 

sömu aðstæður geta einnig virkjað ólíkar tilfinningar og þá er afleiðingin háð úrvinnslu 

(processing) einstaklinga (Siemer, Gross og Mauss, 2007). Þættir eins og fyrri reynsla, 

viðhorf, gildi og vonir hafa mikið með það að segja hvernig tilfinningum fólk finnur 

fyrir við tiltekin áreiti eða ákveðnar aðstæður (Blascovich og Mendes, 2000).  

 Rannsóknir sýna að ósamræmi í skoðunum (beliefs) og sjálfsmati einstaklings 

veldur óþægindum í lífi hans (Abelson og Rosenberg, 1958; Festinger, 1957; Heider, 

1958; McGuire, 1968). Langt aftur í sögu sálfræðinnar má finna rannsóknir og 

kenningar sem fjalla um hvernig sjálfsmat tengist líðan og tilfinningum (Leahey, 2004). 

Kenningin um hugrænt misræmi (cognitive dissonance theory; Festinger, 1957) er dæmi 

um  kenningu sem fjallar um vanlíðan sem verður vegna misræmis í hugsun, viðhorfum 

eða gildum einstaklings. Einnig skýrir kenningin um hlutlæga sjálfs-vitund (Objective 

Self-Awareness; Duval og Wicklund, 1972) frá því hvernig vitund um núverandi 

sjálfsmynd getur vakið neikvæðar tilfinningar sökum ósamræmis við þá sjálfsmynd sem 

viðkomandi vildi heldur hafa. Fólk mótar viðhorf og sýn gagnvart núverandi sjálfi sínu 

og finnur svo almenn viðmið með því að bera sjálfsmynd sýna við annað fólk. Til 

dæmis upplifir feimin manneskja, sem gjarnan myndi vilja vera mun opnari í 

samskiptum, neikvæð tilfinningaleg viðbrögð vegna misræmisins og getur það valdið 

kvíða eða depurð (Petrocelli og Smith, 2005).  
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 Rannsóknir á tilfinningalegum afleiðingum misræmis þróuðust með auknum 

áhuga innan sálfræðinnar á líðan. Neikvæðum tilfinningum hefur þó verið gefið meira 

vægi í rannsóknum en jákvæðum tilfinningum (Diener, Suh, Lucas og Smith, 1999; 

Myers og Diener, 1995). Í fyrstu rannsóknum á því hvaða þættir hefðu áhrif á líðan og 

tilfinningar fólks, var mikil áhersla lögð á aðstæður og ytra umhverfi. Til að mynda má 

nefna rannsókn Wilson (1976) sem gaf til kynna að hamingja og vellíðan tengdust 

aðstæðum fólks, svo sem því að vera ungur, heilbrigður, vel menntaður og vel launaður. 

Síðan þá hefur ný þekking komið fram sem eykur á skilning  hamingju og vellíðan. Sem 

dæmi hefur hugrænni túlkun einstaklings verið gefið aukið vægi og margar rannsóknir 

hafa sýnt fram á að ytri aðstæður hafa minna vægi en áður var talið (Hogg og Vaughan, 

2008). Hins vegar hafi vani, úrvinnsla, markmiðamótun, aðlögun, innfæring og fleiri 

huglæg ferli mikið vægi (Diener, Suh, Lucas og Smith, 1999; Hogg og Vaughan, 2008).  

 Hamingja (happiness) hefur verið skilgreind á mismunandi vegu þar sem ólíkar 

hugmyndir hafa verið uppi um það hvað hamingja sé í raun og veru (Diener, 2006). 

Campbell, Converse og Rodgers (1976) skilgreina hamingju sem hugarástand í formi 

glaðværðar (gaiety) og vellíðanar (euphoria) slíkt hugarástand er ætlað að endurspegla 

núgildandi tilfinningar. Lífsánægja er hugtak sem tengist hamingju en skilgreiningin á 

því er sú að hún sé almennt jákvætt eða neikvætt mat fólks á lífi sínu (Diener, 1984). 

Hamingja og lífsánægja hafa oft á tíðum verið notuð í sama skilningi (Horley, 1984). 

     Hugtak sem nær bæði yfir líðan og tilfinningar er gagnlegt í rannsóknum á 

almennri vellíðan fólks.   Huglæg vellíðan (subjective well-being) endurspeglar  

lífsánægju og hamingju og virðist það hafa hagnýta þýðingu innan sálfræðinnar þar sem 

það er mikið notað í rannsóknum. Huglæg vellíðan hefur verið skilgreind sem svo að 

hún sé þríþátta hugtak sem inniheldur bæði tilfinngar (affect) og hugsun (cognition) 

(Diener o.fl., 1985; Lucas, Diener og Suh, 1996). Hinir þrír þættir huglægrar vellíðanar 
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eru: Lífsánægja (satisfaction with life), tíðni jákvæðra tilfinninga (positive affect) og 

tíðni neikvæðra tilfinninga (negative affect). Tilfinningalegu þættirnir tveir endurspegla 

hugarástand fólks, jákvæðar og neikvæðar tilfinningar. Upplifun jákvæðra tilfinninga 

felur í sér jákvætt mat á atburðum lífsins, aftur á móti upplifir fólk neikvæðar 

tilfinningar ef það metur aðstæður og atburði í lífi sínu neikvætt (Myers og Diener, 

1995).  

Hugræni þátturinn er viðhorf eða huglægt mat fólks á lífinu og hvernig það ber 

saman raunaðstæður sínar við stöðluð og viðurkennd viðmið samfélagsins (Diener, Suh, 

Lucas og Smith, 1999). Lífsánægja (satisfaction with life) er mat fólks um þróun lífsins 

og hvort ánægja sé til staðar í huga einstaklings um sitt eigið lífsskeið (Okun og Stock, 

1987).   

 Samhliða auknum áhuga rannsakenda á líðan hafa sífellt fleiri kenningar verið 

settar fram sem greina frá afleiðingum ósamræmis milli sjálfsmyndar og viðmiða sem 

viðkomandi vill uppfylla, til að mynda einhverskonar óskaímyndar (Carver og Scheier, 

1998; Duval og Silvia, 2001; Phillips og Silvia, 2005). Sjálfsmisræmiskenning Higgins 

(1987, self-discrepancy theory) er ein slíkra kenninga og skýrir hún hvernig 

sjálfsmisræmi myndast í huga fólks um eigið sjálf. Í kenningunni heldur Higgins meðal 

annars fram að fólk búi yfir þrenns konar sjálfsskemum; raunsjálfi (actual self), 

óskasjálfi (ideal self) og skyldusjálfi (ought self). Raunsjálfið er sú mynd sem 

viðkomandi hefur af sjálfum sér þá og þegar eða hér og nú, óskasjálfið er sjálfsmynd 

með þeim eiginleikum sem viðkomandi vill og óskar sér að hafa og skyldusjálfið er 

sjálfsmynd með þeim eiginleikum sem viðkomandi telur sig verða að hafa (Higgins, 

1987).  

 Misræmi kallast bilið sem er á milli þessara ólíku sjálfsskema og getur það leitt til 

neikvæðra tilfinninga sem aftur geta leitt til alvarlegra vandamála. Samkvæmt 
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kenningunni leitast viðkomandi við að draga úr misræminu og reynir þannig að minnka 

þá vanlíðan sem misræmið veldur (Halliwell, 2002; Higgins, 1985).  

Sjálfsmisræmiskenning Higgins (1987) fjallar um sértækar tilfinningalegar 

afleiðingar misræmis í sjálfsmynd. Samkvæmt kenningunni eru tilfinningalegar 

afleiðingar misræmis ólíkar eftir eðli misræmisins. Misræmi milli raun- og óskasjálfs er 

talið valda tilfinningum tengdum dapurleika (dejection-related emotions) eins og 

vonbrigðum, ófullnægju og óánægju. Einstaklingar upplifa slíkar tilfinningar þegar 

þeim finnst þeir ekki hafa náð að uppfylla vonir og væntingar varðandi eitthvað sem 

þeir óska sér að ná (Strauman, 1989). Hugsanlega gæti misræmi á milli raun- og 

óskasjálfs þá lýst sér þannig að einstaklingur hefur neikvæða mynd af útliti sínu þá og 

þegar (actual) en óskar sér að líta út eins og staðalímyndin um hið rétta útlit gefur til 

kynna (ideal). Misræmi milli raun- og skyldusjálfs er aftur á móti talið leiða til 

tilfinninga tengdum uppnámi (agitation-related emotions) svo sem kvíða, ótta og óróa. 

Slíkar tilfinningar myndast vegna þess að viðkomandi telur sig ekki hafa náð að 

uppfylla skyldur og skuldbindingar og veldur slíkt áhyggjum í huga fólks (Strauman, 

1989).  

Rannsókn Higgins, Bond, Klein og Strauman (1986) studdi tilgátu Higgins og 

sýndi sértæk tilfinningaleg áhrif misræmis en erfitt hefur reynst að endurtaka þessar 

niðurstöður (Halliwell, 2002). Stuðningur við tilfinningalegar afleiðingar misræmis 

milli raun- og óskasjálfs er meiri en við afleiðingar misræmis milli raun- og 

skyldusjálfs. Til að mynda sýnir rannsókn Bruch, Rivet og Laurenti (2000) að misræmi 

milli raun- og óskasjálfs tengist neikvæðum tilfinningum og þunglyndiseinkennum en 

ekki fengust marktæk tengsl misræmis milli raun- og skyldusjálfs við kvíða.  

Tilfinningar tengdar uppnámi virðast einnig hafa einhverja fylgni við 

misræmisbilið á milli raun- og óskasjálfsins en rannsóknir á því misræmi hafa 
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endurtekið sýnt fram á afleiðingar sem endurspegla kvíðatengdar tilfinningar 

(Gramzow, Sedikides, Panter og Insko, 2000; Tangney o.fl, 1998). Ozgul, Heubeck, 

Ward og Wilkinson (2003) sýndu fram á marktæk tengsl milli sértækra tilfinninga eins 

og þunglyndis og vonbrigða við misræmi milli raun- og óskasjálfs Einnig kom fram í 

rannsókn þeirra að misræmi milli raun- og óskasjálfs hafði tengsl við kvíðatengdar 

tilfinningar (Ozgul o.fl., 2003).  

Rannsakendum reynist erfitt að finna tengsl kvíðatilfinninga við misræmi milli 

raun- og skyldusjálfs (Ozgul o.fl., 2003) sem hrekur upprunalegar hugmyndir Higgins 

um skyldusjálfið (1987). Aftur á móti kann Higgins að hafa haft rétt fyrir sér um 

afleiðingar misræmisins milli raun- og óskasjálfsins, þar sem rannsóknir hafa ítrekað 

staðfest tilfinningalegar afleiðingar þess (Bruch, Rivet og Laurenti, 2000; Higgins, 

1999).  

Mælingar á sjálfsmisræmi 

Flestar rannsóknir á sjálfsmisræmiskenningu Higgins hafa byggt mælingar á Selves-

Questionnaire matskvarða Higgins og félaga (1986). Sá kvarði á að endurspegla  

sjálfskemun þrjú (actual, ideal og ought). Þátttakandi skrifar niður þrjá lista með 10 

eiginleikum fyrir hvert sjálf, orðin eru borin saman og sjálfsmisræmið metið eftir því 

hvort orðin eru samheiti (synonymous) eða andheiti (antonymous). Rannsakandi túlkar 

hvaða eiginleikar í hverjum lista fyrir sig teljast hafa sömu eða andstæða merkingu. Ef 

eiginleikarnir teljast hafa samskonar merkingu (t.d. vingjarnleg - kurteis) flokkast það 

sem lítið misræmi, en ef eiginleikarnir hafa ólíka merkingu (t.d. mjór – feitur) er það 

talið gefa til kynna meira misræmi (Higgins, Klein og Srauman, 1985).  

Mælitækið hefur fyrst og fremst verið gagnrýnt fyrir það að svör eru háð 

orðaforða og skilningi þátttakenda á því hvað verið sé að mæla. Einnig er mælingin háð 

túlkun rannsakenda á því hverju þátttakendur vilja koma á framfæri. Rannsakendur 
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virðast lenda í erfiðleikum með úrvinnslu, fyrirlögn reynist tímafrek og margar 

fyrirlagnir hafa reynst ónothæfar (Boldero og Francis, 2000; Hardin og Lakin, 2009; 

Tangney, Niedenthal, Covert og Barlow, 1998). 

