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Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um Hagræna mannfræði. Hér er stiklað á stóru um upphaf og 

sögu fræðigreinarinnar allt fram á 21. öld. Ég fjalla um þá fræðimenn sem hafa haft 

hvað mest áhrif á greinina, það eru ekki einungis hagrænir mannfræðingar heldur 

einnig félagsfræðingar og hagfræðingar, hugsuðir sem settu fram kenningar áður en 

hagræn mannfræði varð til. Einnig fjalla ég um stærstu kenningar og nálganir innan 

hagrænnar mannfræði. Í þessari ritgerð er einnig fjallað um kaupfélög og rannsóknir 

hagrænna mannfræðinga á þeim og samfélögum þar sem kaupfélög hafa verið 

stofnsett. Á endanum verður fjallað um Kaupfélag Austur-Skaftafellssýslu, þar rýni ég í 

sagnfræðilegar heimildir og skoða hvað kaupfélagið í litla þorpinu á Suðausturlandi á 

sameiginlegt með kaupfélögunum sem fjallað er um í köflunum á undan. Niðurstaðan 

er sú að í raun var sýslan aldrei alveg einangruð, rétt eins og mannfræðin hefur sýnt 

fram á, og stofnun og þróun kaupfélagsins á sér margar hliðstæður víða um heim, 

víðast hvar eru það pólitísk öfl sem spila stóran þátt ásamt leikmönnum þegar kemur 

að stofnun og jafnvel rekstri kaupfélaga. 
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Hagræn mannfræði: 

Kaupfélag Austur-Skaftafellssýslu í stærra samhengi 

Inngangur 

Í þessari ritgerð ætla ég að fjalla um hagræna mannfræði, og skoða svo rannsóknir 

hagrænnar mannfræði á kaupfélögum. Ritgerðin verður skipt í sex kafla þar sem ég 

skoða greinina hagræna mannfræði, helstu fræðimenn innan fræðasviðsins, kenningar, 

smærri samfélög, kaupfélög og svo að lokum langar mig að skoða Kaupfélag Austur-

Skaftafellssýslu og skoða hvernig sagnfræðilegar upplýsingar um það berast saman við 

mannfræðikenningarnar sem ég verð búin að skoða þar á undan.  

Í kaflanum Hvað er hagræn mannfræði, skoða ég hvernig þetta fag sem liggur mitt á 

milli hagfræði og mannfræði hefur verið skilgreint. Fagið samsvarar sér í raun með 

báðum fögum, en ekki alls háttar undir öðru hvoru. Hagræn mannfræði hefur líkt og 

önnur mannfræði gengið í gegnum miklar breytingar á seinni hluta 20. aldar og byrjun 

þeirrar 21. og stefni ég á að skoða hvernig sviptivindar í pólitík hafa spilað stóran þátt í 

þróun fagsins. 

Annar kafli fjallar um helstu fræðimenn hagrænnar mannfræði. Ég skoða fræðimenn 

sem komu hagfræðinni af stað, og þótt þeir séu ekki endilega hagrænir 

mannfræðingar, höfðu þeir áhrif á í hvaða átt greinin þróaðist, þetta eru menn eins og 

Adam Smith og David Ricardo. Því næst fjalla ég um stór nöfn innan félagsvísinda eins 

og Emilé Durkheim og Karl Marx, en eins og flestir vita höfðu hugmyndir Marx mikil 

áhrif á þróun hagkerfa heimsins á tuttugustu öldinni. Einnig fjalla ég um hagræna 

mannfræðinginn Karl Polanyi og félagsfræðinginn Max Weber og þeirra innlegg í 

fræðigreinina. 

Þar næst fjalla ég um helstu kenningar og nálganir hagrænnar mannfræði. Ég skrifa 

um ágreininginn mikla, sem var á milli formalista og substantivista. Ég skoða hvernig 

mannfræðingar fjölluðu alltaf um hagkerfi fólks, jafnvel áður en undirgreinin hagræn 

mannfræði varð til og skoða það út frá skrifum Bronislaw’s Maliowski’s og Marcel 

Mauss. Síðan fjalla ég um sjötta áratuginn, það tímabil þar sem hin eiginlega hagræna 
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mannfræði var orðin til sem sérstæð undirgrein mannfræðinnar, og fer þaðan út í 

míkrókenningar sem hagrænir mannfræðingar skoða mikið og heimskenningu eða 

world system theory. Útfrá þessu skoða ég helstu nálganir hagrænnar mannfræði sem 

eru þá helst formalismi, substantivismi, formgerðarhyggja og efnishyggjunálgunin.  

Eftir að hafa farið í grunnþætti hagrænnar mannfræði, vil ég skoða smærri samfélög, 

þar velti ég fyrir mér hvort það sé yfir höfuð hægt að taka lítil samfélög út fyrir sviga og 

skoða þau sér á báti, en oftast tengjast þau inn í stærri hagkerfi sem hafa bein og/eða 

óbein áhrif. Í þessum kafla skoða ég þessa spurningu út frá kaupfélögum, en oft virðist 

það vera svo við fyrstu sýn að kaupfélög séu dæmi um samtakamátt, einstaklinga til að 

taka saman höndum og geta átt saman sterkari aðild að stærri markaði, en oftar en 

ekki er það einmitt stóri markaðurinn sem um ræðir og stjórnvöld virðast mjög oft eiga 

hlut í að skapa hagstætt landslag svo kaupfélög geti orðið að veruleika. Ásamt því að 

skoða pólitíkina, hef ég hnattvæðingu í hug og velti fyrir mér leikkenningunni sem segir 

að það sé misjafnt eftir upplagi samfélaganna, hvernig samvinna, eins og finnst í 

kaupfélögum, gengur. 

Fimmti kaflinn er svo framhald af þeim fjórða, þar sem ég fjalla um rannsóknir 

hagrænnar mannfræði á kaupfélögum. Hér skoða ég hugmyndir um sterkari stöðu 

hópa á markaðinum heldur enn einstaklinganna, ég skoða valdeflinguna sem getur 

fylgt kaupfélögum og kost þess að fækka milliliðum í ferli vörunnar frá bónda til 

neytandans. En lífið er ekki alltaf dans á rósum og það vegnar ekki alltaf öllum 

kaupfélögum vel. Hér skoða ég nefnilega líka vankanta kaupfélaganna, hvort þau hjálpi 

þeim sem mest þurfa á hjálp að halda og hvað gerist þegar þau ganga ekki upp.  

Í síðasta kaflanum skoða ég Kaupfélag Austur-Skaftafellssýslu eða KASK og reyni þar 

að bera sögu þess saman við kenningarnar og mannfræðirannsóknirnar sem unnar 

hafa verið annarsstaðar í heiminum á kaupfélögum.   

 

Hvað er hagræn mannfræði? 

Það er erfitt að skilgreina hagræna mannfræði í stuttu máli, spurningin hvar 

hagfræði endar og mannfræði byrjar er í raun ekki greinileg eins og Wilk og Cligget 
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(2009) tala um að þá eru mörkin ekki skýr. Báðar þessar fræðigreinar deila nefnilega 

miklu, þær eru heildrænar en þó þverfaglegar (Justin A Elardo, 2007). Flestir eru 

sammála um að þegar peningur á í hlut er um viðskipti að ræða, sama er uppi á 

teningnum þegar um vöruskipti ræðir, einn bóndi getur látið hveiti og fengið klæðnað í 

staðinn, og það myndi flokkast undir rannsóknarefni hagfræði og hagrænnar 

mannfræði, en hvernig er það þegar búfé er látið fyrir hönd dóttur í hjónabandi, eru 

það viðskipti? (Richard R Wilk og  Lisa C Cliggett, 2009). Mannfræði skoðar samfélög 

manna og þá sérstaklega útfrá menningu, venslum, pólitískum kerfum, trúarbrögðum 

og efnahagskerfum. En pólitísk hagfræði skoðar mannleg tengsl einnig út frá þeim 

hliðum mannlífs sem tengjast ekki beint efnahag eins og félagslegar stofnanir, siðferði 

og hugmyndafræði til að skilja stærri myndina á bakvið ákvarðanatöku á 

efnahagslegum grunni (Justin A Elardo, 2007). Eins og sjá má eru þetta svipaðar 

nálganir en þó ekki allsháttar eins, en muninn má þá kannski helst sjá á því að 

mannfræðin skoðar meira manneskjuna og samfélög mannanna á meðan hagfræðin 

sem skoðar líka samfélögin, gerir það þó meira út frá stofnunum þess og reynir að skilja 

hvernig, þetta tvennt vinnur saman (Justin A Elardo, 2007).  

