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  Útdráttur 

Því hefur verið haldið fram að efnishyggja (materialism) aukist í kjölfar kreppu 

en dragist saman á tímum góðæris. Á krepputímum skapast gjarnan óöryggi og 

hafa fyrri rannsóknir haldið því fram að óöryggi sé ein orsök efnishyggju. Fyrri 

rannsóknir hafa ekki sýnt fram á með sannfærandi hætti að aukið fjárhagslegt 

óöryggi leiði til aukinnar efnishyggju. Gögnum var aflað í kjölfar 

efnahagshruns, sem að var sérstæður tími í íslensku samfélagi. Efnishyggja, 

fjárhagsleg ógn (financial threat) og fjármálakunnátta (money management 

skills) voru mæld haustið 2010 (N=736), haustið 2011 (N=356) og vor 2012 

(N=335). Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort aukning á 

fjárhagslegu óöryggi á milli þessara tímapunkta leiði til aukinnar efnishyggju. 

Niðurstöður leiddu í ljós að aukið fjárhagslegt óöryggi leiði til aukinnar 

efnishyggju, óháð fjármálakunnáttu.  



Aukið fjárhagslegt óöryggi í kjölfar kreppu og áhrif þess á efnishyggju                     Yrsa Guðrún Þorvaldsdóttir 

2 

Inngangur 

Í þessari rannsókn var kannað hvaða áhrif breyting á fjárhagslegu óöryggi hefur á 

efnishyggju.  

Í menningarheimi vestrænna ríkja er algengt gildismat að eigur skilgreini náungann. 

Þannig notar maðurinn hluti sem táknrænt tungumál sem samþykkt er af samfélags- eða 

menningarhópi. Hlutir eru okkur sálfræðilega mikilvægir þar sem þeir tengjast skynjun fólks 

á auðkenni (identity) sínu (Dittmar, 2008). Neyslusamfélög nútímans senda þau skilaboð að 

peningar og veraldleg gæði séu undirstaða góðs lífs. Hins vegar hefur hamingja þjóða ekki 

vaxið í takt við auknar þjóðartekjur og rannsóknir hafa sýnt að veraldleg gæði auka ekki 

hamingju eftir að grunnþörfum er náð (Myer og Diener, 1995). Rannsóknir á efnishyggju 

hafa margar snúist um tengsl efnishyggju við hamingju og eru niðurstöður þeirra á þann veg 

að efnishyggnir einstaklingar telja að hamingja sé fólgin í peningum og eignum (Myer og 

Diener, 1995). Raunveruleikinn er hins vegar sá að auknar tekjur einstaklinga hafa engin 

langtímaáhrif á hamingju þeirra (Diener og Biswas-Diener, 2002). Jafnframt gefa 

niðurstöður til kynna að efnishyggið fólk sé óhamingjusamara en þeir sem aðhyllast önnur 

lífsmarkmið og gildi (Kasser og Ryan, 1993).  

Samfélag er álitið neyslusamfélag þegar stór hluti þegna þess kaupir neysluvarning 

ekki eingöngu vegna notagildis heldur vegna þess að þeir álíta vöruna veita sér hærra 

stöðugildi og virðingu í samfélaginu (Dittmar, 2008) Áherslan á efnislega hluti er svo 

mikil í neyslusamfélögum að eigur eiga stóran þátt í að skilgreina huglægt mat fólks á 

sjálfu sér og öðrum (Garðarsdóttir, Jankovic og Dittmar, 2008). Þannig telur fólk sig 

öðlast auðkenni við kaup á ákveðnum hlut eða þjónustu (Richins og Dawson, 1992). 

Margir haga lífi sínu eftir fjárhagslegum markmiðum þar sem þeir telja þau veita sér 

aukna lífsfyllingu og hamingju (Garðarsdóttir, Jankovic og Dittmar, 2008). Neysla 
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Íslendinga hefur oft verið álitin ýkt og fellur svo sannarlega innan ramma skilgreininga 

um neyslusamfélög.   

Á uppgangsárunum fram að hruni jókst einkaneysla gífurlega og sömuleiðis 

landsframleiðsla (Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 2013). Þetta var í takt við þáverandi 

efnahagsstefnu íslenskra stjórnvalda um að viðhalda sem mestum langtímahagvexti. 

Stefnan í ríkisfjármálum ýtti undir ójafnvægi í efnahagslífinu með lækkun skatta og 

greiðum aðgangi að neyslulánum (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). Ójöfnuður jókst í 

landinu (Alþýðusamband Íslands, 2007; Stefán Ólafsson og Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 

2010) en þrátt fyrir það fylgdu margir af þeim efnaminni fordæmi þeirra ríkari í neyslu 

og lifnaðarháttum með því að skuldsetja sig. Neysla íslenskra heimila var mikil og 

skuldir þeirra voru hátt hlutfall af ráðstöfunartekjum. Þessa hraða skuldasöfnun átti sér 

stað í neyslusamfélagi þar sem efnishyggja var ríkjandi gildismat (Garðarsdóttir og 

Dittmar, 2012) og fólk taldi sér jafnvel trú um að það gæti öðlast aukna hamingju með 

kaupum á neysluvarningi (Garðarsdóttir, Jankovic og Dittmar, 2008). Heimilin í landinu 

voru þannig illa í stakk búin að takast á við þau efnahagslegu áföll (Alþýðusamband 

Íslands, 2007) sem urðu við hrun í október 2008. Við hrun féll krónan, skuldir 

heimilanna hækkuðu og það dró úr kaupmætti (Velferðarráðuneyti, 2013).  

Hvað er efnishyggja og hvernig er hún mæld? 

Innan heimspekinnar vísar hugtakið efnishyggja til þess að allur grundvöllur tilverunnar 

sé efnislegur og að allt annað orsakist af og sé smættanlegt í efni (Leahay, 2013). Innan 

sálfræðinnar hefur hugtakið sértækari skilgreiningu en þó er grunnhugmyndin sú sama, 

að lífið snúist um hluti og þeir jafnvel taldir uppspretta lífsánægju. Lífsánægja sé þannig 

smættanleg í efni. Þar er samhljómur við smættarhyggju innan heimspekinnar; að allt sé 

smættanlegt í efni (Ragna Benedikta Garðarsdóttir, 2007). Vísa skilgreiningar á 
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efnishyggju þannig oft til þeirrar hamingju og ánægju sem fólk býst við að öðlast frá 

efnislegum hlutum. Þeir sem eru efnishyggnir leggi þannig áherslu á efnislega hluti og 

peninga á kostnað annarra gilda í lífinu. Innan sálfræðinnar hefur efnishyggja í gegnum 

tíðina einna helst verið skilgreind og mæld á þrennan hátt; sem persónuleiki (Belk, 

1984), sem gildismat (Richins og Dawson,1992) og sem mikilvægi fjárhagslegra 

markmiða (Kasser og Ryan, 1993). 

Russel W. Belk (1984) gerði fyrstu tilraun til þess að skilgreina og mæla efnishyggju 

og mældi hana sem persónuleika. Belk taldi að efnishyggju mætti aðgerðarbinda og mæla 

í gegnum þrjá stöðuga persónuleikaþætti: Eigingirni (possessiveness), nísku (non-

generosity) og öfund (envy). Út frá þessum hugmyndum sínum þróaði hann mælitækið 

Efnishyggjuskala Belks (Belk Materialism Scale, BMS; Belk, 1984). Mælitækið mældi 

þrjá ofangreinda þætti og því sterkar sem þeir komu fram þeim mun efnishyggnari var 

einstaklingur talinn vera (Belk, 1984). Aðferð Belks er þó takmörkum háð og hefur verið 

gagnrýnd fyrir skort á áreiðanleika og réttmæti. Fyrst og fremst er hugtakaréttmæti 

ábótavant þar sem ekki er viðeigandi að mæla persónuleikaþætti til að meta efnishyggju 

þar sem efnishyggja er hugarástand (mind-set) eða samansafn gilda frekar en meðfæddur 

persónuleikaþáttur (Richins og Dawson (1992). Jafnframt nær mælitækið ekki yfir 

grunnhugmyndir efnishyggju; að efnislegar eigur séu ávísun á hamingju, notkun hluta 

sem stöðutákns og hlutir sem mat á eigin velgengi og annarra (Fournier og Richins, 

1991). Skilgreiningar og þar af leiðandi mælingar Belks gegna því eingöngu sögulegu 

hlutverki í umfjöllun um mælingar á efnishyggju. 

Richins og Dawson (1992) skilgreina efnishyggju sem lífsgildi (value) og þróuðu 

mælingu á efnishyggju sem gildismats. Samkvæmt þeim eru lífsgildi einstaklings sem er 

efnishygginn frábrugðin lífsgildum þess sem er minna eða ekki efnishygginn. Þeir sem 

aðhyllast efnishyggin lífsgildi telji að hægt sé að öðlast aukin ávinning með eignum og 
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peningum. Mælitæki Richins og Dawson (Materialistic Values Scale, MVS) inniheldur 18 

spurningar og mælir þrjá þætti efnishyggju: Fyrsti þátturinn, þungamiðja (acquisition 

centrality), metur hversu mikilvægt lífsmarkmið það er að eiga peninga og eignir. Annar 

þátturinn, velgengni (success), metur að hve miklu leyti fólk skilgreinir eigin velgengi eða 

annarra út frá eigum eða peningum. Þriðji þátturinn, hamingja (happiness), metur að hve 

miklu leyti fólk telur peninga og eigur vera ávísun á hamingju (Richins og Dawson, 1992 

og Ragna Benedikta Garðarsdóttir, 2007). Richins (2004) þróaði styttri útgáfur af MVS og 

eru nú til 15 og 9 atriða spurningalistar sem hafa álíka réttmæti og áreiðanleika og 

upphaflegi spurningalistinn, einnig voru þróaðir 6 og 3 atriða spurningalistar þar sem 

örlítið dró úr réttmæti og innri stöðugleika. Nálgun Richins og Dawson tekur á efnishyggju 

í neyslusamfélögum og að hve miklu leyti fólk aðhyllist efnishyggin gildi. Galli 

nálgunarinnar er hins vegar sá að mælitækið greinir ekki milli einstaklinga sem aðhyllast 

efnishyggju sem meginmarkmið í lífinu og þeirra sem mælast jafn efnishyggnir en 

vanrækja ekki önnur lífsgildi, líkt og fjölskyldu- eða samfélagsgildi (Garðarsdóttir, 

Jankovic og Dittmar, 2008).  