Til þess að mæta gagnrýni á þetta mælitæki hönnuðu Higgins, Shah og Friedman 

(1997) annan sjálfsmisræmiskvarða, Regulatory-Focus Strength, sem er ekki ósvipaður 

þeim fyrri en aðeins auðskiljanlegri. Þátttakendur skrifa fyrst niður átta eiginleika um 

óska- eða skyldusjálfið. Eftir það svara þeir fjögurra punkta sjálfsmatskvarða um hvern 

þessara eiginleika og meta hversu mikið þeir myndu vilja (ideal) og hve mikið þeir telja 

sig þurfa (ought) hafa viðkomandi eiginleika. Raunsjálfið er metið með spurningu við 

hvern eiginleika þar sem viðkomandi leggur mat á að hvaða marki hann telur sig hafa 

þann eiginleika nú þegar.  

Þrátt fyrir að þarna hafi Higgins og félögum tekist að  draga úr  annmörkum  

eldra mælitækisins, að niðurstöður séu háðar túlkun rannsakenda, byggir nýja 

mælitækið einnig á orðaforða þátttakenda. Bæði mælitæki Higgins og félaga (1986; 

1997) hafa verið notuð víða en niðurstöður hafa verið misgóðar (Hardin og Lakin, 

2009). Kvarðarnir meta einungis heildarmisræmi og því gefst rannsakendum ekki kostur 

á að meta stærð misræmis eða styrkleika þess (Halliwell, 2002).  

Dittmar, Beattie og Friese (1996) hönnuðu Self-Discrepancy Index til að mæta 

gagnrýni á mælitæki Higgins. Sá listi metur bæði styrkleika og mikilvægi 

sjálfsmisræmisins. Sú mæling fer þannig fram að þátttakendur ljúka allt að sjö 

setningum (Ég er (raunsjálfið)… en ég myndi vilja vera (óskasjálfið)…) sem ætlað er að 

lýsa misræmi milli raun- og óskasjálfs. Þátttakendur eru svo beðnir að meta mikilvægi 

og styrkleika þess misræmis sem lýst er í hverri setningu fyrir sig. Það er gert með því 

að merkja við kvarða á bilinu „dálítið mikilvægt“ til „mjög mikilvægt“ og „dálítið ólíkt“ 

og upp í „mjög ólíkt“.  
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Kvarði Dittmar og félaga (1996) metur einungis misræmið milli raun- og 

óskasjálfsins, en ekki skyldusjálfsins. Helsti kostur kvarðans er sá að hann hjálpar 

rannsakendum að meta styrkleika eða fjarlægð misræmisbilsins á milli raun- og 

óskasjálfsins og einnig kemst rannsakandi að því hversu mikilvægt það er í huga 

þátttakandans að uppfylla eða minnka misræmisbilið. Kvarðinn er þó ekki laus við 

annmarka, þar sem hann hefur reynst þátttakendum torskilinn. Fólk fyllir margt annað 

en eiginleika í eyðurnar og í flestum tilfellum gefst þátttakandi upp á því að fylla í 

setningarnar (Sigríður Rakel Ólafsdóttir, 2013). Ýmsa annmarka má finna á mælingum 

á sjálfsmisræmi og því er þörf á betri aðferðum til mælinga á sjálfsmisræmi. 

Sjálfsmisræmiskvarðinn (Self-Discrepancy Scale; Dittmar og Ragna B. 

Garðarsdóttir, 2010) er nýtt mælitæki á misræmi milli raunsjálfs og óskasjálfs fólks.  

Við hönnun og þróun kvarðans  var reynt að mæta allri gagnrýni á eldri mælitæki með 

það í huga að gera rannsakendum kleift að meta sjálfsmisræmi á einfaldan og 

áreiðanlegan hátt og að gera þátttakendum auðveldara um vik að veita svör um eigið 

misræmi.  

Sjálfsmisræmiskvarðanum er einungis ætlað að meta misræmisbilið á milli raun- 

og óskasjálfsins. Það er ekki aðeins vegna þess að óskasjálfið er áhugavert 

rannsóknarefni heldur einnig vegna þess að fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á  neikvæðar 

afleiðingar þess misræmisbils sem myndast á milli raun- og óskasjálfsins (Bruch, Rivet 

og Laurenti, 2000; Ozgul o.fl., 2003).  Bilið milli raun- og skyldusjálfsins hefur aftur á 

móti reynst rannsakendum erfiðara viðfangs. Mælitækið er nýtt og því ekki margar 

rannsóknir og niðurstöður sem hægt er að nota til að rökstyðja notkun þess á mælingum 

sjálfsmisræmis. Fyrstu rannsóknir sýna hinsvegar að áreiðanleiki mælitækisins og 

notkunarmöguleikar virðast góðir. Alpha stuðull (Cronbach‘s Alpha) 
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Sjálfsmisræmiskvarðans er α = 0,78, sem telst ásættanlegt (Sigríður Rakel Ólafsdóttir, 

2013).  

Samleitniréttmæti (convergent validity) sjálfsmisræmiskvarðans hefur verið 

kannað með það fyrir augum að meta hugtakaréttmæti hans. Pearson fylgni kvarðans 

við mælitæki Dittmar og félaga (1996) Self-Discrepancy Index var r= 0,43 og fylgnin 

við mælitæki Higgins og félaga (1997) Regulatory –Focus Strength var r= 0,54 

(Sigríður Rakel Ólafsdóttir, 2013). Í sömu rannsókn kom einnig í ljós að þátttakendur 

virðast eiga auðveldara með að svara Sjálfsmisræmiskvarðanum en hinum 

mælitækjunum. Aðeins 14% svarenda eða 25 þátttakendur luku við að svara mælitæki 

Dittmar Beattie og Friese (Discrepancy Index; 1996), tæp 78% eða 161 þátttakandi luku 

við að svara mælitæki Higgins og félaga (Regulatory –Focus Strength; 1997) en aftur á 

móti luku nær allir þátttakendur (99,5%) við að svara Sjálfsmisræmiskvarðanum (Self-

Discrepancy Scale; Dittmar og Ragna B. Garðarsdóttir, 2010). Aðeins einn þátttakandi 

af 208 svaraði ekki Sjálfsmisræmiskvarðanum (Sigríður Rakel Ólafsdóttir, 2013). 

Sjálfsmisræmiskvarðinn virðist því vera mun aðgengilegra mælitæki á sjálfsmisræmi sé 

miðað við fyrri útgáfur enda er kvarðinn á mun algengara og aðgengilegra formi. 

Mótun óskasjálfsins 

Fólk mótar sjálfsmynd sína, viðhorf og gildi að stórum hluta með samanburði við annað 

fólk. Kenning Festingers (1954) um félagslegan samanburð (social comparison theory) 

lýsir tilhneigingu fólks til að bera sig saman við aðra eða þá mynd sem samfélagið 

endurspeglar. Sjálfsmynd viðkomandi verður þannig fyrir áhrifum þar sem 

einstaklingurinn metur árangur og velgengni út frá slíkum samanburði (Festinger, 1954; 

Suls og Wheeler, 2000).   

Sjálfs-flokkun (self-categorisation; Turner, Hogg, Oakes, Reicher og Wetherell, 

1987) er hugarferli sem á sér stað þegar fólk sækist í að tilheyra hópi og  þróar með sér 
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félagslegt auðkenni (social identity; Tajfel, 1974, Tajfel og Turner, 1979). Þörfin til 

þess að falla inn í hópinn getur verið sterkari þörfinni til að skera sig úr (Hogg og 

Vaughan, 2008). Ef misræmi er á milli sjálfsímyndar viðkomandi (actual) og þeirrar 

óskaímyndar (ideal) sem hópurinn endurspeglar eða er talin endurspegla eru líkur á því 

að viðkomandi leitist við að minnka það misræmi til þess að falla betur í hópinn 

(Banerjee og Dittmar, 2008). 

Þegar fólk skilgreinir sjálft sig og túlkar sjálfsmynd sína geta ólíkar hliðar 

skarast á eins og persónulega sjálfið (private self) og félagslega sjálfið (public self) 

(Hardin og Lakin, 2009; Sedikides, 1993). Hægt er að líta á einstaklinginn sem 

áþreifanlega/hlutlæga (objective) manneskju en aftur á móti er það óáþreifanleg 

meðvitund og hugsun sem ákvarðar innra sjálf viðkomandi (Scheier og Carver, 1981). 

Félagslega sjálfið er sú sjálfsmynd sem fólk öðlast í gegnum túlkun og reynslu af 

hegðun sinni í ákveðnum aðstæðum, viðhorf annars fólks og samfélagsins hafa áhrif á 

hvað sé æskileg ímynd og útlit (Mead, 1972).  Persónulega sjálfið er þá hins vegar óheft 

hegðun og hvöt sem viðkomandi finnur fyrir óháð öðrum (Mead, 1972). 

Fólk mótar hugmyndir um sjálft sig út frá sértækum eiginleikum og þeim 

persónulegu auðkennum sem það býr yfir (Brewer og Garder, 1996). Einnig skipta  

tengsl við aðra miklu máli í mótun hugmynda fólks um sjálft sig (Brewer og Garder, 

1996). Togstreita getur hinsvegar myndast á milli persónulega sjálfsins og félagslega 

sjálfsins.  Persónulega sjálfið er notað til að aðgreina sig frá öðrum en slík sjálfstúlkun 

byggir á þeirri þrá að viðhalda eigin sjálfi (Brewer og Garder, 1996; Markus, 1977; 

Sedikides, 1993). Félagslega sjálfið verður ráðandi hjá fólki í félagslegum aðstæðum 

(Hogg og Vaughan, 2008). Hegðun, hugsun og viðmið einstaklingsins mótast til að 

samsvara öðrum innan hópsins og mat hans ræðst af mikilvægi þess að falla í hópinn og 

dregur hann þar af leiðandi úr sjálfsskynjun sinni sem einstakri manneskju (Turner, 



  

 17 

Hogg, Oakes, Reicher, and Wetherell (1987). Samkvæmt þessu gæti hin ríka áhersla 

sem lögð er á félagslega sjálfið, hugsanlega komið niður á persónulega sjálfinu. Nýlega 

hafa þeir sálfræðingar sem rannsaka áhrif neyslusamfélaga á líðan og hegðun fólks 

byrjað að gefa misræmi milli raunsjálfs og óskasjálfs gaum. Óskasjálfið mótast út frá 

gildum samfélaga, svo sem neysluhyggju og útlitsdýrkun. Staðalímyndin um hið 

fullkomna líf og hið rétta útlit veldur því að óskasjálfið verður mjög fjarlægt 

raunsjálfinu og myndast því bil eða misræmi innan sjálfsmyndar fólks og upplifunin er 

einhverskonar auðkenniságalli (identity deficit; Dittmar, 2008).  

Í nútíma neyslusamfélögum verður fólk fyrir sífelldu áreiti fjölmiðla og 

upplýsingamiðla sem breiða út boðskap um hvernig nálgast megi betra sjálf (ideal self) 

og hið ljúfa líf með efnislegum hlutum (the material good life) (Dittmar, 2008). Höfðað 

er til óöryggis fólks í því skyni að selja því varning. Það er gert meðal annars með því 

að birta því myndir af eftirsóknarverðu óskasjálfi sem fólk getur nálgast með því að 

kaupa tiltekna vöru. Auglýsingar hafa verið sagðar helsti áhrifavaldur í félagsmótun 

(socialization) nútímasamfélaga, þær móti hóphugsun, auðkenni (identity), stefnu og 

gildi samfélagsþegna (Jhally, 1987). Auglýsingar og önnur markaðssetning innrétta 

huga neytenda með flókinni samsetningu af táknrænni merkingu hluta og 

eftirsóknarverðum sýndarveruleika (Williams, 1980). Hlutum er ljáð merking og 

notendum þeirra samfélagsleg staða. Smátt og smátt verður þessi sýndarveruleiki ekki 

aðeins ákjósanlegur heldur viðurkenndur sem eðlilegur í huga neytenda. Neytendur bera 

sig saman við þann sýndarveruleika, þá óskaímynd, sem birtist í auglýsingum og það er 

auglýsandanum í hag að samanburðurinn sé neytandanum í óhag (Barber, 2007; Jhally, 

1987). Það má meðal annars merkja á því að innan markaðsfræðinnar er misræmi milli 

raunsjálfs og óskasjálfs kallað sölutækifæri (Solomon, Barmossy og Askegaard, 2002). 

