
i 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Af hverju vinnum við? 
 

 

 

 

Ingvi Steinn Jóhannsson 
 

 

 

 
 

HUG- OG FÉLAGSVÍSINDASVIÐ 
 
 
 
 
Lokaverkefni til 
 
BA gráðu í nútímafræði 
 
 
 
 
 
 
 
 
Félagsvísindadeild 
 
Maí 2018 

  



 

 
 

Af hverju vinnum við? 
 
 
 
 

Ingvi Steinn Jóhannsson 

 
 

12 eininga lokaverkefni  

 sem er hluti af 

Bachelor of Arts-prófi í nútímafræði 

 

 

 

 

Leiðbeinandi 

Guðmundur Ævar Oddsson 

 

 

 

 

 

Félagsvísindadeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Akureyri, maí 2018 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

Titill: Af hverju vinnum við? 

Stuttur titill: Af hverju vinnum við? 

12 eininga lokaverkefni sem er hluti af Bachelor of Arts-prófi í nútímafræði 

 

Höfundarréttur © 2018  Ingvi Steinn Jóhannsson 

Öll réttindi áskilin 

 

 

Félagsvísindadeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Sólborg, Norðurslóð 2 

600 Akureyri 

 

Sími: 460 8000 

 

 

Skráningarupplýsingar: 

Ingvi Steinn Jóhannsson, 2018, B.A. verkefni, félagsvísindadeild, hug- og 

félagsvísindasvið, Háskólinn á Akureyri, 38 bls. 

 

Prentun: Háskólaprent 

Akureyri, maí, 2018 

HUG- OG FÉLAGSVÍSINDASVIÐ 
 
 
 
 
Lokaverkefni til 
 
prófgráðu á sérsviði (t.d. BA gráðu í sál 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



i 
 

 

Yfirlýsing 

 

 

Ég lýsi því hér með yfir að ég einn er höfundur þessa verkefnis og að það er ágóði eigin 
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Útdráttur 

 

Frá upphafi iðnbyltingarinnar hefur vinna gegnt veigamiklu hlutverki í samfélaginu. Vinnan 

hefur mikil áhrif á stöðu hvar einstaklingurinn er staðsettur í samfélaginu. Hefðin fyrir 

atvinnuþátttöku á Íslandi hefur ávallt verið mikil og staðist samanburð við önnur OECD ríki. 

En af hverju vinnum við? Markmið þessarar ritgerðar er að svara spurningunni af hverju við 

vinnum og hvað sígildir fræðimenn hafa um málið að segja. Hvað er það í okkur manninum 

sem ýtir okkur flestum í að vinna. Rýnt verður í hugmyndir Adam Smith varðandi vinnu og 

hvaða hvatir maðurinn hefur gagnvart vinnunni. Einnig verður rýnt í kenningar Karl Marx um 

firringu mannsins gagnvart vinnu og kenningar Max Weber um vinnusiðferði mótmælandans 

og anda kapítalismans. Ásamt því að það verður farið yfir hugmyndir Weber um félagslega 

stöðu einstaklingsins í samfélaginu. Þegar umfjöllun um klassíska fræðimenn lýkur verður farið 

nánar yfir hvatir mannsins. Þarfapýramídi Maslow einblíndi á þarfir mannsins alveg frá grunn 

náttúrulegum þörfum í sálræn og félagsleg tengsl. Þarfapýramídi hefur haft mikil áhrif á 

hvatakenningar á 20.öldinni. Einnig verður rýnt í rannsókn Dan Ariely prófessor við Duke 

háskólann sem kannaði hvatann á bakvið við vinnu í rannsókn sem unnin var við Harvard og 

MIT háskóla. Í lokin verður rýnt í kenningar og dregnar ályktanir um hver ástæðan sé fyrir af 

hverju við vinnum. Búast mætti við því að svarið við spurningunni væri einföld og snerist um 

hið hefðbundna lífsviðurværi. Samfélagið og einstaklingurinn er flóknari en svo.  

Allir fræðimennirnir eru sammála um mikilvægi vinnunnar og að hún spili stórt hlutverk í 

sjálfsmynd einstaklings. Manninum er eðlislægt að vinna og framleiða hluti. Einnig er 

manninum eðlislægt að reyna ávallt að betrumbæta aðstæður sínar. Maðurinn sækist eftir 

viðurkenningu frá samfélaginu bæði til að fá hvata til að afreka meira en einnig til að færast til 

í stöðu í samfélaginu. Nútímasamfélag hins vegar setur okkur ákveðnar skorður um að upplifa 

frelsi til að fullnægja okkar náttúrulegum eiginleikum. Firring í nútímasamfélagi er eitthvað 

sem hrjáir nútímamanninn.  

 

 

 

 

Lykilorð: Vinna, Nútíminn, Firring, vinnusiðferði, Þarfapýramídi 
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Abstract 

 

From the beginning of the industrial revolution work has played a pivotal role in society. Work 

has a great influence on the status of an individual in society. The tradition of Labour force 

participation rate in Iceland has always been high and has been comparable with other OECD 

countries. But why do we work? The purpose of this essay is to answer the question of why we 

work and what classical scholars have said about the subject. What's the driving force in man 

that pushes us towards work. Adam Smith's ideas regarding work and what motivates man will 

be taken into consideration in the essay. Karl Marx's theory of alienation will also be discussed 

regard to the work and Max Weber´s theories about the protestant ethic and the spirit of 

capitalism will be examined. Together with Weber's views on the social status of the individual 

in society. When the discussion of classical scholars concludes, the human needs will be further 

discussed. Maslow´s hierarchy of needs focuses on the needs of man from physiological needs 

to social and psychological needs. Maslow´s hierarchy of needs has been a great influence on 

incentive theories in the 20th century. I will also peer into research by Dan Ariely professor at 

Duke University, which explored the motivation behind work in a study conducted at Harvard 

and MIT University. At the end we will examine theories and draw conclusions about the 

reasons why we work. It could be expected that the answer to the question would be simple and 

focused on traditional livelihood. The society and the individual is more complex than such. 

All the scholars agree on the importance of the work and that it plays a major role in the 

individual's identity. It´s inherent for the man to work and produce objects. It´s also inherent 

for the man to try and better his circumstances. The man seeks recognition from society both to 

gain incentives to achieve more but also to move into different status in the society. On other 

hand modern society, places certain limits on experiencing freedom to satisfy our natural needs. 

Alienation in modern society is something that affects the modern man. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Work, modern times, alienation, work ethic, hierarchy of needs 
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1 Inngangur 

Vinna er miðlæg í menningu nútíma þjóðfélaga. Vinnusemi og dugnaður eru fyrir vikið almennt 

talin æskilegir mannkostir. Efnahagsleg nauðsyn er ekki eina ástæðan heldur liggja einnig 

félagslegar, sálrænar og siðferðilegar ástæður þarna að baki (Stefán Ólafsson, 1996). En 

upphafning vinnunnar byggir ekki á gildum sem eru óháð tíma og rúmi. Forn-Grikkir litu sem 

dæmi á vinnu allt öðrum augum en við gerum í nútímanum en heimspekingurinn Plató leit til 

að mynda á vinnu sem óheppilega nauðsyn og Grikkir unnu lítið af líkamlegri vinnu og var hún 

alla jafna unnin af þrælum og útlendingum (Humphry, 2016). Gott líf var samkvæmt Grikkjum, 

líf sem væri fullt af listum, heimspeki og pólitík. Vinna var ekki hluti af því sem kallaðist „gott 

líf“. Heimspekingurinn Aristóteles hélt því fram að vinna hamlaði borgurunum frá því að 

stjórna samfélaginu. Aristóteles sagði að í best stjórnuðu ríkjunum ætti í raun að banna 

borgurum að stunda líkamlega vinnu eða stunda viðskipti því slík athæfi hefti þá við að afla sér 

þekkingar og annarra dyggða. Borgarar ættu að eiga frítíma til að auka dyggð og sinna skyldum 

við ríkið (Humphry, 2016). 

Áður fyrr var vinna sem slík ekki eins mikilvæg og gefið er í skyn í nútímanum en með 

iðnbyltingunni breyttist vestrænt þjóðfélag og vinnan varð mikilvægari í daglegu lífi. Í 

kapítalískum samfélögum nútímans hverfist hins vegar mannlífið um vinnu. Það er þó ekki 

algilt að allir vinni, til dæmis vinna ekki allir öryrkjar eða hluti af námsmönnum. Einnig þurfa 

þeir sem eiga fjármagnið í samfélaginu ekki að vinna í hefðbundnum skilningi.  

Þegar við hittum annað fólk þá er eitt af fyrsta sem við erum spurð að er hvað starfar 

þú? En vinnan gefur til kynna í hverju við verjum stóran hluta af tíma okkar og hvaða færni við 

komum með inn á vinnumarkað, bæði tæknilega og félagslega. En hvaða máli skiptir vinnan 

fyrir okkur? Af hverju er hún svona stór hluti af okkar daglega lífi?  Sumir myndu fljótlega 

svara því að ástæða vinnunnar er til þess að hafa í okkur og á og það sé aðalhvatinn okkar við 

að vera í vinnu og er þá mikilvægt að ná sér í vel launaða vinnu. En er það virkilega svo?  

Í þessari ritgerð leitast ég við að svara rannsóknarspurningunni „af hverju vinnum við?“.  

Til þess að svara rannsóknarspurningunni byrja ég á að fara yfir þróun vinnunnar á 

Vesturlöndum og þá sérstaklega með Ísland til hliðsjónar en tímabilið sem um ræðir er frá 

upphafi iðnbyltingarinnar um árið 1700 og til dagsins í dag. Í hverju fólst iðnbyltingin og 

hvernig stendur Ísland í alþjóðasamanburði?  
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Eftir söguskýringu fer ég yfir kenningar klassískra fræðimanna um vinnu, vinnumarkað, 

vinnusiðferði, lagskiptingu í samfélaginu og þarfir manna með tilliti til vinnu. Adam Smith 

skrifaði mikið um hlutverk mannsins í upphafi kapítalismans og hvað það er sem dregur hann 

áfram til vinnu.. Kenningar Adam Smith  birtast í upphafi kaflans þar sem ég fer yfir fræðilega 

umfjöllun um hlutverk vinnunnar í nútíma kapítalísku samfélagi. Ég fer sérstaklega í skrif Max 

Weber um lagskiptingu samfélagsins, stöðu einstaklingsins í markaðssamfélagi, vinnusiðferði 

og hver rótin er á bakvið nútímavinnusiðferði. Einnig fer ég yfir kenningar Karl Marx um 

firringu og eðli mannsins og þarfir. En Marx skrifaði heilmikið um þarfir mannsins í breyttum 

heimi með iðnaðarbyltingunni og margar kenningar hafa sótt innblástur til hans.  

 Eftir að ég fjalla um klassískar kenningar fræðimanna þá fer ég yfir kenningu A.H 

Maslow um þarfapýramídann (1943) sem útskýrir hvaða þarfir við þurfum að uppfylla til að 

öðlast sjálfsbirtingu og hlutverk vinnunnar í þarfapýramídanum. Ég enda síðan fræðilegu 

umfjöllunina á rannsókn Dan Ariely prófessor við Duke háskóla þar sem hann rannsakaði hvata 

á bakvið vinnuna. Í lok ritgerðarinnar dreg ég saman kenningar fræðimanna og álykta um hver 

ástæðan sé af hverju við vinnum.  

2 Vinna    

Vinna spilar stórt hlutverk í lífi flestra fullorðinna manneskja enda í flestum tilvikum launuð 

vinna tímafrek. Sumar rannsóknir sýna að þann tíma sem einstaklingur er vakandi þá tekur 

vinnan þriðjung af þeim tíma (Wrzesniewski, McCauley, Rozin og Schwartz, 1997).  Í 

nútímasamfélögum er vinnan nauðsynleg til þess að draga fram lífið en það er einungis lítið 

brot af fólki í samfélaginu sem þarf ekki að vinna og þá bæði af eigin vali og af nauðsyn. 

Skilgreiningin á vinnu samkvæmt Oxford Dictionary of Sociology (2005, bls.703) "[…]er það 

sé athöfn sem framkvæmd er af einstaklingi, líkamleg, huglæg og tilfinningaleg leið til þess 

framleiða vöru eða þjónustu fyrir eigin neyslu eða neyslu annarra“. Vinnumarkaður er þar sem 

atvinnurekandi leitar eftir vinnuafli gegn greiðslu(launum) og einstaklingar bjóða fram krafta 

sína gegn borgun (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2016).  

