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Útdráttur 

Hamingja og vellíðan í daglegu lífi eru markmið flestra ef ekki allra. Við leitum að 

hamingju þar sem við höldum að hana sé að finna og fjallar sjálfshjálparmenning að 

miklu leyti um það hvernig eigi að komast að þessu æðsta markmiði lífs okkar. Í þessari 

ritgerð er litið til þess hvaða ástæður liggja að baki þess að fólk leitar í sjálfshjálp af 

einhverjum toga en þar má sem dæmi nefna breytingar á vinnumarkaði og hvernig 

yfirþyrmandi og ofhlaðið líf er lýsandi í samfélaginu í dag. Við erum umkringd 

yfirflæðandi magni hluta og verkefna og meðal annars veldur endalaust áreiti því að 

tengsl við fjölskyldu og vini dofna og samskipti breytast. Gerð verður grein fyrir upplifun 

einstaklinga af sjálfstyrkingarnámskeiði og hvernig sú reynsla nýtist þeim í hinu daglega 

lífi en helstu gögn rannsóknarinnar eru viðtöl sem tekin voru við fimm þátttakendur af 

Dale Carnegie sjálfstyrkingarnámskeiði. Ástæður þeirra, upplifun og ávinningur eru 

megin þema ritgerðarinnar. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að samfélagið 

ýti undir það að við sem einstaklingar leitum okkur sjálf hjálpar við hverju því sem hrjáir 

okkur. Einnig sýnir rannsóknin að góð ráð hjálpa til svo við drukknum ekki í amstri 

hversdagslífsins. Til að ná góðum árangri þarf undirbúning, eftirfylgni og framkvæmd af 

heilum hug. 
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1 Inngangur 

Alla mína ævi hef ég haft mikinn áhuga á að hjálpa fólki og gera vel við alla í kringum 

mig, jafnvel stundum aðeins um of. Oft hefur þetta verið minn Akkilesarhæll því ég hef 

átt það til að gleyma að setja súrefnisgrímuna fyrst á sjálfa mig ef svo má segja. Árið 

2015 ákvað ég að breyta því og taka stórt skref út fyrir þægindahringinn minn og láta 

gamlan draum rætast. Ég skráði mig á 8 vikna Dale Carnegie námskeið og á þessu 

námskeiði fór ég endalaust út fyrir þægindahringinn. Ég stækkaði hann all verulega og á 

nú töluvert auðveldara með að takast á við þær áskoranir sem verða á leið minni.  

Ári síðar bauðst mér að vera aðstoðarmaður á sams konar námskeiði og þáði ég 

það. Þvílík upplifun sem það var að fá að fylgjast með fólki sem var í sömu sporum og ég 

hafði verið í og fara með þeim í gegnum þessa lífsreynslu sem Dale Carnegie námskeið 

er. Þegar mér var bent á þann möguleika að ég gæti hugsanlega nýtt mér reynslu mína 

og áhuga á þessum námskeiðum í rannsóknarvinnu og ritgerðarefni, þá greip ég 

tækifærið fagnandi. 

Ég velti því fyrir mér hvað það væri sem mér þætti svona áhugavert við Dale 

Carnegie námskeiðin og  komst að þeirri niðurstöðu að það væri upplifun fólksins og 

ástæður þeirra fyrir því að fara á svona sjálfstyrkingarnámskeið. Hvað væri þess valdandi 

í samfélaginu að fólk liði nánast út af af því einu að þurfa að standa fyrir framan annað 

fólk og segja nafnið sitt? Rannsóknarspurningarnar mínar eru því; Af hverju fer fólk á 

sjálfstyrkingarnámskeið eins og Dale Carnegie og hvernig nýtist sú reynsla í daglegu lífi? 

Með tímanum og frekari vangaveltum komst ég að því að sjálfshjálparmenning er mun 

viðameiri en ég hafði gert mér grein fyrir. Það eru ótal mismunandi leiðir í boði fyrir fólk 

sem vill bæta sig á einhvern hátt, hvort heldur sem er með lestri bóka, námskeiðum eða 

með því að taka þátt í ýmis konar félagasamtökum.  

Rannsóknina byggi ég á viðtölum sem ég tók við fimm þátttakendur af þeim tveimur 

Dale Carnegie námskeiðum sem ég hafði sjálf verið á. Ritgerðin skiptist í fimm kafla fyrir 

utan heimildaskrá. Í upphafi er inngangur en svo fjallar annar kafli um rannsóknina sjálfa 

og skiptist hann í þrjá undirkafla þar sem farið er yfir aðferðafræði viðtalsrannsóknar 
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eins og þessarar ásamt því að kynna viðmælendur og Dale Carnegie námskeiðið sem 

bakgrunn rannsóknarinnar. Í þriðja kafla er litið til þess hvað veldur því að fólk leitar í 

sjálfshjálp og skiptast undirkaflarnir þrír í upphaf sjálfshjálparmenningar og hvernig hún 

fór á flug á 20. öld með breytingum á heimilislífi og vinnumarkaði. Því næst er kafli um 

ofgnóttina sem einkennir líferni nútímans þar sem yfirþyrmandi áreiti er efst á baugi. Að 

lokum er kafli um gagnrýni á sjálfshjálparmenningu en ekki eru allir sammála um ágæti 

hennar þar sem margir upplifa vítahring og eilífa baráttu við að bæta sjálfan sig. Í fjórða 

kafla geri ég grein fyrir ávinningi sjálfshjálparmenningar að mati viðmælenda minna. 

Skiptist sá kafli í betri líðan með meira jafnaðargeði og minni streitu sem helstu áherslur, 

bætt samskipti við fjölskylduna með jákvæðni og tillitsemi að leiðarljósi og að lokum er 

það leiðin að árangri þar sem viðmælendur segja hvað þeim þykir þurfa til.  

Það sem mér finnst svo heillandi við þjóðfræði er að geta skoðað og fræðst um hina 

ýmsu anga af mannlegu samfélagi sem maður hafði ekkert endilega áttað sig á að 

ástæða væri til að athuga nánar. Í þessari rannsókn er litið til þess hvernig fólk mótast af 

því samfélagi sem það tilheyrir, líkt og fólk gerði á fyrri hluta 20. aldar þegar mikil 

barátta var um þau fáu störf er voru í boði og fólk leitaði í ræðumennsku til að standa 

framar en næsti maður. Hér verður þó meiri áhersla lögð á hvernig lífið er í dag og 

hvernig viðmælendur mínir upplifa það.  

Hið daglega líf verður einnig skoðað út frá hugmyndum sænska þjóðfræðingsins 

Orvar Löfgren en hann hefur meðal annars fengist við efnismenningu svo sem 

yfirgengilegt flæði hluta í hinu daglega lífi. Hið flókna og yfirþyrmandi líf (e. excessive 

living) nútímamannsins er honum hugleikið og fellur ágætlega inn í umræðuna hér sem 

ein af ástæðum þess að fólk sækir sjálfshjálp. Þetta yfirþyrmandi líf kemur til dæmis 

fram í miklu magni hluta sem umkringir fólk í dag, auknu áreiti á sviði tækninnar og 

endalaust mörgum valmöguleikum á hinu og þessu. Löfgren talar um að fólk hafi þróað 

þá hæfni að gera margt á sama tíma (e. multitasking) og að nýta allar lausar stundir svo 

hægt sé að komast yfir fleiri verkefni, helst á sem stystum tíma.1 Þessi þróun hefur leitt 

það í ljós að þegar álagið verður of mikið, með gegndarlausu áreiti og auknum fjölda 

verkefna, missum við tengslin við fólkið í kringum okkur, tengslin við okkur sjálf og 

                                                      
1 Löfgren, „Excessive living“, 131-143. 
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almenna gleði. Til að bregðast við því leitum við í sjálfshjálpina til að komast aftur á rétta 

leið. 

Í þessari rannsókn leitaðist ég sérstaklega við að skoða hvernig aðstæður og 

samfélagið móta okkur og gera okkur að þeim sem við erum. Til þess mun ég nota 

áhrifakenningar og tengingu við hrif og tilfinningar í tengslum við hvað fólk fær út úr því 

að fara á sjálfstyrkingarnámskeið eða lesa sjálfshjálparbók. Áhrifakenningar (e. affect 

theories) eru tiltölulega nýjar af nálinni en með þeim er verið að horfa til þess óorðaða, 

hvernig hlutir og aðstæður í umhverfi okkar geta haft áhrif á tilfinningar okkar og þar 

með á líf okkar. Hrif er eins konar tilfinning sem maður finnur fyrir eða upplifir þegar 

einhver eða eitthvað hefur áhrif á okkur. Fræðimaðurinn Sara Ahmed er ein af þeim sem 

hafa unnið með þessar kenningar en hún hefur meðal annars tengt þær við tilfinningar 

svo sem hamingju og gleði en einnig óþægindi, kvíða og streitu. Eins og Ahmed segir í 

grein sinni „Happy objects“ þá getur margt haft áhrif á það hvernig fólki líður og hvað 

getur vakið upp hamingjutilfinningu hjá hverjum fyrir sig.2 Tilfinningar á borð við kvíða 

og streitu höfðu mikið um það að segja af hverju viðmælendur mínir fóru á 

sjálfstyrkingarnámskeið og voru bætt líðan og jákvæðni einkennandi í tengslum við 

ávinning þeirra af námskeiðinu. 