Á áttunda áratug síðustu aldar var hagræn mannfræði ásamt sifjum og 

umhverfismannfræði miðja mannfræðikennslunnar samkvæmt Gregory (2009), þeir 

þrír þættir sem þessi umræða byggðist á voru ættbálkurinn, verkamaðurinn og 

kapítalistinn, en í dag skoða mannfræðingar heiminn frá öðru ljósi, þetta er ekki svona 

einfalt og ekki svona klippt og skorið, en hvar er þá hagræna mannfræðin stödd? (Chris 

Gregory, 2009). Mannfræði hefur tekið stakkaskiptum á síðustu 40 árum, grein sem 

áður var mikið til unnin á nýlendum, hefur þurft að endurskilgreina sjálfa sig útfrá nýrri 

heimsmynd og það sama má segja um hagræna mannfræði. Gregory ræðir um það að 

tímabil hagrænnar mannfræði séu þrjú, þar sem ákveðin hugtök voru alls ráðandi í 

birtum textum, fyrsta hugtakið er gagnkvæmni (e. reciprocity), annað hugtakið er 

samhæfing (e. articulation) og síðasta hugtakið er atbeini (e. agency) (Chris Gregory, 

2009; Francesca Merlan, 2009). Fyrsta tímabilið skv. Gregory einkennist, eins og fyrr 

segir af gagnkvæmni, þetta má sjá af textum skifuðum þegar fræðigreinin var að verða 

sjáfstæð grein og merkist af textum sem voru skrifaðir og gefnir út á fyrri hluta 20. 



  

8 

aldar og allt fram til ársins 1970, þekktustu fræðimenn þess tíma voru Mauss, Polanyi, 

Lévi-Strauss og Sahlins. Það var ekki margt sem þessir fræðimenn áttu samaeiginlegt 

skv. Gregory, nema þá það að allir voru þeir ósammála hugmyndum Adam Smith um 

að til væri ,náttúruleg hagfræði’ eða með öðrum orðum að markaðurinn liti einhverjum 

náttúrulögmálum, og væri þannig alls staðar eins og héldist með því í jafnvægi. En þess 

má geta að Adam Smith hefur oft verið kallaður faðir póliískrar hagfræði (Chris 

Gregory, 2009). Á þessum tíma voru mannfræðingar að mörgu leiti ósammála 

hagfræðingum og má segja að Mauss, Firth og Malinowski ásamt fleirum hafi allir 

fjallað um hagfræði sem hluta af heildarmynd samfélagsins, og því rannsóknarefni 

mannfræðinga, á meðan hagfræðingar á þessum tíma rannsökuðu efnahag og skipti 

sem eitthvert fyrirbæri sem væri alls óskylt öllu öðru (Francesca Merlan, 2009). 

Gregory skilgreinir annað tímabilið sem áttunda áratuginn, þar sem hugmyndafræði 

kapítalismans fer á flug, hann nefnir að Bandaríkin hafi sett mikið af gullforða sínum í 

verð til að kosta stríðið sem háð var í Víetnam, og þetta skapaði ástand sem olli 

gengisbreytingum á gjaldeyrum heimsins, þessar sveiflur voru eitthvað sem aldrei hafði 

sést áður. Miklar breytingar urðu víða, þekktustu nöfnin sem komust til valda á þessum 

tíma voru Margaret Thatcher forsætisráðherra breta og Ronald Reagan, sem kjörin var 

forseti Bandaríkjanna, bæði eru þau þekkt fyrir að hafa verið miklir talsmenn 

frjálshyggjunnar og kapítalisminn blómstraði um heim allann sem aldrei fyrr (Chris 

Gregory, 2009). Þótt pólitískar kosningar ættu kannski ekki að hafa bein áhrif á 

hagræna mannfræði að þá hefur ytri umgjörð heimsmyndarinnar óneitanlega áhrif á 

hugsanarhátt okkar og rannsóknarefni breytast eftir áherslum samfélagsins í hvert 

sinnið. Þriðja tímabilið kemur svo fram á níunda áratugnum, þar sem forsendur 

mannfræðinnar höfðu breyst mikið á undangengnum árum, og hagræn mannfræði 

fjallaði eins og áður segir ekki lengur um ættbálkinn, verkamanninn og kapítalismann, 

heldur höfðu áherslurnar breyst og farið var að fjalla um hnattræna þróun og neyslu. 

Síðan þá hafa viðfangsefni oft verið um neysluvenjur og neytendasamfélög, hnattræn 

áhrif á staðbundna lifnaðarhætti (e. global in the local) (Chris Gregory, 2009). Í raun 

gengur Gregory svo langt að segja að vinsældir hagrænnar mannfræði hafi farið 

dvínandi á 21. öldinni vegna tengingar fræðigreinarinnar við fortíðina (2009). En hann 
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talar einnig um það að óvenju mikil virkni hafi verið á síðastliðnu ári (þetta er skrifað 

2009) svo það má spurja að því hvort áhugi manna á hagrænni mannfræði hafi aukist 

eftir það, og spurning hvort megi tengja aukna áhugann við hrunið 2008? 

 

Fræðimenn hagrænnar mannfræði 

Þó eru þeir nokkri mannfræðingar og félagsfræðingar sem fjalla um hagkerfi áður en 

þessi eiginlega undirgrein verður til og í rauninni liggur grunnur greinarinnar einnig til 

hugmyndanna sem lögðu grunninn að hagfræði eins og við þekkjum hana í dag. Adam 

Smith hefur verið titlaður sem upphafsmaður eða faðir hagfræðinnar, og hagræn 

mannfræði hefur einnig unnið sínar kenningar út frá hugmyndunum hans, til dæmis 

velti hann fyrir sér verðglidi hluta, og komst að þeirri niðurstöðu að verðmæti hluta 

beintengdist því hversu mikil vinna lægi á bak við þá, til dæmis er auðvelt að ná í vatn 

og þótt það sé lífsnauðsynlegt er það ekki verðmætt því það þarf lítið að vinna fyrir því, 

á meðan korn eða villibráð eru „dýrari” hlutir vegna vinnunnar sem það kostar að 

verða sér út um það og framreiða. Þetta er þó ekki alveg svo einfalt því ofan á þetta 

bætast svo við lög af öðrum kenningum, ein þeirra er að samkeppni geti haldið verði 

niðri og fleiri (Richard R Wilk og  Lisa C Cliggett, 2009). Smith hélt því fram að hagur 

einstaklingsins væri samofin hagi samfélagsins, og því væri það ríkinu fyrir bestu þegar 

allir gera það sem best er fyrir sig (Richard R Wilk og  Lisa C Cliggett, 2009). Þetta er 

eins og flestir vita það sem kapítalisminn gengur út á. Kenningar Smiths hafa haft mikil 

áhrif á hugsanagang okkar í dag, og mikið af hugmyndum hagfræði og hagrænni 

mannfræði má rekja til hans. En þó er viss árekstur milli kenninga Smiths og 

mannfræðinnar, þar sem hann leggur mikla áherslu á einstaklinginn eins og segir hér 

að ofan, en mannfræðin skoðar oftar einstaklinginn innan samfélagsins.  

Á eftir Adam Smith var næsta stóra nafn David Ricardo, hann vildi meina að grunnur 

hagfræðinnar lægi í gildi (e. value) og hægt væri að spá fyrir um hegðun manna útfrá 

fáeinum reglum sem byggðar voru á hugmyndum hans um gildi hlutanna (Richard R 

Wilk og  Lisa C Cliggett, 2009). Það sem líklegast stendur upp úr af kenningum hans var 

jafnvægiskenningin, en hann vildi meina að náttúrulegt ástand hagkerfisins væri í 
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jafnvægi sem má þykja merkilegt þar sem hann skrifaði þetta í kringum hámark 

iðnbyltingarinnar. Thomas Robert Malthus tók jafnvægiskenninguna enn lengra og 

talaði um að mannkynið gengi í gegnum stríðsátök, veikindi eða faraldssóttir og 

hungursneyð, til að halda mannfjölda í jafnvægi (Richard R Wilk og  Lisa C Cliggett, 

2009).  

Aðrir frumkvöðlar félagsvísindanna, sem haft hafa áhrif á þróun hagræna 

mannfræði voru til dæmis Karl Marx og Emile Durkheim, báðir vildu þeir meina að 

manneskjan væri félagsvera að upplagi, og hagkerfi væru óhjákvæmileg innann 

félagslegra samfélaga, báðir vildu meina að félagsleg öfl hefðu áhrif á mótun 

sjálfsmyndar einstaklinganna og lögðu litla áherslu á atbeini einstaklinganna (Richard R 

Wilk og  Lisa C Cliggett, 2009). Það sem Marx skrifaði og gaf út, náði ekki mikilli 

útbreiðslu fyrr en löngu eftir hans dag, og enn þann dag í dag vinna hagrænir 

mannfræðingar mikið útfrá hugmyndum hans og textum, hann lagði áherslu á 

ágreining stétta og sá fyrir mikið af því sem kapítalisminn hefur komið til leiða á síðustu 

öld, en þó ekki allt (Richard R Wilk og  Lisa C Cliggett, 2009). Durkheim á hinn bóginn 

kemur á eftir Marx, en það sem hann skrifar og gefur út er þó stærri hluti af fræðilegri 

umfjöllunn fyrr en textar Marx. Durkheim lagði ekki eins mikla áherslu á átök innan 

samfélaga heldur sá hópa sem heildir og talaði meira um jafnvægið sem virðist vera 

innan samfélaganna (Richard R Wilk og  Lisa C Cliggett, 2009). Annar fræðimaður sem 

hafði mikil áhrif á „ágreininginn mikla”, sem nánar verður útskýrður í næsta kafla var 

Karl Polanyi. Polanyi gaf út bók árið 1944 sem fjallaði um kapítalisma samtímans, bókin 

hét The Great Transformation, sem mætti þýða sem ,Hin miklu stakkaskipti’. Í bókinni 

fjallar Polanyi meðal annars um það hvernig kapítalisminn hefur haft þau áhrif að allt 

sé orðið komið í verð, og markaðurinn er orðinn mikilvægari en samfélagið og siðferði. 