Bertrand Russell heimspekingur (1872-1970) þegar hann svaraði hvað væri vinna þá 

sagði hann að „[….] það væri til tvær tegundir af vinnu. Fyrri tegundin væri að breyta stöðu 

efnis í eða nálægt jörðu í eitthvað annað efni, hin tegundin væri að segja öðru fólki að breyta 

því efni. Fyrri tegundin væri óþægileg og illa borguð, seinni tegundin skemmtileg og vel 

borguð“ (Russell,2004, [1935], bls.3).   



3 
 

Það eru þó til mismunandi skilgreiningar á vinnu og fer sú skilgreining oft eftir því í 

hvaða félagslegu aðstæðum vinnan fer fram í og hvernig þeir sem eru í þessum aðstæðum og 

starfsemi túlka verknaðinn (Grint, 2005). Vinna getur því fengið margar merkingar og í 

einhverjum tilvikum getur einstaklingur metið vinnu sem eitthvað sem er ekki greitt fyrir, t.d. 

eins og áhugamál sem lagt er vinnu í eða húsverk. En almennt tekur félagsfræðin mið af vinnu 

sem atvinnu þar sem greitt er fyrir vinnuframlag, þannig að skilgreiningin verður út frá iðnaðar 

félagsfræði, atvinnu félagsfræði eða starfsgreina félagsfræði. Það má því segja að vinna er 

andstæðan við tómstundir, þeir sem borga skatta og tryggingar eru að vinna og þeir sem gera 

það ekki eru ekki að vinna (Grint, 2005).   

Í því sem við köllum þriðja heims lönd er önnur nálgun á vinnu, en þar eru margir í 

þeirri stöðu að það er lífsnauðsynlegt að hámarka mögulegar tekjur með því að lengja 

vinnudaginn eins mikið og mögulegt er. Vinnan er því farin frá því að vera eitt af því sem gefur 

lífinu gildi í að vera það sem gefur lífinu möguleika. Vinnan hefur því hvorki upphaf né endi 

(Grint, 2005). Það sem Grint á við er að vinnan er það sem skilur á milli lífs og dauða, ef það 

er ekki unnið og unnið það mikið þá eru lífsmöguleikarnir takmarkaðir.  

Vinna er ekki bara eitthvað sem er leiðinlegt eða erfitt. Hún er það sem gefur einstaklingi 

tilgang og reglu í lífinu. Vinna er einnig stór þáttur í hvernig við erum samsett sálfræðilega 

(sjálfsmynd) og til þess að vinnan hafi þessi gildi þá er ekki grunnforsenda að hún sé launuð. 

Vinna í öðru formi getur einnig haft mikil áhrif hvernig við lítum sjálf á okkur (Giddens, 

Duneier, Appelbaum og Carr, 2011).  

2.1  Þróun vinnunnar 

Þegar iðnvæðingin hóf innreið sína breyttist vinnan til muna og þá sérstaklega fyrir samskipti 

á milli fólks í samfélaginu. Það má segja að hún hafi breytt lífsmynstrinu fyrir alla (Edgell, 

2012). Stærsti þátturinn í stækkun hagvaxtar var iðnbyltingin en iðnbyltingin er í stuttu máli 

þegar vélvæðing átti sér stað í framleiðslu og menn gátu stækkað framleiðslueiningar-

verksmiðjurekstur varð til. Gufuvélin varð þar stór þáttur í þessum breytingum en fyrsta 

verksmiðjan varð til við að framleiða gufuvél eftir að James Watt hafði fundið upp á gufuþétti 

sem stórbætti gufuvélina. Náttúrulegar aðstæður urðu þess valdandi að Englendingar voru 

frumherjar í iðnbyltingunni en England átti miklar birgðir af kolum til að knýja áfram 

gufuvélarnar (Sverrir Jakobsson, 2005). Gufuvélin leysti af hólmi vinnuafl dýra að mestu leyti 

bæði í að ferja vörur á milli staða og við framleiðslu.   
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Frá upphafi kapítalismans í kringum 1700 (merkantilískan kapítalisma) og seinna með 

iðnaðarkapítalisma sem hófst um 1750 hefur vestrænt þjóðfélag tekið gífurlegum breytingum. 

En á tímabilinu 1820-1870 var árlegur hagvöxtur að jafnaði tíu sinni meiri en aldirnar á undan 

(Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005). Frá árinu 1770 með iðnbyltingunni og til 1850 

var meginafl breytinganna frumstæð vélvæðing ásamt virkjun vatns. Vefnaðariðn varð til og 

samgöngur stórbættust með til dæmis skipaskurðum (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 

2005). Með upphafi iðnbyltingarinnar í kringum 1700 kom til mikilla fólksflutninga þar sem 

fólk bjó í dreifbýli og vann í landbúnaði flykktist í kjölfarið til þéttbýlis og með aukinni 

framleiðslu og störfum urðu til launþegar og atvinnurekendur í hefðbundnum skilningi (Conley, 

2011). 

 Fyrirtækjaumhverfi fór að breytast með einstökum framtaksmönnum. Iðnríkin efldust 

mikið á árunum 1830-1900 með tilkomu gufuafls og járnbrauta og í kjölfarið jókst 

verksmiðjuframleiðsla. Hlutafélög fara að myndast á þessum tíma og samkeppni á milli 

smáfyrirtækja hefst. Iðnríkið fór síðan virkilega í gang á árunum 1880-1950 með rafvæðingu 

og framleiðsluverkfræði efldist. Miklar tæknibreytingar áttu sér stað með stálskipum, 

samskiptatækjum, raftækjum og efnaiðnaður þróast. Stórfyrirtæki fara að myndast, samsteypur 

og eignarhaldsfélög. Sérhæfð stjórnun fer að myndast í atvinnulífinu (Stefán Ólafsson og 

Kolbeinn Stefánsson, 2005). 

 Neyslu-og þjónustuþjóðfélag myndast á árunum 1930-1990 og það verður til 

fjöldaframleiðsla á vörum. Gífurlegar tæknibreytingar eru á þessum tíma með tilkomu flugvéla, 

sjónvarpa, heimilistækja. Risafyrirtæki fara að myndast, fjölþjóðafyrirtæki spretta upp, auknar 

fjárfestingar og aukin eignarhaldstengsl í atvinnulífinu. Frá 1970 hafa átt sér stað breytingar í 

þjóðfélaginu og þekkingarþjóðfélagið hefur orðið til. En helstu breytingar eru í formi 

upplýsinga-og boðskiptatækni ásamt líftækni. Tölvur, hugbúnaður og stafræn tækni verða til. 

Ný bylgja af frumkvöðlastarfsemi verður til (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005). 

2.2 Vinnuvikan-Stéttarfélög 

Í árdaga iðnbyltingarinnar jókst vinnutími til muna en áður þekktist en það þurfti að nota 

vélabúnað í harðri samkeppni, verksmiðjuframleiðsla hafði sínar þarfir, nútímalegt 

vinnuviðhorf, lágt kaup og vald atvinnurekanda yfir hinni vinnandi alþýðu (Stefán Ólafsson, 

1996). Við upphaf 19. aldar vildu margir umbótamenn breyta vinnuharðræðinu sem alþýðan 

bjó við og voru gerðar lagalegar takmarkanir á vinnutíma síðar er leið á öldina. Verkalýðsfélög 

urðu mjög virk á 19.öldinni og tóku forystu um breytingu á vinnutíma. Fyrsta löggjöfin um 
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vinnutíma kom á Englandi árið 1802 þar sem sett var takmörkun á vinnutíma lærlinga en hann 

skyldi ekki vera lengri en 12 tímar á dag. Árið 1833 var barnavinna bönnuð og eftirliti á 

verksmiðjum var komið á og skipaðir voru til þess sérstakir eftirlitsmenn. Um 1850 var 

meðalvinnutími í atvinnugreinum utan landbúnaðar um 66 stundir í viku og lækkaði jafnt og 

þétt. Árið 1910 var vinnuvikan komin í 50 stundir og við lok kreppunnar miklu á 4. áratugnum 

var hann kominn niður í 40 stundir. Englendingar voru aðeins fyrri til en árið 1870 var krafa 

um hefðbundinn 8 stunda vinnudag orðin almenn (Stefán Ólafsson, 1996).  

Á Íslandi voru stofnuð stéttarfélög snemma á 20.öldinni en stofnun stéttarfélaganna 

kemur í kjölfar þess að íslenska samfélagið er að breytast úr landbúnaðarsamfélagi yfir í 

nútímaþjóðfélag. Alþýðusamband Íslands er síðan stofnað 1916 og samanstóð af 7 félögum 

með 1500 meðlimum. Í fyrstu lögum ASÍ kom fram að tilgangur félagsins væri “[…] að koma á 

samstarfi meðal íslenskra alþýðumanna, sem reist er á grundvelli jafnaðarstefnunnar og miði að því að 

efla og bæta hag alþýðu andlega og líkamlega.“ (ASÍ, 2018). 

Stéttabaráttan var pólitísk og var Alþýðuflokkurinn og ASÍ undir sömu stjórn en því 

lauk árið 1940 með breytingu á lögum ASÍ til að ná til fleiri vinnandi stétta og mynda breiða 

samstöðu vinnandi manna. Þrátt fyrir að verkalýðshreyfingin væri komin til Íslands þá unnu 

Íslendingar töluvert meira en nágrannaþjóðirnar okkar. Árið 1942 kemst krafan um styttingu 

vinnuviku loksins inn í samninga verkamanna og vinnuvikan fer í 48 stundir (ASÍ, 2018). Árið 

2016 voru 90,4% af launþegum á Íslandi í stéttarfélögum (Hagstofan, 2018). Lög um styttingu 

vinnuvikunnar kemst loksins á 1972 í kjölfar laga nr.88/1971. (Lög um 40 stunda vinnuviku nr. 

88/1971). Þrátt fyrir verkalýðsbaráttu og lagalegar breytingar á vinnutíma hafa Íslendingar 

almennt unnið meira en þær þjóðir sem við berum okkur við.  

2.3 Atvinnuvegir Íslands 

Ísland var aðeins seinna til í iðnbyltingunni en hlutfall þjóðarinnar sem hafði 

lífsviðurværi á landbúnaði og fiskveiðum var mjög hátt á Íslandi um 1900.  Þá var hlutfall af 

starfandi einstaklingum sem unnu við landbúnað og fiskveiðar 73,9% og fór lækkandi upp alla 

20.öldina (Hagstofan, 2018a). Í dag eru bændur um 3-4% af vinnandi fólki og sjómenn um 4-

5%. Iðngreinarnar náðu hámarki á árunum 1950-1980 en eftir það lækkaði það hlutfall þeirra 

af heildarvinnuaflinu í landinu (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005). Í dag er Ísland 

eitt af hagsælustu löndunum og hefur verið í nokkurn tíma. Nútímavæðingin kom seint en 

hraðinn var mikill þegar hún kom og þá sérstaklega eftir stríðsárin. Frá 1960 hefur Ísland verið 

í hópi 10-15 hagsælustu þjóða heims og hefur á síðustu árum færst ofar á þeim lista. Á síðustu 
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árum hefur Ísland verið í 5-10 hagsælustu þjóða heims (Stefán Ólafsson, Kolbeinn Stefánsson, 

2005). Ísland hefur þróast út í það að verða þekkingarhagkerfi í stað iðnaðarríkis. 

Þjóðfélagsfræðingurinn Daniel Bell spáði því að þekking, vísindi og rannsóknir myndu verða 

mikilvægasti framleiðsluþáttur nútímans (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005). 

Í bók Stefáns og Kolbeins (2005) benda þeir á að einn mikilvægast þáttur í að samfélagið 

fari í þá átt að þekking, vísindi og rannsóknir verði stór hluti af hagkerfinu sé menntunarstig. 

Frá árinu 2003 hefur menntunarstig Íslendinga, á aldursbilinu 25-64, hækkað um 14,7 % og var 

árið 2017 komið í 42,4 %. Alls telur þetta 73.600 landsmenn. Breytingin hefur helst verið hjá 

kvenmönnum en frá árinu 2003 hefur þeim konum sem eru með háskólapróf á aldurbilinu 25-

64 ára fjölgað um 20% og eru um helmingur allra kvenna á landinu með háskólamenntun. Á 

þessu sama tímabili hefur körlum með háskólamenntun fjölgað um 10% og eru tæplega 35% 

þeirra með háskólamenntun (hagstofan, 2018).  