Þjóðfræðilegar rannsóknir á aðstæðum og frásögnum fólks gefa möguleika á að 

skilja og varðveita upplýsingar sem geta nýst fyrir komandi kynslóðir. Menning okkar 

daga er einhvers konar sjálfshjálparmenning þar sem fólk er farið að leita sjálft eftir 

lausnum á vanlíðan eða öðrum einkennum slæmrar heilsu hvort sem það á við þá 

andlegu eða líkamlegu. Birtist þetta meðal annars í bókmenntum, netinu, námskeiðum 

og félagasamtökum þar sem áherslur eru misjafnar eins og betri tök á kvíða, mannleg 

samskipti eða bætt framkoma. Því er nauðsynlegt að rýna í þessa menningu eins og aðra 

þó ekki væri nema með það í huga að eiga heimild um hvernig lífið eitt sinn var. 

                                                      
2 Ahmed, „Happy objects“, 29-31. 
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2 Rannsóknin  

Á seinni tímum hefur orðið vitundarvakning í varðveislu heimilda um daglegt líf fólks og í 

því samhengi má íhuga hversu mikið samskipti fara fram munnlega og án þess að um 

þau séu til skráðir vitnisburðir. Þjóðfræðingarnir Martha C. Sims og Martine Stephens 

sem skrifuðu bókina Living folklore fjalla meðal annars um hversu mikilvæg þessi 

daglegu samskipti fólks eru. Þar segir til dæmis að persónuleg saga einstaklings sé 

einmitt hið fullkomna dæmi um þjóðfræði sem sé þess virði að rannsaka og skrásetja og 

frásögn hvers einstaklings sé hans listræna leið til að segja frá trú sinni, gildum og 

viðhorfum.3  

Ég ákvað að rannsaka hvers vegna fólk leitar í sjálfshjálparmenningu, hvaða áhrif sú 

hjálp hefði og hvernig það nýtist í daglegu lífi. Ég tók viðtöl við fimm einstaklinga sem 

allir höfðu tekið þátt í sjálfstyrkingarnámskeiði á vegum Dale Carnegie, þrjár konur og 

tvo karla. Öll fengu þau sömu spurningar eins og af hverju þau hefðu farið á þetta 

námskeið, upplifun þeirra af námskeiðinu og hvort það nýttist þeim í hinu daglega lífi og 

þá hvernig. Allir viðmælendur mínir voru strax tilbúnir að veita mér viðtal þegar ég 

óskaði eftir því. Við hittumst annað hvort heima hjá mér eða þeim til að taka viðtölin 

upp. Þetta gekk allt mjög vel en má þó nefna að sumir fundu fyrir streitu þegar upptakan 

fór af stað og bera sum viðtölin þess vitni. Svör voru þá í styttri kantinum ásamt því að 

viðmælendur áttu það til að gleyma hver spurningin hefði verið. Ég var einnig frekar 

stressuð í fyrstu viðtölunum og óttaðist einna helst að ná ekki að fylgjast nægilega vel 

með og grípa boltann ef eitthvað óvænt kæmi upp. Annars var þetta ávallt notalegt og 

skemmtilegt spjall eins og á milli tveggja vina.  

2.1 Aðferðafræði  

Í þjóðfræði er einna helst notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir en þá eru meðal 

annars notuð viðtöl til að safna upplýsingum og það var sú aðferð sem hentaði betur í 

þessari ritgerð. Þrátt fyrir að með notkun spurningalista eins og gert er í megindlegum 

rannsóknum, geti fengist meiri svörun frá fleira fólki þá eru það frekar styttri svör við 

lokaðri spurningum svo sem nei, já og þess háttar. Í bók sinni Recording oral history fer 

sagnfræðingurinn Valerie Raleigh Yow meðal annars yfir kosti eigindlegra 

                                                      
3 Sims og Stephens, Living folklore, 167. 
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rannsóknaraðferða. Talar hún um að viðtöl með opnum spurningum hafi til dæmis þann 

kost að rannsakandi geti brugðist við nýjum upplýsingum samstundis. Þannig sé hægt að 

spyrja viðmælandann nánar út í þá umræðu sem kemur upp hverju sinni en það gætu 

verið upplýsingar sem mögulega myndu leiða rannsakandann á nýjar slóðir í 

rannsókninni. Einnig kemur þar fram að slík viðtalstækni bjóði líka upp á þann möguleika 

að bregðast við ef þörf er á vegna viðbragða viðmælanda ef verið er að ræða málefni 

sem gætu talist viðkvæm á einhvern hátt.4  

Rannsóknarefni geta verið af ýmsum toga þegar um daglegt líf er að ræða og er úr 

miklu að velja fyrir þjóðfræðinema. Yow nefnir einnig um að þegar efni hafi verið 

ákveðið sé mikilvægt að velta fyrir sér öllum mögulegum spurningum sem upp koma og 

vinna svo spurningaramma fyrir viðtölin út frá þeim. Upplýsingarnar sem koma út úr 

þessum viðtölum eru þau frumgögn sem rannsóknin miðast við og unnið er út frá.5 Talar 

Yow jafnframt um að passa þurfi að vanda orðalagið á spurningunum vel þar sem 

spurningarnar megi ekki vera leiðandi né lokaðar. Viðmælandi þarf að svara út frá sinni 

reynslu og upplifun án þess að rannsakandi hafi þar áhrif á. Einnig þarf viðmælandinn að 

vita að þetta er ekki hefðbundið samtal á milli rannsakanda og viðmælanda þar sem um 

upptöku og viðtal er að ræða en líka ber að hafa í huga að ekki er neitt rétt eða rangt 

svar við þessum spurningum heldur er verið að vinna með sannleikann í upplifun 

viðmælandans.6  

Við ákvörðunartöku um viðfangsefni þarf að hafa í huga hvaða tengingu 

rannsakandi hefur við efnið og stöðu hans gagnvart viðmælendum sínum en í flestum 

tilfellum velur rannsakandi efni sem honum þykir áhugavert og þekkir mögulega 

eitthvað til. Í Recording oral history talar Yow um að það sé í raun ekki mögulegt að gera 

rannsókn með fullkomnu hlutleysi þar sem rannsakandi er alltaf mótaður af eigin 

reynslu og þekkingu, það er hann sem semur spurningarnar og vinnur úr upplýsingunum 

sem safnast við rannsóknarvinnuna. Því er nauðsynlegt að vera meðvitaður um tengsl 

rannsakanda við efnið og vinna út frá því sjónarmiði að halda eins miklu hlutleysi og 

hægt er hverju sinni.7 Mín helsta áskorun var einmitt að passa að gæta hlutleysis og 

                                                      
4 Sims og Stephens, Living folklore, 208.; Yow, Recording oral history, 5-9. 
5 Yow, Recording oral history, 69. 
6 Yow, Recording oral history, 95. 
7 Yow, Recording oral history, 7-8. 
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gagnrýni rannsakandans þar sem ég þekki vel til Dale Carnegie námskeiðanna og suma 

viðmælendur þekki ég persónulega. Þrátt fyrir þessa annmarka gefur það mér sem 

rannsakanda einnig ákveðna innsýn inn í þennan heim sem annars er að miklu leyti 

lokaður utanaðkomandi. 

2.2 Viðmælendur 

Viðmælendur mínir eiga það sameiginlegt að hafa verið á öðru hvoru námskeiðinu sem 

ég tók þátt í en við val þeirra hafði ég aldur og kyn meðal annars í huga til að hafa eins 

mikla breidd í upplýsingasöfnuninni og hægt var. Á Dale Carnegie námskeiðum eru 

unnin mörg verkefni enda lagði Carnegie mikið upp úr því að fólk lærði mest með því að 

framkvæma það sem fyrir það var lagt. Flest verkefnanna eru persónuleg og geta jafnvel 

verið um mjög viðkvæm málefni. Ég ákvað að bjóða viðmælendum mínum upp á 

nafnleynd þar sem að í viðtölum okkar gætu komið upp atriði sem þeim þættu of 

viðkvæm eða persónuleg til að koma fram í ritgerðinni og eru þeir hér undir dulnefni. 