Hann gekk meira að segja það langt að segja að fræðigreinin hagfræði væri sprottin út 

frá kapítalismanum og eini tilgangur hagfræðinnar væri að halda kapítalisma á lofti og 

láta það líta út fyrir að hann væri náttúrulegt ástand (Richard R Wilk og  Lisa C Cliggett, 

2009). Wilk og Cligget segja þó frá því að eftir því sem árin liðu, fór hagfræðingurinn 

Polanyi, meira og meira inn á svið hagrænnar mannfræði og átti hann farsælt samstarf 

með félagsvísindamönnum, meðal annars með mannfræðingum, fornleifafræðingum 
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og sagnfræðingum (2009). Substantivistar, tóku mikið upp af kenningum Polanyi 

(Thomas Hylland Eriksen, 2013) í deilum formalista og substantivista, sem nánar verður 

fjallað um í næsta kafla.  

Einn af frumkvöðlunum sem komu hagrænni mannfræði á kortið sem sérgrein var 

Raymond Firth, hann var menntaður hagfræðingur sem hélt því fram að klassískar 

kenningar hagfræði, ættu heima í öllum menningum, þetta var einnig áhersla 

formalista (Thomas Hylland Eriksen, 2013), sem nánar verður fjallað um í næsta kafla.  

 Að lokum langar mig einnig að nefna Max Weber á nafn. Weber vildi ekki meina að 

til væri einhver ein kenning sem gæti útskýrt alla hegðun allra manna, rétt eins og við 

tölum um í mannfræðinni í dag. Hann talaði um að stundum erum við 

einstaklingsmiðuð í annann tíma viljum við fremur vinna í hag samfélagsins, margar 

mismunandi ástæðr geta legið að baki, t.d. ef við deilum markmiðum, eða stundum eru 

utan að komandi aðstæður sem beygja okkur til að vinna saman. Vegna þess hvernig 

sagan sameinar samfélögin og samfélögin kenna okkur hegðun frá blautu barnsbeini, 

þurfum við að skilja hvert samfélag út frá eigin forsendum til þess að skilja afhverju fólk 

tekur ákvarðanirnar sem það tekur. Þetta á við um efnahagslegar ákvarðanir rétt eins 

og við allar aðrar hliðar mannlegs lífs (Richard R Wilk og  Lisa C Cliggett, 2009). Max 

Weber var einnig þekktur fyrir kenningar sínar um hvatningu fólks til vinnu, hann vildi 

meina að frumstæðir menn myndu einungis leggja til þá vinnu sem þeir þyrftu til þess 

að lifa lífinu upp að þeim staðli sem þeir voru vanir, á þann hátt myndu menn ekki 

vinna meira til að fá hærri laun, heldur þyrfti að lækka laun til að fólk ynni meira. Hann 

tengdi svo kapítalismann við trú, og vildi meina að vinnuhættir fólks af mótmælendatrú 

væru öðruvísi heldur en kaþólikka, en kaþólsk trú fordæmir þá sem eru gráðugir, og 

þar með fordæmir þá sem vinna meira til að öðlast meira ríkidæmi. Þessum kenningum 

hans hefur verið mótmælt harðlega af fræðimönnum sem komið hafa eftir hans dag 

(Richard R Wilk og  Lisa C Cliggett, 2009).   
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Kenningar hagrænnar mannfræði 

Sumir segja að undirgrein mannfræðinnar, hagræn mannfræði, verði til útfrá 

ákveðnum ágreiningi þar sem mannfræðingar komust ekki á eitt um það hvernig 

markaðir og samfélög virkuðu. Önnur hliðin skoðaði samfélögin, og vildi meina að 

besta leiðin væri fyrir fólk að hugsa hlutina út frá samfélaginu, en markaðslögmál 

kapítalismans, gerðu það að verkum að menning eins og við þekkjum hana væri að 

hruni komin og eina leiðin væri að snúa aftur til fortíðar þar sem hópar lifðu saman, og 

hagnaður einstaklingsins var ekki inni í myndinni (Richard R Wilk og  Lisa C Cliggett, 

2009). Á hinn bóginn voru þeir sem vildu sjá mannfræði sem vísindagrein, þeir 

rannsökuðu samkvæmt vísindalegum rannsóknaraðferðum og vildu birta niðurstöður 

rannsókna úr tilbúnu rannsóknarumhverfi, þar sem hægt er að endurtaka rannsóknir 

og fá sömu niðurstöður aftur og aftur. Fylkingarnar fylgdu að mörgu leiti Polanyi eða 

Marx, og þótt ágreiningurinn hafi í raun aldrei verið leystur á einhverjum ákveðnum 

tímapunkti, hafa hagrænir mannfræðingar fylgt kenningum Marx, lengur en Polanyi 

(Justin A Elardo, 2007). Þessi ágreiningur er um margt líkur öðrum sviðum 

mannfræðinnar þar sem menn deila um hvort mannfræði geti verið vísindagrein eða 

hvort náttúra mannanna sé svo síbreytileg að félagsvísindi geti aldrei virkað eins og 

raunvísindi. Önnur fylkingin voru svokallaðir formalistar, en þeir vildu meina að 

hagfræði fylgdi ákveðið form, sem hægt væri að finna allsstaðar í öllum 

menningarheimum (Thomas Hylland Eriksen, 2013). Andmælingar formalistanna voru 

substantivistar, en þeir vildu meina að hagfræði formalistanna væri einungis að finna í 

kapítalískri hugmyndafræði, þeir lögðu áherslu á efnivið, og vildu meina að menn gerðu 

allt í sínu valdi til að hámarka gróða útfrá þeim efnivið sem fólk bjó yfir (Thomas 

Hylland Eriksen, 2013). Enn eins og sjá má voru þessar tvær fylkingar svo innilega af 

sitthvorum meiðinum að í raun voru þær ekki að rífast hvor við aðra, hvor fylking um 

sig var mjög svo sannfærð um sanni sinnar stefnu að í raun heyrðu þeir ekki mótbárur 

andstæðingsins. Ein fylking skoðar samfélagið í heild og áhrif þess á einstaklinginn á 

meðan hin skoðaðar atbeini einstaklingsins og áhrif þess á þróun samfélagsins (Richard 

R Wilk og  Lisa C Cliggett, 2009). Báðir aðilar höfðu eitthvað til síns máls, en hvorugur 

vann í lokinn, greinin hagræn mannfræði þróaðist útfrá þessu.  
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Kenningarnar og hugmyndirnar sem hagræn mannfræði styðst við eru margar 

hverjar eldri en þessi ágreiningur og má til dæmis nefna bókina Gjöfin (e. The Gift). eftir 

Marcel Mauss en samkvæmt bókinni eru gjafaskipti viðskipti, en hann vill meina að ef 

þú hefur fengið gjöf frá einhverjum skuldarðu þeim aðila gjöf af sama eða meira 

verðmæti, mögulega meira verðmæti eftir því sem það dregst lengur að „borga” 

gjöfina til baka (Marcel Mauss, 2000). En gagnkvæmni hefur einmitt líka verið 

rannsökuð af hagrænum mannfræðingum og er það frekar áhugavert það sem Erikson 

nefnir hvernig í flestum samfélögum er það sá sem gefur sem græðir meira á 

gjafaskiptum en sá sem fær gjöfina, nema innan kapítalisma (Thomas Hylland Eriksen, 

2013).  

Gjöfina skrifaði Mauss árið 1925 og má því í raun má segja að mannfræðingar hafi 

alltaf skoðað hagkerfi samhliða rannsóknum sínum á samfélögum. Margir eldri 

mannfræðingar litu svo á að hagkerfin væru hluti af mannlífinu og með rannsóknum á 

samfélögum fylgdu því lýsingar á hagkerfum, þetta má sjá í umfjöllun Bronislaw 

Malinowski í bók hans The Argonauts of the Western Pacific þar sem hann fjallar um 

Kula hringinn hjá íbúum Trobriand eyju (Bronislaw Malinowski, 2002). Einnig er hægt 

að nefna í þessu samhengi lýsingar Evans-Pritchard á kúabúskap Nuer fólksins í Súdan 

(E.  Evans-Pritchard, 1950). Það er þó ekki fyrr en á fimmta til sjötta áratug tuggustu 

aldarinnar sem hin eiginlega undirgrein mannfræðinnar, hagræn mannfræði verður til 

(Richard R Wilk og  Lisa C Cliggett, 2009).  