2.4 Atvinnuþátttaka 

Atvinnuþáttaka í vestrænu samfélagi er í flestum tilvikum mjög mikil. Mynd 1 sýnir 

atvinnuþátttöku í löndum OECD en í töflunni 

kemur fram að meðaltal atvinnuþátttöku 

innan OECD á aldrinum 15-64 árið 2017 sé 

67,8%. Á heimasíðu Seðlabankans kemur 

fram eftirfarandi útskýring á OECD 

„Efnahags- og framfarastofnunin er 

samstarfsvettvangur 30 aðildarríkja. 

Meginmarkmið OECD eða efnahags og 

framfarstofnunar er að hvetja til sjálfbærs 

hagvaxtar og aukinna lífsgæða hjá 

aðildarríkjum sínum og um leið að viðhalda fjármálastöðugleika“ (Seðlabankinn, 2018). Á 

Íslandi á sama tímabili var atvinnuþátttaka í sama aldurshóp 84,9% og hæst af öllum OECD 

ríkjum. Ísland á mynd 1 er lengst til hægri, og t.d. eru Bandaríkin merkt með grænu og eru í 

70,4%. Eins og sjá má þá er atvinnuþátttaka á Íslandi töluvert yfir meðaltali (OECD, 2018). Frá 

árinu 1991 hefur atvinnuþátttaka á Íslandi iðulega verið yfir 80%. 

Vinnuvikan á Íslandi er með þeim lengstu í OECD ríkjum en á toppnum eru Tyrkland 

með 49,4 stunda vinnuviku að meðaltali en Ísland með 44,4 stunda vinnuviku. Til samanburðar 

er Svíþjóð með 39,9 vinnustundir að meðaltali, Noregur með 38,5 vinnustundir og Danmörk 

(Labour force participation rate, 2017,mynd 1) 
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með 37,5 vinnustundir að meðaltali í viku (Eurostat, 2018). Atvinnuþátttaka ungmenna (16-24 

ára) á Íslandi hefur aukist með hverju ári. Árið 1991 var atvinnuþátttakan 66,4% en árið 2016 

var það hlutfall komið upp í 82,5% (Hagstofan, 2018b). Af OECD ríkjunum er atvinnuþátttaka 

ungmenna á Íslandi það hæsta með 82,5% en í öðru sæti er Sviss með 68,4%, hins vegar er 

meðaltal atvinnuþátttöku ungmenna í OECD ríkjunum aðeins 47,2% (OECD.org, 2018). Það 

má sjá á þessari tölfræði með lengd vinnuvikunnar og atvinnuþátttöku að vinnan skipar 

mikilvægan sess í samfélaginu á Íslandi. Atvinnuþátttaka ungmenna á Íslandi á  vinnumarkaði 

gefur það til kynna að snemma sé vinnan orðin stór hluti af daglegu amstri ungmenna. Einnig 

er atvinnuþátttaka öryrkja eða fólks með langvarandi sjúkdóma það hæsta á Íslandi á meðal 

OECD ríkja eða rúmlega 61% en meðaltalið í OECD ríkjum er 43% (Guðrún Hannesdóttir, 

Sigurður Thorlacius og Stefán Ólafsson, 2010).  

 2.5 Virðingarstaða vinnunnar 

Félagsfræðingurinn Erving Goffman fjallaði um stöðutákn (e.Status symbols) í grein sinni sem 

birtist í The British Journal of Sociology (1951). En stöðutákn hólfar niður samfélagið, myndar 

skilrúm á milli stétta og myndar samstöðu hjá svipuðum hópum. Goffman nefnir að það séu 

tvær tegundir af stöðutáknum. Annars vegar stéttartákn (e.class symbols) og hins vegar 

atvinnutákn (e.occupation symbols). Atvinnutáknin innihalda tvær tegundir. Önnur þeirra vísar 

til þess hvaða hæfni einstaklingurinn hefur í gegnum nám eða þjálfun og feril. Hin tegundin er 

hvernig starfið er afmarkað í virðingarstiga innan ákveðins vinnuumhverfis (Goffman, 1951).  

Störf okkar gefa til kynna hvaða tækni- og félagslega hæfileika við komum með inn á 

vinnumarkaðinn. Einnig gefa fyrri störf eða störf núverandi fjölskyldumeðlima vísbendingar 

um efnahags- og félagslega stöðu. Í þessu ljósi hefur verið kannað hvar störf eru flokkuð inn í 

virðingarstöðu atvinnu (e.occupational prestige). Í grein Roberts M. Hauser og John Robert 

Warren sem birtist í Sociological Methodology (1997) kemur fram stigagjöf þar sem störf voru 

metin eftir ákveðnum þáttum. Samkvæmt grein Hauser og Warren fylgjast virðingarstaða og 

laun ekki alltaf að, en þeir taka fram dæmi með kennara sem eru með lág laun miðað við 

menntun þeirra en skora samt sem áður hærra í virðingarstiganum. Atvinnustéttir sem eru með 

hærri laun geta þannig lent neðar í virðingarstiga atvinnu og atvinnustéttir með lægri laun endað 

ofar. Atvinna hefur mikil áhrif á hvernig við erum flokkuð efnahagslega og félagslega og einnig 

hvernig við sjálf lítum í hvar við erum staðsett í samfélaginu út frá stétt. 

 Í grein Guðmundar Ævars Oddssonar, Stéttavitund Íslendinga í kjölfar efnahagshruns 

sem birtist í Íslenska þjóðfélaginu (2010) kemur fram að Íslendingar hafi almennt litið á sig 
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sem stéttlausa þjóð eða stéttaskiptingar skipti litlu máli í samskiptum á milli manna. Í greininni 

kemur fram hvar fólk staðsetur sig í stéttir út frá atvinnu og tekjum. En niðurstöðurnar sem 

vísað er í greininni eru fengnar úr íslenskri spurningakönnun sem lögð var fyrir á tímabilinu 

desember 2008 til janúar 2009. Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands í samvinnu við Miðlun 

viðskiptalausnir ehf. framkvæmdi fyrrgreinda könnun. Fólkið var spurt um hvar það staðsetur 

sig eftir stéttum en það fékk fimm möguleika: 

Undirstétt 

Verkalýðsstétt 

Neðri millistétt 

Efri millistétt 

Yfirstétt 

Af svarendum svöruðu flestir því að þeir tilheyrðu neðri millistétt (46%) og efri 

millistétt (35%), efri stétt (1%) og undirstétt (2%) og verkalýðstéttin (16%). Stéttarvísar sem 

notaðir voru við könnunina voru menntun, tekjur einstaklings, tekjur sambúðarfólks og 

efnahagsstétt. En tekjur segja heilmikið um hvar fólk staðsetur sig í stétt. 68% einstaklinga með 

yfir 600 þúsund krónur á mánuði skipa sig í efri millistétt en einungis 6.4% sem eru með yfir 

600 þúsund krónur setja sig í verkalýðsstétt. Menntun skiptir einnig miklu máli hvar fólk 

staðsetur sig en þeir sem eru með háskólamenntun eða 96% staðsetja sig í annarri hvorri 

millistéttinni (Guðmundur Ævar Oddson, 2010).   

Atvinnuval hefur heilmikil áhrif á stöðu einstaklings í samfélaginu og samfélagið í heild 

sinni. En slík ákvörðun hefur áhrif á hvar einstaklingur er staðsettur í samfélaginu ásamt því að 

slík ákvörðun hefur áhrif á efnahagslega stöðu einstaklingsins og samfélagið. Atvinna hefur 

áhrif á sjálfsálit ásamt því að það hefur áhrif á hvaða virðingu einstaklingurinn fær frá öðrum 

(Zhan, 2015). Atvinna hefur því mikil áhrif þegar fólk er flokkað í ákveðna stétt og markar því 

ákveðna stöðu í samfélaginu. Á Íslandi hefur stundum verið sú skoðun meðal almennings að 

það sé stéttlaust en niðurstaða rannsóknarinnar gefur til kynna að Íslendingar séu vel meðvitaðir 

um stétt og stöðu sína. Einnig kemur fram að stéttarvísar (einstaklingstekjur, heimilistekjur, 

menntun) hafi mikið um það að segja hvar fólk staðsetur sig í ákveðinni stéttarstöðu 

(Guðmundur Ævar Oddson, 2010).   
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3 Adam Smith 

Eins og hefur komið fram áður að þá hefst iðnbyltingin um 1700 sem er einn meginþáttur í 

nútímahagkerfi. Annar stór þáttur í þessu nútímahagkerfi er kapítalismi en í Evrópu var 

kapítalisminn samtvinnaður iðnbyltingunni. Í því kerfi gerðust smábændur launþegar í 

verksmiðjum og borgarastéttin urðu hinir nýju fjármagnseigendur í stað landeiganda með 

fjárfestingum í verksmiðjum. Kerfið breyttist úr því að bændur fengu skjól og lítinn hluta af því 

sem þeir framleiddu í það að fá laun fyrir vinnu sína og frelsi til að ráðstafa því (Ballantyne, 

2016)   

Í þessu nýja kapítalíska kerfi varð Adam Smith (1723-1790) mikill áhrifavaldur með 

skrifum sínum um hið kapítalíska kerfi en hann var heimspekingur, siðfræðingur og 

hagfræðingur. Í The Theory of Moral Sentiments eða Kenningu um Siðferðiskenndirnar (2006, 

[1759]) fer hann yfir þær ástæður af hverju maðurinn leggur á sig að vinna hina hefðbundnu 

vinnu en einnig fer hann yfir náttúru mannsins . Adam Smith leit á manninn sem veru sem ynni 

mest með eiginhagsmunasemi (e.self-interest) en hans eigin hagsmunir voru mjög víðir en hluti 

af hagsmunum mannsins var samúð og samkennd með öðrum sem síðan yrði sýnt manninum 

sjálfum. Maðurinn fær áhuga á velferð annarra og hamingja þeirra verður hluti af hans 

hagsmunum jafnvel þó það gefi honum einungis ánægjuna að sjá það gerast (2006, [1759]). 

Adam Smith var með þessu að útskýra að við sem manneskjur setjum okkur í spor annarra og 

getum ímyndað okkur reynslu annars fólks.  

Adam Smith setti það fram að einstaklingur leitast eftir því að komast í álit hjá 

samborgurum sínum og þess vegna ásælist einstaklingurinn meiri veraldleg gæði en þeir þurfa, 

jafnvel meira en veitir þeim ánægju. Hégómagirnd verður þar af leiðandi ein aðaláhugahvötin 

hjá einstaklingnum. Veraldleg gæði og auðurinn færir manninum enga hamingju og eru þar 

með að hluta gagnslaus, jafnvel skaðleg (Stefán Ólafsson, 1996).  

Adam Smith sagði að tilhneigingin hjá mannfólki sé að finna meira til samkenndar þegar 

það er gleði frekar en þegar það er sorg nema ef gleðin er of mikil og öfund getur eyðilagt fyrir 

okkur. Úr því að tilhneigingin sé að fólk finni meira fyrir samkennd þegar það er gleði þá erum 

við tilbúin að sýna öllum ríkidæmið okkar á meðan við felum fátæktina. Ef fátæktin er fyrir alla 

að sjá þá myndi fólk bara sýna manninum brot af samkennd miðað við upplifunina hjá fólkinu 

sjálfu. Samúðin nær bara um hluta af því sem fólkið sjálft finnur fyrir (2006, [1759]). 
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Af hverju eltist maðurinn við ríkidæmi en forðast fátækt? Af hverju er öll þessi vinna 

og þjark? Hann spyr þá hver er þá ástæðan fyrir öllu stritinu, af hverju öll þessi græðgi og 

metnaður. Er það vegna auðs, valds eða skara fram úr öðrum. Adam Smith tekur fram dæmi að 

laun fátækasta verkamannsins útvegar honum mat, föt og skjól fyrir hann og fjölskyldu. Ef það 

er litið á hvað hann eyðir launum sínum þá væri hægt að flokka margt af því sem lúxus. Ef 

láglauna verkamaður getur uppfyllt þessa þætti, af hverju ættu allir að vera með áhyggjur yfir 

því að lenda í sömu stöðu. Sá sem hefur komist í hærri stöðu innan samfélagsins lítur á það að 

verða fátækur yrði nánast verra en dauðinn. Við reynum að gera aðstæður okkar betri til þess 

að upplifa samþykki, samkennd og velþóknun annarra. Það er okkar eigin hégómi sem drífur 

okkur áfram en ekki þægindi eða hamingja. Ríki maðurinn sýnir sitt ríkidæmi vegna þess að þá 

upplifir hann aðdáun og samþykki en fátæki maðurinn felur fátæktina vegna þess að hann fær 

enga aðdáun eða fólk finnur ekki eins mikið fyrir þjáningunni sem hann sjálfur upplifir, 

samkenndin er lítil sem enginn (2006, [1759]). 