Árni er 26 ára gamall framhaldsskólanemi og starfandi iðnaðarmaður. Hann er 

fæddur og uppalinn í Reykjavík en búsettur á Akureyri. Árni er einhleypur en á tvö börn 

úr fyrra sambandi. Þegar Árni sá námskeiðið auglýst á Akureyri hitti það á réttan 

tímapunkt í lífi hans þar sem hann var að koma úr erfiðum sambandsslitum sem hann 

vildi vinna úr og langaði að uppgötva sjálfan sig betur. Hann lýsir sjálfum sér sem 

glaumgosa, hressum og kátum strák með góða nærveru en honum líði ekki alltaf vel, á 

bak við brosið liggi sjálfsefi og kvíði. Upplifun Árna af námskeiðinu var betri en hann 

hafði vonast eftir þar sem hann náði betra sambandi við sjálfan sig, fékk meira 

sjálfstraust og meira jafnaðargeð auk þess að eiga auðveldara með að koma fram.8 

Birta er einnig 26 ára gömul og einhleyp. Hún er fædd og uppalin á Húsavík en býr á 

Akureyri í foreldrahúsum. Á þeim tíma sem hún fór á Dale Carnegie námskeið var hún í 

háskólanámi og kveið mjög fyrir því að halda fyrirlestra í skólanum. Hún ákvað því, 

ásamt vinkonu sinni sem var í sömu sporum, að fara á námskeið til að verða öruggari í 

framkomu. Birta hafði heyrt einhverjar sögur af Dale Carnegie námskeiðum en trúði 

þeim kannski ekki alveg og þrátt fyrir að vilja prófa fór hún af stað með ákveðnar 

efasemdir í farteskinu. Námskeiðið kom henni á óvart, tók á breiðara sviði en hún hafði 

                                                      
8 LH2017-2. 
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átt von á og var einnig mjög skemmtilegt að hennar mati. Birta talar um að vera 

jákvæðari, öruggari og að hún finni fyrir minni streitu þar sem hún tekst til dæmis betur 

á við vandamál í dag en hún gerði áður en hún sótti námskeiðið. Birta ákvað að hætta í 

háskólanáminu vegna þess að hún fann sig ekki þar en nú vinnur hún sem 

sundlaugarvörður og nýtur þess að ferðast um heiminn þegar hún getur.9  

Þá er það Bjarni sem er 35 ára, háskólamenntaður Akureyringur. Hann er giftur, á 

tvö ung börn og er í ágætu en krefjandi starfi hjá stóru fyrirtæki á landsvísu. Einnig má 

geta þess að Bjarni er eineggja tvíburi og er mjög tengdur tvíburabróður sínum, þeir 

hafa farið saman í gegnum flesta hluti lífsins svo sem íþróttir og nám og hefur það meðal 

annars haft áhrif á sjálfsmynd Bjarna. Í gegnum tíðina hefur Bjarni verið opinn fyrir 

sjálfstyrkingu og ákvað að fara á Dale Carnegie námskeið til að staðna ekki í daglegu lífi, 

vinnu og hugsun almennt. Það kom honum á óvart hversu mörg og fjölbreytt verkefni 

fylgdu námskeiðinu en þau voru bæði tengd fjölskyldu og atvinnu. Bjarni sagðist hafa 

styrkt samskiptin við fjölskylduna sína, að vinnuskipulagið hafi batnað ásamt því að 

honum fannst hann hafa bætt leiðtogahæfileika sína með þessu námskeiði.10 

Erla er 33 ára einstæð, fjögurra barna móðir sem fæddist á Egilsstöðum en býr á 

Akureyri í dag. Hjá henni búa þrjú yngstu börnin en unglingsdóttir hennar er búsett hjá 

pabba sínum. Erla er menntaður viðskiptafræðingur og er í meistaranámi í dag en hún 

var atvinnulaus þegar henni stóð til boða að fara á Dale Carnegie námskeið. Hún hafði 

mikla fordóma gagnvart Dale Carnegie og var búin að ákveða að þetta væri algjört 

peningaplokk og bull en þar sem henni stóð þetta frítt til boða þá ákvað hún að skella 

sér. Erla hafði aldrei þorað að tala fyrir framan aðra og setti það mark sitt á skólalíf 

hennar og langaði hana einna helst að nýta námskeiðið til að læra að koma fram og tala 

við fólk. Henni þótti námskeiðið mjög krefjandi en fann styrk í því að vera umkringd fólki 

sem var flest í sömu sporum. Námskeiðið hafði mikil áhrif á hana og þá sérstaklega 

varðandi daglegan kvíða og streitu. Erla fer nú meira út fyrir þægindarammann, fer í 

atvinnuviðtöl og ákvað að fara aftur í nám.11 

                                                      
9 LH2017-1. 
10 LH2017-4. 
11 LH2017-5. 
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Að lokum er það Fríða sem er 45 ára nuddari. Hún er fædd á Akureyri og býr þar í 

dag en hefur þó búið töluvert erlendis. Fríða er gift, á fjögur börn og eitt barnabarn og 

hennar helsta áhersla var að styrkja sig til að þora að tala meðal annars á 

foreldrafundum. Hana hafði lengi langað á sjálfstyrkingarnámskeið og hefði viljað fara 

dýpra í æfingarnar á námskeiðinu en hún gaf sér ekki nægilegan tíma til að undirbúa sig 

fyrir verkefnin. Fríða fór í gegnum tvö námskeið, eitt sem venjulegur þátttakandi og svo 

annað námskeið sem aðstoðarmaður. Henni fannst hún læra meira á seinna 

námskeiðinu þar sem hún varð að undirbúa sig fyrir verkefnin og vissi betur hvað hún 

var að fara að gera. Fríðu finnst hún einna helst vera opnari í dag og jákvæðari í 

samskiptum við annað fólk.12  

2.3 Dale Carnegie námskeið 

Hér verður farið yfir þau helstu atriði sem gott er að þekkja þar sem frumgögn 

rannsóknarinnar eru viðtöl við einstaklinga sem allir hafa sótt Dale Carnegie námskeið 

og eru kveikjan af ritgerð þessari. Saga Bandaríkjamannsins Dale Carnegie er samkvæmt 

bókum hans, saga manns sem braust úr fátækt og náði undraverðum árangri með mikilli 

elju og þrautseigju og er hún að mörgu leyti dæmigerð fyrir sjálfshjálparmenninguna.  

Rithöfundurinn Lowell Thomas skrifaði upphaflegan inngang bókarinnar Vinsældir 

og áhrif en þar segir hann frá ævi Dale Carnegie eða að minnsta kosti þeim hluta sem 

tengist ævistarfi hans. Þar segir meðal annars að Carnegie hafi fæðst 1888 og alist upp 

við mikla fátækt. Hann stundaði nám við kennaraháskóla í Missouri en skammaðist sín 

svo mikið fyrir fátæktina að hann leitaði uppi vettvang þar sem hann gæti aukið álit 

annarra á sér. Með æfingu og þrautseigju náði hann góðum árangri í ræðumennsku og 

sjálfstraust hans jókst með hverjum ræðukeppnissigrinum á fætur öðrum. Eftir námið 

vann hann ýmis störf sem honum líkaði misvel en leiddu hann að lokum að kennslustarfi 

hjá KFUM þar sem hann kenndi ræðumennsku á kvöldnámskeiðum.13 Á þessum 

námskeiðum komst Carnegie að því að fólk þurfti ekki einungis aðstoð við 

ræðumennsku sem slíka heldur einnig þjálfun við dagleg samskipti, því líkt og Carnegie 

segir sjálfur í inngangi sínum í Vinsældir og áhrif er umgengni við annað fólk eitt það 

                                                      
12 LH2017-3. 
13 Thomas, „Skjótfarin leið til frama”, 249-251. 
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vandasamasta sem hver einstaklingur gerir í lífinu, óháð þeim vettvangi sem hann 

starfar á.14 

Í inngangi Carnegie segir einnig frá því hvernig námskeiðin þróuðust með tímanum 

og fóru yfir í aukna áherslu á hvernig fólk næði meiri árangri í lífinu með bættum 

mannlegum samskiptum. Út frá þeirri reynslu skrifaði hann svo bókina Vinsældir og áhrif 

sem var upphaflega gefin út árið 1936 en er mjög vinsæl enn þann dag í dag. Sú bók var 

skrifuð sem kennslubók um það hvernig fólk gæti bætt sjálfstraust sitt og almenn 

samskipti við aðra á einfaldan hátt.15 Seinna fór Carnegie einnig að vinna með áhyggjur 

en það er vandamál sem herjar á allt fólk, óháð atvinnu og stöðu í samfélaginu. Vann 

hann meðal annars á rannsóknarstofu í 5 ár þar sem ýmsar aðferðir voru prófaðar til að 

hjálpa fólki að minnka áhyggjur sínar. Með þær upplýsingar í huga skrifaði hann bókina 

Lífsgleði njóttu sem er miðuð að því að hjálpa fólki að vinna á áhyggju- og 

streituvöldum.16 

Samkvæmt heimasíðu Dale Carnegie þjálfunar á Íslandi byggist vinsælasta námskeið 

þeirra á átta skiptum og er markmið námskeiðsins að:  

1. Efla sjálfstraustið 

2. Bæta hæfni í mannlegum samskiptum 

3. Efla tjáningarhæfileikana 

4. Þróa leiðtogahæfileika 

5. Bæta lífsviðhorf okkar17 

 

Dale Carnegie námskeiðin hafa verið haldin út um allan heim til fjölda ára og hafa þau 

verið haldin á Íslandi síðan árið 1965 og hafa hátt í 20 þúsund Íslendingar sótt námskeið 

af einhverju tagi.18  

                                                      
14 Carnegie, Vinsældir og áhrif, 10. 
15 Carnegie, Vinsældir og áhrif, 11-12. 
16 Carnegie, Lífsgleði njóttu, 7-9. 
17 Dale Carnegie þjálfun... Leiðir til forystu, Dale Carnegie námskeiðið. 
18 Dale Carnegie þjálfun... Leiðir til forystu, Um okkur. 
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3 Gerir sjálfshjálparmenning okkur grikk eða gott?  

3.1 Upphafið 

Það er erfitt að geta sér til um hið eiginlega upphaf sjálfshjálparmenningar sem slíkrar. Í 

bókinni Self-care nefnir ástralski fræðimaðurinn Christopher Ziguras að Dale Carnegie 

hafi verið fyrstur til að skrifa metsölubækur í flokki sjálfshjálparbókmennta og hafi 

Carnegie með bókum sínum mótað bókmenntir af þessari tegund sem á eftir komu.19 

Þekktustu bækur Carnegie eru: Vinsældir og áhrif sem kom út árið 1936 og Lífsgleði 

njóttu en hún kom út 1951. Bækurnar eru báðar byggðar upp sem safn af dæmisögum 

og heillaráðum, frá þekktu fólki þess tíma, með áherslu á það hvernig sé hægt að afla 

betra samstarfs, standa betur með sjálfum sér og lifa hamingjuríkara lífi.20 Þessar bækur 

njóta enn mikilla vinsælda þrátt fyrir að miðast að mestu við tíðaranda fyrri hluta 20. 

aldar.  