Kasser og Ryan (1993) skilgreina efnishyggju sem lífsmarkmið (value). Greinarmunur 

er gerður á lífsmarkmiðum með því að skipta þeim í innri (internal) og ytri (extrinsic) 

markmið (Deci og Ryan, 2000; Kasser og Ryan 1993). Rannsóknir hafa sýnt að markmiðum 

megi raða í samfellu frá þeim innri til ytri (Sheldon og Kasser, 2008; Grouzet o.fl., 2005). Á 

öðrum endanum séu innri markmið líkt og áhersla á fjölskyldu, sambönd og samfélag og á 

hinum endanum séu ytri markmið líkt og fjárhagsleg velgengni, vinsældir og fögur ímynd 

(Garðarsdóttir, Árnadóttir, Dittmar og Bond, 2011). Skilgreininguna byggja Kasser og Ryan 

á kenningunni um sjálfsákvörðun (self-determination theory; SDT, Ryan og Deci, 2000). 

Kenningin um sjálfsákvörðun segir að til séu eðlislægar, algildar og raunverulegar þarfir 

fólks sem þurfi að sinna, séu þær vanræktar komi það niður á andlegri heilsu. Þessar þarfir 
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eru hæfni (competence), sjálfræði (autonomy) og sambönd (relatedness to others) (Ragna 

Benedikta Garðarsdóttir, 2007). Að hve miklu leyti fólk nær að uppfylla ofangreindar þarfir 

fer eftir markmiðavali fólks, innri markmið eru líklegri til að uppfylla þarfirnar Kasser og 

Ryan, 1993).  

Kasser og Ryan þróuðu mælitæki sem metur vísitölu markmiða (Aspiration Index, 

AI). Það mælir hlutfallslegan styrk ytri markmiða samanborið við innri markmið 

(relative strength of external versus internal orientation, REIVO). Einstaklingur telst 

efnishyggnari eftir því sem hlutfallslegt vægi ytri markmiða hans eykst á kostnað innri 

markmiða (Sheldon og Kasser, 2008). Kostur aðferðarinnar er að samanburður er gerður 

á ólíkum markmiðum fólks og þeim er gert jafn hátt undir höfði ólíkt MVS sem metur 

eingöngu efnishyggin gildi. Hins vegar er helsti galli aðferðarinnar sá að með því að 

einblína á fjárhagsleg  markmið  sem  aðgerðarbindingu  efnishyggju,  eru  félagslegir  þættir  

efnishyggju   ekki   teknir  með   í   reikninginn,   líkt   og   félagslegur   samanburður   til   að  meta  

eigin  hamingju  og  velgengni  (Ragna  Benedikta  Garðarsdóttir,  2007).   

Fylgikvillar efnishyggju 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að fylgikvillar efnishyggju geta verið fjöldamargir, svo sem 

óánægja með lífið (Kasser og Ryan, 1993; Richins og Dawson, 1992; Ahuvia og Wong, 

2002), slæm geðheilsa (Valgerður Kristín Eiríksdóttir, 2012; Kasser og Ryan, 1993; 

Burroughs  og  Rindfleisch,  2002),   erfiðleikar   í   samskiptum  við   aðra   (McHoskey,  1999;;  

McHoskey   og   félagar,   1999),   óábyrg   umhverfishegðun   (Sheldon   og  McGregor,   2000;;  

Brown   og   Kasser,   2005),   fjármálaáhyggjur,   slæm   fjármálakunnátta,   hærri   skuldir  

(Garðarsdóttir   og   Dittmar, 2012), kaupárátta (Dittmar, 2005) og slæm sjálfsmynd 

(Dittmar, 2007; Dittmar, 2008). Mögulegar afleiðingar þess að aðhyllast efnishyggju eru 
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greinilega margar og hér verður nánar sagt frá niðurstöðum rannsókna á ofangreindum 

fylgikvillum.   

Óánægja með lífið. Hugsmíðin huglæg vellíðan (subjective well being, SWB) er 

gjarnan notuð í rannsóknum á lífshamingju fólks. Huglæg vellíðan samanstendur af 

þremur þáttum; sátt við lífið, jákvæðum tilfinningum og neikvæðum tilfinningum. Skulu 

jákvæðar tilfinningar vera tíðari en neikvæðar tilfinningar til að fólk teljist með háa 

huglæga vellíðan. Jákvæðar tilfinningar eru til dæmis gleði og ánægja og neikvæðar 

tilfinningar eru til dæmis depurð og kvíði (Diener, Emmons, Larson og Griffin, 1985). 

Huglæg vellíðan veitir góða forspá um almenna og sálræna heilsu og því mikilvæg breyta 

að rannsaka. Jafnframt bætir hugsmíðin hlutlægar mælingar í rannsóknum á lífsgæðum 

(Dittmar, 2008). Richins og Dawson (1992) athuguðu tengsl vellíðanar og efnishyggju og 

voru niðurstöður þeirra á þá leið að þeir sem væru efnishyggnari væru óánægðari á öllum 

sviðum lífsins. Mestur munur var á óánægju með tekjur hjá efnishyggnum og 

óefnishyggnum þátttakendum en minnstur munur var á óánægju með fjölskyldu. Kasser 

og Ahuvia (2002) sýndu fram á að efnishyggnir viðskiptafræðinemar væru kvíðnari og 

óhamingjusamari en óefnishyggnir viðskiptafræðinemar. Garðarsdóttir, Dittmar og 

Aspinall (2009) sýndu fram á að óháð tekjum fólks, er vilji þess til að eignast peninga til 

þess að verða hamingjusamur besta forspáin um óhamingju. 

 Slæm geðheilsa og erfiðleikar í samskiptum við aðra. Efnishyggja hefur jafnframt 

verið tengd við slæma geðheilsu og eru efnishyggnir einstaklingar líklegri til að þjást af 

kvillum líkt og kvíða og þunglyndi. Valgerður Kristín Eiríksdóttir (2012) skoðaði 

samband efnishyggju og kvíða (anxiety) auk þess að athuga hvort fjárhagsáhyggjur 

(financial worry) og fjárhagsleg ógn (financial threat) hefðu áhrif á sambandið. Flestir, 

ef ekki allir, upplifa kvíða endrum og sinnum yfir ævina. Hins vegar einkennast 

kvíðasjúkdómar af þrálátum kvíða (Zoëga, 2001), sem er hamlandi og heftandi fyrir líf 
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viðkomandi (Clark og Beck, 2010). Kvíðinn er vegna óraunhæfra hugsana og skynjunar á 

þeirri ógn sem viðkomandi upplifir í aðstæðum (Harvey, Richards, Dziadosz og 

Swindell, 1993). Fjárhagsáhyggjur og fjárhagsleg ógn geta verið streituvaldar fyrir marga 

og má því leiða líkur að því að það hafi áhrif á tengsl efnishyggju og kvíða. Niðurstöður 

Valgerðar leiddu í ljós að mjög efnishyggnir einstaklingar eru kvíðnari en þeir sem eru 

minna efnishyggnir og að fjárhagsleg ógn og fjárhagsáhyggjur miðla sambandinu milli 

efnishyggju og kvíða. Þeir sem eru mjög efnishyggnir upplifa, óháð tekjum, meiri 

fjárhagsáhyggjur og meiri fjárhagslega ógn en aðrir (Valgerður Kristín Eiríksdóttir, 2012).  

Auk þess eru efnishyggnir líklegri til að sýna andfélagslega hegðun, minni áhuga á 

félagslegum samskiptum, minna hjálplega hegðun og Machiavellískt viðhorf. Viðhorfið 

einkennist af því að stjórna öðrum, blekkja og svíkja fyrir eigin hagsmuni (Eiríksdóttir og 

Ormslev, 2010; McHoskey, 1999). Machiavellismi vísar til ítalsks stjórnmálamanns sem var 

uppi á 15. öld, sá hafði engan siðferðislegan grundvöll fyrir því hvað væri rétt og rangt þegar 

kom að valdanýtingu. Hann gaf hreinlega út leiðbeiningar um hvernig ná skuli völdum með 

því að traðka á öðrum (McHoskey, 1999). Þeir sem skora hátt í Machiavellisma eiga í 

erfiðleikum með samskipti við aðra og stjórnast af löngun sinni í fjárhagslegan ávinning. 

McHoskey (1999) hefur stuðst við kenninguna  um  sjálfsákvörðun   til  þess  að  athuga  hvers  

konar  markmið  þeir  aðhyllist  sem  hafa  Machiavellísk  viðhorf.  Niðurstöður  leiddu  í   ljós  að  

áherslan er meiri á ytri markmið hjá þeim er hafa slíkt viðhorf. McHoskey fann einnig 

neikvæða fylgni á milli huglægrar  vellíðunar  og  Machiavellískra  viðhorfa.  

Óábyrg umhverfishegðun. Efnishyggja hefur jafnframt verið tengd óábyrgri 

umhverfishegðun (Sheldon og McGregor, 2000; Brown og Kasser, 2005). Þeir sem 

leggja meiri áherslu á ytri markmið sýna óábyrgari umhverfishegðun en þeir sem leggja 

meiri áherslu á innri markmið (Sheldon og McGregor, 2000). Brown og Kasser (2005) 

skoðuðu tengsl ábyrgrar umhverfishegðunar (ecologically responsible behavior, ERB) 
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við huglæga vellíðan og komust að því að þeir sem eru háir í huglægri vellíðan sýna 

ábyrgari umhverfishegðun sem skýra má með innra markmiðavali einstaklinga. Gefa 

niðurstöðurnar vonir um að með hvatningu til breyttra áherslna í markmiðavali skapist 

möguleiki á sjálfbærri þróun vegna bættrar umhverfishegðunar. 

Síðri fjárhagsleg velsæld. Efnishyggnir trúa því að peningar geti veitt þeim aukna 

hamingju (Dittmar, 2008). Rannsóknir hafa sýnt að efnishyggnir eru líklegri til að telja 

sjálfa sig vera eyðsluklær (Watson, Clark og Tellegen, 1998), auk þess að hafa jákvæðara 

viðhorf gagnvart neyslu og lántöku (Pinto og félagar, 2000; Watson, 2003) og má því 

leiða líkur að því að efnishyggnir séu líklegri til að eiga í erfiðleikum með fjárhag sinn. 

