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Ágrip 

Í þessari ritgerð verur farið yfir mismunandi kenningar og þætti sem við koma 

félagshópum og reynt að gera grein fyrir eðli og tilurð þeirra. Félagshópar eru stór hluti af 

okkar félagslega veruleika og geta haft mikil áhrif í líf einstaklinga. Markmiðið er að setja 

fram skýrari mynd af því hvað félagshópar eru, hvernig þeir verða til og hvernig 

einstaklingum er skipað í félagshópa. Byrjað verður á því að fara í gegnum kenningar Johns 

Searle um eðli og mismunandi þætti félagslegs veruleika okkar. Því næst verður farið yfir 

kenningar Margaret Gilbert, Katherine Ritchie og Brians Epstein um félagshópa og skoðuð 

mismunandi sjónarmið um eðli þeirra. Félagsleg smíðahyggja verður til umfjöllunar þar á eftir 

og skoðað verður hvernig hún getur hjálpað til við að gera grein fyrir því hvað félagshópar eru 

og hvernig þeir verða til. Í lokin verða niðurstöður umfjöllunar teknar saman og reynt að færa 

rök fyrir þeirri hugmynd að eðli og tilurð félagshópa byggi á félagslega smíðuðum 

hugmyndum um fólkstegundir sem hægt er að ganga í með sameiginlegri íbyggni eða að 

einstaklingar séu félagslega smíðaðir til að falla inn í ákveðna félagshópa. 
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Inngangur 

Ég er heimspekinemandi, ég er af karlkyni, ég er vesturbæingur, ég er hálfur Þjóðverji, 

ég er stuðningsmaður íþróttaliðsins Seattle Seahawks,, ég er meðlimur í hlaupahóp. Þetta eru 

nokkur dæmi um hvernig hægt væri að flokka mig. Í okkar hversdagslega lífi erum við sett í 

margskonar flokka og okkur er skipað í ýmsa hópa. Margar af þessum flokkunum eru 

ákvarðaðar af mér sjálfum, ég ákvað t.d. að styðja Seattle Seahawks frekar en önnur lið og ég 

kýs sjálfur að taka þátt í hlaupahópnum sem ég er meðlimur í. Ég hef samt ekki stjórn á öllum 

þeim flokkum sem ég tilheyri. Ég get t.d. lítið gert í því að móðir mín er Þjóðverji og ég 

fæddist í Þýskalandi og er þar af leiðandi hálfur Þjóðverji. Einnig vill svo til að ég bý í 

vesturbæ Reykjavíkur en ég tel mig ekki vera vesturbæing að neinu leyti nema vegna 

staðsetningar íbúðarinnar sem ég bý í, en það kemur fyrir að komið sé fram við mig sem 

vesturbæing hvort sem ég vilji tilheyra hópi vesturbæinga eða ekki. Þessir flokkar sem ég hef 

talið upp eru einnig dæmi um félagshópa sem fylgja vissar hugmyndir um ákveðna eiginleika 

sem meðlimir þessara hópa búa yfir. Sem dæmi eru Þjóðverjar oft taldir vera stundvísir og 

reglufastir og stuðningsmenn Seattle Seahawks eru oft taldir vera merkilegir með sig. Það er 

vissulega misjafnt eftir meðlimum þessara félagshópa hvort þeir búi yfir þessum eiginleikum 

eða ekki og einnig hversu mikið aðrir telja að þeir búi yfir þeim. En það kemur samt sem áður 

upp að fólk ætlar meðlimum ákveðinna félagshópa ákveðna eiginleika, sem eru ekki endilega 

til staðar, og kemur fram við þá út frá þeim. 

Þessi flokkaskipting í félagshópa er umfjöllunarefni þessarar ritgerðar. Ég mun skoða 

hvernig félagshópar verða til og hvað það er sem skipar okkur í þá. Einnig mun ég skoða hvað 

felst í því að vera meðlimur í félagshóp. Í rannsókn minni mun ég byrja á því að skoða 

almenna þætti um félagslega veruleika okkar út frá kenningum Johns Searle. Kenningar hans 

fara í gegnum hvað félagslegur veruleiki er, hvernig við mótum hann og hvernig vissar 

einingar innan hans verða til og hvernig þær hafa áhrif á líf okkar. Síðan mun ég fara í 

gegnum kenningar Margaret Gilbert, Katherine Ritchie og Brians Epstein um félagshópa og 

skoða mismunandi nálganir þeirra. Hvort það sé algjörlega í höndum einstaklinga hvaða 

félagshópa þeir ganga í eða hvort aðrir þættir hafi áhrif á það. Hvort það sé munur á eðli og 

tilurð mismunandi tegunda félagshópa og hvar grundvöllur félagshópa liggur og hvaðan þeir 

fá þann áhrifamátt sem þeir búa yfir. Þar næst mun ég fara yfir nokkrar kenningar um 

félagslega smíðahyggju og skoða hvaða áhrif þær hafa á félagshópa og sjá hvort þær geta 

varpað öðru ljósi á eðli og tilurð þeirra heldur en kenningar Gilbert, Ritchie og Epstein gera. 
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Í lokin mun ég taka saman niðurstöður mínar og nýta mér mismunandi þætti úr þeim 

kenningum sem fjallað hefur verið um til að færa rök fyrir þeirri hugmynd að eðli og tilurð 

félagshópa byggir á félagslega smíðuðum hugmyndum um fólkstegundir sem hægt er að 

ganga í með sameiginlegri íbyggni eða að einstaklingar séu félagslega smíðaðir til að falla inn 

í ákveðin félagshóp. Markmiðið er að gera grein fyrir eðli og tilurð félagshópa og tel ég þau 

atriði sem fjallað verður um hér er mikilvæg í því verkefni.     

I. Félagslegur veruleiki 

Samfélög mannfólks byggja á samskiptum milli þeirra aðila sem eru hluti af 

samfélaginu. Fólk kemur saman og gætir sinna sameiginlegu hagsmuna og vinnur að 

sameiginlegu markmiði, að mestu leyti. Til að samfélög af þessu tagi geti gengið upp og 

virkað almennilega þarf að vera til staðar ákveðið skipulag eða regluverk í samfélaginu sem 

allavega flestir fara eftir eða miða við. Þetta regluverk er ekki endilega skjalfest eða fastmótað 

heldur geta þetta verið óskráðar reglur eða venjur sem er almennt farið eftir, en í þessu felast 

einnig skráðar reglur. Þetta er félagslegi veruleikinn sem við lifum í og sem samfélög starfa 

og byggja á. Sem sagt, allt það regluverk og þau huglægu viðmið sem mannfólkið skapar sér 

er hluti af félagslegum veruleika okkar.  

Hér mun ég setja fram hugmyndir um eðli félagslegs veruleika og skoða hugmyndir 

um hvernig hann virkar, verður til, hvað felst í honum og hvaða áhrif hann getur haft. John 

Searle hefur fjallað mikið um þetta efni og mun ég styðjast mikið við hans verk í þessari 

yfirferð minni. 

Til að byrja þessa umfjöllun staðhæfir Searle að við búum í efnislegum heimi sem er 

undir áhrifum náttúrulegra afla. Við þessar aðstæður hafi myndast ákveðnar heildir og sumar 

af þessum heildum eru lifandi einingar. Einhverjar af þessum lifandi einingum (e. living 

system) hafa þróað með sér meðvitund sem felur í sér íbyggni (e. intentionality), þ.e. getuna til 

að eiga sér viðfang. Verkefni Searle er að sameina þessar staðhæfingar um þann veruleika 

sem við búum í við tilvist félagslegs veruleika okkar og þær félagslegu staðreyndir sem í 

honum felast.1 Að mati Searle þarf til þess þrjá þætti: í fyrsta lagi, úthlutun hlutverka (e. 

assignment of functions), í öðru lagi sameiginlega íbyggni (e. collective intentionality) og í 

þriðja lagi grundvallandi reglur (e. constitutive rules).2 Ég mun nú fara í gegnum nokkur 

lykilatriði sem varða þetta verkefni Searles og eðli félagslegs veruleika.  

                                                 
1 Searle, John R., The Construction of Social Reality  (London: Penguin Books, 1995) bls. 7. 
2 Sama rit, bls. 13. 
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Úthlutun hlutverka 

Huglægni og hlutlægni 

Þegar fjallað er um veruleikann þá er verið að fjalla um það sem er til, um staðreyndir. 

Þess vegna er mikilvægt að fjalla stuttlega um hlutlægni og huglægni staðreynda áður en 

lengra er farið. Searle telur að hægt sé að skilja þessi hugtök á tvo vegu, annars vegar á 

þekkingarfræðilegan hátt og hins vega á verufræðilegan hátt. Í hinum þekkingarfræðilega 

skilningi eru hugtökin huglægt og hlutlægt oft notuð um dóma eða mat. Huglægt mat er ekki 

hægt að sanna á hlutlægan máta vegna þess að sannleiksgildi þess byggir á tilfinningum, 

skoðunum og sjónarhóli einstaklingsins sem hefur það mat. Sannleiksgildi hlutlægs mats, 

aftur á móti, byggir á því hvernig heimurinn er í raun og veru og er algjörlega óháð öllum 

tilfinningum og skoðunum einstaklinga. Út frá sönnu hlutlægu mati má svo leiða hlutlægar 

staðreyndir.  

Í hinum verufræðilega skilningi á hugtökunum huglægt og hlutlægt eru settar fram 

fullyrðingar um mismunandi einingar (e. entities) og tengsl þeirra við veruleikann. Searle 

tekur sársauka sem dæmi um verufræðilega huglæga einingu, einhver þarf að finna fyrir 

sársaukanum til að hann sé til. En fjöll eru dæmi um verufræðilega hlutlæga einingu, vegna 

þess að tilvist fjalla er ekki háð því að einhver sé að skynja þau. Með því að velta fyrir sér 

þeirri staðreynd að hægt sé að setja fram þekkingarfræðilega huglæga staðhæfingu um 

einingar sem eru verufræðilega hlutlægar, og eins að hægt sé að setja fram þekkingarfræðilega 

hlutlægar staðhæfingar um einingar sem eru verufræðilega huglægar, telur Searle að 

greinarmunurinn á þessum mismunandi túlkunum á hugtökunum huglægt og hlutlægt verði 

skírari. 

Þegar ég set fram staðhæfinguna „Hallgrímskirkja er fallegri bygging heldur en 

Landakotskirkja“ þá er ég að setja fram þekkingarfræðilega huglægt mat um þessar tvær 

kirkjur sem eru verufræðilega hlutlægar einingar. En þegar ég set fram staðhæfinguna „ég er 

með hausverk í dag“ þá er ég að setja fram þekkingarfræðilega hlutlæga staðreynd, af því að 

hausverkurinn er til staðar hjá mér í raun og veru, óháð öllum skoðunum og afstöðu um þá 

verufræðilega huglægu einingu sem verkurinn er.3 Mikilvægt er að þessi greinarmunur sé skír 

þegar farið er að fjalla um félagslegan veruleika okkar. 

Yfirfærsla eiginleika og hlutverka 

Hvernig við upplifum umhverfi okkar og meðtökum það er mikilvægur þáttur í því 

hvernig félagslegur veruleiki verður til. Til eru ýmsir þætti í veruleika okkar og mismunandi 

                                                 
3 Sama rit, bls. 8-9. 
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þættir koma okkar fyrir sjónir á mismunandi vegu, t.d. á eðlislægan hátt (e. intrinsic) eða hátt 

sem er háður notandanum (e. observer-relative).  

Eiginlegir þættir veruleikans eru þættir sem eru til staðar í raun og veru óháð túlkun 

meðtakanda, notanda eða áhorfanda. Til dæmis er það eiginlegt ákveðnum hlut að hann er 

samansettur úr tré og járni, þessi efni hafa einnig sína eigin innri byggingu sem er einnig þeim 

eðlislægt. Þessir eiginlegu eiginleikar eru óumdeilanlegir, þeir eru eins og þeir eru. Eiginleikar 

sem eru háðir notanda birtast t.d. í því að segja að þessi ákveðni hlutur sem er samansettur úr 

tré og járni sé hamar. Það er ekkert í hlutnum sjálfum sem gerir hann að hamri heldur er það 

algjörlega háð þeim sem notar hlutinn og meðtekur hann. Það að notandi hlutar túlki hann á 

ákveðinn hátt bættir ekki neinu efnislegu eða eðlislægu við veruleika þess hlutar, en túlkun 

notandans bætir þekkingarfræðilega hlutlægum eiginleika við veruleikann. Það að þessi hlutur 

er hamar er eiginleiki sem er háður notanda hans og það er þekkingarlega hlutlægur eiginleiki 

fyrir þennan ákveðna einstakling. Hamarinn er einungis til vegna þess að notandinn notar 

þennan ákveðna hlut sem hamar og er eiginleiki hlutarins til að vera hamar þess vegna 

verufræðilega huglægur, af því að tilvist hamarsins er háð þeim sem notar hann.4 

Hafa verður í huga að þeir eiginleikar, og þau hlutverk sem þeim fylgja, sem eru 

yfirfærð á hluti eru aldrei eðlislægir hlutnum sjálfum. Heldur eru þeir ávallt yfirfærðir á 

hlutinn af þeim sem notar hann.5 Þau hlutverk sem við yfirfærum á hluti geta annars vegar 

verið hlutverk sem koma frá ákveðnum notanda (e. agentive functions) eða hlutverk sem eru 

ekki háð notanda (e. nonagentive functions). Hlutverk sem koma frá notanda hlutarins eru, 

eins og hefur komið fram, hlutverk sem notandinn gefur hlutnum til að framkvæma ákveðið 

verk, t.d. „þessi trédrumbur er stóll“. Til er önnur gerð af yfirfærslu hlutverka af völdum 

notenda, en það er yfirfærsla hlutverka á tákn. Þetta getur t.d. verið þegar þjálfari í íþróttaliði 

er að útskýra leikkerfi á töflu og notar ákveðin tákn fyrir ákveðna leikmenn, en einnig er hægt 

að sjá dæmi um yfirfærslu af þessari gerð í tungumálum þar sem tákn standa fyrir orð og 

hljóð. Tákn sem hafa fengið yfirfært hlutverk eiga að standa fyrir eitthvað annað, eða hafa 

ákveðna þýðingu og koma einhverju á framfæri. Hver hlutur getur fengið fleiri en eitt yfirfært 

hlutverk og sum þeirra hafa verið yfirfærð óviljandi. Searle tekur peninga sem dæmi, þar hafa 

pappírssneplar fengið það hlutverk að tákna gjaldmiðil og verðmæti, sem er það hlutverk sem 

var yfirfært viljandi, en peningar geta einnig haft það hlutverk að viðhalda ráðandi 

valdastrúktur í samfélaginu.   

                                                 
4 Sama rit, bls. 9-10. 
5 Sama rit, bls. 14. 
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Hlutverk sem koma ekki frá notanda hlutarins eru hlutverk sem eru uppgötvuð frekar 

en yfirfærð. Hlutverk af þessu tagi þjóna ekki endilega ákveðnum tilgangi fyrir notandann 

heldur geta þau útskýrt starfsemi hlutarins, sem dæmi má nefna „hlutverk hjartans er að dæla 

blóði“. Þetta er náttúrulegur eiginleiki hjartans sem hefur verið uppgötvaður og skipaður sem 

hlutverk hans.6 

Til að taka þetta örlítið saman þá eru hlutverk ákveðinna hluta verufræðilega huglæg 

vegna Þess að einhver þarf að yfirfæra þau yfir á hlutinn til þess að þau hlutverk séu 

raunverulega til. Þegar einstaklingur setur fram staðhæfinguna „þessi trédrumbur er stóllinn 

minn“ þá er hann að setja fram þekkingarfræðilega hlutlæga staðhæfingu um trédrumbinn sem 

er verufræðilega hlutlæg eining. Trédrumburinn er til í raun og veru og hann hefur 

raunverulega það hlutverk, fyrir þennan ákveðna einstakling, að vera stóll.     

Sameiginleg íbyggni 

Til að fólk geti lifað saman á farsælan máta þá þarf að vera til staðar ákveðið 

samkomulag eða sameiginlegur skilningur milli aðila um hvernig hlutirnir eigi að ganga fyrir 

sig. Þetta samkomulag, sem oft er óformlegt, næst í gegnum sameiginlega íbyggni (e. 

collective intentionality). Searle telur að sameiginleg íbyggni sé meginstoð mannlegs 

samfélags og telur þar mikilvægast getu samansafns einstaklinga til að sameinast um markmið 

eða áætlanir sem á að framkvæma í framtíðinni.7 Eins og kom stuttlega fram hér að ofan þá 

felur íbyggni í sér að hafa ákveðið viðfang, að hafa ákveðið viðfangsefni sem hluta af sínu 

hugar ástandi. Í sameiginlegri íbyggni gildir það sama nema nú er hópur einstaklinga sem 

hefur eitthvað ákveðið viðfang og ætlar sér að vinna að því saman. Dæmi um þetta er 

sinfóníuhljómsveit sem er að flytja ákveðið verk. Verkið er viðfang hljómsveitarinnar og það 

er markmið hennar að flytja það af sinni bestu getu. Til að ná þessu markmiði þurfa allir í 

hljómsveitinni að sinna sínu hlutverki. Hlutverk fiðluleikarans er ekki það sama og hlutverk 

básúnuleikarans en þeir stefna að sama markmiðinu og þurfa báðir að sinna sínu hlutverki til 

að hópurinn, sem er hljómsveitin, ná markmiði sínu.8 Út frá þessu fær Searle hugtakið 

félagsleg staðreynd (e. social fact) en það er þegar hópur einstaklinga er að vinna meðvitað 

saman að einu sameiginlegu markmiði, t.d. væri það félagsleg staðreynd að 

sinfóníuhljómsveitin er að flytja fjórðu sinfóníu Beethoven.9 

                                                 
6 Sama rit, bls. 20-23. 
7 Searle, John R. Making the Social World: The Structure of Human Civilization (Oxford: Oxford University 

Press, 2011) bls. 43. 
8 Searle, John R., The Construction of Social Reality, bls. 23. 
9 Sama rit, bls. 26. 
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Önnur sjónarmið 

Til eru ýmsar kenningar um það hvernig fólk sameinast og framkvæmir saman og er 

sameiginleg íbyggni aðeins ein af þeim. Þessar kenningar eru missamstíga hugmyndum Searle 

en eru að miklu leyti um sama efni.  

Margaret Gilbert, til að mynda, setur fram hugmynd um sameiginlega skuldbindingu 

(e. joint commitment) sem þjónar svipuðum tilgangi og sameiginleg íbyggni. En í 

sameiginlegri skuldbindingu felst að tveir eða fleiri einstaklingar skuldbinda sig vísvitandi 

hvort öðrum. Allir aðilar skuldbindingarinnar eru ábyrgur gagnvart hópnum fyrir brotum á 

skuldbindingunni og allir aðilar skuldbindingarinnar þurfa að taka þátt í sköpun hennar. 

Enginn einn aðili getur upp á sitt einsdæmi riftað skuldbindingunni án aðkomu hinna aðilanna 

og markmiðið er ávalt að framkvæma sem ein heild. Þetta gæti t.d. verið að framkvæma 

einhvern verknað, vinna að ákveðnu markmiði eða ákveða eitthvað sem heild. Aðilar 

skuldbindingarinnar eru skuldbundnir þangað til að markmiði skuldbindingarinnar er náð, eða 

henni er rift af heildinni.  

Það geta skapast einstaklingsbundin markmið eða skuldbindingar út frá hinni 

sameiginlegu skuldbindingu og eru þær í raun aldrei persónulegar skuldbindingar. Þær 

tengjast hinu stóra markmiði sem felst í sameiginlegu skuldbindingunni og ber aðilinn því 

ábyrgð gagnvart hinum til að framkvæma einstaklingsbundnar skuldbindingar.10 

Michael E. Bratman setur fram kenningu um samvinnu athafnir (e. shared cooperative 

activity) sem hann telur vera mikilvæga til að útskýra vissa tegund mannlegra samskipta. Í 

samvinnu athöfnum felst gagnkvæm svörun (e. mutual responsiveness) þ.e. að hver og einn 

aðili sem tekur þátt í samvinnunni er móttækilegur gagnvart áætlunum og gjörðum hinna, 

vitandi það að hinir eru það líka. Hver og einn er meðvitaður um aðgerðir hinna þegar hann 

áætlar sínar eign gjörðir. Þeir sem eru að vinna saman þurfa að skuldbinda sig því verki sem 

verið er að vinna. Það geta verið mismunandi ástæður bakvið þessa skuldbindingu meðal 

aðilana en gagnkvæma svörunin er til staðar til að uppfylla þessa skuldbindingu. Einnig þurfa 

aðilarnir að skuldbinda sig hvor öðrum og styðja við þá aðila sem þurfa aðstoð við að sinna 

sínu hlutverki. Samvinnu athafni hafa ákveðið markmið sem aðilarnir vinna saman að og 

skuldbinda sig við, en þeir skuldbinda sig einnig hvor öðrum til að ná þessu markmiði 

saman.11 

                                                 
10 Gilbert, Margaret. „The Structure of the Social Atom: Joint Commitment as the Foundation of Human Social 

Behavior“ í Socializing Metaphysics, ritstj. Schmitt, Frederick F. (New York: Rowman & Littlefield publishers, 

2003) Bls 49-51. 
11 Bratman, Michael E. „Shared Cooperative Activity“ The Philosophical Review, nr. 2 (1992) bls. 327-328. 
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Raimo Tuomela setur fram sína kenningu um sameiginlegar áætlanir (e. joint 

intention) sem felur í sér að við framkvæmum eitthvað með einhverjum öðrum og að þessi 

eining getur vísa til sín með orðinu „við“.12 Hægt er að mynda sameiginlegar áætlanir af við-

formi (e. we-mode) eða ég-formi (e. I-mode). Þegar sameiginleg áætlun er mynduð í ég-formi 

er það á forsendum einstaklingsins. Einstaklingur lítur á annan einstakling aðeins sem hluta af 

umhverfi sínu og vegna einhverra ástæðna þurfa þessir einstaklingar að vinna saman til að 

leysa eitthvað verk. Sameiginlegar áætlanir af við-formi eru myndaðar um sameiginlega 

samþykkt verkefni eða vegna félagslegra ástæðna, t.d. að aðilarnir njóta samveru hvors annars 

og vilja vinna saman þess vegna.13     

Grundvallandi reglur 

Til að útskýra hugmyndina um grundvallandi reglur (e. constitutive rules) þá þarf fyrst 

að skýra nokkur önnur hugtök. 