Sjálfshjálparmenningin náði hins vegar mestu flugi í lok 20. aldar þegar hver bókin 

kom út á fætur annarri og sjónvarpsþáttagerð bættist í hópinn með tilkomu þátta eins 

og Oprah og Dr. Phil. Ástæður fyrir þessari miklu aukningu á níunda og tíunda áratug 

síðustu aldar má meðal annars rekja til breytinga á vinnumarkaði eins og 

félagsfræðingurinn Micki McGee kemur inn á í bók sinni Self-help, Inc. Hugmyndir 

McGee taka mið af Bandaríkjunum en eiga þær líklega við töluvert fleiri þjóðir. Á 

þessum tíma bjó fólk við stöðnuð laun, færri atvinnutækifæri og var æviráðning í starfi 

orðin að tímaskekkju. Fólk þurfti að mennta sig meira til að vera samkeppnishæft á 

vinnumarkaði og vera almennt á tánum til að þykja ákjósanlegur starfskraftur af því að 

það var ekki lengur nóg að hafa vinnu heldur þurfti einnig að halda henni. Þetta átti 

sömuleiðis við heimilislífið þar sem hjónabönd entust ekki út lífið og þurfti fólk að vera í 

sínu besta ástandi, líkamlega sem andlega til að vera eftirsóknarverður maki. Auk þess 

var fólk hvatt til að vinna lengri vinnutíma og vinna í sjálfu sér þar sem það skipti svo 

miklu máli að vera eftirsóttur á öllum vígstöðvum.21 Í þessum tíðaranda blómstraði 

sjálfshjálparmenningin og með hennar hjálp var hægt að finna ráð við öllu og fyrir alla.  

                                                      
19 Ziguras, Self-care, 27. 
20 Carnegie, Vinsældir og áhrif; Carnegie, Lífsgleði njóttu. 
21 McGee, Self-help, Inc., 12. 
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Enn þann dag í dag er þetta viðmót að finna í atvinnulífinu þar sem 

atvinnutækifærum fer fækkandi, menntunarstig fer hækkandi og fólk er hvergi öruggt, 

til að mynda heyrast reglulega fréttir af tilfærslum og hópuppsögnum á 

vinnumarkaðinum. Bjarni, einn af viðmælendum mínum, fór inn á þessa línu í viðtali 

sínu:  

Það kemur að þeim tímapunkti að manni finnst maður vera kannski pínu staðnaður, 

í vinnu og kannski hugsun og daglegu lífi. Og þá vill maður svona aðeins stökkva út 

fyrir kassann og hérna, víkka sjóndeildarhringinn. Prufa eitthvað nýtt og bara fá 

svona tæki og tól og hérna, nýja lífsýn. Bara hugsun frá öðrum aðila, svona 

einhverjum sérfræðingi eða eitthvað og líka bara hópi sem getur fengið mann til að 

hugsa upp á nýtt og fara eitthvað annað.22 

Eins og áður hefur komið fram þá er Bjarni háskólamenntaður og í góðri stöðu hjá stóru 

fyrirtæki á landsvísu en samt sem áður má hann ekki sofna á verðinum heldur þarf hann 

að halda sér sem eftirsóknarverðum starfskrafti. 

3.2 Yfirþyrmandi og óhóflegt líf 

Í nútímasamfélagi er fólki tíðrætt um hversu mikið áreiti er orðið alls staðar, flest 

fullorðið fólk er útivinnandi, mætir í ræktina, stundar félagsstörf og sinnir börnunum 

þess á milli. Börnin sjálf eru í einum, tveimur eða jafnvel þremur tómstundum, hvort 

sem það eru íþróttir, tónlist eða af einhverju öðru tagi. Allt þarf að gerast eftir 

skóladaginn hjá þeim, heimanám og hefðbundið félagslíf, hitta vinina og fara yfir 

samfélagsmiðla. Áreitið er bókstaflega endalaust og líður mörgum eins og þeir séu 

einfaldlega að drukkna í amstri hversdagsins.  

Þjóðfræðingurinn Orvar Löfgren talar um það í grein sinni „Excessive living“ að þetta 

yfirþyrmandi áreiti virðist líklega hafa fylgt manninum lengi, að minnsta kosti ef miðað 

er við viðtöl sem tekin voru í tengslum við sjónvarpsþátt sem sýndur var í Svíþjóð árið 

1967. Í þættinum kom fram að fólki fannst lífið yfirþyrmandi á þeim tíma og ímyndaði 

sér að lífið yrði einfaldara og rólegra árið 2000, ekki eins mikið áreiti og óhóflegt magn 

hluta í kringum fólk. Löfgren tekur einnig fram að við vitum að þetta fór ekki svo, þar 

sem vestrænar þjóðir eru umkringdar fleiri hlutum í dag en nokkurn tímann áður og 

lífinu er gjarnan lýst sem ringulreið af tækni, valmöguleikum og athafnasemi. Þegar litið 

er aftur til sjöunda áratugarins virðist tíminn að mörgu leyti bæði friðsamlegri og 

                                                      
22 LH2017-4. 
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einfaldari en samtíminn.23 Á sama tíma var sjálfshjálparmenningin að ryðja sér til rúms 

og margfaldaði áhrif sín á komandi árum og áratugum. 

Þegar fólk hefur mikið að gera og vill eða þarf að koma mörgum hlutum í verk, helst 

öllu í einu eða sem allra fyrst, þá kemur rútína og fjölverkavinnsla (e. multitasking) til 

sögunnar. Löfgren leggur mikla áherslu á fjölverkavinnslu í grein sinni og segir að um sé 

að ræða hæfni sem þarf að þjálfa sig í svo það verði manninum eðlislægt að halda 

mörgum boltum á lofti í einu. Áður fyrr hafi fólk þurft að nota alla sína einbeitingu við að 

hlusta á útvarp eða horfa á sjónvarp en í dag hefur fólk þróað með sér hæfileika til að 

hlusta með öðru eyranu eða horfa með öðru auganu á meðan það framkvæmir önnur 

verk svo sem að borða, lesa blöðin eða fylgjast með samskiptamiðlum í símanum.24  

Árið 2006 birtist grein eftir blaðamanninn og heimspekinginn Claudia Wellis í 

tímaritinu Time. Þessi grein fjallar um tækni- og fjölverkavinnslukynslóðina (e. the 

multitasking generation) og hvernig hin ýmsu tæki og netnotkun hafa dregið unga fólkið 

frá hinu hefðbundna fjölskyldulífi. Krakkarnir samnýta tíma sinn í að sinna 

heimalærdómi, hlusta á tónlist og spjalla við vinina í gegnum netið, allt á sama tíma. Í 

greininni kemur fram að það sé mýta að hægt sé að sinna flóknum verkefnum svo sem 

heimanámi, á sama tíma og öðrum verkefnum sé sinnt og að þetta skili sér mjög illa 

þegar til lengri tíma sé litið. Wellis bendir þó einnig á kosti þessarar tæknikynslóðar, en 

krakkarnir eru til dæmis mjög fljótir að afla sér upplýsinga og búa yfir kunnáttu til að búa 

til og leysa fjölbreytt verkefni með tæknina sér við hlið.25 Þrátt fyrir að tæknin búi yfir 

mörgum kostum þá er slæmt ef hún tekur yfir tíma á kostnað annars sem í mörgum 

tilfellum er ómetanlegur tími fjölskyldunnar. 

Hið yfirþyrmandi áreiti og óhóflegt líferni birtist á svo marga vegu í samfélaginu. Hér 

á undan hefur verið fjallað um ofgnótt verkefna hjá hinu venjulega fólki sem samnýtir 

tíma sinn til margra verka í einu til að komast yfir sem mest á sem stystum tíma. Einnig 

ber að gæta að gegndarlausri tækni- og netnotkun ungs fólks í dag þar sem þau týnast 

klukkutímunum saman í símanum, tölvunni eða sjónvarpinu og missa jafnvel í staðinn af 

hefðbundnum samskiptum við fjölskyldu og umhverfi sitt. Í hinu vestræna samfélagi er 

                                                      
23 Löfgren, „Excessive living“, 131-133. 
24 Löfgren, „Excessive living“, 136. 
25 Wallis, „genM: The multitasking generation“, 1-9. 
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mikil áhersla á neyslu af ýmsu tagi og til að fylgja straumnum þá þarf að skipuleggja sig 

vel, vinna mikið og gera sem mest. Löfgren kemst nokkuð vel að orði í lok greinar sinnar 

um þessa ofgnótt í lífinu þegar hann talar um að óhófleg neysla og ofhlaðið líf geri 

upplifun fólks yfirborðslega og mengaða. Daglegt líf missir á þann hátt sitt tilfinningalega 

gildi.26 Það er til dæmis á þeim tímapunkti sem fólk leitar í sjálfshjálparmenningu til að 

mynda aftur tengingu við fólkið í kring um sig og læra að njóta augnabliksins sem er að 

líða. 

