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Útdráttur 
Í þessari greinargerð er farið yfir það vinnuferli sem stóð að baki útvarpsþættinum Ég er engin 

mannæta sem fjallaði um OCD og áhrif þess á líf einstaklinga. Ég fer á ansi persónulegum 

nótum í gegnum vinnuferlið og stikla á stóru hvernig útvarpsmiðillinn spilaði sinn þátt í að gera 

efnið leikrænt, fullt af dulúð og umfram allt náið hlustendum. Ég vildi nýta formið til að tæla 

hlustendur inn í þáttinn án þess að gefa upp um hvað hann fjallaði strax. Hlustendur urðu 

þannig að virkja heyrnina og sjá með ímyndunaraflinu. Hver efnisbútur leiddi af öðrum og 

ávallt lá að baki von dagskrárgerðarkonunnar að saga þáttarins myndi auka samkennd og 

skilning fyrir geðsjúkdómum í samfélaginu.  

Þátturinn er eins konar samsuða útvarpsleikhúss og raunveruleika en sagnahefðin spilar 

þar einnig stórt hlutverk. Þáttastjórnandi fer hér yfir hinar ýmsu hugmyndir um útvarpið, bæði 

sem listform og sem miðlun á staðreyndum og raunveruleika. Niðurstaða greinargerðar er 

engin sérstök en ef hún ætti að vera einhver þá er hún óður til útvarpsins og allra þeirra 

möguleika sem það hefur upp á að bjóða. Útvarpið gefur möguleikann á að listin og 

raunveruleikinn sameinist í eina órjúfanlega eind. Það eina sem kona verður að gera er að 

virkja ímyndunaraflið. 

 

 

  



 

Abstract  

In this report I dive into the work that went into creating the radio show I am not a cannibal 

(Í. Ég er engin mannæta) in which the mental illness OCD is at the forefront. It is a rather 

personal report that highlights my personal thoughts on the radio as a medium and how it can 

be used to mediate a certain reality using an artistic way of representation. Storytelling and 

radio drama play an important part in creating an atmosphere that is supposed to seduce the 

audience and make it so that they are interested in the show from the very beginning. Instead 

of explaining what is about to happen and what comes next every little part of the show is 

connected and the story is woven in with facts about the disease.  

The audience are a big part of creating the story and are, in a way, an important factor in 

making the story come to life. The imagination and their minds eye are the audience’s way of 

taking part in the storytelling. This was seen as a way to increase understanding and empathy 

towards mental illness and help the audience put themselves in the shoes of people that are 

living with OCD. There is no real conclusion to this report other than the fact that in my opinion 

the radio is the perfect medium to blend together reality and art. The only thing it requires is 

the imagination and an audience that is prepared to take part in the making of the story. 
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Formáli  

Greinargerð þessi er einn hluti af MA verkefninu mínu sem gildir til 30 eininga. Hinn hlutinn er 

50 mínútna útvarpsþátturinn Ég er engin mannæta. Verklegur leiðbeinandi var Þorgerður E. 

Sigurðardóttir, dagskrárgerðarkona á Rás 1. Hún hafði yfirumsjón með gerð þáttarins og 

aðstoðaði við hugmyndavinnslu. Valgerður Anna Jóhannsdóttir, aðjúnkt, sá um leiðsögn við 

gerð þessarar greinargerðar. Án þessara tveggja kvenna hefði þetta MA verkefni ekki orðið að 

því sem það er í dag. Ég vil þakka þeim sérstaklega fyrir allan þann stuðning og alla þá aðstoð 

sem þær hafa veitt mér í þessu ferli. Af þeim hef ég lært mikið og auðgað reynslu mína. Báðar 

eru þær frábærar fyrirmyndir sem ég mun hafa með mér út í lífið og líta upp til. 

Ég vil einnig þakka sérstaklega fjölskyldunni minni fyrir mikinn stuðning á meðan á þessu 

verkefni stóð. Við hlið mér stóðu maðurinn minn Sigurþór og foreldrar mínir og hvöttu mig 

áfram í gegnum ferlið sem oft á tíðum var strembið, sér í lagi þegar dóttir okkar, ekki orðin 

eins árs, þurfti á allri athygli móður sinnar að halda. MA verkefnið var því unnið í eins konar 

hjáverkum meðfram fæðingarorlofinu nánast allt vinnuferlið. Ég er því gífulega þakklát að sjá 

fyrir endann á þessu öllu saman og vita að allt er hægt ef viljinn er fyrir hendi. Þetta var fróðlegt 

og skemmtilegt en umfram allt auðgandi.  

Síðast en alls ekki síst vil ég þakka öllum þeim viðmælendum sem sögðu sína sögu og 

deildu sinni reynslu af sjúkdómnum. Án þeirra væri þessi þáttur ekki til og það er mín von að 

þessi þáttur muni breyta því hvernig fólk með OCD upplifir sig og sína reynslu innan 

samfélagsins. Þessir einstaklingar eru hetjur í mínum augum og mun ég þeim vera ævinlega 

þakklát. 
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Jónas á baðstofuloftinu 

Útvarpið hefur verið mér hugleikið sem listform og tjáningarform frá barnæsku, alveg síðan ég 

hlustaði í fyrsta skipti á þætti Jónasar Jónassonar á föstudagskvöldum þar sem hann skapaði 

innilegt andrúmsloft og nálgaðist viðmælendur sína á einstakan og náinn hátt. Hann snerti 

streng í hjörtum allra landsmanna og það var þarna, þegar ég lá á baðstofuloftinu heima hjá 

mér,1  þá átta ára gömul, að ég vissi að mig langaði að vinna við útvarpsþáttagerð. Mig langaði 

að tala við alls konar fólk og segja sögur; fá fólk til að hlusta, skilja; komast úr amstri dagsins 

og virkja eitt mikilvægasta skilningarvitið til fulls: Heyrnina. 

Mitt markmið með þessu námi, blaða- og fréttamennsku, var að læra meira um þáttagerð 

í útvarpi og viðtalstækni. Ég ætlaði að taka öll þau námskeið sem í boði voru sem voru verkleg 

og það gerði ég. Ég hef því markvisst unnið að þessum endi á náminu mínu og hingað er ég 

komin í dag.  

Því lá það beint við að meistaraverkefnið mitt yrði útvarpsþáttur. Þá var bara að finna 

umfjöllunarefni. Upphaflega ætlaði ég að fjalla um líf íslenskra kvenna á miðöldum en ákvað 

að ég þyrfti meiri tíma, pláss og reynslu til að geta gert því almennileg skil. Þess vegna ákvað 

ég að leita nær og ákvað að fjalla um þráhyggju- og árátturöskun, eða OCD eins og það er 

almennt kallað. Sjálf hef ég glímt við þennan sjúkdóm systurpart ævi minnar og þannig varð 

það að ég hóf vinnu við gerð þessa þáttar sem að lokum hlaut nafnið Ég er engin mannæta en 

það er bein tilvitnun í einn viðmælanda minn sem lýsir sinni upplifun af sjúkdómnum á 

ógleymanlegan hátt. Ekki hefur verið mikið fjallað um þennan geðsjúkdóm, sem oft er falinn 

og mjög dulinn. Þá taldi ég einnig þetta efni hæfa miðlinum mjög vel þar sem hægt væri að 

vinna með ákveðið andrúsmloft sem útvarpið býður upp á ásamt því að þarna yrði ég að virkja 

ákveðna viðtalstækni sem fengi viðmælandann til að tala hreint og beint út um sín hugðarefni 

og sína reynslu. Ég vissi að það yrði erfitt þar sem fólk sem glímir við OCD finnur oft fyrir mikilli 

skömm og segir sjaldan frá sjúkdómnum en meðalgreiningartími fólks með sjúkdóminn er 17 

ár samkvæmt Magnúsi Haraldssyni, geðlækni sem skrifaði grein um röskunina í Læknablaðið 

árið 2015.2  Sú grein var mér afar hjálpleg í undirbúningi að þættinum. 

                                                        
1 Já, þú last rétt. 
2 Magnús Haraldsson, „Þráhyggjuárátturöskun – falinn sjúkdómur,“ 
http://www.laeknabladid.is/tolublod/2015/02/nr/5407  
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Útvarpsformið hentar einnig þessu umfjöllunarefni vel þar sem ég gat nýtt þá dulúð sem 

miðillinn býður upp á og skapað ákveðið andrúmsloft til að miðla efninu og sögu þessa fólks til 

samfélagsins. Með þessu vildi ég ýta undir skilning samfélagsins á sjúkdómnum og taldi 

útvarpið vera kjörinn miðil til að miðla þessu andrúmslofti þar sem hann styðst aðeins við eitt 

skilningarvit og ímyndunaraflið. Þar sem ég hef upplifað hvernig það er að vera með þennan 

sjúkdóm þá vissi ég strax hvernig ég vildi setja þáttinn minn fram; þ.e. hvernig sál þáttarins 

ætti að að vera og vann ég markvisst með endurtekningu og hljóðgrafík sem sagði sögu 

einstaklings með OCD án orða. Hljóðgrafíkin var spiluð inn á milli en einnig undir viðtölum og 

ræðum dagskrárgerðarkonunnar. Þá nýtti ég mér þá staðreynd að dagskrárgerðarkonan hafði 

einnig ákveðna sögu að segja og vildi koma skilaboðum áleiðis til almennings án þess þó að 

gera sig að aðalatriði þáttarins. Samhengi þáttarins var því í raun saga dagskrárgerðar- 

konunnar; af hverju væri verið að gera þennan þátt. 

Það passar vel við orð Scott Carrier, dagskrárgerðarmanns í útvarpi, sem sagði að 

samhengi væri eitt það allra mikilvægasta við gerð útvarpsþáttargerðar, þ.e. af hverju er verið 

að gera þennan þátt og hvað er það sem dagskrárgerðarkonan vill segja. Án samhengis, segir 

Carrier, er engin merking.3 

Ég sem dagskrárgerðarkona var því ávallt á staðnum en steig einnig til hliðar þannig að 

aðrir gætu sagt sína sögu. Samhengið fékk að hljóma inn á milli viðtalana. Þannig talaði 

dagskrárgerðarkonan beint til hlustandans með það fyrir augum að fá hann til að hugsa, hlusta 

og opna augun gagnvart þessu heilsufarsvandamáli sem oft er gert grín að og lítill skilningur 

ríkir um.  

Hér á eftir mun vera farið nánar í það ferli sem varð á endanum til þess að þátturinn varð 

til. Þátturinn er hluti af heimildar-og menningarblaðamennsku þar sem lögð er áhersla á 

ákveðinn menningarkima innan samfélagsins; menningarsamfélag þeirra sem glíma við 

geðræn veikindi, þeirra upplifun og stöðu innan samfélagsins. Þá eru hlustendur einnig fræddir 

um sjúkdóminn og rætt er við sérfræðinga. 

 Byrjað verður á hinni fræðilegu nálgun þar sem stiklað verður á því hvernig þátturinn varð 

til með tilliti til fræðilegra hugmynda; hugmynda sem hjálpuðu mér á þeirri vegferð sem þessi 

þáttagerð var og styrktu mig í ferlinu. Því næst verður rætt um aðferðarfræðina sjálfa, þ.e. 

                                                        
3 Carrier, „The Jackie Kennedy Moment,“ staðsetning 646 og 651. 
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hvernig þátturinn var unninn, klipptur og hnitmiðaður. Að því loknu tekur við niðurstaða 

afurðarinnar þar sem farið verður stuttlega yfir þau atriði sem koma fram í þættinum sjálfum. 

Að lokum erum svo lokaorðin þar sem ég dreg saman þessa reynslu í heild sem og þessi skrif. 

Í lok greinargerðarinnar má síðan finna handrit þáttarins. 
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1 Kafli: Listin, sagan, samhengið 
Í grein Hans J. Kleinsteuber, Radio: A Resilient Medium, er fjallað um sögu útvarpsins 

vestanhafs og í Evrópu. Saga útvarpsins er í raun mjög áhugaverð og hægt væri að helga 

greinargerðina aðeins þessari sögu og hafa samt sem áður nokkuð gaman af. Það verður hins 

vegar ekki gert hér enda finnst mér ekki þörf á því að fara í gegnum sögu útvarpsins frá A til Ö 

með það fyrir augum að styðja við gerð útvarpsþáttarins sem ég gerði. Hins vegar vil ég segja 

það að þessi grein Kleinsteuber varpar skýru ljósi á það hversu lífsseigur miðillinn er. 

Nú lifum við á tímum mikilla tæknibreytinga og nefnir Kleinsteuber meðal annars 

sjónvarpið sem dæmi um miðil sem var talinn ögra tilvist útvarpsins.4 Þá hafa einnig margar 

greinar verið skrifaðar um mismunandi líftíma hinna ýmsu fjölmiðlaafurða, sbr. umræðu um 

framtíð dagblaða. Útvarpið hefur þar ekki verið undantekning. Í greininni er hins vegar vitnað 

í tölur frá EBU (European Broadcasting Union) frá árinu 2007 sem sýna að útvarpið er enn einn 

vinsælasti miðillinn, þ.e. mest „notaður“ á vikutímabili en hins vegar bentu tölur til þess að 

útvarpshlustun færi minnkandi meðal yngri kynslóða sem notast fremur við stafræna miðla. 

Þá hefur útvarpið sem miðill, með tíð og tíma, færst aftur upp gildisstigann í Evrópu þar sem 

útvarpið þótti góður miðill til að ná til sem flestra og var því settur sem andstæða við 

sjónvarpið sem bundnari er við landamæri enda þarf oft að borga fyrir áskrift að 

sjónvarpsstöðvum, erlendum sem og innlendum. Sjónvarpið er því ekki eins mikið allra og 

útvarpið sem hægt er að hlusta á hvar sem er, hvenær sem er og á hvaða stöð sem er.5 

Með þetta í huga er ágætt að skoða hvernig hægt er að halda áfram þróun útvarpsins sem 

fjölmiðlaforms sem heldur áfram að höfða til ungs fólks og er í takt við tíma og tækniþróanir. 