Að vera virtur viðlits eins og þeir sem eru í lægstu stéttum mun minnka eina sterkustu 

tilfinningu í manninum sem er samkvæmt Adam Smith viðurkenning frá öðrum. Hann tekur 

sem dæmi að það er fylgst með aðdáun með einstaklingi sem er með stöðu og upphefð í 

samfélaginu en sá fátæki er nánast ósýnilegur. Almenningur fylgist með þeim ríka til að geta 

upplifað ríkidæmið með honum, hafa áhuga á hvað hann gerir eða segir og bíða eftir því í hvaða 

átt hann bendir þeim að fara.  Ef einstaklingur sem er í lægri stöðu í samfélaginu vill aðgreina 

sig frá öðrum þá þarf hann leggja hart að sér í líkamlegri vinnu og ræktun á virkni hugans. Hann 

þarf að ná í yfirburða þekkingu og hæfni í iðn sinni og vinna hörðum höndum í að þróa 

viðkomandi hæfni og þekkingu. Einstaklingurinn þarf einnig að gera það á réttum forsendum 

eða með heiðarleika, göfuglyndi, einlægni og varfærni að leiðarljósi (2006, [1759]). 

Í Auðlegð þjóðanna eða The Wealth of Nations (2012, [1776]) þá breytir hann aðeins 

um tón varðandi hvatirnar sem búa að baki vinnusemi. Þar talar hann um að keppnin að 

veraldlegum gæðum sé meginvinnuhvati manna og í raun sé það ekki skaðlegt. Segir hann að 

maðurinn sé ágjörn vera sem leitast við að gera aðstæður sínar sem bestar með sem minnstum 

tilkostnaði (Stefán Ólafsson, 1996). Sérhyggja og ágirnd sé helsti vinnuhvati mannsins í stað 

hégómans og maðurinn sé sífellt að leita að leiðum til að betra lífið sitt. Stefán Ólafsson bendir 

á eftirfarandi texta í bók sinni Hugarfar og hagvöxtur (1996, bls.79) þar sem Smith færir rök 

fyrir því viðhorfi: 
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[…]sú löngun að vilja bæta hag okkar [er] löngun, venjulega stillt og róleg, sem fylgir 

okkur frá móðurkviði til grafar. Á öllum lífsferli mannsins finnst varla sú stund að 

hann sé svo fullkomlega ánægður með aðstæður sínar, að honum komi engin löngun til 

breytinga eða umbóta af einhverju tagi. 

Í Auðlegð þjóðanna (2012[1776]) tekur Adam Smith fram dæmi að það sé okkur 

eðlislægt að eiga vöruskipti. Önnur dýr búa ekki yfir þessum eiginleika. Hvort sem það er með 

eigið vinnuafl eða vöru sem við framleiðum. Hann tekur fram dæmi að það er ekki út af góðvild 

að við fáum kvöldmatinn frá slátraranum, bakaranum eða ölgerðamanninum, heldur vegna 

eiginhagsmuna (e.self-interest) þessara aðila. Maðurinn vill bjarga sér sjálfur, vera sjálfstæður, 

það eru bara betlarar sem treysta á góðvild annarra. En samt sem áður þarf betlarinn að eiga 

einhver vöruskipti. Hann þarf t.d. að nota pening sem hann fær fyrir góðvild annarra að kaupa 

sér mat eða skjól. 

Stefán Ólafsson bendir á annan texta Adam Smith úr Auðlegð þjóðanna sem er hér í 

aðeins styttra máli en birtist í bók Stefáns Hugarfar og hagvöxtur (1996 bls. 80-81): 

Ríkuleg laun stuðla að aukinni vinnusemi meðal alþýðunnar, rétt eins og þau leiða til aukinnar 

fólksfjölgunar. Vinnulaunin eru sá vinnuhvati sem, eins og önnur mannleg eigindi, leiðir til 

árangurs í réttu hlutfalli við notkun hans. Gott viðurværi eykur líkamlegan styrk 

verkamannsins, og hin þægilega von um bætt kjör, og um að búa við hægindi og góð lífskjör í 

ellinni, hvetur hann til að nýta líkamsstyrk sinn af fremsta megni. Samkvæmt þessu er ljóst, að 

þar sem laun eru há, eru verkamenn ætíð starfsamari, kostgæfnari og skjótvirkari en þar sem 

launin eru lág[…].Mikil vinna, andleg jafnt sem líkamleg, í marga daga samfleytt, leiðir 

eðlilega til mikillar löngunar eftir hvíld hjá flestum mönnum, sú löngun verður næstum 

ómótstæðileg nema bæld sé með afli eða einhverri mikilli nauðsyn. Hún er rödd náttúrunnar 

sem kallar á einhverja svörun, stundum krefst hún rólegheita , en stundum einnig tilbreytingar 

eða skemmtunar. Ef henni er ekki svarað , verða afleiðingarnar oft hættulegar, jafnvel 

lífshættulegar , og lama að öðru jöfnu viðkomandi atvinnugrein fyrr eða síðar.[...]   

Adam Smith bendir á að laun hafi mikil áhrif á vinnusemi og starfsmenn leggi meira á 

sig þar sem ríkuleg laun eru, en í Kenningu um siðferðiskenndir nefnir hann að hégómagirndin 

sé áhugahvötin sem drífur fólk áfram í vinnu. Sumir túlka að þetta séu aðskildir hlutir, en í 

nútímasamfélagi til að uppfylla hégómagirndina og fá fólk til að líta til þín með aðdáun þá 

þarftu peninga. Adam Smith var í raun að tengja saman þessa tvo hluti.  

Félagsfræðingurinn Thorstein Veblen tekur að hluta undir þessi sjónarmið Adam Smith 

en hann sagði að menn væru alltaf í samkeppni innbyrðis í metorðastigi innan samfélagsins. 
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Árangurinn í lífsgæðakapphlaupinu þarf að vera sýnilegur, fjárhagurinn hjálpar til að gera 

þennan árangur sýnilegan. Einstaklingurinn þarf því að hafa sig allan við í þessari samkeppni 

(Stefán Ólafsson, 1996). 

4 Karl Marx  

Kenningar um vinnu hefur verið eitt af stóru verkefnum félagsfræðinnar frá því að iðnbyltingin 

tók sitt stökk og breytti samfélaginu á Vesturlöndum töluvert. Karl Marx fer þar ásamt nokkrum 

öðrum fremstur í flokki um hvaða áhrif vinnan hefur á okkur mannfólkið, og hvaða tengsl við 

myndum við vinnuna okkar. Karl Marx starfaði á tíma þegar iðnbylting var að ná sínum 

hápunkti á 19.öld og hans helstu skrif voru skrifuð á þeim tíma. Ein helsta kenningin hans var 

um firringu (e.alienation) sem kom fram í 

Parísarhandritunum frá 1844 (Edgell, 2012).  

Hugmyndir hans hafa haft gífurleg áhrif  

víðs vegar um heiminn og enn í dag eru 

hugmyndir hans enn notaðar í samfélagslegum 

tilgangi eins og í pólitík, verkalýðsbaráttu eða 

hugmyndum um eðli vinnunnar.  En lítum nánar 

hvað Marx átti við með firringu og af hverju sú kenning átti erindi við tilgang vinnunnar. 

Í hverju felst hugtakið firring, samkvæmt Oxford dictionary of sociology (2005) kemur 

fram að það sé að vera aðskilinn eða einangraður frá ákveðnum aðstæðum eða ferli og öðru 

fólki. Hugmyndin um firringu var þó ekki kominn frá Marx heldur hefur sú hugmynd verið til 

í aldanna raðir og margir fræðimenn sótt í þær hugmyndir. Marx til dæmis sótti innblástur í 

hugmyndir Hegels um firringu og byggði sínar hugmyndir á þeim grunni. Í grunninn segir Marx 

að maðurinn sé ólíkur öllum öðrum dýrum, ekki vegna meðvitundar um lífið, heldur vegna þess 

að maðurinn sé sá eini sem framleiði sitt lífsviðurværi (Grint, 2005). Þessir eiginleikar skapa 

manninum einnig þann möguleika á að átta sig á hversu megnugur maðurinn er, og hvaða 

möguleika hann hefur í gegnum það að framleiða. Maðurinn einn hefur ýmsar þarfir sem hann 

þarf að uppfylla, en Parísarhandritin eru byggð á tveimur mismunandi hugmyndum um 

manninn, annars vegar um ákveðna manneðlishugmynd og hins vegar um sögulegar staðreyndir 

um vinnuhætti auðmagnsskipulagsins (Ottó Másson, 2002).  

Í Parísarhandritunum skiptir hann hugmyndinni um firringu í fjóra meginhluta þar sem 

hann útskýrir í hverju firringin felst. Fyrsti er firring mannsins frá vinnu sinni, annar hluti er að 

(Karl Marx on alienation, 2015, mynd 2) 
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maðurinn er firrtur frá afrakstri vinnu sinnar, þriðji hlutinn er að maðurinn er firrtur frá öðrum 

mönnum og að lokum að maðurinn sé firrtur frá mannkyninu (Edgell, 2012). 

Í Þýsku hugmyndafræðinni (2004) lýsir Marx því hvernig verkaskipting í samfélaginu 

hefur hólfað niður manninn í ákveðinn hlutverk. Verknaður mannsins verður honum framandi 

og hneppir hann í þrældóm. Ákveðin hlutverk verða neydd upp á hann og hann getur ekki 

sloppið við það. Í verkaskiptingunni skal hann vera veiðimaður, sjómaður ,bóndi eða 

samfélagsrýnir, hann verður vera það sem verkaskipting setur upp ef hann vill ekki missa 

lífsviðurværi sitt. En Marx bendir á að í kommúnísku samfélagi er enginn hólfaður niður og 

allir geta verið í þeirri atvinnu sem þeir óska sér. Samfélagið stjórnar framleiðslunni og 

einstaklingurinn getur gert eitt einn daginn en annað næsta dag, maðurinn er frjáls að velja sitt 

lífsviðurværi. Maðurinn getur veitt um morguninn, fiskað eftir seinni partinn, hugað að 

dýrunum um kvöldið og rýnt í samfélagið eftir kvöldmat. Án þess að verða eitt af þessum 

hlutverkum.  

4.1 Sýn Marx á manninum    

Í bókinni Alienation eftir Bertell Ollman kemur fram að Marx leit svo á að maðurinn hafði 

ákveðið mannlegt eðli og allir einstaklingar hafa tvo ákveðna þætti, eiginleika (e.powers) en í 

bókinni kemur fram að „powers“ bendir einnig til að það séu hæfileikar eða möguleikar og þá 

sérstaklega í ákveðnum aðstæðum að vera meira en það sem er á hverjum tímapunkti og þarfir 

(e.needs) sem er eitthvað sem við deilum með öllum öðrum dýrategundum. Í bókinni skilgreinir 

Ollman hvað Marx átti þegar hann útskýrði þessa tvo eiginleika mannsins. Hann skiptir þessum 

flokkum síðan niður í aðra tvo meginflokka eða „species man“ sem er túlkað sem tegundin 

maðurinn og síðan „natural“ sem eru náttúrulegu einkenni okkar (Ollman, 1971).    

Náttúrulegi maðurinn er sá sem stjórnast af náttúrlegum þörfum ef hann er svangur þá 

borðar hann, ef hann er þyrstur þá drekkur hann. Þessi einstaklingur er ekki fær um að aðskilja 

hugsun sína frá náttúrulegum þörfum. Hungur er því náttúruleg þörf (e.needs), eins og að drekka 

og fjölga sér. Allt þetta er virkni sem er í öðrum dýrum og maðurinn hefur einnig. Þessir 

náttúrulegu eiginleikar mannsins eru sagðir vera með tvo megin eiginleika.  