Mismunandi tegundir staðreynda 

Searle gerir greinarmun á tveimur mismunandi tegundum af staðreyndum, annars 

vegar eru bókstaflegar staðreyndir (e. brute facts) og hins vegar innleiddar staðreyndir (e. 

institutional facts). Bókstaflegar staðreyndir eru náttúrulegar staðreyndir sem eru óháðar 

mannverunni, skynjun hennar og hugsunum. Þetta eru t.d. staðreyndir eins og „fjarlægð sólar 

frá jörðu er 147,1 milljón kílómetrar“. Vegalengdin milli jarðar og sólarinnar er sú sem hún er 

algjörlega óháð manninum og skynjun hans. Vissulega er mælieiningin komin frá 

mannverunni en fjarlægðin sjálf er bókstafleg staðreynd. Innleiddar staðreyndir eru algjörlega 

háðar mannverunni, menningu og samfélagi. Þær eru skapaðar af fólki og dæmi um innleidda 

staðreynd er „Guðni Th. er forseti Íslands“. Þessi staðreynd byggir ekki á neinum eðlislægum 

þáttum eða náttúrulegum öflum heldur byggir hún algerlega á samfélagslegri sköpun.14 

Mismunandi tegundir reglna 

Searle gerir einnig greinarmun milli tveggja tegunda af reglum, annars vegar 

grundvallandi reglur (e. constitutive rules) og hins vegar stjórnandi reglur (e. regulative 

rules). Stjórnandi reglur eru reglur sem setja ákveðið atriði í einhvers konar form. Dæmu um 

þetta er reglan um að bílar eigi að keyra á hægri vegarhelmingi götunar. Án reglunnar væri 

enn hægt að keyra en með henni er bílaumferð komið í ákveðið form. Grundvallandi reglur 

eru reglur sem skapa, þ.e. án reglna af þessu tagi væri fyrirbærið ekki til. Sem dæmi má nefna 

                                                 
12 Tuomela, Raimo. „Joint Intention, We-mode and I-mode“ Midwest Studies in Philosophy nr.1 (2006) bls. 35.   
13 Sama rit, bls. 55-56. 
14 Sama rit, bls. 27. 
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leikinn skák, ef það væru ekki til reglur um hvernig ætti að tefla þá væri leikurinn skák ekki 

til.   

Searle telur að hægt sé að setja grundvallandi reglur upp í formúluna X telst sem Y í 

samhengi C og að innleiddar staðreyndir geti aðeins verið til með aðkomu grundvallandi 

reglna. Innleidda staðreyndin „Guðni Th. er forseti Íslands“ er aðeins möguleg vegna þess að 

það eru til staðar grundvallandi reglur um það hvernig forseta kjör á sér stað og hver teljist 

sem forseti.15 

En ekki eru allir sammála þessari hugmynd Searle. Brian Epstein bendir til að mynda á 

það að innleidd staðreynd eins og „Guðni Th er forseti Íslands“ er grundvölluð af því mengi 

grundvallandi reglna sem segja til um hvaða skilyrði þurfi að uppfylla til að teljast sem forseti 

Íslands og einnig af þeirri innleiddu staðreynd að það sé til forsetaembætti á Íslandi. Epstein 

vill meina að Searle sé að gefa sér að grundvallandi skilyrði (e. constitution conditions) 

innleiddra og félagslegra staðreynda séu nákvæmlega þau sömu og tilvistar skilyrði (e. 

Existence conditions) þeirra. En Epstein telur að tilvistar og grundvallandi skilyrði byggi á 

mismunandi undirstöðum og hafnar því formúlu Searle um grundvallandi reglur.16 

Ef við lítum á þetta út frá sjónarhóli samfélags þá væri e.t.v. hægt að segja að hópur 

fólks sem myndar samfélag hefur sameiginlega íbyggni um að ná ákveðnu markmiði. Til að 

ná þessu markmiði skapar þetta fólk með sér reglur sem grundvalla það hvernig hlutirnir eigi 

að vera svo að markmiðið náist frekar, með því að fylgja þessum reglum þá verða til 

innleiddar staðreyndir. Samhliða þessari þróun er hægt að ímynda sér að meðlimir 

samfélagsins yfirfæri ákveðna eiginleika og hlutverk á hluti í þeim tilgangi að ná því ákveðna 

markmiði sem það hefur sett sér. Í þessu umhverfi verða félagslegar staðreyndir til. 

Þetta er í grófum dráttum uppbygging félagslegs veruleika okkar samkvæmt 

hugmyndum Searle, en næst mun ég skoða þau áhrif sem þessir þættir geta haft á samansöfn 

einstaklinga og samfélög þeirra.   

Félagslegar stöður og hlutverk 

Grundvöllur félagslegs veruleika okkar getur haft ýmis áhrif á fólk og haft margt í för 

með sér. Eitt atriði sem Searle telur vera mikilvæga afleiðingu félagslegs veruleika, og stóran 

part af honum, er það sem hann kallar stöðuhlutverk (e. status function). Farið var í gegnum 

ýmis hlutverk og yfirfærslu þeirra á hluti hér að ofan, en hlutverkið sem er hér til umfjöllunar 

                                                 
15 Sama rit, bls. 27-28. 
16 Epstein, Brian. The Ant Trap: Rebuilding the Foundations of the Social Sciences (New York: Oxford 

University Press: 2015) bls.161. 
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er sérstök tegund hlutverka en á samt sem áður ýmislegt sameiginlegt með áður nefndum 

hlutverkum. 

Samkvæmt Searle eru öll hlutverk (e. functions) háð íbyggni, en stöðuhlutverk býr yfir 

tveimur einstökum eiginleikum. Í fyrsta lagi þá er sameiginleg íbyggni nauðsynleg bæði til að 

skapa og viðhalda stöðuhlutverkum, og í öðru lagi þá eru þetta hlutverk sem manneskja eða 

hlutur hefur að miklu leyti, ef ekki algjörlega, óháð efnislegum og líkamlegum eiginleikum 

þess sem hefur hlutverkið. Þessi hlutverk fylgja ákveðinni stöðu og eru skipuð með 

sameiginlegri viðurkenningu á stöðunni. Sem sagt, ákveðin eining, sem getur verið 

einstaklingur, hlutur eða hópur, er sett í ákveðna stöðu og getur framkvæmt stöðuhlutverk sitt 

vegna þess að meðlimir samfélagsins viðurkenna þessa stöðu.17 Með þessu verða til 

félagslegar stofnanir (e. institutions) sem hafa sitt eigið innra skipulag þar sem gilda sérstakar 

reglur. Sem dæmi má nefna stöðu forseta og forsetaembættið sem henni fylgir. Það er einhver 

skipaður forseti og sá einstaklingur fær ákveðin hlutverk sem hann getur framkvæmdi í nafni 

stöðu sinnar. En samhliða stöðunni er félagslega stofnunin sem forseta embættið er. En innan 

þess eru reglur og kröfur sem útskýra hvernig einstaklingur verður forseti, hvaða kröfur hann 

þarf að uppfylla og hvað þarf að eiga sér stað til að nýr forseti verði skipaður. Allt þetta er 

aðeins til vegna þess að fólkið viðurkennir þessa félagslegu stofnun og fer eftir þeim reglum 

sem gilda innan hennar. Því lengur sem félagsleg stofnun er starfandi, og hve margir fara eftir 

reglum hennar, hefur áhrif á hversu rótgróin hún verður og hversu erfitt það gæti orðið að gera 

breytingar á henni.18 

Með félagslegum stofnunum og stöðuhlutverkum þá kemur einnig stöðueinkenni (e. 

status indicator). Tilgangur stöðueinkenna er að gefa til kynna hverjir hafa uppfyllt skilyrðin 

til að sinna ákveðnum hlutverkum. Dæmi um stöðueinkenni eru ökuskírteini og 

einkennisbúningar. Einkennin sjálf gefa einstaklingum ekki leyfi til að framkvæma hlutverk 

ákveðinnar stöðu heldur á einkennið aðeins að gera það skýrt hverjir það eru sem eru almennt 

viðurkenndir til að sinna ákveðinni stöðu og hlutverkunum sem henni fylgir.19  

Samfélög geta sameiginlega skapað ákveðnar stöður til að þjóna ákveðnum 

hlutverkum. Hægt er að skipa sameiginlega í stöðuna en einnig er hægt að skapa regluverk í 

kringum þær til að gera ferlana skýra um það hverjir geta orðið viðurkenndir og gegnt þessum 

stöðum. Til að auðkenna þá sem hafa samfélagslegt leyfi til að sinna stöðuhlutverkum þá eru 

til staðar stöðueinkenni til að einkenna þá. 

                                                 
17 Searle, John R. Making the Social World,  bls. 59. 
18 Sama rit, bls. 104. 
19 Searle, John R., The Construction of Social Reality, bls. 119-120. 
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Völd 

Ef aðeins ákveðnir útvaldir aðilar eru skipaðir í stöður sem eiga að sinna ákveðnum 

hlutverkum þá hlýtur að fylgja þeim ákveðið vald. Völdin sem fylgja félagslegum stöðum 

kallar Searle skylduvöld (e. deontic power), vegna þess að þau koma frá stöðuhlutverkum sem 

gera kröfu um að sá sem gegnir ákveðinni stöðu beri ákveðnar skyldur. Searle telur mikilvægt 

að benda á að völd af þessu tagi eru frábrugðin völdum sem byggja t.d. á ógn af ofbeldi. Völd 

sem koma frá stöðuhlutverkum eiga uppruna sinn hjá fólkinu sem viðurkennir stöðuna. 

Vissulega eru það aðeins þeir sem skipa stöðuna sjálfa sem að beita völdunum en þau koma 

frá fólkinu og vara eins lengi og þau eru almennt samþykkt. Sameiginleg íbyggni er lykilatriði 

í valdeflingu félagslegra stofnanna. 

Völdin felast sem sagt í þeim stöðum sem samfélagið skapar og þeim stöðuhlutverkum 

sem ætlast er til af handhafa stöðunnar að sinni. Allt þetta kemur frá fólkinu í samfélaginu 

með tilstilli sameiginlegrar íbyggni. En þar sem samfélagið er það sem viðheldur völdunum 

og stöðunum, og er einnig það sem getur tekið þau úr gildi, þá er einstaklingurinn, einn og sér, 

valdalaus.20 Völdin liggja því í grunninn í sameiginlegri íbyggni fólksins. Það getur gefið völd 

og tekið þau aftur.  

Bakgrunnur 

   Þegar manneskjur athafna sig í sínum félagslega veruleika, framkvæma gjörðir, taka 

ákvarðanir o.s.frv., er það gert í samræmi við vissa þekkingu um hvernig hlutirnir eru. Það er 

viss grundvallarþekking sem fólk býr yfir, oft ómeðvitað, um það hvernig hlutirnir virka og 

hvernig þeir starfa. Þessi þekking er nauðsynlega, að mati Searle, til að fólk geti gert það sem 

það ætlar sér að gera. Þessa ómeðvituðu þekkingu kallar Searle bakgrunn (e. background). 

Sem dæmi, segjum sem svo að ég ætla að fara inn í eldhús og fá mér vatnsglas, til að 

framkvæma þessa áætlun mína þá þarf ég að standa upp, opna hurði, ganga inn í eldhús, opna 

skápinn o.s.frv. Marga af þessum milliliðum í áætlun minni framkvæmi ég ómeðvitað og án 

þess að gera einhverja áætlun um að framkvæma þá, þetta eru aðeins eðlileg skref í ferlinu að 

framkvæma áætlun mína sem ég framkvæmi án þess að áætla sérstaklega um þau. Við vitum 

hvernig þessi skref virka og þurfum því ekki að finna lausn á þeim verkefnum sem felast í 

þeim, þessi þekking á því hvernig umhverfi okkar virkar er dæmi um bakgrunnsþekkingu.21 

Searle líkir bakgrunnsþekkingu við reglur í leik. Þær gera einstaklingnum kleift að 

                                                 
20 Searle, John R. „Social Ontology and Political Power“ í Socializing Metaphysics, ritstj. Schmitt, Frederick F. 

(New York: Rowman & Littlefield publishers, 2003), bls. 204-205. 
21 Searle, John. R. Intentionality (Cambridge: Cambridge University Press, 1987) bls. 143.  
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framkvæma og ef einstaklingurinn kann reglurnar vel þá þarf hann ekki að hugsa til þess að 

framkvæma athafnir innan leiksins.22 Reyndur handknattleiksmaður er ekki meðvitað að spila 

handknattleik eftir reglunum, hann spilar leikinn eftir eðlishvöt sem hann hefur þjálfað með 

sér í gegnum handknattleiksferil sinn. Reglurnar eru honum ómeðvitaðar þótt hann fari 

vissulega eftir þeim.23 

Bakgrunnsþekking getur einnig verið örlítið annars eðlis, t.d. þegar orð hefur fleira en 

eina merkingu. Ef einhver segir við mig „sláðu grasið“ þá geri ég mér grein fyrir því að ég 

eigi að ná í sláttuvélina og slá grasið í garðinum. Einhver getur einnig sagt við mig „sláðu 

golfkúluna“ þá geri ég mér grein fyrir því að ég eigi að ná í golfkylfu og slá kúluna. Þannig að 

það mætti segja að bakgrunnsþekking gefur okkur ákveðið samhengi um það hvernig 

umhverfi okkar virkar, án þessarar þekkingar gæti það endað þannig að ég myndi sækja 

sláttuvélina þegar einhver segði mér að slá golfkúluna.24 

Searle telur að innan þess félagslega veruleika sem við lifum í og þeirra félagslegu 

stofnanna sem eru til staðar þá þróar fólk með sér vissa bakgrunnsþekkingu sem mótar 

hegðun þeirra að vissu leyti. Hann vill samt ekki endilega meina að hegðun fólks mótist á 

þennan veg vegna þess að það er að fara eftir settum reglum samfélagsins eða stofnananna. 

Heldur tileinkar fólk sér vissar tilhneigingar sem taka tillit til þeirra reglna sem eru til staðar í 

þeirra umhverfi.25 

Bakgrunnsáhrif  

Searle telur einnig að ýmis bakgrunnsþekking leiði af sér ákveðin valdatengsl. 

Félagslegur bakgrunnur fólks felur í sér ákveðna þekkingu um viðurkennda hegðun í þeim 

félagslega veruleika sem aðilinn er staddur í. Þessi viðurkennda hegðun er ekki endilega 

reglubundin eða sett fram vísvitandi, heldur er hún rótgróin venja sem allir fara almennt eftir. 

Ef einstaklingur sýnir af sér hegðun sem fer gegn viðurkenndri hegðun verður hann fyrir 

ákveðnum refsiaðgerðum. Hér er ekki átt við refsiaðgerðir af hálfu yfirvalda, heldur 

félagslegar refsiaðgerðir sem er jafnvel beitt ómeðvitað. Þær geta reynst vera tjáning óánægju 

með ákveðna hegðun, útskúfun, fyrirlitning eða ofbeldi. Þessi völd koma frá almennri skoðun 

samfélagsins um hvað sé viðurkennd hegðun og því geta allir þeir sem fara eftir þeirri 

viðurkenndu hegðun beitt þessu valdi. Beiting þessa valds á sér ekki einungis stað þegar 

einhver sýnir af sér óviðurkennda hegðun, heldur birtist hún einnig í félagslegum þrýstingi um 

                                                 
22 Sama rit, bls. 158. 
23 Searle, John R., The Construction of Social Reality, bls. 141-142. 
24 Sama rit, bls. 130-131. 
25 Sama rit, bls. 145. 
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að fara ekki út fyrir hina viðurkenndu braut. Sú vitneskja að við gætum orðið fyrir 

félagslegum refsiaðgerðum, og að okkur myndi finnast það slæmt, felur í sér að það eru 

komin ákveðin valdatengsl milli okkar og samfélagsins sem vill viðhalda venjum þess. Þar 

sem þetta ástand getur látið aðila hegða sér á ákveðin hátt, sama hvort hann vilji haga sér 

þannig eða ekki, vegna hræðslu við afleiðingarnar ef hann gerir það ekki uppfyllir 

skilgreininguna á völdum að mati Searle.26  

 Þrátt fyrir að félagslegur veruleiki fólks sé að miklu leyti skapaður af því sjálfu, með 

tilkomu sameiginlegrar íbyggni, þá stendur hann samt sem áður á stoðum sem hafa myndast í 

gegnum tímann. Sá veruleiki sem var skapaður í fortíðinni hefur áhrif á það í hvaða átt 

veruleiki nútíðarinnar stefnir. 

Félagslegur veruleiki okkar er margþætt fyrirbæri sem er að vissu leyti skapað af 

okkur sjálfum en er einnig undir vissum utanaðkomandi áhrifum. Í hversdags lífi fólks hagar 

það sér í samræmi við þær félagslegu staðreyndir sem eru til staðar og efast ekki um tilveru 

þeirra, þótt þær séu hrein hugarsmíð. Á þessu leiksviði athafnar fólk sig og lifir sínu lífi. Það 

velur sér sínar leiðir í lífinu eftir bestu getur og reynir að finna sér sinn eigin farveg. Sumir 

enda á svipuðum slóðum í lífsferlum sínum eða eiga eitthvað sameiginlegt með hvor öðrum. 

Við það myndast ákveðin tengsl milli annars ótengdra einstaklinga og hópar byrja að myndast 

með einum eða öðrum hætti. Það má spyrja sig hvaða áhrif þau bakgrunnsskilyrði, reglur og 

hlutverk sem eru til staðar hafa á það hvernig við lítum á okkur sjálf og hvernig aðrir líta á 

okkur? Hversu mikil áhrif höfum við á sköpun okkar eigin félagslega veruleika og höfum við 

eitthvað um það að segja á hvaða stað við endum innan hans? Og ef það er ekki á okkar valdi, 

hvað er það þá sem skipar okkur stað innan félagslega veruleikans?  

Ég mun nú færa athygli mína yfir á tilurð félagshópa og mun m.a. skoða hvernig, við 

hvaða aðstæður og af hvaða ástæðum þeir verða til og hvernig það spilar saman við greiningu 

Searle á félagslegum veruleika okkar.    

II. Félagshópar og sköpun þeirra 

Í okkar félagslega veruleika sem hefur verið fjallað um fara fram allskonar félagslegar 

athafnir. Félagshópar eru félagsleg eining sem er stór hluti af okkar félagslega lífi. Þeir hafa 

áhrif á það hvernig við lifum okkar lífi, hverja við umgöngumst, hvað við gerum og þeir geta 

einnig gefið okkur ákveðið einkenni. Nú mun ég fara í gegnum nokkrar kenningar um hvað 

félagshópar eru og hvernig þeir verða til. 

                                                 
26 Searle, John R. Making the Social World,  bls. 156-157. 
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Margaret Gilbert: Meðvituð hópaðild 

Margaret Gilbert setur fram  kenningu sína varðandi félagshópa í bók sinni On Social 

Facts. Kenning hennar byggir á hugmyndum félagsfræðingsins Georgs Simmel sem heldur 

því fram að tilvist félagshóps sé háð því að meðlimir ákveðins samansafns einstaklinga séu 

meðvitaðir um að þeir tengist hvort öðrum á einstakan hátt sem aðgreinir þá frá öðrum. Út frá 

þessari staðhæfingu Simmels telur Gilbert í fyrsta lagi að samansafn einstaklinga geti aðeins 

talist félagshópur ef hver og einn meðlimur ákveðins samansafns einstaklinga líti á mengið, 

sem hann sjálfur og hinir einstaklingarnir mynda, sem „við“. Til að meðlimir mengis geti 

vísað til mengisins með orðinu „við“ þá þarf einstaklingurinn að vera meðlimur þessa mengis, 

og vera meðvitaður um aðild sína, og aðrir meðlimir þess þurfa einnig að vera meðvitaðir um 

aðild hans í menginu. Ef þessi skilyrði eru uppfyllt þá getur stakur meðlimur mengis réttilega 

vísað til mengis með orðinu „við“ og þá telst mengið sem félagshópur.27 Allir meðlimir 

hópsins eru sem sagt meðvitaðir um að það séu til ákveðin tengsl milli allra meðlima hópsins. 

Þessi tengsl milli meðlima eru eitthvað sem er sameiginlegt með öllum, þetta getur verið 

ákveðin gjörð, markmið, trú, viðhorf eða sameiginlegir eiginleikar. Þegar hópur einstaklinga 

sameinast um ákveðið atriði og eru meðvitaðir um þau tengsl og eru þar með félagshópur 

hefur einnig orðið til það sem Gilbert kallar margþættur gerandi (e. plural subject), en 

samkvæmt Gilbert eru félagshópar margþættur gerandi.28 

„Við“ 

Þegar Gilbert gerir grein fyrir kenningu sinni varðandi félagshópa þá er hugtakið „við“ 

mikilvægt. Hún telur að með notkun á „við“ sé verið að vísa til margþætts gerenda, það er að 

með notkun á þessu orði er verið að vísa í mengi einstaklinga sem deila með hvort öðrum 

ákveðnum sameiginlegum þætti.29 Til að nota „við“ á viðeigandi hátt þarf notandinn að 

uppfylla ákveðin skilyrði með notkun sinni. Í fyrsta lagi þá þarf sá sem notar orðið „við“ að 

vera meðtalinn í tilvísuninni, í öðru lagi þarf að vera vísað til fleiri en einnar manneskju og í 

þriðja lagi þarf notandi orðsins að geta tilgreint hverjir það eru sem hann er að vísa til, að 

minnsta kosti nokkurn veginn. Með „nokkurn veginn“ er átt við að það þarf ekki endilega að 

tilgreina nákvæma einstaklinga, en það þarf að tilgreina afmarkaðan hóp sem er verið að vísa 

í.30 

                                                 
27 Gilbert, Margaret. On Social Facts (Princeton: Princeton University Press, 1989) bls. 152. 
28 Sama rit, bls. 204–205. 
29 Sama rit, bls. 168. 
30 Sama rit, bls. 174 – 175. 
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Þegar Gilbert talar um „við“ er hún með sértæka merkingu í huga. Það er ekki endilega 

„við“ eins og við notum það hversdagslega heldur hefur hugtakið sérstaka merkingu og þjónar 

ákveðnum tilgangi. Þegar „við“ er notað samkvæmt skilningi Gilbert er verið, að vissu leyti, 

að setja fram tilboð um að sameinast. Þetta tilboð getur beinst að einum öðrum einstakling eða 

hópi en í tilboðinu felst annars vegar vilji til að sameinast í ákveðinni gjörð og tjáningu þess 

vilja.31  

Gilbert setur skilgreiningu sína á „við“ upp í ákveðinni formúlu sem er svo hljóðandi: 

Einlæg notkun persónu X á „við“ í setningunni „eigum við að 

gera A?“ með tilliti til persóna Y, Z, og sjálf síns, er viðeigandi ef og 

aðeins ef hún tjáir þá staðreynd að hann sjálfur og hinir eru 

sameiginlega tilbúnir til að framkvæma saman gjörð A í viðeigandi 

aðstæðum. 32 

Í þessari skilgreiningu felast nokkur atriði sem þarfnast frekari útskýringar og mun ég 

núna fara í gegnum þessi atriði. 