Ég er sammála Kleinsteuber í því að svo virðist að útvarpið sé enn miðlægur miðill í Evrópu, 

þrátt fyrir að talsverður munur sé á hlustun í norðri og í suðri þar sem sjónvarpið og 

einkamarkaðir leiða fjölmiðlamarkaðinn.6 Það þýðir hins vegar ekki að við megum sofna á 

verðinum. Ég reyndi að hafa þetta í huga við gerð þáttarins og leit svo á að hann ætti að reyna 

að höfða til sem flestra, sér í lagi þeirra sem teldu að útvarpið væri forn og leiðinlegur miðill 

sem byði ekki upp á jafn mikið skemmtanagildi og sjónvarpið. 

                                                        
4 Kleinsteuber, „Radio: A Resilient Medium,“ 66. 
5 Ibid. 72-74. 
6 Ibid. 75. 
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Því liggur nú beint við að skoða aðeins útvarpsformið sem leið til að segja sögur og lífga 

við hið sjónræna sem liggur í ímyndunaraflinu. 

1.1 Segðu sögu sem er sönn 

Í bókinni Reality Radio: Telling True Stories in Sound í ritstjórn Alexu Dilworth og John Biewen, 

er meðal annars fjallað um eðli útvarpsins og stöðu dagskrárgerðarfólks. Þessi bók er mér sem 

kærkominn vinur í útvarpsfræðunum. Í þeirri bók er að finna grein eftir Chris Brookes þar sem 

hann fer í gegnum sitt ferli af dagskrárgerð fyrir útvarp. Þar er réttilega bent á að útvarpið sé 

ekki hinn fullkomni miðill til að miðla upplýsingum auðveldlega þar sem útvarpið reynir oftast 

á ímyndunarafl og þolinmæði hlustandans. Ólíkt sjónvarpi til að mynda sem bæði miðlar hljóði 

og mynd til hlustandans og auðveldar honum því að halda einbeitingu. Sá miðill býður upp á 

meiri mötun á upplýsingum og efni sem auðveldar fólki að fylgjast með. Sama má segja um hið 

ritaða orð og nefnir Brookes sem dæmi hagfræðiumfjallanir þar sem lesendur geta skoðað 

töflurit og lesið í rólegheitunum.7 

Ég get verið sammála Brookes hvað það varðar að útvarpið krefst vissulega meira af 

hlustendum þar sem þeir verða að hlusta vel og fylgjast með því annars missa þeir af því og 

þurfa að hafa fyrir því að hlusta á það aftur. Með tækni dagsins í dag er hægt að hlusta aftur á 

þætti á sarpnum og í hlaðvarps-öppum en oft þarf að bíða í smá stund áður en hægt er að 

nálgast efnið. Því er útvarpið að mörgu leyti kröfuharðari miðill og að sama skapi er það einmitt 

það sem gerir hann svona áhugaverðan.  

Útvarpið örvar ímyndunaraflið og höfðar til fyrsta skilningarvitsins sem við mannskepnan 

kynnumst í móðurkviði, heyrnarinnar líkt og Brookes bendir á í umfjöllun sinni.8 Við heyrum 

hjartslátt móður okkar og umhverfishljóð utan móðurkviðar. Við lærum að þekkja raddir og 

ýmis hljóð. Heyrnin er fyrsta tenging okkar við umheiminn.  

Þegar ég lít til baka yfir farinn veg og þá vinnu við þáttinn sem ég á að baki þá skynja ég 

sterkt allt það sem Brookes talar um. Hann nefnir að þáttagerðarstjórnandinn eigi að tæla 

hlustandann án þess að útskýra allt niður í öreindir.9 Það er einmitt það sem ég reyndi að hafa 

fyrir sjónum við gerð þáttarins. Ég vildi ekki segja frá og útskýra líkt og um frétt væri að ræða 

heldur var ég að segja sögu, búa til andrúmsloft og leyfa þögninni líka að tala. Þögnin sem í 

                                                        
7 Brookes, „Are We on the Air?,“ staðsetning 419. 
8 Ibid. Staðsetning 422, 424 og 430. 
9 Ibid. 454-455. 
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útvarpi getur verið svo erfið og er í rauninni bara leyfð á jólunum, rétt fyrir klukkan sex. Ég fékk 

vissulega ekki jafn mikið pláss fyrir þögnina og ég hefði viljað enda þurfti ég að koma fyrir efni 

innan strangs tímaramma en þögnin, í mínum huga, fær hlustandann til að hugsa og gefur 

honum tækifæri og tíma til að setja sig inn í aðstæður og virkja hugann og heyrnina. Þögnin er 

alveg jafn mikilvæg og hið talaða orð. Mínar þagnir má flestar finna inn á milli viðtala, þegar 

ég sem þáttagerðarstjórnandi er að tala við hlustandann, jafnvel beint til ákveðins hóps og fá 

hann til að meðtaka. Brookes talar einmitt einnig um þögnina í þessu samhengi.10 

1.2 Útvarpið – leið að sálinni 

Útvarpið er ekki einungis frábær miðill til að miðla hversdagsleikanum, almennri þekkingu og 

fréttum heldur er einnig hægt að líta svo á að útvarpið, þá sér í lagi útvarpsþættir, geti verið 

byggðir upp líkt og um listform væri að ræða; hljóðlist sem miðlar einhverju ákveðnu efni og 

þá stundum með leikhúsívafi ef það hæfir efninu.  

Listin örvar mannskepnuna, fær hana til að hlusta, gagnrýna og sjá skýrar. Útvarpið veitir 

dagskrárgerðarfólki tækifæri á að nálgast hlustendur hvar og hvenær sem er. Vandamálið er 

hins vegar að fá þá til að hlusta. Virkilega hlusta. Brookes fjallar um athygli hlustandans í 

skrifum sínum. Þar kemur fram að byrjun þáttar sé aðeins fyrsta þraut dagskrárgerðarfólks í 

þrautabrautinni sem er gerð áhugaverðs útvarpsþáttar. Dagskrárgerðarfólk þarf að mati 

Brookes ekki aðeins að miðla upplýsingunum heldur þarf það einnig ávallt að hafa í huga 

hvernig uppbyggingin á að vera og þar kemur listin svo sannarlega inn í. Eins og rithöfundur 

þarf að byggja upp söguna sína á þann hátt að lesandi finni sig knúinn til að klára bókina þá 

þarf dagskrárgerðarfólk að vinna úr efninu sem er til umfjöllunar hverju sinni á þann hátt að 

spennan haldist út þáttinn; að efnið, eða sagan öllu heldur, sé sögð á áhugaverðan hátt.11 

Þetta er eins og talað út úr mínu eigin hjarta. Efni þýðir einfaldlega saga. Að gera 

útvarpsþátt er að skrifa og segja sögu og þá skiptir byrjunin miklu máli líkt og um fyrstu 

setningu í bók sé að ræða. 

Að mínu mati er eitt af verkefnum dagskrárgerðarfólks að snerta streng í brjósti þess sem 

hlustar, á þann hátt að hann geti ekki, með nokkru móti, fengið sig til að slökkva á útvarpinu 

eða skipta um stöð; geti ekki lokað bókinni. Þar kemur listin inn í. Listin sem hrærir í 

                                                        
10 Ibid. 457. 
11 Ibid.  515. 
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tilfinningunum, góðum sem og slæmum. Ef vel tekst til hrífst hlustandinn um leið; frá fyrsta 

orði og fyrsta hljóði. Umfjöllunarefnið skiptir hér ekki máli að mínu mati heldur hvernig efnið 

er sett fram líkt og Brookes nefnir í umfjöllun sinni. Hér skiptir einnig máli að segja ekki einungis 

söguna heldur að sýna hlustendum hana. Líkt og Scott Carrier fjallar um þá gleymir fólk yfirleitt 

því sem því er sagt en ef því er sýnt það þá gleymist það síður. Hér er ekki verið að fjalla um 

sjónina heldur ímyndunaraflið líkt og lögð hefur verið áhersla á hér að framan.12 

Með þetta fyrir augum má segja að efnisframsetning sé eitt af því sem skiptir mestu máli 

þegar útvarpsþáttur er gerður ásamt samhengi og hinu sjónræna. Hægt er að fjalla um allt á 

leiðinlegan og óáhugaverðan hátt, meira að segja nammi. Til að mynda væri hægt að fjalla um 

þráhyggju- og árátturöskun á þurran og tölfræðilegan máta. Þáttastjórnandi gæti þar talað 

einróma og ekki tekið viðtal við einn né neinn; ákveðið að segja enga sögu; aðeins tala um 

staðreyndir. Blæbrigði raddarinnar skipta þar einnig sköpum því eintóna rödd getur 

auðveldlega drepið alla gleði; jafnvel hjá þeim sem eru klínískt greindir með ofsagleði. Með því 

að fjalla um OCD á mannlegan hátt, jafnvel á leikrænan hátt líkt og ég gerði í krækju þáttarins 

og inn á milli viðtala, og notast við áhrif hljóðs og tónlistar, þá er hægt að höfða til þess sem 

er sammannlegt hjá okkur öllum; tilfinninga. Þannig er hægt að fá hlustendur til að virkilega 

hlusta og meðtaka. Dagskrárgerðarfólk fær þarna eitt tækifæri til að koma mikilvægum 

skilaboðum á framfæri og miðla þekkingu sem er nauðsynleg og hluti af framþróun.  

Vissulega er hægt að gagnrýna þá staðhæfingu að efnisframsetning skipti mestu máli og 

benda á að það sem einum finnst skemmtileg og áhugaverð nálgun gæti farið í taugarnar á 

öðrum. Fólk er jafn mismunandi og það eru margt. Það er vissulega rétt en hins vegar getur 

það aldrei verið raunverulegt markmið dagskrárgerðarfólks að heilla alla hlustendur. 

Markmiðið er að ná að heilla sem flesta og þá sem langflesta. Ímyndunaraflið skiptir þar 

sköpum líkt og fjallað hefur verið um hér að framan en einnig hið óvænta.  

Fátt vekur athygli fólks eins og hið óvænta. Um leið og við heyrum eitthvað sem við búumst 

ekki við, hvort sem það er tónlist sem er í hrópandi ósamræmi við umfjöllunarefnið eða 

einhverskonar hljóðáhrif sem leggja áherslu á það sem sagt er, saga sem er óvenjuleg eða 

hvaðeina þá er okkur samstundis kippt inn í það augnablik sem við verðum vitni af. Hljóð og 

framsetning efnis, sagnagerðin, getur þannig dregið hlustendur nær efninu, að rótum þess, og 

                                                        
12 Carrier, „The Jackie Kennedy Moment,“ staðsetning 670. 
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leyft þeim jafnvel að upplifa mannlega nánd sem yljar, frjóvgar hugann og nærir sálina; færir 

visku og um leið friðþægingu. Hlustandinn ferðast inn í útvarpið og hugarheim 

dagskrárgerðarkonunnar. Hann sér með heyrninni og ímyndunaraflinu. Tilfinningarnar, hið 

mannlega, spila þar lykilhlutverk. Listin að hlusta; allt annað hverfur. Það eina sem stendur 

eftir er augnablikið og röddin sem ómar, nærir, tælir og fræðir. Meira verður fjallað um hið 

óvænta í kafla 1.4. 

1.3 Að kafa inn í sjálf annarra 

„Ég vil ekki tala um þetta.“ 
„Af hverju viltu ekki tala um þetta?“ 
„Ég vil það bara ekki.“ 
„Geturðu reynt?“ 13 

 

Viðtöl eru eitt af því sem segja sögu á sem sannastan hátt. Með viðtölum nær 

dagskrárgerðarfólk að segja sögu annarra frá fyrstu hendi. En hvernig er best að fá fólk til að 

segja sína sögu, án takmarkana og hræðslu?  

Í bók David Randall The Universal Journalist er farið yfir ýmis atriði sem gott er að hafa í 

huga þegar kona byrjar að fóta sig á fjölmiðlamarkaðnum. Eitt af því sem hann ræðir 

sérstaklega um er viðtalstækni. Þar kemur fram að gott sé að nálgast fólk á þeim forsendum 

að það sé ekki að fara í formlegt viðtal heldur sé hugsunin frekar að spjalla við fólk um ákveðið 

málefni, heyra þeirra sögu og fá það til að segja sér hvað þeim finnst um hin ýmsu málefni. 

Hann nefnir að það sé gott að láta viðmælendum líða eins og þau séu með hlutverk og séu að 

hjálpa til við að varpa skýrara ljósi á ákveðið efni.14 

Þessu er ég hjartanlega sammála og reyndi eftir fremsta megni að orða það þannig þegar 

ég tók viðtöl við fólk, sér í lagi þá einstaklinga sem voru að glíma við OCD sem voru, eðli málsins 

samkvæmt, á viðkvæmari stað en sérfræðingarnir. Ég sagði við þau í byrjun að þetta yrði bara 

spjall þar sem aðalumræðuefnið væri þeirra saga og þeirra upplifun af sjúkdómnum. Ég lagði 

áherslu á að ef að þeim þætti eitthvað óþægilegt og vildu ekki fara út í það þá væri það minnsta 

málið en hins vegar nefndi ég að tilgangur minn með þættinum væri einmitt að opna 

                                                        
13 Brot úr þættinum Ég er engin mannæta. Þáttastjórnandi undirbýr sig fyrir viðtal við einstaklinga sem glíma við 
OCD. 
14 Randall, The Universal Journalist, 87-88. 
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umræðuna og fá fólk, þ.e. hlustendur, til að átta sig á að það væri ekki eitt í baráttunni við 

sjúkdóminn. Því væri best ef hægt væri að fara sem dýpst ofan í þeirra sögu og segja sem 

hreinast frá. Þessu voru þau sammála og vildu hjálpa til.  