Sá sem lifir við fjárhagslega velsæld (Financial well being) hefur góða stjórn á 

fjármálunum, hefur ekki íþyngjandi skuldir og hefur ekki miklar áhyggjur af fjárhagi 

sínum. Enginn einn mælikvarði er til, svo höfundur, viti af sem mælir hugsmíðina 

fjárhagslega velsæld. Garðarsdóttir og Dittmar (2012) mældu fjárhagslega velsæld með 

hlutlægum (objective) og huglægum (subjective) þáttum. Rannsökuðu þær tengsl 

efnishyggju við hlutlægu þættina; upphæð skulda (amount of debt) og tekjur (income) og 

huglægu þættina; eyðslu (spending tendency), fjárhagsáhyggjur (financial worries), 

fjármálakunnáttu (money management skills) og áráttukennda kauphegðun (compulsive 

buying). Niðurstöður þeirra voru að því efnishyggnari sem einstaklingar eru, þeim mun 

meiri fjárhagsáhyggjur og lakari fjármálakunnáttu hafi þeir og séu líklegri til að stunda 

áráttukennda kauphegðun. Jafnframt sýndu niðurstöður rannsóknarinnar fram á að bein 

tengsl eru á milli upphæðar skulda og efnishyggju. Áður höfðu niðurstöður Watson 

(2003) gefið vísbendingar um að tengsl kynnu að vera milli efnishyggju og upphæðar 

skulda, hins vegar voru þær takmarkanir á rannsókn hans að einungis var spurt hvort 

skuldir voru hærri eða lægri en 1000 Bandaríkjadalir og húsnæðislán ekki meðtalin. 

Niðurstöður Watson voru þær að efnishyggnir voru líklegri en óefnishyggnir til að skulda 
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meira en 1000 dali. Garðarsdóttir og Dittmar (2012) spurðu hins vegar út í nákvæma 

upphæð skulda og komust að því að bein tengsl eru á milli þess hve efnishygginn 

einstaklingur er og hversu háa upphæð hann skuldar. Niðurstöður þeirra gáfu jafnframt til 

kynna að húsnæðislán voru mikilvæg breyta í rannsóknum á tengslum skulda og 

efnishyggju þar sem tengslin voru veikari ef ekki var tekið tillit til húsnæðislána. 

Garðarsdóttir og Dittmar (2012) bentu jafnframt á að ekki var marktækt samband á milli 

tekna heimilsins og upphæðar skulda, það er að tekjur spáðu ekki fyrir um hve há lán fólk 

var að taka. Auk þess komust þær að því að efnishyggnir hafa minni fjármálastjórn sem 

svo veldur meiri fjárhagsáhyggjum. 

Upptalning á fylgikvillum efnishyggju gefur til kynna að hún hefur neikvæð áhrif á 

einstaklinga, samfélag þeirra og umverfi. Fylgikvillar þessir geta svo leitt til 

heilsufarsvandamála (Ragna Benedikta Garðarsdóttir, 2007), umhverfisspillingar og 

annarra samfélagsmeina. Mikilvægt er að rannsaka efnishyggju enn frekar til þess að 

komast að mögulegum orsökum sem liggja að baki henni og til þess að leita lausna á því 

hvernig vinna megi að því að draga úr efnishyggnum gildum.  

Mögulegar orsakir efnishyggju 

Félagsfræðingurinn Ronald Inglehart (1981) heldur því fram að á tímum óöryggis aukist 

efnishyggja. Sheldon og Kasser (2008) samsinna Inglehart um að óöryggi sé ein orsök 

efnishyggju. Samkvæmt því ættu efnishyggin gildi að aukast í efnahagsþrengingum, þar 

sem óöryggi skapast. Sú var raunin í íslensku samfélagi í kjölfar efnahagshrunsins 

haustið 2008, á tímabilinu janúar 2009 til febrúar 2010 jókst áhersla á efnishyggin gildi, 

auk þess að líðan versnaði samhliða (Ragna Benedikta Garðarsdóttir, Ösp Árnadóttir, 

Helga Dittmar og Rod Bond, 2011).  
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Samband óöryggis og efnishyggju hefur verið rannsakað á ýmsan máta, svo sem í 

tengslum við persónulegt óöryggi (Maslow, 1954; Rogers, 1964; Sheldon og Kasser, 

2008), skilnað foreldra (Rindfleisch, Borroughs og Denton, 1997), dauðahræðslu (Kasser 

og Sheldon, 2000; Sheldon og Kasser, 2008; Christopher, Drummond, Jones, Marek, 

Therriault, 2006) og fjárhagslega ógn (Sheldon og Kasser, 2008).  

Áhrif persónulegs óöryggis á efnishyggju. Mannfræðingarnir Maslow (1954) og 

Rogers (1964) héldu því fram að ógn við persónulegt öryggi manneskju valdi því að 

áhersla manneskjunnar verði á yfirborðskennda hluti líkt og ímynd sína, peninga og 

stöðu innan samfélagsins frekar en sálrænan vöxt og vellíðan. Í nútíma sálfræði er 

persónulegt óöryggi skilgreint sem efi fólks um að það falli að viðmiðum samfélagsins 

(Christopher, Drummond, Jones, Marek og Therriault, 2006). Til þess að bæta upp fyrir 

persónulegt óöryggi leitast fólk við að bæta auðkenni sitt með því að, meðal annars, 

eignast veraldlega hluti sem gefa til kynna auðkennið sem það sækist eftir (Deci og Ryan, 

1991; Christopher og félagar, 2006; Dittmar, 2008). Braun og Wicklund (1989) sýndu 

fram á þetta hjá nýliðum á ýmsum sviðum. Nýliðar í tennis voru til dæmis líklegri en 

úrvals tennisleikarar til að klæðast merkjafatnaði. Reynsluleysi nýliðanna olli þeim 

óöryggi sem þeir reyndu að bæta upp með efnislegum hlutum. 

Niðurstöður þriggja rannsókna Sheldon og Kasser (2008) á orsökum efnishyggju 

voru að óöryggi yki áherslur fólks á efnishyggnum markmiðum. Beðið verður með að 

fjalla um niðurstöður tveggja fyrri rannsókna þeirra, annars vegar á dauðahræðslu og hins 

vegar fjárhagslegri ógn, og hér áfram fjallað um persónulegt óöryggi. Þriðja tilraun þeirra 

Kasser og Sheldon snerist um persónulegt óöryggi í formi óöryggis í samskiptum við 

aðra (interpersonal threat). Byggðu þeir á skilgreiningum Rogers (1964) um að óöryggi 

hljótist af því þegar jákvætt viðmót frá aðilum í lífi manns er skilyrðum háð (conditional 

positive regard). Samkvæmt Rogers veldur það krónískum kvíða að vita ekki hvenær 
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möguleiki er á höfnun. Óöryggið veldur óvissu og óstöðugleika í samskiptum við aðra. 

Sheldon og Kasser spáðu því að það óöryggi sem fólk upplifir í kjölfar þess að hugsa um 

manneskju sem veitir því jákvætt viðmót háð skilyrðum myndi leiða til þess að hlutfall 

ytri markmiða myndi hækka á kostnað innri markmiða, það er að REIVO tala yrði hærri. 

Rannsókninni var þannig háttað að þátttakendur voru fengnir til þess að hugsa um 

ákveðna manneskju, mismunandi var eftir tilraunahópum hvaða manneskju hugsa átti 

um. Allir þátttakendur áttu að skrifa upphafsstafi þriggja manneskja. Sú fyrsta átti að vera 

einhver opinber eða fræg persóna, til dæmis úr pólitík eða sjónvarpi. Önnur manneskjan 

átti að vera kunningi sem sjaldan væri haft samskipti við. Réðst það af því hvaða 

tilraunahópi þátttakendur tilheyrðu hver sú þriðja væri: Fyrsti hópurinn átti að ímynda sér 

manneskju sem veitir þeim skilyrðislaust jákvætt viðmót, þátttakandi í þeim hópi fékk 

þau fyrirmæli að skrifa upphafsstafi manneskju sem greinilega líkar vel við hann, 

samþykkir hann eins og hann er og dæmir hann ekki. Þátttakendur í öðrum hópi áttu að 

ímynda sér manneskju sem veitir þeim jákvætt viðmót háð skilyrðum, þátttakandi í þeim 

hópi fékk fyrirmæli um að skrifa upphafsstafi manneskju sem greinilega líkar vel við 

hann, á það til að vera mjög dómhörð og virðist samþykkja hann eingöngu ef hann mætir 

ákveðnum viðmiðum. Þriðji hópurinn var samanburðarhópur, þátttakandi í þeim hópi átti 

að skrifa upphafsstafi samstarfsaðila eða skólafélaga sem hann ætti eingöngu í 

samskiptum við varðandi vinnu eða skóla en sjaldan eða ekki utan þess. 

Samanburðarhópinn höfðu rannsakendur til að geta borið saman skilyrðislaust samþykki 

og samþykki háð skilyrðum við hlutlausan samanburðarhóp þar sem samþykki er ekki 

umfjöllunarefni. Niðurstöður sýndu að það að hugsa um óöryggi í samskiptum við aðra 

knýr fólk í átt að ytri og frá innri markmiðum. Þátttakendur sem beðnir voru um að skrifa 

upphafsstafi manneskju sem veitir þeim jákvætt viðmót háð skilyrðum lögðu meiri 

áherslu á ytri markmið á kostnað innri. Þeir sem beðnir voru um að skrifa upphafsstafi 
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manneskju sem veitir þeim skilyrðislaust jákvætt viðmót lögðu hins vegar hlutfallslega 

meiri áherslu á innri markmið en ytri.  Það vakti þó athygli rannsakenda að þátttakendur í 

samanburðarhópi sem beðnir voru um að ímynda sér samstarfsaðila eða kunningja sýndu 

svipað markmiðaval og þeir sem voru í hópinum þar sem jákvætt viðmót var háð 

skilyrðum. Þeir félagar Sheldon og Kasser nefna það í umræðukafla sínum að þeim hafi 

mistekist að búa til samanburðarhóp þar sem kunningjar falli einnig undir það að sýna 

jákvætt viðmót háð skilyrðum. En eru Sheldon og Kasser með þessu að ná að skapa það 

óöryggi sem þeir ætluðu sér? Markmið þeirra var að sýna fram á að óöryggi sem skapast 

í samskiptum við aðra myndi auka áherslu á ytri markmið á kostnað innri. Kasser og 

Ryan (1993) sem skiptu markmiðum í innri og ytri markmið litu til að mynda á 

fjölskyldugildi sem innri markmið og til ytri markmiða töldu þeir til dæmis fjárhagsleg 

markmið. Það er mjög líklegt að þeir þátttakendur sem beðnir voru að hugsa um 

manneskju sem veitir þeim skilyrðislaust jákvætt viðmót hugsi um nákominn aðila svo 

sem fjölskyldumeðlim eða náinn vin. Yfirmaður á vinnustað er dæmi um aðila sem veitir 

jákvætt viðmót háð skilyrðum, skilyrði svo sem að fá laun fyrir vinnu sína, vinnan 

tilheyrir því oftast fjárhagslegum markmiðum sem flokkast sem ytra markmið. Það sama 

gildir um þátttakendur sem tilheyrðu samanburðarhópnum, þeir voru beðnir að hugsa um 

skóla- eða vinnufélaga sem á endanum tengist því að fá laun og má því tengja við 

fjárhagsleg markmið. Sheldon og Kasser voru í rauninni að biðja þátttakendur um að 

tengja markmið við ákveðnar aðstæður og mistókst að skapa óöryggi líkt og ætlunin var. 