Má því draga þær ályktanir að mótun sjálfsmyndar og þeirrar óskaímyndar  sem fólk 
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sækist eftir sé undir miklum áhrifum sameiginlegra og viðurkenndra viðhorfa, gilda og 

hegðunar fólks innan heilu samfélaganna.  

Áhrifin hljóta einnig að vera mismikil eftir því hvaða hópi einstaklingur tilheyrir 

þar sem fólk reynir sífellt að taka undir og samþykkja viðhorf þess hóps sem það vill 

tilheyra (socially desirable). Slík fylgispekt (group conformity) er algeng innan hópa 

(Allport, 1924; Asch, 1951) hvort sem viðhorf hópsins eru skynsamleg eða ekki 

(Leather, 2009). Megin drifkrafturinn sem er að baki fylgispekt er meðal annars ótti við 

að vera útilokaður eða falla ekki inn í hópinn (Götte, Huffman og Meier, 2006; 

Umberson, Crosnoe og Reczek, 2010). Ef vinahópur einkennist til að mynda af fólki 

með efnishyggin gildi hlýtur það að mynda þrýsting á einstakling innan hópsins að 

tileinka sér slík gildi. Hópþrýstingur er ávallt til staðar hvoru tveggja innan minni hópa 

sem fólk tilheyrir og í samfélaginu  (Hogg og Vaughan, 2008). Fólk aðlagar viðhorf sín, 

skoðanir sínar og hegðun að öðrum, stundum án þess að gera sér grein fyrir því 

(Kilbourne, 2010).  

 Fólk hefur mikla þörf fyrir viðurkenningu og virðingu annara innan samfélagsins 

(Solomon, 2002; Kotler o.fl., 2005). Ef misræmi er á milli raunsjálfs viðkomandi 

(actual) og þeirrar óskaímyndar sem einkennir óskasjálf (ideal) samfélagsins eða 

hópsins aukast líkur á því að viðkomandi leitist við að minnka það misræmi. Það gerir 

fólk til dæmis með því að sækjast eftir því útliti eða lífsstíl sem einkenna viðurkenda 

ímynd óskasjálfsins.  

 Fjölmiðlar og aðrir áhrifamiðlar hafa mikið vægi í myndun og mótun skoðana, 

viðhorfa og gilda almennings og spila því stórt hlutverk í myndun sjálfsmyndar fólks 

(DellaVigna og Kaplan, 2006). Meginskilaboð miðlanna einkennast af tvenns konar 

ímynd, hinum fullkomna lífsstíl og hinu eina rétta og óaðfinnanlega útliti (Dittmar, 

2008). Bæði viðmiðin virðast mjög mikilvæg í lífi fólks og hafa mikil áhrif á líðan og 
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hegðun (Cash og Prunzinsky, 2002). Hugsanlegar afleiðingar af slíkum viðmiðum gefur 

ástæðu til þess að fjalla ítarlega um þessar tvenns konar ímyndir sem marka viðmið 

óskasjálfsins.  

Útlitstengd óskaímynd 

Á Vesturlöndum er það ríkjandi viðhorf að grannholda konur og vöðvastæltir karlmenn 

sé fallegt og rétt útlit. Miðlar, afþreyingarefni og annars konar áreiti setja almenningi 

þau viðmið að búa yfir rétta útlitinu til þess að vegna vel í lífinu (Buckroyd, 1998; 

Fishman, 2004; Halliwell og Harvey, 2006; Lemon o.fl., 2009). Sífellt fleiri reynast 

óánægðir með útlit sitt, ekki bara vegna óraunhæfra viðmiða staðalímyndarinnar heldur 

eru straumar og stefnur eins og fatatískan svo dæmi sé tekið að setja auknar kröfur á 

grannt vaxtarlag (Hartley og Rennie, 2004). 

Fólk er mjög upptekið af ímynd sinni, útliti og framkomu enda er þetta það fyrsta 

sem tekið er eftir í samskiptum við annað fólk. Rannsóknir sýna að þessi fyrstu 

(primary) áhrif eru sterkasti þátturinn í túlkun og mati fólks  á öðru fólki (person 

perception) (Park, 1986). Samkvæmt þessu ætti því ekki að koma á óvart að ímynd, útlit 

og framkoma eru mörgum mikilvæg. Skema eða flokkun er oft byggð á aðgengilegustu 

(accessible) upplýsingunum eins og húðlit, fatavali, framkomu og útliti (Brewer og Lui, 

1989; Zebrowitz, 1996). Samkvæmt því virðist það að flokka fólk eftir útliti og móta sér 

svo skoðun á því vera orðin stór partur af mannlegri hegðun nútímans.  

Líkamsmynd (body image) gegnir stóru hlutverki innan sjálfsmyndar fólks 

(Grogan, 2008).  Líkamsmynd er sú hugmynd og upplifun sem einstaklingur hefur um 

líkama sinn og byggir á hugsun, skynjun og túlkun einstaklings á eigin líkama (Grogan, 

2008). Sú líkamsmynd sem fólk hefur tileinkað sér getur haft mikil áhrif á sálarlíf og 

hegðun fólks (Cash og Pruzinsky, 2002; Halliwell og Dittmar, 2006). Fólk getur haft 

bæði jákvæða og neikvæða hugmynd um líkama sinn (Grogan, 2008). Fólk sem er sátt 
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við líkama sinn og dæmir sig ekki út frá útliti hefur jákvæða líkamsmynd en neikvæð 

líkamsmynd kemur fram í mikilli óánægju með líkamann (Grogan, 2008). Einstaklingur 

með neikvæða líkamsmynd reynir endurtekið  að draga úr óánægju sinni með því að 

laga og bæta eigið útlit (Grogan, 2008).  

Auglýsingar miðla skilaboðum til fólks og eru sterkur áhrifavaldur í mótun 

viðmiða og ímyndar um eigið útlit (Dittmar, 2008). Meirihluta auglýsinga sem birtast 

fólki í auglýsingum er búið lagfæra með ýmis konar tækni myndvinnsluforrita til að 

gera auglýsinguna enn áhrifaríkari (Diller, 2011). Allt að 5000 ljósmyndir sem hafa 

verið lagfærðar með myndvinnslu birtast fólki í hverri viku, sérstaklega konum þar sem 

þær eru áhrifaríkari markhópur (Wiseman, Gray, Mosimann, og Ahrens, 1992). Slíkar 

ljósmyndir sem alla jafna hafa verið teknar úr samhengi geta stuðlað að neikvæðri 

líkamsmynd kvenna þar sem þær bera sig við hina óraunverulegu mynd sem varpað er 

fram. Í kjölfarið fyllast þær minnimáttarkennd og reyna gjarnan að leita leiða til að 

grennast eða uppfylla útlit staðalímyndarinnar (Orbach, 2010).  

Slæma líkamsmynd má skýra út frá félagsmenningarkenningunni (socio-cultural 

theory; Levine og Smolak, 1996; Thompson o.fl, 1999) sem metur fjölmiðla og 

neyslumenningu mikla áhrifavalda í mótun staðalímynda innan menningarsamfélaga 

(Dittmar, 2005; Hansson, 2010; Levine og Harrison, 2004). Kenningunni er ætlað að 

skýra orsakir líkamsóánægju (Halliwell og Harvey, 2006). Upplifun á líkamsmynd fólks 

er undir áhrifum og þrýsting frá samfélaginu þar sem fólk leitast við að  uppfylla 

menningarlega skilgreiningu á hinu rétta útliti (Bell og Dittmar, 2011). Samkvæmt 

félagsmenningarkenningunni mun meirihluti fólks aldrei ná að mæta samfélagslegum 

kröfum sem snúa að hinu fullkomna útliti, á endanum verður fólk óánægðara með útlit 

sitt og eykur það vanlíðan (Halliwell og Harvey, 2006; Bell og Dittmar, 2011.) 

 Félagslegur þrýstingur fær fólk til að sækjast eftir því að uppfylla viðurkennda 
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staðalímynd (Lemon, Rosal, Zapka, Borg og Andersen, 2009) enda mótast hegðun og 

hugsun fólks út frá slíkum þrýstingi (Stice, Maxfield, og Wells, 2003). 

Hugtakið sjálfsmisræmi er í auknum mæli notað í rannsóknum á samfélagslegum 

áhrifum og þrýstingi á útlitsviðmið fólks (Dittmar, 2008). 

 Sjálfsmisræmi tengist hugtakinu innfæring (internalization) sem er talið veita 

einna best forspá um líkamsóánægju fólks (Halliwell og Dittmar, 2004; Heinberg og 

Thompson, 1995; Unnur Guðnadóttir, Ragna B. Garðarsdóttir og Fanney Þórsdóttir, 

2011). Innfæring á sér stað þegar einstaklingur samþykkir viðmið samfélagsins og 

meðtekur þau sem sín eigin (Dittmar, Halliwell og Stirling, 2009) og geta þessi viðmið 

því orðið grunnurinn að óskasjálfi viðkomandi. Óskasjálfið byggir þannig á 

samfélagslegum viðmiðum og birtingarmynd einhverskonar sýndarveruleika sem 

viðkomandi ber sig saman við. Sjálfsmisræmi ætti því að koma fram hjá einstaklingi 

sem til dæmis innfærir ríkjandi viðmið um hið fullkomna útlit en telur sig ekki hafa það 

útlit. Aukin líkamsóánægja er því líkleg til að koma fram samhliða auknu bili á milli 

raun- og óskasjálfsins (Williamson, Gleaves, Watkins og Schlundt, 1993).  

Þráin til að nálgast óskasjálfið virkar sem hvati til að tileinka sér hegðun sem 

dregur úr misræminu (Dittmar, 2008).  Nú til dags einkennast samfélagsleg viðmið um 

útlit af mjög óeðlilegri líkamsþyngd og óraunhæfum hlutföllum, bæði fyrir karla og 

konur (Dittmar, Halliwell og Stirling, 2009; Soltis, 2009; Stanford og McCabe, 2002). 

Sífellt fleiri eru að verða of þungir og margir þjást af offitu en á sama tíma eykst 

þrýstingurinn á að fólk verði grannt (Levine og Harrison, 2009). Konur eru 

sérstaklega varnarlausar gagnvart birtingarmynd sýndarveruleikans og bilið á milli 

raunþyngdar og óskaþyngdar sem kemur frá staðalímyndum er sífellt að aukast  (Kim 

og Lennon, 2007). Óánægja með líkamsímynd getur leitt af sér þunglyndi (Stice og 

Bearman, 2001), kvíðaröskun (Kostanski og Gullone, 1998), hegðun tengda áráttu og 
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þráhyggju (Pigott o.fl., 1991) sem og auknar líkur á átröskun (Cash og Deagle, 1997).  

Átröskun byrjar í flestum tilfellum í kjölfar megrunar (Levine og Harrison, 

2009). Tíðni átröskunar virðist vera mun meiri í iðnvæddum ríkjum og hinum vestræna 

heimi þar sem fegurð og velgengi er sett í samhengi við grannvaxinn eða vöðvastæltan 

líkama eftir því hvort kona eða karlmaður á í hlut (Field, Cheung,Wolf, Herzog, 

Gormaker og Colditz, 1999; Makino, Tsuboi, Dennerstein, Mbbs og Franz, 2004). Slíkt 

gefur til kynna sterk samfélagsleg áhrif á líkamsmynd. 