Þagnir – hið ósagða. Um það er meðal annars fjallað í bók Bengt Bok, Encounter With The 

Other, um viðtalstækni og hlutverk spyrilsins. Að mínu mati nær hann að kjarna nákvæmlega 

það sem spyrill á að gera þegar hann ræðir við fólk um reynslu sína, sér í lagi ef reynslan hefur 

verið erfið. Spyrill á að reyna að fá fólk til að tala um það sem býr innst inni og að baki öllu 

öðru. Ef umræðuefnið er flókið og erfitt er mikilvægt að kafa í djúpið og sigla ekki um á 

yfirborðinu. Það krefst þess að spyrill verður að vera fullkomlega í augnablikinu. Vera hún sjálf 

og finna styrkinn til að kafa inn í litlu ósögðu hlutina, sem gefnir eru í skyn af undirmeðvitund 

þess sem rætt er við.15 

Spyrill verður vissulega, samkvæmt Bok og almennu hyggjuviti, að vera undirbúinn og 

tilbúinn með spurningar en hún má hins vegar ekki týna sér í því sem er fyrirfram ákveðið. Hún 

verður að vera fullkomlega á staðnum til að meðtaka það sem sagt er. Hið óvænta spilar þar 

stórt hlutverk. Hvað gerist næst? Hvað kemur upp úr kafinu? Hvernig verður framhaldið? 

Þannig er mikilvægt að fá fólk ekki aðeins til að svara spurningum heldur til að segja sögu sína. 

Þannig er hægt að líta svo á að útvarpskonan sé manneskja, ekki til hliðar heldur hluti af 

frásögninni. 

Þetta hafði ég í huga þegar ég nálgaðist mína viðmælendur sem glíma við OCD. Allir ákváðu 

þeir að koma fram nafnlaust. Ég var tilbúin með spurningar sem voru opnar en vissi að ég þyrfti 

að lesa í aðstæður hverju sinni. Ég vissi hvað ég vildi fá út úr viðtalinu en það er einmitt eitt af 

því sem David Randall nefnir að sé nauðsynlegt þegar tekið er viðtal.16 Þar sem efnið var 

gífurlega viðkvæmt var ég undir það búin að viðtölin yrðu erfið og stirð því þó svo að fólk hafi 

haft samband við mig að fyrra bragði og sagst vilja segja sína sögu þá var ekki þar með sagt að 

það yrði raunveruleikinn þegar á hólminn væri komið. Einnig tók ég viðtöl við tvo sérfræðinga 

og þar beitti ég annarri nálgun enda annað umfjöllunarefni. Þar fór ég meira eftir 

spurningalistanum mínum enda þurfti minna að lesa í látbragð og þagnir, hið ósagða, þar sem 

hér var verið að fjalla um vísindalegar staðreyndir fremur en tilfinningar. Þar lenti ég einnig í 

því að þurfa að árétta hvort að ég skildi rétt það sem sérfræðingurinn var að segja og endurtók 

                                                        
15 Bok, Encounter With The Other: Some Reflections on Interviewing, bls. 3-16. 
16 Randall, The Universal Journalist, 88. 



 16 

því það sem hann sagði til að fá það alveg á hreint, það er eitt af því sem Randall bendir á að 

sé sniðugt sé blaðafólk í vanda og skilji ekki það sem viðmælandi segir.17 

En aftur að viðmælendunum. Hver einasti viðmælandi sem var með OCD var ólíkur. Þau 

voru öll á sitthvorum aldri og á sitthvorum staðnum í lífinu. Ein var ekki orðin sjálfráða og eins 

og við var að búast þurfti að nálgast hana á aðeins öðrum forsendum en hina tvo 

viðmælendurna. Einnig talaði ég við forráðamenn hennar og fékk samþykki en það er 

mikilvægt, sér í lagi þegar rædd eru viðkvæm mál líkt og gert var í þessum þætti. Hennar viðtal 

var ekki eins djúpt og hin tvö viðtölin og þar endurspeglaðist það hversu stutt hún var á veg 

komin í bata og sátt við sjúkdóminn. Bok bendir á að gott sé að nálgast börn sem viðmælendur 

á þeirra forsendum og nefnir sem dæmi þegar hann tók viðtal við fullorðinn mann sem var 

með þroska á við barn. Hann ákvað að sitja á gólfinu í stað þess að sitja á formlegum stað. 

Hann vildi hafa hlutina afslappaða. Hann spurði spurninga sem voru nánar þegar hann las 

eitthvað merkilegt út úr þögninni en reyndi að hafa þær ekki of tilfinningaríkar en á sama tíma 

alls ekki kaldar. Samkenndin verður að vera til staðar.18 Ég hafði það líka fyrir augum og bjó til 

huggulegt rými fyrir okkur þar sem við vorum tvær einar. Kveikti á kerti. Ég komst eins nálægt 

hennar sögu og hægt var að mínu mati. Hún er enn það ung. 

 Hin tvö viðtölin voru mun dýpri. Það kom mér vissulega á óvart hversu mikið þau opnuðu 

á sjúkdóminn og hugsanir sínar við mig vitandi það að þessu yrði útvarpað. Ég spurði 

nákvæmra spurninga en passaði mig að leyfa þeim líka að tala án þess að trufla þau. Stundum 

fannst mér vanta eitthvað upp á svarið og í staðinn fyrir að spyrja aftur þá þagði ég í smá stund 

og horfði á þau. Andrúmsloftið var rólegt. Þá héldu þau áfram og fóru dýpra. Hér skiptir þögnin 

aftur svo miklu máli; ekki einungis að lesa í þagnir og pásu viðmælenda, heldur verður spyrill 

alltaf að vita hvenær hann á að spyrja spurninga og hvenær er best að þegja og bíða.   

Hér verður að minnast á einn þátt sem olli mér óþægindum í þessu viðtalaferli. Einn 

viðmælandinn var karlkyns. Vanalega er það ekkert mál en það sem spilaði hér inn í var 

fréttaflutningur ársins áður. Hér á ég við fréttaflutninginn af blaðakonunni Kim Wall sem hafði 

fylgt fréttanefinu sínu ofan í kafbát með danska frumkvöðlinum Peter Madsen en það var 

jafnframt í síðasta sinn sem Kim sást á lífi. Mikið var fjallað um hvarf Kim í fjölmiðlum og hafði 

                                                        
17 Ibid. 91. 
18 Bok, Encounter With The Other: Some Reflections on Interviewing, 8, 10-11, 19. 
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þessi umfjöllun meðal annars áhrif á það að umræðan opnaðist um starfsumhverfi kvenna 

innan fjölmiðlageirans; þá áhættu sem þær eru í umfram karlkyns samtarfsmenn þeirra.19  

 Ég vissi ekki hvar ég hafði þennan mann. Hann hafði haft samband við mig að fyrra bragði 

og sagðist vilja tala við mig um sína reynslu af OCD. Gott og blessað. Hins vegar var erfitt að 

nálgast hann og ná sambandi við hann. Það tók mig einn og hálfan mánuð að fá hann til að 

koma í viðtalið. Hann svaraði mér nánast aldrei og þegar hann svaraði þá sagðist hann alltaf 

samt sem áður hafa áhuga. Það var greinilegt að hann átti við erfiðleika að stríða og þótti þetta 

óþægilegt á sama tíma og hann vildi ólmur ræða við mig. Ég vissi að ég yrði að hitta hann á 

fjölmennum stað fyrst til að taka hann út áður en ég færi með hann annað þar sem við gætum 

verið ein og ótrufluð. Það gekk eftir og viðtalið gekk vel. Þetta var hinn ljúfasti maður. En þarna 

hafði samt sem áður mál Kim Wall áhrif á mig sem kvenkyns fjölmiðlakonu. Því miður.  

Bok talar einmitt um þessa óvissu þegar kemur að því að hitta fólk sem maður þekkir ekki 

neitt, vitandi ekkert um það. Hann nefnir sem dæmi þegar hann tók viðtal við nýnasista og 

kemur þar fram að honum hafi liðið óþægilega, hræddur jafnvel. Hann vann í gegnum 

hræðslutilfinninguna og náði að taka viðtal við einn þeirra en þurfti síðar að flýja af vettvangi.20 

Að viðurkenna hræðslutilfinninguna en að láta hana ekki stjórna sér er að mörgu leyti eina 

leiðin. Fólk er alltaf í ákveðinni áhættu sem fjölmiðlafólk, sér í lagi ef fólk er kvenkyns. En ef 

kona ætlar að segja góða sögu, þá verður kona að taka áhættuna og láta ekki tilfinningarnar 

stjórna sér.  

Hér hjálpar einnig að umræðan um stöðu kvenna í fjölmiðlum hefur opnast gífurlega hér 

á landi síðan Me Too byltingin kom og ruddi veginn fyrir konur sem stigu fram og lýstu ofbeldi 

sem þær hafa orðið fyrir í sínum störfum. Þetta gerðu þær undir myllumerkinu #Fimmtavaldið 

með vísan í stöðu fjölmiðla sem fjórða valdið í stjórnkerfi samfélagsins. Alls kyns sögur komu 

þar fram, meðal annars af konum sem voru áreittar og niðurlægðar af karlkyns viðmælendum 

sínum, háttsettum jafnt sem almennum borgurum.21   

Davia Nelson og Nikki Silva fjalla um viðtöl við ókunnuga í greininni Talking to Strangers. 

Sjálfar hafa þær mikla reynslu af útvarpsþáttagerð og viðtölum en þær hafa unnið að gerð 

                                                        
19 „Women journalists are attacked, harassed and threatened — in person and online — every day,“ International 
Women's Media Foundation. https://www.iwmf.org/issues/safety/  
20 Bok, Encounter With The Other: Some Reflections on Interviewing, 22- 31. 
21 Hér má finna yfirlýsinguna ásamt nafnlausum sögum kvennanna. 
https://kjarninn.overcastcdn.com/documents/KONUR_I_FJOLMIÐLUM_-_METOO.pdf 
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þáttanna The Kitchen Sisters. Þarna nefna þær að dagskrárgerðarfólk verði ávallt að hafa 

augun opin fyrir góðum sögum og áhugaverðu fólki. Innblásturinn komi jafnvel allt í einu til 

manns og í hvaða aðstæðum sem er. Þær nefna að allir hafi einhverja sögu að segja og það er 

svo sannarlega rétt. Allir hafa nefnilega sögu að segja og það er okkar, sem vinnum í 

fjölmiðlum, að grípa gæsina þegar að hún gefst. Þær nefna að þó svo að spyrill sé alltaf 

óhjákvæmilega hluti af viðtalinu og aðstæðum hverju sinni þá verði hann að passa að vera ekki 

of plássfrekur. Það getur hann gert með að láta lítið fyrir sér fara. Reynir að hlæja lágt ef 

eitthvað fyndið kemur upp, nikka í stað þess að jánka, og humma ekki. Hann megi aldrei stíga 

á sögu þeirra sem rætt er við.22 

Þessu er ég vissulega mjög sammála og reyndi að hafa alltaf á bak við eyrað hverju sinni. 

Það gekk mis vel eftir, því stundum mátti heyra hlátur inn á milli en ég reyndi að klippa hann 

út. Ég er hins vegar ekki sammála því að hlátur og þátttaka spyrils geti aldrei átt við því 

stundum, að mínu mati, getur hann gert aðstæður raunverulegri og fært hlustanda nær 

augnablikinu. Einnig kemur fram í greininni mikilvægi þess að slökkva ekki á upptökutækinu 

fyrr en leiðir skilja því oft koma gullkornin þegar tækinu er komið fyrir úr sjónmáli en tekið upp 

aftur þegar viðmælandinn virðist vera rólegri. Þetta tek ég til mín og hef upplifað nákvæmlega 

þetta; að viðmælandinn segi eitthvað sem skiptir sköpum eftir að slökkt er á tækinu.23 

1.4 Hið fullkomna jafnvægi hins raunverulega og hins leikræna 

Ég veit að ég er að segja raunverulega sögu. Sanna sögu. Ég veit líka að ég verð að halda 
áhuganum frá fyrstu sekúndu. Ég veit að ég þarf að leita út fyrir rammann og reyna eins 
og ég get á þolmörk miðilsins á sama tíma og ég þarf að halda mig innan rammans.24 

Listakonan og útvarpskonan Damali Ayo skrifar um reynslu sína af gerð hljóðlistaverka í grein 

sinni What Did She Just Say? Ayo nýtti sinn reynsluheim, sem svört kona, til að gera ádeiluverk 

um húðlit og stöðu minnihlutahópa innan samfélagsins. Hún faldi á sér upptökutæki og 

leitaðist við að ná sem raunverulegustu viðbrögðum og svörum frá fólki. Ayo telur að um 60 

prósent listaverksins sé undir listamanninum komið en hin 40 prósentin séu undir 

                                                        
22 Nelson og Silva, „Talking to Strangers,“ staðsetning 836-838. 
23 Ibid. Staðsetning 838. 
24 Úr dagbók þáttagerðarkonu sem skrifuð var meðfram þáttagerð. 
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áhorfandanum komið. Þannig geti allt gerst og hið óvænta kemur í ljós, hvort sem það er í 

aðstæðunum þegar verið er að taka upp hljóðverkið eða þegar verið er að hlusta.25 

Hægt er að yfirfæra þetta yfir á útvarpsþáttagerð að því leyti að hlustandinn tekur alltaf 

þátt í þættinum á þann veg að hann er hluti af þáttagerðarferlinu og verður þannig hluti af 

þættinum. Hlustandinn er alltaf mjög raunveruleg eind í huga dagskrárgerðarfólks því 

markmiðið er jú að ná til sem flestra hlustenda og fá þá til að hlusta og taka eftir; skilja jafnvel. 

Hlustandinn er því einnig eins konar leikari í þættinum; hluti af leikhópnum þar sem 

hlustandinn er alltaf sá sem sér fyrir sér aðstæðurnar í huganum og kýs að taka þátt eða ekki. 

 Þetta passar vel við þá hugmynd sem ég hafði fyrir þáttinn minn Ég er engin mannæta. Ég 

vildi að hlustandinn væri virkur þátttakandi í þættinum meðal annars vegna þess að markmið 

mitt með þættinum var að fá hlustendur til að líta inn á við og kljást við fordóma sína gagnvart 

fólki með geðsjúkdóma en einnig til að sættast við sjálft sig og sínar hugsanir. Ég vissi að aðeins 

tvö til þrjú prósent fólks glíma við OCD en þar sem skömmin er mikil hjá þessu fólki leitar það 

sér sjaldan hjálpar. Því fór ég að hugsa hvort við værum jafnvel mun fleiri en þessi tvö til þrjú 

prósent og ég áttaði mig á því að með því að gera þennan þátt þá gæti ég nálgast þetta fólk, 

hlustendurna, sem voru enn ekki komin út úr skápnum með sjúkdóminn sinn, hvaða 

sjúkdómur sem það væri, og hjálpað þeim að sjá og skilja að það væri ekki eitt. Þannig var 

hlustandinn alltaf mjög raunverulegur þátttakandi í þættinum. Hann var hluti af honum. 