En að sjálfsögðu snýst hagræn mannfræði um meira heldur en einn gamlann 

ágreining sem endanleg niðurstaða komst aldrei á, annars væri greinin ekki til lengur í 

dag. Kenningar sem hafa spilað stórann þátt í greininni í gegnum tíðina og allt til 

dagsins í dag eru til dæmis kenningar um míkró-hagfræði, en til að einfalda hlutina 

hefur hagfræði verið skipt um upp í makró og míkró, (e. macroeconomics og 

microeconomics). Makró hluti hagfræðinnar er sú hagfræði sem skoðar allt á stórum 

skala, það er t.d. hagfræðin sem stjórnar löndum og núna í seinni tíð, hagfræðin sem 

notuð er til þess að greina efnahag á heimsmælikvarða (Richard R Wilk og  Lisa C 

Cliggett, 2009). Þegar heildarmyndin er skoðuð, er margt einfaldað, til dæmis hversu 

miklu heimili eyðir á mánuði, en svo kemur míkró hagfræðin inn, þegar á að greina 
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hvernig heimilið eyðir svo þessari ákveðnu upphæð (Richard R Wilk og  Lisa C Cliggett, 

2009). En þetta eru hagfræðikenningar, svo það má spurja hvernig þetta tengist 

mannfræðinni? En hagrænir mannfræðingar starfa einmitt mitt á milli beggja 

fræðigreinanna, og míkró hagfræði útskýrir hvernig einstaklingurinn velur, til dæmis er 

hægt að skoða með tækjum míkró hagfræðinnar, hvort líklegra sé að einstaklingur með 

takmarkaðann pening eyði honum í föt eða mat, eða sá sem á aðeins meira, hvort 

hann ákveði að kaupa úlpu eða stuttermabol (Richard R Wilk og  Lisa C Cliggett, 2009).  

Að endanum ætla ég að fjalla stuttlega um heimskenningu Wallerstein’s (e. world 

systems theory) en í stuttu máli vildi Immanuel Wallerstein meina að saga heimsins 

gengi í hringi, allt stígur upp og fellur. Hann vildi meina að stríð og styrjaldir og jafnvel 

menning og stjórnmálakerfi tengdust öll viðskiptum og framleiðslu (Richard R Wilk og  

Lisa C Cliggett, 2009). Útfrá þessari kenningu, neó-marxisma eða ný-marxisma og 

kenningu um hæði (e. dependency theory) (þýðing komin frá (Stofnun Árna 

Magnússonar í íslenskum fræðum, 2012)) hafa mannfræðingar endurskoðað nálgun 

sína á að skoða breytingar á menningu hópa, en víða hafa af því er virðist tiltölulega 

einangraðir hópar verið að taka upp vestræna siði, einfaldast væri að kenna samlögun 

eða aðlögun um, þar sem utanaðkomandi menning svo til „smitast” milli svæða, en 

þetta er ekki svo einfalt, mikilvægt er að taka einnig inn í myndina pólitísk sambönd og 

hagfræði (Richard R Wilk og  Lisa C Cliggett, 2009). 

Eins og segir hér að ofan hefur verið erfitt að gefa hagrænni mannfræði einhverja 

ákveðna skilgreiningu en Pathy (2010) vill þó meina að það sem kannski sameinar 

greinina eru vandamálin sem hún reynir að leysa og nálganirnar sem hún notar til þess, 

af þessum ástæðum langar mig aðeins að skoða hvaða nálganir hafa verið notaðar 

innan þessa fags, sem er á einhvern hátt liggur mitt á milli hagfræðinnar og 

mannfræðinnar.  

Í fyrsta lagi er það formalismi (e. formalism), í nálgunum formalista eru lagðar 

áherslur á sem mesta virkni, hvernig má fá sem mest út úr skiptum, eða hvernig er 

hægt að ná sem mestri framleiðslu úr takmörkuðu efni eða með takmörkuðu starfsafli. 

Útfrá þessu sjá formalistar hagræna mannfræði sem tæki til þess að rannsaka hvernig 

vörur eða ákveðin gæði komast í félagslega umhverfið, eða til markhópsins (Suguna 
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Pathy, 2010). Þessi nálgun skoðar ekki endilega sögu samfélagsins samhliða 

rannsóknum sínum, heldur skoða einungis hagfræðina innana samfélagsins eins og það 

er í dag, og gengur útfrá því að allir séu sjálfselskir, vilja hámarka gróða, jafnvel þótt 

það komi niður á öðrum (Suguna Pathy, 2010).  

Í öðru lagi er það (e. substantivism), substantivistar vilja meina að efnahagurinn og 

verkferli hans séu einungis til þess að framleiða vörur eða gæði fyrir samfélagið, 

félagsstofnanir tengjast ekki endilega efnahag samfélaganna og að því leiti eru þeir líkir 

virknishyggjumönnum mannfræðinnar (e. anthropological functionalism). En á sama 

tíma eru efnahagurinn samofinn samfélaginu, semsagt þetta er ekki aðskilið og allt 

spilar saman (Suguna Pathy, 2010).  

Í þriðja lagi er það formgerðarhyggjan (e. structuralism). En formgerðarhyggja innan 

mannfræði byggist upp að miklu leiti á kenningum Lévi-Strauss. Formgerðarhyggjan 

gengur út frá því að öll okkar kerfi byggist upp á einhverju óáþreifanlegu, til dæmis að 

hegðun okkar mótist af því umhverfi sem við erum alin upp í, og öll fylgjum við 

óskrifuðum reglum. Þessi strúktúr eða formgerð fylgir samfélaginu og heldur því í 

jafnvægi, atburðir sem henda samfélagið, hafa áhrif á það allt hvort sem þeir eru utan 

að komandi eða komi innan frá (Suguna Pathy, 2010).  Menn sem nálgast hagræna 

mannfræði út frá formgerðarhyggju tala um að tækni, auðlindir, tæki og menn hafi 

bein áhrif á hvað samfélagið geti áorkað og framleitt (Suguna Pathy, 2010) 

Fjórða og síðasta nálgunin er svo efnishyggjunálgun (e. materialist approach) sem 

byggist svolítið upp út frá kenningum Marx, samkvæmt  henni er efnahagurinn 

þrískiptur og skiptist í að nálgast efnin úr náttúrunni, umbreyting þessara efna, eða 

efniviða með hjálp verkfæra og vinnu og svo er efninu dreyft til dæmis til neytendanna 

(Suguna Pathy, 2010), þetta verkferli getur svo flækst eftir samfélögum, og  til dæmis 

hefur það mismunandi áhrif á mismunandi stéttir, samkvæmt Pathy (2009). Einnig talar 

Pathy um að þetta módel virki mögulega best í samfélögum sem ekki hafa kapítalíska 

uppbyggingu (2009) 
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Er hægt að fjalla sérstaklega um hagkerfi smærri samfélaga? 

Nú höfum við fjallað örlítið um sögu hagrænnar mannfræði, og eins og sjá má voru 

mannfræðingar fyrst duglegastir við að skoða smærri samfélög, einangraðann ættbálk 

hér eða þar og mannfræðingar reyndu að skoða alla lifnaðarhætti hans út frá sem 

flestum sjónarhornum á stuttum tíma. En voru ættbálkarnir einhverntímann 

einangraðir? Í rauninni ekki, hér á undan nefni ég Kula hringinn sem Malinowski (2002) 

fjallaði um á sínum tíma, en þar var að því er virtist einangrað samfélag sem hafði þó 

átt í viðskiptum við eyjarnar í kring í margar kynslóðir á undan, þessi dæmi er að finna 

víða, allsstaðar hafa menn átt í einhverjum samskiptum við önnur samfélög, stundum 

nálæg samfélög en ekki alltaf. En einnig kom Malinowski þangað á vegum breta, þarna 

voru nýlenduherrar búnir að vera í einhver ár, og trúboðar. En tímarnir hafa breyst, 

samfélög eru enn minna einangruð en þau virtust vera og því má spurja hvort hægt sé 

að fjalla um hagkerfi smærri samfélaga sér á báti? Sérstaklega þar sem hnattvæðingin 

eykst meir og meir með hverju árinu sem líður, það sem virtist vera einangrað þá, er 

það ekki lengur. Hagræn mannfræði er hinn fullkomni vettvangur til þess að rannsaka 

þetta, rétt eins og mannfræðin hefur lengi skoðað hvernig öll samfélög voru tengd inn í 

stærra samhengi, getur hagræn mannfræði í dag skoðað þessi smærri samfélög en 

verið á sama tíma meðvituð um mistök fyrri tíma, og tekið inn í myndina tengingarnar 

við umhverfið.  