 Hið „rétta“ útlit og aðlaðandi líkami geta kallað fram svokölluð geislabaugsáhrif 

(halo effect). Þá metur fólk það sem svo að samband sé milli þess að hafa rétta útlitið og 

þess að ganga vel í lífinu og vera því félagslega samþykktur (Grogan, 2008; Parekh og 

Schmidt, 2003). Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að manneskja sem er útlitslega 

aðlaðandi er einnig talin búa yfir velgengni og góðmennsku (Dion, Berscheid og 

Walster, 1972) ásamt því að búa yfir eiginleikum eins og að teljast áhugaverð með 

hlýjan persónuleika, úthverf og félagslega hæf (Hogg og Vaughan, 2008). Útlit getur 

því haft áhrif á félagsleg tengsl og líkurnar á því að vera samþykktur innan vinahópsins 

(Hogg og Vaughan, 2008).  

 Áherslan á hið rétta útlit og þá sérstaklega þyngd er orðin mjög mikil innan 

vestrænna samfélaga og áhrif skilaboðanna um hið fullkomna útlit nær snemma til fólks 

(Martin, 2007). Innihald skilaboðanna undirstrika veikleika í fari markhópsins til að ýta 

undir minnimáttarkennd og óánægju þess sem verður fyrir áreitinu. Ákveðnar 

tilfinningar og líðan koma í kjölfarið, þráin um það að bæta raunstöðu sína og nálgast 

óskaímyndina veldur því að fólk meðtekur skilaboð auglýsinga og kaupákvörðun eða 

önnur hegðun á sér stað til að minnka misræmið (McCraken, 1996). 

 Tilraunir hafa sýnt fram á að útlitstengt misræmi milli raun- og óskasjálfs 

verður meira hjá þeim konum sem sjá granna fyrirsætu í auglýsingu en konum sem sjá 
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hlutlaust áreiti (Harrison, 2001). Rannsókn Ju og Johnson (2010) sýndi að konur sem 

fengu að sjá ljósmyndir af fyrirsætum sem einkenndu staðalmyndina um hið fullkomna 

útlit, upplifðu óánægju með útlit sitt og þá sérstaklega þyngd sína. Misræmisbilið eykst 

sérstaklega hjá konum sem hafa innfært viðurkennd samfélagsleg viðmið um hið 

fullkomna útlit (Halliwell og Dittmar, 2004). Slíkt kallar svo fram hugsanir sem tengjast 

depurð, skömm, streitu, samviskubiti, óöryggi og líkamsóánægju (Stice og Shaw, 1994). 

Líkamsóánægja eykst samhliða því hversu mikið af tímaritum konur lesa eða hve 

miklum tíma konur eyða í að horfa á sjónvarp (Gonzalez-Lavin og Smolak, 1995). 

Samfélagsleg áhrif á líkamsmynd kvenna koma fram í mörgum rannsóknum en 

aukinn áhugi er fyrir því að rannsaka hvort slík áhrif komi einnig fram á meðal 

karlmanna (Dittmar, 2008). Karlmenn verða fyrir auknum áróðri um að uppfylla 

útlitsstaðla svo sem að vera mjög vöðvastæltir og með lágt fituhlutfall (Halliwell, 

Dittmar og Orsborn, 2007; Harrison, Taylor og Marske, 2006). Sífellt fleiri karlmenn 

greina frá óánægju með líkama sinn og átraskanir eru að verða algengari meðal 

karlmanna (Corson og Andersen, 2002). Aukinn vöðvamassi er sú óskaímynd sem 

margir karlmenn sækjast eftir og leggja þeir á sig mikla vinnu til að ná útliti 

staðalímyndar karlmanna. Til þess að ná því útliti aukast líkur á að þeir beiti vafasömum 

aðferðum eins og steranotkun og neyslu fæðubótarefna (Olivardia, 2002; Grogan, 

2008). Vitað er að líkamsóánægja karlmanna er sífellt að aukast en talið er að um 25% 

stráka í grunnskóla finni fyrir líkamsóánægju  (Smolak, 2002) og að þeir vilji 

sérstaklega bæta á sig vöðvamassa (Bryndís Björk Ágeirsdóttir, Guðrún Ingólfsdóttir og 

Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2012; McCreary og Sasse, 2000).  

Eins og sjá má eru áherslurnar ólíkar eftir því hvaða kyn á í hlut og þær eru 

einnig í samræmi við óraunverulegar staðalímyndir sýndarveruleikans sem gefur til 

kynna að fjölmiðlar eigi stóran þátt í mótun líkamsóánægju. Þekking og vitneskja um 
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sjálfsmisræmi getur veitt mikilvæga innsýn í hugræn ferli einstaklinga þegar þeir bera 

líkama sinn við ímyndina sem einkennir óskasjálfið.   

Lífstílsstengd óskaímynd 

Nútíma vestræn samfélög einkennast af neysluhyggju þar sem gildismatið efnishyggja 

er ríkjandi (Kasser, Cohn, Kanner og Ryan, 2007). Skilgreining á efnishyggju innan 

sálfræðinnar byggir á þeirri hugmynd að lífið snúist um hluti og veraldleg gæði (Ragna 

Benedikta Garðarsdóttir, 2007) sem einstaklingar í auknum mæli eltast við á kostnað 

sálrænnar heilsu (Dittmar, 2008; Reber, Allen og Reber, 2009).  

 Hugtökin efnishyggja og sjálfsmisræmi hafa mikilvægu hlutverki að gegna í 

rannsóknum á kaupáráttu (compulsive buying). Kaupárátta (compulsive buying) er 

flokkuð sem undirröskun kvíða og þunglyndis sem getur orðið að vítahring og stofnað 

vinnu, fjölskyldu og geðheilsu fólks í hættu (Dittmar, 2005, 2008). Slík áráttukennd 

hegðun getur verið drifin áfram af mörgum ólíkum þáttum, meðal annars sjálfsmisræmi 

og efnishyggju (materialism) (Dittmar, 2005). Það er athyglisvert að Dittmar (2008) 

hefur sýnt fram á að notagildi vöru er ekki sá hvati sem knýr áfram áráttukaup, heldur 

eru slík kaup knúin áfram af þeirri eftirsóttu ímynd og auðkenni sem viðkomandi telur 

vöruna veita (Dittmar, 2008). Þeir sem þjást af kaupáráttu reyna því að brúa bilið milli 

raunsjálfs og óskasjálfs með hlutum, að því gefnu að þeir séu einnig efnishyggnir og því 

líklegir til að telja efnislega hluti fela í sér einhvern sálrænan ábata (Dittmar, 2005, 

2008).  

Dittmar (2005) lagði fram tveggja þátta orsakalíkan þar sem hún sýnir fram á 

hvernig mikið sjálfsmisræmi og efnishyggin gildi spá fyrir um kaupáráttu. 

Meginhugsunin á bakvið líkanið byggir á kenningu Wicklund og Gollwitzer (1982) um 

táknræna sjálfsfullnægju (symbolic self-completion theory) sem segir að einstaklingur 

sem upplifir annmarka á sjálfum sér finni hjá sér hvöt til bæta upp þá annmarka á 
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táknrænan hátt (Wicklund og Gollwitzer, 1982). Þessi tákn geta meðal annars verið 

hlutir eða aðrar eigur. Nú til dags kaupir fólk vörur að miklu leyti vegna táknrænnar 

merkingar þeirra (Elliot, 1997) og margir telja hluti bæta líðan og styrkja sjálfsmynd 

(Dittmar, 2007; Richins og Dawson, 1992). Fólk með efnishyggin gildi er sér í lagi 

gjarnt á að nota eigur sem tákn um eigin afrek og til að líta vel út í augum annarra 

(Christopher og Schlenker, 2004).  

 Rannsóknir Dittmar (2007) sýna fram á þau áhrifamiklu tengsl sem eru á milli 

efnishyggju og auðkennis (identity) fólks. Auðkenni er sú hugmynd sem einstaklingur 

hefur um sjálfan sig og þá eiginleika sem hann telur einkenna sig og ímynd sína 

(Dittmar 2007). Einstaklingur sem er óöruggur með auðkenni sitt kann að reyna að bæta 

það upp með veraldlegum eigum og trúir því að slíkt styrki auðkenni sitt og ímynd sína 

(Christopher o.fl., 2006). Efnishyggja getur því verið drifin áfram af þeirri hvöt fólks að 

auðkenna sig með hlutum og eigum (Dittmar, 2008). Slík trú getur leitt til þess að 

einstaklingur fari að meta verðleika sína út frá því hvað hann á frekar en hvaða 

manneskju hann hefur að geyma. Ríkjandi viðhorf sem byggja á efnishyggju eru talin 

hafa slæm áhrif á velferð fólks (Rindfleisch og félagar, 1997). Rannsóknir hafa sýnt að 

efnishyggin gildi hafi slæm áhrif á  heilsu fólks og geti á meðal annars stuðlað að 

óhamingju, (Brown og Kasser, 2005; Garðarsdóttir, Dittmar og Aspinall, 2009; Kasser 

og Ahuvia, 2002), vandamálum í samskiptum (McHoskey, 1999; McHoskey og félagar, 

1999), minni fjármálakunnáttu og aukinni skuldasöfnun (Garðarsdóttir og Dittmar, 

2012) og þróun á neikvæðri sjálfsmynd (Dittmar, 2007; Dittmar, 2008). 

Í  neyslusamfélögum er sú trú útbreidd að peningar og eignir veiti fólki hamingju 

(Kasser og Ryan, 1993). Slík viðhorf og hugmyndir um hamingju hafa verið gagnrýndar 

og rannsóknir á tengslum peninga og hamingju sýna að hamingja eykst ekki mikið eftir 

að grunnþörfum hefur verið fullnægt (Myers og Diener, 1995). Fjárhagsleg markmið 
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eru talin koma niður á líðan því þau einblína á ytri ávinning eins og peninga eða eigur á 

kostnað hins innri, sem er vellíðan og sátt við lífið óháð ytri aðstæðum (Kasser og Ryan, 

1993). 

Hugtakið sjálfsmisræmi getur því fært gagnlegar upplýsingar um mikilvægi þess 

að fólk tileinki sér gagnrýna skoðun á hinum hversdagslegustu þáttum 

sýndarveruleikans sem einkennist af lífsgæðakapphlaupi og efnislegum gildum.  

Mögulegar orsakir sjálfsmisræmis 

Fjölmiðill er leið til að veita og dreifa upplýsingum til almennings innan stórra svæða 

(Íslensk orðabók, 2002). Miðillinn er mjög mikilvægur í vestrænum neyslusamfélögum. 

Almenningur safnar sér þekkingu um samfélagið og veröldina að mestu leyti úr 

fjölmiðlum og virkar sú upplýsingaöflun sem einhverskonar spegilmynd sem fólk metur 

sig við.  

 Fjöldasamfélagskenningin (mass society theory) skýrir frá gríðarlegu valdi 

fjölmiðla sem geta hreinlega stýrt og stjórnað hegðun og hugsun heilu samfélaganna 

(Parekh og Schmidt, 2003). Sú veröld sem margir fjölmiðlar birta í sífellu byggir á 

sýndarveruleika og skapaðri ímynd (Luhmann, 2000; Ragnar Karlsson, 2009). Að 

einhverju leyti gerir fólk sér grein fyrir hve óraunveruleg þessi veröld fjölmiðlanna er en 

samt sem áður samþykkir það hana og kaupir skilaboðin sem varpað er fram ekki síst 

vegna þess hve síendurtekin þau eru.  

 Áhrifin og þrýstingurinn er mikill á daglegt líf fólks því það kemst ekki hjá því að 

verða fyrir áreiti fjölmiðla sem oft og tíðum byggir á óraunhæfum skilaboðum (Ragnar 

Karlsson, 2009). Slík skilaboð mynda óraunhæfar væntingar og óskir sem geta valdið 

efa í huga viðkomandi um að ná einhverntímann að uppfylla væntingar og óskir sínar 

(Cate og John, 2007). Einstaklingur upplifir neikvæðar tilfinningar vegna þess að hann 
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finnur fyrir hindrunum og uppgjöf í viðleitni sinni við að ná einhverju óskamarkmiði 

(Carver, 2004; Carver og Scheier, 1982, 1990, 1998; Duval og Wicklund, 1972; Zacher 

og de Lange, 2011).  