Ígildi viðbúnaðar (e. quasi-readiness) 

Þegar aðilar eru sameiginlega tilbúnir til að framkvæma ákveðna gjörð er til staðar það 

sem Gilbert kallar ígildi viðbúnaðar. Það er ekki aðeins að vera tilbúinn að gera ákveðna gjörð 

þegar það er viðeigandi, heldur felst í ígildi viðbúnaðar ákveðin skuldbinding um að 

framkvæma gjörð A ef og þegar rétt tækifæri gefst. Í ígildi viðbúnaðar felst að vilji minn er í 

ákveðnu ástandi, algjörlega óháð vilja annara, og þetta er ástandið sem er kallað ígildi 

viðbúnaðar. Til að það ástand viðbúnaðar, sem er nauðsynlegt til að sameiginlega gjörðin sé 

framkvæmd, náist þurfa hinir sem ætla líka að framkvæma einnig að búa yfir ígildi 

viðbúnaðar. Á þeim tímapunkti þar sem bæði ég og hinir búum yfir ígildi viðbúnaðar þá erum 

við sameiginlega tilbúin, og aðeins á þeim tímapunkti eru allir þeir einstaklingar sem taka þátt 

sameiginlega tilbúnir sem einstaklingar.33  

Sem sagt einstaklingar geta búið yfir ígildi viðbúnaðar óháð öðrum, en til að teljast 

sem sameiginlega tilbúinn (e. joint readiness) þurfa allir aðilar að búa yfir ígildi viðbúnaðar. 

Almenn þekking (e. common knowledge) 

Ekki er nægilegt að allir aðilar mengisins sem á að kalla „við“ búi yfir ígildi 

viðbúnaðar, heldur þarf sú vitneskja um að allir séu viðbúnir að vera opinber og allir aðilar 

                                                 
31 Sama rit, bls. 180. 
32 Sama rit, bls. 199. 
33 Gilbert, Margaret. On Social Facts, bls. 185-186. 
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málsins þurfa að vera meðvitaðir um hana. Það þarf sem sagt að vera almenn þekking að allir 

aðilar málsins búi yfir ígildi viðbúnaðar til að hægt sé að kalla þetta mengi einstaklinga 

„við“.34 Tjáning ígildi viðbúnaðar hvers og eins þarf að vera set fram vísvitandi af einlægum 

vilja til að framkvæma þá gjörð sem viðbúnaður beinist að, ósjálfbragða viðbrögð geta t.d. 

ekki tjáð ígildi viðbúnaðar. Einnig þurfa aðilar við tjáningu ígildi viðbúnaðar að tjá það á 

opinberan hátt svo að sú afstaða hans sé skýr og aðgengileg öllum viðeigandi aðilum. Ef það 

er til staðar sameiginlegur skilningur og þekking um að það sé sameiginlegur viðbúnaður 

meðal allra aðila og hann hafi verið tjáður á opinberan hátt þá er hægt að nota orðið „við“ yfir 

þetta ákveðna mengi einstaklinga.35 

Sameiginlegur viðbúnaður (e. joint readiness) 

 Þegar það er orðin almenn þekking meðal allra aðila að allir búi yfir ígildi viðbúnaðar 

þá býr mengi þessara aðila yfir því sem Gilbert kallar sameiginlegur viðbúnaður. Það er að 

mengi einstaklinga er sameiginlega viðbúið að framkvæma í sameiningu ákveðna gjörð við 

ákveðnar aðstæður. Sameiginlegur viðbúnaður skuldbindur hvern og einn aðila í þessu 

ákveðna mengi til þess að framkvæma það sem hefur verið sameinast um þegar þær ákveðnu 

aðstæður koma upp sem gera þá framkvæmd mögulega.36 

Samansafn vilja (e. a pool of wills) 

Með þessu ferli sem hefur verið lýst hér að ofan þá myndast ákveðið samansafn vilja 

þeirra sem eru aðilar í menginu sem um ræðir. Hægt er að segja að aðilar mengisins bjóða 

fram vilja sinn í samansafn vilja sem mun vera beint í átt að ákveðnu markmiði við réttar 

kringumstæður. Einnig væri hægt að segja að aðilinn hafi sett fram skilyrta skuldbindingu, 

hann er aðeins skuldbundinn ef skuldbinda sig með sama hætti, þ.e. samansafn vilja myndast, 

og ef réttar kringumstæður koma upp.37  

Þessi fjögur atriði sem ég hef farið í gegnum hér eru öll þættir í skilgreiningu Gilbert á 

„við“. Þegar allir þessir þættir eiga við, þá er réttmætt að vísa til samansafns einstaklinga með 

orðinu „við“ segir Gilbert. Þessi atriði sýna hvernig hópur getur sameinast um ákveðið atriði á 

meðvitaðan hátt og skuldbundið sig innbyrðis. Það verða til tengsl sem aðgreina þetta 

ákveðna samansafn einstaklinga frá öðrum og gerir það að hóp, í ákveðnu samhengi, í stað 

stakra einstaklinga. 

                                                 
34 Sama rit, bls. 187. 
35 Sama rit, bls. 196-197. 
36 Sama rit, bls. 197. 
37 Sama rit, bls. 198. 
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Margþættur gerandi 

Þegar samansafn einstaklinga er sameiginlegum viðbúnað og getur réttilega vísað til 

sín sem „við“ þá hefur orðið til margþættur gerandi (e. plural subject). Það hefur skapast ein 

eining sem samanstendur af einstaklingum í stað þess að margar einingar deili aðeins sín á 

milli sameiginlegum áttum. Samkvæmt Gilbert þá eru félagshópar margþætt viðföng.38 

Þessi kenning Gilbert um félagshópa byggir að vissu leita á hugmyndinni að 

félagshópar skilgreinast af gjörðum og markmiðum. Þessi hugmynd passar vel við það 

hvernig við tölum oft um félagshópa í okkar daglega lífa, segir Gilbert. Dæmi um þetta eru 

setningar eins og „Rússland réðst inn í Tékkland“ eða „Ísland sótti um aðild að 

Evrópusambandinu“. Í setningum sem þessum er verið að tala um gjörðir hópa jafnvel þótt að 

flestir meðlimir hópsins voru ekki beinir gerendur í þessari gjörð. Gilbert setur fram 

möguleikann á því að meðlimir hóps geti ákveðið milli sín ákveðna fulltrúa sem geta 

framkvæmt gjörðir í nafni hópsins.39 Hér hefur hópurinn beitt sameiginlegri íbyggni til að 

deila út stöðuhlutverkum til ákveðinna meðlima hópsins og þeir hafa þar með fengið hlutverk 

fulltrúa hópsins og hefur þau völd að taka ákvarðanir og framkvæma í hans nafni. 

Gilbert telur samt sem áður að hópar þurfi alltaf að vera með ákveðið markmið sem 

þeir stefna á, þ.e.a.s. það felst meira í félagshópum heldur en sameiginlegar framkvæmdir í 

þeim þrönga skilningi að þeir þurfi ávallt að vera gera eitthvað. Hópurinn getur verið 

sameiginlega viðbúinn til að gera eitthvað þegar réttar aðstæður myndast, en hópurinn er samt 

sem áður til þótt hann geti ekki framkvæmt það sem hann er tilbúinn til að framkvæma. Það 

getur jafnvel farið þannig að réttu aðstæðurnar myndist aldrei og hópurinn getur því aldrei 

framkvæmt það sem hann hefur sameinast um, en hópurinn er samt til. Gilbert telur einnig að 

hópar geti myndast í kringum fleira heldur en ákveðinn markmið og tekur þar sem dæmi 

sameiginlegar skoðanir, sameiginleg viðhorf eða einkenni sem geta sameinað einstaklinga. 

Einnig er sameiginleg gjörð ekki alltaf nóg til að mynda hóp. Fólk getur gert eitthvað saman 

án þess að vera meðvitað um það eða án þess að sameinast um það og þá getur það samansafn 

einstaklinga sem framkvæmir eitthvað saman ekki talist sem hópur að mati Gilbert.40  

Þegar Gilbert talar um einstaklinga sem sameinast um gjörð þá er það ekki 

nauðsynlega bein framkvæmd einhvers verknaðar, heldur er gjörð í þessu samhengi skilið í 

víðum skilningi. Gjörð getur t.d. verið að hafa ákveðið viðhorf eða skoðun.  

                                                 
38 Sama rit, bls. 204-205. 
39 Sama rit, bls. 206 – 207. 
40 Sama rit, bls. 207-209. 
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Kenning Gilbert varðandi félagshópa einkennist af hugarástandi einstaklinga og 

sameiginlegri þekkingu á hugarástandi annara. Ef ég sé sjálfan mig með ákveðinn eiginleika 

sem ég tel að ég eigi sameiginlegan með öðrum þá þarf ég að tjá vilja minn um að sameinast 

og þá trú mína að ég búi yfir þeim eiginleika sem ég tel að við deilum, til að sameinast sem 

margþætt viðfang. Til að sameiningin geti átt sér stað þarf þessi tjáning að vera skýr, 

meðvituð og opinber og aðrir aðilar þurfa að tjá mér sinn vilja á sama hátt til að sameinast í 

félagshóp. Það mætti því ef til vill segja að hugarástand einstaklingsins sé rót þess að 

einstaklingar geti sameinast í félagshópa.41 

Kenning Gilbert á við hópa af öllum stærðum og til að krafan um almenna þekkingu 

meðal meðlima geti verið raunhæf þá setur hún fram hugmynd um almenna þekkingu meðal 

almennings (e. common knowledge in a population). Þessi hugmynd á við í stórum hópum þar 

sem ekki allir meðlimirnir þekkjast eða eru í reglulegum samskiptum og fá þess vegna ekki 

upplýsingar um vilja til að sameinast beint frá þeim aðilum sem á að sameinast. Kenningin 

um almenna þekkingu meðal almennings byggir á því að það þarf að vera almenn þekking 

meðal almennings, hópmeðlima, að allir meðlimir hafi meðvitað tjáð einlægan vilja sinn um 

að sameinast. Það þurfa sem sagt ekki allir að tjá öllum þennan vilja, heldur er nóg að það sé 

almenn þekking að allir hafi gert það. Sú þekking sem er almenn meðal allra um það sem er 

sameiginlegt meðal allra þarf ekki að vera fullkomin, þ.e. það nægir að allir hafi grófa 

almenna hugmynd um það sem er sameinast um.42 

Í stuttu máli má segja að sköpun félagshópa, samkvæmt Gilbert, byrji oft á orðinu 

„við“. Það er notað til að tjá persónulegt ígildi viðbúnaðar til að sameinast um ákveðið atriði. 

Með því er settur fram vilji til að framkvæma, eða sameinast, með öðrum. Þegar vilji annarra 

kemur til móts við þennan vilja og það er almenn þekking að allir aðilar hafa sýnt fram á að sá 

vilji er raunverulega til staðar þá verður til samansafn vilja. Þegar öll þessi atriði hafa komið 

saman þá hefur orðið til margþættur gerandi og að mati Gilbert eru félagshópar, margþættir 

gerendur. 

Kenningar af þessu tagi kallast félagsleg sameiningarlíkön (e. social intergrate model), 

samkvæmt Brian Epstein, og samkvæmt slíku líkani eru það mannleg samskipti og sameining 

einstaklinga sem mynda félagshópa.43 

                                                 
41 Gilbert, Margaret. On Social Facts, bls. 211. 
42 Sama rit, bls. 212 – 213. 
43 Epstein, Brian. The Ant Trap, bls. 250. 



                                                                                                        

 

23 

 

Katherine Ritchie: Tvær tegundir félagshópa 

Katherine Ritche setur fram sína eigin kenningu varðandi félagshópa og í henni skiptir 

hún félagshópum niður í tegund 1 (e. type 1) og tegund 2 (e. type 2). Ritchie tekur fram að 

þessi tvískipting er eigi ekki endilega við alla félagshópa en að samkvæmt henni skiptast 

félagshópar í að minnsta kosti þessa tvær tegundir hópa.44 Þar að auki þá setur hún fram sex 

atriði sem að hún telur allar trúverðugar kenningar um hópa þurfa að uppfylla.45 

Þessi sex atriði eru: Í fyrsta lagi þurfa hópar að geta haft mismunandi meðlimi á 

mismunandi tímum án þess að hætta að vera til. Dæmi um þetta getur verið þegar hljómsveit 

skiptir um trommuleikara eða íþróttalið fær nýjan leikmann. Í öðru lagi þarf að vera mögulegt 

fyrir hópa að hafa mismunandi meðlimi milli mögulegra heima. Geddy Lee er meðlimur 

hljómsveitarinnar Rush en í örðum mögulegum heimi þá er hann það ekki, það er ekki 

nauðsynlegt fyrir tilvist hljómsveitarinnar Rush að Geddy Lee sé meðlimur. Í þriðja lagi þurfa 

hópar, líkt og aðrir hutir, að geta verið til á einum tímapunkti án þess að þurfa að vera til á 

öllum tímapunktum, hópar hafa ekki eilífa tilvist. Ritchie tekur dæmi um það að áður enn 

leikurinn körfubolti hafi verið fundinn upp þá hafi ekki verið til körfuboltalið. Í fjórða lagi 

þurfa hópar að geta verið til í einum heimi án þess að þurfa að vera til í öllum mögulegum 

heimum, hópar eru ekki nauðsynlegar einingar. Það er t.d. til mögulegur heimur þar sem 

hljómsveitin Rush hefur aldrei verið til. Í fimmta lagi auk þess að vera staðsettir í tíma þá 

þurfa hópar að búa yfir möguleikanum að vera einnig staðsettir í rúmi. Hljómsveitin Rush 

getur t.d. verið á æfingu í ákveðnu æfingarhúsnæði. Í sjötta lagi þá þurfa að geta verið til fleiri 

en einn hópur af ákveðinni samsetningu samtímis. Meðlimir hljómsveitarinnar Rush geta t.d. 

einnig verið meðlimir í bókaklúbb. Jafnvel þótt allir meðlimir Rush séu allir meðlimir 

bókaklúbbsins þá eru þetta tveir mismunandi hópar og það væri fullkomlega eðlilegt fyrir 

Geddy Lee að segja að hann væri meðlimur í tveimur hópum.46    

Ritchie telur að allir hópar þurfi að eiga þessi sex atriði sameiginleg, en hún telur 

einnig að það séu viss atriði sem greina í sundur vissar tegundir félagshópa. Sumir hópar fá 

skilgreiningarskilyrði (e. identity conditions) sín frá uppbyggingu eða skipulagi hópsins. Sem 

dæmi má nefna knattspyrnulið, til að liðið teljist sem knattspyrnulið þá þarf það að halda 

ákveðinni uppbyggingu. Það þurfa að vera ákveðnir leikmenn í ákveðnum stöðum, það þarf 

að vera markmaður, þjálfari, jafnvel stjórnarformaður o.s.frv. Ef uppbyggingu eða skipulagi 

knattspyrnuliðsins væri breytt of mikið þá myndi liðið ekki lengur teljast sem knattspyrnulið. 

                                                 
44 Ritchie, Katherine. „The Metaphysics of Social Groups“ Philosophy Compass nr. 5 (2015) bls. 310. 
45 Ritche, Katherine. „What are Groups?“ Philosophucal Studies nr. 2 (2013) bls. 257. 
46 Sama rit, bls. 258-259. 
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Þessi skilgreiningarskilyrði eiga samt ekki við alla félagshópa. Hópar sem eru skilgreindir út 

frá þessum þáttum þurfa einnig að búa yfir einhverskonar sameiginlegri íbyggni. Þeir þurfa að 

hafa sameiginlegt markmið, áætlun eða athöfn. 

 Félagshópar sem eru skilgreindir af t.d. kynhneigð, húðlit, kyni eða þjóðerni eru ekki 

háðir ákveðinni uppbyggingu, skipulagi eða sameiginlegri íbyggni, heldur er það einhverjir 

ákveðnir sameiginlegir eiginleikar meðlimanna sem skilgreinir hópa af þessari tegund, t.d. 

sameiginlegur augnlitur, húðlitur eða vaxtarlag. Meðlimir hópa af þessari tegund eru ekki 

háðir sameiginlegum gjörðum með öðrum meðlimum hópsins, hópmeðlimur getur jafnvel haft 

það markmið að teljast ekki sem meðlimur síns eigin hóps en samt sem áður verið 

skilgreindur af öðrum sem meðlimur hópsins. Það hversu mikið vilji hópmeðlima vegur er 

einnig atriði sem aðgreinir tegundir hópa. Þótt allir félagshópar gera ráð fyrir breytingu á 

meðlimum hans þá er misjafn hversu mikið vilji meðlima fær að ráða hvort þeir haldi áfram 

að tilheyra hópnum. Meðlimur knattspyrnuliðs getur hætt í liðinu þegar honum sýnist og hætt 

að vera meðlimur þess, en einstaklingur sem er meðlimur í félagshóp sem er skilgreindur t.d. 

af húðlit hefur ekki þann möguleika. Ef hann vill hætta að vera meðlimur í þeim hóp þá er það 

nánast ómögulegt, hann getur reynt að breyta hegðun eða öðrum einkennum hópsins en hann 

verður samt áfram skilgreindur af öðrum sem meðlimur hópsins.47   

Hópar af tegund 1 

Hópar sem eru af tegund 1 eru settir saman af tveimur þáttum. Fyrri þátturinn snýr að 

mikilvægi þess að viðhalda uppbyggingu og skipulagi sínu til að viðhaldast. Seinni þátturinn 

er skilyrði um að hópurinn þurfi að vera samansettur af einingum. Ritchie lýsir uppbyggingu 

og skipulagi hópa af tegund 1 þannig að þeir séu samansettir af mismunandi einingum sem að 

tengjast hvor annari, og eru því allir meðlimir hóps af þessu tagi tengdir að einhverju leyti. 

Þessar einingar tengjast og hafa ákveðin áhrif á hvor aðra. Tengslin geta verið lóðrétt, sem 

sagt stigveldis- eða valdatengsl, eða lárétt, sem eru tengsl milli jafningja sem sinna hver sínu 

hlutverki sem þurfa að spila saman til að hópurinn starfi á réttan hátt.48 

Til að eining innan skipulags hóps geti sinnt sínu hlutverki þá þurfa allar nauðsynlegar 

einingar að vera til staðar. Það er, allar einingar sem eru nauðsynlegar fyrir starfsemi hóps 

þurfa að vera til staðar, annars getur hópurinn ekki starfað. Ef það vantar eina einingu þá getur 

engin sinnt sínu hlutverki. Einnig þurfa að vera rétt tengsl milli allra eininganna. Tengsli milli 

eininga geta verið mismikilvæg, t.d. í knattspyrnuliði væri hægt að segja að tengsl milli 

                                                 
47 Ritchie, Katherine. „The Metaphysics of Social Groups“ bls. 315 – 317. 
48 Ritche, Katherine. „What are Groups?“ bls. 268. 
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markmanns og varnarmanna séu sterkari, vegna þess að þeir þurfa að vinna saman, heldur en 

tengsl markmanns og stjórnarformanns knattspyrnuliðsins. Þegar allar einingar eru komnar á 

sinn stað, tengjast á réttan hátt og farnar að sinna sínum hlutverkum þá hefur hópurinn 

myndast.49    

Hópar af tegund 2 

Hópar af tegund 2 eru ekki háðir uppbyggingu eða skipulagi. Þess í stað eru þeir háðir 

sameiginlegum eiginleikum meðlimanna. Ritchie telur að hópar af tegund 2 séu hópar af 

ákveðinni félagslegri gerð (e. social kind). Félagslegar gerðir eru hópar sem deila ákveðnum 

eiginleika sem Ritchie telur að sé félagslega smíðaður (e. socially constructed). Hún telur þess 

vegna að hópar af tegund 2 séu samfélagslega smíðaðir, að einhverju leyti, og að þeir 

eiginleikar sem sameina hópa af þessari tegund séu félagslega tilfallandi. Það er. Að 

eiginleikinn sjálfur getur verið líffræðilegur eða náttúrulegur en félagslegt gildi hans og 

mikilvægi er félagslega smíðað.50 

Það að hópar af tegund 2 séu félagsleg gerð útskýrir ákveðna eiginleika sem hópar 

eiga að búa yfir samkvæmt Ritchie. Það gerir hópum kleift að hafa mismunandi meðlimi á 

mismunandi tímum og heimum, vegna þess að hlutir geta þróað eiginleika sína í gegnum tíma 

og milli heima. Einnig geta nákvæmlega sömu einstaklingar verið meðlimir í tveimur 

mismunandi hópum ef eiginleikinn sem skilgreinir hópinn er ekki sá sami. Það að hópur sé 

félagsleg gerð gerir það einnig erfitt fyrir einstaklinga að yfirgefa eða ganga í þannig hóp. 

Vegna þess að utanaðkomandi þættir sem eru ekki undir stjórn einstaklinga hafa áhrif á það 

hvaða eiginleikar einkenna félagslegar gerðir og hvaða eiginleiki skilgreinir þær.51 

Brian Epstein: Undirstaða félagshópa 

Brian Epstein setur fram sína kenningu varðandi félagshópa m.a. í bók sinni The Ant 

Trap: Rebuilding the Foundations of the Social Sciences. Hans skilningur á hópum byggir á 

víðri skilgreiningu, þ.e. að hópar séu fyrirbæri sem eru aðeins sköpuð af einstaklingum. Hann 

einbeitir sér að þeim undirstöðum sem staðreyndir varðandi hópa eru byggðar á í verkefni 

sínu um að útskýra hópa.52  

Þegar kemur að staðreyndum varðandi hópa þá telur Epstein það vera gott að byrja á 

því sem fellst í því að vera hluti af hóp og hvernig starfsemi hans er uppbyggð. Uppbygging 

hópa byggir á þremur tegundum skilyrða, innsetningarskilyrði (e. initiation conditions) sem 

                                                 
49 Sama rit, bls. 269 – 270. 
50 Ritchie, Katherine. „The Metaphysics of Social Groups“ bls. 322. 
51 Sama rit, bls. 324. 
52 Epstein, Brian. The Ant Trap, bls. 149. 
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eru þau skilyrði sem þarf að uppfylla til að gerast meðlimur, viðhaldsskilyrði (e. maintenance 

conditions) sem eru skilyrði fyrir því að halda áfram að vera meðlimur eftir innsetningu, og 

útgönguskilyrði (e. exit conditions) eru þau skilyrði sem þarf að uppfylla til að hætta að vera 

meðlimur. Þessi skilyrði eru misjöfn eftir hópum og eru oft háð utanaðkomandi þáttum. 

Epstein tekur dæmi um innsetningarskilyrði fyrir inngöngu í hæstarétt Bandaríkjanna, en þar 

er fyrsta skilyrðið fyrir því að einhver geti orðið meðlimur að það sé laust sæti í hæstarétti. Sú 

staðreynd að það þarf að uppfylla þetta innsetningarskilyrði er algjörlega óháð þeim aðila sem 

vill fá inngöngu og byggir algjörlega á utanaðkomandi þáttum. Á sama tíma getur 

innsetningarskilyrði í hlaupahóp verið að mæta á ákveðnum tíma á ákveðinn stað og tekið þátt 

í hlaupi. Þetta er aðeins dæmi um það hversu mismunandi skilyrði félagsaðildar geta verið og 

það á við um innsetningar, viðhalds og útgöngu skilyrði.53   

Mikilvægt er að þær staðreyndir sem varða hópa og félagsaðild séu byggðar á 

traustum grunni og telur Epstein það vera mikilvægt að rannsaka þann grunn vel.  