Niðurstöðurnar má skýra með því að mögulega hefur ýfing (priming) átt sér stað, hugsun 

um skóla- eða vinnufélaga ýfi ytri markmið en fjölskyldumeðlimir ýfi innri markmið.  

Áhrif skilnaðar foreldra á efnishyggju. Rindfleisch, Burroughs og Denton (1997) 

rannsökuðu tengsl fjölskyldumynsturs og efnishyggju. Þeir töldu að rannsóknir skorti á 

hvernig mismunandi fjölskyldumynstur hefðu áhrif á neytendahegðun. Þeir töldu að ungt 
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fólk sem ólst upp í skilnaðarfjölskyldum væri efnishyggnara og sýndi frekar áráttukennda 

kauphegðun en ungt fólk sem ólst upp með báðum foreldrum. Þeir drógu ályktanir um að 

skilnaður foreldra valdi óöryggi sem svo valdi efnishyggju. Niðurstöður þeirra voru að 

unga fólkið sem ólst upp í skilnaðarfjölskyldum var efnishyggnara og líklegra til að sýna 

áráttukennda kauphegðun heldur en þeir sem ólust upp með báðum foreldrum. Óvíst er 

að sá munur sem mælist milli hópa sé alfarið vegna skilnaðar foreldra. Mögulegt er að 

skilnaður foreldra leiði af sér aukið öryggi frekar en að skapa óöryggi líkt og Rindfleisch 

og félagar telja. Rannsóknin er fylgnirannsókn og því má ekki útiloka áhrif þriðju breytu. 

Við skilnað foreldra breytist gjarnan ýmislegt er tengist lífsmynstri og heimilsaðstæðum. 

Erfiðara getur verið fyrir einstætt foreldri að sjá fyrir heimilinu og gæti það skapað 

fjárhagslegt óöryggi og það svo valdið efnishyggju. Ekki er því hægt að fullyrða að 

munur á hópunum sé vegna óöryggis sem skilnaður foreldra hefur valdið.  

Áhrif dauðahræðslu á efnishyggju. Óttastjórnunarkenningin (Terror management 

theory, TMT; Greenberg og félagar, 1990) segir til um að eigin dauðleiki skapi 

óöryggistilfinningu hjá fólki. Til þess að bæta upp fyrir óöryggið tileinki fólk sér enn 

frekar ríkjandi gildi samfélagsins. Í vestrænum samfélögum er efnamiklum 

einstaklingum hampað og neysla á efnislegum hlutum talin leið til hamingjuríkara og 

betra lífs. TMT spáir því að þegar fólk veiti eigin dauðleika athygli aukist efnishyggja 

þess í kjölfar óöryggistilfinningarinnar sem skapast (Kasser og Sheldon, 2000).  

Kasser og Sheldon (2000) gerðu tvær tilraunir til að kanna tengsl efnishyggju og 

óöryggis sem skapast við að veita eigin dauðleika athygli. Fyrirkomulag tilraunanna var 

eins að öllu leyti að því undanskildu hvernig efnishyggja var mæld eftir inngrip. 

Efnishyggja þátttakenda var í báðum tilraunum mæld fyrir inngrip með REIVO aðferð 

Kasser og Ryan (1993), þar sem mælt er hlutfallslegt vægi ytri markmiða samanborið við 

innri. Spurningalistinn innihélt því spurningar um innri markmið líkt og hvort maður 
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upplifi sig sem hluti af heild, sátt við sjálfan sig, samsemd við aðra og spurningar um ytri 

markmið líkt og útlit, vinsældir og fjárhag. Í báðum tilraununum var þátttakendum, sem 

allir voru fyrsta árs sálfræðinemar, skipt upp í tvo hópa. Tilraunahópurinn var beðinn að 

skrifa um þær tilfinningar og hugmyndir sem þeir höfðu varðandi eigin dauðleika. 

Samanburðarhópurinn var beðinn að skrifa um hugmyndir sínar og tilfinningar varðandi 

það að hlusta á tónlist. Að inngripi loknu var efnishyggja mæld. Í tilraun eitt var 

efnishyggja mæld með því að biðja þátttakendur um að hugsa 15 ár fram í tímann og 

svara spurningum um væntanlega fjárhagsstöðu á þeim tíma. Þeir sem skrifað höfðu um 

eigin dauðleika höfðu hærri væntingar til eigin fjárhagsstöðu og þess að eyða sér til 

ánægju (pleasure spending) að 15 árum liðnum heldur en þeir sem skrifuðu um tónlist. Í 

tilraun tvö er græðgi aðgerðarbinding á efnishyggju. Græðgi er mæld með því að láta 

þátttakendur taka þátt í skógarstjórnunarleik (forest management game). Leikurinn 

gengur út á að þátttakendur eiga að ímynda sér að þeir stjórni skógarhöggsfyrirtæki sem 

býður gegn þremur öðrum fyrirtækjum í timbur í skógi sem er í ríkiseign. Þeim eru gerðir 

ljósir kostir og gallar þess að bjóða háar og lágar upphæðir, og voru minntir á að 

skógurinn gæti horfið ef fyrirtæki byðu sífellt háar upphæðir. Leikurinn byggir á 

hugmyndinni um harm heildarinnar (tragedy of the commons). Skógurinn er takmörkuð 

auðlind sem er að öllum líkindum ekki sjálfbær og hverfur á endanum vegna græðgi 

þeirra sem að henni hafa aðgang (Sheldon og McGregor, 2000). Þátttakendur áttu svo að 

svara spurningum um hversu miklu meira þeir vildu græða heldur en hin fyrirtækin og 

hversu miklar fjárhæðir þeir töldu hin fyrirtækin eyða á hverju ári. Með þessu ætluðu 

Kasser og Sheldon (2000) að meta hvort græðgi hefði áhrif á ákvarðanir þátttakanda. 

Niðurstöður voru þær að þeir sem skrifað höfðu um eigin dauðleika voru líklegri en 

samanburðarhópur til að vera gráðugir, einnig buðu þeir hærri upphæðir í skóginn og 

vildu fella fleiri tré. Að lokum athuguðu Kasser og Sheldon hvort gildin sem mæld voru 
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fyrirfram hefðu tengsl við svörun þátttakenda. Í ljós kom að óháð því hver áherslan var á 

ytri gildi fyrir inngrip, voru þeir sem skrifuðu um eigin dauða efnishyggnari (tilraun 1) 

og gráðugri (tilraun 2) eftir inngrip.  

Sheldon og Kasser (2008) gerðu tilraun tvö aftur en með örlítið breyttu sniði til þess 

að ná að mæla efnishyggju frekar en græðgi. Mælingin eftir inngrip var sú að 

þátttakendur voru beðnir um að skrifa niður fimm mikilvæg lífsmarkmið og fengu 

uppgefna sex mögulega framtíðarheima, þrír þeirra fólu í sér markmiðaafstöðu til innri 

markmiða og hinir þrír ytri. Þá áttu þátttakendur að raða markmiðum sínum í 

mikilvægisröð í hverjum framtíðarheimi.  Tilgátan var sú sama og í tilraun tvö (Kasser 

og Sheldon, 2000). Niðurstöður endurspegluðu niðurstöður fyrri rannsóknar, að þeir sem 

skrifuðu um eigin dauðleika voru efnishyggnari.  

Vankantar rannsókna þeirra Sheldon og Kasser (2000; 2008) eru þó þeir að ekki er 

hægt að halda því fram með fullri vissu að það að skrifa um eigin dauðleika valdi 

óöryggi. Hugsanir um eigin dauðleika geta leitt til margs annars en óöryggis, 

þátttakendur tilraunarinnar gætu hafa upplifað aðrar tilfinningar svo sem eigingirni í 

kjölfar inngripsins og ekki er hægt að fullyrða að engar aðrar orsakir liggi að baki. Þeir 

mæla efnishyggju bæði fyrir og eftir inngrip í öllum tilraununum og nota annað mælitæki 

eftir inngrip til þess að koma í veg fyrir skekkju. En hvert er réttmæti mælitækjanna sem 

beitt er eftir inngrip? Ekki er víst að framtíðarvæntingar til fjárhagsstöðu eða græðgi séu 

efnishyggja. Niðurstöðum þeirra Kasser og Sheldon skal því tekið með fyrirvara í ljósi 

þess að mögulega hefur þeim mistekist bæði að aðgerðabinda efnishyggju og að mæla 

áhrif óöryggis. 

Hér að framan hefur verið fjallað um tengsl efnishyggju við persónulegt óöryggi og 

dauðahræðslu. Í rannsókn Christopher og félaga (2006) er byggt ofan á niðurstöður 

Kasser og Sheldon (2000) um tengsl efnishyggju og dauðahræðslu og nú kannað hvort 
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persónulegt óöryggi sé milliliður í því sambandi. Christopher og félagar skiptu 

hugmyndum um eigin dauðleika í jákvæðar og neikvæðar hugmyndir. Jákvæðar 

hugmyndir um eigin dauðleika eru til dæmis líf eftir dauðann, hugrekki og náttúrulegur 

endir. Neikvæðar hugmyndir um eigin dauðleika eru til dæmis einmanaleiki, sársauki og 

að finnast manni hafa mistekist. Niðurstöður þeirra gáfu til kynna að neikvæðar 

hugmyndir um eigin dauða höfðu bæði jákvæða fylgni við efnishyggju og persónulegt 

óöryggi. Jákvæðar tilfinningar um eigin dauðleika voru þó hvorki tengdar efnishyggju né 

persónulegu óöryggi. Þessar niðurstöður túlkuðu Christopher og félagar sem svo að 

mögulega hafi efnishyggnir neikvæðar hugmyndir um eigin dauðleika vegna persónulegs 

óöryggis.  