En fyrst skulum við skoða hvernig það sem virtist vera einangrun hefur minnkað í 

samtímanum en eftir því sem hnattvæðing eykst minnkar einangrunin, og er svo komið 

í dag að verkamenn í verksmiðju sem framleiðir vöruna geta verið á einum stað, 

höfuðstöðvar fyrirtækisins geta þess vegna verið í öðru landi og markaðurinn sem 

kaupir vöruna jafnvel í enn öðru landi og sambandið þarna á milli lítið (Lynn Stephen, 

2005). Í litlu 3000 manna þorpi í Mexíkó, að nafni Santa Ana del Valli til dæmis kom 

upp vandamál, þar sem illa gekk að selja hannyrðir vegna samkeppni við 

nágrannasveitarfélagið Teotitlán del Valle, úr varð að íbúar Santa Ana del Valle stofnaði 

kaupfélag til þess að geta unnið saman sem sterkari heild (Jeffrey Cohen, 1998). Þetta 

sýnir okkur að samfélög þótt lítil séu eru hluti af stærra hagkerfi og þau eru að keppa á 

stórum markaði, þótt það séu fáir íbúar á landfræðilega svæðinu þar sem framleiðslan 
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á sér stað. Þess vegna er nauðsynlegt að skoða kaupfélög innan samfélaga út frá stærra 

sjónarhorni eins og Vargas-Cetina útskýrir þar sem hún rannsakar kaupfélög í Sardiníu 

á Ítalíu, en þarf að taka tilit til ítalska ríkisins, Evrópusambandsins og kapítalískra 

samkeppnisaðila í umfjöllun sinni (Gabriela Vargas-Cetina, 2011). Yfirvöld ríkja geta 

komið að stofnun kaupfélaga, þetta gerðist á Ítalíu eins og Vargas-Cetina (2011) greindi 

frá og sama var uppi á teningnum í Oaxaca í Mexíkó þegar kaupfélag var stofnað þar 

með styrkjum frá ríkisvaldinu (Jeffrey Cohen, 1998). Með því að taka ríkisstyrki inn í 

myndina sjáum við að kaupfélög smærri byggðarlaga fá oft ytri hjálp við stofnsetningu, 

og þessi hjálp er oft háð pólitískum straumum sem sýnir okkur að hagkerfin eru í 

rauninni sjaldnast einangruð, þótt svo gæti virst við fyrstu sýn.   

Eins og sjá má er því málum blandið að taka hagkerfi smærri samfélaga út fyrir 

rammann og fjalla um þau sérstaklega, en það er þó alltaf einhver munur á milli smærri 

og stærri samfélaga, t.d. hlýtur rekstur að þurfa að aðlaga sig að stærð markaðirns sem 

selt er til, varla getur kjörbúð boðið upp á sama vöruúrval í 2000 manna þorpi og í 

200.000 manna borg? Annað dæmi um áhrif reksturs fyrirtækja í smærri samfélögum 

eru vensl, en Cohen (1998) nefnir að ástæðan fyrir því að samvinna vefara í Santa Ana 

del Valle gangi illa að komast inn á alþjóðlegann markað, séu að það vanti einhvern 

utan að komandi, sem er þarna bara til þess að starfa fyrir kaupfélagið og styrkja 

efnahagslega stöðu þess. Cohen (1998) vill meina að samfélagslegar skyldur heimafólks 

og fjölskyldutengsl geri það að verkum að stjórnendum kaupfélagsins gengur verr að 

taka hlutlausa stöðu. En að sama skapi eru kaupfélög rekin til hagnaðar fyrir hluthafa, 

og því svipar rekstur þeirra að mörgu leiti til rekstrar einkarekinna fyrirtækja (Gabriela 

Vargas-Cetina, 2011). Og í raun gengur Vargas-Cetina svo langt að segja að í raun sé 

eini munurinn á kaupfélagi og einkareknu hlutafélagi á Ítalíu sé sá að innan kaupfélaga 

hafi hluthafar meiri beinann aðgang að því með hvaða hætti félagið sé rekið frá degi til 

dags (2011).  

Oftar en ekki byrja kaupfélög sem lítil félög, byggð á samfélagslegum grunni, til þess 

að hjálpa bæði neytendum og framleiðsluaðilum, með því að fækka milliliðum, get 

báðir hagsmunaaðilar, fengið betra verð fyrir afurðina (Theodoros Rakopoulos, 2014), 

en aftur á móti eftir því sem kaupfélög stækka, og þegar þau verða hluti af hnattrænu 
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hagkerfi, verða þau oftar en ekki kapítalísk, þegar innviði kaupfélaganna skiptist orðið í 

lög, eins konar stéttarskipting verður til og kaupfélagið verður að afla nægra tekna til 

þess að halda sjálfu sér á floti og verður að hagnast nóg til þess að standa straum af 

launakostnaði og öðrum kostnaði sem fylgir stórum fyrirtækjum, lúta þau orðið sömu 

markaðslögmálum og einkarekin fyrirtæki (Theodoros Rakopoulos, 2014).  

Kaupfélög geta verið byggð á pólitískum grunni, sumir vilja ganga svo langt að segja 

að ef kapítalismi og sósíalismi eru á sitthvorum enda skalans að hagkerfi kaupfélaga (e. 

co-operatives) séu þar mitt á milli (Brian Burke og  Jessica Piekielek, 2011), en einnig 

geta kaupfélög  haft pólitísk áhrif sem eru ekki endilega það sem lagt var upp með í 

upphafi, Lynn Stephen fjallar um dæmi um þetta þar sem að konur tóku sig saman og 

stofnuðu samtök sem ætluð voru til að koma hannyrðum á stærri markað, en þetta 

kaupfélag sem lifði þó ekki lengi varð samt sem áður mikil valdefling kvenna, og fleiri 

kaupfélög hafa orðið til í kjölfarið og valdaskipting kynjanna innan samfélagsins hefur 

breyst (Lynn Stephen, 2005).  Burke og Piekielek tala um það að á fyrri hluta tuttugustu 

aldar hafi hugmyndir um kaupfélög í raun verið mjög pólitískar, hugmyndafræðin í 

kringum þau hafi verið á þann veg að þetta voru efnahagslegar stofnanir sem voru 

mjög samtengdar félagslegu ástandi samfélagsins á þeim tíma, og þetta er að mörgu 

leiti rétt, kaupfélög voru máttur verkamannsins, þar sem margir tóku sig saman til þess 

að stofna stærri heild sem gæti þar af leiðandi haft meiri áhrif. Það hefur svo reynst 

kaupfélögum erfitt að halda í grunngildi sín, því kaupfélög eru stofnun sem rekin er í 

mjög kapítalísku umhverfi, því flækist það fyrir mönnum að reka þessar stofnanir á 

forsendum markaðarins en halda þó áfram að vinna hlutverk sitt að jafna kjör 

verkamannanna (Brian Burke og  Jessica Piekielek, 2011).  

Gerðar hafa verið rannsóknir á „leikkenningu”  (e. Game Theory) þar sem 

niðurstöður sína að það er misjafnt eftir samfélagi leikmanna hversu miklu menn vilja 

deila með náunganum, eða hvort menn taki við gjöf, ef það þýði að báðir aðilar fái 

einhvern skammt, flestir sem deildu gjöfinni deildu 25%-50% af gjöfinni (Richard R Wilk 

og  Lisa C Cliggett, 2009), þetta opnar á spurningar hvort kaupfélög gangi upp í öllum 

samfélögum, hvort sum samfélög séu tilbúnari til þess að stofna til samtaka þar sem 



  

19 

allir fái einhvern skerf en þó mismikinn, eða hvort menn kjósi fremur kapítalismann, 

þar sem megin tilgangurinn er að hámarka eiginn gróða?  

 

Kaupfélög innan hagrænnar mannfræði 

Frá örófi alda hafa leikmenn tekið saman höndum og stofnað einhverskonar samtök 

til þess að reyna að bæta lífskjör sín og standa sterkari fótum gegn ríkjandi 

markaðslögmálum, á nítjándu öld voru þess konar samtök nefnd kaupfélög og má því 

rekja sögu þeirra síðustu tvær aldir eða svo, þótt hugmyndir um kaupmátt hóps gegn 

markaðnum séu mun eldri (Gabriela Vargas-Cetina, 2011). Mörg dæmi eru til um 

stofnun kaupfélaga og má þar til dæmis nefna Cohen (1998), þar sem árið 1987, fólk í 

þorpinu Santa Ana del Valle tók sig saman og stofnaði kaupfélag í kringum 

vefnaðarvörur, styrkt af ríkisreknum stofnunum þau stóðu fyrir stofnsetningu 

kaupfélags og þjálfuðu þá sem tóku þátt í verkefninu. Tilgangur kaupfélagsins var 

tvíþættur í fyrsta lagi átti kaupfélagið að auðvelda sölu vefnaðarvöru á erlenda markaði 

og í öðru lagi var ætlunin að fá erlenda fjárfesta og útflutningsaðila í þorpið, þetta átti 

að styrkja staðbundna framleiðslu og skáka við einokun, en nágrannarnir í Teotitlán del 

Valle, höfðu haft það sterka markaðsstöðu, að þeir stjórnuðu að miklu leiti hagkerfi 

svæðisins (Jeffrey Cohen, 1998). Oft eru samtök eins og kaupfélög stofnsett vegna ytri 

aðstæðna, þetta gerðist í Teotitlán del Valle í Mexíkó, þar sem konur sem flust höfðu til 

annarra landa en voru komnar aftur heim, tóku höndum saman, þær höfðu séð hvað 

konur gætu haft mikið vald og var kaupfélagið einskonar verkfæri til valdeflingar, til 

þess að ná lengra innan samfélagsins sem þær voru nú komnar aftur til (Lynn Stephen, 

2005). Í Grikklandi er annað eins samfélag, Rakopoulos, hefur nefnt þau RA.ME til þess 

að gæta trúnaðar, en RA.ME var sett á stofn eftir hrun fjármálakerfisins 2008, RA.ME 

selur almenningi grænmeti og ávexti beint frá bónda og sleppir þar með 

miðjumanninum eða kaupmanninum sem ávalt tekur sér sinn skerf af gróða sölunnar 

árið 2013, var stefnt á að stofna formlegt kaupfélag utan um starfsemi RA.ME 

(Theodoros Rakopoulos, 2014). Þessi ásamt fleiri dæmum sýnir að oft eiga kaupfélög 

rætur í pólitísku landslagi samfélaganna þar sem þau eru stofnuð (Theodoros 
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Rakopoulos, 2014). En þetta hefur ekki alveg alltaf gengið upp, og í gegnum 20. öldina, 

hafa hafa þó nokkur kaupfélög verið stofnuð í Santa Ana del Valle, en flestum hefur 

mistekist að skáka við einræðisvaldi nágrannans (Jeffrey Cohen, 1998). Kaupfélög 

ganga út á sameiginlega áhættu, en þegar kaupfélag er stofnsett taka menn sig saman 

og safna fyrir stofnkostnaði, vitandi það að allir tapa ef kaupfélaginu gengur illa, en lifa 

þó í voninni um sameiginlega gróða allra þegar gengur vel (Jeffrey Cohen, 1998). 