Upphaflega hafði ég hugsað mér að hafa þáttinn leikrænni, þ.e. að ýta á mörk 

útvarpsþáttarformsins, hvað sé raunverulegt og hvað ekki. Nota jafnvel þögnina þannig að hún 

yrði löng og stundum óþægileg. Mig langaði jafnvel að setja upp eins konar sálfræðimeðferð 

þar sem ég myndi spyrja hlustandann þriggja spurninga í lok þáttar til að fá hann til að opna 

sig. Þannig kæmi ein spurning og svo þriggja sekúndna þögn, síðan kæmi spurning númer tvö 

og svo framvegis. En eftir því sem leið á ferlið og eftir því sem ég talaði meira við 

leiðbeinandann minn sá ég að best er að gera þetta innan formsins að mestu leyti þannig að 

þetta yrði ekki tilgerðarlegt. Þannig þurfti ég að bakka hvað varðar notkunina á þögninni að 

þessu leyti en eins og kemur fram hér að framan þá notaðist ég samt sem áður við þögnina 

þegar ég talaði á milli viðtala.  

                                                        
25 Ayo, „What Did She Just Say?,“ staðsetning 2127. 
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Hið leikræna birtist einnig hjá mér þegar ég tala beint við hlustandann og brýt þannig 

fjórða vegginn. Ég sýni honum inn í heim þáttastjórnandans sem undirbýr sig fyrir viðtal og er 

áheyrilega smá stressaður; reynir að tala rólega og vera í þægilegu andrúmslofti. Hann veit að 

hann er að fara að fjalla um erfitt málefni og ræða við fólk um hluti sem fæstir vilja opna á. 

Þannig endurtekur hann hluta úr efni Bengts Bok þar sem þáttastjórnandi talar við sjálfan sig 

og fer með eins konar möntru; hann þurfi að vera fullkomlega í augnablikinu og lesa í aðstæður 

og þagnirnar hverju sinni.  Hann þurfi að kafa inn í sál annarra. 

Líkt og kemur fram í ritinu Understanding Radio eftir Andrew Crisell þá er útvarpið blindur 

miðill, það er hann treystir á það sem Crisell kallar „síst gáfaða skilningarvitið“, sem er heyrnin. 

Þetta hefur í för með sér, að mati Crisell, að þáttastjórnandi verður að setja umfjöllunarefnið 

í samhengi, líkt og talað var um í byrjun greinargerðar, en hún verður líka að búa til ákveðna 

lýsingu á aðstæðum til að hlustandi viti hvað hann eigi von á að mestu leyti. Oft er brugðið á 

það ráð að kynna inn hvað umfjöllunarefni þáttarins er í byrjun og síðar er sagt hvað taki við 

þegar á þáttinn er liðið. Crisell bendir á að þó svo að útvarpið sé blindur miðill þá veiti hann í 

raun ákveðna sjón með ímyndunaraflinu, líkt og fjallað hefur verið um hér að framan. Þetta 

gerir hann á annars konar hátt en sjónvarpsmiðillinn sem sýnir fólki myndirnar jafn óðum og 

lýsi þannig aðstæðum hratt og örugglega. Hann bendir þó réttilega á að ímyndunaraflið sé ekki 

aðeins sjónrænt heldur geti það framkallað lykt og tilfinningar. Því sé sjónvarpið ekki með öllu 

„ímyndunarlaus“ miðill. Þessu er ég vissulega sammála en tel samt sem áður að sjónvarpið eigi 

ekki roð í útvarpið hvað varðar virkjun á ímyndunaraflinu en Crisell nefnir það einmitt í bók 

sinni, mér til mikillar ánægju; sammála Crisell þarna.26 

Hvað varðar það að útvarpið sé blindur miðill og treysti á „síst gáfaða skilningarvitið“, eins 

og Crisell nefnir það, þá er það gífurlega þröng og gamaldags skýring á miðlinum að mínu mati 

en ég tel að það sé alls ekki hægt að tala um útvarp sem blindan miðil. Einnig finnst mér 

leiðinlegt að tala um heyrnina sem „síst gáfaða skilningarvitið“ en eins og komið hefur fram 

hér að framan er það skilningarvitið sem þróast hvað fyrst í móðurkviði og tengir fóstrið við 

umheiminn. Þess vegna tel ég það vera mjög mikilvægt og í rauninni finnst  mér ekki hægt að 

tala um að eitthvað eitt skilningarvit geti verið minna „gáfað“ en annað. 

                                                        
26 Crisell, Understanding Radio, 3-9. 
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Eins og kemur fram í bók Tim Crook, Radio Drama: Theory and Practice, þá er ekki hægt 

að líta á útvarpið á svo einfaldan hátt, þ.e. sem blindan miðil. Þó vissulega sjái hlustandinn ekki 

það sem er að gerast með augunum þá sér hann það með huganum. Crook fjallar um The 

Imagniative Spectacle sem ég kýs að þýða sem leikræna ímyndun hlustandans. Lýsing Crook á 

þessu fyrirbæri er dálítið flókin en eins og ég skil þetta þá á hann við hlutverk hlustandans í 

merkingu þáttarins og gerð hans, líkt og ég sjálf hef talað um hér að framan. Crook lítur svo á 

að hin leikræna ímyndun hlustandans (e. Imaginative spectacle) sé myndavél hlustandans. 

Myndavélin er einnig upptökutæki og framleiðslufyrirtæki. Þetta sé því eins konar persónulegt 

bíó sem býr í huga hlustandans. Þessi vídd, eins og Crook nefnir hana, getur framkallað hvað 

sem er og er bundið sjónrænu rými ímyndaraflsins. Hlustandinn getur þannig fundið fyrir 

hverjum einasta hluta þess sem miðlað er í útvarpsþættinum. Hann skynjar fullkomlega allt 

það sem útvarpið miðlar en gerir það á sinn einstaka hátt.27 

Hvað varðar formlega kynningu á efnistökum þáttar, líkt og Crisell fjallar um, vissi ég að ég 

vildi alls ekki gera það því að mínu mati getur þess konar nálgun verið of mikil mötun á efninu 

sem leiðir til þess að spennan fer úr andrúmslofti þáttarins. Ég tel hins vegar að svona nálgun 

passi betur í ákveðna tegund af þáttum sem til að mynda eru hluti af daglegri og línulegri 

dagskrá. Hins vegar má kona aldrei vera of hrædd við að brjóta upp formið því þannig höldum 

við í við þróunina og samfélagið sem er síbreytilegt. Ég vildi nýta hina leikrænu ímyndun 

hlustandans. Ég hefði getað byrjað þáttinn á þennan veg: 

Í þessum þætti ætla ég, Erna Agnes Sigurgeirsdóttir MA nemi í blaða- og fréttamennsku 
við Háskóla Íslands, að fjalla um þráhyggju- og árátturöskun eða OCD eins og það er 
almennt kallað. Ég mun taka viðtöl við einstaklinga sem hafa glímt við sjúkdóminn í fjölda 
ára en þannig munum við kynnast sem best reynsluheimi þeirra. Síðan mun ég ræða við 
sérfræðing hjá Kvíðameðferðarstöðinni um sjúkdóminn og að lokum skoða ég hvernig 
sérvitringar og skrítnir fuglar fortíðarinnar hafa unað sér í samfélagi manna þar sem 
geðsjúkdómar voru ekki orðnir opinberir í umræðunni. Þetta geri ég með tilliti til hjátrúar 
sem oft hefur verið tengt við sérvisku og skrítnar þarfir. En byrjum á þeim nafnlausu.... 

Í staðinn ákvað ég að byrja á dulúðinni; á krækju sem myndi fá fólk til að stoppa og hugsa. 

Ég vildi tæla hlustendur inn í þáttinn smám saman og alltaf þegar þau héldu að þau væri búin 

að átta sig á því hvert ég væri að fara með þau þá myndi ég breyta um stefnu og þrýsta á 

rammann. Þarna kemur hið óvænta sterkt inn því hið óvænta í sögu getur oft fengið lesanda, 

                                                        
27 Crook, Radio Drama: Theory and Practice, staðsetning: 8. Kafli Radio Drama Is Not a Blind Medium. 
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eða í þessu tilviki hlustanda til að hrista hausinn, galopna augun, hækka í útvarpinu og hlusta 

enn frekar.  

Um þetta er nákvæmlega fjallað í útvarpsleikshúsfræðunum en í bók Tim Crook má meðal 

annars finna greinargóðar lýsingar á því hvernig best sé að byggja upp leikrit í útvarpi. Crook 

nefnir að það sé mikilvægt að byrja á augnabliki sem sé fullt af drama án þess þó að byrja á 

hápunktinum. Hann segist ekki alltaf vera aðdáandi þess að byggja upp sögu eftir fyrirfram 

ákveðnum formúlum sem séu skrifaðar af hefðum. Eins og ég skil Crook þá á hvert einasta 

atriði eða kafli í leikriti eða í mínu tilviki útvarpsþætti að leiða af öðru og tengja inn í 

framhaldið. Þannig er hlustandanum gefin vísbending án þess þó að segja of mikið. Hann 

verður því að halda áfram að hlusta.28 Þessu verð ég að vera sammála og þetta má heyra í 

mínum þætti þar sem litlar vísbendingar voru gefnar bæði með hljóðgrafíkinni sem og í 

efnistökum þáttarins án þess þó að um formlegt upphaf, miðju og endi væri að ræða en þó 

svo að upphaf, miðja og endir geti svo sannarlega verið skemmtilegt form þá þykir mér 

mikilvægt að hafa í huga að það er ekki eina formið.  

Ég ákvað að byrja þáttinn minn á aðstæðum.  

Þú ert í strætó. Inn gengur kona. Hún borgar. Þú horfir á hana velja sér sæti. Allt í einu 
gengurðu upp að henni og slærð hana fast á kinnina. Tekur um hálsinn á henni. Hún fer 
að gráta. Þú lokar augunum. Hristir hausinn. Þetta er ekki raunverulegt. Þetta var 
ímyndun. Þetta gerðist ekki. Þú opnar aftur augun og horfir á hana í sætinu sínu, horfa út 
um gluggann eins og ekkert hafi í skorist. Þetta gerðist ekki. Dregur djúpt inn andann. Lífið 
heldur áfram. 

Hér má sjá að sjónarhorn krækjunnar er mjög þröngt. Ég staðset hlustandann inn í strætó 

þar sem hann, hlustandinn, situr og sér konu koma inn í strætóinn. Síðan tekur við atburðarrás 

sem hlustanda órar ekki fyrir en allt er þetta þaulhugsað hjá þáttastjórnandanum. Hann vill að 

hlustandinn setji sig inn í hugarheim þess sem þjáist af OCD. Undir hljómar síðan hljóðverk 

sem byggt er á þeim tilfinningum sem eiga sér stað í hugarheimi manneskjunnar í strætó, sem 

í raun er hlustandinn en þáttastjórnandinn ávarpar hlustandann beint í þessum aðstæðum líkt 

og sést í dæminu hér að ofan. En með það í huga er áhugavert að skoða áhrif hljóðs, þ.e. 

tónlistar og hljóðblöndunar, á þátt sem þennan. 

 Í bók Crook er tekin fyrir kenning Lance Sieveking sem er einn af þeim fyrstu sem gerði 

tilraun til að skilgreina hlutverk hljóðs og hljóðblöndunar í útvarpsleikhúsi í byrjun 20.aldar. 

                                                        
28 Ibid. 16.kafli The Writing Agenda for Audio Drama. 
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Þar fjallar hann um hljóð sem notað er í þeim tilgangi að búa til andstæðu þess sem er að 

gerast í leikritinu sjálfu. Þetta kallar hann anempathetic sound sem ég þýði sem andstæðu 

tóna. Sem dæmi um þetta er að einhver deyr í leikriti en undir er spiluð tónlist eða hljóð sem 

er glatt og fjörugt.29 

Upphaflega hafði ég mikinn áhuga á að hafa þess konar hljóðblöndun og tónlist í þættinum 

af því mér fannst það geta haldið ákveðinni spennu hjá áheyranda og ýtt undir tilfinningar um 

hið óvænta. Þarna hugsaði ég til kvikmyndar Sofiu Coppola um Marie Antoinette frá árinu 2006 

en þar leikur einmitt Coppola sér með tónlist 21. aldar í bland við 18. aldar barrokk tónlist og 

skapar þannig andrúmsloft fullt af andstæðum en nær á sama tíma að ýta undir þá 

karaktersköpun sem hún vildi ná fram. Eftir því sem leið á ferlið sá ég þó að þessi leið hentaði 

einfaldlega ekki efninu þar sem sögur fólksins sem ég tók viðtal við voru of erfiðar og 

tilfinningaríkar. Það hefði gert lítið úr þeirra sögu að setja andstæðu tóna undir viðtölin við 

þau. Í staðinn ákvað ég að búa til tónlist og hljóðverk sem sýndu ástand þess sem rætt er við 

og lýstu á táknrænan hátt hvernig OCD virkar í hugum þeirra sem glíma við sjúkdóminn. Ég 

ákvað að notast við einfalt bjölluhljóð sem ómaði stanslaust undir viðtölum við hina nafnlausu. 

Áherslan þar er lögð á endurtekninguna og þá staðreynd að sá eða sú sem glímir við OCD 

sleppur aldrei frá bjölluhljóðinu. Bjöllurnar eru alltaf síklingjandi en þó mishátt. 

Þáttastjórnandi kemur síðan inn í lok viðtalana og spyr hlustanda hvort honum hafi þótt hljóðin 

óþægileg og útskýrir hvers vegna þau voru þarna án þess þó að útskýra það til fulls. Kannski er 

jafnvel möguleiki að hlustandi hafi ekki tekið sérstaklega eftir hljóðunum heldur hafi hann 

orðið samdauna þeim. 