Efnishyggja og fjárhagsleg ógn. Fjárhagslegur skortur hefur verið talin ein orsök 

efnishyggju. Ahuvia og Wong (2002) töldu að efnishyggna persónuleikaþætti sem Belk 

skilgreindi (1984) mætti sjá hjá fólki sem alist hefur upp við fjárhagslegan skort og telur 

sig hafa upplifað óöryggi vegna þeirra aðstæðna.  

Ein þriggja rannsókna Sheldon og Kasser (2008) á tengslum óöryggis og 

efnishyggju kannaði áhrif fjárhagslegrar ógnar (financial threat). Þeir settu fram þá 

tilgátu að fjárhagsleg ógn myndi ýta undir áherslu á ytri markmið samanborið við innri 

markmið. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 447 fyrsta árs nemar í sálfræði. Markmið 

þátttakenda voru mæld með því að reikna út REIVO skor og var það gert fyrir og eftir 

inngrip. Ætlun rannsakenda með því var að stjórna fyrir þau markmið sem þátttakendur 

höfðu fyrirfram til þess að geta metið bein áhrif inngripsins. Þátttakendum var svo skipt í 

tvo hópa, tilraunahóp og samanburðarhóp. Inngrip tilraunarinnar var að hóparnir fengu 

sína lýsinguna hvora á mögulegri framtíð sinni.  

Tilraunahópurinn fékk í hendurnar eftirfarandi lýsingu á framtíð sinni sem skapa átti 

fjárhagslegt óöryggi:   „Nú   ríkir óvissa í efnahagslífinu sem kunnugt er. Verðbréfa-
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markaðurinn fellur enn og hagfræðingar segja að nú ríki efnahagsleg lægð. Í raun er óvíst 

hvort efnahagurinn muni ná sér, og jafnframt eru vaxandi áhyggjur af því að hryðjuverk, 

gjaldþrot flugfélaga, kostnaður vegna nýrra öryggisráðstafana og alheims óstöðugleiki 

geti valdið alvarlegum skaða til frambúðar á efnahagnum. Við höfum áhuga á að vita 

hverjar þínar eigin tilfinningar og væntingar eru gagnvart því að útskrifast úr háskóla 

(college) og finna svo ekki vinnu. Ímyndaðu þér að þú hafir útskrifast fyrir sex mánuðum 

og hafir þó enn ekki fundið vinnu nema tímabundið láglaunastarf, þrátt fyrir að hafa lagt 

allt  þitt  í  leitina.  Þú  rétt  nærð  endum  saman.  Í  stuttu  máli,  í  stað  þess  að  vera  „einhver“  

(somebody) með   bjarta   framtíð   lítur   út   fyrir   að   þú   sért   “McDonalds   ómerkingur”  

(nobody)”  (Sheldon  og  Kasser,  2008;;  þýðing  höfundar).   

Þátttakendur   í   samanburðarhópi   fengu   eftirfarandi   lýsingu:   „Þrátt   fyrir   óvissu  

undanfarið, trúa flestir hagfræðingar því að efnahagur Bandaríkjanna sé enn sterkur. Þótt 

að við séum í tímabundinni efnahagslegri lægð er engin ástæða til þess að ætla að þetta 

muni ekki jafna sig. Sé tekið tillit til þess að Bandaríkin eru í fremstu röð þegar kemur að 

upplýsingatækni og erfðaverkfræði, er líklegt að þensla efnahagsins muni halda áfram 

næsta áratuginn. Við höfum áhuga á að vita hverjar þínar eigin tilfinningar og væntingar 

eru til þess að útskrifast úr háskóla þegar horfurnar eru þær að þú útskrifist og finnir 

frábæra vinnu á ört stækkandi markaði. Ímyndaðu þér að það séu sex mánuðir frá útskrift 

og þú hafir þá þegar fundið draumastöðuna. Þú átt nóg af peningum til þess að kaupa það 

sem hugurinn girnist. Í stuttu máli, þú ert kominn frá því að vera ómerkingur í háskóla og 

orðinn einhver með bjarta   framtíð.“   (Sheldon  og  Kasser,  2008;;  þýðing  höfundar).  Eftir  

inngrip lögðu rannsakendur fyrir REIVO spurningalista líkt og fyrir inngrip en nú áttu 

þátttakendur að svara hver markmið þeirra væru við þessar aðstæður. Auk þess mældu 

rannsakendur hver áhrif inngripsins voru. Raunin var sú að marktækur munur var í þá átt 

sem vonast var eftir. Niðurstöður voru þær að efnishyggja jókst hjá þátttakendum sem 
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lásu fyrri textann sem skapa átti fjárhagslega ógn, það er að segja markmiðsáhersla þeirra 

færðist frá innri gildum til ytri gilda milli mælinga. Þátttakendur í hinum hópnum breyttu 

hins vegar ekki gildum sínum fyrir og eftir inngrip.  

Tvennt má gagnrýna í rannsókn þeirra Sheldon og Kasser. Annars vegar það að sami 

spurningalisti var lagður fyrir þátttakendur fyrir og eftir inngrip. Það gæti hafa 

uppljóstrað tilgangi rannsóknarinnar og þóknunarhrif því komið fram í svörum 

þátttakenda með tilheyrandi skekkju í svörum. Hins vegar er hægt að gagnrýna inngripið. 

Ætlunin var að skapa fjárhagslegt óöryggi hjá þátttakendum í tilraunahópi en með því að 

kalla þá ómerkinga er verið að lítillækka þá og ráðast að ímynd þeirra. Réttara væri að 

telja að þeir hafi með inngripi sínu kallað fram persónulegt óöryggi. Því er ekki hægt að 

túlka niðurstöður sem svo að fjárhagslegt óöryggi auki á efnishyggju. Niðurstöður voru á 

þá leið að efnishyggja jókst hjá þeim sem upplifðu óöryggi og styður það öllu heldur 

hugmyndir um að persónulegt óöryggi hafi áhrif á efnishyggju. 

Efnishyggin gildi, óöryggi og áhrif þess á líðan 

Eins og áður var sagt er efnishyggja ríkjandi gildismat í neyslusamfélögum. Gildismat 

segir til um hvað við teljum mikilvægt í lífinu og myndar grunn fyrir viðhorf okkar 

(Verplanken og Holland, 2002). Samkvæmt kenningu Schwartz (1992) hefur hver og 

einn mörg ólík gildi sem raðað er í mikilvægisröð og eru efnishyggin gildi andstæð 

gildum um eigin velferð og annarra (Garðarsdóttir, Árnadóttir, Dittmar og Bond, 2011; 

Kasser og Ryan, 1993). Niðurstöður rannsókna sem skoðað hafa lífsgildi Íslendingi, bæði 

fyrir og eftir hrun, hafa sýnt að Íslendingar forgangsraða velferðisgildum ofar 

efnishyggnum gildum (Garðarsdóttir og félagar, 2011). Það er á skjön við það sem 

margan grunar vegna þeirrar hegðunar sem þjóðin sýndi í góðærinu. Það má skýra með 

því að gildi mynda grunn fyrir viðhorf okkar, en viðhorf segja ekki beint til um hegðun 
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(Fishbein og Azjen, 1975). Hins vegar hafa rannsóknir sýnt að séu gildi fólks ýfð 

(primed) hafa þau áhrif á hegðun. Í góðærinu er líklegt að ýfing efnishygginna gilda hafi 

valdið því að neysluhegðun Íslendinga varð svo ýkt (Garðarsdóttir og félagar, 2011). 

Fræðingar hafa löngum haldið því fram að efnishyggja aukist á tímum óöryggis, en 

krepputímar eru dæmi um aðstæður þar sem óöryggi myndast (Inglehart, 1981; Kasser og 

Sheldon, 2000; Sheldon og Kasser 2008; Garðarsdóttir og félagar 2011). Nú í kjölfar 

hruns og efnahagskreppu er Ísland spennandi vettvangur til rannsókna á tengslum 

óöryggis og efnishyggju. Það að vanlíðan fólks versni samhliða aukinni efnishyggju  

(Garðarsdóttir og félagar, 2011) gefur til kynna mikilvægi þess að rannsaka efnishyggju.  

Rannsóknarmarkmið og tilgáta 

Tengsl efnishyggju við óöryggi hafa verið rannsökuð með ýmsu móti og sú ályktun 

dregin að óöryggi leiði til aukinnar efnishyggju. Sheldon og Kasser (2008) gerðu tilraun 

til að skoða tengsl efnishyggju og fjárhagslegs óöryggis. Eins og komið hefur fram 

skapaði aðferð þeirra við að framkalla fjárhagslegt óöryggi að líkindum frekar 

persónulegt óöryggi og því staðfesta niðurstöður þeirra ekki að samband sé á milli 

fjárhagslegs óöryggis og efnishyggju. Því skortir enn rannsóknir á því hvort fjárhagslegt 

óöryggi auki efnishyggju.  

Þrátt fyrir að nú séu liðin fimm ár frá hruni er enn þung undiralda í samfélaginu og 

ljóst er að efnahagskreppan hefur sett mark sitt á íslenskt samfélag. Mörg heimili eru í 

greiðslu- og skuldavanda (Velferðarráðuneyti, 2013) sem mögulega veldur því að margir 

upplifi aukið fjárhagslegt óöryggi. Í þeirri rannsókn sem hér um fjallar voru fjárhagsleg 

ógn og efnishyggin gildi einstaklinga mæld á þremur tímapunktum frá hausti 2010 til 

vors 2012. Fjárhagsleg ógn leiðir af sér fjárhagslegt óöryggi og því er gert ráð fyrir því í 

þessari rannsókn að þeir sem mælast háir á fjárhaglegri ógn upplifi fjárhagslegt óöryggi. 
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Langtímafylgnirannsóknir gefa vísbendingar um orsakatengsl og áhugavert væri að vita 

hvort breyting á fjárhagslegu óöryggi á þessu tímabili hafi haft áhrif á efnishyggju. Sett 

var fram sú tilgáta að aukið fjárhagslegt óöryggi leiði af sér aukna efnishyggju. Stjórnað 

var fyrir áhrif fjármálakunnáttu þar sem efnishyggnir hafa minni fjármálastjórn sem leiðir 

af sér meiri fjárhagshagsáhyggjur (Garðarsdóttir og félagar, 2012).  