Undirstaða, rammalögmál og festa 

Undirstöður (e. grounding) félagslegra staðreynda eru hinn frumspekilegi grunnur sem 

staðreyndirnar byggja á. Undirstaðan er það sem gerir annarri staðreynd kleift að vera sönn og 

er eitthvað sem þarf að vera til staðar á undan staðreyndinni, e.t.v. mætti segja að þetta væri 

eins konar forgangsröð þar sem undirstaðan er ofar staðreyndinni. Félagsleg staðreynd þarf 

ekki að vera algjörlega háð einni undirstöðu, hún getur staðið að hluta til á ákveðinni 

undirstöðu. Sem dæmi tekur Epstein staðhæfinguna „ég er giftur“ sem undirstöðu 

staðhæfingarinnar „ég er ekki piparsveinn“. Staðhæfingin „ég er giftur“ stendur fyllilega og 

að öllu leyti undir félagslegu staðreyndinni „ég er ekki piparsveinn“. En ef við tökum 

staðhæfingu eins og „Gunni og Jóa hlupu eftir götunni“ og reynum að láta hana standa undir 

staðhæfingunni „það hljóp múgur eftir götunni“ þá gengur það ekki fyllilega upp. 

Staðhæfingin um Gunna og Jóu er hluti af frumspekilegu undirstöðu þeirrar félagslegu 

staðreyndar að það hljóp múgur eftir götunni, vegna þess að Gunni og Jóa voru hluti af þeim 

múg, en undirstaðan er ekki nægileg ein og sér til að standa fyllilega undir henni.54   

Þegar félagsleg staðreynd hefur trausta undirstöðu mynda staðreyndin og undirstaðan 

það sem Epstein kallar ramma lögmál (e. frame principle). Rammalögmál eru í raun þau 

undirstöðuskilyrði sem segja til um frumspekilegar ástæður þess að ákveðin staðreynd skapar 

                                                 
53 Sama rit, bls. 154 – 155. 
54 Sama rit, bls. 69 – 71. 
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félagslega staðreynd. Skilyrðin gilda í öllum mögulegum heimum en undirstöðurnar sjálfar 

geta verið mismunandi, rammalögmálið sjálft og skilyrðin eru samt sem áður alltaf gild.55    

Epstein setur fram hugtakið festa (e. anchoring) sem eins konar undirstöðu fyrir 

rammalögmál. Eins og undirstöðurnar sem fjallað var um hér að ofan þá snúast festur einnig 

um frumspekileg tengsl milli mismunandi atriða. Á meðan undirstöður eru frumspekileg 

ástæða á bak við félagslega staðreynd þá er festan frumspekileg ástæðan á bak við 

rammalögmál. Epstein setur upp dæmi um peningaseðil. Við höfum ákveðinn hlut, köllum 

hann hlut 1, sem er þúsundkrónaseðill. Það að þessi hlutur er seðill og virki sem gjaldmiðill er 

félagsleg staðreynd sem byggir á þeirri undirstöðu að þessi hlutur var búinn til af 

seðlabankanum og prentaður sem seðill. Frá þessum tengslum félagslegu staðreyndarinnar að 

hlutur 1 sé seðill og þeirri undirstöðu að hlutur 1 var búin til af seðlabankanum, sem hefur 

völdin og þá félagslegu staðfestingu sem þarf til að ákveða að hlutur sé seðill, verður til 

rammalögmálið „það að X sé seðill sem búinn er til af seðlabankanum er undirstaða þess að X 

er gjaldmiðill“. Festan á bak við þetta rammalögmál er sú staðreynd að aðilar samfélagsins 

samþykkja í sameiningu þetta rammalögmál og fara eftir því.56 

Fyrir Epstein er það mikilvægur hluti þess að skoða eðli félagshópa að vera viss um að 

staðreyndirnar um þá séu byggðar á traustum grunni og þess vegna er mikilvægt að greina 

undirstöður þeirra og tengslin á milli félagslegra staðreynda . 

Tegundir hópa 

Í greiningu sinni á eðli hópa telur Epstein það vera eðlilegast að einbeita sér að 

tegundum hópa (e. kinds of groups) í stað einstakra hópa. Markmið hans er að setja fram leið 

til að greina og útskýra eðli hópa með hjálp kerfis sem byggir á þeim þremur skilyrðum sem 

koma fram hér að ofan, þ.e. inngöngu, viðhalds og útgöngu skilyrði. Hann telur að með hjálp 

þessa kerfis sé hægt að einkenna tegundir félagshópa, en þetta kerfi samanstendur af fjórum 

sniðum (e. profile). Sköpunarsnið (e. construction profile) lýsir því hvernig hópur af 

ákveðinni tegund er skapaður úr meðlimum hans. Einnig sýnir það hvernig hópurinn viðhelst í 

gegnum tíma, hvernig hægt er að einkenna hann í öðrum mögulegum heimum og hvenær 

hópur af þessari tegund er til. Næsta snið lýsir viðbótareiginleikum sem eru hluti af undirstöðu 

hópa (e. extra essentials profile), þ.e. þeim eiginleikum sem eru nauðsynlegir fyrir hóp af 

þessari ákveðnu tegund og eru einnig einkenni uppbyggingar þeirra. Í þessu felast völd, 

réttindi, ábyrgð og hefðir sem að festa (e. anchor) hópinn inn í okkar félagslega veruleika. 

                                                 
55 Sama rit, bls. 77 – 78. 
56 Sama rit, bls. 82 – 83. 
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Festusnið (e. anchor profile) lýsir því af hverju hópar hafa þá eiginleika sem þeir hafa og 

þeim skilyrðum sem eru fyrir félagsaðild. Tilviljunarsniðið (e. accident profile) lýsir áberandi 

en tilviljunarkenndum eiginleikum sem hópar búa yfir. Þessir tilviljunarkenndu eiginleikar 

geta verið mikilvægir til að skilja og flokka tegundir hópa.57 

Sköpunarsnið (e. construction profile) 

Sköpunar sniðið á að hjálpa okkur að skilja eðli hópa, þ.e. hvernig þeir eru myndaðir 

af meðlimum þeirra, hvernig þeir viðhaldast í gegnum tíma, og milli heima, og hvenær þeir 

verða til. Í þessari greiningu lítur Epstein á sköpun hópa sem samansafn ákveðinna þrepa (e. 

stages) sem skapa hóp yfir tíma. Epstein skipti sköpunarsniðinu í fjóra hluta sem eru 

spurningar sem þarf að svara til að fylla upp í sköpunarsniðið. Þessar spurningar eru um það 

hvernig hópur verður til, hvernig hann varðveitist yfir tíma, hvernig hann myndast og þau 

einkenni sem gera hóp á einum tíma að sama hóp á öðrum tíma. 58 

    Epstein notar hóp af götulistafólki59 sem dæmi. Sá hópur verður til, samkvæmt 

Epstein, þegar samansafn einstaklinga byrjar að spila tónlist saman úti á götu, að því gefnu að 

það hafi ekki verið spiluð tónlist af samansafni einstaklinga á þessum stað fram að þeim 

tímapunkti sem hópurinn byrjar að spila. Þetta eru þau tilvistarskilyrði sem samansafn af 

götulistafólki þarf að uppfylla til að vera hópur.  

Til að þessi hópur götulistafólks geti varðveist í gegnum tíma þarf hópurinn að hafa 

spilað nokkurn veginn samfleytt frá þeim tímapunkti sem hópurinn varð til og upp að öðrum 

tímapunkti í framtíðinni. Það er misjafnt hver varðveisluskilyrði hópa eru, sumir þurfa að 

framkvæma einhverja athöfn stanslaust á meðan aðrir leyfa hlé á framkvæmd athafnar og enn 

aðrir gera kröfu um vissa athöfn sem leysir upp þann ákveðna hóp.  

Þegar við skoðum hvernig hópur myndast þá komum við aftur að þrepunum. Eitt þrep 

er sniðmynd af samansafni einstaklinga og ef sú sniðmynd er af samansafni einstaklinga að 

flytja tónlist á götunni með viðeigandi sameiginlega íbyggni, og ef þessi sniðmynd er hluti af 

línulegri röð sniðmynda sem leiða aftur til uppruna hópsins þá er þetta ákveðna þrep hluti af 

heildinni sem skapar hópinn.  

Einkenni hópa eru þau lágmarksskilyrði sem tvö þrep þurfa að uppfylla til að tryggja 

að þau tilheyri bæði sama hópnum. Í dæminu um götulistafólkið þá þarf uppruni hópar 1 á 

tímapunkti 1, þ.e. upphafsþrepið sem hópurinn leiðir aftur til, að vera nógu líkt því 

                                                 
57 Epstein, Brian. „What are social groups? Their metaphysics and how to classify them“ óútgefið (2016): bls. 1–

2, sótt 28.04.17, https://epstein.org/draft/.  
58 Sama rit, bls. 11–12. 
59 Hér er átt við götulistafólk sem að kemur saman og flytur tónlist, ekki aðrar tegundir götulistafólks. 
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upprunaþrepi sem hópur 2 á tímapunkti 2 leiðir aftur til svo að þetta geti talist sem sami 

hópurinn.60  

Hér höfum við, með því að svara þeim fjórum spurningum sem Epstein setur fram, 

snið af því hvernig samansafn einstakra götulistamanna getur skapað hóp.  

Snið viðbótarundirstöðueiginleika (e. extra essentials profile) 

Viðbótarundirstöðueiginleikar eru þeir eiginleikar sem eru nauðsynlegir fyrir starfsemi 

ákveðinnar tegundar hóps en eru ekki hluti af sköpunar eiginleikum hans, þ.e. hópur getur 

verið til án þeirra en til að hópur af ákveðinni tegund geti verið til og starfað þá eru þeir 

nauðsynlegir. Það er misjafnt milli hópa hvort þeir búi yfir eiginleikum af þessu tagi og 

hvernig þeir eru. Sumir hópar búa ekki yfir viðbótareiginleikum á meðan eiginleikar annara 

hópa geta ekki flokkast sem viðbótareiginleikar því þeir eru hluti af sköpunareiginleikum 

hópsins. Eiginleikar af þessum toga geta t.d. verið ýmis völd, takmarkanir eða hefðir.61  

Munurinn á þessum eiginleikum og sköpunareiginleikum getur stundum verið óljós en 

Epstein telur mikilvægt að gera skýran greinarmun þarna á milli. Það má ímynda sér tvær 

nefndir, önnur sér um skipulagsmál en hin um umhverfismál. Það er kosið í þær báðar úr 

sama samansafni einstaklinga og eru því hóparnir skapaðir á sama hátt, og nákvæmlega sömu 

einstaklingar geta jafnvel verið í báðum nefndunum. Nefndirnar hafa mismunandi hlutverk og 

búa yfir mismunandi eiginleikum og eru þessir eiginleikar því nauðsynlegir til að mynda 

undirstöðu nefndanna og skapa einkenni þeirra.  

Ef við lítum aftur á dæmið um götulistafólkið þá eru viðbótarundirstöðueiginleikar 

þess hóps t.d. ákveðnar takmarkanir eins og að hópurinn má ekki stoppa akandi umferð eða 

spila of hátt, ef hann gerir það þá verður hópurinn leystur upp. Einnig eru ákveðnir eiginleikar 

sem eiga við meðlimi hópsins, t.d. eru ákveðnar hefðir og venjur um það hvernig 

einstaklingur getur slegist í lið með hópi götulistafólks sem er að spila og hvenær 

hópmeðlimur má hefja einleik í flutningnum. En sumir eiginleikar eiga ekki endilega við um 

alla meðlimi hópsins, trommuleikari hefur aðrar takmarkanir og venjur heldur en trompet 

leikari og ef það er einn meðlimur sem stýrir flutningnum þá býr hann yfir öðrum eiginleikum 

en hinir.62 

Snið viðbótarundirstöðueiginleika er mikilvægt til að greina hlutverk og eðli hópa og 

einnig til að sjá einkenni þeirra. 

                                                 
60 Sama rit, bls. 13–16. 
61 Sama rit, bls. 20. 
62 Sama rit, bls. 21. 
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Festusnið (e. anchor profile) 

Festu snið ákveðinnar tegundar af hóp á að segja okkur hvaða staðreyndir grundvalla 

eiginleika hópsins. Hér er Epstein að reyna að finna frumspekilegan grundvöll sem eiginleikar 

hópa byggja á. Festan á bak við eiginleika hópa getur verið mjög misjöfn eftir tegundum 

hópa. Það geta t.d. verið lög, reglur, venjur, hefðir, hlutverk eða valdatengsl sem grundvalla 

eiginleika hópa. Mismunandi eiginleikar sama hóps geta einnig haft festu í mismunandi 

atriðum, á meðan tilvistarskilyrði hópsins geta verið grundvölluð af reglum eða lögum þá 

getur annar eiginleiki hans verið grundvallaður í hefðum. Hópur götulistafólks grundvallar 

eiginleika sína ekki í reglum eða lögum. Eiginleikar hóps af þeim toga hafa festu sína í 

hefðum, venjum og þeim viðhorfum sem almenningur hefur gagnvart götulistafólki.  

Epstein leggur áherslu á að það sé mikilvægt að finna frumspekilegan grundvöll 

eiginleika hópa og að það þurfi að aðgreina þann grundvöll frá þeirri atburðarás og orsökum 

sem að átti sér stað til að tegund hópa verður til. Það er mikilvægt að átta sig á því af hverju 

ákveðin tegund af hóp er eins og hún og hvernig sú tegund varð til.63 

Tilviljunarsnið (e. accident profile) 

Hópar geta haft ýmisskonar eiginleika og ekki eru þeir allir nauðsynlegir fyrir tilvist 

eða starfsemi þeirra. Hópar geta haft eiginleika sem þeir hljóta af tilviljun en þeir geta samt 

sem áður verið mikilvægir til að skilja hvað hópar eru og hvernig eigi að flokka þá. Í raun 

telur Epstein að nánast hvað sem er geti flokkast sem tilviljunarkenndur eiginleiki hóps. Þetta 

geta verið eiginleikar sem allir hópar af ákveðinni gerð hafa eða ef til vill bara sumir, þetta 

geta verið eiginleikar hópmeðlima eða ákveðin orsök. Hópur af götulistarfólki getur t.d. haft 

meðlim sem býr yfir þeim hæfileika að spila á tvö hljóðfæri í einu og hefur sá hópur því þann 

tilviljunarkennda eiginleika. Hópar götulistafólks draga að sér áhorfendur, að minnsta kosti 

margir, og fá því athygli og því getur veri tilviljunarkenndur eiginleiki hópa göstulistafólks að 

koma ákveðnum skilaboðum til almennings. Einnig geta grundvöllur eiginleika hópa orsakað 

ákveðna tilviljunarkenda eiginleika, t.d. að ákveðin tegund hóps er grundvölluð í stjórnarskrá 

landsins. 64 Tilviljunareiginleikar geta sem sagt hjálpað okkur með að flokka og skilja tegundir 

hópa. Epstein telur að þessi fjögur snið gefi okkur marga möguleika um hvernig við getum 

flokkað tegundir hópa og um leið greint eðli og einkenni þeirra. Samkvæmt honum er engin 

ein flokkun betri en önnur en sniðin gefa okkur ýmsa möguleika til að flokka tegundir hópa 

eftir því hvert markmið þess sem flokkar er.  

                                                 
63 Sama rit, bls. 26 – 28. 
64 Sama rit, bls. 28. 
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Hugmyndir Epsteins hafa margt gott fram að færa og ég tel þá nálgun að líta á tegundir 

hópa sérstaklega vera góða. Hans víði skilningur á félagshópum gerir kenningar hans töluvert 

opnar og almennar. Að mínu mati eru skilyrði hans um að hópur þurfi að búa yfir 

innsetningar-, viðhalds- og útgönguskilyrðum vera ágætis skilyrði fyrir tilvist hópa og tel ég 

að þessi lýsing nái vel yfir þá hugmynd sem fólk hefur almennt um félagshópa. En aftur á 

móti þá eru e.t.v. ákveðnir gallar á þessari opnu nálgun hjá Epstein. Ólíkt Gilbert og Ritchie 

þá er ekki mikið um skýrar staðhæfingar um hvað hópar eru í raun og veru eða eðli þeirra. 

Epstein gefur okkur tól, þ.e. sniðin fjögur, til að greina mismunandi tegundir hópa og einkenni 

þeirra. Einnig gefur hann okkur þrjú skilyrði fyrir tilvist hópa, en hann setur ekki fram skýrar 

hugmyndir um eðli hópa almennt. En vissulega gæti það einnig verið kostur þar sem þær gefa 

rými fyrir marga mismunandi möguleika og túlkanir. Það virðist einmitt vera eitt af 

markmiðum Epstein þar sem það er ein gagnrýni hans á fyrri kenningar að þær séu of 

einfaldar og alhæfi of mikið.65  

Út frá þessum mismunandi sjónarmiðum Gilbert, Ritchie og Epstein vakna ýmsar 

spurningar um hlutverk félagsmótunar, venja, hefða og annara utanaðkomandi þátta á bæði 

félagshópana sjálfa, meðlimi þeirra, undirstöður þeirra og hvernig þessi utanaðkomandi atriði 

gefa félagshópum, að ákveðnu leyti, tilverurétt og möguleikann á að starfa. Nú mun ég taka 

saman þær kenningar sem hefur verið fjallað um og reyna komast að því hvaða atriði er hægt 

að nýta sér úr hverri kenningu fyrir sig til að átta sig frekar á eðli félagshópa.  

III. Úrvinnsla 

Hér að ofan hefur verið farið yfir ákveðin atriði sem mynda okkar félagslega veruleika 

og þrjár kenningar varðandi hópa. Nú mun ég skoða þessi atriði nánar og bera þau saman og 

sjá hvernig er mögulega hægt að nota þessi tól og þessar kenningar til að skýra hugmynd 

okkar um félagshópa. 

Í kenningu Margaret Gilbert er lögð áhersla á félagshópa sem eru skapaðir á 

meðvitaðan hátt þar sem allir meðlimir þeirra vita af aðild sinni og þeir búa allir yfir 

sameiginlegu markmiði sem stefnt er að. Hér er það hugarástand meðlima sem er lykillinn að 

aðild þeirra í hópnum, þeir ákveða sjálfir hvort þeir sameinist með öðrum eða ekki og hvort 

þeir líti á sig sem hópmeðlim eða ekki. Utanaðkomandi þættir koma ekki beint að hópsaðild 

en gætu þó mögulega haft óbein áhrif, þ.e. viðteknar hugmyndir í samfélaginu um það hvernig 

eigi að haga sér gæti haft áhrif á hegðun einstaklings. Til að hópur verði til þarf sem sagt 

                                                 
65 Epstein, Brian. „What are social groups?“ bls. 3 – 5. 
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upplýst samþykki allra meðlima um að sameinast og stefna að ákveðnu markmiði. Hópurinn 

er til á meðan meðlimir hans halda sínum skuldbindingum og viðbúnaði til að framkvæma ef 

réttar aðstæður myndast, einnig er hægt að leysa upp félagshóp með sameiginlegri ákvörðun 

meðlima hans. Hér eru sköpunar-, viðhalds- og útgönguskilyrðin sem Epstein setur fram í 

sinni kenningu, hugmynd Gilbert um félagshópa uppfyllir sem sagt skilyrði Epstein fyrir 

tilvist hópa.66  

Skilgreining Gilbert á félagshópum er heldur þrengri en kenningar Epstein og Ritchie 

og felur hún ekki í sér ýmiskonar hópa sem í hversdagslegu máli myndu falla undir 

félagshópa. Samkvæmt Gilbert eru félagshópar aðeins þeir hópar sem að sameinast á 

meðvitaðan hátt og stefna að sameiginlegu markmiði, aðrir hópar eru ekki félagshópar.67 Þessi 

þrönga skilgreining er e.t.v. bæði helsti galli og helsti kostur kenningar Gilbert, en hún gerir 

kröfu um að allir meðlimir félagshóps þurfi að vera meðvitaðir um aðild sína í hópnum. Þessi 

krafa getur útilokað ýmsa hópa sem í daglegu tali myndu kallast félagshópar, t.d. 

háskólanemendur eða samkynhneigðir einstaklingar. En þeir hópar eru ekki endilega 

sameinaðir af meðvitund meðlima þeirra, heldur af viðhorfi annara gagnvart þeim. Kenningar 

Ritchie og Epstein setja ekki sömu kröfu og Gilbert og eru því opnar fyrir hópum eins og 

þessum. Kosturinn við þessa þröngu skilgreiningu Gilbert er að það er alveg skýrt hvað eru 

félagshópar og hvað eru ekki félagshópar. 

Epstein setur ekki eins ströng skilyrði fyrir því að samansafn einstaklinga sé hópur og 

Gilbert. Samkvæmt honum þarf hópur að búa yfir sköpunar-, viðhalds-, og útgönguskilyrðum, 

og ef ákveðið samansafn einstaklinga býr yfir þessum atriðum þá er það hópur. Þetta er mjög 

víð og opin skilgreining á hópum og nær utan um flesta, ef ekki alla, hópa sem við viljum 

kalla félagshópa. Kenning Epstein fer lengra en þetta því hann einbeitir sér að tegundum hópa 

og þeim félagslegu staðreyndum sem eru undirstöður þeirra. Hann telur að tegundir hópa 

samanstanda af fjórum sniðum, þ.e. sköpunarsniði, viðbótareiginleikasniði, festusniði og 

tilviljunarsniði.68en þetta mun koma frekar við sögu hér að neðan. 

Ritchie setur fram ákveðin atriði sem að hennar mati allir hópar þurfa að uppfylla til 

að teljast sem hópar og einnig setur hún fram sínar tvær tegundir félagshópa, þ.e. skipulagðir 

hópar sem byggja á strangri uppbyggingu og hópar sem byggja á sameiginlegum eiginleikum. 

Hún útilokar ekki að til séu fleiri tegundir félagshópa heldur segir hún að það séu að minnsta 

kosti til þessar tvær tegundir. Tegundir hópa eru aðgreindar af skilgreiningarskilyrðum sem 

                                                 
66 Gilbert, Margaret. On Social Facts, bls.152. 
67 Sama rit, bls. 204 – 205. 
68 Epstein, Brian. „What are social groups?“, bls. 1-2. 
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gefa ákveðnum tegundum félagshópa einkenni sitt. Þau atriði sem Ritchie telur að allir hópar 

þurfi að uppfylla eru útskiptanleiki meðlima milli tíma og heima, að tilvist hópsins er ekki 

nauðsynlega á öllum tímum eða heimum, þ.e. hópurinn getur verið til á einum tímapunkti í 

ákveðnum heimi en þarf ekki að vera til alltaf í öllum heimum. Það þarf að vera hægt að 

staðsetja hann í rúmi og loks þarf að vera mögulegt að fleiri en einn hópur af sömu 

samsetningu séu til staðar á sama tíma og í sama rúmi.69 Þessi atriði eru freka almenns eðlis 

að mínu mati og segja til um það að hópar eigi að vera fyrirbæri sem sköpuð eru af fólki en 

eru ekki háðir ákveðnum meðlimum. Meðlimaskipan hópa er fljótandi, tilvist þeirra er ekki 

nauðsynleg, þeir þurfa að vera til í tíma og rúmi og hver hópur er meira en aðeins meðlimir 

hans.   

Hvað er sameiginlegt? Og hvað er öðruvísi? 