Táknræna hljóðblöndun má einnig finna í byrjun þáttar þegar þáttastjórnandi staðsetur 

hlustandann í strætó. Þar undir má heyra óþægilega strengjahljóðfæratóna í bland við 

ómstríða tóna. Í lok þáttar samdi ég síðan lag þar sem notast var við asísk strengjahljóðfæri og 

trommur ásamt klukkuspili en það lag átti að tákna ákveðna frelsun. Markmiðið með laginu 

var að það væri örvandi og taktfast og fengi fólk til að vilja dansa frá sér tilfinningar sínar; fá 

útrás.   

 Þessir táknrænu tónar eru einmitt hluti af rannsókn Sieveking en þar flokkar hann hina 

ýmsu tónlist og hljóð niður og útskýrir hverja og eina útgáfu. Hann vill ekki tala um þessa tóna 

                                                        
29 Ibid. 9. Kafli Sound Design Vocabulary. 
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sem tónlist heldur nefnir þá óhlutstæða og endurtekna tóna (e. abstract rhythm of a churning 

and insistent nature).30  Sieveking nefnir þó einnig ákveðna tegund tóna og hljóðgrafíkur sem 

á að hafa hughrífandi áhrif eða Impressionistic effect eins og Sieveking nefnir það. Lýsir hann 

þess konar hljóðum sem eins konar draumkenndum hljóðum líkt og bergmál en þess konar 

hljóðblöndun má einmitt finna í byrjun þáttar þegar þáttastjórnandi talar beint við hlustanda 

um hugsanir sem koma aftur og aftur og aftur.31   

Ein þeirra sem gagnrýndi Sieveking og hans áherslu á hljóð og hljóðblöndun í 

útvarpsleikhúsi var Hilda Matheson. Að hennar mati gat notkun hljóðs orðið til þess að 

efniviðurinn sjálfur, persónur og það sem þau hefðu að segja, gæti týnst. Því þyrfti ávallt að 

fara sparlega með notkun hljóðs og hljóðblöndunar.32 Þessu er ég ákaflega sammála og reyndi 

ég að hafa þetta í huga við gerð þáttarins. Þetta var einmitt eitt af því sem Þorgerður E. 

Sigurðardóttir, leiðbeinandinn minn, benti mér á varðandi bjölluhljóðið undir viðtölunum. Það 

mátti ekki vera of hátt og of truflandi því saga þeirra nafnlausu væri það sem skipti mestu máli. 

Eins og hér sést þá hef ég mikið notast við hljóð til að ná athygli hlustandans, allt frá því 

að vera táknræn hljóðblöndun og grafík í að ýta undir áhuga á tölfræði sem birtist í byrjun 

þáttar þegar vitnað er í rannsókn Magnúsar Haraldssonar. Ég tel að þess konar hljóðblöndun 

sem rætt er um hér að framan geti skipt sköpum fyrir hlustandann og átt þátt í að skapa 

ákveðna stemmningu og andrúmsloft sem þáttastjórnandi vill koma áleiðis. Allt var þetta hluti 

af hinu leikræna sem ég vildi nýta til að búa til veruleika sem fólk tengdi við. Ég vildi kveikja 

áhugann frá byrjun og ég tel að það hefði ekki virkað eins vel ef ég hefði ekki lítið á þetta sem 

eins konar útvarpslistaverk með boðskap að baki. 

Hér hefur verið farið yfir þá fræðilegu nálgun sem ég vann með við gerð þáttarins. Eins og 

sjá má hefur mitt markmið alltaf verið að blanda saman heimildar- og menningar- 

blaðamennsku við möguleika útvarpsformsins til listsköpunar. Lögð var áhersla á hið leikræna 

án þess þó að það yrði of tilgerðarlegt. Hlustandinn var einnig ávallt mjög lifandi eind innan 

þáttarins og hans ímyndunarafl spilar stórt hlutverk í gerð útvarpsþáttarins. Mig langaði að ná 

til sem flestra en sérstaklega langaði mig að ná til hlustenda sem litu á útvarpið sem gamaldags 

form með lítið skemmtanagildi. Einnig var staða þáttastjórnanda sérstaklega skoðuð og komist 

                                                        
30 Ibid. 9.Kafli Sound Design Vocabulary. 
31 Ibid. 9.Kafli Sound Design Vocabulary. 
32 Ibid. 9.Kafli Sound Design Vocabulary. 
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var að því að samhengi þáttar skiptir sköpum fyrir framvindu og hlustun. Samhengi þáttarins 

var saga þáttastjórnanda sem sjálfur glímir við OCD og vildi þannig opna umræðuna í 

samfélaginu um sjúkdóminn. Fjallað var um stöðu útvarpsins innan gildisstiga fjölmiðla og 

komist var að því að þó að oft væri útvarpið skilgreint sem blindur miðill þá sé hann það svo 

sannarlega ekki að mínu mati og gefur hann sjónvarpinu ekkert eftir. Einnig var farið yfir 

hverskonar viðtalstækni var notast við og skoðaðar voru hugmyndir Bengts Bok og Davids 

Randall um viðtöl og hvernig best væri að haga þeim. Hér skipti líka máli að skoða stöðu 

þáttastjórnanda í viðtölum með tilliti til kyns og áhættu sem fjölmiðlafólk tekur þegar það 

tekur viðtal við ókunnugt fólk um viðkvæm málefni. Lögð var áhersla á þögnina, bæði í listrænu 

og almennu samhengi, en mikilvægt var að viðmælandinn, sér í lagi hinir nafnlausu, hefði sitt 

pláss til að segja sína sögu. Þá var einnig gerður greinarmunur á þeirri viðtalstækni sem notuð 

var þegar tekin voru viðtöl við sérfræðinga.  

Hér á eftir verður síðan farið nánar ofan í þá aðferðarfræði sem lá að baki þáttagerðinni, 

þ.e. hvernig þátturinn var unnin og klipptur, hvernig auglýst var eftir viðmælendum, hvers 

konar blaðamennska þetta er ásamt því hvort að margbreytileiki samfélagsins og kynjahlutfall 

hafi spilað inn í gerð þáttarins. 
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2  Kafli: Menning, vinnsla og glataðar hugmyndir 

2.1  Um menningu og staðreyndir 

Eins og kom fram í kaflanum Jónas á baðstofuloftinu þá flokka ég þáttinn undir heimildar- og 

menningarblaðamennsku. Í þættinum skoða ég ákveðinn hóp innan samfélagsins, þ.e. 

menningarkima fólks sem glímir við geðsjúkdóm en ég er einnig að fræða hlustendur um líf 

þeirra, líðan og staðreyndir sjúkdómsins. Þess konar þáttagerð tel ég vera mikilvæga til að 

auðga skilning og samkennd innan samfélagsins. 

Í bókinni Cultural Journalism In The Nordic Countries í ritstjórn Nete Nørgaard Kristensen 

og Kristinu Riegert er sérstaklega fjallað um stöðu menningarblaðamennsku innan 

fjölmiðlageirans á Norðurlöndum. Þar kemur fram að menningarhugtakið hafi víkkað talsvert 

og sé ekki einungis bundið við hámenningu. Þannig hafi til að mynda línan orðið óskýrari milli 

menningarblaðamennsku og lífstílsblaðamennsku. Þá er sérstaklega tekið fram að erfitt sé 

orðið að skilgreina hugtakið en þar spilar vitaskuld inn í stærð mannlegs samfélags þar sem 

hver og einn getur skilgreint menningarhugtakið á sinn hátt. Hér spilar líka inn í stærð 

fjölmiðlaumhverfisins og sú staðreynd að mismunandi áherslur ríkja á milli fjölmiðla. Þá er 

áhugavert að sjá að sérstaklega er tekið fram að á Norðurlöndunum sé 

menningarblaðamennska gott og gilt hugtak en alþjóðlega sé almennt talað um listumfjallanir 

(e.arts journalism) sem séu flokkaðar sem lista- og lífstílstengdar umfjallanir. Þetta má meðal 

annars sjá í breskum fjölmiðlum.33  

Af þessu má sjá að þetta hugtak er orðið ansi víðfemt og er í raun bundið hverjum og 

einum blaðamanni fyrir sig og því fjölmiðlaumhverfi sem hún vinnur í. Kristensen og Riegert 

reyna þó að skilgreina hugtakið á tvenna vegu. Annars vegar sem menningarblaðamennsku (e. 

cultural journalism) og hins vegar sem blaðamennsku um menningu (e. journalism about 

culture). Fyrri skilgreiningin á þannig við blaðamennsku sem á sinn sérstaka stað innan 

fjölmiðlaafurða, þ.e. í menningardeildinni, og er framleidd af sérfræðingum á sínu listræna 

sviði. Hér má til að mynda nefna umfjallanir um bækur, listasýningar, leikhús og dans sem er 

til dæmis sérstaklega staðsett aftarlega í Morgunblaðinu eða í Sunnudagsmogganum.34 Hin 

síðari er síðan umfjöllun sem er ekki skilgreind sérstaklega sem menningarumfjöllun að því 

leyti að hún getur fjallað um hvaða umfjöllunarefni sem er og er ekki bundin við staðsetningu 

                                                        
33 Kristensen og Riegert, „Why Cultural Journalism In The Nordic Countries?,“ 16-17. 
34 Ibid. 17-18 
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innan afurðarinnar. Þá er hún einnig ekki framleidd af sérfræðingum á sviði lista. Hér er því 

undir hverjum og einum komið að skilgreina hvað telst til menningar og hvað ekki. Af þessu 

má sjá að menningarblaðamennska er því þrengra hugtak heldur en blaðamennska um 

menningu. Aftur á móti má segja að þó hugtakið sé þrengra þá er það enn ansi vítt því eins og 

fjallað hefur verið um þá er menningarhugtakið orðið mun víðara en það var og getur átt við 

kvikmyndir, tölvuleiki og tísku.35 

Ég er sammála því að menningarhugtakið hefur víkkað talsvert á undanförnum árum og 

þess vegna finnst mér ég geta staðsett þátttinn minn innan menningarblaðamennsku. Ef ég 

horfi á þá skilgreiningu sem er nefnd hér að ofan þá mætti segja að minn þáttur sé meira í ætt 

við blaðamennsku um menningu fremur en menningarblaðamennsku enda er hann ekki 

bundin við eina staðsetningu innan fjölmiðlaafurða að því leyti að hann fjallar ekki um 

hámenningarlegar listir og sjálf er ég ekki að fjalla um efnið á þeim forsendum að ég sé 

sérfræðingurinn. Ég er ávallt þáttastjórnandinn sem leita mér upplýsinga hjá sérfræðingum, 

vinn úr þeim og tek viðtöl við einstaklinga sem hafa upplifað umfjöllunarefnið.  

Með þetta í huga þá verð ég að segja að mér finnst í raun óþarfi að skilgreina hugtakið á 

tvenna vegu þar sem hugtakið sjálft er það vítt. Allt sem viðkemur okkur mönnunum er 

menning. Það felst beinlínis í orðinu sjálfu. Menn-ing. Að því sögðu þá væri hægt að segja að 

öll blaðamennska sé menningarblaðamennska og það er hún að vissu leyti í mínum huga. Hins 

vegar er ekki þar með sagt að ekki sé hægt að skipta henni niður enda geta útvarpsþættir 

passað betur inn í dagskrána hjá einni útvarpsstöð fremur en annarri. Ég lít til að mynda svo á 

að minn þáttur passi betur inn í hugmyndafræði Rásar eitt fremur en Bylgjunnar til dæmis 

enda hefur dagskrá Rásar eitt fremur lagt áherslu á menningarumfjallanir, í hinum hefðbundna 

skilningi, en Bylgjan. Ég mun halda áfram að skilgreina þáttinn sem hluta af 

menningarblaðamennsku með það fyrir augum þó ég sé meðvituð um að vitaskuld verði að 

skilgreina fjölmiðlaafurðir og flokka þær niður til að auðvelda hlustendum, áhorfendum og 

lesendum að finna efni sem hentar þeirra áhugasviði. Þannig geti hlustendur X-ins átt von á 

gamalli sem og nýlegri rokktónlist36  á meðan hlustandi Rásar eitt getur hlustað á Lestina og 

                                                        
35 Ibid. 18. 
36 Samanber þátturinn Harmageddon í stjórn Frosta og Mána sem er daglegur dagskrárliður á virkum dögum. Þar 
er fjallað um málefni líðandi stundar á milli tónlistarbrota. 
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Spegilinn þar á eftir og nært þar með fréttaþorstann og hlustað á djúpar listgreiningar og 

umræður um menningu.  

Nú nefni ég í byrjun að þátturinn sé með heimildarívafi. Þó er ekki hægt að segja að 

þátturinn sé uppbyggður líkt og um klassískan heimildarþátt sé að ræða því líkt og sést hér að 

framan er áherslan ávallt lögð á hið listræna til að koma skilaboðunum áleiðis en ekki einungis 

tölfræði og staðreyndir, þó vissulega megi finna smá tölfræði í þættinum til að setja hluti í 

samhengi. Þátturinn er því fremur byggður upp eins og menningarþáttur þar sem 

staðreyndunum er fléttað inn á milli atriða. Staðreyndum sem skipta miklu máli til að auðga 

skilning hlustanda á efninu og ýta um leið undir hlutverk þáttastjórnanda sem rithöfundar 

þáttarins; hún er þarna til að raða saman efninu og leita sér að upplýsingum. Hún er ekki 

sérfræðingurinn. Hún er sögumaðurinn. Þar skiptir klipping þáttarins miklu máli. 

2.2  Ofan í kjölinn á efnisframsetningu 

Ég leit ávallt á klippingaferlið sem söguferli. Með því að klippa þáttinn þá var ég að raða saman 

setningum í sögu. Ég man að ég óskaði þess að ég hefði allan tímann í heiminum. Allan tímann 

til að segja söguna sem ég vildi segja; frá byrjun til enda. Ég var með mikið efni í höndunum. 