Íslendingar eru þekktir fyrir að vinna mikið, en hvenær verður mikið að of miklu? Í 

grein sinni talar Löfgren meðal annars um stolt fólks í tengslum við vinnuþrek og að nei 

hafi ekki verið til í orðaforða margra þegar aukin verkefni báru á góma. Þetta sama stolt 

hefur hins vegar orðið mörgum að falli og hefur fólki farið fjölgandi undanfarin ár sem 

upplifir sig útbrunnið í starfi. Fólk sem er með rútínuna á hreinu og vinnur eins mörg 

verkefni í einu og mögulegt er, kemst ákveðið langt þar til eitthvað fer að gefa sig. 

Streita og kvíði setja sitt mark á hið daglega líf og þegar eitthvað gefur sig í rútínunni þá 

hrynur spilaborgin til grunna og fólk nær ekki tökum á öllum þeim verkefnum sem fyrir 

liggja.27 Í viðtalinu við Bjarna kom fram að í einu verkefninu, sem hann tók sér fyrir 

hendur á Dale Carnegie námskeiðinu, skoðaði hann streituvalda í kringum sig og þegar 

hann fór að skipuleggja sig betur í sambandi við vinnuna sína þá kom í ljós að hann sinnti 

of mörgum verkefnum. Eins og Bjarni segir sjálfur frá: 

Svo varðandi vinnuna þá vorum við látin tækla streituvandamál og vinna úr því, 

eitthvað sem við myndum vilja breyta með skipulagi og svona. [...] Fékk maður, var 

látinn fá tól og tæki til að skipuleggja sjálfan sig, á Dale Carnegie námskeiðinu sem 

og maður gerði. Svo á þeim tímapunkti fór maður að sjá betur og betur að maður 

þyrfti kannski róttækari aðgerðir í, hérna, uppá að fá vinnu sína sem eðlilega og 

þannig. Áttaði maður sig á því að maður er að vinna meira heldur en venjulegur 

maður er kannski að gera og þá fór maður bara að tala við yfirmann sinn og tala um 

þá hluti og kannski að bæta við starfsmanni og endurmeta ferlið upp á nýtt.28  

Ef Bjarni hefði ekki gripið þarna í taumana og áttað sig á því að hann var að sinna of 

miklu, segja já við öllum verkbeiðnum og streitan farin að há honum í daglegu lífi, þá er 

ekki gott að segja hvar hann hefði endað. 

                                                      
26 Löfgren, „Excessive living“, 141. 
27 Löfgren, „Excessive living“, 134. 
28 LH2017-4. 
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Streita og kvíði eru tilfinningar sem flestir þekkja að einhverju leyti því þær eru hluti 

af varnarkerfi líkamans. Þessar tilfinningar geta engu að síður einnig unnið á móti 

líkamanum. Norski heimspekingurinn Nils Gilje ræðir meðal annars kvíða og hræðslu í 

grein sinni „Moods and emotions“. Þar kemur fram að kvíði sé óáþreifanleg tilfinning 

sem oft sé erfitt að henda reiður á og þó að þetta sé tilfinning af sama meiði og hræðsla 

þá séu þær mjög ólíkar.29 Kvíði getur einnig verið ein af afleiðingum langvarandi álags og 

streitu eins og þunglyndi, sykursýki og hjartaáfall. Hjartalæknirinn Axel F. Sigurðsson 

skrifaði pistil um streitu á vefsíðu sinni en þar útskýrir hann á einfaldan hátt að streita 

þjónar líkamanum á sama hátt og hræðsluviðbrögð. Ef hætta steðjar að manneskju eða 

hún er í aðstæðum sem eru krefjandi og mögulega ógnvekjandi, þá virkjar líkaminn 

ósjálfráð streituviðbrögð svo sem aukinn hjartslátt, hraðari öndun og vöðvaspenna 

eykst. Á þennan hátt undirbýr líkaminn sig til að flýja hættuna eða berjast við hana.30 

Streituvaldar geta þó verið af öðrum toga og má þá nefna sem dæmi langvarandi álag í 

vinnu, vanlíðan í sambandi eða einhvers konar áföll sem setja mark sitt á lífið. Það eru 

langvarandi streituvaldar af þessu tagi sem skaða líkamlega og andlega heilsu og eru 

margir að berjast við afleiðingar þeirra í daglegu lífi.  

Umhverfið hefur alltaf áhrif á okkur á einn eða annan hátt, hvort sem það er vinnan 

sem veldur okkur streitu eða áhugamálið sem vekur hjá okkur gleði. Að búa við 

tilfinningar eins og kvíða, streitu og vanlíðan í daglegu lífi setur mikinn svip á lífið í heild 

og er erfitt að lifa slíku lífi. Í viðræðum okkar Erlu bárust kvíði og streita til tals og hafði 

hún þetta að segja um sína streituvalda: 

Sko, bara bæði að vera í námi, það er náttúrulega streitu-, mikill streituvaldur og 

kvíði fyrir því að mæta í tíma og vita ekki alveg hvar maður eigi að sitja. Það er 

náttúrulega rosa erfitt fyrir mig. Svo dagsdaglega er bara allt streitu- og kvíðavaldur 

hjá mér. Eða var það, það er það ekki lengur eða ekki eins mikið.31 

Eins og Erla segir þá er það jafnvel bara hið daglega líf sem veldur henni streitu og kvíða. 

Hið daglega líf einkennist af yfirflæðandi upplýsingum, alltof mörgum valmöguleikum, 

vaxandi áhrifum tækninnar og tímahraki sem í heildina verður til þess að fólk upplifir 

                                                      
29 Gilje, „Moods and emotions“, 33-34. 
30 Axel F. Sigurðsson. Mataræði.is. 
31 LH2017-5. 
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lífið sem einfaldlega of mikið af öllu.32 Þegar maður áttar sig á því að álagið er orðið of 

mikið er farið í að leita lausna og er það meðal annars gert í formi sjálfshjálpar. Þar er 

eitt af algengustu ráðunum að einfalda líf sitt og átta sig á því að minna getur oft gefið 

meira.  

3.3  Gagnrýni á sjálfshjálp 

Hamingja er eitthvað sem flestir kannast við og þykir eftirsóknarverð. Í inngangi 

bókarinnar The promise of happiness eftir Sara Ahmed segir að hamingja sé það sem við 

manneskjurnar þráum, vinnum að og gefi lífinu tilgang. Þrátt fyrir að hamingja sé ósk 

allra þýði það ekki að það sé alveg á hreinu hvað hún feli í sér.33 Við tengjum hugtakið 

hamingju við eitthvað gott, tilfinninguna að líða vel og horfum á hamingjuna sem æðsta 

markmið. Líkt og Ahmed segir þá erum við skuldbundin því að gera allt sem í okkar valdi 

stendur til að ýta undir þá þætti sem stuðla að hamingju en með því erum við búin að 

gera hamingju að vinnu.34 Hamingja er þemað í miklum hluta sjálfshjálparmenningar og 

eru í boði ógrynni ráða til að öðlast hamingju á einn eða annan hátt og þrátt fyrir að 

sjálfshjálp í sínum víðasta skilningi hafi margt gott til málanna að leggja þá hefur hún 

einnig sínar neikvæðu hliðar. 

Sjálfshjálp ýtir okkur í margar áttir og getur það verið erfitt að finna sína „réttu“ leið 

í þeim efnum. Sem dæmi má nefna þau þrjú þemu sem helst um ræðir en það er að vera 

hið sanna sjálf, að finna þinn innsta kjarna og vera ekta í öllu sem þú gerir. Því næst er 

hugmyndin um að þú getir orðið allt sem þú vilt, settu markið nógu hátt og gerðu svo 

allt sem í þínu valdi stendur til að ná því markmiði, það er að vera besta útgáfan af þér. 

Síðast en ekki síst er talað um að hugsa ekki svona mikið um hvernig maður á að vera 

heldur að gefa frá sér valdið og leggja lífið í hendur æðra máttarvalds eins og Guðs. Líkt 

og sjá má þá er nokkuð langur vegur á milli þessara þriggja helstu þemu 

sjálfshjálparmenningar og getur þetta valdið mikilli ringulreið og valkvíða hjá þeim sem 

lifa og hrærast í þessum heimi. 

Heimspekingurinn Charles Guignon ræðir um hina erfiðu leið að því að verða „ekta 

þú“ í bókinni On being authentic. Hann bendir á að allt í samfélaginu miðist að því að 

                                                      
32 Löfgren og Czarniawska, „The inherited theories of overflow and their challengers“, 1-2. 
33 Ahmed, The promise of happiness, 1. 
34 Ahmed, The promise of happiness, 7. 
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draga okkur frá okkar innra sjálfi því að samfélagið virki best ef við erum öll steypt í 

sama mót og sinnum okkar starfi í tannhjóli lífsins.35 Engu að síður er stanslaust verið að 

bjóða fram ráð og möguleika til að verða annar og betri en þú ert í dag. Með þessari 

togstreitu verður lífið að mörgu leyti ekkert annað en endalaus vítahringur þar sem þér 

er sagt að þú sért ekki nógu góður en þrátt fyrir það má alls ekki brjótast út úr mótinu 

eða skara fram úr á nokkurn hátt.36 Guignon bendir á að í upphafi sjálfshjálparáætlunar 

sé fólki komið í skilning um að eitthvað sé að, það sé ekki nógu gott og fólk þurfi að 

fylgja þessum tilteknu ráðum til að bæta úr því. Kerfin séu síðan mörg hver uppbyggð á 

þann hátt að þau blekkja, þvinga og misnota fólk fjárhagslega og skilja fólk eftir með 

slæmar tilfinningar á borð við niðurlægingu og að vera ófullnægjandi þegn samfélagsins, 

sama hvað það gerir.37 Eins og kom fram í kafla 3.1 þá er það krafa samfélagsins að fólk 

vinni stanslaust í að bæta sig meðal annars til að halda vinnunni og er það sjálfsvinna 

sem aldrei endar svo sjálfshjálpin getur hvort tveggja verið lausn og vandamál í senn. 