Í fyrsta lagi er að þessir eiginleikar eru til í manninum sem tilhneiging og hæfileikar og 

koma fram sem hvatir. Fyrir hvern náttúrulegan eiginleika eins og til dæmis að borða þá þarf 

að fullnægja þeim eiginleika, því hann er svangur. Í öðru lagi að þessir eiginleikar leitast við að 

uppfylla sjálfa sig í hlutum fyrir utan líkamann. Þegar Marx er að tala um hluti er hann tala um 
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að allt sem maðurinn kemst í snertingu við. Bæði efnislega og óefnislega. Maðurinn hefur því 

þörf að uppfylla hvatir sínar í gegnum aðra hluti, skapa eða framleiða. Ef hann er svangur þá 

þarf hann að veiða sér til matar. Hann þarf því utanaðkomandi hlut til að afla sér matar. 

Náttúrulegi maðurinn reynir einungis að uppfylla sínar líkamlegu þarfir sem eru hans 

náttúrulegu eiginleikar. Vinna er eitt af þessum náttúrlegu eiginleikum , alveg eins og önnur 

dýr hafa vinnu, bjórar búa til stíflur eða silkiormur spinnir sinn vef til að halda áfram sinni 

tilveru sem lirfa. Svoleiðis vinna er til að fullnægja líkamlegum þörfum og á lítið sameiginlegt 

með framleiðsluvirkni mannsins, því einungis maðurinn hefur getu til að vinna á skapandi hátt 

(Ollman, 1971).  

Til hliðar náttúrumanninum er það sem Marx kallaði tegundamanninn (e.species man). 

Tegundamaðurinn er ólíkur öðrum lífverum þar sem hann býr yfir eiginleikum sem hann einn 

hefur en það er með sjálfsvitund. Hann er meðvitaður um sjálfan sig og markmiðin sín og veit 

að það eru til aðrir eins og hann með markmið sem jafnvel eru tengd honum sjálfum. Hann er 

meðvitaður um eigin fortíð, árangur, mistök og gerir sér grein fyrir möguleikum í framtíðinni. 

Sem maður þá býr hann yfir eiginleikum en hann getur séð, heyrt, lyktað af, bragðað, fundið 

til, hugsað, elskað, verið meðvitaður og verið elskandi gagnvart öðrum. En þetta er hluti af þeim 

skynfærum sem maðurinn býr yfir samkvæmt Marx. Maðurinn verður síðan að geta tengt þessa 

eiginleika við náttúruna og aðra menn þar sem aðrir menn eru hluti af náttúrunni.  Slík tenging 

verður í gegnum hluti sem hann hefur búið til. Maður sem er ekki í tengingu við náttúruna er í 

raun tómarúm. Ef það eru náttúrulegu eiginleikar sem eru grundvöllur fyrir lífi þá eru það 

eiginleikar tegundamannsins um hvernig það líf er. Líf sem er ólíkt öllum öðrum lífum 

(Ollman,1971). Til þess að geta verið fullkomlega tegundamaður (e.species man) þá þarf 

maðurinn að geta tengst náttúrunni í gegnum hluti sem hann býr til frá náttúrunni og stjórna 

örlögum þeirra. Hann nær því að tengjast þessum eiginleikum í gegnum vinnuna sem hann 

hefur stjórn á.  

4.2 Firring mannsins frá vinnu sinni 

Marx sagði í Parísahandritunum (e. The Economic and Philosophic Manuscripts of 1844) að sú 

staðreynd að vinnan sjálf sé ytri þáttur af vinnumanninum, þ.e. að hún er ekki ómissandi hluti 

af sjálfinu. Þannig að í vinnunni getur hann „ekki staðfest sig, heldur neitar sér“, honum finnst 

hann ekki fullnægður heldur óhamingjusamur, getur ekki þróað frjálslega með sér líkamlega og 

andlega orku heldur eyðileggur á sér líkamann og rústar andlega hlutanum. Vinnumaðurinn 

upplifir það því þannig að hann sé fyrir utan vinnuna og hans vinna sé fyrir utan hann sjálfan. 
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Að hann sé heima þegar hann er ekki að vinna og þegar hann er að vinna þá sé hann ekki heima. 

Vinnan sé þannig ekki sjálfviljug heldur þvinguð, sem sagt þvinguð vinna. Þar af leiðandi er 

vinnan ekki til að fullnægja þörf heldur er það einungis til að fullnægja annarri ytri þörf. Vinnan 

verður utanaðkomandi, einhver ytri þáttur, ef einstaklingurinn getur ekki unnið að einhverju 

sem hann hefur áhuga á eða getur fullnægt líkamlegum eða huglægum þörfum (Marx, 2007, 

[1844]). Marx er þarna að benda á manninn sjálfan (e.species being), með því að halda fram að 

vinna í kapítalísku kerfi fari illa með líkama mannsins og eyðileggur huga og geri hann 

óhamingjusaman og ófullnægðan, þetta sé ásýnd atvinnulífsins þar sem annar á vinnuna.  

Þegar Marx nefnir það að fólk upplifi sig ekki heima þegar það er í vinnunni og þegar 

það er að vinna þá sé það ekki heima, þá er hann að vísa til þess að það sé orðinn ákveðin firring 

komin í manninn. Marx fannst það vera ómögulegt að hugsa til þess að vinna ætti að vera 

eitthvað sem fólk geti ekki beðið eftir ljúka eða að byrja ekki á (Ollman, 1971).  Þegar Marx 

hélt því fram að í kapítalísku kerfi að vinnan tilheyri ekki manninum lengur þá er hann að vísa 

til þess að hann á ekkert í vinnunni og fullnægir einungis ytri öflum. Marx er að lýsa ástandi 

þar sem tenging á milli framleiðni og hæfileika mannsins búa til einungis lítil afrek. Vinnan er 

því í kapítalísku kerfi ekki hluti af nauðsynlegu eðli mannsins og hefur því lítil áhrif á þau 

skilyrði til að uppfylla það að vera mannvera en vinnan sem slík er manninum mikilvæg. En 

vinnan þarf að vera stunduð við réttar aðstæður  (Ollman, 1971). 

 Ollman bendir á í bókinni sinni um firringu á það ástand að þær athafnir sem við deilum 

með öðrum dýrum líta út fyrir að vera manneskjulegri en þær athafnir sem ætti í raun að gera 

okkur að mannverum, einstaklingurinn sé í raun og veru ekki lengur frjáls í að gera það sem 

hann vill nema í hans náttúrulegum þörfum.  Hann borðar, drekkur og fjölgar sér eins og hann 

vill, en í „mannlegum“ athöfnum þá er hann ekkert annað en dýr (Ollman, 1971).   

4.3 Firring mannsins frá afurð vinnunnar 

Í Parísarhandritunum ( e. The Economic and Philosophic Manuscripts of 1844) fór Marx yfir 

fjóra hluta firringar. Annar hlutinn var firring mannsins frá afrakstri vinnu sinnar, en í 

handritunum vísar hann eins og áður kom fram að einstaklingurinn hefur verið firrtur vinnu 

sinni. Að samband vinnumannsins við afurðina sem kemur af vinnunni sé orðinn firrt vegna 

þess að afurðin sé orðin framandi honum og sé með vald yfir honum (Marx, 2007, [1844]). 

Samband á milli vinnuframlags og afurðar er skýrt og beint, maðurinn er firrtur frá afurðinni 

vegna þess að athöfnin sem framleiðir afurðina er firrt (Marx, 2007, [1844]). Í skrifum Marx 

kemur reglulega fyrir sú nálgun að vinnumaðurinn sé firrtur afrakstri vinnu sinnar, firring 
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vinnumannsins gagnvart afurð vinnunnar þýðir ekki bara að vinnan sjálf sé orðinn að 

einhverjum utanaðkomandi hlut. Heldur er afurðin að sjálfstæðum hlut sem er utanaðkomandi 

(e.alien) vinnumanninum og hefur ákveðið vald yfir honum. Við þetta ástand myndast 

hlutgerving vinnunnar eins og Marx nefndi það (Ollman, 1971).  

Marx segir að vinnumaðurinn setur lífið í hlutinn, eða það mætti umorða það og segja 

að afraksturinn verður hluti af lífinu. Lífið, vinnan og afurðin verða samofin. En Marx sagði að 

maðurinn væri náttúra og það sem hann skapar (hluturinn eða afurðin) og bæði séu hluti af hans 

eðli (Marx, 2007,[1844]). Með því að breyta hinum náttúrulega heimi til að fullnægja þörfum 

hans, mun vinnan (e. productive activity) skilja eftir merki á öllu því sem hann snertir um hversu 

miklir hæfileikar hans tegund hefur á hverjum tímapunkti. Það er þannig það sem 

einstaklingurinn setur líf sitt í hlutinn eða afurðina (Ollman, 1971).  

Eitt af því sem gerir vinnumanninn firrtan frá afurð sinni er að hann hefur ekkert vald 

yfir henni, eða að hann veit hvað verður af henni. Aðeins óbeint getur hann átt hlutdeild í 

afurðinni með að eyða laununum sem hann hefur fengið fyrir vinnuna (Ollman, 1971).  Þó 

einstaklingurinn geti einungis uppfyllt möguleika sína í gegnum framleiðsluhætti, þá eru 

framleiðsluhættir í kapítalísku kerfi fjandsamlegir möguleikum einstaklingsins til að fullnægja 

sjálfum sér (Ollman, 1971).  

4.4 Firring mannsins frá öðrum mönnum 

Þegar einstaklingur verður firrtur vinnu sinni og firrtur frá afrakstri vinnunnar þá er fljótlegasta 

niðurstaðan að hann verður einnig firrtur frá öðrum mönnum. Það sem á við um vinnumanninn, 

firringu (e.alienation) hans við vinnuna og afurðina og sjálfan sig , á einnig við um tengsl við 

annan vinnumann og tengsl hans við eigin vinnu og afurð (Marx, 2007, [1844]). Í kapítalísku 

kerfi verður slíkt firringar samband strax til þegar vinnumaðurinn biður um að fá starf sem 

annar getur boðið (Ollman, 1971). Í Parísarhandritunum tók Marx dæmi um villimann sem býr 

í helli, náttúrulegum, sem býður villimanninum frjálslega skjól og öryggi. Þannig að hann 

upplifir sig heima, eða eins og fiskur í vatni eins Marx nefnir það. En húsakynni fátæka 

mannsins er óvinveitt, húsakynni sem er honum utanaðkomandi. Húsakynni sem hann getur 

ekki sagt að sé hans eigið, heldur upplifir hann sig í annarra manna húsum. Húsakynnum þar 

sem er fylgst með honum og honum fleygt út ef hann borgar ekki leigu (Marx, 2007, [1844]). 

Vinnumaðurinn verður þannig firrtur þeim sem úthlutar honum húsakynni.  
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Þessi tegund af firringu er ekki nákvæmlega útskýrð af Marx en vinnumaðurinn verður 

einnig firrtur öðrum vinnumönnum í sömu stöðu. Það má setja upp dæmi þannig að vinnumenn 

sem vinna hlið við hlið að framleiða afurð fyrir vinnuveitanda sinn. Á sama tíma er þeim síðan 

boðin viðbótarlaun ef þeir vinna meira eða hraðar en sá sem vinnur við hliðina á þeim. 

Vinnumennirnir eru þá firrtir vinnu sinni, og afurðinni vegna þess að það er annar sem hefur 

yfirráð yfir þeim hlutum, vinnuveitandi etur þeim síðan saman að eltast við viðbótarlaun, í 

kjölfarið verður firring þeim á milli. Vinnumenn verða því keppinautar og munu ekki sameinast 

til að brjóta niður þessa tegund af firringu, valdastéttinni til hagsbóta. 

4.5 Firring mannsins frá mannkyninu 

Fjórða og síðasta nálgunin hjá Marx gagnvart firringu er firring mannsins frá mannkyninu 

(e.species). Firring mannsins við eigin tegund, mannkynið er í eðli sínu frábrugðið öðrum 

firringum.  Samband mannsins við vinnu, afurð og aðra menn er áþreifanlegt eða með öðrum 

orðum efnislegt.  Enda eru slík sambönd í nútíðinni, en samband mannsins við mannkynið 

(e.species) er fjarlægt og óefnislegt (Ollman, 1971).  