Löng viðtöl. Djúp viðtöl. Viðtöl, sögur, sem ég vissi að myndu senda út frá sér bylgjur tilfinninga 

og vonandi breytinga líkt og bárur á spegilsléttu vatni. Í mínum huga gátu þessi viðtöl breytt 

öllu. Ég vissi samt sem áður að ég var bundin innan rammans sem eins og svo oft í lífinu er 

ávallt til staðar. Allstaðar. Sem betur fer og því miður því ramminn getur líka verið heftandi á 

saman tíma og hann er öryggi og gott leiðarljós. 

Sögur koma ekki til konu fullskapaðar. Þær koma hálfskapaðar. Það er rithöfundarins, 

þáttastjórnandans, að setja söguna saman; gefa viðtölunum rými. Í hverju einasta viðtali sem 

ég tók upplifði ég augnablik. Augnablik sem ég vil kalla sannleikskjarnann. Augnablik þar sem 

ég sat og hlustaði á viðmælandann og ég vissi að þarna, í þessari einu setningu, þessu eina litla 

orði, væri sagan. Mikilvægasta sagan. Og það er einmitt það sem klipping á efninu gengur út 

á; að finna sannleikskjarnann, að finna það sem skiptir mestu máli, að finna það augnablik sem 

kona veit að mun sitja eftir og segja söguna frá byrjun til enda. Alveg þangað til að þú ert komin 

eins nálægt og þú mögulega getur.  

Í grein Daniel Alarcón, Storytime At The Azteca Boxing Club fjallar Alarcón meðal annars 

um þetta augnablik. Hann lýsir því hvar hann situr í leikfimissal og bíður eftir því að taka viðtal 

við fræga íþróttakonu. Á meðan hann bíður kemur til hans maður og segir honum sögu bróður 
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síns. Maðurinn biður Alarcón um að hitta sig síðar því hann vilji segja honum söguna 

almennilega og í rólegheitunum, sem og hann gerði. Hann sagði honum langar sögur. Sögur 

sem Alarcón hlustaði á. Alarcón kom út úr viðtalinu með fullt af efni. En hvaða sögu ætlaði 

hann að segja? Hvaða saga átti að vera sagan? Eina sagan; sagan sem fengi sviðsljósið. Hann 

vissi það ekki þá en síðar átti hann eftir að finna út úr því. Hann átti eftir að fara í gegnum efnið 

og finna sannleikskjarnann. Alarcón talar þarna um mikilvægi þess að spyrill, þáttastjórnandi, 

skynji hvenær efni getur gefið af sér. Þarna talaði saga ókunnuga mannsins miklu frekar til 

hans fremur en saga íþróttakonunnar sem Alarcón nefnir að hafi ekki gefið neitt af sér. Hjá 

henni var engin saga sem hún vildi segja. Þar var enginn sannleikskjarni.37 

Það sem Alarcón segir er satt. Efniviðurinn er stundum viðamikill og stundum er hann 

enginn. Ég var heppin af því ég talaði við fólk sem vildi hleypa mér að sér. Vissulega mismikið 

en á sama tíma varð ég alltaf vitni að sannleikskjarnanum sem ég vissi að myndi byggja upp 

söguna þeirra; sem ég vissi að myndi segja söguna þeirra á sem sannastan hátt. Það væri hins 

vegar mitt verk að klippa viðtölin á þann veg að þau segðu söguna. Ég varð að raða sögunni 

saman og það reyndi ég að gera eftir bestu getu. 

Ég grófklippti viðtölin fyrst. Tók út hikorð og gerði upptökuna hreinni. Síðan klippti ég 

viðtölin á nákvæmari hátt eftir því hvar sannleikskjarninn lá. Þetta gerði ég eftir minni. Ég 

mundi alltaf hvar kjarninn var og hvenær sagan heyrðist fyrst. Eftir þetta ferli þá átti ég eftir 

að klippa viðtölin aftur og aftur og aftur í samræmi við sannleikskjarnann. Loks, eftir margra 

klukkutíma vinnu, var ég ánægð með útkomuna. Ég prófaði fyrst að láta hvert viðtal njóta sín 

í friði þar sem hver saga yrði einangruð frá hinni. Mér fannst það ekki virka sem skyldi. 

Niðurstaðan var að blanda nafnlausu viðtölunum saman í eina heild þar sem saga þeirra væri 

sögð í einni runu sem stundum væri samhengislaus og stundum leiddu sögur þeirra hver af 

annarri. Þannig urðu þessi viðtöl eins og minningar, augnablik sem hlustanda væri boðið að sjá 

og heyra; vera hluti af. Raddir allra voru breyttar og bjagaðar en samt mátti alltaf heyra þegar 

nýr einstaklingur tók til máls. Inn á milli vildi ég hafa það sem ég vil kalla athygliskrækju. Þá 

kom ég sem þáttastjórnandinn inn og set sögur þeirra í samhengi við augnablik hlustandans. 

Ég tala beint til hans og spyr hann spurninga út frá sögum þeirra nafnlausu; t.a.m. hvort þau 

kannist við svona tilfinningar, hvort þeim finnist óþægilegt að hlusta á þetta og svo framvegis. 

Sjálfur þáttastjórnandinn heldur sig utan við viðtölin að undanskildu einu augnabliki þegar 

                                                        
37 Alarcón, „Storytime At The Azteca Boxing Club,“ staðsetning 1859 - 1944. 
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hann kemur inn og spyr hvers vegna árátturnar stjórni viðmælandanum, þ.e. hvers vegna hann 

kjósi að láta undan þeim. Svarið skiptir miklu máli fyrir framhaldið en þar kom fram að 

árátturnar eru tengdar hjátrúnni og öryggistilfinningum. Ef áráttan er framkvæmd þá kemur 

sá nafnlausi í veg fyrir eitthvað illt, hvað svo sem það kann að vera.  

Viðtölin við sérfræðingana ákvað ég að klippa á þann veg að staðreyndir kæmu hratt og 

örugglega fram. Ekki væri mikið um þögn þar því í mínum huga eru viðtöl við sérfræðinga 

aðeins eitthvað sem bæta við söguna en segja hana ekki alla. Fólk segir sögur. Ekki 

sérfræðingar. Ég vildi samt sem áður að þeirra raddir fengju að óma því þær hjálpuðu fólki að 

skilja og átta sig á sínum vanda jafnvel. Þar fengjum við að heyra nýjustu rannsóknir og gætum 

betur skilið grunn sjúkdómsins. Ég passaði mig á að koma alltaf inn á milli með 

athygliskrækjuna til að halda hlustendum við efnið og leyfa sál þáttarins að skína í gegn. 

Að þessu sögðu má sjá að klippingin gerir þáttinn. Án hennar væri engin saga heldur aðeins 

orðaruna. Ég vann markvisst með þetta í huga. Líkt og nefnt var hér að framan í kaflanum um 

hið leikræna þá byrjar þátturinn á dramanu, strætóferðinni örlagaríku. Það er fyrsta setningin. 

Þar er síðan klippt inn í impressjóníska og hughrífandi hljóðgrafík. Eftir þetta hugsaði ég að það 

yrði mikilvægt að vekja upp steríótýpuna af einstaklingi með OCD til að hjálpa fólki að skilja 

efni þáttarins. Ég notaði undir hljóðbrot úr kvikmyndinni As Good As It Gets og fjalla þar um 

aðalpersónuna sem glímir við sjúkdóminn. Síðan þrengi ég sjónarhornið og færi mig frá 

staðalímyndinni; vitna í grein Magnúsar Haraldssonar um staðreyndirnar sem búa að baki 

sjúkdómnum. Eftir það er síðan klippt inn í sagnaheiminn sem byrjar inn í hugarheimi spyrils 

sem undirbýr viðtöl en endar einnig þar þegar spyrill segist ekki vera jafn hugrakkur og hinir 

nafnlausu. Svona vann ég mig áfram í gegnum þáttinn þannig að hver klipping leiddi af annarri 

rólega og í samræmi við það sem á undan kom. Hnúturinn leystist smám saman þannig að í 

lok þáttar þá gátu hlustendur farið út í lífið vitrari og skilningsríkari. Það var alltaf markmiðið. 

2.3 Margbreytileiki samfélagsins 

Við val á viðmælendum reyndi ég að hafa í huga margbreytileika samfélagsins. Eins og áður 

hefur komið fram þá auglýsti ég eftir viðmælendum sem glíma við OCD á samfélagsmiðlum og 

fékk þrjú viðbrögð. Auglýsingu minni var dreift alloft en þrátt fyrir það var aðeins einn 

karlmaður sem sýndi áhuga á að ræða um sjúkdóminn sinn. Það kom mér í sjálfu sér ekki á 

óvart að hinir tveir viðmælendurnir skyldu vera kvenkyns en eins og umræðan um 

geðsjúkdóma hefur sýnt þá eiga karlmenn oft erfiðara með að stíga fram og tala um tilfinningar 
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sínar. Þetta má meðal annars sjá í umræðum um karlmennskuna sem farið hefur fram á 

samfélagsmiðlum undir myllumerkinu #karlmennskan. Þar var lögð áhersla á að ræða um 

eitraða karlmennsku sem felur meðal annars í sér að karlmenn megi ekki tjá sig um sínar 

tilfinningar heldur eigi þeir að bíta á jaxlinn.38 

Ég hefði svo sannarlega viljað fá fleiri karlkyns viðmælendur en staðan varð sú að af fimm 

viðmælendum, bæði með OCD og sérfræðingar, var einn karlkyns. Ég var þó glöð að karlkyns 

viðmælandinn var ekki sérfræðingurinn í hópnum heldur sá sem glímdi við vandann vegna 

þess að oft er fremur leitað til karlkyns sérfræðinga heldur en kvenkyns og þar spilar inn í, 

samkvæmt vef RÚV, að karlmenn eru oftar en ekki í stjórnendastöðum en konur. 

Séu fréttatímar og fréttatengdir þættir eingöngu teknir saman er hlutfall kynjanna 64% 
karlar og 36% konur, sem skýrist af hærra hlutfalli karla í leiðandi stöðum í stjórnmálum 
og samfélaginu sem fluttar eru fréttir af. Tölur fyrir 4. ársfjórðung sýna mjög jákvæða 
þróun í átt að meiri jöfnuði í fréttum. Samtals var hlutfall kynjanna í dagskrá og fréttum 
árið 2017 58% karlar og 42% konur, sama hlutfall og var árið 2016.39 

Hér verður þó að hafa í huga að þetta er algengara þegar kemur að stjórnmálum líkt og 

kom fram í umfjöllun Spegilsins um kynjavandann í fjölmiðlum í lok árs 2016. 

Í þessum hópi sem telur sérfræðinga, fólk úr atvinnulífinu og ýmsa aðra, eru hlutföll 
kynjanna aðeins jafnari, karlar eru 63% konur 37%. Brynja [Baldursdóttir, 
framkvæmdastjóri Creditinfo] segir þessi gögn ekki hafa verið greind í þaula. Staðan í  
bankageiranum og fjarskiptageiranum var könnuð lítillega. Hún segir að ekki sé talað 
sjaldnar við kvenkyns forstjóra fyrirtækja í þessum geirum en karlkyns, þær sitji jafnvel 
oftar fyrir svörum hlutfallslega. Það halli þó á konur í umræðunni þar sem kvenkyns 
stjórnendur séu færri.40 

Þetta kynjalandslag er, líkt og sjá má hér að framan, að breytast núna og ef skoðuð er 

stefna RÚV má sjá að þar er lagt mikið upp úr jöfnu kynjahlutfalli en í lok 2015 var hafist handa 

við að mæla hlutfall kvenkyns og karlkyns viðmælenda í dagskránni.  

 Reynsla mín hvað þetta varðar var að kvenkyns viðmælendur voru mun jákvæðari 

gagnvart því að koma í viðtal um svona viðkvæmt málefni. Þessar konur eiga það líka allar 

sameiginlegt að vera hvítar, millistéttakonur eftir því sem ég best veit. Það sama má segja um 

karlkynsviðmælandann sem einnig var hvítur millistéttarborgari. Öll voru þau undir fimmtugu 

                                                        
38 Þorsteinn V. Einarsson, „Berjast gegn „eitraðri karlmennsku“ með reynslusögum,“ 13.mars 2018. 
39 Samskiptasvið RÚV, „Jafnt kynjahlutfall í dagskrá RÚV,“ birtist á vef RÚV. 
40 Brynja Baldursdóttir, „Loksins búið að viðurkenna vandann,“ 20. september 2016. 
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en ég hefði virkilega haft áhuga á að nálgast eldra fólk með sjúkdóminn enda hefði það verið 

áhugaverð innsýn inn í veruleikann áður fyrr. 

Vissulega hefði verið betra að vera með fjölbreyttari hóp og mér finnst í rauninni fremur 

leiðinlegt að hafa ekki náð að gera þáttinn fjölbreytilegri hvað varðar viðmælendur. Ég mun 

hins vegar gera mitt besta í  framtíðinni við að hafa það ávallt í huga við vinnslu fjölmiðlaafurða 

og gefa mér meiri tíma til að nálgast viðmælendurna. Hér verður þó einnig að hafa í huga að 

oft er tíminn af skornum skammti og því getur verið einfaldast að hafa samband við fólk sem 

kona þekkir en það breytir samt sem áður ekki þeirri staðreynd að fjölbreytileikinn sýnir betur 

stöðuna en einfaldleikinn. Ég mun því taka þetta til mín og veit að ég get gert betur. 

2.4 Sannasti sannleikurinn  

Nafnleysi þeirra sem glímdu við OCD var eitthvað sem ég kveið dálítið fyrir að vinna með. Ég 

vissi að það væri líklegt að þessir einstaklingar myndu ekki vilja koma fram undir nafni vegna 

þess hve viðkvæmt málefnið var. Ég þurfti því að breyta röddinni þeirra nógu mikið þannig að 

þau þekktust ekki á sama tíma og röddin mátti ekki brenglast um of. Það varð alltaf að heyrast 

munur á þeim; þau máttu aldrei blandast í einu og sömu manneskjuna því öll höfðu þau sína 

sögu að segja. 

Ég spurði einn viðmælandann minn hvers vegna hún vildi ekki koma fram undir nafni. 