Ef reynt er að finna sameiginlega þræði milli þessara kenninga þá er ágætt að byrja á 

þeirri staðreynd að allar þessar kenningar gera ráð fyrir tilvist félagshópa og telja að þeir séu 

meira en aðeins meðlimir þeirra. Engin þessara kenninga heldur því fram að félagshópar séu 

ekki til eða að tilvist þeirra sé háð ákveðnum meðlimum. Þótt þessar kenningar hafi allar sína 

eigin útfærslu þegar kemur að tilvist og sköpun félagshópa þá er hægt að finna sameiginleg 

stef sem ég tel að gæti komið að notum við að finna sameiginlegan grundvöll.  

Epstein setur fram víðustu og opnustu skilyrðin fyrir hópaðild, og tel ég að kenning 

hans gæti fallið inn í bæði kenningu Gilbert og Ritchie. Þær myndu ef til vill ekki telja 

skilyrði Epstein nægjanlega, því þau eru of víð og afmarka ekki nógu mikið og ná yfir mun 

fleiri samansöfn einstaklinga heldur en kenningar þeirra, en ég tel samt sem áður að þær gætu 

ekki talað gegn þeim þáttum sem Epstein setur fram. Eins og áður hefur komið fram þá er 

kenning Epstein sú að hópar þurfa að búa yfir innsetningar-, viðhalds- og útgönguskilyrðum. 

Ég tel að skilyrði af þessu tagi séu innifalin í bæði kenningum Ritchie og Gilbert, Gilbert gerir 

kröfu um meðvitaða sameiningu, viðbúnað til framkvæmda og meðvitaða sundrun hópa í 

kenningu sinni á meðan Ritchie setur kröfu um uppbyggingu og uppfyllingu hlutverka í 

tegund 1 af félagshópum og um ákveðin einkenni í tegund 2. Þessi skilyrði eru ekki eins 

augljós eða nákvæm hjá Ritchie og þau eru hjá Gilbert en það er hægt að túlka 

inngönguskilyrðin í þær tegundir félagshópa sem hún setur fram sem annars vegar að þurfa að 

passa inn í uppbyggingu hópsins og þjóna hlutverki í tegund 1 af félagshópum og hins vegar 

þarf að búa yfir þeim ákveðna eiginleika sem félagshópur af tegund 2 gerir kröfu um. 

Viðhaldsskilyrðin eru að sinna sínu hlutverki innan skipulags hópsins og að búa enn yfir því 

                                                 
69 Ritchie, Katherine, „What are Groups?“, bls. 258-259. 
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einkenni sem félagshópurinn byggir á. Útgönguskilyrði væru þá að vera ekki lengur hluti af 

þeirri uppbyggingu og skipulagi sem hópurinn byggir á og þjóna ekki sínu hlutverki lengur, 

annars vegar, og hins vegar að missa það einkenni sem sameinar félagshópinn sem er verið að 

ganga úr eða leysa upp. 

Gilbert, Ritchie og Epstein virðast vera sammála um það grunnatriði að það þurfi að 

vera eitthvað form um það hvernig innganga, útganga og félagsaðild fer fram. Það þarf að 

vera til staðar eitthvað sem segir til um hverjir eru í hópnum, hvernig hægt er að fara úr 

honum og hvernig hægt er að haldast í honum. Það getur ekki hver sem er verið meðlimur í 

hvaða félagshóp sem er og hópsaðild er ekki handahófskennd. Það þarf að vera til staðar 

ástæða fyrir því að ákveðnir einstaklingar eru flokkaðir saman í félagshóp. Það væri t.d. ekki 

hægt að taka þrjá einstaklinga af handahófi sem eru staðsettir í þremur mismunandi löndum 

og ákveða að þeir séu félagshópur án þess að það sé eitthvað sem sameinar þá. Það þarf að 

vera eitthvað sameiningaratriði til staðar, ég tel einnig að það þurfi að vera ákveðið 

staðfestingaratriði fyrir því að þetta sé félagshópur. Ef þessir þrír einstaklingar væru allir 

rauðhærðir þá væri hægt að setja þá í hóp rauðhærðra vegna þess að það er „viðurkenndur“ 

hópur sem hefur afmarkað og skilgreint sameiningaratriði. Að vera með rautt hár er 

sameiningaratriði sem að hver meðlimur býr yfir sjálfur, þ.e. sameiningaratriðið er í 

meðlimunum. Það er ekki einn einstaklingur sem ákveður að einhverjir teljist sem hópur 

heldur er það ákveðið atriði sem meðlimirnir búa yfir sem sameinar þá. Það má velta því fyrir 

sér hvaðan þetta ákveðna sameiningaratriði kemur og af hverju þetta atriði skilgreinir hópinn 

frekar en annað, en þessi atriði verða frekar til umræður hér að neðan. Ekki nóg með að 

félagshópurinn rauðhærðir hafi sameiningaratriði þá hefur það einnig visst staðfestingaratriði. 

Hann er „viðurkenndur“ félagshópur að því leiti að hann er hluti af okkar samfélagi og 

félagslega bakgrunn. Það eru til brandarar um rauðhærða og ýmsar sögur um hvað felist í því 

að vera rauðhærður. Hvort það sem þessar sögur og brandarar halda fram er satt eða ekki 

kemur málinu lítið við sem stendur, heldur er aðalatriðið að þessi félagshópur er þekktur og 

hefur ákveðin sess í okkar sameiginlega bakgrunni. Hópur sem er aðeins til af því einhver 

segir það og hefur engar forsendur fyrir því að flokka meðlimi hans saman, og tilgreinir ekki 

ákveðið sameiningaratriði, getur ekki talist sem félagshópur.  Þetta virðist e.t.v. vera augljóst 

og sjálfsagt atriði en ég tel að það sé vert að gera grein fyrir því til að skýra myndina frekar. 

En ég mun fjalla frekar um þessi atriði seinna meir. 

Kenningunum greinir á um ýmis atriði og þá helst þegar kemur að útfærsluatriðum. 

Gilbert er ein um það að halda því fram að hugarástand einstaklinga sé það sem ræður 

úrslitum um það hvort að félagshópur hafi orðið til eða ekki en hún gerir kröfu um að 



                                                                                                        

 

35 

 

hópmeðlimir séu meðvitaðir um hópsaðild sína. Ritchie og Epstein opna fyrir utanaðkomandi 

þætti sem geta skipað einstaklinga í hópa án þess að einstaklingurinn sjálfur hafa eitthvað um 

það að segja eða sé meðvitaður um það. Hér er kominn augljós greinarmunur milli kenninga 

um það hvaðan sköpun hópa kemur. Hvort hún komi aðeins frá meðlimum hópsins eða hvort 

að utanaðkomandi þættir og aðstæður hafi áhrif. 

Einnig er mikilvægi markmiðs metið mismikið í þessum kenningum. Gilbert leggur 

mikla áherslu á að hópar þurfi að hafa markmið, eða sameiginlegan ásetning, en Ritchie og 

Epstein leggja ekki sömu áherslu á markmið hópa. Þau hafa víðari sýn á eðli hópa og gera ráð 

fyrir fleiri tegundum hópa en þeim sem hafa markmið eða ásetning. Hjá þeim eru til hópar 

sem að hafa föst markmið en einnig eru til hópar sem hafa jafnvel enginn markmið eða þar 

sem starfsemi hópsins er sjálft markmiðið. Ritchie og Epstein bjóða einnig upp á möguleikann 

á að hópar séu myndaðir af utanaðkomandi þáttum, en það er ekki innifalið í kenningu 

Gilbert. Að mínu mati þá birtist helsti greinarmunur þessara kenninga hér, þ.e. í þeim 

mismunandi skoðunum um hvort hópar séu eingöngu skapaðir á meðvitaðan hátt af 

meðlimunum sjálfum, og byggja þar með á hugarástandi meðlima, eða hvort utanaðkomandi 

þættir geti einnig haft áhrif á sköpun þeirra.    

Hvað eru ekki félagshópar? 

Við það að skoða þau atriði sem þessar kenningar eru sammála um og það sem þeim 

greinir á um er verið að rannsaka þá lykilspurningu „hvað eru félagshópar?“ sem er til 

umræðu hér. En það gæti komið að gagni að snúa spurningunni við og reyna að finna út hvað 

eru ekki félagshópar samkvæmt þessum kenningum og reyna að finna út hvernig hópar eru 

ekki félagshópar.  

Hjá Gilbert er aðgreining hópa og félagshópa nokkuð skýr, þ.e. þeir hópar sem hafa 

ekki sameinast á meðvitaðan hátt út frá sameiginlegri íbyggni eru ekki félagshópar. 

Samkvæmt henni eru til hópar, eins og hópur rauðhærðar einstaklinga, sem eru flokkaðir sem 

hópur en vegna þess að hann kom ekki saman á meðvitaðan hátt og hefur ekki markmið til að 

stefna að, þá er þessi hópur ekki félagshópur.70 

Ef við veltum þessari spurningu fyrir okkur út frá Ritchie og Epstein þá verður málið 

örlítið óskýrara. Ritchie setur fram sín sex atriði sem allir hópar eiga að hennar mati 

sameiginlegt, sem farið var yfir hér að ofan. Í þeim er ekki gerð sérstök aðgreining milli hópa 

og félagshópa og er þess vegna er óljóst hvort Ritchie setji samasemmerki milli hópa og 

félagshópa, eða ekki. Þessi sex atriði opna fyrir mjög margar mögulegar tegundir hópa. 
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Samkvæmt þessum atriðum væri t.d. hægt að segja að hópur rauðhærðra sé gildur hópur, og 

sá hópur fellur einnig inn í skilgreiningu Ritchie á tegund 2 af félagshópum og er þar að 

leiðandi félagshópur, sem hann væri ekki hjá Gilbert. En þetta dæmi útilokar vissulega ekki 

að til séu hópar sem eru ekki félagshópar. Ritchie setur ekki fram sérstök skilyrði fyrir 

félagshópa og nefnir aðeins tvær tegundir af þeim, sem hún tekur fram að sé ekki tæmandi 

listi, þá má e.t.v. draga þá ályktun að samkvæmt Ritchie séu allir hópar sem samanstanda af 

mannverum félagshópar. Það gæti verið svo að skilyrði Ritchie fyrir tilvist félagshópa, og það 

sem gerir hóp að félagshóp, sé að meðlimir hópsins séu mannverur, en ekki hlutir. Í atriðunum 

sex er ekkert sem gerir kröfu um að hópur sé skipaður mannverum frekar en einhverju öðru 

og gæti því skilyrðið fyrir tilvist félagshópa verið að meðlimir þurfa að vera mennskir. Samt 

sem áður er þetta mjög víð skilgreining á bæði hópum og félagshópum sem gerir myndina um 

hvað félagshópar séu ekki mikið skýrari. 

Þegar litið er á kenningu Epstein þá leggur hann áherslu á að innsetningar-, viðhalds- 

og útgönguskilyrði séu til staðar í öllum hópum og á mikilvægi þess að greina sniðin fjögur 

sem hann setur fram til að skilja eðli hópa. Það að hópur þurfi að búa yfir innsetningar-, 

viðhalds-, og útgönguskilyrðum skýrir ekki mikið hvað félagshópar eru.71 Það uppfylla ótal 

tegundir hópa þessi skilyrði, bæði hópar sem almennt séð myndu flokkast sem félagshópar og 

hópar sem gæti verið erfitt að samþykkja sem félagshópa. Ef litið er aftur á dæmið sem tekið 

var hér að ofan um hlaupahópinn þá tel ég að hópur af þessu tagi myndi almennt vera 

flokkaður sem félagshópur, bæði Gilbert og Ritchie myndu fallast á það, og þessi hlaupahópur 

uppfyllir skilyrði Epstein. En vandamálið er að handahófskennt samansafn einstaklinga sem 

er t.d. fast saman í lyftu uppfyllir þau líka. Þessir einstaklingar eiga ekkert sérstakt 

sameiginlegt nema að vera í sömu aðstæðum, en hópurinn hefur innsetningarskilyrðið um að 

hópmeðlimur þarf að vera staðsettur í þessari ákveðnu lyftu á ákveðnum tíma, 

viðhaldsskilyrðið um að vera áfram í henni og útgönguskilyrðið er að fara úr henni. Hér er 

aðeins sameiginleg staðsetning einstaklinga sem að skipar þá í hóp og að mínu mati er það 

vafaatriði hvort hópur af þessu tagi teljist sem félagshópur. Þessi þrjú skilyrði Epstein gera 

sem sagt ekki skýran greinarmun á hópum og félagshópum og segir okkur ekki mikið um 

hvað félagshópar eru.  

Epstein setur einnig fram fjögur snið í þeim tilgangi um að greina tegundir hópa, en 

það gefur í skyn að allir hópar þurfi að geta gert grein fyrir þeim atriðum sem sniðin eiga að 

greina. Til að hægt sé að greina hóp út frá sniðunum þá gerir sköpunarsniðið kröfu um að 
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hópurinn búi yfir vissri uppbyggingu og starfsemi og að hann hafi innsetningar-, viðhalds-, og 

útgönguskilyrði. Snið nauðsynlegra viðbótareiginleika gerir kröfu um að hópurinn búi yfir 

ákveðnum eiginleikum sem eru nauðsynlegir fyrir tilvist hans, festusniðið gerir kröfu um að 

þessir eiginleikar, og þar af leiðandi hópurinn, hafi festu í félagslegum veruleika okkar og 

tilviljunarsniðið gerir kröfu um að hópurinn sé hluti af hinum almenna félagslega veruleika, 

þ.e. að hann hafi áhrif á umhverfi sitt og fái tilviljunarkennda eiginleika vegna þeirra áhrifa 

sem hann hefur á umhverfi sitt.72 Með því að skoða þær kröfur sem sniðin gera til hópa kemur 

í ljós skýrari mynd af því hvað hópar eru, og það mætti jafnvel segja að þarna sé komin 

ákveðinn aðgreining milli hópa og félagshópa. Fólkið sem er fast í lyftunni saman myndar 

hóp vegna þess að það eru til staðar innsetningar-, viðhalds-, og útgönguskilyrði en þetta er 

ekki félagshópur vegna þess að eiginleikar hans hafa ekki festu í félagslegum veruleika okkar. 

Eiginleikar hans, m.a. eiginleikinn að vera á þessari ákveðnu staðsetningu í þessum 

aðstæðum, eru tilviljunarkenndir og hafa ekki festu í félagslegum bakgrunn okkar.   

Staðfestingaratriði fyrir tilvist félagshópa 

Hér tel ég að við séum komin að lykilatriði varðandi greinarmun milli hópa og 

félagshóp. Ég tel að festan sem Epstein fjallar um sé það sem aðgreinir félagshópa og hópa, 

þ.e. félagshópur hefur þessa festu en hópar sem eru ekki félagshópar hafa hana ekki. Það að 

hópur hefur þessa festu í félagslegan veruleika og bakgrunn okkar hefur þau áhrif að hópurinn 

er raunverulegur fyrir almenning og tilvist hans og annara hópa af  þessari tegund er almenn 

þekking. Ég get stofnað hljómsveit sem enginn veit af nema meðlimir hennar, en af því að 

hljómsveit er tegund af félagshóp sem hefur festu í félagslegum veruleika okkar þá getur hún 

flokkast sem félagshópur. Jafnvel ef hljómsveitin hvorki æfi, komi fram eða starfi að nokkru 

leyti telst hún sem félagshópur svo lengi sem meðlimir hennar eru meðvitað meðlimir 

hljómsveitarinnar og þeir búa yfir ígildi viðbúnaðar. Það þarf einnig að hafa átt sér stað 

ákveðið ferli um stofnun hennar og vera til staðar ákveðin útgönguskilyrði. En ef ég, upp á 

mitt einsdæmi, ákveð að ég, nágranni minn á efri hæðinni, sú manneskja sem er stödd í mestri 

hæð yfir sjávarmáli á þessu augnabliki og forseti Íslands séum saman í hóp þá flokkast sá 

hópur ekki sem félagshópur. Eiginleika- og sameiningarþættir þessa hóps velta á geðþótta 

mínum og festan, sem ég tel að sé nauðsynleg til að skilgreina hóp sem félagshóp, er ekki til 

staðar. Samansafn einstaklinga getur talist sem hópur ef það er eitthvað sameiningaratriði til 

staðar sem að sameinar þá, en ef sameiningaratriðið hefur festu í félagslegum veruleika okkar 

þá getur hópurinn talist sem félagshópur.   
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Festan er ákveðið staðfestingaratriði fyrir tilvist félagshópsins. Hún staðfestir það að 

hópurinn sé hluti af okkar félagslega veruleika og að tilvist hans sé, allavega að mestu leyti, 

almenn þekking og er hópurinn þess vegna félagshópur. En það má velta því fyrir sér hvort 

staðfestingaratriðinu þurfi ekki að fylgju viss trúverðugleiki. Félagshópurinn þarf að vera af 

tegund sem annað fólk tekur alvarlega eða að minnsta kosti sýnir viðbrögð gagnvart. Ígildi 

viðbúnaðar veittir vissan trúverðugleika, en ef við skoðum dæmið með hljómsveitina aftur 

sem hvorki æfir né starfar að nokkru leyti. Hún telst sem félagshópur vegna hugarástands 

meðlima henna og ígildi viðbúnaðar þeirra. En það er spurning hversu legni þetta samansafn 

einstaklinga geti kallað sig hljómsveit, og þar með verið félagshópur, ef hún starfar aldrei. Það 

virðist þurfa vera ákveðin krafa um trúverðugleika eða einlægni ígildi viðbúnaðarins til að 

félagshópur sem framkvæmir aldrei neitt til að vinna að sameiginlega markmiði sínu haldi 

áfram að teljast sem félagshópur. 

Hvað eru þá félagshópar og hvað svo? 

Eftir greiningu mína á kenningum Gilbert, Epstein og Ritchie og með hugmyndir 

Searle til hliðsjónar þá hef ég komist að þeirri ályktun að kenning Epstein varpi mestu ljósi á 

hvað félagshópar eru og að hópar séu aðeins félagshópar ef þeir hafa festu í félagslegum 

bakgrunni og veruleika okkar. Félagshópur þarf að vera raunverulegt fyrirbæri fyrir meðlimi 

veruleikans og vera viðurkenndir af honum. Til að samansafn einstaklinga teljist sem hópur 

þá þarf að vera til staðar ákveðið sameiningaratriði, eitthvað atriði sem allir einstaklingarnir 

hafa og hægt að aðgreina þá sem búa ekki yfir þessu sameiningaratriði frá öðrum. 

Sameiningaratriðið getur verið nánast hvað sem er en til að hópurinn geti talist sem 

félagshópur, samkvæmt minni ályktun, þá þarf sameiningaratriðið að eiga upptök sín í 

sameiginlegum félagslegum veruleika okkar og hafa festu í honum. Það að hópur hafi festu 

gerir hann ekki að félagshóp, heldur þarf festan að vera í sameiginlegum félagslegum 

veruleika okkar. Hópar sem eru ekki félagshópar samkvæmt ályktun minni hafa einnig festu, 

en sú festa getur t.d. átt upptök sín í geðþótta einstaklinga og er því ekki hluti af 

sameiginlegum veruleika okkar og getur því ekki talist sem félagshópur. 

Nú hef ég sett fram ákveðna ályktun um hvað félagshópar eru út frá þeim kenningum 

sem hefur verið fjallað um. En þá má velta fyrir sér hvaða þýðingu þessi ályktun hefur; breytir 

hún einhverju? Ályktunin gerir greinarmun á hópum og félagshópum og gerir grein fyrir því 

hvar festa sameiningarþáttanna þarf að liggja til að hópur sé félagshópur. Þessi greining 

hjálpar til vil að sjá hvaðan sameiningarþættirnir koma og hvað það er sem ákveður hvaða 

þættir það eru sem eiga að teljast sem sameiningarþættir. Einnig leggur hún áherslu á hvaðan 
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hinn félagslegi þáttur félagshópa kemur, þ.e. að hann sé tengdur sameiginlegum félagslegum 

veruleika okkar.  

Samt sem áður er enn ýmislegt sem þarf að skoða betur þegar kemur að því að greina 

sköpun félagshópa. Skoða þarf það hvernig sameiningar þættir eru ákvarðaðir og hvað það sé 

sem skipar einstaklinga í flokka sem mynda hópa og félagshópa. Spurningar eins og hvaðan 

kemur það kennivald sem að segir til um hvaða hópar eru til og eru myndaðir? Af hverju er 

það þessi ákveðni eiginleiki sem að sameinar fólk í hóp en ekki einhver annar? eru dæmi um 

spurningar sem ég mun reyna svara í framhaldinu og mun ég nýta mér kenningar um 

félagslega smíðahyggju, ásamt þeim kenningum sem þegar hefur verið fjallað um, í því 

verkefni.   

IV. Félagsleg smíðahyggja 

Hér hefur verið farið í gegnum ýmsar kenningar og hugmyndir um okkar félagslega 

veruleika og félagslega þætti sem eru hluti af honum. Félagsleg smíðahyggja (e. social 

construction) er einnig kenning um þætti úr okkar félagslega veruleika. Félagsleg 

smíðahyggja fjallar í grófum dráttum um það sem verður til vegna áhrifa samfélags og 

félagslegra þátta. Settar hafa verið fram margskonar útgáfur, túlkanir og mismunandi 

skilningar á félagslegri smíðahyggju og mun ég fara í gegnum nokkrar hér og sjá hvernig þær 

geta hjálpað okkur við að skilja tilurð og eðli félagshópa. 

Almenn umfjöllun 

Þegar fjallað eru um félagslega smíðahyggju er gott að byrja á hugmyndum Ian 

Hacking. Hugmyndir Hacking hafa haft töluverð áhrif á umræðuna um félagslega 

smíðahyggju og er útgangspunktur margra annara hugsuða þegar kemur að umfjöllun um 

félagslega smíðahyggju. Í bók sinni The Social Construction Of What?73 veltir Hacking því 

fyrir sér hvað það sé sem verið er að smíða í félagslegri smíðahyggju. Hann kemst að því að 

það eru ótal mismunandi fyrirbæri sem teljast vera félagslega smíðuð en það sem sameinar 

þær staðhæfingar að ákveðið fyrirbæri sé félagslega smíðað er viss löngun eða krafa um að 

auka meðvitund um hvað þessi fyrirbæri eru í raun og veru. Samkvæmt Hacking þá gagnrýna 

kenningar um félagslega smíðahyggju núverandi ástand og setur hann fram ákveðna formúlu 

um hverju kenningar um félagslega smíðahyggju þurfa að halda fram. Það er 1) að fyrirbæri X 

þyrfti ekki að hafa verið til, eða þarf ekki að vera eins og það er. X, í núverandi ástandi, er 
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ekki ákvarðað af náttúrulegum þáttum og er því ekki óhjákvæmilegt. Hacking telur 

kenningarnar oft taka annað skref sem felur í sér að 2) X er slæmt eins og það er og 3) að það 

væri betra ef X yrði upprætt eða tæki róttækum breytingum.74 Þessari formúlu fylgir sú 

forsenda að 0) í núverandi ástandi er litið á X sem sjálfsagðan hlut og X virðist 

óhjákvæmilegt. Hacking setur forsendu 0) fram vegna þess að hann telur tilgangslaust að 

fjalla um fyrirbæri sem eru augljóslega félagslega smíðuð. Til að umfjöllun um félagslega 

smíðahyggju sé gagnleg telur hann nauðsynlegt að fyrirbærið sem fjallað er sé almennt ekki 

talið vera félagslega smíðað.75 Í þessari útgáfu Hacking af félagslegri smíðahyggju er aðal 

áherslan að uppræta óhjákvæmileika ákveðinna fyrirbæra sem Hacking gefur sér að séu oft 

slæm.  