Í viðtölunum við viðmælendur mína spurði ég hvort þeir hefðu lesið 

sjálfshjálparbækur eða sótt önnur sjálfstyrkingarnámskeið en þetta tiltekna Dale 

Carnegie námskeið. Svörin voru mismunandi en þrír viðmælendur af fimm höfðu 

einhverja reynslu af sjálfshjálp í einhverju formi, allir þrír höfðu lesið að minnsta kosti 

eina bók en tveir þeirra höfðu þar að auki farið á stutt námskeið.38 Varðandi það að nýta 

sér þessa þekkingu sagði Fríða: „Já, nýtir maður ekki alltaf eitthvað smá? Maður tekur 

eitthvað smá hér og þar, með í lífið.“39 Voru hinir viðmælendurnir sammála þessu 

sjónarmiði og minntust einnig á að vera meðvitaðri um sjálfan sig og umhverfi sitt með 

því að leita í sjálfshjálp.  

Þar að auki voru viðmælendurnir allir spurðir hvort þeir myndu mæla með svona 

Dale Carnegie námskeiði. Allir voru sammála um að námskeiðið hefði nýst þeim og að 

þeir myndu hiklaust mæla með því við aðra. Engu að síður vildu Árni og Fríða einnig taka 

það fram að fólk þyrfti að vera andlega tilbúið og velja sér námskeið við hæfi þar sem að 

í boði eru fleiri möguleikar en einungis þetta átta vikna námskeið sem þau fóru á. Þau 

                                                      
35 Guignon, On being authentic, 3.  
36 Guignon, On being authentic, 5. 
37 Guignon, On being authentic, 5. 
38 LH2017-1; LH2017-2; LH2017-3; LH2017-4; LH2017-5. 
39 LH2017-3. 
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töluðu bæði um að þetta væri sérstaklega gott fyrir fólk sem hafði lent í áföllum á 

lífsleiðinni og væri tilbúið til að vinna í sínum málum.40 Áföll móta mann og það getur 

haft mikil áhrif á lífsgæði einstaklingsins hvernig er tekist á við þau. Árni tók það 

sérstaklega fram að honum fyndist enginn ráða við svona námskeið fyrr en um 18 til 20 

ára aldurinn því að maður þurfi að vera búinn að móta sér lífssýn og finnast eitthvað að 

þeirri lífssýn til að geta nýtt svona námskeið til fullnustu. Eins og hann segir sjálfur:  

Ég myndi segja að þú þyrftir að vera tilbúinn til þess að viðurkenna möguleikann á 

því að það sé eitthvað sem þú getur lagað eða þarft að laga.[...] svona ungur 

einstaklingur gerir sér kannski ekki grein fyrir því hvernig lífið er farið að virka. Það 

er kannski erfitt að segja til hvernig lífið er eða hvernig þú ætlar að lifa lífinu áður 

en að þú færð kannski fyrsta leigureikninginn í andlitið41  

Þess ber að geta að Dale Carnegie þjálfun er með námskeið allt niður í 10 ára aldur.42 

Það hefur líklega eitthvað um það að segja að sjálfshjálparmenning er talin leið til 

gróða, hversu mikið framboð er af efni í þessum flokki og er hún því mjög tengd 

markaðshyggju. Eins og Ziguras nefnir í bókinni Self-care þá eru sjálfshjálparbækur mikill 

hluti allra þeirra bóka sem seldar eru og má gjarnan finna bækur um mataræði, 

sambönd og fjármál á lista yfir mest seldu bækur utan skáldsagna.43 Þrátt fyrir að bækur 

séu mögulega stærsti hluti sjálfshjálpariðnaðarins þá er þar einnig að finna önnur form 

svo sem sjónvarpsþætti, námskeið eða upptökur af einhverju tagi eins og á kassettu, 

dvd disk eða á tölvutæku formi nútímans. Í Self-care talar Ziguras um rannsókn sem gerð 

var á fólki sem hlustaði markvisst á sjálfshjálparkassettur í fimm vikur til að efla minni 

sitt eða sjálfstraust. Í ljós kom að samkvæmt mælingum fyrir og eftir vikurnar fimm, þá 

hafði hvorki minnið né sjálfstraustið batnað í samræmi við loforð framleiðenda. 

Upplifun fólksins var aftur á móti önnur því þeim fannst árangurinn vera í samræmi við 

fyrir fram gefnar væntingar, að minni og sjálfstraust hefðu batnað. Vill Ziguras meina 

með þessu að sjálfshjálp geti í mörgum tilfellum haft lyfleysu áhrif (e. placebo effect) á 

þann hátt að fólk skynji og trúi því að það hafi meira vald yfir sjálfu sér en það geri í 

raun.44 Þetta bendir til þess að ef við trúum því sem framleiðandinn segir, þá erum við 

                                                      
40 LH2017-2; LH2017-3. 
41 LH2017-2. 
42 Næsta kynslóð, námskeiðið. 
43 Ziguras, Self-care, 30. 
44 Ziguras, Self-care, 158. 
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tilbúin til að kaupa það og á sömu nótum mætti benda á þá kenningu Ahmed í The 

promise of happiness að við leitum að hamingjunni þar sem við höldum að við finnum 

hana.45 

                                                      
45 Ahmed, The promise of happiness, 13. 
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4 Hver er ávinningurinn af sjálfshjálp? 

4.1 Betri líðan 

Samkvæmt öllum fimm viðmælendum mínum getur ávinningur af sjálfshjálp eða 

sjálfstyrkingarnámskeiði verið býsna mikill og haft víðtæk áhrif á líf einstaklings. Hér 

verður farið nánar yfir þá upplifun sem þeir töluðu um í viðtölunum, hvort tveggja af 

verkefnum námskeiðsins og ávinningi að námskeiðinu loknu.  

Erla og Fríða, töluðu báðar um kvíða og streitu í sínum viðtölum. Eins og áður hefur 

komið fram er Erla einstæð móðir og er hún með þrjú ung börn á heimilinu, þar af er eitt 

þeirra með athyglisbrest og ofvirkni. Hún talar um að hennar daglega líf sé yfirfullt af 

streituvöldum, bæði í tengslum við börnin og námið sem hún er í. Talaði hún einnig um 

það að hún hefði alltaf þjáðst af miklum kvíða og þá sérstaklega í sambandi við skólann. 

Henni þótti það ógerlegt verkefni að standa fyrir framan bekkinn og tala og neitaði hún 

því eins lengi og hún mögulega komst upp með. Var það oft vandamál á milli hennar og 

kennaranna. Erla þjáist af félagsfælni og finnur hún fyrir miklum kvíða í tengslum við 

aðstæður sem flestir kippa sér ekki upp við eins og að mæta í tíma og finna sér sæti. 

Talar hún um að hafa lengi verið svona kvíðin en nú sé henni farið að líða betur í 

mörgum aðstæðum. Þegar Erla var spurð um hvort þessi reynsla nýttist henni í daglegu 

lífi, svaraði hún svo: 

Já, mjög mikið. Bæði á því að hafa haldið áfram í skóla og farið í atvinnuviðtöl sem 

ég hefði ekki þorað áður. Nýti mér þetta mjög vel. [...] Skipulagið er orðið miklu 

betra og ég reyni að fá börnin mín í að, ég nota verkfærin sem ég fékk þarna á þau 

og að láta þau nota þau líka.46  

Samkvæmt þessu hefur námskeiðið hjálpað Erlu að líða betur og aukið sjálfstraust 

hennar til að elta drauma sína. 

Líkt og Erla þá sagðist Fríða þjást af miklum kvíða fyrir því að þurfa að tala fyrir 

framan fólk og segja skoðun sína eins og á foreldrafundum og var það helsta ástæðan 

fyrir því að hún ákvað að fara á Dale Carnegie námskeið. Í fyrsta tíma námskeiðsins áttu 

um það bil fimm að standa í einu fyrir framan hópinn og kynna sig með nafni og fannst 

Fríðu það mjög erfitt. Sagði hún: „Það var bara að líða yfir mig, þar sem mér fannst það 

                                                      
46 LH2017-5. 
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bara hræðilegt en mjög gott eftir á. Mér leið vel, þetta var svona eins og sigur.“47 Þarna 

talar Fríða um hve vel henni leið eftir að hún sigraðist á ótta sínum og kvíða. Ahmed 

talar um aðgreininguna á milli góðra og slæmra tilfinninga og bendir á að slæmar 

tilfinningar séu yfirleitt tengdar við íhaldssemi, fortíðina og afturför en á hinn bóginn 

miðist góðar tilfinningar við að komast áfram í lífinu og almennar framfarir.48 Að mörgu 

leyti passar þetta við upplifun Fríðu á að sigrast á ótta sínum og öðrum slæmum 

tilfinningum, þá fann hún fyrir góðum tilfinningum og hamingju. Með því að fara 

markvisst út fyrir þægindahringinn og auka sjálfstraust sitt, þá leið Fríðu betur að takast 

á við áskoranir hversdagsins. 