Svarið var að hún vildi ekki að aðrir sæju hana sem fórnarlamb eða sem veiku stúlkuna. Hún 

vildi fá að vera manneskja á sínum forsendum og leyfa þannig ekki sjúkdómnum að stjórna 

sér. Að vera nafnlaus setur því upp ákveðinn vegg á milli sín og hlustandans á sama tíma og 

nándin verður óhjákvæmilega meiri; viðmælendurnir gátu í skjóli nafnleyndar farið dýpra ofan 

í sínar sögur og sagt nákvæmar frá. Þau höfðu í rauninni ekkert að óttast og treystu mér til að 

geyma leyndarmálið þeirra sem ég mun svo sannarlega gera til dauðadags.  

Nafnleyndin hafði í för með sér ákveðið hugrekki og þó að hún skapaði vegg milli hlustenda 

og viðmælenda þá skapaði hún líka öryggi og, þegar öllu er á botninn hvolft, gaf þeim tækifæri 

á að segja sannasta sannleikann. Það voru engar hömlur. Ekki einu sinni þegar fjallað var um 

ógeðfelldustu anga sjúkdómsins. Þau bara töluðu og ég hlustaði. Nafnleyndin getur því hjálpað 

til við að skapa andrúmsloft sem hlustandinn dregst inn í og sagan verður svo raunveruleg að 

hlustandinn tengist viðmælandanum huglægum tilfinningaböndum; skilur hann betur. Ég 

komst þannig að því að nafnleyndin var ekkert til að kvíða fyrir. Hún var aðeins gjaldið sem 

þurfti að greiða til að komast sem næst mennskunni og breyskleikanum sem býr í okkur öllum.  
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2.5  Nei, hættu nú alveg!  

Nálgun, innsæi, hugmyndir og delete takkinn. Nú gæti lesandi greinargerðar haldið að ég hafi 

verið með fullmótaða hugmynd frá byrjun til enda og að allar hugmyndir hafi verið 

stórkostlegar. Svo var það aldeilis ekki og ég fann að ég var í sjálfu sér mikill byrjandi í faginu 

þegar ég byrjaði á þættinum þó svo að ég hafi áður gert nokkra styttri þætti. Gerð þáttarins 

Ég er engin mannæta kenndi mér margt og þar spilaði vitaskuld leiðbeinandinn minn 

Þorgerður stórt hlutverk. Hún beindi mér í aðrar áttir þegar hún sá að hugmyndaflugið var að 

hlaupa með mig í gönur. Til að mynda fannst mér gífurlega sniðugt að taka hið leikræna alla 

leið í byrjun og setti upp leikþátt þar sem gömul kona (auðvitað leikin af mér) hringdi í mig og 

sagði mér að ég yrði að fara endurnýja geðlyfin mín því það væri ekki verandi nálægt mér án 

þeirra. Síðan hélt sú gamla áfram og ræddi um hvað þetta væri eiginlega með þetta unga fólk 

í dag – allir væru komnir með greiningar og væru á lyfjum. Í gamla daga hefði fólk nú bara bitið 

á jaxlinn. Í mínum huga átti þetta að vera ádeila á samfélagið þar sem geðsjúkdómar væru 

litnir hornauga og ekki ríkti skilningur um þá. Þorgerður benti mér hins vegar fínt á það að hið 

leikræna mætti ekki yfirtaka þáttinn því þá gæti það verið of tilgerðarlegt. Ég var sammála og 

tók þennan annars „fína“ leikþátt út.  

Þetta var ekki eina glataða hugmyndin sem ég fékk því ég ákvað einn daginn að það væri 

ansi sniðugt að blanda minni OCD sögu meira inn á milli viðtalsins við Ólöfu sálfræðing hjá 

KMS. Þetta fannst mér alveg frábær lausn á því hvernig ég ætti að gera viðtal við sérfræðing 

áhugavert fyrir hlustendur sem ég var hrædd um að myndu færa sig hratt yfir á næstu stöð 

um leið og átta mínútur af staðreyndum væru færðar á borð. Þorgerður beindi mér aftur í rétta 

átt með því að minna mig á stöðu þáttastjórnandans; að mín saga mætti ekki vera of sterk. 

Þorgerður benti mér einnig á að ég væri að endurtaka mig um of. Þetta var hárrétt  hjá henni 

enda er hún gömul í hempunni og þrælvön. Ég tók þetta til greina og fjarlægði stærstan partinn 

af þessu.  

 Að gera útvarpsþátt er ekki alltaf auðvelt. Stundum varð ég meira að segja smá sár af 

því ég trúði því innilega að þessar hugmyndir mínar væru frábærar. En þegar ég skoðaði hlutina 

nánar sá ég að þetta var allt saman rétt. Þetta var hluti af lærdómnum. Þarna lærði ég að hægja 

á mér, leyfa mér að gera mistök og fara í gegnum allar glötuðu hugmyndirnar því án þeirra 

kæmist ég ekki á leiðarenda og þátturinn minn væri ekki sá sem hann er í dag. Sá lærdómur 
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sem skipti mig þó mestu máli var sá að ég sá að ég á ennþá alveg ótrúlega mikið ólært og 

vonandi fæ ég að halda áfram að vinna í faginu og bæta mig.  

 Af þessu má sjá að nálgun á efninu skiptir öllu máli og það er mismunandi hvað manni 

finnst hæfa hverju sinni. Nálganir geta breyst eftir því sem líður á ferlið og kona má aldrei vera 

hrædd við að eyða efni út, eða að minnsta kosti geyma það til betri tíma. Nálgunin í mínum 

þætti varð, eftir allt saman, persónulegri og nánari. Ég náði að segja mína sögu án þess að taka 

yfir. Ég leyfði hinu leikræna að eiga sitt pláss án þess að það yrði of mikið; án þess að nálgunin 

yrði tilgerðarleg. Ég tileinka þessum litla undirkafla því nálguninni sem stanslaust verður að 

passa upp á og taka tillit til án þess þó að gleyma því að hlusta á innsæið og gefa 

hugmyndafluginu lausan tauminn. Delete takkinn varð því á endanum fínn kunningi sem ég 

bauð í heimsókn af og til. 
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3  Kafli: Niðurstaða og lokaorð 

3.1 Upplifun, skilningur, samkennd og ljótar hugsanir 

Í raun er ekki hægt að segja að um formlega niðurstöðu sé að ræða hvað varðar innihald 

þáttarins Ég er engin mannæta, enda var honum aldrei ætlað að njörva niður einhverjar 

skilgreiningar og sýna fram á eina rétta efnislega niðurstöðu. Í þættinum var lögð áhersla á 

upplifun, bæði hlustandans og fólksins sem kom fram nafnlaust. Þar var útvarpið notað sem 

fjölmiðlaform en einnig sem listform og var þátturinn því eins konar blanda af menningar- og 

heimildarþætti þar sem leikhúsið og listin spilaði sína rullu í upplifuninni.  

Nafnlausa fólkið skapar þáttinn; þeirra sögur eru uppistaðan. Viðmælendurnir opnuðu sig 

og sinn reynsluheim og hleyptu þar með hlustendum nær þeim veruleika sem marga getur 

ekki órað fyrir. Þau rifjuðu upp minningar af sjúkdómnum, sögðu frá bakgrunni sínum og þeirra 

sýn á samfélagið sem að þeirra mati sýnir þeim ekki nægan skilning. 

Sögur þeirra endurómuðu síðan í viðtölunum við sérfræðinga sem sýndu fram á að allir, 

ég og þú, fáum skrítnar og ljótar hugsanir sem okkur finnast óþægilegar. Vandamálið hjá þeim 

sem glíma við OCD er hins vegar að þeir ná ekki að útiloka þessar hugsanir og fara að trúa 

þeim; trúa því að þau séu svona vondar og ógeðslegar manneskjur, sem eigi jafnvel að 

fangelsa. Komist var að því að áráttur OCD sjúklinga tengjast hjátrúnni sem hefur mótað 

íslenskt samfélag frá örófi alda og það var tengt við hugmyndir fólks af sérvitringum og 

skrítnum fuglum sem hafa ávallt verið hluti af mannlegu samfélagi. Velt var upp spurningunni 

hvort þeir hafi kannski verið að glíma við OCD eða aðra geðsjúkdóma. 

Í rauninni má því segja að það sé engin ein niðurstaða, heldur margar. Niðurstaðan er sú 

að sögur þeirra nafnlausu áttu alltaf að hafa áhrif og auka samkennd og ég trúi því að það geti 

þær gert. Niðurstaðan er sú að við erum öll með ljótar hugsanir sem óma oft í bakgrunni 

hversdagsleikans. Niðurstaðan er sú að umræðan um þess konar geðræn vandamál má aldrei 

hverfa undir yfirborðið. Hún verður ávallt að vera til staðar. Niðurstaðan er sú að útvarpið var 

alltaf kjörinn miðill til að miðla þessum sögum á listrænan sem og sagnamiðaðan hátt þar sem 

áherslan var lögð á upplifunina og á nándina. 

3.2 Jæja 

Í sannleika sagt vissi ég ekki hvernig ég ætlaði að skrifa þessa greinargerð. Hún var mér sem 

ókunn eind sem beið í óþægilega nálægri framtíð. Ég hafði alltaf aðeins skrifað fræðilegar 



 36 

ritgerðir, byggðar alfarið upp á skoðunum annarra og án persónufornafnsins Ég. Í þessu ferli 

öllu saman uppgötvaði ég hins vegar hana Ég og nota hana óspart í þessum skrifum mínum 

enda hef ég fremur sterkar skoðanir á útvarpinu sem miðli og hlutverki þáttarins míns. Ég 

leitaði þó einnig í heim heimildanna og annarra manna skrif og nýtti þann heim óspart í að 

byggja upp mínar kenningar líkt og sjá má hér að framan. Ég flakkaði um hinar ýmsu hliðar 

fjölmiðlunarinnar allt frá útvarpsleikhúsi til viðtalstækni og lærði mikið af. Stundum var ég 

sammála og stundum ekki. 

Líkt og hér hefur komið fram hefur áherslan ávallt verið lögð á miðilinn sem listform og 

þess vegna tel ég að útvarpið hafi verið hinn fullkomni miðill til að miðla þessum sögum og 

staðreyndum. Vissulega hefði ég einnig getað skrifað grein byggða á viðtölunum og það hefði 

í sjálfu sér verið afskaplega fróðlegt og gaman. Hins vegar langaði mig að leika mér meira með 

formið og því varð útvarpið fyrir valinu. Þar spilaði dulúðin og andrúmsloftið stórt hlutverk en 

útvarpið býður upp á svo mikla möguleika til að upplifa og virkja ímyndunaraflið til fulls. Hér 

kemur heyrnin einmitt til sögunnar en að mínu mati er hún eitt magnaðasta skilningarvitið því 

með heyrninni getur fólk nefnilega líka séð eins og kemur fram hér að framan í fyrsta kafla 

greinargerðar. Þátturinn er hluti af menningarblaðamennsku með heimildarþáttaívafi enda er 

staðreyndum fléttað saman við sögurnar á listrænan hátt þar sem leikhúsið er aldrei langt 

undan.  

Í þættinum skiptu hljóð og hljóðgrafík miklu máli til að skapa það andrúmsloft sem ég vildi 

fá til að miðla sögunum. Ég vildi tæla hlustendur inn í þáttinn án þess að útskýra allt efni 

þáttarins niður í öreindir. Hlustendur spiluðu þannig stóran þátt í gerð þáttarins enda leit ég 

ávallt á þá sem hluta af verkinu líkt og ég fjalla um hér að framan. Án þeirra væri verkið aðeins 

60 prósent af heildinni. Hlustandinn skipaði því þannig hin 40 prósentin því hans ímyndunarafl 

var nauðsynlegur hluti af sköpuninni. Hljóðgrafíkin átti því að ýta undir upplifun þeirra. Ég 

reyndi þó að hafa í huga að hljóðgrafíkin mátti ekki taka of mikið pláss, því líkt og Þorgerður, 

verklegi leiðbeinandinn minn, benti mér á þá getur hið leikræna líka komið tilgerðarlega út. Ég 

þurfti því margoft að stoppa mig af og ýta á Delete takkann, sér í lagi þegar mín saga var orðin 

of plássfrek og þátturinn kominn meira út í minn eigin einleik. Sem betur fer bakkaði ég fljótt 

út af þeirri sýningu. Hér verður þó að hafa í huga að þó svo að ég vildi ekki útskýra allt 

nákvæmlega fyrir hlustendum, heldur tæla þá áfram, þá passaði ég mig á því að hvert og eitt 
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efnisatriði leiddi af öðru. Nálgunin skipti því öllu máli og hluti af henni er að velja hvert efni 

gaumgæfilega og ekki vera hræddur við að bakka um nokkur skref.  

Ég tók samtals fimm viðtöl fyrir þáttinn. Þar af var einn karlmaður en ég ræði einmitt um 

tengsl fréttaflutning fyrra árs um Kim Wall við viðtalið sem ég tók við hann. Þar kom ég inn á 

stöðu fjölmiðlakvenna og þá áhættu sem þær taka daglega í sínum störfum. Fjölmiðlafólk setur 

sig alltaf í viðkvæma stöðu þegar það fer og tekur viðtöl, ræðir við ókunnugt fólk. Oft er viðtalið 

staðsett út í bæ, jafnvel heima hjá fólki og fréttafólkið veit oft ekki til fulls við hverju það á að 

búast eða hvernig móttökurnar verða. Hins vegar, líkt og kom fram í þessari greinargerð, var 

viðtalið við karlkyns viðmælandann afar áhugavert og varpaði mikilvægu og skýru ljósi á stöðu 

hans sem karlmanns með sjúkdóminn. Án þess viðtals hefði þátturinn verið fátækari. Ég geri 

mér hins vegar grein fyrir áberandi kynjahallanum í þættinum mínum og þeirri staðreynd að 

allir voru viðmælendurnir undir fimmtugu, hvítir á hörund og millistéttarfólk. Það mun ég svo 

sannarlega hafa í huga næst en ég geri mér samt sem áður grein fyrir þeirri tímaþröng sem oft 

vill verða til þess að fjölmiðlafólk fer auðveldu leiðina í viðmælandavali. 