Hacking skiptir afurðum félagslegrar smíðahyggju í tvo flokka, hugmyndir og hluti. 

Til eru félagslega smíðaðar hugmyndir, og hugmyndir um hluti, og svo eru einnig til hlutir 

sem hafa verið smíðaðir af félagslegum þáttum og byggja tilvist sína á þeim. Félagslega 

smíðaðir hlutir (e. objects) í skilningi Hackings eru til í okkar veruleika í hinum almenna 

skilningi, eins og hann orðar það. Þessi skilningur er samt sem áður frekar víður og geta hlutir 

t.d. verið tegundir af fólki, eins og börn eða aldraðir, ástand eins og sjúkdómar, gjörðir, 

athafnir, hegðanir, félagslegar stéttir, lífsreynslur og efnislegir hlutir, svo dæmi séu tekin. 

Félagslega smíðaðar hugmyndir geta t.d. verið hugtök, trú, viðhorf og kenningar. Hugmyndir 

af þessu tagi eru ræddar, samþykktar, sameiginlegar og rökræddar. Þetta eru hugmyndir um 

hluti sem eru í veruleika okkar en ekki hlutirnir sjálfið. Segja má að félagslega smíðaðar 

hugmyndir séu hugrænar framsetningar á hlutum á meðan félagslega smíðaðir hlutir eru 

framsetningar þeirra í veruleikanum. Skilin þarna á milli geta verið óljós en mikilvægt er að 

það sé skýrt hvort verið sé að fjalla um félagslega smíðaða hlutinn eða hugmyndina um hann 

á hverjum tíma.76 

Hacking leggur áherslu á að sköpunarferlið sem á sér stað þegar eitthvað er félagslega 

smíðað er sögulegt ferli. Það er, að þetta ákveðna fyrirbæri sem er smíðað mótast í gegnum 

tíma af félagslegum þáttum sem eru til staðar á þeim tímum, aðstæðurnar sem fyrirbærið býr 

við í gegnum söguna orsaka það félagslega smíðaða fyrirbæri sem er núna til staðar í 

samtímanum. Þegar Hacking reynir að sýna fram á að þetta fyrirbæri hafi ekki þurft að vera til 

eða eins og það er þá rekur hann sögulega þróun þess fyrirbæris, og þeirra félagslegu þátta 
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sem mótuðu það, og sýnir hvernig sagan hefði getað verið öðruvísi en hún var og hvernig 

fyrirbærið í núverandi ástandi er ófyrirséð orsök sögunar.77  

   Félagslega smíðaðar hugmyndir 

Þegar við hugsum um félagslega smíðaðar hugmyndir þá virðist nokkuð augljóst að 

kenning Hackings um sögulega þróun eigi vel við. Það er erfitt að mótmæla því að félagslegir 

þættir í samfélagi okkar hafi áhrif á hugmyndir okkar um hluti og þess vegna virðist það 

nokkuð rökrétt ályktun að hugmyndir okkar mótist í gegnum tíma og söguna. Sally Haslanger 

bendir á hvað það virðist augljóst að söguleg þróun hafi áhrif á smíði hugmynda okkar og 

kallar það viðhorf „hina hefðbundnu skoðun“ og telur að félagslega smíðaðar hugmyndir 

samkvæmt þessari kenningu, í almennum skilningi, uppfylli ekki forsendu 0), það að í 

núverandi ástandi sé litið á X sem sjálfsagðan hlut og X virðist óhjákvæmilegt. Ef það telst 

sem hin hefðbundna skoðun að hugmyndir okkar séu orsök félagslegra þátta og aðstæðna í 

gegnum tíma þá myndi hugmyndin varla teljast sem óhjákvæmileg. Haslanger túlkar Hacking 

sem svo að hann setji umræðuna upp á þann hátt að á annarri hliðin er verið að halda því fram 

að hugmyndir okkar eigi upptök sín alfarið í því hvernig hluturinn er í raun og veru. 

Raunverulegt eðli hlutarins orsakar hugmyndir okkar um hann og þess vegna eru þær 

hugmyndir óhjákvæmilegar. Á hinni hliðinni er því haldið fram að hugmyndir okkar séu 

alfarið smíðaðar af félagslegum þáttum og sögulegri þróun þeirra, hugmyndir okkar um hluti 

eru að engu leyti ákvarðaðar af eðli þeirra. Haslanger telur að þetta vera tvö öfgasjónarmið 

sem í raun ekki margir aðhyllast og eru ótrúverðug. Millivegurinn milli þessara tveggja 

sjónarmiða er það sem er áhugavert að mati Haslanger og telur hún að Hacking seti ekki 

mikið fram í umræðuna um hann og að kenning hans og forsendur fyrir félagslegri 

smíðahyggju gangi ekki upp ef reynt er að skoða milliveginn. Hacking einbeitir sér frekar að 

öfgasjónarmiðum sem eru málinu að vissu leyti óviðkomandi, að mati Haslanger.78 

Félagslega smíðaðir hlutir 

Þegar litið er til félagslega smíðaðra hluta þá er meðal annars verið að fjalla um 

félagslega smíðaðar tegundir fólks, þ.e. fólkstegundir (e. human kinds). Þegar fólk er 

afmarkað niður í félagshópa eru það meðal annars ákveðnar fólkstegundir sem eru flokkaðar 

saman og geta þess vegna kenningar um fólkstegundir varpað ljósi á eðli og tilurð félagshópa. 

Samkvæmt kenningu Hackings eru félagslega smíðaðir hlutir til í veruleika okkar og á það 

                                                 
77 Sama rit, bls. 37. 
78 Haslanger, Sally. „Social Construction: The “Debunking“ Project“ í Socializing Metaphysics, ritstj. Schmitt, 

Frederick F. (New York: Rowman & Littlefield publishers, 2003) bls. 304-307. 
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meðal annars við um fólkstegundir. Eins og kom fram hér að ofan þá byggir Hacking 

kenningu sína um félagslega smíðaðar hugmyndir á orsökum sögulegs ferlis. Haslanger og 

Ron Mallon telja þann skilning á félagslegri smíðahyggju ekki nægilegan og gera greinarmun 

á félagslegri smíðahyggju í orsakaskilningi (e. causal construction) og samsetningarskilningi 

(e. constitutive construction) þegar kemur að félagslega smíðuðum hlutum.   

Orsaka- og samsetningarskilningur félagslegrar smíðahyggju 

Haslanger og Mallon telja að það vanti þennan greinarmun í kenningu Hackings um 

félagslega smíðahyggju og setja þau fram, hvort um sig, greinarmun á félagslegri 

smíðahyggju í orsaka- og samsetningarskilningi. Samkvæmt Haslanger er X félagslega 

smíðað samkvæmt orsakaskilningi sem F ef, og aðeins ef, félagslegir þættir gegna mikilvægu 

hlutverki í að orsaka það að X hafi þá eiginleika sem gerir það að F. Hins vegar er X 

félagslega smíðað í samsetningarskilningi sem F, ef og aðeins ef, X er af tegund eða gerð F 

þannig að skilgreiningin á því að vera F felur í sér tilvísun í félagslega þætti.79 Dæmi um 

félagslega smíðahyggju í orsakaskilningi samkvæmt Haslanger er að skoðanir og viðhorf 

innan samfélags um hvernig fæðu fólk eigi að borða hafa haft orsaka áhrif á það hvernig 

líkamsbygging mannvera í nútímanum er og væri hægt að halda því fram að líkamsbygging 

nútíma mannvera sé félagslega smíðuð í orsakaskilningi.80 Dæmi um félagslega smíðahyggju 

í samsetningarskilningi er eiginleikinn að vera töff (e. cool). Það sem ákvarðar hvað telst sem 

töff eru ekki eðlislægir eiginleikar sem aðeins sumir einstaklingar búa yfir. Heldur er til staðar 

ákveðið kennivald sem sker úr um hvað telst töff. Þetta kennivald gæti t.d. verið 

tískuiðnaðurinn eða klíka í menntaskóla. Það felst í skilgreiningunni á að vera töff að ákveðin 

félagsleg öfl, t.d. tískuiðnaðurinn eða menntaskólaklíka, viðurkenni að einstaklingurinn sé töff 

og þess vegna er eiginleikinn að vera töff félagslega smíðaður í samsetningarskilningi.81       

Greinarmunur Mallon er að vissu leyti svipaður greinarmun Haslanger en hefur aðeins 

aðrar áherslur. X orsakasmíðar Y, samkvæmt Mallon, ef og aðeins ef, X orsakar tilvist eða 

áframhaldandi tilvist Y eða að X stjórni þeim eiginleikum sem eru einkennandi fyrir tegund 

Y. Þegar kemur að samsetningarskilningi þá telur Mallon að X samsetningarsmíða Y, ef og 

aðeins ef, huglægar eða félagslegar athafnir gagnvart einstaklingi y eru frumspekilega 

nauðsynlegar til að y sé Y.82 Félagsleg smíð í orsakaskilningi samkvæmt Mallon býður upp á 

                                                 
79 Haslanger, Sally. Resisting Reality: Social Construction and Social Critique, (New York: Oxford University 

Press, 2012) bls. 131. 
80 Sama rit, bls. 95. 
81 Sama rit, bls. 92. 
82 Mallon, Ron. „Naturalistic Approaches to Social Construction,“ The Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
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möguleikann að efnislegir hlutir sem smíðaðir eru af mönnum geti talist sem orsakasmíðaðir 

hlutir. Esa Diaz-Leon fer yfir dæmi frá honum í grein sinni What is Social Construction? Út 

frá túlkun Diaz-Leon þá telur Mallon það flokkast sem félagsleg orsakasmíði ef hlutur er 

smíðaður af aðilum sem hafa þann ásetning að smíða þann hlut. Það er samt sem áður ekki 

nauðsynlegt að hlutur eins og armbandsúr sé smíðað af mönnum, það er mögulegt, þó mjög 

ólíklegt, að einhvers staðar í heiminum liggur hlutur sem hefur myndast algjörlega óháð 

mannlegum afskiptum sem myndi flokkast sem armbandsúr. Þess vegna er ekki hægt að segja 

að hlutur eins og armbandsúr sé samsetningarsmíði, vegna þess að hluturinn armbandsúr er 

ekki frumspekilega háður félagslegum áhrifum. Viðhorf mannfólks orsakar tilvist 

armbandsúra að því leyti að það flokkar hluti af ákveðinni gerð sem armbandsúr, en viðhorf 

mannfólks er ekki nauðsynlegt til að hluturinn sjálfur sé til.83 Mallon telur skýrasta dæmið um 

félagslega smíðahyggju í samsetningarskilningi vera félagslegar staðreyndir (e. social facts) 

og tekur dæmi frá John Searle um að kokkteilveisla geti að verið kokkteilveisla ef litið er á 

veisluna sem kokkteilveislu. Það er frumspekilega nauðsynlegt að ákveðin huglæg og 

félagsleg viðhorf séu til staðar gagnvart veislunni til að hún geti talist sem kokkteilveisla.84  

Fleiri dæmi um samsetningasmíðaða hluti eru félagsleg hlutverk og félagslegar 

stofnanir. Haslanger tekur dæmi um félagslegu stofnunina hjónaband og félagslega hlutverkið 

eiginmaður. Það að vera eiginmaður er að vera karlmaður sem er lagalega giftur. Það að 

karlmaðurinn sé giftur orsakar ekki að hann verði eiginmaður, heldur felst það í því að vera 

eiginmaður að vera lagalega giftur.85 Til að eiginmaður geti verið til þá þurfa að vera til staðar 

ákveðin lagaleg skilyrði og félagslegar athafnir sem þarf að framkvæma og karlmaðurinn sem 

giftist þarf að vera vera staðsettur í ákveðnu samhengi þessara þátta til að teljast sem 

eiginmaður. Án þessara félagslegu hefða, reglna og athafna væri ekki til neitt sem heitir 

eiginmaður. Það ætti því að vera nokkuð ljóst að tilvist samsetningarsmíðinnar eiginmaður er 

háð félagslegum þáttum.86    

Fólkstegundir er sú tegund hluta sem verður mest til umfjöllunar hér, vegna þess að 

það er sú tegund félagslega smíðaðra hluta sem kemur helst að félagshópum og tilurð þeirra.  

Félagslegar tegundir og fólkstegundir 

Hér tel ég skynsamlegt að gera grein fyrir muninum á milli félagslegra tegunda (e. 

social kinds) og fólkstegunda (e. human kinds). Þessi tvö hugtök eiga ýmislegt sameiginlegt 

                                                 
83 Diaz-Leon, Esa. „What is Social Construction?“ European Journal of Philosophy nr. 4 (2013): bls. 1142. 
84 Mallon, Ron. „Naturalistic Approaches to Social Construction“, bls. 4. 
85 Haslanger, Sally. „Social Construction: The “Debunking“ Project“ bls. 317. 
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og í þessari umræðu blandast þau saman að vissu leyti. Fólkstegund er afmörkuð tegund af 

manneskjum, þ.e.a.s. það er eitthvað sem einkennir þann afmarkaða hóp einstaklinga sem 

teljast sem ákveðin fólkstegund. Félagsleg tegund er afmörkuð tegund af manneskjum sem er 

félagslega smíðuð, þ.e. félagslega tegundin er ekki einkennd af eiginleikum sem eru 

náttúrulegir eða eðlislægir. Heldur eru einkennandi eiginleikar hennar félagslega smíðaðir. Til 

geta verið fólkstegundir sem einkennast af líffræðilegum eða eðlislægum þáttum og eru þess 

vegna ekki félagslegar tegundir, en aftur á móti þá eru til fólkstegundir sem eru einkenndar af 

félagslega smíðuðum þáttum og teljast því sem félagslegar tegundir. Einnig eru til 

fólkstegundir sem eru almennt taldar vera einkenndar af líffræðilegum eða eðlislægum þáttum 

en haldið er fram að þeir eiginleikar sé í raun og veru félagslega smíðaðir, og sú ákveðna 

fólkstegund þar að leiðandi félagsleg tegund.87 

Þrjár gerðir félagslegra tegunda 

Muhammad Ali Khalidi veltir því fyrir sér í grein sinni Three Kinds of Social Kinds 

hvort mögulega séu einhverjar félagslegar tegundir sem eru náttúrulegar tegundir. Í þeirra 

rannsókn greinir hann þrjár gerðir félagslegra tegunda og mun ég nú fara í gegnum þessar 

gerðir. Khalidi lítur á félagslegar tegundir sem verufræðilega huglægar vegna þess að þær eru 

háðar huglægum þáttum eins og skoðunum og öðrum yrðingarafstöðum (e. propositional 

attitudes) mannvera. Khalidi gerir greinarmun á félagslegum tegundum og fólkstegundum að 

því leyti að hann útilokar ekki að það geta verið til fólkstegundir sem eru ekki félagslegar 

tegundir og hann telur að til séu félagslegar tegundir sem eru ekki fólkstegundir, t.d. ríkjandi 

dýr í hjörð eða forystusauðir. En hann telur að þessar tvær tegundir skarist það mikið og eru 

nógu líkar til að það sé óhætt, í samhengi umfjöllunar sinnar, að líta á félagslegar tegundir og 

fólkstegundir sem sama hlutinn. Athygli Khalidi er á þeim tegundum sem eru bæði 

félagslegar- og fólkstegundir og koma því tilfelli sem tilheyra ekki bæði félagslegum- og 

fólkstegundum þessari umræðu ekki við.88  

Fyrsta gerð félagslegrar tegundar sem Khalidi setur fram einkennist af því að tilvist 

hennar er ekki háð yrðingarafstöðum mannvera gagnvart henni. Dæmi um þetta eru 

fjármálakreppur og kynþáttafordómar. Vissulega er þessi gerð félagslegra tegunda háð tilvist 

mannvera og yrðingarafstöðum þeirra, en þær yrðingarafstöður þurfa ekki að innihalda 

hugtakið kynþáttafordómar til að sú félagslega tegund sé til. Til að kynþáttafordómar séu til í 

samfélagi þurfa aðeins að vera til staðar meðlimir samfélagsins sem að búa yfir fordómum 

                                                 
87 Ásta Kristjana Sveinsdóttir, „Fólkstegundir: Um veitingu félagslegra eiginleika“ Hugur, nr. 21 (2009) bls. 52. 
88 Khalidi, Muhammad Ali. „Three Kinds of Social Kinds“ Philosophy and Phenomenological Research, nr. 1 
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gagnvart öðrum kynþáttum, hugtakið kynþáttafordómar þarf ekki að vera til staðar til að það 

geti átt sér stað.89  

Önnur gerð félagslegra tegundar sem Khalidi setur fram er sú gerð sem að einhverju 

leyti er háð viðhorfum og skoðunum mannvera um hana. Þessi viðhorf og skoðanir þurfa samt 

ekki að beinast að hverju tilteknu tilviki af þessari ákveðnum félagslegu tegund. Dæmi um 

félagslegar tegundir af þessari gerð eru peningar og stríð. Það þurfa að vera til staðar 

einhverjir meðlimir samfélags sem að búa yfir yrðingarafstöðu gagnvart þessum atriðum til að 

þau séu til. Atriði eins og stríð og peningar þurfa sem sagt að vera til sem hugmynd í 

samfélagi til að hafa áhrif, en hvert einasta tilvik af þessum atriðum þarf ekki að vera 

viðurkennt sem stríð eða peningar til að tilvikin séu af þessari ákveðna félagslega tegund. 

Hugmyndin um stríð getur verið til en ef það kemur upp tilvik sem uppfyllir skilyrðin fyrir 

því að flokkast sem stríð, en það er ekki til staðar yrðingarafstaða gagnvart tilvikinu um að 

það sé stríð eða fólk hugsar ekki um þetta tilvik sem stríð, þá er það samt sem áður stríð. 

Khalidi telur að til séu vissar skilgreiningar um hvað stríð sé og að ekki sé nóg að 

almenningur hugsi um eitthvað sem stríð til að það flokkist sem stríð, og eins getur stríð átt 

sér stað án þess að einhver telur það vera það. Stríð þarf t.d. að hafa visst skipulag og 

ásetning, það nægir ekki að til staðar séu útbreidd átök, heldur þurfa þau að vera samkvæmt 

ákveðnu formi.90 

Þriðja gerð félagslegra tegunda sem Khalidi greinir eru þær tegundir þar sem bæði 

tilvist hugmyndarinnar um tegundina og tilvika af tegundinni er háð viðhorfi og afstöðu 

mannvera gagnvart þeim. Ekki er nóg að meðlimir samfélags hafi afstöðu gagnvart tegundinni 

sjálfri, heldur þurfa þeir einnig að hafa afstöðu gagnvart hverju tiltekna tilviki af tegundinni. 

Khalidi telur að félagslegar tegundir af þriðju gerðinni séu helst hefðbundnar tegundir þar sem 

eiginleikar og skilyrði aðildar eru skjalfest í lögum. Hann tekur dæmi um félagslegu 

tegundina forsætisráðherra. Forsætisráðherra getur ekki verið til án settra reglna eða hefða um 

þá félagslegu tegund og hvernig hún verður til. Einnig telur hann að enginn geti talist sem 

forsætisráðherra nema sá einstaklingur sé talinn vera forsætisráðherra. Hér er dæmi um að 

félagslega tegundin sjálf er háð skoðunum og viðhorfum fólks, en einnig eru tilvik þessarar 

félagslegu tegundar háð skoðunum og viðhorfum fólks.91 

Khalidi telur einn helsta mun þessara gerða félagslegra tegunda vera hversu háð 

hugsunum (e. mind-dependent) þær eru. Tilvist gerðar eitt er háð hugsunum að því leyti að 
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hugmyndin um félagslega tegund af þeirri gerð þarf að vera til staðar, en hugsanir þurfa ekki 

að beinast að tegundinni beint til að hún sé til. Fjármálakreppa er til svo lengi sem hugmyndin 

um hana er til og skilgreiningin á því hvað fjárhagskreppa er segir til um hvort tilvik af 

fjármálakreppu séu til staðar, ekki afstaða fólks. Gerð tvö er heldur háðari hugsunum heldur 

en gerð eitt. Ákveðnar hugsanir þurfa að beinast að þessari gerð til að hún sé til, en tilvik af 

henni geta átt sér stað án aðkomu hugsana eða hugrænna athafna. Gerð þrjú og tilvik hennar 

eru algjörlega háð hugsunum og hugrænum athöfnum. Þessi gerð og tilvik hennar eru ekki til 

ef ekki er fyrir hugsanir, skoðanir eða viðhorf gagnvart þeim.92 

Þessi greining Khalidi er áhugaverð í samhengi við félagshópa að því leytinu til að 

hægt er að skoða hvort ákveðnar tegundir félagshópa passi inn í greiningu hans á þessum 

þremur gerðum félagslegra tegunda. Ef við byrjum á gerð eitt, aðild í félagshóp sem væri af 

þessari gerð þyrfti að vera háð mjög skilgreindum skilyrðum. Eins og fjármálakreppa hefur 

ákveðna skilgreiningu, þ.e. að ákveðin þróun í efnahag telst sem fjármálakreppa, þá þyrfti 

hópurinn að vera skýrt skilgreindur. Tegund hópsins má samt sem áður ekki vera háð 

náttúrulegum þáttum. Ef til vill væri hægt að segja að félagshópurinn rasistar sé dæmi um hóp 

af þessari gerð félagslegrar tegundar. Svo lengi sem hugmyndin um rasista er til þá eru 

ákveðnir einstaklingar sem að falla inn í þann hóp sama hvort þeir telji sig eiga heima þar eða 

ekki, eða hvort komið sé fram við þá sem rasista. Ef einstaklingur býr yfir ákveðnum 

skoðunum þá fellur hann inn í skilgreiningu á því að vera rasisti óháð hugsunum og 

viðhorfum. Erfiðara er að finna hóp sem gæti passað við gerð tvö af félagslegri tegund. Eins 

og stríð þá þyrfti hópurinn að vera af tegund sem er nokkuð hefðbundin. Það þarf að vera 

almenn þekking að þessi tegund af hóp sé til, eins þarf að vera skilgreining um hvað teljist 

sem svona hópur. Rétthentir einstaklingar gæti verið hópur af þessari gerð. Skilyrðin fyrir 

aðild í þennan hóp er að vera rétthentur og það eru ákveðin skilyrði sem segja til um það hvort 

einstaklingur sé rétthentur eða ekki. Ef samansafn einstaklinga kemur saman og allir eru 

rétthentir þá er til staðar hópur rétthentra einstaklinga, sama hvort einstaklingarnir sjálfir geri 

sér grein fyrir því eða ekki. Þeir gætu verið að hitast í bókaklúbb eða fyrir tilviljun í lyftu, en 

það breytir því ekki að það sé kominn saman hópur rétthentra einstaklinga. En hvort þetta 

myndi teljast sem félagshópur má deila um. Gerð þrjú af félagslegum tegundum er algjörlega 

háð hugsunum og viðhorfum gagnvart tegundinni og tilvikum af henni. Hægt væri að nota 

dæmi Khalidi um forsætisráðherra sem dæmi um félagshóp, þ.e. félagshópurinn 

forsætisráðherrar, sem dæmi. Þriðju gerð félagslegra tegunda er nokkuð auðveldlega hægt að 
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yfirfæra á félagshópa vegna þess hversu huglæg hún er. Skólastjórar væri annað dæmi, ekki 

væri til neinn skólastjóri ef ekki væri fyrir ákveðið ferli og reglur um það hvernig hann er 

skipaður og ef engin kemur fram við hann sem skólastjóri þá býr hann ekki yfir þeim völdum 

sem skólastjórar eiga að hafa. Þessi gerð á ágætlega við félagshópa sem veita meðlimum 

sínum völd, af því að völd þurfa að vera viðurkennd af öðrum til að hafa áhrif. 