Sumum kaupfélögum gengur vel og þau blómstra og lifa lengi, önnur kaupfélög falla 

fljótt, sumir mannfræðingar vilja meina að velgengni kaupfélaga felist í samböndum 

fólksins sem stendur að þeim (John J Poggie, 1980). 

Í smærri samfélögum hefur fólk mörgum hlutverkum að gegna, og framleiðsla á 

vörum til sölu kaupfélaga getur verið mjög breytileg milli ára og eftir stöðu heimilisins, 

til dæmis geta eldri börn hjálpað til við framleiðslu á gripum á meðan húsbændur sjá 

jafnan um sölu varanna, og geta þurft að verja miklum tíma að heimann þegar illa 

gengur að fá aðgengi að mörkuðum (Jeffrey Cohen, 1998). Þetta þarf þó ekki allt að 

vera neikvætt, til dæmis hjálpa kaupfélög við að fækka milliliðum milli framleiðanda og 

kaupanda (Jeffrey Cohen, 1998). Kaupfélög sinna einnig öðrum hlutverkum, við að 

reyna að ná markmiðum sínum að jafna kjör félagsmanna, en dæmi eru um það að 

kaupfélög í dreifbýlum veiti félagsmönnum sínum lán á hagstæðari kjörum en bankar, 

einnig hjálpa þau bændum að verða sér út um jarðir til ræktunar ásamt því að dæmi 

eru til um að kaupfélög auðveldi aðgang að menntun og jafnvel heilbrigðisþjónustu 

(Brian Burke og  Jessica Piekielek, 2011).  

Kaupfélög gegna oft fleiri hlutverkum heldur en að einungis selja vörur úr héraði til 

stærri markaða og að flytja inn vörur til að selja úr héraði, til dæmis geta þau starfað 

sem lánastofnanir (Jeffrey Cohen, 1998). Kaupfélög eiga einnig að hjálpa bæði 

framleiðundum og kaupendum eins og RA.ME sýnir að þá borgar kaupandinn minna 

fyrir afurðina, en á sama tíma fær bóndinn sem ræktar landið þó meira í vasann fyrir 

afurðina heldur en hann gerir þegar hann selur til kaupmanns, eða annars miðjumanns 

(Theodoros Rakopoulos, 2014). Samkvæmt þessum hugmyndum græða allir á 

kaupfélagi, bæði framleiðandinn og neytandinn. En það er þó eitt vankvæði sem Cohen 

(1998) nefnir í grein sinni frá Mexíkó og Stephen (2005) tekur einnig dæmi um frá 
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Filipseyjum, að fólkið sem stendur að kaupfélögum er ekki það fátækasta, kaupfélög 

hjálpa þeim sem hafa efni á að kaupa sig inn í kaupfélagið og eiga afgangs afurðir til að 

selja eða fólksins sem hefur tíma til að sinna því, þeir allra fátækustu komast því ekki 

að innan kaupfélaga og því má segja að kaupfélög hjálpi ekki samfélaginu öllu. Burke og 

Peikielek taka í sama streng, en þeirra rannsóknir í Paraguy sýndu það að kaupfélög 

hjálpuðu ekki þeim sem helst þurftu á hjálpinni að halda, heldur einungis þeim sem 

höfðu efni á að kaupa sig inn í kaupfélagið, og fjárhagsaðstoðin sem kaupfélagið gat 

veitt, rann helst til þeirra sem fyrir höfðu eitthvað aukalega, t.d. gátu safnað sér 

varasjóð og þeirra sem höfðu efni á að taka lán.  

Oft eru það utan að komandi aðstæður sem hafa áhrif á stofnun kaupfélaga, þetta 

getur komið frá pólitík eins og Cohen (1998) nefnir, en einnig getur kreppa valdið því 

að áherslur hagkerfis breytast, einstaklingar taka höndum saman til þess að komast í 

gegnum kreppu, eins og dæmi sýna frá Grikklandi eftir kreppuástandið sem þar 

myndaðist 2008 (Theodoros Rakopoulos, 2014).  

Cohen (1998) vill meina að þrátt fyrir að hugmyndir kaupfélaga eigi að jafna kjör 

allra innan samfélaga, að þá virki þau oft þveröfugt. Kaupfélög hjálpa einungis þeim 

sem eru betur settir í samfélaginu, millistéttinni, og ýta þeim sem fátækari lengra frá 

borðinu ef svo má segja, þetta orsakast af því að þú þarft að geta keypt þig inn í 

kaupfélagið til þess að fá greiddann arð úr því, þar með er búið að útiloka þá sem 

minnst hafa, en einnig styrkja kaupfélög félagsmenn sína á ýmsann hátt, geta t.d. veitt 

þeim hagstæðari lán en aðrar lánastofnanir, hjálpað til við kaup á tækjabúnaði sem 

þarf við framleiðslu og fleira, þannig styrkja kaupfélög þá sem voru nógu ríkir fyrir til að 

gerast meðlimir í kaupfélaginu, sem leiðir að því að enn erfiðara verður fyrir aðra að 

komast að á litlum mörkuðum (Jeffrey Cohen, 1998). Rakopulos tekur undir þetta með 

Cohen, en viðmælendur hans segja t.d. að hugmyndir manna um kaupfélög séu oft 

tengd við spilltan kapítalismann sem orsakaði hrunið, en kaupfélög þurfa ekki að vera 

neikvæð og ein af stærstu hindrununum við að koma RA.ME á legg sem formlegu 

kaupfélagi er að spyrna við þessari staðalímynd (Theodoros Rakopoulos, 2014).  

Mikilvægt er að þegar komið er að stofnun kaupfélaga sé það á forsendum meðlima 

kaupfélagsins, og oft vill verða að þau ganga ekki sem skildi, ef utan að komandi aðilar 
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standa að stofnun þeirra og þegar ekki er tekið tilit til staðhátta, eins og gerðist í 

Nígeríu, þar sem konur hafa ekki fengið að eiga rödd innan kaupfélaga, og þegar konur 

fengu jafnvel að kenna á því heima fyrir ef kvennakaupfélög gengu betur en kaupfélög 

karla eða kaupfélög beggja kynja (Eudora Chikwendu, 1997).  

Einnig er vert að taka fram að kaupfélög eru jafnan rekin á forsendum samfélagsins 

(e. community), en það getur þó verið málum blandið á vegum hvaða samfélagi 

meðlimirnir tilheyra, það eru meðal annars dæmi frá Sikiley í Ítalíu, þar sem sumir 

meðlimir álitu samfélag sitt tengjast mafíunni en aðrir vildu meina að kaupfélagið væri 

verkfæri til þess að vinna gegn mafíunni, þarna er eitt þéttbýli með mismunandi 

hópum og því erfiðara að höfða til allra með því að segjast vinna í þágu samfélagsins 

(Thodoros Rakopoulos, 2015).  

Eins og Vargas-Cetina kemur inn á að þá eru kaupfélög og hlutafélög orðin mjög 

svipuð, í raun starfa þau eftir sömu markaðslögmálunum og sagan sýnir að í gegnum 

aldirnar hafa stofnanir báðum megin borðsins fengið lánaðar hugmyndir hvort frá 

öðru. En í raun er það eina sem sýnir muninn á þessum stofnunum það að kaupfélög 

starfa fyrir hönd meðlima sinna á meðan, hlutafélög þurfa ekki að svara fyrir gjörðir 

sínar (Gabriela Vargas-Cetina, 2011). Í raun gengur Vargas-Cetina svo langt að benda á 

að alþjóðleg hlutafélög, sem fara fram á gróða um fram allt og hafa ekki sömu tengingu 

til samfélags eins og kaupfélög gera, þau eru að valta yfir allt annað, þau stuðla að 

eyðileggingu náttúru víðs vegar um heim og sundrun samfélaga, stórtæk kaupfélög 

geta þó einnig ollið samskonar skaða, ef stjórnendur þeirra gleyma sér í kapphlaupi 

kapítalismans. Í raun liggur svarið ekki í því hvernig fyrirtæki er stofnað eða rekið, það 

er ekki alls háttar rétt að allt gangi betur í öðru kerfinu umfram hinu, það sem er 

mikilvægast í viðskiptum eins og í lífinu sjálfu er að gleyma ekki náunganum, sjá 

umhverfið sem framleiðir vörurnar okkar fyrir það sem það er, berum virðingu fyrir 

náttúrunni, og förum ekki frammúr okkur í kapphlaupinu um sem mestan hagvöxt á 

sem stystum tíma (Gabriela Vargas-Cetina, 2011).  
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KASK 

Nú höfum við skoðað nokkur dæmi um kaupfélög sem eru þó að mörgu leiti fjarlæg 

okkur og langar mig því að taka eitt nærtækt dæmi. Ég vil skoða lítið samfélag á suð-

austurhorni landsins, sem tók sig saman og stofnaði kaupfélag í von um að kollvarpa 

kaupmanninum sem hafði verið einráður framan af. Hér vil ég einnig skoða hvernig 

kaupfélagið þróaðist á 20. öldinni frá stofnun þess og að falli og hvaða áhrif þetta hafði 

á samfélagið og hvort dæmin frá Íslandi samsvari dæmunum hér að ofan annarsstaðar 

að úr heiminum.   