Árni talaði um hvernig námskeiðið nýttist honum í hinu daglega lífi og hann talaði 

sérstaklega um að hafa lært reglur sem hann nýtir við mismunandi aðstæður. Þessar 

reglur hjálpi honum við mannleg samskipti og við að halda jafnaðargeði í gegnum 

áskoranir og áföll hversdagsins. Lýsir Árni þessum áföllum á þessa leið:  

Þá koma áföllin náttúrulega hvernig sem þau séu, þú ert náttúrulega orðinn 

þreyttur eða nývaknaður og kaffivélin bilar þegar hún er hálfnuð með bollann þinn, 

í að þegar þú ert að keyra í vinnuna og lendir á eftir einhverjum sem keyrir hægt. 

Dauðsfall í fjölskyldunni eða bara einfaldlega þegar kemur upp neitun upp á 

lánveitingu eða launaseðillinn fer vitlaust inn eða fer ekki í gegn. Það eru ýmis áföll 

sem stýra manni í gegnum daginn og stýra rosalega skapinu hjá manni. [...] Ég er 

ekki sá eini sem dílar við það, hvað á ég að segja, að fara í gegnum þennan daglega 

rússíbana af tilfinningum.49 

Árni segir jafnframt að með því að takast á við hvert áfall fyrir sig þá safnist þau ekki upp 

í poka sem springi á kvöldin heldur haldi hann betra jafnaðargeði yfir daginn og sé þar af 

leiðandi ekki í endalausum öldum tilfinninganna.50 Gilje er á sama máli um að 

hugarástand eða skap hafi mikil áhrif á það hvernig heimurinn birtist manni.51 Árna 

finnst að með því að halda takti dagsins jöfnum þá verði auðveldara að halda deginum 

öllum góðum og með því móti verði vikan betri og þar af leiðir að tíminn til lengdar 

                                                      
47 LH2017-3. 
48 Ahmed, „Happy objects“, 50. 
49 LH2017-2. 
50 LH2017-2. 
51 Gilje, „Moods and emotions“, 46-47. 
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verður allur betri. Eins og Árni segir sjálfur: „og það náttúrulega að halda sér í 

jafnaðargeði, gerir manni bara auðveldara fyrir að líða betur yfir höfuð.“52  

Það skiptir miklu máli hvernig okkur líður dagsdaglega og hefur umhverfi okkar 

mikið um það að segja. Engu að síður höfum við sjálf einnig mikið um það að segja 

hvernig við upplifum umhverfið. Í greininni „Collective feelings“ talar Sara Ahmed um að 

tilfinningar séu tengdar því hvernig við tengjumst öðru fólki þar sem við verðum fyrir 

áhrifum innra með okkur af því sem gerist í kringum okkur.53 Það skiptir okkur máli að 

hlúa að tengslum við okkar nánasta fólk og halda samskiptum góðum, það er eitthvað 

sem ekki má gleymast í amstri hversdagsins. 

4.2 Samskipti og gleði 

Margt af því sem bent er á í sjálfshjálparbókum og námskeiðum eru reglur og ráð sem 

við höfum heyrt áður og myndu líklega teljast til almennrar þekkingar. Þetta eru til 

dæmis einfaldir hlutir eins og að brosa og hrósa, eitthvað sem við vitum að hefur jákvæð 

áhrif á fólkið í kringum okkur. Í umræðu sinni um hamingju, ánægju og gleði bendir Sara 

Ahmed á að þessar tilfinningar geti haft áhrif. Þegar þú finnur fyrir gleði þá beinirðu 

þeirri tilfinningu að þeim sem eru í kringum þig og brosir jafnvel til þeirra sem þú mætir 

úti á götu. Einnig bendir Ahmed á að ef litið er á gleði sem smitandi þá mætti segja að 

tilfinningar komi ekki einungis að innan heldur einnig að utan.54 Þessi kenning Ahmed 

bendir til þess að við verðum almennt fyrir áhrifum af því sem er í kringum okkur og 

tökum það inn í tilfinningar okkar, hvort sem það veldur okkur óþægindum, reiði eða 

gleði. 

Allir viðmælendur mínir fundu fyrir hugarfarsbreytingu á eða eftir Dale Carnegie 

námskeiðið og sögðust vera almennt jákvæðari og eiga betri samskipti við annað fólk. 

Birta og Fríða töluðu báðar um að vera óafvitandi að nýta reglurnar sem Dale Carnegie 

kallar reglur í mannlegum samskiptum og eru uppistaðan í bókum og námskeiðum hans. 

Sem dæmi má nefna að regla númer eitt er að ekki skuli gagnrýna, fordæma eða kvarta, 

og regla númer tvö er að hrósa öðrum á heiðarlegan og einlægan hátt. Aðrar reglur eru 
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meðal annars um að sýna öðrum áhuga, brosa og höfða til þess besta í öðrum.55 Birta 

talaði um að hún notaði reglurnar sem hún lærði á námskeiðinu ómeðvitað í daglegu lífi 

og breiði út boðskapinn á þann hátt, að hún bendi vinkonum sínum á jákvæðari lausnir á 

vandamálum án þess að fatta það sjálf.56 Fríða sagðist einnig hafa breyst í samskiptum 

sínum við annað fólk og var það á þessa leið: 

Sko, ég bara nota reglurnar. Svona eins og í sambandi við umgengni við annað fólk, 

að hlusta og þú veist maður reynir bara að nýta sér þetta í daglegu lífi. [...] Já hlusta 

og ekki dæma fólk. Þú veist, þú getur aldrei breytt öðrum, svo að þú veist, maður 

verður bara að taka fólki eins og það er. [...] Gefa öðrum tækifæri líka. Ekki vera 

bara þú veist alveg uhhh. Þú veist, það eru fleiri heldur en maður sjálfur svo ég 

reyni að nota það svolítið. Að vera þolinmóð, hlusta og sýna fólki skilning.57 

Þetta eru ekki flókin hugtök en miða flest að því að horfa burt frá sjálfum sér, taka tillit 

til annarra og hafa áhrif á aðra. 

Samskipti okkar við annað fólk skipta gríðarlega miklu máli og er mjög mikilvægt að 

geta átt gott samband við okkar nánustu. Eitt af verkefnum námskeiðsins var að bæta 

samskipti við einhvern í nánasta umhverfi þátttakenda, hvort sem það væri við vin, 

fjölskyldu eða í vinnu og til þess átti að nota fyrrnefndar reglur Carnegie. Birta og Bjarni 

töluðu bæði um árangur sinn í viðtölunum og hversu mikilvæg góð samskipti væru. Birta 

talaði um að tengsl hennar við fjölskylduna skiptu hana miklu máli og snérist hennar 

verkefni um það. Lýsti hún því svo: „Já, ég held að ég sé búin að ná góðum tengslum við 

fjölskylduna. Ég tók það svolítið fyrir. Þetta svona ýtti manni út í djúpu laugina, að gera 

eitthvað sem maður hefur verið að bíða með.“58 Verkefni Bjarna snérist einnig um 

samskiptin við fjölskyldu sína og ákvað hann að taka sérstaklega fyrir að endurmeta og 

styrkja sambandið við pabba sinn. Bjarni er tvíburi og talaði um að hafa sjaldan upplifað 

það að vera einstaklingurinn Bjarni í samskiptum sínum við fjölskylduna. Þeir bræðurnir 

hafa alltaf verið mjög nánir og gert allt saman en nú fannst honum vera kominn tími til 

að mynda sín eigin tengsl. Pabbi Bjarna er sjómaður og er því sjaldan heima og notaði 

Bjarni nú tækifærið til að hitta pabba sinn á kaffihúsi og kynnast honum betur.59 

Samkvæmt Ahmed þá skilgreinum við fjölskylduna sem góða og tengjum hana við gleði 
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og hamingju. Sú skilgreining mótar gjörðir okkar og er hvatning til að halda tengingu og 

samskiptum góðum með því að sýna viðleitni og gefa okkur tíma til að sinna okkar 

nánustu.60 Við gerum okkur grein fyrir þessu en oft er erfitt að koma fjölskyldusamveru 

og matarboðum með vinum inn á ofhlaðið skipulagið og þar af leiðir dofna tengslin og 

nándin minnkar. 