  Ríkjandi menning í neytendasamfélagi er talin hafa víðtæk áhrif á hugsun og 

hegðun neytenda (Peter og Donnelly, 2004). Menning (culture) endurspeglar meðal 

annars grunngildi, viðhorf og væntingar fólks innan samfélags og er henni miðlað á 

milli kynslóða (Peter og Donnelly, 2004; Kotler o.fl., 2006; Arnould o.fl., 2004). 

Fjölmiðlar gegna veigamiklu hlutverki í mótun menningar  (McCombs, 2004; McQuail, 

2010). Menning er hluti af daglegu lífi fólks og því er vart hjá því komist að tileinka sér 

viðmið og aðlaga hegðun að ríkjandi menningu.  

 Áhrif fjölmiðla á hugsun og hegðun fólks geta verið bein og byggjast þá á 

samskiptum við annað fólk eða óbein og byggjast á samfélagslegum áhrifum (Peter og 

Donnelly, 2004; Kotler o.fl., 2006; Evans, Jamal og Foxall, 2006). 

Erfitt reynist að finna nákvæmlega þau beinu áhrif sem skilaboð fjölmiðla valda 

(Stice, 2002). Í því sambandi verður því að líta til samspils þátta í fari einstaklings eins 

og tilhneigingu til innfæringar (internalization) (Stice, 2002; Stice og Whitenton, 2002; 

Dittmar o.fl., 2009) sem aukið geta áhrif staðalmynda. Aðrir þættir svo sem 

persónuleiki (personality), sjálfsímynd (self-concept), lífsstíll (lifestyle), efnahagsleg 

staða (economic circumstances), lífsskeið (age and lifeceycle stage) og fleiri þættir hafa 

einnig sitt að segja þegar neikvæð áhrif fjölmiðla á hegðun og hugsun fólks eru metin 

(Arnould o.fl., 2004; Kotler o.fl., 2006; Solomon, 2002).  

 Samkvæmt þessu virðist ekki vera hægt að greina frá einum áhrifaþætti fjölmiðla 

á líðan og virðist sem svo að um sé að ræða samspil margra þátta. Áhrifin eru þó til 

staðar þar sem hegðun, hvöt og þrá fólks innan neyslusamfélaga er af miklu leyti drifin 

af óskaímynd sem byggir á óraunhæfum viðmiðum. Sýndarveruleikinn skartar sífellt 
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meiri fullkomnun og gerir það að verkum að raunstaða meirihluta fólks í nútíma 

samfélögum er orðin svo langt frá óskastöðunni að engar líkur eru á því að einstaklingar 

nái einhvern tímann að brúa það bil.  

 Ekki verður hjá því komist að gera sér grein fyrir mikilvægi niðurstaðna þeirra 

rannsókna sem sýna hvernig viðmiðið óskasjálf í huga fólks auka líkur á upplifun 

vanlíðanar. Hér hafa verið taldir upp mögulegir áhrifaþættir á þróun sjálfsmisræmis en 

það er mjög mikilvægt að halda rannsóknum á sjálfsmisræmi áfram og komast betur að 

því hvaða orsakir geta legið að baki stækkandi og auknu misræmi í huga fólks.  

Mikilvægi hugtaksins 

Rannsóknir á sjálfsmisræmi benda til þess að hugtakið sé gríðarlega mikilvægt. Vægi 

sjálfsmisræmis er hægt að meta í samhengi við sálfræðilega kvilla, sem tengjast 

neyslusamfélögum, eins og kvíða, þunglyndi, kaupáráttu og átröskunum (Dittmar, 

2008). Nútíma neyslumenning vestrænna samfélaga virðist koma niður á velferð og 

líðan einstaklinga. Sérstaklega í ljósi þess hvernig markaðshyggjan leggur mikla áherslu 

á hið ljúfa líf og hið fullkomna útlit til að viðhalda kaupum og sölu á varningi sem 

framleiðendur keppast um að koma út til að auka hagnað sinn og markaðshlutdeild. 

Sífellt er verið að varpa fram fullkominni ímynd til að neytendur finni fyrir þörf hjá sér 

að ná slíkri óskaímynd.  

 Fjölmiðar móta og stýra veruleikaskyni fólks og valdamiklir aðilar standa að baki 

því að halda uppi viðhorfum og gildum sem eykur hagnað þeirra (McQuail, 2010). 

Félagsleg skilaboð fjölmiðlanna eru sterk og segja almenningi allt um það hvernig fólk 

á að líta út sem og hvaða hluti það á að eiga (Goldenberg, o.fl. 2005). Þeir eiga stóran 

þátt í mótun staðalímynda og eltast við að birta ímyndir sem þeir telja viðurkenndar af 

samfélaginu (Buckroyd, 1998; Kim og Lennon, 2007). Hinni fullkomnu staðalímynd er 

ekki bara varpað fram af fjölmiðlum heldur halda þeir ímyndinni við (Kim og Lennon, 
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2007).  

 Fólk verður fyrir áhrifum þessarar ímyndar og eru áhrifin farin að koma fram í 

mun yngri markhópum en áður (Levine og Harrison, 2009). Talið er að viðurkenndar 

staðalímyndir festi rætur í huga fólks mjög snemma á lífsskeiði einstaklingsins, nánar 

tiltekið í kringum 10 ára aldurinn (Rutland, 1999). Börn eru mjög viðkvæm og 

berskjölduð gagnvart áróðri auglýsinga um hina fullkomnu ímynd um hið ljúfa líf og 

rétta útlit. Megintilgangur áróðursins fléttast svo inn í félagsmótun barnanna (Dittmar, 

2008) og fara þau að telja það félagslegt hlutverk sitt að uppfylla viðmið 

staðalímyndarinnar (Robinson, Keltener, Ward og Ross, 1995). Slík staðalímynd verður 

því snemma táknmynd í huga fólks um auðkenni sem þau óska sér (Farr og Moscovici, 

1984). 

 Börn allt niður í þriggja ára aldur eru farin að hafa hugmyndir um hið rétta útlit og 

gera sér grein fyrir staðalmyndinni um hinn grannvaxna líkama (Cramer og Steinwert, 

1998; Levine og Harrison, 2009). Leikföng endurspegla þessar fullkomnu staðalmyndir 

þar sem drengir leika sér með vöðvastælta leikfangakarla og stelpur með grannvaxnar 

og fallegar dúkkur (Pope o.fl, 1999). Það versta við slíkar fyrirmyndir er að þær 

endurspegla útlit sem nær ómögulegt er að uppfylla (Turkel, 1998). Þráin að uppfylla 

óskaímyndina um hinn grannvaxna líkama eykst með aldrinum og allt að 79% stúlkna á 

aldrinum 11 til 12 ára telja grannt vaxtarlag mjög mikilvæga ímynd (Maloney, McGuire 

og Daniels, 1988).   

 Ekki aðeins telja börn hið „rétta” útlit mikilvægt, heldur eru skoðanir þeirra einnig 

farnar að endurspegla efnishyggin gildi og ríkidæmi er eitt það mikilvægasta sem þau 

þrá (Brown, 2005). Snemma á uppvaxtarárum barnanna fara þau að gera sér grein fyrir 

táknrænni merkingu hluta (Achenreiner og John, 2003) og vísbendingar eru um að börn 

alveg niður í tveggja ára aldur séu farin að bera kennsl á og skilja slíka táknræna 
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merkingu (Hite og Hite, 1995).   

 Börn virðast því mjög snemma vera farin að greina merkinguna á bak við 

viðurkennd og eftirsóknarverð viðmið  lífsstíls og útlits og upplifa þörf til að falla inn í 

og uppfylla viðurkennd viðmið samfélagsins. Slík þróun getur ekki verið góð miðað við 

afleiðingar slíkra innfæringa á gildum og viðmiðum. Áhrifin koma einnig niður á 

foreldrum því aukinn þrýstingur á börnin að uppfylla staðalímynd sýndarveruleikans 

veldur misræmi í huga foreldra þar sem raunsjálfið þeirra dugir ekki til að uppfylla þær 

fölsku þarfir sem hafa mótast í huga barnanna (Alexander og Higgins, 1993) eins og það 

að veita barninu alla þá mögulega hluti sem það óskar sér til að bæta auðkenni sitt. 

Foreldri upplifir því misræmi þar sem óskaímynd þess um að vera hið fullkomna 

foreldri sem uppfyllir væntingar barnsins er langt frá raunstöðu viðkomandi (Alexander 

og Higgins, 1993).  

Ljóst er að hugtakið sjálfsmisræmi þarf að rannsaka enn frekar því slíkt misræmi í 

huga fólks getur haft skaðleg áhrif. Þörf er á fleiri rannsóknum sjálfsmisræmis til að 

svara spurningum eins og hvað valdi því að misræmisbil á milli raun- og óskasjálfs 

skapist og af hverju óskasjálfið vegur svo þungt að hugsanlegar afleiðingar eru ekki 

virtar viðlits.  

Ásókn í veraldleg gæði og „rétt” útlit til að styrkja auðkenni og  ímynd sína út á við 

virðist spretta fram vegna undirliggjandi óöryggis í huga fólks (Kasser og Sheldon, 

2000). Óöryggið er eflaust nákvæmlega það sem auglýsendur vilja höfða til og auka 

þannig hagnað og framleiðslu sína.  

 Togstreitan á milli raunveruleikans og hinnar fullkomnu fyrirmyndar 

sýndarveruleikans er einmitt það sem skapar óöryggi í huga einstaklinga því 

fullkomnunin er svo fjarri lagi. Mannfólkið lifir og hrærist í umhverfi á tímum 

upplýsinga og boðskipta á sjónrænu formi og er það umvafið ímyndum og táknum 
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sýndarveruleikans sem byggir á fullkomnun lífsstíls eða útlits. Slík þróun getur valdið 

alvarlegum heilsufarsvandamálum til að mynda kvíða eða þunglyndi (Ragna Benedikta 

Garðarsdóttir, 2007) ef ekkert er að gert. 

 Mjög mikilvægt er að draga hugtakið sjálfsmisræmi fram og koma því í vitund 

einstaklinga hvernig hugsanir, gildi og viðmið eru mótuð af þessari óskaímynd sem 

byggir á óraunhæfum ímyndum sýndarveruleikans. Við þurfum að vita meira um 

sambandið á milli sjálfsmisræmis og annarra þátta sem tengjast daglegri líðan. Komandi 

rannsóknir munu vonandi færa okkur aukinn skilning á hugtakinu og á áhrif þess sem 

hjálpar til við að hanna inngrip sem brýtur upp slíka þróun innan samfélaga. Mikil þörf 

er á því að almenningur tileinki sér gagnrýna hugsun og rökrétta túlkun á skilaboðum 

fjölmiðla og staðalímynda. Í stað þess að tileinka sér ítarlega sjálfsgreiningu í 

samanburði við lífsstíl og útlit þyrfti fólk að temja sér ítarlega greiningu á skilaboðum 

sýndarveruleikans.  
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Kafli 2. Grein send í Sálfræðiritið: Forspárréttmæti 
Sjálfsmisræmiskvarðans (self-discrepancy scale): Áhrif sjálfsmisræmis 

á líðan 
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Útdráttur 
Nútíma neyslumenning leggur mikla áherslu á hina fullkomnu ímynd, lífsstíl og útlit. 

Áhrifamiðlar varpa fram óraunhæfri óskaímynd sem með tímanum verður viðurkennd 

og eftirsóknarverð. Slíkur samfélagsþrýstingur getur komið niður á líðan fólks þar sem 

hann kallar fram misræmi milli raunsjálfs og óskasjálfs. Slíkt sjálfsmisræmi (Self-

discrepancy) er meginefni þessarar rannsóknar. Rannsóknir benda til þess að hugtakið 

skýri að hluta kvilla sem eiga rætur sínar í gildismati neyslusamfélaga svo sem 

kaupáráttu og líkamsóánægju. Tilgangur þessarar rannsóknar (N = 672) var að kanna 

próffræðilega eiginleika og forspárréttmæti Sjálfsmisræmiskvarðans (Self-discrepancy 

scale) sem er nýtt mælitæki. Það var hannað til þess að mæta gagnrýni á eldri mælitæki, 

sem eru bæði torskilin og óáreiðanleg. Niðurstöður sýndu að Sjálfsmisræmiskvarðinn er 

áreiðanlegt eins þátta mælitæki sem hefur góða forspá um þær tilfinningar sem 

sjálfsmisræmiskenningin segir að tengist sjálfsmisræmi. Sjálfsmisræmiskvarðinn veitir 

neikvæða forspá um lífsánægju og jákvæðar tilfinningar og jákvæða forspá um 

neikvæðar tilfinningar og streitu- og kvíðaeinkenni, eins og spáð var.  Mælitækið mætti 

nýta í rannsóknum og klínískum tilgangi.  