En eins og dæmin sýna hér að ofan eru oft utan að komandi öfl sem hafa áhrif á 

stofnun kaupfélaga, jafnvel í smærri samfélögum og eins var það í Austur-

Skaftafelssýslu í byrjun 20. aldar þegar bændur í sýslunni tóku höndum saman og 

stofnuðu kaupfélag. Ástæða þess að ráðist var í að stofna Kaupfélag var sú að bændur í 

sýslunni höfðu lengi vel verið óánægðir með þá þjónustu sem hægt var að fá í 

héraðinu, leiðir voru torfærar vegna jökuláa og fjallgarða sem þurfti að fara yfir til að 

komast í kaupstað, en á nítjándu öld voru kaupstaðir í Vík í Mýrdal og við Papós og því 

var mönnum mikið í mun að fá verslunina nær sér (Arnþór Gunnarsson, 1997) eða með 

öðrum orðum var samfélagið tiltölulega einangrað vegna torfærrar náttúru allt í kring. Í 

lok nítjándu aldar er stofnuð verslun á Höfn sem gekk vel framan af en fljótt fóru að 

heyrast óánægjuraddir með einokunarverslun kaupmannsins, þetta varð til þess að 

bændur fóru að versla sjálfir við kaupmenn í Reykjavík og fengu vörur til sín með 

skipum sem áttu leið hjá (Arnþór Gunnarsson, 1997). Þetta þróaðist svo seinna út í það 

að í lok 1919 var farið að funda með íbúum sýslunnar og var Samband Íslenskra 

Samvinnufélaga, tilbúið að styrkja félagsskapinn um 60.000 krónur ef að stofnun kæmi 

(Arnþór Gunnarsson, 1997). Þetta sýnir líkt og í dæmunum sem farið var í hér að ofan 

að samfélag sem virtist vera einangrað, var það í raun ekki því það átti þarna samstarf 

við SÍS, samtök á landsvísu sem stóðu á bakvið stofnun kaupfélaga víða um land. Á 

Hornafirði líkt og annarsstaðar á landinu voru það helst framsóknarmenn, sem stóðu á 

bakvið stofnun Kaupfélags Austur-Skaftfellinga (skammstafað KASK) og það voru einnig 

framsóknarmenn studdu helst við það á áratugunum á eftir, því bendir Arnþór á að 

hægt sé að sjá fylgni milli stuðningsmanna kaupfélaganna og stuðningsmanna 
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Framsóknarfloksins á milli tímabila (Arnþór Gunnarsson, 1997), af þessu má leiða að 

Kaupfélögin hafa verið mjög pólitískar stofnanir. Þetta samsvarar einnig dæmunum hér 

að ofan og sýnir hversu stóran hlut pólitísk öfl eiga í stofnun kaupfélaga . 

Þótt Hornafjörður sé óneitanlega hluti af stærri mynd, eins og kemur fram hér á 

undan að þá eru engin samfélög alveg einangruð, en þó voru aðstæðurnar á þessu 

svæði að mörgu leiti frábrugðnar aðstæðum annarsstaðar á landinu, vegna fólksfæðar í 

héraðinu og samgönguörðugleika borgaði það sig einungis að panta vörur einu sinni á 

ári, þetta gerði það að verkum að Kaupfélagið þurfti að greiða hærri vexti af lánum en 

kaupfélög sem gátu pantað oftar (Arnþór Gunnarsson, 1997). Samgönguörðugleikarnir 

til að byrja með voru helst þeir að innsiglingin inn í Hornafjörð er og hefur alltaf verið 

varhugaverð, og þurftu útgerðir sem gerðu út vöruskip til Hafnar að borga 

aukatryggingar áður en komið var við. Þegar landflutningar urðu algengari voru hér 

mörg jökulfljót í sýslunni sem þurfti að fara yfir (Arnþór Gunnarsson, 1997). 

Hornfirðingar þurftu lengi að berjast við náttúruöflin og má þar nefna sem dæmi að 

hringvegurinn um Ísland er ekki opnaður fyrr en 1974 þegar síðasta jökuláin í Austur-

Skaftafellssýslu er brúuð (Arnþór Gunnarsson, 2000). Þetta stuðlaði að hærra verði hjá 

KASK en í öðrum kaupfélögum og stundum lakari þjónustu en var að finna 

annarsstaðar (Arnþór Gunnarsson, 1997).  

KASK var blandað samvinnufélag, sem þýðir að í því voru bæði framleiðendur og 

neytendur, þetta var algengt hér á landi á tuttugustu öldinni, en flækir stöðu stjórnar 

blandaðra kaupfélaga þó nokkuð, því oft getur verið erfitt að taka tilit til hags beggja 

hliða í öllum ákvörðunum stjórnsýslunnar (Arnþór Gunnarsson, 2000). Þetta líkist þó 

RA.ME kaupfélaginu sem fjallað var um frá Grikklandi, kaupfélag sem hjápar 

framleiðendum að fá gott verð fyrir vörnurnar sínar en þarf þó einnig að hafa lágt 

söluverð til kaupenda.   

Árið 1920 voru 1217 íbúar í Austur-Skaftafellssýslu (Arnþór Gunnarsson, 1997; 

Hagstofa Íslands, e.d.) og í lok ársins voru 193 skráðir félagar í Kaupfélagi Austur-

Skaftfellinga, í flestum tilfellum var einungis einn heimilsmaður skráður í félagsskapinn 

og má því segja að góð þátttaka hafi verið í KASK frá byrjun, þótt stundum hafi skoðanir 

verið skiptar á félagsskapnum (Arnþór Gunnarsson, 1997). Mögulega stóðu menn 
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harðar að baki Kaupfélagsins þótt erfiðleikar steðjuðu að, vegna þess að þeir áttu hlut í 

því, færi KASK á hausinn, myndi skuldin lenda á félagsmönnum (Arnþór Gunnarsson, 

1997). Þetta samsvarar einnig dæmunum hér að ofan, að oft eru það tengsl manna við 

þeirra eigin kaupfélög sem halda þeim trúum við kaupfélagið þegar erfiðleikar steðja 

að. Eins og fjallað var um að ofan getur verið erfitt fyrir kaupfélag að fóta sig á 

kapítalískum markaði, þegar stjórnandinn tengist öllum í þorpinu, en venslin geta líka 

verið kostur. 

Kaupfélagið hafði mikil áhrif á þróun byggðarmála í sveitarfélaginu og stóð að baki 

mörgum þeim skrefum sem tekin voru til nútímans á svæðinu, t.d. stóð KASK á bakvið 

rekstur á brauðgerð, saumastofu, sláturhúss, útgerðar, verbúðar og kjörbúðar, einnig 

kom það upp bensínstöðvum á svæðinu í samvinnu við ESSO, þegar flutningabílar 

komu til landsins og vegakerfin voru komin í gagnið tóku þeir einnig að sér rekstur 

vörubíla sem sáu um að flytja vörur til og frá svæðinu og innan þess. Einnig tók KASK 

þátt í stofnun Hótels (Arnþór Gunnarsson, 2000). Þessi víðtæki rekstur var oft af hinu 

góða, og voru mörg dæmi þess að þegar kjörbúðin gekk illa að þá hélt útgerð 

Kaupfélagsins rekstri KASK á floti, og mögulega var vöruúrval búðarinnar betra fyrir 

vikið, en verslunin stóð sjaldnast undir sjálfri sér (Arnþór Gunnarsson, 2000). En þar 

með er ekki allt upptalið, kaupfélagið starfaði einnig sem einskonar banki og 

tryggingarfélag á sínum tíma, stofnuð var innlánsdeild sem tók á móti sparifé 

félagsmanna og ávaxtaði það, en einnig var þarna hægt að fá óverðtryggð lán, og voru 

varla byggð hús á svæðinu án þess að kaupfélagið lánaði fyrir því, hvorki íbúðarhús né 

atvinnuhús, einu skilyrðin voru að menn þurftu að sýna fram á að þeir gætu staðið í 

skilum við félagið, og kaupfélagið lánaði ekki fyrir framkvæmdum sem gátu veikt 

rekstur þess á einn eða annann hátt. Mikil verðbólga var á þessum tíma og því voru 

flest lán greidd upp á innan við 5 árum, en einokunarháttur Kaupfélagsins að lána til 

dæmis ekki samkeppnisaðilum, olli óánægju og vildu menn því sjá óháða 

samkeppnisaðila á svæðinu þegar fram liðu stundir (Arnþór Gunnarsson, 2000). Meira 

að segja tíðkaðist það að lána ungmennum fyrir skólavist utan hérðast, gegn því loforði 

að nemandinn ynni hjá KASK sumarið á eftir (Arnþór Gunnarsson, 2000). Eins og sjá má 
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tók Kaupfélagið þátt í ýmsu sem var sveitarfélaginu til framdráttar en var ekki beint 

innan verka verslunarinnar. 