4.3 Leiðin að árangri 

Skiptar skoðanir eru um ágæti sjálfshjálparmenningar, hvort að þessi hugmyndafræði 

geri yfir höfuð eitthvert gagn eður ei. Þau Erla, Fríða og Árni höfðu sitt að segja um þetta 

málefni og hafði skoðun þeirra jafnvel breyst frá því fyrir námskeiðið og þar til við 

hittumst í viðtölunum. Erla var atvinnulaus og var boðið á námskeiðið af 

Vinnumálastofnun en líklega hefði hún annars ekki farið því hún hafði mikla fordóma 

fyrir Dale Carnegie námskeiðum. Þegar hún var spurð um hvaða hugmynd hún hafði haft 

um Dale Carnegie áður en hún fór á námskeiðið þá svaraði hún svo: „Ég bara hafði 

eiginlega enga hugmynd um þetta. Ég bara vissi af þessu og hélt að þetta væri bara 

skrípaleikur einhver og peningaplokk.“61 En viðhorf hennar breyttist og kom það henni 

mjög á óvart: „Já, mjög svo. Að vera 33 ára og loksins geta talað við fólk núna, kemur 

manni mjög á óvart að maður skuli einhvern tímann geta það.“62 Þegar Erla var spurð 

hvort hún myndi mæla með svona námskeiði þá svaraði hún: „Já, 110%. Ég held að það 

skipti engu máli hvað er að, hvort sem það er mikið eða lítið , þá græðirðu alltaf eitthvað 

á því.“63 

Ástæða Árna fyrir því að fara á námskeiðið var að mörgu leyti tímasetningin:  

Á þeim tímapunkti þegar ég fékk að vita að þetta væri á Akureyri þá var ég 

tiltölulega nýbúinn að lenda í slæmum sambandsslitum og búinn að vera svona að 

díla við ýmislegt og ofan á það í raun og verunni kom bara tímapunktur þar sem mig 

langaði bara að breyta til. Mig langaði í rauninni að uppgötva sjálfan mig aðeins 

meira.64 

Hann ákvað að taka verkefni námskeiðsins alla leið með mikilli sjálfsvinnu og lýsir hann 

upplifun sinni og árangri svo: 
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Ég myndi segja að ég hafi fengið allt það sem ég ætlaðist til og hafði von á að hafa 

fengið og í raun og veru miklu meira en bara það og allt öðruvísi reynslu. Að í raun 

og verunni í staðinn fyrir það að hafa öðlast einungis aðeins auðveldari framkomu í 

kringum stærri hópa og fólk þá í raun og verunni hitti ég það vel á bæði á því 

tímabili sem ég var að fara í gegnum sjálfur og þann hóp sem ég tók námskeiðið 

með. Það hjálpaði mér líka bara rosalega á að ég opnaði sjálfan mig gagnvart 

sjálfum mér svona. Ég vill meina það að ég hafi orðið fyrir rosalegri sjálfsuppgötvun 

í gegnum þetta námskeið. [...] Ekki von á að [þetta myndi] hafa svona djúpstæð 

tilfinningaleg áhrif á karakterinn minn. [...] Að komast í skilning með það hvernig 

mér leið gagnvart sjálfum mér og að geta þá þróað betra samband við sjálfan mig.65 

Í upphafi vonaðist Árni eftir að læra að eiga auðveldara með framkomu í hóp en í lokin 

hafi betri þekking á honum sjálfum staðið upp úr ásamt því að líða betur í margmenni. Í 

sjálfshjálparmenningu er mikil áhersla lögð á sjálfið eða eins og Guignon segir þá er það 

grundvallar ályktun að innra með hverjum og einum liggi „hið sanna sjálf“, „hinn eini og 

sanni ég sjálfur“. Segir hann að í þessu djúpa sjálfi liggi kjarninn af tilfinningum, þörfum 

og löngunum, eðlisfari og hæfileikum sem gera hvern einstakling sérstakan.66 Með 

þessari bættu þekkingu á eigin tilfinningum og löngunum mun Árni eiga auðveldara að 

móta framtíð sína eftir sínu höfði. 

Líkt og Árni þá talaði Fríða einnig um hversu miklu máli það skipti að sinna 

verkefnunum sem fyrir voru lögð á námskeiðunum. Hún sagðist hafa fundið fyrir því eftir 

fyrra námskeiðið sem hún fór á, að það hefði varla verið nóg fyrir hana en eftir á að 

hyggja þá taldi hún það vera vegna þess að hún hafði ekki gefið sér nægan tíma til að 

vinna í verkefnunum. Á seinna námskeiðinu varð hún að vera betur undirbúin þar sem 

hún var aðstoðarmaður. Þá þurfti hún að sýna fordæmi og vera með tilbúnar frásagnir 

af fyrirlögðum verkefnum. Fríðu leið einnig betur á seinna námskeiðinu þar sem hún 

vissi hvað hún var að fara að gera í hverjum tíma og fannst hún hafa meira sjálfstraust til 

að tala fyrir framan hópinn. Í viðtalinu talaði Fríða um að maður þyrfti að vera tilbúinn til 

að fara alla leið á svona námskeiði og taka þátt af heilum hug til að ná fram sem mestum 

árangri.67 

Viðmælendur mínir upplifðu allir að sjálfstyrkingarnámskeið af þessari tegund 

virkaði og skilaði árangri í bættri líðan og betri lífsgæðum. Þau tala öll um atriði sem 
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hafa áhrif á þeirra daglega líf, eitthvað sem skiptir þau miklu máli svo sem samskipti við 

fjölskyldu, meira jafnaðargeð og minni streitu.  
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5 Niðurstöður 

Hamingja og vellíðan eru markmið flestra ef ekki allra í daglegu lífi. Það eru verðlaunin 

við lok markmiðsins, það er gullpotturinn við enda regnbogans. Alla daga vinnum við að 

því að verða einhvern tímann hamingjusöm. Við gleymum okkur í amstri og áreiti 

hversdagsins og njótum ekki líðandi stundar. Eins og fram kom í öðrum kafla þá er mikið 

að gera á flestum heimilum og áreitið mikið. Það er auðvelt að gleyma sér og drukkna 

hægt og rólega í öllu því sem er í gangi. Ungt fólk er að missa sambandið við sitt nánasta 

umhverfi vegna glepjandi tækninnar og fullorðið fólk að brenna út vegna of margra 

verkefna og vinnuálags. Streita og kvíði eru tilfinningar sem of margir kannast við og 

hafa slæm áhrif á daglegt líf. 

Flest höfum við einhvern tímann lent í áföllum eða aðstæðum sem við höfum átt 

misgott með að ráða við og eru þetta oft aðstæður sem móta mann til frambúðar. 

Viðmælendur mínir höfðu öll sína ástæðu fyrir því að fara á sjálfstyrkingarnámskeið Dale 

Carnegie en þau voru öll á sama máli um að vilja bæta líf sitt á einn eða annan hátt. 

Markmið þeirra voru meðal annars að efla sig í vinnu, takast á við fortíðina eða 

einfaldlega að fá tæki og tól til að geta tekist á við hversdagslífið með öllum þeim 

áskorunum sem það felur í sér. Viðtölin voru tekin tveimur mánuðum eftir að 

námskeiðinu lauk hjá þremur af viðmælendum mínum en rúmu ári eftir að upphaflega 

námskeiðinu lauk hjá tveimur þeirra. Öll voru þau á sama máli um að þetta hafði aðeins 

gert þeim gott og sá ekkert þeirra eftir því að hafa farið á Dale Carnegie námskeið.  

Eins og fram hefur komið getur sjálfshjálparmenning hvort tveggja haft góð áhrif á 

að bæta líðan eða haft slæm áhrif í formi vítahringsins sem myndast getur. Velti ég því 

fyrir mér hvort munur geti verið á milli sjálfshjálparbókmennta og sjálfstyrkingar-

námskeiða varðandi árangur eða vítahring. Ef litið er til bókanna þá ber maður sjálfur 

ábyrgð á því að fylgja efninu eftir og framfylgja því sem þar er fyrir mann lagt. Misjafnt 

er gengi manna í lestri og eftirfylgni þó sjálfshjálparráðin séu jafnan einföld og góð. Hins 

vegar eru sjálfstyrkingarnámskeið með utanumhaldi þjálfara og mögulega verklegum 

æfingum í tímum. Á slíkum námskeiðum er líklega auðveldara að drekka í sig þær 

upplýsingar sem þjálfari útskýrir og á sér stað á skilgreindum tíma sem búið er að 

tileinka því verkefni sem ætlað er að vinna í. Munurinn þarna á milli gæti verið efni í allt 

aðra rannsókn. 
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Þegar ég fór af stað í þessa rannsókn hafði ég fyrir fram þær hugmyndir um að kvíði 

og óöryggi yrðu meira áberandi þema í viðtölunum líkt og mér fannst einkennandi í 

upphafi sjálfstyrkingarnámskeiðanna. Aftur á móti voru viðmælendurnir varkárir í 

orðavali, stressaðir fyrir upptökunni og ef til vill voru þessar tilfinningar þeim ekki eins 

ofarlega í huga lengur. Kom það mér einnig á óvart að einungis þrír viðmælendur af 

fimm höfðu einhverja reynslu af annarri sjálfshjálp. Tek ég þó fram að val mitt á 

viðmælendum tengdist ekki á nokkurn hátt því hvort viðkomandi hefði sögu um kvíða 

eða annað því um líkt. Þegar á allt er litið mætti samt segja það annmarka á þessari 

rannsókn hversu lítið og persónulegt úrtakið er og væri hægt að fara töluvert dýpra í 

efnið með stærri eða ítarlegri rannsókn.  

Líkt og kemur fram hér í upphafi niðurstöðukaflans þá viljum við hamingju í líf okkar 

og góða líðan og við erum til í að sækja það með öllum þeim ráðum sem við getum 

fengið. Við þurfum að gera upp beinagrindurnar í skápnum og passa að hið daglega líf 

drekki okkur ekki. Góð ráð hjálpa alltaf til en eins og Fríða og Árni komu inn á í lok fjórða 

kafla þá þarf maður að fara alla leið og gefa sér tíma fyrir góðan undirbúning og 

þátttöku af heilum hug til að ná alvöru árangri. Lífið snýst nefnilega ekki um 

ákvörðunarstaðinn heldur um ferðalagið sjálft og að njóta þess. 
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