Klippingin á þættinum spilaði stóran sess í því hvernig ég vann þáttinn. Ég leit alltaf á það 

ferli sem hluta af sögunni. Ég valdi gaumgæfilega hverja einustu setningu og einblíndi á það 

sem ég kalla sannleikskjarnann; augnablikið sem lýsir best því ástandi og þeirri sögu sem verið 

er að segja frá. Þar skipti einnig hlutverk þáttastjórnandans máli sem kom reglulega inn á milli 

viðtala og vann með svokallaða athygliskrækju til að tæla hlustandann áfram í gegnum þáttinn. 

Ég passaði mig á að klippa þessi atriði þannig saman að þau segðu söguna á sem sannastan 

hátt, líkt og um sögu væri að ræða. Viðtölin við hin nafnlausu voru síðan klippt saman í belg 

og biðu en þó með ákveðinn sameiginlegan kjarna þar sem hver setning leiddi af annarri. 

Þannig urðu þau viðtöl meira í ætt við minningar sem komu upp á yfirborðið. 

Að lokum vil ég vitna í orð pabba míns sem hefur ávallt haft ofurtrú á mér, sérstaklega 

þegar ég var lítil í mér og fannst ég ekki kunna neitt. 

„Erna! Hættu að mála skrattann á vegginn. Nú er það bara GÆS! Get, ætla og skal!“ 

Þessi orð hans ómuðu oft í kollinum á mér í gegnum þetta ferli allt saman, því þó þetta 

hafi að mestu leyti verið skemmtileg reynsla þá var hún líka stundum bugandi og erfið. Ég var 

nefnilega líka að leggja lokahönd á ákveðinn kafla í mínu lífi og var því þátturinn hálfgert 

lokauppgjör við minn sjúkdóm. Ég gat og ég ætlaði að tækla hann á mínum forsendum og opna 
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umræðuna um hann innan samfélagsins. Ég var ekki tilbúin að leggjast í dvala og leyfa 

samfélaginu að lulla áfram án þekkingar. Ég vildi leggja mitt af mörkum. 

Ætli það hafi ekki verið nákvæmlega þetta sem ég lærði af þessu öllu saman; að geta og 

ætla sér eitthvað. Að leggja nógu hart að sér og leyfa sér að gera mistökin sem kona þarf að 

gera. Einmitt það. Ég gerði mistökin og ég lærði af þeim og ég ætla svo sannarlega að halda 

áfram að læra af þeim og vonandi fæ ég tækifæri á að gera fleiri útvarpsþætti og ýta á mörk 

formsins sem er mér svo kært. Ég enda þetta því aftur á baðstofuloftinu þar sem þetta byrjaði 

allt saman. Á baðstofuloftinu okkar pabba þar sem hann segir við mig enn einu sinni að ég geti, 

ég ætli og ég skuli.  
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Viðauki 

HANDRIT ÞÁTTAR 

Krækja: Þú ert í strætó. Inn gengur kona. Hún borgar. Þú horfir á hana velja sér sæti. Allt í einu 

gengurðu upp að henni og slærð hana fast á kinnina. Tekur um hálsinn á henni. Hún fer að 

gráta. Þú lokar augunum. Hristir hausinn. Þetta er ekki raunverulegt. Þetta var ímyndun. Þetta 

gerðist ekki. Þú opnar aftur augun og horfir á hana í sætinu sínu, horfa út um gluggann eins og 

ekkert hafi í skorist. Þetta gerðist ekki. Dregur djúpt inn andann. Lífið heldur áfram. 

Færðu stundum eitthvað á heilann? Getur verið hvað sem er. Stundum er það eitthvað 

óþægilegt. Þú skilur ekki hvaðan þessi hugsun kemur. Hún leitar á þig aftur og aftur og aftur 

og aftur og aftur og aftur.  

 

01:32 (EFFECT- AFTUR OG AFTUR OG AFTUR) 

 

Allt í einu snýst lífið þitt um að bæla niður þessar hugsanir. Þú kemst ekki upp á yfirborðið. 

Hver einasta stund fer í að sannfæra sjálfan þig um að þetta sé ekki raunverulegt. Þú sért ekki 

vond manneskja. Hugsanirnar þínar séu aðeins hluti af þér og skilgreini þig ekki. Þér líður betur 

í smá stund. Síðan byrjar þetta aftur. Hugsunin lá í dvala í smá stund. Hún fór ekki neitt. Þú ert 

enn að hjakka í sama farinu. Árátturnar taka völdin. 

 

02:36 (Stef frá Trailer As good as it gets) 

 

03:04 Erna: Eflaust hafa margir hlustendur séð myndina As Good As It Gets þar sem 

óskarsverðlaunaleikarinn Jack Nicholson leikur rithöfundinn Melvin Udall sem hrjáður er af 

þráhyggju- og árátturöskun eða OCD eins og það er kallað í almennu tali. Myndin er ein 

frægasta mynd leikarans og þykir sýna ágætlega hvernig líf einstaklings með ákveðna tegund 

af þráhyggju- og árátturöskun er. Hann á frekar erfitt blessaður karlinn. Getur ekki stigið á línur 

á gangstéttum, þvær sér stanslaust um hendurnar, höndlar illa breytingar og slekkur og kveikir 

ljósin í tíma og ótíma. 

 

03:39 Brot úr kvikmynd 
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03:53 Kvikmyndin fjallar þó ekki einungis um líf Melvins með OCD heldur einnig um samband 

hans við Carol, þjónustustúlku sem vinnur á uppáhalds veitingahúsinu hans, en einnig 

samband hans við Simon, samkynhneigðan listmálara sem býr í sama húsi og hann. Þetta er 

rómantísk gamanmynd með dramatísku OCD ívafi. Gerist varla betra segi ég. En líkt og sjá má 

þá er OCD sem birtist í þessari kvikmynd aðeins einn angi af þessum sjúkdómi sem er í raun 

afar flókinn í eðli sínu og lúmskur. Margir halda að OCD snúist bara um að þvo sér um 

hendurnar og sýklafóbíu en svo er aldeilis ekki einungis.  

 

Í grein Magnúsar Haraldssonar geðlæknis sem birt var í Læknablaðinu árið 2015 er fjallað um 

þennan falda sjúkdóm. Þar má sjá hvar Magnús hefur tekið saman tegundir og tíðni 

þráhyggjuhugsana. Nú ætla ég ekki í þessum þætti að þylja upp endalausar prósentutölur en 

hér finnst mér skipta máli, áður en lengra er haldið, að fara stuttlega yfir það hvers konar 

þráhyggjur og áráttur eru að hrjá fólk með sjúkdóminn. Magnús nefnir að 38 prósent þjáist af 

þráhyggjuhugsunum um smit og óhreinindi. Þá óttast 24 prósent að valda sér eða öðrum skaða 

á einhvern hátt líkt og í dæminu sem tekið var af einstaklingnum í strætó í byrjun þáttar. Tíu 

prósent finnst hlutir þurfa að vera samhverfir. Sjö prósent eru með þráhyggju gagnvart 

líkamlegum vandamálum, 6 prósent eru með þráhyggju fyrir trúarlegum hugsunum annars 

vegar og kynferðislegum hugsunum hins vegar. Fimm prósent eru með þráhyggju fyrir því að 

safna hlutum og 4 prósent óttast að haga sér á óviðeigandi hátt en það má einnig tengja við 

dæmið af einstaklingnum í byrjun þáttar sem áreitti konuna í strætó. Þessu fylgja síðan ýmis 

konar áráttur svo sem að þrífa sig og nærumhverfi, safna hlutum, telja, huglægar áráttur og 

sannfæringar og endurteknar athafnir svo dæmi sé tekið.  

 

06:17 (EFFECT – AÐ KAFA INN Í SJÁLF ANNARRA) 

 

07:02 Viðtal við Ónefnd A, B og C byrja. 

 

Undir hljómar bjölluhljóð sem tákn fyrir endalausar hugsanir sem aldrei þagna og aldrei hverfa. 

Inn á milli heyrist dágskrárgerðarkonan tala til hlustenda til að ýta undir áhrif viðtalsins.  

 

11:09 Þau eru þrjú. Þau vilja ekki koma fram undir nafni. Geturðu ímyndað þér af hverju? 
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19:09 Finnst þér óþægilegt að hlusta á það sem þau eru að segja? Eða finnurðu kannski bara 

fyrir létti. Kannastu við svona hugsanir?  

 

31:41 Í lok viðtalanna talar dagskrárgerðarkona um áhrif bjölluhljóðsins. Bjölluhljóð hækkar 

skyndilega og hættir svo. 

 

32:21 Erna: Þau sem koma hér fram, eru hugrökk. Hugrakkari en ég. Mín fyrsta OCD minning 

er þegar ég var sex ára. Ég leitaði mér aðstoðar þegar ég var 26 ára. 20 ár af ranghugmyndum. 

20 ár er langur tími. 

 

-Geturðu sagt mér aðeins frá þessu tímabili? 

-Ég vil ekki tala um það.  

-Af hverju viltu ekki tala um það?  

-Ég bara vil það ekki.  

-Geturðu reynt? 

 -Nei. Ekki hér. Ekki núna. Ekki strax. Kannski seinna.  

Mig langar að skilja þetta betur... Ólafía Sigurjónsdóttir. Sálfræðingur hjá 

Kvíðamerðferðarstöðinni. 

 

33:31 Viðtal ÓLAFÍA: Þetta er svona vítahringur á milli.... 

 

34:03 Erna: Hún býður mér að hitta sig á stofunni sinni á Suðurlandsbraut 4. 

Kvíðameðferðarstöðin. Þangað kemur fólk með ýmsa andlega kvilla og vonast eftir því að 

þarna sé einhver sem geti hlustað og geti skilið án þess að dæma. Flestir fá ósk sína uppfyllta. 

Til þess verður maður að vera tilbúinn til að opna sig, skilyrðislaust. Þau eru þarna til að hlusta 

á þig ef þú vilt. En þú verður að vilja það. 

 

34:36 Viðtal ÓLAFÍA:  Þráhyggja getur líka verið í formi efasemda... 

 

36:51 Erna: Erum við kannski fleiri? Komið út úr skugganum. Segið frá. Þið eruð ekki ein. 

 

36:59 Viðtal ÓLAFÍA Bæði erlendis og hér... 
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37:14 Erna: Muniði þegar ég vitnaði í Magnús Haraldsson geðlækni. Hann var einmitt að tala 

um þetta. Þetta langa greiningartímabil. Meðaltími frá upphafi einkenna til greiningar var 17 

ár. Það stafar af því, líkt og Magnús orðar það, að fólki finnst einkennin vera skammarleg og er 

tregt að lýsa þeim fyrir sínum nánustu og heilbrigðisstarfsfólki.  

 

40:18 Erna: Ókei ræðum aðeins um þessi OCD próf á samfélagsmiðlum og steríótýpuna. Þú, 

hlustandi góður, hefur pottþétt.. ja allavega er ég nokkuð viss um það að þú hefur séð þessi 

próf birtast hjá vinum þínum á Facebook. Þar sem vinur þinn segir að hann sé 88 prósent OCD 

af því hann vill hafa hlutina á hreinu eða þolir ekki hvað sumir eru óskipulagðir. Kannastu við 

þetta? Hefur þú kannski tekið svona próf sjálfur? 

 

41:00 Viðtal ÓLAFÍA: Og af því að þú nefnir þetta með þessi próf á netinu... 

 

42:43 Erna: Sérvitringar og skrítnir fuglar. Allir þekkja fólk sem hefur, af ýmsum ástæðum, lent 

dálítið utan við samfélagsnormið. Það á kannski fullt af vinum og venjulegt fjölskyldulíf, hvað 

svo sem venjulegt gæti kallast, en samt sem áður viðurkenna allir að jú Eiki frændi sé vissulega 

dálítill sérvitringur eða að Júlíana vinkona hafi nú alltaf verið dálítið skrítin. Svo eru sumir sem 

teljast svo skrítnir eða svo miklir sérvitringar að fólk heldur sig fjarri því. Eins og til að mynda 

Melvin Udall úr As Good As It Gets, sem er lýst sem hryllilega erfiðum og leiðinlegum manni 

sem erfitt er að umgangast. Eins og flestir vita hefur umræðan um geðræn vandamál einmitt 

fyrst núna á undanförnum árum verið að opnast og fólk loksins að stíga fram í dagsbirtuna og 

segja sína sögu. Að það sé í raun og veru ekki tabú - það sé jafnvel hægt að líta á það sem svo 

að geðræn veikindi séu alveg jafn mikilvæg og jafn raunveruleg og þau líkamlegu, sem oft fá 

meiri skilning innan samfélagsins. Í þessu samhengi er áhugavert að skoða OCD í tengslum við 

til að mynda hjátrú því hjátrú getur oft verið tengd við sérvisku og skrítnar þarfir. 

 

44:39 Viðtal við FJÓLU:  Hjátrú, fólki finnst þetta sniðugt....  

 

45:05 Erna: Fjóla Dögg Helgadóttir, sálfræðingur og sérfræðingur í OCD, hefur rannsakað 

sérstaklega tengsl OCD við hjátrú hér á Íslandi. Hún hefur borið saman tengslin hérlendis við 

tengsl röskunarinnar við hjátrú í Ástralíu. Þar komst hún meðal annars að því að 78 prósent 
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Íslendinga virðast vera hjátrúarfullir að einhverju marki. Fjóla hefur meðal annars unnið 

sérstaklega með fólki með OCD út frá þessum hjátrúarvinkli og það hefur verið einblínt á 

gagnrýna hugsun ásamt huglægri atferlismeðferð. Fjóla nefnir að árátturnar, líkt og hjátrúin, 

séu því ákveðinn varnagli til að koma í veg fyrir eitthvað hræðilegt og forða manni og öðrum 

frá hættu. 

 

45:47 Viðtal við FJÓLU: Ef þú þekkir ekki áráttu- og þráhyggju... 

 

49:33 LAG: Dansaðu frá þér tilfinningarnar. Stigmagnast undir viðtalinu. Lokar síðan þættinum. 

 

 

 