En þrátt fyrir að Kaupfélagið virðist hafa gert mikið af góðum hlutum fyrir 

samfélagið á tuttugustu öldinni, fóru hlutirnir að breytast frá og með 10. áratug síðustu 

aldar til dagsins í dag, í Austur-Skaftafellssýslu líkt og annarsstaðar á landinu. KASK 

selur hlut sinn í starfsemi sjávarútvegs árið 1999, árið 2000 eru dagvöruverslanir og 

rekstur sláturhússins svo selt (Kaupfélag Austur-Skaftfellinga, 2000). Fleira hefur svo 

verið selt á þeim 17 árum síðan síðasta ársskýrsla kom út, og stendur það svo í dag að 

byggingarvöruverslunin er rekin af Húsasmiðjunni, flutninga- og skipaafgreiðslan er 

rekin undir merkjum Landflutninga og N1 rekur sjoppu kaupfélagsins. Þetta kemur 

saman við kaupfélögin á heimsskala líka, en eins og sjá má lifa þau flest að eilífu, sum 

lifa lengur en önnur en svo virðist vera að flest þeirra bresta fyrir rest. Eins og í Mexíkó 

þar sem var búið að gera síendurteknar tilraunir til að stofna kaupfélög. Einnig má 

benda á það að ekki er lengur rekin blómaverslun eða bakarí á svæðinu auk þess að 

smærri einingar kaupfélagsins hafa heldur ekki sést í lengri tíma eins og klæðskeri o.fl. 

Arnþór Gunnarsson lýsir því að þegar kjörbúð Kaupfélagsins opnaði á Höfn hafi þar 

verið matvörudeild, bóka- og búsáhaldadeild og vefnaðarvörudeild, einnig hafi verið í 

kjörbúðinni sérstakt kæliborð fyrir kjöt og fisk (Arnþór Gunnarsson, 2000). Í dag er 

rekin verslun á Höfn undir merkjum Nettó, þar eru seld einhver búsáhöld og bækur 

fyrir jólin, engin vefnaðarvara fæst þar, en þó eitthvað af tilbúnum fötum, hægt er að 

kaupa bæði kjöt og fisk, en þó eru ekki lengur til kjötborð og fiskiborð, þar sem fólk 

getur valið eitthvað annað en fyrirfram pakkaðar stærðir, eða valið sér besta bitann. 

Margir eru ánægðir með það að einokun kaupfélagsins hafi liðið undir lok, og halda því 

fram að ástandið sé orðið sanngjarnar í dag, en þó er ekki hægt að neita því að 

óneitanlega hefur þjónustustig samfélagsins lækkað, þrátt fyrir aukinn íbúafjölda og 

fjöldamarga ferðamenn á ári hverju.  
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Lokaorð 

Í byrjun spurði ég spurningarinnar hvað er hagræn mannfræði? Í raun er ekki til 

neitt einfalt svar við þessu, hagræn mannfræði reynir að skoða samfélög og hagfræði í 

einu og notar til þess bæði aðferðir hagfræði og mannfræði. Sumir segja að greinin hafi 

orðið til sem slík á sjötta áratug síðustu aldar en saga fagsins nær þó lengra en það. 

Hagrænir mannfræðingar vinna með texta og hugmyndir sem eru mun eldri en fyrstu 

formlegu textar fagsins sem slíks, þær elstu voru komnar fram á 19. öld og hafa enn 

áhrif á það hvernig við hugsum í dag. Fræðimenn sem hafa haft mikil áhrif á mótun 

greinarinnar eru t.d. Adam Smith, Karl Marx, Emilé-Durkheim og Max Weber. En 

líklegast hefur enginn þeirra skilgreint sig sem hagrænann mannfræðing á sínum tíma, 

þótt hugmyndir þeirra hafi að miklu leiti mótað þetta fag.  

En einnig hafa mannfræðingar skoðað efnahag samfélaga löngu áður en fagið varð 

til, og má flokka efnahagskafla eldri etnógrafía undir hagræna mannfræði. Sumir vilja 

meina að fagið hafi orðið að sérgrein í kring um ágreining sem var á milli tveggja 

nálganna, það er formalista og substantivista en þótt það hafi aldrei komið eiginleg 

úrlausn út frá þessu var greinin orðin til og í dag geta flestir verið sammála um að 

báðar nálganirnar hafa eitthvað til síns máls. En þótt þessar tvær nálganir hafi verið 

stærstar á sínum tíma, er vert að nefna að formgerðarhyggjan og efnishyggjunálgunin 

eru einnig tvær stórar nálganir á sviði hagrænnar mannfræði.  

Eftir að stikla á stóru í gegnum sögu hagrænnar mannfræði, má fara að svara stærri 

spurningum, eins og er munur á hagkerfum stærri samfélaga og smærri? Eða er hægt 

nú til dags að tala um smá samfélög þegar hnattvæðingin er orðin svona mikil. Eins og 

sjá má í textanum hér að ofan hafa í raun aldrei verið til algjörlega einangruð samfélög, 

öll samfélög virðast vera hluti af heild og það eru svo margir þættir sem spila inn í, smá 

samfélög eiga í viðskiptum við önnur samfélög, og eru hluti af stærra samfélagi. Ég velti 

fyrir mér hvernig smá samfélög standa á stórum mörkuðum, og skoðaði þetta út frá 

samvinnufélögum. En víða hafa verið stofnuð kaupfélög, ýmsar ástæður geta legið að 

baki og ein þeirra er að auðveldara er að komast inn á stóra markaði, í stærri hóp. 

Oftast nær spilar stærri mynd inn í stofnun kaupfélaga eins og pólitík á svæðinu eða 

ytri atburðir eins og fólk reynir að taka höndum saman þegar kreppa sækir að. Misjafnt 



  

28 

er hvernig kaupfélögum gengur, sum blómstra jafnvel í áratugi en alls ekki öll. Sumir 

vilja meina að þeim vegni betur í ákveðnum samfélögum þar sem samkennd er mikil. 

En svo vandast málið, eftir því sem kaupfélag stækkar verður það æ sterkara afl á 

kapítalískum markaði, og breytist þá oft í andhverfu sína, enn eitt kapítalíska aflið. 

Annar galli við kaupfélögin vill vera sá að til þess að fá aðgang að fríðindunum sem það 

hefur upp á að bjóða þurfa einstaklingar í fyrsta lagi fjármagn til þess að geta keypt sig 

inn í félagsskapinn og í öðru lagi að eiga tíma aflögu til þess að vinna í þágu 

kaupfélagsins. Þetta verður til þess að einungis þeir sem eru nógu vel stæðir til að 

kaupa sig inn í félagið og vinna með því geta t.d. fengið lán hjá þeim, eða selt afurðir 

sínar í gegnum kaupfélagið. Þeir sem minnst eiga, fá því oftar en að njóta góðs af 

tækifærum kaupfélagana.  

Áhugavert fannst mér að bera Kaupfélag Austur-Skaftafellssýslu rannsóknir sem 

unnar hafa verið á kaupfélögum annarsstaðar að úr heiminum, en mjög margt var líkt í 

sögu margra kaupfélaganna. Eins og það að flest eru þau stofnuð með hjálp frá 

yfirvöldum eða sem svar íbúa við erfiðum aðstæðum. Því má segja að í fæst skiptin 

voru kaupfélögin sjálfsprottin. Einnig hjálpaði kaupfélagið félagsmönnum mikið, en ekki 

öllum, ekki þeim sem voru ekki í því og ekki þeim sem vildu vera í samkeppni við það. 

Einnig má sjá að í byrjun fékk það mikla pólitíska hjálp, þótt samfélagið í Austur-

Skaftafellssýslu hafi virst mjög einangrað í byrjun tuttugustu aldar. Þetta kaupfélag eins 

og svo mörg önnur hefur svo einnig að því er virðist liðið undir lok, en svo virðist vera á 

þeim textum sem vitnað er í að ofan að það endi oftar en ekki með því.  

Mikið er til af efni frá hagrænni mannfræði um kaupfélög, en þó væri áhugavert að 

sjá meira skrifað um smærri samfélög og hvaða áhrif samvinnufélög, eins og kaupfélög 

hafa á daglegt líf í þorpi. Fram kemur hér að ofan að kaupfélög geta átt stórann þátt í 

uppbyggingu og nútímavæðingu og skemmtilegt væri að skoða það enn betur, og 

jafnvel hvaða óformlegu áhrif samvinna hefur á hóp fólks.  
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