 



Aukið fjárhagslegt óöryggi í kjölfar kreppu og áhrif þess á efnishyggju                     Yrsa Guðrún Þorvaldsdóttir 

22 

Aðferð 

Þátttakendur 
Þátttakendur í spurningakönnuninni voru alls 736 sjálfboðaliðar. Af þeim voru 469 konur 

(63,7%) og 140 karlar (19%), 127 þátttakendur (17,3%) tóku ekki fram kyn sitt. Aldur 

þátttakenda var frá 18 árum til 71 árs og var meðalaldur þeirra 38 ár (Sf = 10,64, miðgildi 

= 37), 129 þátttakendur svöruðu ekki til um aldur.  

Á fyrsta tímapunkti svöruðu 736 þátttakendur, brottfall þátttakenda var töluvert líkt 

og gera má ráð fyrir í langtímarannsóknum, á öðrum tímapunkti svöruðu 356 og á þriðja 

tímapunkti svöruðu 335 þátttakendur. Svör þátttakenda við mælingum á fylgibreytu voru 

fyrir mismun á tímapunktum 1 og 2 alls 353, fyrir mismun á tímapunktum 1 og 3 alls 330 

og fyrir mismun á tímapunktum 2 og 3 alls 295. 

Notast var við snjóboltaúrtak (snowballing/chain referral method) þar sem 

spurningalisti er sendur út með tölvupósti og viðtakandi síðan beðinn um að senda 

spurningalistann áfram. Þátttakendum var frjálst að taka þátt í könnuninni en skrifleg beiðni 

um að leggja rannsakendum lið kom fram bæði í texta sem sendur var út með tölvupósti (sjá 

viðauka 1) og í inngangstexta spurningalistans (sjá viðauka 2). Spurningalistanum var 

upprunlega dreift með tölvupósti og á samfélagsmiðlum til vina, fjölskyldu, frændfólks og 

samferðafólks rannsakenda sem síðan var beðið um að senda áfram til sinna tengiliða. Stuðst 

var við snjóboltaaðferð til þess að ná til breiðs hóps fólks.  

Úrtakið er takmarkað við þá sem aðgang hafa að tölvu og eru með virkt 

tölvupóstfang. Úrtakið er sjálfvalið (self-selective) þar sem þeim sem barst tölvupósturinn 

var valfrjálst að taka þátt og getur það valdið einsleitni. Það skýrir að hluta til ójafnt 

kynjahlutfall úrtaksins og hátt hlutfall háskólagenginna (sjá töflu 1) en meira en 
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helmingur þátttakenda hefur lokið háskólanámi og hátt hlutfall þátttakenda eru í 

skrifstofustarfi, sérhæfðu starfi eða stjórnunarstarfi (Tafla 2).  

Tafla 1. Hæsta menntunarstig þátttakenda. 

  N % 

Menntun 
 Grunnskólapróf 48 6,5% 
 Framhaldsskólapróf 162 22,0% 
 Háskólagráða (t.d. B.A., B.S., B.Ed. o.s.frv.) 179 24,3% 
 Háskólagráða á framhaldsstigi (t.d. M.A., M.S., Ph.D. o.s.frv.) 186 25,3% 
 Annað 33 4,5% 
 Vantar gildi 128 17,4% 
 Samtals 736 100% 
 

Tafla 2. Atvinna þátttakenda. 

  N % 

Atvinna 
 Ekki útivinnandi 2 0,3% 
 Nemi 100 13,5% 
 Sérhæfð störf 379 51,4% 
 Sjávarútvegs- eða landbúnaðarstarf 7 1% 
 Afgreiðslustörf 26 3,5% 
 Ósérhæft starf / Iðnaðarstarf / Bílstjóri 31 4,2% 
 Annað 68 9,3% 
     Vantar gildi 123 16,7% 
 Samtals 736 100% 
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Mælitæki 
Notuð voru fyrirliggjandi gögn1 sem innihalda mælingar á efnishyggju, fjárhagslegu 

óöryggi, fjármálakunnáttu og bakgrunnsupplýsingum auk annarra mælinga sem ekki eru 

viðfangsefni þessarar rannsóknar. 

Efnishyggja. Efnishyggja var metin með styttri útgáfu af Materialistic Values Scale 

(MVS, Richins og Dawson, 1992) (sjá viðauka 3) sem samanstóð af 9 atriðum (Richins, 

2004) í íslenskri þýðingu Rögnu Benediktu Garðarsdóttur (2006). Kvarðinn mælir þrjá þætti 

eða víddir efnishyggju; fyrsti þátturinn er velgengni (success) og metur að hve miklu leyti 

fólk telur eignir skilgreina velgengni, annar þátturinn, hamingja (happiness), metur að hve 

miklu leyti fólk telur hamingju felast í eignum og þriðji þátturinn er þungamiðja (centrality) 

sem metur að hve miklu leyti eignir fólks eru þungamiðja í lífi þess. Velgengniþátturinn er 

mældur   með   staðhæfingum   líkt   og   „eigur   mínar   segja   mikið   til   um   velgengni   mína“, 

hamingjuþátturinn er mældur með staðhæfingum líkt og „Ég   væri   hamingjusamari   ef   ég  

hefði  efni  á  að  kaupa  fleiri  hluti“ og þungamiðjuþátturinn er mældur með staðhæfingum líkt 

og  „Ég   reyni  að   lifa   einföldu   lífi   hvað   eigur   varðar“. Staðhæfingarnar lýsa viðhorfum til 

efnislegra hluta og meta þátttakendur þær á sjö punkta Likert kvarða, þar sem þátttakandi 

getur verið „að   öllu   leyti   ósammála“ (1) til  þess að vera „að   öllu   leyti   sammála“ (7) 

staðhæfingunni, þar sem hærra skor gefur til kynna efnishyggnari gildi. Innri áreiðanleiki 

kvarðans  var  mjög  góður  α  =  0,85,  α  =  0,83,  α  =  0,84  

Fjárhagsleg ógn. Ragna Benedikta Garðarsdóttir og Ösp Árnadóttir, höfundar 

spurningalistans, þróuðu fjögur atriði (sjá viðauka 4). Atriðin eru staðhæfingar til þess að 

meta að hve miklu leyti fólk telur kreppuna ógna fjárhag sínum. Staðhæfingarnar voru 

eftirfarandi; „Ég  hef  áhyggjur  af  því  að  ég  fari  illa  út  úr  kreppunni  fjárhagslega“, „Kreppan  er  

                                                 
1 Notuð eru gögn úr rannsóknarverkefni sem er góðfúslega styrkt af Rannís, styrknúmer: 100616022 
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mikil   ógn   við   fjárhag   minn“, „Ég   óttast   að   ég   muni   eiga   um   sárt   að   binda   vegna  

efnahagskreppunnar“ og „Ég   óttast   að   ég  muni   verða   fátæk/ur“. Atriðin voru metin á sjö 

punkta Likert kvarða, þar sem þátttakandi gat verið „Að  öllu  leyti  ósammála”  (1) til þess að 

vera „Að  öllu  leyti  sammála” (7) staðhæfingunum, þar sem hærra skor gefur til kynna meiri 

ógn.  Áreiðanleiki  kvarðans  mældist  mjög  góður,  α  =  0,93,  α  =  0,91,  α  =  0,92.   

Fjármálakunnátta. Til þess að meta fjármálakunnáttu fólks var notaður átta atriða 

kvarði (sjá viðauka 5) frá Rögnu Garðarsdóttur og Dittmar (2012). Atriðin eru að hluta til 

aðlöguð frá Lea, Webley og Walker (1995). Þátttakandi mat atriðin á fimm punkta Likert 

kvarða eftir því hvað hann taldi lýsa sér best, frá „Alls  ekki   líkt  mér“ (5) til „Mjög  líkt  

mér“ (1).   Innri   áreiðanleiki  var  mjög  góður,   α  =  0,88,  α  =  0,86,  α  =  0,87.  Hærra skor 

gefur til kynna betri fjármálakunnáttu.  

Framkvæmd 
Spurningalistinn var hannaður og hýstur á veraldarvefnum með tölvuforritinu 

QuestionPro www.questionpro.com, sem býður upp á lausnir við gerð spurningalista og 

gagnasöfnun á netinu.   

Á fyrsta tímapunkti var vinum, kunningjum, ættingjum og samstarfsmönnum 

rannsakenda sendur tölvupóstur þar sem greint var frá rannsókninni og þeir beðnir að 

leggja rannsókninni lið með því að svara spurningalistanum. Auk þess voru viðtakendur 

tölvupóstsins beðnir að senda tölvupóstinn áfram til íslenskra kunningja, samstarfsfólks, 

vina og vandamanna sem náð hafa 18 ára aldri. Í tölvupóstinum var jafnframt tekið fram 

mikilvægi rannsóknarinnar þar sem hún væri ein fyrsta sinnar tegundar og því mikilvægt 

að öllum spurningum væri svarað (sjá viðauka 1). 

Tölvupósturinn innihélt vefslóð á sjálfan spurningalistann og á upphafssíðu hans 

birtust þátttakanda nánari fyrirmæli. Þar var þátttakanda þakkað fyrir að verja tíma sínum 

í að svara könnuninni og honum tilgreint hve langan tíma það tæki. Tekið var fram að 
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könnunin væri nafnlaus, að farið væri með öll gögn sem trúnaðarmál og að könnunin hafi 

verið tilkynnt til Persónuverndar. Að lokum var bent á netföng sem hægt væri að senda á 

fyrirspurnir varðandi rannsóknina í heild eða einstaka spurningar. 

Á fyrsta tímapunkti var ekki unnt að senda ítrekun til allra sem beðnir höfðu verið 

um að taka þátt í könnuninni, en send var ítrekun til vina og kunningja um að dreifa 

tölvupóstinum áfram til sinna tengiliða. Um 80% þátttakenda gáfu vilyrði um 

áframhaldandi þátttöku. Á öðrum og þriðja tímapunkti var send ítrekun til þeirra sem 

ekki höfðu svarað viku eftir að tölvupóstur barst og önnur ítrekun var send út tíu dögum 

eftir fyrstu ítrekun.  