Marx talaði um að framleiðslugeta sé mönnum eiginleg, og sé hluti af eðli mannsins. Ef 

framleiðslugetan og afurðin er tekin frá manninum þá er hægt að líta á það að maðurinn sé 

orðinn firrtur frá sjálfum sér. Marx sagði einnig í Parísarhandritunum að afkastamikið líf væri 

líf mannkynsins (e.species). Allt eðli mannkynsins væri innifalið í vinnu lífsins. En frjáls og 

meðvituð vinna sé í eðli mannkynsins (Marx, 2007, [1844]). Sem hugsandi vera þá er 

einstaklingurinn var við hvað hann gerir og býr yfir þeim hæfileika að velja og áætla. Hann 

getur aflað sér þekking og kunnáttu sem er nauðsynlegt til uppfylla möguleika sína. Þessi 

framsýni er hluti af honum sem hluti af mannkyninu. Í firrtu ástandi þá mun maðurinn sem er 

með vitund meðhöndla vinnuna sem er kjarni lífsins að einhverju sem er bara leið til að halda 

úti tilveru hans og ekkert meir (Ollman, 1971).  

5 Max Weber   

Félagsfræðingurinn Max Weber (1864-1920) skrifaði mikið um stöðu fólks í kapítalísku 

samfélagi þar sem vinnan spilar stærra hlutverk en áður. Í bókinni The Protestant Ethic and the 

Spirit of Capitalism (2003, [1905]) fer Weber yfir hvað var upphafið að kapítalismanum. Til að 

útskýra betur áhrif vinnusiðferði mótmælandans í kapítalismanum þá lýsir hann hvernig 

vinnusiðferðið var í landbúnaði fyrir kapítalisma. Ef landeigendur vildu hækka launin til bænda 

til að fá meiri framleiðslu bænda þá unnu þeir minna. Bændurnir litu þannig á ef þeir gætu 
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þénað það sama og áður fyrir minni vinnu, þá vildu þeir frekar eiga frítíma frekar en að vinna 

meira fyrir meiri laun (2003, [1905]). Verkamaðurinn vinnur í anda hefðartryggðarinnar eða 

eins og forfeður hans gerðu. Verkamaður er með þarfir og langanir í föstum skorðum og vinnur 

bara til að fullnægja þessum grunnþörfum og löngunum og í mesta lagi til vinnur það mikið 

aukalega til að eiga fyrir mögru mánaðanna (Stefán ‚Ólafsson, 1996). 

Weber lýsir því svo þannig að þegar kapítalisminn er að byrja þá hafði trúarbrögð 

mótmælanda mikil áhrif á hvernig kapítalisminn þróaðist og þá sérstaklega Kalvínismi. En 

Kalvínismi var siðaskiptahreyfing sem á rætur að rekja til Jóhannesar Kalvíns (Jean Calvin 

1509–1564). Í kalvínisma var aðeins hægt að fá endurlausn fyrir trú og mikilvægt hjá 

Kalvínisma er trúin á tvöfalda útvalningu. En það er að Guð sé búinn að velja hver sé dæmdur 

til glötunar og aðra til frelsunar (Hjalti Hugason, 2010). Weber leit svo á að þessi nýja siðfræði 

hefði boðað nýja siði og nýja siðfræðin hefðu ýtt af stað kapítalisma. Í stað trúarlífs tók við 

veraldarvafstur og hvatti til vinnusemi og framtakssemi. Vinnan varð því leið til að þóknast 

Guði eða vísbending um að einstaklingurinn væri Guði þóknanlegur. Það varð því hvati að 

vinna og framleiða, safna eignum og ávaxta eignir sínar (Stefán Ólafsson, 1996).  

Weber leit svo á að trúin hefði komið með nýtt vinnusiðferði en hvernig útskýrði hann 

nýja stöðu kapítalismans eftir að trúin skipti mun minna máli og af hverju fólk vann svona 

mikið í stað þess hvernig fólk hefði hegðað sér áður kapítalismi varð stór þáttur í samfélaginu. 

Í bókinni The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (2003, [1905]) og þá í kaflanum 

anda auðhyggjunnar (e.spirit of Capitalism) útskýrir hann hvað það er sem rekur fólk í að vinna 

eða safna auði. Hann nefnir það í kafla á undan að fólk eigi að greiða skuldir sínar og í tíma 

þannig byggi það upp góðan orðstír og traust. Weber nefnir það síðan aftur þegar hann segir að 

heiðarleiki skapi traust. Hann bendir á að þessar dyggðir innihaldi ákveðna gagnsemi ásamt 

stundvísi, iðjusemi og hagsýni. Þetta sé allt dyggðir sem gagnist manninum. Hann bendir á að 

í dag sé kapítalískt hagkerfi gríðarlega stór heimur og í honum regla sem ómögulegt er að 

breyta. Einstaklingur fæðist síðan í þennan gríðarstóra kapítalíska heim sem hann þarf síðan að 

fara eftir þeim reglum sem hið kapítalíska samfélag setur. Weber bendir á að einföld útskýring 

á bakvið vinnusemi getur ekki verið leyst með einfaldri útskýringu eins og auri sacra fames 

(e.The accursed greed for gold) eða hreinlega græðgi. En græðgin hefur fylgt manninum alla 

tíð (2003, [1905]). 

Weber lýsir því að með því vinnusiðferði sem mótmælendur hafa innleitt inn í vestræn 

samfélög samhliða kapítalisma hefur vinnan orðið að köllun sem allir verða fyrir áhrifum. 



19 
 

Iðjuleysi hefði verið í samfélögunum áður fyrr þó þau hefðu verið kapítalísk í eðli sínu, menn 

hefðu verið meira tilbúnir í að sitja aðgerðalausir eftir vinnu. En nýr andi hefði tekið við þar 

sem menn sóttust eftir árangri og þeir sem störfuðu eftir með ákveðið iðjuleysi urðu undir í 

baráttunni. Weber vísar í bókinni oft til Benjamins Franklin og viðhorfum hans gagnvart 

kapítalisma. En Franklin sagði að tími væri peningar og tími sem er sóaður sé peningur sem er 

tapaður. Náttúra peninga er þannig að peningur gefur af sér meiri peninga, og þeir peningar 

gefa svo aftur af sér. Að afla sér peninga í nútímahagkerfi, á meðan það er gert löglega, er orðin 

hæfni og dyggð í þessari köllun.  

Mótmælendurnir vildu vinna í köllun, en við erum neydd til þess. Þegar meinlæti 

mótmælanda fór að ríkja yfir siðferði þá bjó það til á sama tíma nýjan heim af nútíma hagkerfi. 

Þessi nýja regla eða siðferði er núna bundin við forsendur á tækni og efnahagslegum aðstæðum 

sem er í vélrænni framleiðslu í dag og ákvarðar líf allra einstaklinga sem eru fæddir inn í þetta 

kapítalíska kerfi nútíman. Þessar reglur eiga ekki einungis við þá sem eru uppteknir af 

fjárhagslegum ávinningi heldur einnig alla aðra. Og jafnvel mun þetta hafa þau áhrif að ákvarða 

líf einstaklinga þangað til síðasta tonnið af kolum er brennt (2003, [1905]). Viljinn til að hugsa 

um ytri vörur ætti að vera eins og létt skikkja sem hægt væri að ýta til hliðar hvenær sem er en 

örlögin haga því að skikkjan sé orðin að járnbúri sem festir manninn inni (2003, [1905]). 

  En Weber leit svo á að efnahagsleg samsetning væri miðjan í félagslegum samskiptum. 

Weber leit svo á að stétt væri bara hugtak og væri nothæft til að lýsa einstaklingum sem væru í 

svipaðri efnahagslegri stöðu (Archer, 2016). Einnig leit hann svo á að vald og yfirráð væri 

mikilvægara til að ákvarða félagslega samskipti. En hvað meinti Weber með valdi (e.power), 

en Weber skipti valdi upp í 3 hluta. Fyrst var stétt (e.class) en það er ójafn aðgangur að 

auðlindum sem eru vel metin og sjaldgæf á markaði. Í öðru lagi er virðingarstaða (e.status) eins 

og félagsleg staða, en það væri hægt að líta á að það er hvernig aðrir virða þig í samfélaginu. Í 

þriðja lagi er flokksstaða (e.party) en það er getan til að stjórna öðrum í gegnum kerfi eins og 

réttarkerfið, pólitíska kerfið og ýmis samtök (Archer, 2016).  

Marx var með mjög einfalda útskýringu þegar hann var að útskýra stéttabaráttuna. En 

það annars vegar borgarstétt sem átti auðinn og framleiðsluna og hins vegar verkamaður sem 

er vinnuaflið. Weber var með aðeins flóknari útskýringu á stétt og stöðu. En í bókinni Economy 

and society (1978) sem upphaflega var gefin út 1920  útskýrir hann að stétt hefur áhrif á lífsgæði 

fólks. En stéttir eru skilgreindar út frá sameiginlegum efnahagslegum forsendum sem byggð er 

á hvaða eignir fólk á eða tekjum sem koma í gegnum þessar eignir eða vinnumarkaðinn. Stétt 
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er því bundin efnahagslegum lagskiptum (Gane, 2005) En eins og áður kom fram þá er stétt 

(e.class) og þar af leiðandi efnahagur ekki það eina sem markar stöðu einstaklingsins í 

samfélaginu. En Staða (e.status) er eitt sem gefur vísbendingar um ákveðinn lífstíl þó lífstíll sé 

oft ákvarðaður af efnahagslegum forsendum þá eru starfsstéttir sumar hverjar ákvarðaðar út frá 

virðingarstigi. Staða er því byggð á félagslegri lagskiptingu (Gane, 2005). Einstaklingar sækjast 

þá eftir ákveðinni stöðu til þess að öðlast vald í samfélaginu án þess að efnahagslegir hvatar séu 

þar forsenda (Weber, 1978).  

6 Þarfapýramídi Maslow 

Sálfræðingurinn Douglas M. McGregor sagði i bókinni The human side of enterprise 

(2006,[1960]) að maðurinn væri dýr sem hefði þarfir og stöðugt vildi eitthvað nýtt. Þegar 

maðurinn uppfyllir einhverjar þarfir þá þarf hann nýja þörf til að uppfylla hana. McGregor 

bendir á í bókinni að maðurinn þurfi að uppfylla ákveðnar félagslegar þarfir og þarfir sjálfsins 

(e.self). Einnig bendir McGregor á að oft kemur fyrirspurn frá stjórn fyrirtækja af hverju 

starfsfólk leggi ekki meira á sig. Starfsfólk fær góð laun, gott vinnuumhverfi og önnur fríðindi 

en samt leggur starfsfólk sig ekki mikið fram (2006, [1960]). Kenningar Mcgregor sem fengu 

heitið „kenning X“  og „kenning Y“ sem gengu út á að áhugahvötin færðist þegar einni þörf var 

svalað, þegar til dæmis starfsmaður fékk góð laun og gott vinnuumhverfi fullnægði það 

grunnþörfum hans en hann vildi eitthvað meira. McGregor sækir greinilega innblástur í 

kenningu A.H Maslow um þarfapýramídann en þar reynir Maslow að útskýra hvað það sé sem 

rekur manninn áfram í því sem hann almennt gerir. Hvort sem það er í vinnu eða einkalífi. Í 

kaflanum á undan kom fram að maðurinn hefur ákveðnar þarfir sem hann þarf að uppfylla. En 

það væri hægt að skilgreina þarfir sem ákveðna löngun í eitthvað sem hann getur ekki fengið 

strax (Ollman, 1971).  

Abraham Maslow (1908-1970) var bandarískur sálfræðingur sem sérhæfði sig í því sem 

kallast mannúðarsálfræði (e.humanistic psychology). Árið 1943 birti hann grein í Psychological 

Review þar sem hann kynnti til sögunnar kenningu sína um áhugahvöt mannsins (A theory of 

human motivations).  Í þeirri kenningu kemur fram þarfapýramídinn (e.hierarchy of needs). 

Kenningin tilheyrir svokölluðum þarfakenningum sem reyna að útskýra þarfir mannsins og 

hvernig hann getur uppfyllt þær. Sú kenning var síðan að fullu útskýrð í bókinni Motivation 

and Personality sem gefin var út 1954. Þarfir einstaklingsins voru Maslow sérstaklega 

hugleikinn og skipti hann þeim þörfum upp í fimm mismunandi stig. En kenningin fer eftir 

ákveðnu stigvaldi þarfa sem drífur fólk áfram, en þessi stig skiptast niður í líffræðilegar þarfir,  
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öryggisþarfir, félagslegar þarfir, þarfir tengdar viðurkenning og síðan er efst sjálfsbirtingaþörfin 

(Maslow, 1943). Kenning Maslow hefur verið notuð í gegnum tíðina sem hvatakenning um 

hvað drífur fólk áfram í vinnu og ástæðuna fyrir því að fólk sækist til vinnu. Kenning Maslow 

útskýrir hvaða þarfir eru á bakvið hegðun fólks.   