Fólkstegundir 

Hacking telur fólkstegundir vera eina tegund hluta sem eru félagslega smíðaðir. 

Fólkstegundir eru samansafn einstaklinga sem sameinast yfir einhverju ákveðnu skilgreinandi 

atriði sem er ekki háð náttúrulegum eða líffræðilegum þáttum. Hacking setur fram hugtakið 

víxlverkandi tegundir (e. interactive kinds), en það eru fólkstegundir sem eru í samskiptum 

við og hafa áhrif á einstaklinga af sömu tegund. Meðlimir þessarar fólkstegundar geta orðið 

meðvitaðir um það hvernig þeir eru flokkaðir breytt hegðun sinni í samræmi við það. Einnig 

eru til hlutlausar tegundir (e. indifferent kinds) en meðlimir þeirra tegunda eru ekki meðvitaðir 

um tegund sína og flokkun og hefur sú staðreynd að þeir eru flokkaðir sem ákveðin 

fólkstegund engin áhrif á hegðun þeirra.93 Flokkun á einstaklingum niður í tegundir og hópa 

er, samkvæmt Hacking, ekki aðeins að taka einstaklinga með ákveðna eiginleika og setja þá í 

viðeigandi flokk. Heldur getur það sem við eignum ákveðnum fólkstegundum bæði komið á 

fót og styrkt ákveðna flokkun. Ef  sú flokkun er víxlverkandi tegund þá getur hún þróað með 

sér þá eiginleika sem að passa við þá fólkstegund sem hún er stimpluð sem í gegnum ferli sem 

að Haslanger kallar samskiptasmíði (e. discursive construction). Eitthvað er samskiptasmíðað 

ef það er eins og það er vegna þeirra eiginleika sem því er eignað eða vegna þess hvernig það 

er flokkað. Haslanger viðurkennir að þessi hugmynd er frekar óljós og að einhverju leyti erum 

við öll samskiptasmíðuð. Við erum þeir einstaklingar sem við erum í dag vegna eiginleika 

sem okkur er eignað eða sem við eignum okkur sjálf.94 

Þegar þetta ferli á sér stað þar sem fólkstegundir verða til og þróast vegna þess 

félagslegs samhengis sem þær eru í á sér stað það sem Hacking kallar viðbragðs lykkja (e. 

feedback loop). Ásta Sveinsdóttir útskýrir viðbragðs lykkjuna í grein sinni Social 

Construction þannig að viðbragðs áhrifin (e. looping effect) eru það að lýsa eða skilgreina X 

sem F er verið að gera X að F. Viðbragðsáhrifin eiga aðeins við þar sem X er viðfang sem býr 

yfir getunni að bregðast við því að vera skilgreint á ákveðin hátt. Þetta getur leitt til þess að 

einstaklingar sem að eru flokkaðir sem ákveðin fólkstegund, réttilega eða ekki, bregðist við 

                                                 
93 Hacking, Ian. The Social Construction Of What? bls. 32-34. 
94 Haslanger, Sally. „Social Construction: The “Debunking“ Project“ bls. 310. 
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flokkuninni með því að hegða sér samkvæmt skilgreiningu fólkstegundarinnar. Hacking tekur 

dæmi um einstaklinga sem hafa verið greindir með ákveðnar geðraskanir. Þegar þeir 

einstaklingar fá skilgreiningu á sjálfum sér sem útskýrir þeirra upplifun getur það leitt til þess 

að þeir samræmi sig skilgreiningunni og byrji að haga sér meira samkvæmt henni. Hér er í 

raun verið að félagslega smíða hugmynd en einnig hlut, því hugmyndin um hlutinn mótar 

hlutinn sjálfan.95 Viðbragðslykkjan á að sýna hvernig hugmyndir geta haft áhrif á 

fólkstegundir og hvernig viðhorf meðlima fólkstegundarinnar gagnvart sjálfum sér og viðhorf 

annarra gagnvart þeim getur haft áhrif á hvað fólkstegundin er. 

Þrjár aðferðir til að félagslega smíðað fólkstegundir 

Ron Mallon telur að félagslega smíðaðar fólkstegundir séu helst tengdar við deilur um 

hvort náttúrulegt mannlegt eðli sé til og, ef svo, hversu stóran þátt það spilar í félagslegum 

veruleika okkar. Mallon setur fram þrjár aðferðir til að félagslega smíða fólkstegundir sem eru 

allar mismunandi en útiloka ekki hver aðra. Þessar aðferðir eru smíði út frá aðgreiningu (e. 

construction by individuation), félagslega háð smíðahyggja (e. social dependence 

constructionism) og félagshlutverka smíðahyggja (e. social role construction).96 

Smíði út frá aðgreiningu snýst um það sem ákveður hvaða eiginleikar eru einkennandi 

fyrir ákveðna fólkstegund. Með aðgreiningu er verið að taka í burtu þá sem ekki uppfylla þau 

skilyrði, eða búa ekki yfir þeim eiginleikum, sem eru nauðsynlegir til að vera hluti af 

ákveðinni fólkstegund. Því strangari sem skilyrðin eru, og því fleiri sem eiginleikarnir eru, því 

erfiðara er að finna einstaklinga sem geta talist meðlimir fólkstegundarinnar. Mallon tekur 

dæmi um fólkstegundina samkynhneigðir. Ef skilyrðin fyrir því að teljast samkynhneigður er 

að samsama sig hugtakinu samkynhneigður einstaklingur, þá voru engir samkynhneigðir 

einstaklingar til á fyrri tímum áður enn hugtakið samkynhneigð varð til. En ef skilyrðin fyrir 

samkynhneigð eru að einstaklingur hafi ákveðin kynferðislegan áhuga á einstaklingum af sínu 

eigin kyni, þá er auðveldara að finna einstaklinga sem uppfylla skilyrðin fyrir því að flokkast 

sem samkynhneigður einstaklingur, sama hvort hugtakið hafi verið til á þeim tímapunkti eða 

ekki. Mallon bendir á að það vill enda þannig að sjónarmiðum sem þessu sé stefnt gegn 

sjónarmiðum um líffræðilega þætti sem skilyrði og forsendu flokkunar í fólkstegundir. Mallon 

telur að þessi tvö sjónarmið stangist ekki endilega á. Munurinn er aðeins sá að þessar tvær 

hliðar skilgreina samkynhneigð út frá mismunandi eiginleikum og setja mismunandi skilyrði 

fyrir því hvað telst sem samkynhneigður einstaklingur.97 Smíði út frá aðgreiningu er í rauninni 

                                                 
95 Ásta Sveinsdóttir, „Social Construction“ Philosophy Compass, nr. 12 (2015): bls. 884-885. 
96 Mallon, Ron. „A Field Guide to Social Construction“ Philosophy Compass, nr. 1 (2007): bls. 97-98. 
97 Sama rit, bls. 98. 
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aðeins sú aðferða að skilgreina hvaða einkenni og skilyrði einstaklingar þurfi að uppfylla til 

að teljast sem ákveðinn fólkstegund. 

Þegar Mallon fjallar um félagslega háða smíðahyggju þá stillir hann eiginleikunum 

sem hún smíðar upp gegn kenningum um eðlislæga (e. innateness) eiginleika. Ef eiginleiki á 

að teljast eðlislægur þá þarf hann að geta þróast meðal fólks yfir breitt svið og við 

mismunandi aðstæðum. Sem dæmi nefnir Mallon eiginleikann að hafa lappir og eyru, þessir 

eiginleikar eru sameiginlegir mannfólki um allan heim við mjög fjölbreyttar aðstæður. 

Landfræðileg staðsetning, veðurfar, mataræði, menningarlegir þættir eða félagslegar aðstæður 

hafa almennt ekkert með þróun þessara eiginleika að gera og teljast þeir þess vegna sem 

eðlislægir. Þegar kemur að félagslega háðri smíðahyggju minnir Mallon á hugmynd Hacking 

um að félagsleg smíðahyggja snýr meðal annars að því að mótmæla því að sumir eiginleikar 

séu eðlislægir. Eiginleiki sem er félagslega smíðaður hefur þróast með menningu og 

ákvörðunum mannfólks og ná þeir eiginleikar ekki yfir vítt svíð mismunandi kringumstæðna, 

eins og eðlislægu eiginleikarnir. Þótt að Mallon stilli félagslega smíðuðum eiginleikum gegn 

eðlislægum þá er eiginleiki ekki alltaf annað hvort eðlislægur eða félagslega smíðaður, sumir 

eiginleikar eru hvorugt t.d. eiginleikinn að vera sólbrunninn. Það að eiginleiki sé eðlislægur 

þýðir ekki heldur að allir þurfi nauðsynlega alltaf að búa yfir þeim eiginleika. Að mati Mallon 

getur félagslega háð smíðahyggju haft áhrif á eðlislæga eiginleika og breytt þeim. Það er t.d. 

hægt að ímynda sér samfélag þar sem er hefð fyrir því að höggva af hægri hönd allra meðlima 

samfélagsins þegar þeir ná tvítugsaldri. Það að fæðast með tvær hendur er eðlislægur 

eiginleiki, hann er til staðar við fjölbreyttar aðstæður um heim allan, en í þessu ákveðna 

samfélagi hefur félagslega smíðaði eiginleikinn að hafa aðeins eina hönd eftir tvítugsaldur 

þróast, þetta væri dæmi um félagslega háða smíðahyggju. Með þessu er Mallon aðeins að 

benda á að eðlislægir eiginleikar eru ekki endilega óhjákvæmanlegir eða nauðsynlegir. 

Félagslega háð smíðahyggja er smíðahyggja sem er undir áhrifum ákveðinna menningarheima 

og smíðar eiginleika sem eru staðbundnir við þá.98     

Samkvæmt félagshlutverka smíðahyggju Mallons er ekki nóg með það að 

menningarlegir og félagslegir þættir skapi og móti fólkstegundir, heldur er fólkstegundunum 

stjórnað, að einhverju leyti, af þessum þáttum. Félagshlutverka smíðahyggja neitar því að 

einstaklingar verði meðlimir ákveðinnir fólkstegundar, eða öðlist eiginleikana sem flokka þá 

sem þá fólkstegund, á eðlislægan máta. Mallon skilur hið hefðbundna sjónarmið um 

félagshlutverk (e. social role) þannig að a) það er kenning til staðar sem tekur ákveðna 

                                                 
98 Sama rit, bls. 99-101. 
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einstaklinga og setur þá í flokk P og einkennir flokkinn, b) þessi kenning er almenn þekking 

meðal meðlima samfélagsins þar sem félagshlutverkið er og einnig er það almenn þekking að 

kenningin sé almenn þekking. Mallon heldur því einnig fram að þeir sem aðhyllist félagslegar 

smíðakenningar um fólkstegundir telji að það eigi einnig við um félagshlutverk að c) 

kenningin varðandi þau haldi því fram að tilvik af flokki P séu meðlimir af ákveðinni tegund 

sem búi yfir eiginleikum út frá líffræðilegum og eðlislægum þáttum. Meginhugmyndin þegar 

kemur að félagshlutverkum er sú að kenning varðandi ákveðna fólkstegund móti aðstæður og 

umhverfi einstaklinga á þann hátt að eiginleikar þeirra eru orsakaðir af örðum þáttum heldur 

en líffræðilegum og eðlislægum. Fólkstegundin þróar með sér ákveðið hlutverk sem meðlimir 

hennar eiga að skipa og þar með verður til félagshlutverk. Félagshlutverk geta virkað sem 

einskonar handrit fyrir það hvernig einstaklingar sem skipa félagshlutverkin eiga að haga sér, 

og virkað sem viðbragðslykkja. Samkvæmt þessari hugmynd getur orsök hegðunar 

einstaklinga verið allt önnur en þeir gera sér grein fyrir. Hegðunin er þá ekki orsökuð af 

eðlislægum þáttum, eins og þeir e.t.v. halda, heldur af því handriti sem fylgir því 

félagshlutverki sem þeir skipa. Þetta getur haft það í för með sér að einstaklingar uppgötvi að 

þeir hafa haft ranga sýn á sjálfa sig og að einkenni og hegðun sem þeir töldu vera þeim 

eðlislæg eru það ekki og eru því ekki óhjákvæmileg.99 

Mallon leggur áherslu á að félagsleg smíðahyggja þarf ekki að vera andstæð 

eðlislægum eiginleikum, heldur er hægt að skoða eiginleika í samhengi við báðar hliðarnir og 

skoða hvernig þær hafa áhrif á hvor aðra. Þótt að Mallon gangi ekki eins langt og sumir í 

félagslegu smíðahyggju sinni og smíði fólkstegunda þá er hann samt sem áður þeirrar 

skoðunar að ákveðinn hluti upplifunar okkar á veruleikanum er ekki endilega eins og hún 

virðist. Það eru ýmsir eiginleikar sem við teljum vera eðlislæga en eru það ekki eða eru ekki 

eins óhjákvæmilegir og þeir virðast. Ef litið er til félagshópa út frá hugmyndum Mallon þá er 

enn til staðar spurningin um hvernig er ákveðið hvernig skipað er í flokkana sem mynda 

fólkstegundir og félagshópa? Mallon virðist halda því fram að einhverjar fólkstegundir byggja 

á eðlislægum náttúrulegum þáttum og að flokkunin eigi upptök sín í eðlislægum mun 

einstaklinga. En hann bíður einnig uppá möguleikann á algjörlega félagslega smíðuðum 

fólkstegundum og hann telur vissulega að eðli þeirra fólkstegunda sem byggja á eðlislægum 

þáttum geti breyst vegna áhrifa félagslegara smíðishyggju. 

                                                 
99 Sama rit, bls. 101-102. 
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Veittir eiginleikar 

Ásta Sveinsdóttir fjallar um fólkstegundir út frá veittum eiginleikum (e. conferred 

properties), en það eru eiginleikar sem einhver hefur vegna viðhorfs, athafnar eða ástands 

ákveðins viðfangs. Ekki er alltaf ljóst hvort ákveðinn eiginleiki sé veittur eða ekki, og þar með 

hvort þeir séu félagslega smíðaðir eða orsakaðir af náttúrulegum eða eðlislægum þáttum. Ásta 

tekur dæmi um eiginleikann að vera vinsæll. Þetta er augljóslega veittur eiginleiki vegna þess 

að ekki er hægt að búa yfir honum nema aðrir líti á einstaklinginn sem vinsælan, enginn er 

vinsæll í einrúmi. Aðrir eiginleikar eru ekki eins augljóslega veittir og geta þeir verið 

nátengdir eiginleikum sem eru ekki veittir. Þá getur ruglingur átt sér stað um hvort 

eiginleikinn sé í raun veittur eða ekki.100 

Þegar reynt er að komast að því hvort ákveðinn eiginleiki sé veittur eða ekki telur Ásta 

að það eigi að líta til fimm atriða sem hún setur fram. Þessi atriði eru  

1) hver eiginleikinn er,  

2) hverjir gerendurnir eru sem veita eiginleikann,  

3) hvaða viðhorf, ástand eða annað mat er um að ræða sem veitir eiginleikann,  

4) hvenær og undir hvaða aðstæðum fer veiting eiginleikans fram og  

5) hvert er viðmiðið, er verið að miða við eitthvað þegar eiginleikinn er veittur.  

Ef eiginleikinn að vera vinsæll er skoðaður á þennan hátt þá er svarið við atriði 1) 

eiginleikinn að vera vinsæll. 2) þeir sem veita eiginleikann gæti verið skólaklíka, ef um er að 

ræða vinsældir innan skóla, eða meðlimir samfélags, 3) viðhorfið sem um ræðir við veitingu 

eiginleikans gæti þá verið skoðun skólaklíkunnar eða meðlima samfélags að einstaklingurinn 

sé viðkunnanlegur, 4) aðstæðurnar gætu t.d. verið í samhengi menntaskóla eða bæjarfélags og 

5) viðmiðið gæti verið félagsleg staða einstaklingsins, það að hann passi inn í fólkstegundina 

vinsæll einstaklingur.101 Ásta leggur til að það gæti verið hjálplegt að setja fram 

staðhæfinguna að ákveðin fólkstegund sé félagslega smíðum á þann hátt að sú ákveðna 

fólkstegund sé í raun veitt tegund. Það er, að sá eiginleiki sem meðlimir fólkstegundarinnar 

eiga sameiginlegan og einkennir tegundinna er í raun veittur eiginleiki.102  

Ásta greinir einnig frá hugmynd um stigveldi veittra eiginleika og notar deilu um hvort 

að flóttamenn teljist sem félagslega smíðað fyrirbæri eða ekki til að útskýra hana. Í þessari 

deilu telja þeir sem aðhyllast félagslega smíðahyggju að það að vera flóttamaður sé ekki 

aðeins ákveðin lagaleg staða sem þeir eru settir í, heldur felst einnig ákveðin félagsleg staða í 

                                                 
100 Ásta Kristjana Sveinsdóttir, „The Social Construction of Human Kinds“ Hypatia, nr. 4 (2013): bls. 719. 
101 Ásta Kristjana Sveinsdóttir, „Fólkstegundir“ bls. 54. 
102 Ásta Kristjana Sveinsdóttir, „The Social Construction of Human Kinds“ bls. 721. 
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því að vera flóttamaður. Hin hliðin í deilunni heldur því fram að það að vera flóttamaður sé 

einungis lagaleg staða, og telja jafnvel að það að fá þessa ákveðnu lagalegu stöðu geri 

einstaklinginn að flóttamanni. Eiginleikinn að vera (lagalega) réttmætur flóttamaður er veittur 

af stjórnvöldum og þeim eiginleika fylgja ákveðin lagaleg fríðindi og hindranir. Þeir sem 

aðhyllast félagslega smíðahyggju telja að samhliða þeim lagalegu eiginleikum sem stjórnvöld 

veita sé eiginleikinn „að vera áætlaður réttmætur flóttamaður“ einnig veittur. Þessi eiginleiki 

hefur sín eigin félagslegu höft (e. constraints) og fríðindi (e. enablements). Þessi eiginleiki 

snýst alfarið um hvernig litið er á einstaklinginn. Í raun skiptir ekki máli hvort 

einstaklingurinn sé flóttamaður eða ekki. Ef hann er áætlaður sem flóttamaður þá er honum 

veittur þessi eiginleiki. Að mati Ástu þá eru hliðarnar tvær í þessari deilu að einbeita sér að 

tveimur mismunandi þáttum. Lagalegu hlið réttmætra flóttamanna annarsvegar og félagslegu 

hlið þeirra sem er áætlað að séu réttmætir flóttamenn, hins vegar. Það sem sjónarmið þeirra 

sem aðhyllast félagslegri smíðahyggju varpar ljósi á er að grundvallandi eiginleikinn að vera í 

raun réttmætur flóttamaður, lagalega séð, á að vera viðmiðið eða festan fyrir veitingu hafta og 

fríðinda. En hinn gildandi eiginleiki, þ.e. eiginleikinn sem ræður því hvernig er komið fram 

við einstaklinginn, er í raun eiginleikinn að vera áætlaður réttmætur flóttamaður.103 

Hér hefur verið sett fram hugmynd um hvernig þeir sem aðhyllast félagslega 

smíðahyggju geta litið á eiginleika meðlima ákveðinna fólkstegunda. Þessi hugmynd varpar 

ljósi á ástæðuna fyrir því að sumar fólkstegundir virðist ekki vera félagslega smíðaðar. Í þeim 

tilfellum þá er áætlað að einstaklingur búi yfir ákveðnum eiginleika og er því veittir viðbótar 

eiginleikar út frá þeim grundvallar eiginleika. Við þessa veitingu eiginleika getur ruglingur átt 

sér stað og fólk áætlað að ákveðnum einstaklingi eigi að vera veitt eiginleikar út frá 

grundvallar, eða viðmiðs, eiginleika sem er ekki til staðar.104 Þessi hugmynd sýnir hvernig 

fólk getur verið flokkað í tegundir án þess að grundvöllur sé fyrir því. Það er ekki nauðsynlegt 

að vera raunverulega af ákveðinni fólkstegund til að vera flokkaður sem sú fólkstegund, það 

nægir að fólk áætli að aðilinn sé af þessari fólkstegund og komi fram við hann sem svo. Þá er 

hann félagslega séð hluti af henni, sama hvort einstaklingurinn búi yfir þeim eiginleikum sem 

einkenna fólkstegundina eða ekki. 

Tilvísun og grundvöllur 

Í gerin sinni Social Construction and Achieving Reference reynir Ron Mallon að finna 

lausn á því vandamálið sem hrjáir þá sem aðhyllast félagslega smíðahyggju um skort á 

                                                 
103 Sama rit, bls. 727-728. 
104 Sama rit, bls. 730. 
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tilvísun (e. reference). Mallon setur vandamálið þannig fram að þeir sem telja að fólkstegundir 

séu félagslega smíðaðar hafa tvær skuldbindingar. Það að fólkstegundir eins og , kynþættir, 

kyn og samkynhneigð vísi til tegunda sem eru til í raun og veru, en að þessar tegundir séu 

skapaðar af félagslegum þáttum og þar með félagslega smíðaðar. Einnig telja þeir að þessar 

fólkstegundir séu almennt ranglega taldir vera náttúrulegar tegundir, þ.e. að líffræðilegir eða 

eðlislægir þættir skapi þær, þ.e.a.s. það eru til staðar rangar hugmyndir í samfélaginu um 

undirliggjandi eðli ákveðinna fólkstegunda. Mallon kallar fólkstegundir sem eru almennt 

ranglega taldar vera náttúrulegar falska smíði (e. covert construction).105  

Mallon telur það ekki vera augljóst að þessar tvær skuldbindingar samræmist hvor 

annari og þar er vandamálið. Ósamræmið milli almennra hugmynda um undirliggjandi eðli 

fólkstegunda og raunverulegt eðli þeirra er talið vera skortur á tilvísun. Ef ákveðin 

fólkstegund er í raun byggð á náttúrlegum þáttum þá hefur eðli hennar tilvísun í þá náttúrlegu 

þætti. En spurningin er ef fólkstegundin er ekki náttúruleg í hvað vísar hún þá? Þeir sem eru 

þeirrar skoðunar að kynþættir séu ekki til, styðjast við rök um skorti á tilvísun. Í umræðunni 

um kynþætti er gengið út frá því að, almennt séð er, litið á kynþætti sem hópa þar sem 

meðlimir þeirra búa yfir ákveðnum aðgreinandi kjarna (e. essence). En þeirri staðhæfingu að 

þessi kjarni sé til staðar er almennt hafnað í nútímanum. Ef það er hluti af skilgreiningunni á 

kynþáttum að þeir búi yfir þessum aðgreinandi kjarna, en það er enginn kjarni til staðar þá 

vísar fólkstegundin kynþáttur ekki í neitt og þar að leiðir eru kynþættir ekki til. Ef félagslega 

smíðuð fólkstegund byggir á frábrugðinni hugmynd frá hinum almenna skilningi á 

fólkstegundinni þá kemur upp spurning um það hvort tilvísun í eitthvað annað en hin 

almennaskilningi teljist sem tilvísun sem fólkstegundin geti réttilega byggt á.106 

Til að félagslega smíðuð fólkstegund geti raunverulega verið til þá þarf hún að vísa í 

eitthvað og öðlast þar með festu í félagslega veruleika okkar. Vandinn er þegar ákveðin 

félagslega smíðuð fólkstegund er skilgreind örðuvísi en hugmyndin um náttúrulega 

fólkstegund, sem er hin almenni skilningur á fólkstegund. Markmið Mallons er að finna 

hvernig félagslega smíðuð fólkstegund geti fengið festu og þar með vísað í grundvöll sem 

staðfestir tilvist hennar í félagslegum veruleika okkar.  