Efnisorð: sjálfsmisræmi, óskasjálf, raunsjálf, forspárréttmæti, próffræði   
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Abstract 
Modern consumerism in western culture places ever increasing weight on the perfect 

image, lifestyle and looks.  Media delivers masses of direct and indirect messages of the 

ideal self. Unconsciously, people internalize and seek this unrealistic ideal self, which 

can have detrimental effects on well-being. Self-discrepancy between the actual and 

ideal self can develop from such ideal messages. Self-discrepancy, which is the focus of 

this paper, has been shown to be predictive of consumer culture-related ills such as 

body-dissatisfaction and compulsive buying. The present paper reports the predictive 

validity and psychometric properties of a new Self-discrepancy scale, which was created 

to meet criticism of previous measurements which have proven both unreliable and 

confusing. Supporting our predictions, the new scale has good psychometric properties 

and is positively predictive of negative affect and stress/anxiety and negatively 

predictive of satisfaction with life and positive affect. The research provides an 

evidence-based tool for measuring self-discrepancy which can be used both in research 

and clinical work. 

 

Keywords: self-discrepancy, ideal-self, actual-self, predictive validity psychometrics 
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Áhrif sjálfsmisræmis á líðan 
Rannsóknir sýna að ósamræmi í skoðunum (belief) einstaklings veldur óþægindum í lífi 

hans (Abelson og Rosenberg, 1958; Festinger, 1957; Heider, 1958; McGuire, 1968). 

Langt aftur í sögu sálfræðinnar má sjá rannsóknir og kenningar sem skýra frá því 

hvernig sjálfsmat tengist líðan og tilfinningum (Leahey, 2004). Margar kenningar greina 

frá tilfinningalegum afleiðingum ósamræmis milli sjálfsmyndar og viðmiða sem 

viðkomandi vill uppfylla, til að mynda einhverskonar óskaímyndar (Carver og Scheier, 

1998; Duval og Silvia, 2001; Phillips og Silvia, 2005). Sjálfsmisræmiskenning Higgins 

(1987, self-discrepancy theory) er ein slíkra kenninga og skýrir hún hvernig 

sjálfsmisræmi myndast í huga einstaklinga um eigið sjálf.   

Í kenningunni heldur Higgins meðal annars fram að fólk búi yfir þrenns konar 

sjálfsskemum; raunsjálfi (actual self), óskasjálfi (ideal self) og skyldusjálfi (ought self). 

Raunsjálfið er sú mynd sem viðkomandi hefur af sjálfum sér þá og þegar eða hér og nú, 

óskasjálfið er sjálfsmynd með þeim eiginleikum sem viðkomandi vill og óskar sér að 

hafa og skyldusjálfið er sjálfsmynd með þeim eiginleikum sem viðkomandi telur sig 

verða að hafa (Higgins, 1987). Misræmi kallast bilið sem er á milli þessara ólíku 

sjálfsskema og getur það leitt til neikvæðra tilfinninga sem aftur geta leitt til alvarlegra 

vandamála eins og geðsjúkdóma (Higgins, 1987). Samkvæmt kenningunni leitast 

viðkomandi eftir að draga úr misræminu og reynir þannig að minnka vanlíðan sem 

misræmið veldur (Halliwell, 2002; Higgins, 1987).  

Sjálfsmisræmiskenning Higgins (1987) fjallar um sértækar tilfinningalegar 

afleiðingar misræmis í sjálfsmynd. Samkvæmt kenningunni eru tilfinningalegar 

afleiðingar misræmis ólíkar eftir eðli misræmisins. Misræmi milli raun- og óskasjálfs er 

talið valda tilfinningum tengdum dapurleika (dejection-related emotions) eins og 

vonbrigðum, ófullnægju og óánægju. Misræmi milli raun- og skyldusjálfs er aftur á 
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móti talið leiða til tilfinninga tengdum uppnámi (agitation-related emotions) svo sem 

kvíða, ótta og óróa. Rannsókn Higgins, Bond, Klein og Strauman (1986) studdi tilgátu 

Higgins og sýndi sértæk áhrif misræmis en erfitt hefur reynst að endurtaka þessar 

niðurstöður (Halliwell, 2002). Stuðningur við tilfinningalegar afleiðingar misræmis 

milli raun- og óskasjálfs er meiri en við afleiðingar misræmis milli raun- og 

skyldusjálfs, til að mynda sýndi rannsókn Bruch, Rivet og Laurenti (2000) að misræmi 

milli raun- og óskasjálfs var tengt neikvæðum tilfinningum og þunglyndiseinkennum en  

ekki komu fram tengsl misræmis milli raun- og skyldusjálfs við kvíða. 

Ozgul, Heubeck, Ward og Wilkinson (2003) sýndu fram á marktæk tengsl milli 

sértækra tilfinninga eins og þunglyndis og vonbrigða við misræmi milli raun- og 

óskasjálfs. Einnig kom í ljós að misræmi milli raun- og óskasjálfs hafði tengsl við 

kvíðatengdar tilfinningar (Gramzow, Sedikides, Panter og Insko, 2000; Ozgul, 

Heubeck, Ward og Wilkinson, 2003; Tangney o.fl, 1998). Reynist rannsakendum erfitt 

að finna tengsl kvíðatilfinninga við misræmi milli raun- og skyldusjálfs (Ozgul, 

Heubeck, Ward og Wilkinson, 2003) sem hrekur upprunalegar hugmyndir Higgins um 

skyldusjálfið (1987). Aftur á móti kann Higgins að hafa haft rétt fyrir sér um afleiðingar 

misræmisins milli raun- og óskasjálfsins, þar sem rannsóknir hafa ítrekað staðfest 

tilfinningalegar afleiðingar þess (Bruch, Rivet og Laurenti, 2000; Higgins, 1999). 

Flestar rannsóknir á sjálfsmisræmiskenningu Higgins hafa byggt mælingar á 

Selves-Questionnaire matskvarða Higgins og félaga (1986). Sá kvarði á að endurspegla 

hvert sjálfskema (actual, ideal og ought). Þátttakandi skrifar niður þrjá lista með 10 

eiginleikum fyrir hvert sjálf, orðin eru borin saman og sjálfsmisræmið metið eftir því 

hvort orðin eru samheiti (synonymous) eða andheiti (antonymous). Rannsakandi túlkar 

hvaða eiginleikar í hverjum lista fyrir sig teljast hafa sömu eða andstæða merkingu. Ef 

eiginleikarnir teljast hafa samskonar merkingu (t.d. vingjarnleg - kurteis) flokkast það 
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sem lítið misræmi, en ef eiginleikarnir hafa ólíka merkingu (t.d. mjór – feitur) er það 

talið gefa til kynna meira misræmi (Higgins, Klein og Srauman, 1985). Mælitækið hefur 

fyrst og fremst verið gagnrýnt fyrir það að svör eru háð orðaforða og skilningi 

þátttakenda á hvað sé verið að mæla. Einnig er mælingin háð því að rannsakendur túlki 

rétt hverju þátttakendur vildu koma á framfæri. Rannsakendur virðast lenda í 

erfiðleikum með úrvinnslu, fyrirlögn reynist tímafrek og margar fyrirlagnir hafa reynst 

ónothæfar (Boldero og Francis, 2000; Hardin og Lakin, 2009; Tangney, Niedenthal, 

Covert og Barlow, 1998). 

Til þess að mæta gagnrýni á eldra mælitækið hönnuðu Higgins, Shah og 

Friedman (1997) annan sjálfsmisræmiskvarða, Regulatory-Focus Strength, sem er ekki 

ósvipaður þeim fyrri en aðeins auðskiljanlegri. Þátttakendur skrifa niður átta eiginleika 

um óska- eða skyldusjálfið. Eftir það svara þeir fjögurra punkta sjálfsmatskvarða um 

hvern þessara eiginleika og meta hversu mikið þeir myndu vilja (ideal) og hve mikið 

þeir telja sig þurfa (ought) að hafa viðkomandi eiginleika. Raunsjálfið er metið með 

spurningu við hvern eiginleika þar sem viðkomandi metur að hvaða marki hann telur sig 

hafa þann eiginleika nú þegar. Þrátt fyrir að þarna hafi Higgins og félögum tekist að 

koma í veg fyrir þann annmarka eldra mælitækisins að niðurstöður séu háðar túlkun 

rannsakenda, veltur þetta mælitæki einnig á orðaforða þátttakenda. Bæði mælitæki 

Higgins og félaga (1986; 1997) hafa verið notuð víða en niðurstöður hafa verið 

misgóðar (Hardin og Lakin, 2009), enda óljóst hvað tækin mæla. Kvarðarnir meta 

einungis heildarmisræmið og gefst rannsakendum ekki kostur á að meta umfang 

misræmis eða styrkleika þess (Halliwell, 2002).  

Self-Discrepancy Index mælikvarðinn var sömuleiðis hannaður af Dittmar, 

Beattie og Friese (1996) til að mæta gagnrýni á upprunalegt mælitæki Higgins. Sá listi 

metur bæði styrkleika og mikilvægi sjálfsmisræmisins. Sú mæling fer þannig fram að 
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þátttakendur ljúka allt að sjö setningum (Ég er (raunsjálfið)…  en ég myndi vilja vera 

(óskasjálfið)…) sem ætlað er að lýsa misræmi milli raun- og óskasjálfs. Þátttakendur eru 

svo beðnir að meta mikilvægi og styrkleika þess misræmis sem lýst er í hverri og einni 

setningu. Það er gert með því að merkja við kvarða á bilinu „dálítið mikilvægt“ til 

„mjög mikilvægt“ og „dálítið ólíkt“ og upp í „mjög ólíkt“. Kvarðinn metur einungis 

misræmið milli raun- og óskasjálfsins, en ekki skyldusjálfsins.  Kvarði Dittmar og 

félaga (1996) hefur reynst þátttakendum torskilinn. Fólk fyllir margt annað en eiginleika 

í eyðurnar og í flestum tilfellum gefst þátttakandi upp á því að fylla í setningarnar 

(Sigríður Rakel Ólafsdóttir, 2013). 

Ýmsa annmarka má því finna á mælingum á sjálfsmisræmi. Fyrri 

mælingaraðferðir og niðurstöður úr þeim kalla beinlínis á þróun mælitækis sem er 

áreiðanlegt til mælinga á sjálfsmisræmi. Sjálfsmisræmiskvarðinn (Self-Discrepancy 

Scale; Dittmar og Ragna B. Garðarsdóttir, 2010) er nýtt mælitæki á misræmi milli 

raunsjálfs og óskasjálfs fólks og er sá kvarði efni þessarar rannsóknar. Kvarðinn var 

hannaður til að mæta gagnrýni á eldri mælitæki bæði með það í huga að gera 

rannsakendum kleift að meta sjálfsmisræmi á einfaldan og áreiðanlegan hátt og að gera 

það auðveldara fyrir þátttakendur að veita svör um eigið misræmi. 

Sjálfsmisræmiskvarðanum er einungis ætlað að meta misræmisbilið á milli raun og 

óskasjálfsins. Það er ekki síst vegna þess að óskasjálfið er áhugavert rannsóknarefni 

heldur einnig vegna þess að fyrri rannsóknum hefur tekist að sýna fram á neikvæðar 

tilfinningalegar afleiðingar þess. Bilið milli raun- og skyldusjálfsins hefur aftur á móti 

reynst rannsakendum erfiðara viðfangs.  