Maslow taldi að einstaklingurinn þyrfti að uppfylla fyrstu þrjú stigin til vaxa og dafna 

eðlilega, líkamlega og andlega. En seinni þarfirnar myndu hjálpa einstaklingnum til að verða 

besta útgáfan af sjálfum (Furnham, 2005). Hann taldi einnig að þegar þörfum á ákveðnu stigi 

er náð þá fellur niður hvatningin að staldra við þær þarfir og einbeitingin fer yfir á þær þarfir 

sem eru fyrir ofan í pýramídanum og 

hvetja einstaklinginn áfram. Ef þú ert ekki 

lengur saddur eða þyrstur þá sækistu í 

öryggið, ef það er uppfyllt, þá sækistu eftir 

væntumþykju (Maslow, 1943). 

Ef það er litið á pýramídann þá 

þarf einstaklingurinn að uppfylla neðstu 

þarfirnar áður en hann fer yfir á næsta stig.  Það sem brennur helst á einstaklingnum er að 

uppfylla líkamlegar þarfir áður en hann sækist eftir félagslegum þörfum. En förum nánar yfir 

það sem Maslow vildi koma á framfæri. Neðst í pýramídanum er stigið sem inniheldur 

líkamlega þarfir (e. Physiological Needs) eða þær sem þarf til að lifa af  en þar eru vatn, matur, 

súrefni, húsaskjól, svefn og kynlíf. En Maslow sagði að ef maður sem er gífurlega hungraður 

þá mun ekkert annað komast að, hann mun einungis hugsa um mat, jafnvel dreyma um mat, og 

mun einungis vilja bara mat (Maslow, 1943). Þegar einstaklingurinn er búinn að tryggja sér 

grunnþörfina á neðsta stigi pýramídans er hann tilbúinn að fara á næsta stig og myndast við það 

nýjar hvatir.   

Næsta stig er þörfin fyrir öryggi (e. Safety needs), en það stig inniheldur bæði líkamlegt 

og andlegt öryggi. Þar kemur fyrir hugmyndin um stöðugleika, fyrirsjáanleika, frelsi frá ótta, 

kvíða og óvissu. Maslow kemur inn á það í kenningunni sinni að einstaklingur leitast eftir 

stöðugleika, öryggi, skipulagi og fyrirsjáanlegu umhverfi. Umhverfi þar sem óvæntir, 

óviðráðanlegir og aðrir hættulegir hlutir gerast ekki, og ef það gerist þá er einhver sem verndað 

einstaklinginn. Hann tók dæmi börn og foreldrar myndu vernda það. Þegar einstaklingurinn er 

búinn að uppfylla þessi tvo neðri stig þarfapýramídans kemur að félagslegu þörfunum.  

(McLeod, 2018, mynd 3) 
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En á þriðja stigi kemur fyrir þörfin á ást og umhyggju (e.love needs). Einstaklingurinn 

fer þá að vilja félagskap annarra, vilja tilheyra öðrum. Vill bæði sambönd og eignast vini þar 

sem væntumþykja er hluti af daglegu lífi, þetta inniheldur að falla inn í hóp. Bæði gefa 

væntumþykju og þiggja hana. Einnig er hægt að yfirfæra slíkar hvatir yfir í vinnuumhverfi þar 

sem einstaklingur vill vera hluti af heild.  Eftir að hafa uppfyllt allar þarfir í þriðja stigi kemur 

að því að færa sig yfir á fjórða stig. En þar liggur hvatinn í því að fá viðurkenningu (e. Esteem 

needs), virðingu og aukið sjálfsálit. En þetta stig kemur fyrir með auknu þroskastigi 

einstaklingsins (Maslow,1943).   

Á fjórða stiginu er kominn hvatinn um að fá viðurkenningu frá öðrum, en Maslow vísaði 

til þess að þetta væri nokkurs konar þráhyggja. Maslow vildi skipta fjórða stiginu í tvo hluta, 

annars vegar þar sem einstaklingurinn sækist eftir persónulegum styrk, afrekum, færni, 

sjálfsöryggi. Einnig sækist einstaklingurinn eftir frelsi og sjálfstæði. Hins vegar í að 

einstaklingurinn sækist eftir viðurkenningu, áliti eða þakklæti frá öðrum (Maslow, 1943). Þegar 

þessu viðurkenningarstigi er fullnægt felur það í sér að einstaklingurinn telur sig vera 

sjálfsöruggan, með ákveðna getu og er tilbúinn að takast á við verkefni lífsins. Ef 

einstaklingurinn hins vegar nær ekki að uppfylla viðurkenningaþarfirnar getur það haft í för 

með sér að einstaklingurinn upplifi sig sem óæðri, veikan eða hjálparlausan (Maslow, 1943).  

Þegar einstaklingur nær að fullnægja fjórða stiginu með viðurkenningu eða samþykki er hann 

tilbúinn að takast á við fimmta stig þarfapýramídans eða sjálfsbirtinguna (e. The need for self-

actualization). 

Þegar einstaklingurinn er tilbúinn að takast á sjálfsbirtinguna er hann kominn með þá 

þörf fyrir að átta sig á hæfileikum sínum. Einstaklingurinn vill þá uppfylla það sem honum er 

mögulega hægt að uppfylla, vera besta útgáfan af sjálfum sér (Furnham, 2005). Þó einstaklingur 

sé kominn á þetta stig gæti hann fundið fyrir eirðarleysi eða vöntun, nema að einstaklingurinn 

sé að gera það sem honum var ætlað að gera, leikari þarf að leika, kennari þarf að kenna eða 

tónlistarmaður að spila tónlist. Það er að segja ef hann ætlar að vera fullkomlega 

hamingjusamur. Maslow sagði í kenningu sinni sem birtist í Psychological Review að „það sem 

maður getur orðið, verður hann að vera“ (Maslow, 1943). Til þess að komast á þetta stig þarf 

að uppfylla öll hin fjögur stigin, líkamlegu þarfirnar, öryggis þarfirnar, félagslegu þarfirnar og 

viðurkenningu þörfina. Maslow sagði að það sé mjög sjaldgæft í okkar samfélagi að ná að 

uppfylla öll fimm stig þarfapýramídans. Þar sem hin fjögur uppfylla það sem við getum kallað 

að vera fullnægð, það getur þó verið mismunandi eftir einstaklingnum hvert æðsta form 

sjálfsbirtingunnar verður.  
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7 Dan Ariely-The case of legos 

Í köflunum hér á undan höfum við farið yfir helstu kenningar um hvað það sé sem drífur fólk 

áfram til vinnu. Dan Ariely prófessor í sálfræði og hegðunarhagfræðivið Duke háskólann gerði 

rannsókn 2008 til að athuga hvaða þættir skipta máli í að hvetja fólk áfram til vinnu en hann 

vann rannsóknina í samtarfi við félaga sína Emir Kamenica hagfræði prófessor við Chicago 

háskólann og Dražen Prelec prófessor í hagfræði við MIT. Rannsóknin fór þannig fram að 

viðfangsefnin fengu verkefni sem voru einföld og með endurtekningu. Í inngangi við 

rannsóknina kemur fram að rannsakendur viðurkenna þá hugsun að margir fullorðnir líta á 

atvinnu sína sem óaðskiljanlega hluta af sjálfsmyndinni. Rannsóknin er þannig sett upp til þess 

að takmarka merkingu vinnunnar til þess að finna út hvatana. Þannig að vinnan í rannsókninni 

var frekar merkingarlaus í stað þess að finna út hvata með starfsgreinum sem almennt er talin 

innihalda meiri merkingu en önnur störf eins og til dæmis hjá kennurum eða læknum. Með þetta 

í huga litu rannsakendur á merkingu með mjög einföldum hætti (Ariely, Kamenica, og Prelec, 

2008).  

Rannsóknin var tvíþætt og var fyrri hlutinn framkvæmdur með nemendum út MIT 

háskólanum í Bandaríkjunum. En hver og einn nemandi tók þátt í rannsókninni einn og án þess 

að vita af öðrum. En þátttakendur fengu handahófskennt eitt af þremur mögulegum aðstæðum. 

En það var þar sem vinna var : 

• Viðurkennd af umsjónaraðila (e.Acknowledged 

• Hunsuð af umsjónaraðila (e.Ignored) 

• Tætt af umsjónaraðila (e.Shredded) 

En sjálf vinnan var þannig að þau fengu blað með handahófskenndri röð af stöfum og 

áttu að finna 10 tilvik þar sem alveg eins stafir voru í röð. En fyrir fyrsta bréfið fengu 

þátttakendur 0.55 dollara og fyrir næsta blað fengu þau 0.50 dollara ef þau vildu annað blað. 

En fyrir hvert blað minnkaði upphæðin um 0.05 dollara þangað til þátttakendur hættu að finna 

röð stafa á blöðunum. Þátttakendur fengu síðan greitt fyrir alla vinnuna sem þau kláruðu. 

Reiknað var síðan hversu mörg blöð þau kláruðu en ekki tímann sem það tók að klára hvert 

blað. 

Þar sem viðfangsefnin voru viðurkennd (e.Acknowleged) voru þau beðin um að skrifa 

nafnið sitt á hvert blað. Eftir að hafa klárað hvert blað áttu þau að afhenda umsjónaraðila blaðið 

sem skoðaði það og setti það til hliðar í möppu. Í hunsuðu aðstæðunum (e.Ignored) áttu þau 

ekki að skrifa nafnið sitt og umsjónaraðili tók við blaðinu án þess að skoða það og setti á stafla 
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af blöðum á borðinu. Í aðstæðunum þar sem blaðið var tætt (e.Shredded) áttu viðfangsefnin 

heldur ekki að skrifa nafnið sitt og umsjónaraðili tók við þeim og tætti blöðin án þess að skoða 

þau. Viðfangsefnin í öllum aðstæðum gátu svindlað þar sem enginn fylgdist með þeim. Eins og 

fram kemur í greininni þá er mesti ávinningurinn að svindla í hunsuðu aðstæðunum og að 

svindla í tættu aðstæðunum enn augljósari. Þar sem ómögulegt var að kanna blaðið þar sem það 

var tætt (Ariely o.fl., 2008). 

Niðurstaðan úr fyrri hluta rannsóknarinnar var nokkuð óvæntur en í viðurkenndu 

aðstæðunum þar sem umsjónaraðilinn fór yfir blaðið og setti í möppu voru viðfangsefnin að 

meðaltali að klára 9,03 blöð fyrir að meðaltali 3.01 dollara. Í hunsuðu aðstæðunum kláruðu 

viðfangsefnin 6,77 blöð fyrir að meðaltali 2.60 dollara. Í tættu aðstæðunum voru viðfangsefnin 

að klára 6,34 blöð fyrir að meðaltali 2.42 dollara. En helmingur af þeim sem unnu í viðurkenndu 

aðstæðunum voru viljugir til að vinna þangað til þeir ekkert greitt fyrir vinnuna. Einnig voru 

meðaltalstölurnar fyrir lágmarkslaun hæst í viðurkenndu aðstæðunum en þar voru þau 14,85 

sent en í hunsuðu aðstæðunum 26,14 sent og í tættu 28,29 sent. Það má því draga þetta saman 

þannig að viðfangsefnin voru tilbúinn að vinna fyrir helmingi minni kaup að meðaltali en þeir 

sem fengu enga viðurkenningu þrátt fyrir það að þau gætu svindlað án afleiðinga (Ariely o.fl. , 

2008). 

Seinni rannsóknin var gerð við Harvard háskólann og viðfangsefnin voru karlkyns 

háskólanemar við skólann. En skilyrðin voru þau sömu að viðfangsefnin unnu verkefnin ein og 

án þess að vita af öðrum þátttakendum. Í þeirri rannsókn voru tvær mismunandi aðstæður: 

• Þýðingarmiklum (e.Meaningful) 

• Endurtekin og merkingarlaus (e.Sisyphus) 

Í báðum aðstæðunum fengu viðfangsefnin greitt fyrir að búa til „Bionicle“ Lego karl og 

með hverri fígúru lækkaði upphæðin sem þau fengu fyrir að búa hann til. En hver Lego karl var 

samsettur af 40 hlutum og leiðbeiningar fylgdu með í kassanum þar sem þessir 40 hlutir voru í. 