Hefðbundið festunar ferli er að á tíma 0 þá vísar tegundin T ekki í neitt. Á tíma 1 á sér 

stað sköpun undirstöðu, þ.e. ákveðinni tegund er gefið nafnið T og hér með hafa tilvik af T 

tilvísun í tegund K, ákveðin skilgreining hefur verið sett fram um það hvað tilvik T þurfi að 

búa yfir til að teljast af tegund K. Frá tíma 1 hefur T tilvísun í tegund K í gegnum hefðir, þ.e. 

                                                 
105 Mallon, Ron. „Social Construction and Achieving Reference“ Nous, nr. 1 (2017): bls. 114. 
106 Sama rit, bls. 115. 
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hugmyndin um tegund K og tilvik af henni færast milli meðlima samfélags og það skapast 

skilgreining á því hvað felst í tegund K. Þetta gengur ekki upp samkvæmt félagslegri 

smíðishyggju vegna þess að á tíma 0 eru ekki til neinar félagslega smíðaðar tegundir. Þetta 

ferli gerir ráð fyrir því að það séu einhverjir sjáanlegir, e.t.v. náttúrulegir, eiginleikar sem að 

tegund K er skilgreind út frá, en það á ekki við um félagslega smíðaðar tegundir.107  

Mallon greinir frá tveimur mögulegum leiðum til að finna hina upphaflegu festu 

félagslega smíðaðra fólkstegunda. Fyrsti möguleikinn er að til séu veikar náttúrulegar 

tegundir (e. thin natural kinds). Veik náttúruleg tegund býr yfir hlutlægum náttúrulegum 

eiginleikum sem eru samt sem áður ekki útskýrandi fyrir eðli tegundarinnar. Hlutlægu 

náttúrulegu eiginleikarnir hafa lítið sem ekkert með aðra eiginleika tegundarinnar að gera. 

Sem dæmi nefnir Mallon að sumir smíðishyggjusinnar gætu sagt að kynþættir séu aðeins á 

yfirborðinu, þ.e. að kynþættir séu veik náttúruleg tegund sem byggir á húðlit.108 Ekki væru 

samt allir sammála um að veik náttúruleg tegund væri grundvöllur og kjarni nútíma 

fólkstegunda eins og kynþáttar og kyns, og að fólkstegundir sem búa yfir yfirgrips mikilli 

skilgreiningu bygga á svo grunnhyggnum atriðum. Veikar náttúrulegar tegundir duga því ekki 

til að staðfesta félagslega smíðahyggju um samtíma fólkstegundir.109 

Önnur tillaga er að á tíma 1 þegar ákveðinni tegund er gefið nafn þá sé í raun verið að 

skapa þá tegund á þeim tíma og til hefur orðið innleidd tegund (e. institutional kind). Þessi 

hugmynd byggir á kenningum Searles um grundvallandi reglur og sameignlega íbyggni þar 

sem X telst sem Y í samhengi C. Samkvæmt þessari hugmynd væri ákveðin tegund ekki til á 

tíma 0 og á tíma 1 væri innleidd tegund sköpuð í gegnum sameiginlega íbyggni og hér með 

hefur T tilvísun í innleiddu tegundina. Þessi möguleiki á ágætlega við um félagsleg hlutverk 

sem að fylgja oft fólkstegundum. En hvað með tegundir sem eru falskar smíðir, geta þær verið 

innleiddar tegundir? Mallon telur ekki, falskar tegundir eru almennt séð taldar byggja á 

náttúrulegum þáttum, en gera það í raun ekki. Innleidd fólkstegund byggir á sameiginlegri 

íbyggni þar sem fólk skapar í sameiningu fólkstegund. Fólk getur ekki skapað fólkstegund og 

síðan sagt að hún sé náttúruleg tegund sem byggir á líffræðilegum eða eðlislægum þáttum. Ef 

fólkstegund er innleidd tegund þá getur ekki ríkt blekking um grundvöll hennar meðal 

samfélagsins, vega þess að samfélagið skapaði hana og er meðvitað um grundvöll hennar. 

Þannig að þessi möguleiki fullnægir ekki fyllilega kröfum þeirra sem aðhyllast félagslegri 

smíðahyggju um tegundir og gera ráð fyrir tilvist falskra tegunda, af því til að félagslega 

                                                 
107 Sama rit, bls. 117-118. 
108 Sama rit, bls. 118. 
109 Sama rit, bls. 120. 
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smíðuð tegund geti verið raunveruleg, samkvæmt félagslegu smíðahyggjunni, þá þarf hún að 

hafa tilvísun í eitthvað raunverulegt.110 

Vegna þess að þessir tveir möguleikar eru ekki nógu góðir þá setur Mallon fram þann 

möguleika að ákveðin félagslega smíðuð tegund hafi upprunalega haft tilvísun í ekkert, veika 

náttúrulega tegund eða innleidda tegund en hafi skipt um tilvísun og grundvöll (e. 

regrounding). Festan getur sem sagt verið á einum stað til að byrja með en þróast með 

tímanum og færst. Á tíma 0 getur verið til staðar veik náttúruleg tegund eða engin tegund, á 

tíma 1 eru tilvik af ákveðinni tegund nefnd T og T getur haft tilvísun í ekkert, eða í veikri 

náttúrulegri tegund eða í innleiddu tegundinni sem var sköpuð við nefninguna. Á tíma 2 getur 

fölsk smíði um tegundina skapast og til verður fölsk félagsleg tegund og á tíma 3 færist 

tilvísun T yfir í fölsku félagslegu smíðina og frá þeim tíma er tilvísun T ekki lengur í 

upprunalegu tegundinni heldur í fölsku félagslegu tegundinni.111 

  Mallon kemst að þeirri niðurstöðu að það sem verið er að leita að þegar reynt er að 

finna tilvísun tegunda er ekki endileg almenn útskýring stakra eiginleika, heldur áreiðanleg 

útskýring á endurtekningu og endurtekinni birtingu eiginleika hennar, þ.e. af hverju ákveðnir 

eiginleikar byrtast endurtekið í ákveðnum tegundum. Út frá þessu geta þeir sem aðhyllast 

félagslega smíðahyggju hætt að reyna finna útskýringu á líffræðilegum eða smíðuðum 

eiginleikum og einbeitt sér að endurtekinni byrtingarmynd þeirra á mismunandi tímum og 

stöðum. Það sem útskýrir þessa endurteknu byrtingarmynd eiginleika samkvæmt félagslegri 

smíðahyggju er félagslegt hlutverk fólkstegunda. Samkvæmt þessari hugmynd þá skiptir 

ákveðin tegund um tilvísun þegar þeir eiginleikar sem reynt er verið að útskýra með tilliti til 

tegunda, verða þeir sem orsakast af félagslegu hlutverki tegundarinnar í samfélagi.112  

Mallon hefur sett fram kenningu um grundvöll og tilvísun fólkstegunda. Hún getur 

komið sér vel þegar skoðað er grundvöll ákveðinna tegunda og hvort hann sé traustur. 

Hér hefur verið farið yfir nokkrar kenningar um félagslega smíði hugmynda og hluta í 

orsaka og samsetningarskilningi. Einnig hefur verið fjallað um félagslega smíðaðar 

fólkstegundir, hvernig þær fá eiginleika sína og hvort þær hafi traustan grundvöll sem þær 

standa á, og ef svo hvar hann liggur. Þessar hugmyndir gera grein fyrir vissum atriðum í 

félagslegum veruleika okkar og hafa einnig áhrif á sköpun og eðli félagshópa og mun ég nú 

setja fram mína tilgátu um hver þau áhrif eru. 

                                                 
110 Sama rit, bls. 120-121. 
111 Sama rit, bls. 122-123. 
112 Sama rit, bls. 128-129. 
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V. Niðurstöður 

Eins og kom fram hér að ofan þá komst ég að þeirri niðurstöðu að ekki allir hópar eru 

félagshópar. Hópur er samansafn einstaklinga sem deilir ákveðnu sameiningaratriði sem að 

aðgreinir þessa einstaklinga frá öðrum. Sameiningaratriðið sameinar þessa einstaklinga í hóp. 

Til að hópur teljist sem félagshópur þarfi samansafn einstaklinga ekki aðeins að búa yfir 

sameiningaratriði heldur þarf hópurinn að hafa festu í félagslegum bakgrunni og veruleika 

okkar. Sameiningaratriðið sjálft getur haft festu í félagslega bakgrunn okkar ef það er 

félagslegt í eðli sínu, t.d. sameiginleg samfélagsstaða eða sameiginlegt markmið. Ef 

sameiningaratriðið er ekki félagslegt í eðli sínu þá þarf að vera til staðar staðfestingaratriði 

sem hefur festu í félagslega bakgrunn okkar, það er að félagshópurinn sé af ákveðinni gerð 

sem er hluti af félagslegum bakgrunn eða að félagshópnum fylgja ákveðnar hefðir og venjur. 

Dæmi um þetta væri félagshópa gerðin hljómsveit, sem er gerð félagshóps sem er hluti af 

félagslegum bakgrunn okkar, eða félagshópurinn rauðhærðir, sem að fylgir ákveðnar hefðir, 

venjur og félagsleg atriði eins og brandarar. Festan er einskonar staðfestingaratriði fyrir því að 

hópur teljist sem félagshópur. Það mætti því segja að eðli félagshópa byggi á þeim 

sameiningaratriðum sem eru til staðar, t.d. markmiði eða eiginleikum, og festu þeirra í 

félagslegum bakgrunn okkar. Ekki er eins mikið vafaatriði hvort hópar sem búa yfir 

sameiginlegu markmiði, og þar sem allir meðlimir hópsins er meðvitaðir um aðild sína, teljist 

sem félagshópar eða ekki. Hópar af því tagi eru skapaðir með sameiginlegri íbyggni sem 

byggir á félagslegum þáttum og eru þeir margþættir gerendur, eins og Margaret Gilbert kallar 

það.113 Margþættir gerendur eru félagslegir í eðli sínu vegna þess að þeir byggja á 

sameiginlegri íbyggni þar sem meðlimir hópsins koma sér saman um markmið hópsins. 

Meðlimir hópsins eru í raun að móta sinn félagslega veruleika með því að skapa hóp sem 

getur haft áhrif á félagslega veruleikann með starfsemi sinni. Félagshópur af þessari gerð 

getur verið af ákveðinni tegund af félagshóp, eins og hljómsveit eða hlaupahópur, en það er 

einnig ákveðið félagslegt atriði til staðar í sameiginlegu íbyggninni sem gerir hópinn að 

félagshóp.  

Erfiðara er að átta sig á hópum þar sem meðlimir eru ekki endilega meðvitaðir um 

aðild sína og skipa sér þar með ekki sjálfir í hópinn. Hvað varðar hópa af þeirri gerð koma 

hugmyndirnar og kenningarnar um félagslega smíðahyggju og fólkstegundir að gagni. Þegar 

fólk er flokkað í fólkstegundir eru einhverjir ákveðnir eiginleikar sem er flokkað eftir. 

Félagshópar sem að byggja á sameiginlegum einkennum byggja á fólkstegundum. Þegar 
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fólkstegund verður til þá hefur verið skapaður grundvöllur fyrir því að skipa fólk í hópa út frá 

einkennum. En ekki eru allir flokkar til, það er eitthvað sem að ákveður eftir hvað einkennum 

er flokkað og þar með ákveður hvaða fólkstegundir eru til. Þær tvær spurningar sem ég tel 

mikilvægt að svara þegar kemur að tilurð þeirra félagshópa sem byggja á sameiginlegum 

einkennum er annars vegar hvernig verða þeir til og hvað er það sem ræður því eftir hvaða 

fólkstegundum eru flokkað, því ekki hefur flokkun í allar fólkstegundir jafn miklar 

afleiðingar. Ef fólk er flokkað í eina tegund getur það haft engin áhrif á líf einstaklings á 

meðan að flokkun í aðra tegund getur umturnað lífi einstaklings. 

Til að fólkstegund verði til þá þarf ákveðið samansafn einstaklinga að vera skilgreint 

út frá ákveðnum eiginleika. Eiginleikinn gæti mögulega verið náttúrulegur og eðlislægur 

þessum einstaklingum, eða hann gæti einnig verið félagslega smíðaður og þar með veittur 

þeim einstaklingum. Eiginleikinn gæti jafnvel verið blanda af þessum þáttum. Ef allir aðilar 

ákveðins samansafns einstaklinga búa yfir ákveðnum eiginleika af náttúrulegum völdum þá er 

hægt að skilgreina þennan hóp sem fólkstegund. En út frá þessum náttúrulega eiginleika geta 

skapast hugmyndir um hvað felst í þessum ákveðna eiginleika og þar með geta skapast 

ákveðnar hugmyndir um hvað meðlimir þessarar fólkstegundar eru og þeim geta verið veittir 

fleiri eiginleikar sem að meðlimir fólkstegundarinnar búa ekki yfir í raun. Þetta er í líkingu 

við ferlið sem Ásta Sveinsdóttir lýsir í umfjöllun sinni um veitta eiginleika, og er þetta ein leið 

fyrir félagshóp sem byggir á sameiginlegum einkennum að myndast og tekið inn meðlimi. 

Félagshópar af þessari tegund geta sem sagt sprottið upp úr eðlislægum eiginleikum sem er til 

af náttúrunnar hendi í einstaklingum. En út frá þeim geta sprottið aðrir eiginleikar sem þeim 

einstaklingum eru veittir.114 Út frá þessu samansafni eiginleika getur þróast ákveðið hlutverk 

sem að fylgir þessari fólkstegund, þ.e. félagslegt hlutverk. Þessi hlutverk sem eru yfirfærð á 

meðlimi fólkstegundar geta haft töluverð áhrif á líf þeirra einstaklinga sem að er ætlast til að 

sinna þeim og erum við þar með komin í félagshlutverka smíðahyggjuna sem að Mallon 

lýsir.115 En einnig er þetta sambærilegt við viðbragðslykkjuna sem Hacking og Ásta fjalla um, 

þar sem þær væntingar sem eru gerðar um hegðun ákveðinna tegunda hafa áhrif á 

raunverulegu hegðun meðlima tegundarinnar.116 Þær kenningar um félagslega smíðahyggju 

sem farið hefur verið yfir hér gefa góða mynd af því hvernig vissir félagshópar verða til. Þær 

varpa ljósi á það hvernig mismunandi eiginleikar hafa áhrif á félagslega stöðu einstaklinga 

sem þeir eru oft skipaðir í út frá þeim fólkstegundum og félagshópum sem þeir tilheyra. 

                                                 
114 Ásta Sveinsdóttir, „The Social Construction of Human Kind“, bls. 719. 
115 Mallon, Ron. „A Field Guide to Social Construction“ bls. 97-98. 
116 Ásta Sveinsdóttir, „Social Construction“ bls. 884-885. 
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Einnig sína þær hvernig félagslegir þættir geta yfirfært eiginleika á einstaklinga og búið til og 

skipað meðlimi í félagshóp óháð því hvað aðilanum finnst um það.  

En þá er spurningin hver eða hvað ákveður þá flokka og fólkstegundir sem eru til? Ég 

tel að þær flokkstegundir sem eru til staðar séu fyrst og fremst félagslega smíðaðar hugmyndir 

frekar en hlutir. Tegundin sjálf er hugmynd en meðlimir hennar geta verð félagslega smíðaðir 

hlutir. Hugmynd Hacking um félagslega smíði í gegnum sögulega þróun er viðeigandi í þessu 

samhengi. Þær fólkstegundir sem eru til hafa þróast í gegnum söguna og eru smíði fyrri 

félagslegra aðstæðna. Af hverju þær fólkstegundir sem eru til í dag eru þær sem þróuðust, en 

ekki aðrar, get ég ekki svarað. En þær eru til staðar vegna þeirra félagslegu aðstæðna sem 

voru við líði í fortíðinni.  

Félagshópar eru margþætt fyrirbæri sem að geta haft töluverð áhrif á líf okkar. Þeir eru 

hluti af okkar félagslega bakgrunni og við getum skipað okkur í suma félagshópa en í aðra er 

okkur skipað af öðrum þáttum. En ljóst er að ekki allir hópar eru félagshópar heldur aðeins 

þeir sem hafa festur í okkar félagslega veruleika og bakgrunn. Við getum skipað okkur sjálf í 

vissa félagsflokka með hjálp sameiginlegrar íbyggni þar sem við ákveðum með öðrum að 

stefna saman að ákveðnu markmiði, og þar með mótað okkar eigin félagslega veruleika að 

vissu leyti. En einnig getum við verið sett í félagshópa sem byggja á fólkstegundum. Þá eru 

ákveðin einkenni sem við eru talin búa yfir sem að setja okkur í ákveðinn félagshóp. Þessi 

flokkun getur haft áhrif á sjálfsmynd einstaklinga og viðhorf gagnvart þeim. Þessir 

félagshópar geta verið skapaðir af félagslegum aðstæðum fyrri tíma sem hafa þróast í gegnum 

söguna og eru hluti af hefðum og venjum nútímans. Þeim geta fylgt ákveðin hlutverk og 

áætlaðir eiginleikar sem meðlimum þeirra eru veittir. Skipan í félagshópa af þessu tagi er út 

frá eiginleikum sem meðlimir eiga að búa yfir, en ekki er nauðsynlegt að meðlimir búi yfir 

þeim í raun og veru. Það nægir að það sé áætlað eða komið fram við einstakling eins og hann 

búi yfir ákveðnum eiginleika til að hann sé skipaður í ákveðin félagshóp. Það að komið sé 

fram við hann á þennan hátt og ætlast er til hans að hann hagi sér samkvæmt þeim hóp sem 

hann er skipaður í getur leitt til þess að hegðun hans mótist í takt við það og að hann þrói með 

sér þá eiginleika sem hann bjó ekki yfir áður. Ef komið er fram við einstakling eins og 

meðlim af ákveðnum félagshóp getur það leitt til þess að hann verði raunverulega meðlimur 

af þeim hóp. Einstaklingurinn hefur þá verið félagslega smíðaður. 

Fyrir mér birtist eðli og tilurð félagshópa á þann hátt á sameiginleg íbyggni og 

félagsleg smíðahyggja séu að vissu leyti á tveimur mismunandi endum. Bæði sameiginleg 

íbyggni og félagsleg smíðahyggja hafa áhrif á tilurð og eðli félagshópa en þjóna mismunandi 

hlutverkum. Með sameiginlegri íbyggni er einstaklingar að skipa sjálfa sig í hóp. Hugmyndin 
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um þessa félagshópa getur vissulega verið félagslega smíðuð og meðlimir þeirra þar með 

verið veittir vissir eiginleikar með því að skipa sig í þessa hópa, en þeir gera það á meðvitaðan 

hátt. Félagsleg smíðahyggja tekur ekki tillit til vilja einstaklinga heldur eru þeir settir í 

félagshópa út frá hefðum og venjum sem hafa þróast í gegnum söguna og eiginleikum sem 

áætlað er að þeir búi yfir. Þeir fá lítið um það ráðið hvort þeir séu í þeim félagshópum sem 

þeir eru skipaðir í og verða fyrir áhrifum þeirra eiginleika og væntinga sem þeim fylgja. En 

lykilatriði fyrir félagshópa er að þeir séu hluti af okkar félagslega veruleika og félagslega 

bakgrunn, annars geta þeir ekki talist sem félagshópar. Mín greining er að þeir hópar sem hafa 

sess í félagslega veruleika og bakgrunn okkar byggja á félagslega smíðuðum hugmyndum 

sem hafa þróast í gegnum söguna. Fólk fer í þessa hópa með hjálp sameiginlegri íbyggni eða 

er félagslega smíðað sem meðlimir ákveðinnar fólkstegundar og þar með sem meðlimur 

ákveðins félagshóps. Þá er sá einstaklingur orðin félagslega smíðaður hlutur. Hópsaðild, hvort 

sem hún er út frá sameiginlegri íbyggni eða félagslegri smíðahyggju, fylgja eiginleikar og 

aðrir félagslegir þættir. Farið var í gegnum mögulega eiginleika sem félagslega smíðuðum 

fólkstegundum getur verið veitt hér áðan, en að mínu mati getu þetta einnig átt við um 

einstaklinga sem ganga í félagshóp út frá sameiginlegri íbyggni. Tökum aftur dæmi um 

hljómsveit, það eru ákveðnar skoðanir og viðhorf í samfélaginu gagnvart einstaklingum sem 

eru í hljómsveit og geta þær verið yfirfærðar á einstaklinga sem eru í hljómsveit sama hvort 

skoðanirnar og viðmiðin eigi við eða ekki og þá er meðlimum hljómsveitarinnar veittir 

ákveðnir eiginleikar sem eiga ekki endilega rétt á sér.   

Hér hef ég farið yfir ýmsar kenningar og hugmyndir um eðli og tilurð félagshópa og 

sett fram mína niðurstöðu varðandi þá þætti. Ljóst er að félagshópar eru stór partur af 

félagslegum veruleika okkar og hvernig við lítum á okkur sjálf og hvernig aðrir koma fram 

við okkar. En í framhaldinu er hægt að velta áhrifum þessara félagshópa betur fyrir sér og 

áhrif þeirra á einstaklinginn og sjálfræði hans. Hver er staða einstaklingsins innan félagslegs 

veruleika okkar ef hann hefur ekki vald yfir því hvort hann sé skipaður í vissa félagshópa eða 

ekki. Er til eitthvað sem heitir einlægni í hegðun einstaklinga ef öllum félagshópum fylgja 

væntingar og félagshlutverk sem þarf að uppfylla, hvort sem það er vísvitandi eða ekki. Þetta 

eru atriði sem væri áhugavert að skoða í framhaldinu, en þetta er ekki staðurinn fyrir þær 

vangaveltur.        
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