Spurningalistinn var aðgengilegur í nokkrar vikur í hvert sinn og fengu þátttakendur 

því nægan tíma til að bregðast við kallinu um þátttöku í rannsókninni og senda 

spurningalistann áfram.  

Tölfræðileg úrvinnsla 
Unnið var úr svörum viðeigandi hluta spurningalistans (MVS, MMS og Financial threat) 

í tölfræðiforritinu SPSS. Búnar voru til sex mismunsbreytur (difference variables) til þess 

að skoða mismun á milli tímapunkta bæði fyrir efnishyggju og fjárhagslega ógn. 

Mismuns breyturnar voru mismunur á tímapunktum eitt og tvö, tímapunktum eitt og þrjú 

og tímapunktum tvö og þrjú.  
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Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort breyting á fjárhagslegu óöryggi hefði áhrif 

á breytingu á efnishyggju. Stjórnað var fyrir áhrif breytunnar fjármálakunnáttu. 

Stigveldis aðhvarfsgreining var keyrð til þess að kanna samband og tengsl milli breyta. 

Áður en tilgáta voru prófuð var skoðuð Pearson fylgni á milli efnishyggju, 

fjárhagslegs óöryggis og fjármálakunnáttu ásamt meðaltali og staðalfráviki fyrir breytur á 

hverjum tímapunkti fyrir sig (sjá töflu 3). Þar má sjá að jákvæð fylgni er á milli 

fjárhagslegs óöryggis og efnishyggju á öllum tímapunktum. Fylgni á milli 

fjármálakunnáttu og efnishyggju og fylgni á milli fjármálakunnáttu og fjárhagslegrar 

ógnar er neikvæð á öllum tímapunktum.  

Skoðað var hve hátt hlutfall svarenda á hverjum tímapunkti fyrir sig svöruðu yfir 

miðgildi á mælitækinu Fjárhagsleg ógn (sjá viðauka 4). Helmingur svarenda var frekar, 

mjög eða að öllu leyti sammála því að kreppa væri ógn við þeirra fjárhag á fyrsta 

tímapunkti en þeim fækkaði lítillega eftir því sem leið á. Á fyrsta tímapunkti var hlutfall 

þátttakenda sem svöruðu með því móti 49,8%, á öðrum tímapunkti 43,5% og á þriðja 

tímapunkti svöruðu 45% þátttakenda yfir miðgildi. 

Einnig var skoðuð Pearson fylgni fyrir allar breytur sem notaðar voru í 

aðhvarfsgreiningu (sjá töflu 4). Líkt og sjá má í töflunni er marktæk jákvæð fylgni á milli 

breytinga á fjárhagslegri ógn milli tíma eitt og tvö og breytinga á efnishyggju á milli tíma 

eitt og tvö. Jákvæð fylgni er milli breytinga á fjárhagslegri ógn milli tíma eitt og þrjú og 

breytinga á efnishyggju á milli tíma eitt og þrjú. Fylgnin er einnig jákvæð milli breytinga 

á fjárhagslegri ógn á milli tíma tvö og þrjú og breytinga á efnishyggju á milli tíma tvö og 

þrjú.  
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Tafla 3. Pearson fylgni á milli efnishyggju, fjárhagslegrar ógnar og fjármálakunnáttu á 

hverjum tímapunkti ásamt meðaltali og staðalfráviki. 

  Efnishyggja Fjárhagsleg 
ógn 

Fjármálakunnátta 

 
 

Tímapunktur 1 

Efnishyggja - 0,27** -0,19** 
Fjárhagsleg ógn - - -0,17** 
Fjármálakunnátta - - - 
M 3,03 3,24 3,69 
Sf 1,00 1,70 0,81 

 
 

Tímapunktur 2 

Efnishyggja - 0,33** -0,25** 
Fjárhagsleg ógn - - -0,23** 
Fjármálakunnátta - - - 
M 2,90 3,07 4,09 
Sf 0,91 1,58 0,74 

 
 

Tímapunktur 3 

Efnishyggja - 0,30** -0,25** 
Fjárhagsleg ógn - - -0,19** 
Fjármálakunnátta - - - 
M 2,88 3,06 4,00 
Sf 0,93 1,64 0,76 

*p<0,05 **p<0,01 
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Tafla 4. Pearson fylgni á milli allra mismuns breyta, fjármálakunnáttu á tímapunkti eitt og fjármálakunnáttu á tímapunkti tvö, ásamt meðaltali 

og staðalfráviki. 

 MVS T1, 
T2 

MVS T1, 
T3 

MVS T2, 
T3 

FT  
T1, T2 

FT  
T1, T3 

FT  
T2, T3 

MMS  
T1 

MMS  
T2 

MVSa T1, T2 - 0,54** -0,51** 0,13* 0,11 -0,02 0,07 0,03 

MVS T1, T3 - - 0,44** 0,02 0,13* 0,15* 0,02 -0,04 

MVS T2, T3 - - - -0,14* 0,03 0,18** -0,13* -0,12* 

FTb T1, T2 - - - - 0,55** -0,38** 0,09 -0,00 

FT T1, T3 - - - - - 0,56** -0,00 -0,05 

FT T2, T3 - - - - - - -0,04 0,00 

MMSc T1 - - - - - - - 0,80** 

MMS T2 - - - - - - - - 

M 0,01 0,03 0,00 -0,11 -0,21 -0,07 3,69 4,09 

Sf 0,62 0,59 0,58 1,23 1,38 1,26 0,80 0,74 

*p<0,05 **p<0,01   
a) Mismunur á efnishyggju milli tímapunkta b) Mismunur á fjárhagslegri ógn milli tímapunkta c) Fjármálakunnátta 
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Stigveldis aðhvarfsgreining í tveimur skrefum var keyrð þrisvar sinnum til þess að 

prófa rannsóknartilgátu (sjá töflur 5, 6 og 7), einu sinni fyrir hvern mismun á 

tímapunktum. Skrefin tvö voru alltaf eins í framkvæmd aðhvarfsgreiningar, í fyrsta skrefi 

var stjórnað fyrir áhrif fjármálakunnáttu og í öðru skrefi var sett inn efnishyggju-

mismunarbreyta fyrir viðeigandi tímapunkta. 

Fyrsta aðhvarfsgreiningin (tafla 5) spáir fyrir um breytingu á efnishyggju á milli 

tímapunkts eitt og tvö út frá breytingu á fjárhagslegri ógn milli tímapunkts eitt og tvö, þar 

sem stjórnað var fyrir áhrif fjármálakunnáttu á tímapunkti eitt. Í skrefi 1 er stjórnað fyrir 

fjármálakunnáttu sem hefur ekki marktæka forspá um breytingu á efnishyggju frá tíma 

eitt til tvö. Í skrefi 2 er breytingu á fjárhagslegri ógn bætt við líkanið og við það batnar 

skýrð dreifing um 1,6% og er sú breyting marktækt þar sem, F(1,346) = 5,68; p = 0,018. 

Líkan 2 er marktækt líkan,  F(2,348) = 3,90; p = 0,021. Skýrð dreifing á breytingu í 

efnishyggju frá tíma eitt til tvö er í heildina 2,2%. 

Tafla 5. Stigveldis aðhvarfsgreining. Forspá um breytingu á efnishyggju á milli tíma eitt 

og tvö út frá, breytingu á fjárhagslegri ógn á milli tíma eitt og tvö. 

  ΔR2 B SE ß 

Skref 1 Fjármálakunnátta ,006 ,06 ,04 ,08 

      

Skref 2 Fjármálakunnátta ,02* ,05 ,04 ,07 

 Fjárhagsleg ógn   ,06 ,03 ,13 

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

Önnur aðhvarfsgreiningin (tafla 6) spáir fyrir um breytingu á efnishyggju á milli 

tímapunkts eitt og þrjú út frá breytingu á fjárhagslegri ógn milli tímapunkts eitt og þrjú, 
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þar sem stjórnað var fyrir áhrif fjármálakunnáttu á tímapunkti eitt. Í skrefi 1 er stjórnað 

fyrir áhrif fjármálakunnáttu sem hefur ekki marktæka forspá um breytingu á efnishyggju 

frá tíma eitt til þrjú. Í skrefi 2 er breytingu á fjárhagslegri ógn bætt við líkanið og við það 

batnar skýrð dreifing um 1,8% og er sú breyting marktækt þar sem, F(1,322) = 5,76; p = 

0,017. Líkan 2 er marktækt líkan,  F(2,324) = 3,02; p = 0,05. Skýrð dreifing á breytingu í 

efnishyggju frá tíma eitt til þrjú er í heildina 1,8%. 

Tafla 6. Stigveldis aðhvarfsgreining. Forspá um breytingu á efnishyggju á milli tíma eitt 

og þrjú út frá, breytingu á fjárhagslegri ógn á milli tíma eitt og þrjú. 

  ΔR2 B SE ß 

Skref 1 Fjármálakunnátta ,001 ,02 ,04 ,03 

      

Skref 2 Fjármálakunnátta ,02* ,02 ,04 ,03 

 Fjárhagsleg ógn   ,06 ,02 ,13* 

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

Þriðja aðhvarfsgreiningin (tafla 7) spáir fyrir um breytingu á efnishyggju á milli 

tímapunkts tvö og þrjú út frá breytingu á fjárhagslegri ógn milli tímapunkts tvö og þrjú, 

þar sem stjórnað var fyrir áhrif fjármálakunnáttu á tímapunkti tvö. Í skrefi 1 er stjórnað 

fyrir fjármálakunnáttu sem hefur marktæka forspá um breytingu á efnishyggju frá 

tímapunkti tvö til þrjú. Í skrefi 2 er breytingu á fjárhagslegri ógn bætt við líkanið og við 

það batnar skýrð dreifing um 3,2% og er sú breyting marktækt þar sem, F(1,288) = 9,71; 

p = 0,002. Líkan 2 er marktækt líkan,  F(2,290) = 7,13; p = 0,001. Skýrð dreifing á 

breytingu í efnishyggju frá tíma tvö til þrjú er í heildina 4,7%. 
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Tafla 7. Stigveldis aðhvarfsgreining. Spáð fyrir um breytingu á efnishyggju á milli tíma 

tvö og þrjú út frá breytingu á fjárhagslegri ógn á milli tíma tvö og þrjú. 