Nýlega hafa þeir sálfræðingar sem rannsaka áhrif neyslusamfélaga á líðan og 

hegðun fólks byrjað að gefa misræmi milli raunsjálfs og óskasjálfs gaum. Óskasjálfið 

mótast út frá gildum samfélaga, svo sem neysluhyggju og útlitsdýrkunar. Staðalímyndin 
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um hið fullkomna líf og hið rétta útlit dregur óskasjálfið í burtu frá raunsjálfi 

einstaklinga. Í nútíma neyslusamfélögum verður fólk fyrir sífelldu áreiti fjölmiðla og 

upplýsingamiðla sem breiða út boðskap um hvernig nálgast má betra sjálf og hið ljúfa 

líf (the material good life) (Dittmar, 2008). Höfðað er til óöryggis fólks í því skyni að 

selja því varning. Það er gert meðal annars með því að birta því myndir af 

eftirsóknarverðu óskasjálfi sem fólk getur nálgast með því að kaupa tiltekna vöru. 

Auglýsingar hafa verið sagðar helsti áhrifavaldur í félagsnámi (socialisation) 

nútímasamfélaga, þær móti hóphugsun, auðkenni (identity), stefnu og gildi 

samfélagsþegna (Jhally, 1987). Auglýsingar og önnur markaðssetning innrétta huga 

neytenda með flókinni samsetningu af táknrænni merkingu hluta og eftirsóknarverðum 

sýndarveruleika (Williams, 1980). Hlutum er ljáð merking og notendum þeirra 

samfélagsleg staða. Smátt og smátt verður þessi sýndarveruleiki ekki aðeins 

ákjósanlegur heldur viðurkenndur sem eðlilegur í huga neytenda. Neytendur bera sig 

saman við þann sýndarveruleika, þá óskaímynd, sem birtist í auglýsingum og það er 

auglýsandanum í hag að samanburðurinn sé neytandanum í óhag (Barber, 2007; Jhally, 

1987). Það má meðal annars merkja á því að innan markaðsfræðinnar er misræmi milli 

raunsjálfs og óskasjálfs kallað sölutækifæri (Solomon, Barmossy og Askegaard, 2002). 

Fólk mótar sjálfsmynd sína, viðhorf og gildi að stórum hluta með samanburði við aðra. 

Kenning Festingers (1954) um félagslegan samanburð (social comparison theory) 

útskýrir hvernig einstaklingar meta sig með samanburði við aðra (Festinger, 1954; Suls 

og Wheeler, 2000). Ef misræmi er á milli sjálfsímyndar viðkomandi (actual) og þeirrar 

óskaímyndar (ideal) sem samfélagið endurspeglar eru líkur á því að viðkomandi leitist 

við að minnka það misræmi.  

Hugtakið sjálfsmisræmi er oft notað í rannsóknum á samfélagslegum áhrifum á 

líkamsmynd fólks (Dittmar, 2008). Sjálfsmisræmi tengist hugtakinu innfæring 



  

 41 

(internalization) sem er talið veita einna besta forspá um líkamsóánægju fólks 

(Halliwell og Dittmar, 2004; Heinberg og Thompson, 1995; Unnur Guðnadóttir, Ragna 

B. Garðarsdóttir og Fanney Þórsdóttir, 2011). Innfæring verður þegar einstaklingur 

samþykkir viðmið samfélagsins og meðtekur þau sem sín eigin (Dittmar, Halliwell og 

Stirling, 2009). Þessi viðmið geta orðið grunnurinn að óskasjálfi viðkomandi. 

Óskasjálfið byggir þannig á samfélagslegum viðmiðum sem viðkomandi ber sig saman 

við. Einstaklingur sem til dæmis innfærir ríkjandi viðmið um hið fullkomna útlit og 

telur sig ekki hafa það útlit skapar sér misræmi á milli raun- og óskasjálfs. Aukin 

líkamsóánægja kemur fram samhliða stækkandi bili milli raun- og óskasjálfsins 

(Williamson, Gleaves, Watkins og Schlundt, 1993). Þráin til að nálgast óskasjálfið 

virkar sem hvati til að tileinka sér hegðun sem dregur úr misræminu (Dittmar, 2008). 

Nú til dags einkennast samfélagsleg viðmið um útlit af mjög óeðlilegri 

líkamsþyngd og óraunhæfum hlutföllum, bæði fyrir karla og konur (Dittmar, Halliwell 

og Stirling, 2009; Soltis, 2009; Stanford og McCabe, 2002). Óánægja með líkamsímynd 

getur leitt af sér þunglyndi (Stice og Bearman, 2001), kvíðaröskun (Kostanski og 

Gullone, 1998), hegðun tengda áráttu og þráhyggju (Pigott o.fl., 1991) sem og auknar 

líkur á átröskun (Cash og Deagle, 1997). 

Tilraunir hafa sýnt fram á að útlitstengt misræmi milli raun- og óskasjálfs verður 

meira hjá þeim konum sem sjá granna fyrirsætu í auglýsingu en konum sem sjá hlutlaust 

áreiti (Harrison, 2001). Misræmisbilið eykst sérstaklega hjá konum sem hafa innfært 

viðurkennd samfélagsleg viðmið um hið fullkomna útlit (Halliwell og Dittmar, 2004). 

Slíkt kallar svo fram hugsanir sem tengjast depurð, skömm, streitu, samviskubiti, 

óöryggi og líkamsóánægju (Stice og Shaw, 1994).  

Hugtakið sjálfsmisræmi hefur einnig mikilvægu hlutverki að gegna í 

rannsóknum á kaupáráttu (compulsive buying). Kaupárátta er undirröskun kvíða og 
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þunglyndis sem getur orðið að miklum vítahring og stofnað vinnu, fjölskyldu og 

geðheilsu fólks í hættu (Dittmar, 2005, 2008). Slík áráttukennd hegðun getur verið 

drifin áfram af mörgum ólíkum þáttum, meðal annars sjálfsmisræmi og efnishyggju 

(materialism) (Dittmar, 2005). Dittmar (2005) lagði fram tveggja þátta orsakalíkan þar 

sem hún sýnir fram á hvernig hátt sjálfsmisræmi og há efnishyggin gildi spá fyrir um 

kaupáráttu. Meginhugsunin á bakvið líkanið byggir á kenningu Wicklund og Gollwitzer 

(1982) um táknræna sjálfsfullnægju (symbolic self-completion theory) sem segir að 

einstaklingur sem upplifir annmarka á sjálfum sér finni með sér hvöt til bæta upp þá 

annmarka á táknrænan hátt (Wicklund og Gollwitzer, 1982). Þessi tákn geta meðal 

annars verið hlutir eða aðrar eigur. Nú til dags kaupir fólk vörur að miklu leyti vegna 

táknrænnar merkingar þeirra (Elliot, 1997) og margir telja hluti bæta líðan og styrkja 

sjálfsmynd (Dittmar, 2007; Richins og Dawson, 1992). Fólk með há efnishyggin gildi er 

sér í lagi gjarnt á að nota eigur sem tákn um eigin afrek og til að líta vel út í augum 

annara (Christopher og Schlenker, 2004). Dittmar (2008) hefur sýnt fram á að notagildi 

vöru er ekki sá hvati sem knýr áfram áráttukaup, heldur eru slík kaup knúin áfram af 

þeirri eftirsóttu ímynd og auðkenni sem viðkomandi telur vöruna veita (Dittmar, 2008). 

Þeir sem þjást af kaupáráttu reyna því að brúa bilið milli raunsjálfs og óskasjálfs með 

hlutum, að því gefnu að þeir séu einnig efnishyggnir og því líklegir til að telja efnislega 

hluti fela í sér einhvern sálrænan ábata (Dittmar, 2005, 2008). 

Þær rannsóknarniðurstöður sem að ofan eru taldar benda til þess að mikilvægt sé 

að kanna nánar hlut sjálfsmisræmis í kvillum sem tengjast neyslusamfélögum. Fyrri 

niðurstöður eru þó allar byggðar á þeim mælingum sem lýst var að framan. Til þess að 

þróa mælingar á sjálfsmisræmi áfram þarf að koma upp góðu mælitæki. 
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Markmið og tilgátur 

Markmið þessarar rannsóknar er að meta próffræðilega eiginleika og forspárréttmæti 

sjálfsmisræmiskvarðans (Self-Discrepancy Scale; Dittmar og Garðarsdóttir, 2010).  

Áður hefur hugtakaréttmæti í formi samleitniréttmæti (convergent validity) 

sjálfsmisræmiskvarðans verið kannað (Sigríður Rakel Ólafsdóttir, 2013). Þar kom í ljós 

að fylgni hans er góð við mælitækin Self-Discrepancy Index (Dittmar, Beattie og Friese, 

1996) og Regulatory –Focus Strength (Higgins, Shah og Friedman, 1997) sem lýst er að 

framan. Báðum þeim listum er ætlað að meta sama hugtak, en hafa reynst þátttakendum 

torskilin og tímafrek í svörun. Einnig kom í ljós að á meðan aðeins 14% svarenda luku 

við að svara mælitæki Dittmar Beattie og Friese (1996) og tæp 78% luku við að svara 

mælitæki Higgins og félaga (1997) luku nær allir þátttakendur (99,5%) við að svara 

sjálfsmisræmiskvarðanum sem er á mun algengara og aðgengilegra formi (Sigríður 

Rakel Ólafsdóttir, 2013).  

Til þess að kanna forspárréttmæti kvarðans er kannað hvort svör við honum geti spáð 

fyrir um þær tilfinningar sem fyrri rannsóknir hafa sýnt að tengist sjálfsmisræmi. 

Samkvæmt sjálfsmisræmiskenningu Higgins (1987) ætti misræmi milli raun og 

óskasjálfs að kalla fram neikvæðar tilfinningar tengdum vonbrigðum, ófullnægju og 

óánægju (dejection-related emotions). Higgins (1987) greinir jafnframt frá því að þeir 

sem hafa mikið sjálfsmisræmi skortir jákvæðar upplifun og jákvæðar tilfinningar. 

Rannsóknir Ozgul og félaga (2003) hafa jafnframt sýnt að misræmi milli raun- og 

óskasjálfs kalli líka fram tilfinningar tengdar uppnámi eða kvíða (agitation-related 

emotions). Því könnum við hvort Sjálfsmisræmiskvarðinn spái fyrir um lífsánægju 

fólks, neikvæðar og jákvæðar tilfinningar ásamt því að að mæla kvíða og streitu. Til 
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þess að kanna það eru notuð fyrirliggjandi gögn1 sem innihalda mælingar á kvíða og 

streitu, jákvæðum og neikvæðum tilfinningum og lífsánægju auk 

sjálfsmisræmiskvarðans og annarra mælinga sem eru ekki efni þessarar rannsóknar. Því 

er spáð að Sjálfsmisræmiskvarðinn hafi jákvæð tengsl við kvíða og streitu (tilgáta 1) 

jafnt sem neikvæðar tilfinningar (tilgáta 2) og neikvæð tengsl við jákvæðar tilfinningar 

(tilgáta 3) og lífsánægju (tilgáta 4).  

Aðferð 

Þátttakendur og framkvæmd 

Spurningalisti var settur upp á vefsíðu ásamt upplýsingum um tilgang könnunar. Notast 

var við snjóboltaúrtak (snowball sample). Tengill á rafræna könnun var sendur á fólk 

sem valið var af hentugleika úr tengiliðalista rannsakanda þar sem óskað var eftir 

þátttöku þeirra. Fyrstu þátttakendur voru svo beðnir um að senda sömu slóð áfram á 

fleira fólk til að safna fleiri þátttakendum í úrtakið.  Þátttakendur voru á aldrinum 18 til 

70 ára (M = 37, Sf=10,46) og voru í heildina 672 talsins. Kynjahlutfall var 77% konur 

og 23% karlar. 

Mælitæki 

Mælitæki rannsóknarinnar eru fjórir ítarlegir sjálfsmatskvarðar. 

Sjálfsmisræmi var mælt með nýrri íslenskri útgáfu sjálfsmisræmiskvarða Self- 

Discrepancies scale (Dittmar og Garðarsdóttir, 2010, ísl. þýð Ragna B. Garðarsdóttir og 

Ösp Árnadóttir) sem samanstendur af átta jákvætt og neikvætt orðuðum fullyrðingum 

sem svarað er á sjö punkta Likert kvarða frá  „að öllu leyti ósammála“ (1) til „að öllu 

leyti sammála“ (7).  