Leiðbeingarnar voru einfaldar og það tók um 10 mínútur að búa til hvern Lego karl. Hvert 

viðfangsefni fékk 2 dollara fyrir að klára einn Lego karl og fyrir þann næsta lækkaði upphæðin 

um 11 sent eða 1.89 dollara og svo koll af kolli. Fyrir tuttugasta Lego karlinn var upphæðin 

komin í 0.02 dollara. Viðfangsefnin völdu hvenær þau hættu og fengu þá greitt fyrir alla karlana. 

Lego „Bionicle“ karlarnir voru allir alveg eins í báðum aðstæðunum.  

Í þýðingarmikla hlutanum fengu viðfangsefnin alltaf nýjan kassa frá umsjónaraðilanum 

með Lego karli og karlinn sem viðfangsefnin höfðu klárað safnaðist saman fyrir framan þau. 
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En í endurteknu og merkingarlausu aðstæðunum var aðferðin þannig að það voru bara tveir 

kassar og þegar viðfangsefni kláraði einn karl þá fékk hann hinn kassann frá umsjónaraðilanum 

og á meðan tók umsjónaraðilinn hinn Lego karlinn í sundur og setti aftur í kassann. Þannig að 

viðfangsefnið safnaði aldrei upp Lego körlum fyrir framan sig.  

Niðurstöðurnar í seinni helmingnum af rannsókninni var töluvert afgerandi. En í 

þýðingarmiklu aðstæðunum bjuggu viðfangsefnin að meðaltali 10,6 Lego „Bionicle“ karla og 

fengu greitt fyrir það að meðaltali 14.40 dollara. Í Endurteknu og merkingarlausu aðstæðunum 

bjuggu viðfangsefnin að meðaltali til 7,2 Lego „Bionicle“ karla og fengu að meðaltali greitt 

11.52 dollara. Miðgildi viðfangsefna þegar þeir hættu að búa til Lego karla var í 1.40 dollurum 

í endurteknu og merkingarlausu aðstæðunum og í þýðingarmiklu aðstæðunum var miðgildi 

viðfangsefna í 1.01 dollurum(Ariely o.fl., 2008).  

Ariely bendir á hugmynd sem tengir saman sjálfsmynd og vinnu. Þá hugmynd væri hægt 

að rekja til hugmynda Marx um firringu. Verkamaður væri firrtur eigin athöfn og firrtur frá 

afurðinni. Í ákveðnum aðstæðum í rannsókninni má segja að viðfangsefnin hafi upplifað slíka 

frringu og tengslin við vinnuna hafi verið slitin í sundur. Vinna eða starfsgreinar sem hafa 

meiningar í sögulegi tilliti eins og til dæmis þær sem tengjast listum, umönnun og vísindi eru 

oft með stór eða göfug markmið. Einstaklingar fá ánægju þegar þeir ná að fullnægja þessum 

markmiðum  sem endar getur með því að það fái lægri lágmarkslaun fyrir þá vinnu. Ariely 

bendir einnig á að meining kemur fram í tengslum á milli vinnu og tilgangs. Þegar tengslin eru 

rofin og tilgangurinn verður lítill sem enginn myndast firrt ástand á vinnunni (Ariely o.fl., 

2008).  

8 Niðurstöður og umræður 

Frá upphafi hinnar hefðbundnu vinnu sem kom í kjölfar iðnbyltingarinnar hafa fræðimenn reynt 

með einum eða öðrum hætti að velta fyrir sér mikilvægi vinnunnar. Í þessari ritgerð hef ég farið 

yfir ýmsar kenningar fræðimanna varðandi hvað fólk leitast eftir varðandi atvinnu sína til að 

svara þessari spurningu „af hverju vinnum við?“. Svarið við þeirri spurningu er ekki einföld 

heldur er hún margþætt sem snertir ýmsa fleti samfélagsins og hvernig einstaklingur lítur á sína 

stöðu í kapítalísku samfélagi.  

Adam Smith leit svo á að einstaklingurinn væri hégómafullur og við leitumst við að 

sýna öðrum hvað við höfum áorkað. Með því náum við að uppfylla þörfina að fá viðurkenningu 

frá öðrum þar sem þeir geta gefið okkar ákveðna viðurkenningu. Einnig bendir Adam Smith 
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okkur á að okkur er eðlislægt að reyna alltaf að bæta aðstæður okkar og það sé háð aðstæðum í 

samfélaginu  hverju sinni hversu mikið við getum bætt aðstæður okkar.  

Karl Marx kom með aðra hlið á tengslum okkar við vinnuna en Adam Smith og fleiri 

höfðu komið með. En hann taldi að við hefðum sem menn eðlislæga þörf fyrir að skapa eða 

framleiða hluti. Vinnan sem slík er því nauðsynleg fyrir manninn. Vinna í kapítalísku kerfi 

tekur af honum umráðarétt yfir því sem hann skapar. Þar af leiðandi verður hann firrtur. 

Firringin felst í því að hann ræður ekki lengur yfir því sem hann skapar en það sem hann skapar 

er hluti af honum sjálfum. Kapítalískt samfélag aftengir hann frá því sem hann er. Samfélagið 

sem Adam Smith og Veblen tala um þar sem fólk er stöðugt í samkeppni og leitast eftir bæta 

fjárhag sinn er ekki Marx samboðin þar sem í því felst að umráðaréttur vinnunnar hverfur með 

kapítalískum hefðum. Samkeppnin gerir okkur firrta frá öðrum mönnum. Frelsið er tekið frá 

okkur í þessu kapítalíska kerfi, við höfum ekki val um að vera það sem við viljum. Við erum 

neydd í að vera hlekkur í keðjunni sem kallast efnahagskerfið.  

 Weber leit svo á að hvatinn okkar til að vinna kemur frá siðfræði mótmælenda og þegar 

kapítalisminn var að festa sig í sessi. Siðfræði mótmælenda hafi síðan færst inn í skipulag 

samfélagsins. Vinnan varð samhliða því köllun fyrir einstaklinginn, kapítalískt samfélag sem 

við fæðumst í gerir vinnuna óhjákvæmilega að köllun. Weber vitnar reglulega í Benjamin 

Franklin í bókinni The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism en þar t.d. segir að tími sé 

peningur og tími sem sé sóaður sé tapaður peningur. En þessi hugsunarháttur er ekki endilega 

blessun heldur eru þessar kapítalísku reglur búnar að setja okkur í eiginlegt járnbúr þar sem við 

höfum ekki fullkomlega vald á okkar eigin örlögum. Weber skrifaði einnig um að tilheyra 

ákveðinni stétt gefi þér tækifæri í lífinu því er það mikilvægt í nútímasamfélagi að finna „réttu“ 

vinnuna hvort sem það er út frá efnahagslegum forsendum eða vinnu sem gefur þér ákveðna 

stöðu í samfélaginu. En virðingarstaða vinnunnar er mismunandi metin í nútímasamfélagi, sum 

störf eru merkilegri en önnur út frá viðhorfi samfélagsins.  

 Maslow reynir síðan að útskýra fyrir okkur hvaða þarfir við þurfum að uppfylla. En þar 

þurfum við uppfylla líffræðilegar og sálrænar þarfir. Neðst í pýramídanum eru náttúrulegu 

þarfir okkar en þegar við uppfyllum þær þá sækjumst við eftir félagslegum tengslum sem við 

fáum t.d. í gegnum vinnuna en þegar við erum búin að mynda þessi félagslegu tengsl þá 

sækjumst við eftir viðurkenningu. Að standa sig vel í vinnu er góð leið til að fá viðurkenningu 

frá öðrum í samfélaginu, þetta er eitt af því sem hvetur okkur til að vinna og vinna svo meira. 

Vinnan sér því fyrir okkur hlutum á sem flestum stigum þarfapýramídans. 
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Rannsókn Dan Ariely nær að sýna fram á að við þurfum tengsl við vinnu okkar með því 

að sjá afrakstur vinnu okkar og muninn á vinnuframlagi þegar þau tengsl eru rofin. 

Viðurkenningin skiptir einnig okkur töluvert mikið, ekkert ósvipað og Maslow sýnir fram á 

með þarfapýramídanum. Viðurkenningin skiptir einstaklinginn miklu máli hvort sem um er að 

ræða með vinnuframlagi eða ástæðuna fyrir því að hann vinnur. Samfélagsleg viðurkenning er 

mikilvægur hvati fyrir vinnunni. Í rannsókninni kemur einnig fram að það er alltaf einhver 

fjárhagslegur hvati en það er ákveðin lína sem fólk er ekki tilbúið að fara niður fyrir en það er 

tilbúið að fara mjög neðarlega þegar það fær viðurkenningu fyrir störf sín.  

Allir fræðimennirnir voru á þeirri skoðun að vinnan sem slík er mikilvæg fyrir 

manneskjuna. Í nútíma kapítalísku samfélagi er hún einstaklega mikilvæg þar sem vinna getur 

markað þér stöðu í samfélaginu. Þarna eru Smith og Weber með svipaða nálgun að því leyti að 

Smith vildi meina að við værum að sækjast eftir viðurkenningu frá öðrum og Weber sá að 

vinnan hafði áhrif á hvað stöðu við værum sett í af öðrum í samfélaginu. Weber talaði um það 

að staða í samfélaginu gefur þér meiri tækifæri í lífinu og það sé hvati fyrir einstaklinga að 

betrumbæta sína stöðu. Adam Smith talaði einnig um að okkur séð eðlislægt að vilja 

betrumbæta stöðu okkar. Einnig sýnir Maslow fram á þetta í þarfapýramídanum að þegar við 

erum búin að mynda félagsleg tengsl þá sækjumst við eftir viðurkenningu sem við fáum í 

mörgum tilvikum í gegnum vinnuna. Þetta kemur einnig greinilega fram hjá Ariely að þegar sá 

sem fær viðurkenningu leggur meira á sig.  

Weber og Marx voru sammála um að kapítalískt samfélag er ákveðinn hlekkur sem 

settur er á fólk. Marx talaði um firringuna og að kapítalískt kerfi gerir fólk firrt en Weber talar 

um að þetta sé kerfi sem við fæðumst inn í og ómögulegt er að breyta. Hins vegar að þetta kerfi 

sem við fæðumst inn í setji okkur í járnbúr og við erum ekki að fullu frjáls. Ariely sýnir einnig 

fram á firringuna þegar fólk upplifir að hafa ekki stjórn á afurðinni eða tengjast henni. Þetta er 

að mínu mati algengt í nútímasamfélagi þar sem fólk upplifir ekki tengsl við vinnuna. Þótt 

vinnan sé mikilvæg fyrir samfélagið þá eru Marx, Weber og Smith allir sammála því að fólk 

þarf að geta hvílt sig á vinnunni og upplifa ákveðið frelsi og rækta náttúruna í sér. 

  Eins og fram kemur þá hefur vinnan mikil áhrif á stöðu okkar í samfélaginu og að vinna 

sé okkur eðlislæg frá náttúrunnar hendi. En hvað gera mennirnir þegar vinnan er farin. 

Tækniframfarir í dag eru á ógnarhraða og margar tegundir af vinnu verða úreltar innan skamms. 

Mörg störf eru að verða sjálfvirk og treysta ekki á mennskt vinnuafl. Margar hugmyndir hafa 

komið fram um hvernig á að mæta þessu tækniframförum, borgaralaun (e. universal basic 
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income) er ein af þeim hugmyndum. Borgaralaun leysa það vandamál hvernig við sjáum fyrir 

okkur varðandi dagleg útgjöld. Hins vegar leysa borgaralaunin ekki náttúru hlutann í okkur, 

þörfina fyrir að framleiða eins og Marx bendir á eða þörfina fyrir að mynda tengsl við annað 

fólk eins og Maslow bendir á í leið okkar að sjálfsbirtingu í þarfapýramídanum.  

Kannski að þessi framtíðarsýn sé einmitt það sem Marx hafði vonast eftir. Framleiðslan 

myndi sjá fyrir okkur öllum efnislegum þörfum og við gætum veitt fyrir hádegi og ræktað 

garðinn eftir hádegi, verið skáld um kvöldmat og heimspekingar um kvöldið. Kannski með því 

myndum við tengjast aftur náttúrunni í okkur og koma í veg fyrir firringu og brjóta niður járnbúr 

Weber. Hins vegar er vinnan stór hluti af uppsprettu sjálfsmyndarinnar og ef hún fer hvernig 

getum við bætt það upp. Spurningin sem ætti að blasa við okkur í dag er ekki hvort við getum 

skipt út atvinnugreinum fyrir tæknivæðingu heldur hvort við ættum að gera það.  
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