  ΔR2 B SE ß 

Skref 1 Fjármálakunnátta ,01* -,10 ,05 -,12 

      

Skref 2 Fjármálakunnátta ,03** -,10 ,05 -,12* 

 Fjárhagsleg ógn   ,08 ,03 ,18** 

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

Niðurstöður sýna að breyting á fjárhagslegri ógn spáir til um breytingu á efnishyggju 

í þá átt sem spáð var fyrir um. Á það við um breytingu á milli tímapunkta eitt og tvö, eitt 

og þrjú, og tvö og þrjú. Tilgátan sem sett var fram stenst, aukning í fjárhagslegu óöryggi 

spáir til um aukningu á efnishyggju.  
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Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að bæta við niðurstöður fyrri rannsókna á tengslum 

óöryggis og efnishyggju. Kasser og Sheldon (2008) rannsökuðu tengsl fjárhagslegs 

óöryggis við efnishyggju. Líkt og áður hefur komið fram tókst þeim ekki að skapa 

fjárhagslegt óöryggi og skapaði aðferð þeirra, að okkar mati, öllu heldur persónulegt 

óöryggi. Skortir því rannsóknir á hvort aukið fjárhagslegt óöryggi leiði til efnishyggju.  

Skoðað var hvort aukið fjárhagslegt óöryggi leiði til aukinnar efnishyggju, óháð 

fjármálakunnáttu og falla niðurstöður að tilgátu. Breyting á fjárhagslegu óöryggi skýrir 

breytingu á efnishyggju, eftir að stjórnað er fyrir áhrifum fjármálakunnáttu. Aukið 

fjárhagslegt óöryggi skýrir þó eingöngu lítinn hluta aukningar í efnishyggju sem rekja má 

til þess að fleiri áhrifavaldar en fjárhagslegt óöryggi skýra efnishyggju.  

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru að úrtakið er sjálfvalið sem olli einsleitni, 

kynjahlutfall var skekkt og hlutfall háskólagenginna hátt. Líklegt er að þeir einstaklingar 

sem gagnlegt hefði verið að fá svör frá hafi ekki tekið þátt. Mörgum gæti reynst erfitt að 

svara viðfangsefni líkt og um fjárhag sinn, eyðslu, fjárhagsáhyggjur og fjármálakunnáttu. 

Gögnum þessarar rannsóknar var safnað á þremur tímapunktum, frá hausti 2010 til 

vors 2012, á tímum sem voru sérstakir fyrir íslenskt samfélag. Á tímum þar sem margir 

upplifðu auknar fjárhagslegar áhyggjur, höfðu útistandandi skuldir sem voru ekki í neinu 

samræmi við tekjur heimilsins (Garðarsdóttir og Dittmar, 2012) og sköpuðu þær 

aðstæður fjárhagslega ógn hjá mörgum. 

Ávinningur rannsóknarinnar er einna helst sá að niðurstöður gefa betri vísbendingar 

um orsakatengsl á milli fjárhagslegs óöryggis og efnishyggju heldur en fyrri rannsóknir.  

Niðurstaða rannsóknarinnar staðfestir þannig hugmyndir fjölda fræðimanna 

(Inglehart, 1981; Sheldon og Kasser, 2008, Garðarsdóttir og félagar, 2001) um að 
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efnishyggin lífsgildi aukist á krepputímum. Næstu skref í rannsóknum á þessu sviði væru 

að halda langtímafylgnirannsóknum áfram með flóknari tölfræði. 
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Viðauki 1: Tölvupóstur 

Kæri viðtakandi!  
 
Hér að neðan er að finna vefslóð að spurningalista sem við vonum að þú getir svarað fyrir okkur. Í 
þessari rannsókn er verið að kanna líðan fólks á tímum samfélagsbreytinga. Rannsóknin er lögð 
fyrir samtímis á Bretlandi og Íslandi og er samstarfsverkefni starfsmanna sálfræðideilda Háskóla 
Íslands og Sussex háskóla í Englandi. Rannsóknin er góðfúslega styrkt af RANNÍS. 
Við notum netspurningalista því það er ódýr leið og umhverfisvæn (sem við teljum mikilvægt nú á 
tímum) en einnig vegna þess að við vonumst eftir að fá marga þátttakendur. Við höfum ákveðið að 
hafa samband við okkar vini, fjölskyldu, samstarfsfólk og samferðafólk í gegnum tíðina og fá ykkur 
til samstarfs. Ekki viljum við aðeins biðja ykkur að svara spurningunum, heldur viljum við biðja 
ykkur um að áframsenda vefslóð spurningalistans til íslenskra kunningja, samstarfsfólks, vina og 
vandamanna, átján ára og eldri. Það getið þið gert með því að smella á "forward" og bæta ykkar 
eigin skilaboðum og viðtakendum við póstinn. 

Þar sem þetta er ein af fyrstu rannsóknum sinnar tegundar er mörgum spurningum ósvarað. 
Spurningalistinn er því í lengra lagi en spurningarnar eru allar mikilvægar og við vonum að þér 
finnist þær líka áhugaverðar. Við yrðum því ákaflega þakklát ef þú gætir varið um það bil 20 
mínútum af tíma þínum í að svara þessum spurningum. 

Við gerum okkur grein fyrir því að það er ekki sjálfsagt að biðja ykkur um þessa aðstoð og sem 
þakklætisvott gefum við ykkur því kost á að vinna gjafakort fyrir tvo á sýningu að eigin vali í 
Borgarleikhúsinu (sjá upplýsingar í lok spurningalistans). 

Við vonum að þú sért tilbúin/n að gefa okkur af tíma þínum og leggja með því þitt af mörkum til að 
skapa þekkingu á Íslandi samtímans. Við treystum á þína aðstoð til að þetta verkefni verði 
árangursríkt. Hjartans þakkir fyrir samstarfið! 

HÉR ER SLÓÐIN Á KÖNNUNINA:   http://lidan2.questionpro.com 

Með kærri kveðju, Dr. Ragna B. Garðarsdóttir. Sérfræðingur hjá Sálfræðideild Háskóla Íslands. 
Verkefnisstjóri. 

Ösp Árnadóttir M.Sc. Rannsóknarmaður, Sálfræðideild Háskóla Íslands 

Dr. Helga Dittmar. Dósent í félagssálfræði við Sussex háskóla, Englandi. 

Dr. Rod Bond. Dósent í félagssálfræði við Sussex háskóla, Englandi. 

Ef einhverjar spurningar vakna um könnunina eða verkefnið sjálft er þér velkomið að hafa 

samband við Rögnu B. Garðarsdóttur (rbg@hi.is) eða Ösp Árnadóttur 

(osp.arnadottir@gmail.com). 

http://lidan1.questionpro.com/
mailto:rbg@hi.is
mailto:osp.arnadottir@gmail.com
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Viðauki 2: Fyrirmæli 

LÍÐAN Á TÍMUM SAMFÉLAGSBREYTINGA Við erum þér ákaflega þakklát fyrir að 

verja tíma þínum í að taka þátt í könnun okkar. Það mun taka þig um það bil 20 

mínútur að svara þessum spurningum. Því miður býður forritið ekki upp á að vista 

svör og halda áfram síðar. Þér era ð sjálfsögðu frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni 

hvenær sem er eða að svara ekki einstökum spurningum. Hins vegar vonum við að þú 

svarir öllum spurningunum, við höfum aðeins áhuga á að vita hvað þú ert að hugsa og 

hvað þér finnst. Vertu því eins einlæg/ur og þér er unnt og svaraðu á þann hátt sem 

lýsir þér best. Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál og nafn þitt kemur hvergi 

fram í úrvinnslu gagna. Könnunin hefur verið tilkynnt til persónuverndar. 

Ef spurningar vakna um einstaka spurningar eða rannsóknina í heild hafðu endilega 

samband við Rögnu B. Garðarsdóttur verkefnisstjóra rbg@hi.is eða Ösp Árnadóttur 

oa@hi.is  
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Viðauki 3: Efnishyggja, mælitæki 

Hér að neðan eru nokkrar staðhæfingar um viðhorf þitt til hlutanna sem þú átt og kaupir 
þér. Vinsamlegast gefðu til kynna hve sammála eða ósammála þú ert hverri staðhæfingu 
með því að merkja í þann reit sem best lýsir þér. 
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Stundum angrar það mig 
talsvert að hafa ekki efni á 

að kaupa allt sem mig 
langar í. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ég hef mikla ánægju af 
því að versla. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Eigur mínar segja mikið til 
um velgengni mína.  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mér líkar vel að eiga hluti 
sem öðrum finnst mikið til 

koma 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ég dáist að fólki sem á dýr 
heimili, bíla og föt. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ég reyni að lifa einföldu 
lífi hvað eigur varðar. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ég vil hafa mikin lúxus í 
lífi mínu. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ég væri hamingjusamari 
ef ég hefði efni á að kaupa 

fleiri hluti. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Viðauki 4: Fjárhagsleg ógn, mælitæki 

Nú spyrjum við aftur um fjármál þín, en í þeta sinn hvernig þau láta þér líða. 
Vinsamlegast gefðu til kynna hversu sammála eða ósammála þú ert fullyrðingunum að 
neðan. 
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Ég hef áhyggjur af því að 
ég fari illa út úr kreppunni 

fjárhagslega 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kreppan er mikil ógn við 
fjárhag minn 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ég óttast að ég muni eiga 
um sárt að binda vegna 

efnahagskreppunnar 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ég óttast að ég muni verða 
fátæk/ur 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Viðauki 5: Fjármálakunnátta, mælitæki 

Hér á eftir eru nokkrar fullyrðingar um dagleg fjármál. Vinsamlegast merktu við hverja 
fullyrðingu hvort hún lýstir þér vel eða illa. Vertu hreinskilin/n í svörum þínum og 
merktu við þann reit sem best lýsir þínum fjármálum. 
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Ég legg til hliðar peninga til að geta 
greitt reikningana mína. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ég borga kreditkortreikningana mína á 
réttum tíma. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ég fylgist með bankayfirlitum mínum. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ég fylgist með greiðsluflæði mínu. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ég held mig innan greiðslugetu minnar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ég geri nákvæma áætlun yfir útgjöldin 
mín 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ég er góð(ur) í fjármálum. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fjármál mín eru í óreiðu. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 