                                                        
1 Notuð eru gögn úr rannsóknarverkefni sem er góðfúslega styrkt af Rannís, styrknúmer: 
100616022 



  

 45 

Fullyrðingar voru samdar með það að leiðarljósi að ná bæði utan um hve mikið 

misræmið er í huga fólks „Ég er ánægð/ur með mig eins og ég er“ og hve mikilvægt það 

er í huga fólks að draga úr misræminu „Ég hugsa mikið um það að vera öðruvísi en ég 

er“. Heildartala sjálfsmisræmis hjá þátttakanda er reiknuð út frá meðaltölum allra atriða 

kvarðans, hærri stigafjöldi gefur til kynna meira misræmi. Í nýlegri rannsókn kom í ljós 

að samleitniréttmæti (convergent validity) kvarðans við önnur mælitæki á sömu 

hugsmíð var gott og innri stöðugleiki kvarðans góður, α = 0,78 (Sigríður Rakel 

Ólafsdóttir, 2013).  

 Jákvæðar og neikvæðar tilfinningar voru mældar með styttri íslenskri útgáfu af 

Positive Affect, Negative Affect Scale (PANAS) (Watson, Clark og Tellegen, 1988; 

ísl.þýð. Ragna B. Garðarsdóttir, 2006). Notuð voru 10 atriði af 20 úr upprunalegum lista 

sem lýsa bæði jákvæðum (5 atriði)  eins og „Áhugasöm/samur”og neikvæðum (5 atriði) 

tilfinningum „Óttaslegin/n”. Atriðum er svarað með fimm punkta kvarða þar sem 1 

stendur fyrir „alls ekki“ og 5 stendur fyrir „ákaflega“. Þátttakendur svara að hvaða 

marki þeir hafa upplifað tíu tilfinningar í undangenginni viku. Kvarðinn skiptist í tvo 

þætti, jákvæðar tilfinningar (positive affect) og neikvæðar tilfinningar (negative affect), 

hærri skor á jákvæða þættinum gefa til kynna meiri vellíðan á meðan há skor á 

neikvæða þættinum gefa til kynna meiri vanlíðan. Sýnt hefur verið fram á að kvarðinn 

hefur góða próffræðilega eiginleika, áreiðanleiki jákvæðs tilfinningaþáttar er α = 0,88 

og áreiðanleiki neikvæðs tilfinningarþáttar er α = 0,87 (Watson, Clark og Tellegen, 

1988).  

 Lífsánægja var metin með íslenskri útgáfu Satisfaction With Life Scale (SWLS) 

eftir Diener, Emmons, Larsen og Griffin (1985) (ísl.þýð. Ragna B. Garðarsdóttir, 2006). 

Kvarðinn er sjálfsmatskvarði með fimm jákvæðum staðhæfingum á borð við „Ég er 

sátt/ur við líf mitt” sem á að gefa til kynna hugrænt mat (cognitive-judgmental process) 
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á heildarlífsánægju fólks. SWLS-kvarðanum er svarað á sjö punkta Likert-kvarða  frá 

„Að öllu leyti ósammála“ (1) til „Að öllu leyti sammála“ (7). Hærra skor gefur til kynna 

meiri sátt við lífið. Kvarðinn sýnir innri stöðugleika og góðan áreiðanleika, α = 0,87 

(Pavot og Diener; 1993).  

Kvíði og streita voru mæld með sjö atriða undirkvarða GHQ kvarðans (General 

Health Questionnaire) sem skimar eftir kvíða og streitueinkennum (Goldberg og 

Williams, 1991). GHQ kvarðinn skimar fyrir einkennum sálrænna vandamála (t.d. 

„Hefur þú verið andvaka af áhyggjum?” )sem hindrað hafa daglegar athafnir 

einstaklinga undangengnar tvær vikur (Rush o.fl. 2000).  Upprunaleg útgáfa GHQ 

kvarðans hefur svarmöguleika sem eiga að meta breytingu á ástandi frá venjulegu 

ástandi. Svarmöguleikarnir ná frá “meira en venjulega” til “minna en venjulega” 

(Andersen, Sestoft, Lillebæk, Gabrielsson og Hemmingsen, 2002).  Þar sem höfundum 

finnst orðið „venjulega” í upprunalegum svarkvarða gefa til kynna að venjulegt ástand 

svaranda hljóti að vera góð heilsa og ekki gert ráð fyrir að venjulegt eða vanalegt ástand 

hans kynni að vera vanlíðan, þótti nauðsynlegt að breyta svarmöguleikum í þessari 

rannsókn. Notaðir voru svarmöguleikar frá „aldrei“ (1) til „alltaf“ (5) sem eiga að gefa 

til kynna tíðni einkenna, há skor gefa til kynna andlega erfiðleika. Innri áreiðanleiki 

upprunalegs kvarða er á bilinu α = 0,82- 0,93 og helmingunaráreiðanleiki frá α = 0,78-

0,95 og hafa rannsóknir sýnt að kvarðinn er réttmæt mæling á andlegri heilsu 

almennings (Goldberg, 1978; Rush o.fl., 2002; Wancata, Alexandrowicz og Benda, 

2002).  

Tölfræðileg úrvinnsla 

Lýsandi tölfræði, dreifing, skekkja og ris hverrar breytu voru metin og tilviljanakennd 

brottfallsgildi skilgreind þannig að þeim var skipt út fyrir meðaltalsgildi svörunar 

þátttakenda á þeirri staðhæfingu (gögn vantaði í 0 - 1,8% tilvika eftir breytum).  
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Staðfestandi þáttagreining var gerð á sjálfsmisræmiskvarðanum með forritinu Lisrel 

8.80 (Jöreskog og Sörbom, 2006). Forritið metur mátgæði mælilíkansins auk þess að 

veita upplýsingar um mögulegar breytingar á líkani til að bæta mátgæði. Engin almenn 

viðmið eru um hversu hár breytingarstuðull þarf að vera til að  íhuga breytinguna, 

hugmyndir hafa þó verið uppi að breytingarstuðull þarf að minnsta kosti vera yfir 5 

(Raykov og Marcoulides, 2006). Stöðluð leif og breytingarstuðlar líkansins gáfu til 

kynna að bæta mætti líkanið með því að leyfa fylgni á milli mælivillna þriggja atriða, 

sem var gert.  

Til að kanna forspárréttmæti voru gerð fimm formgerðarlíkön, þar af fjögur 

hlutalíkön þar sem forspárréttmæti sjálfsmisræmiskvarðans um hvern þátt fyrir sig var 

metið og að lokum eitt heildarlíkan þar sem forspá var metin fyrir alla þætti samtímis. 

Formgerðarlíkönin (structural equation analyses; SEM) voru prófuð og öll úrvinnsla 

gagna gerð í forritinu EQS, 6.1 (Bentler, 1995). Í hlutalíkönunum fjórum uppfylltu 

gögnin ekki kröfur um normaldreifingu og til að leiðrétta fyrir þá skekkju var stuðst við 

sennileikamatsaðferðina (robust maximum likelihood) við útreikninga á þáttahleðslum 

og áhrifastuðlum líkansins. Í heildarlíkaninu er notast við aðferð sennilegustu gilda 

(maximum likelihood) og þar eru áhrif sjálfsmisræmis á útkomubreyturnar fjórar metin 

samtímis. Það líkan er samantekið að hluta (partially aggregated) þar sem meðaltal 

þáttanna lífsánægja, kvíði og streita, jákvæðar og neikvæðar tilfinningar er notað sem 

vísibreyta til að fækka stikum (parameters) sem meta átti í líkaninu. Leiðrétt var fyrir 

villu hvers þáttar (fylgibreytu) fyrir sig, dreifni (unique variance) hvers þáttar var 

reiknuð með tilliti til innra réttmætis og dreifitölu hvers þáttar, dreifni = (1 - α)2 sem 

skýrir óútskýrða dreifingu þáttarins (Jöreskog & Sörbom, 1988). Út frá þessu var talið 

óhætt að notast við  maximum likelihood aðferðina sem gerir ráð fyrir normaldreifðum 

gögnum. Fylgni var leyfð milli útkomubreytanna. Formgerðarlíkaninu var stillt upp í 
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kjölfarið og orsakatengsl hugsmíðanna metin. Við mat á mátgæðum líkana var stuðst 

við nokkra stuðla. Gildi RMSEA (root mean square error of approximation) stuðulsins 

undir 0,08 gefa til kynna miðlugs mátgæði (Browne og Cudeck, 1993), gildi CFI 

(comparative fit index) og NFI (normed fit index) stuðlanna yfir 0,95 gefa til kynna 

mikil mátgæði (Hu og Bentler, 1999; Schreiber, Stage, King, Nora og Barlow, 2006). 

 

Niðurstöður 
Staðfestandi þáttagreining sýndi fram á að öll atriðin hlóðu hátt á þáttinn sjálfsmisræmi. 

Þáttahleðslur atriðanna voru allar yfir 0,66. Mælilíkanið fyrir sjálfsmisræmi hefur góðan 

áreiðanleika og ágæt mátgæði. RMSEA mátstuðullinn var þó ekki nógu góður og var 

því litið til mögulegra breytingarstuðla. Byrjað var á því að líta til breytingarstuðla sem 

voru hæstir eins og mælt er með (Raykov og Marcoulides, 2006) og voru þeir tveir, 

annar sýndi gildi yfir 25 (atriði 3 og 4) og annar gildi yfir 18 (atriði 4 og 5). Fylgni var 

leyfð á milli mælivillna atriðis (3) “Ég hugsa mikið um að vera öðruvísi en ég er“ og 

atriðis (4) “Það fer mikið í taugarnar á mér að ég skuli vera öðruvísi en ég vildi gjarnan 

vera“. Einnig var leyfð fylgni á milli mælivillna atriðis (4) “Það fer mikið í taugarnar á 

mér að ég skuli vera öðruvísi en ég vildi gjarnan vera“ og atriðis (5) “Ég er langt frá því 

að vera eins og ég helst vildi“. Eins og sjá má eru staðhæfingarnar orðaðar þannig að 

þær gætu verið að meta það sama sem er neikvæð mynd viðkomandi á núverandi sjálfi 

eða hægt væri að segja raunsjálfi. Þegar fylgnin á milli mælivillna var leyfð urðu 

mátgæði líkansins mun betri og þáttahleðslur breyttust lítillega en héldust allar háar eða 

yfir 0,64. Mælilíkan sjálfsmisræmis með fyrrgreindum breytingum hafði há mátgæði, 

NFI=0,99, NNFI=0,98, CFI=0,99, GFI=0,97, AGFI=0,93 og einungis einn mátstuðull 

gefur til kynna viðunandi mátgæði RMSEA=0,08.   Fylgni milli undirliggjandi 

hugsmíða formgerðarlíkansins má sjá í 1. töflu, einnig má sjá meðaltal, staðalfrávik og 
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innri áreiðanleika kvarðanna sem notaðir voru til mats á hugsmíðunum. Fram kemur 

neikvæð fylgni sjálfsmisræmis við lífsánægju og jákvæðar tilfinningar og jákvæð fylgni 

sjálfsmisræmis við streitu/kvíða og neikvæðar tilfinningar.  

Tafla  1. Pearson fylgni milli undirliggjandi hugsmíða formgerðarlíkansins ásamt 
upplýsingum um dreifingu og áreiðanleika.     

 1 2 3 4 5 

1.Sjálfsmisræmi - -,67** ,53** -,52**       ,48** 

2.Lífsánægja - - -,49** ,52**      -,46** 

3.Streita/Kvíði - - - -,38**        ,74** 

4.Jákvæðar tilfinningar - - - -       -,34** 

5.Neikvæðar tilfinningar - - - - - 

M 3,40 4,71 1,91 3,52 2,04 

Sf 1,48 1,15 0,68 0,84 0,90 

α 0,93 0,89 0,87 0,89 0,87 

p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 

 

Hlutalíkön voru metin áður en heildstæðu formgerðarlíkani var stillt upp og bein 

áhrif sjálfsmisræmis metin á hvern áhrifaþátt til að geta borið saman hvert 

áhrifasamband við heildaráhrif á alla þættina í formgerðarlíkaninu. 


