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Formáli 

Lokaverkefni þetta er 30 ECTS eininga rannsóknarverkefni til MS gráðu í 

Mannauðsstjórnun við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og fjallar um rithöfundinn 

Malcolm Gladwell og bækur hans Blink og Outliers. Malcolm Gladwell er afar vinsæll en 

um leið afar umdeildur en hann hefur haldið fyrirlestra fyrir stjórnendur stærstu 

fyrirtækja heims og eru bækur hans vinsælt umræðuefni innan viðskiptaheimsins. Ég 

hafði lesið þessar bækur áður en ég hóf nám mitt í mannauðsstjórnun og fundist þær 

hugmyndir sem höfundur setti fram í þeim mjög áhugaverðar og gat tengt þær við starf 

mitt sem grunnskólakennari. Það sem vakti athygli mína þegar ég sat námskeiðin í 

mannauðsstjórnun var að bækur Gladwell og hugmyndir hans voru í sífellu að skjóta upp 

kollinum. Leiddi það til þess að ég fór að hugsa efnistök bókanna á annan hátt en ég gerði 

áður og fannst áhugavert að skoða hvort og hvernig hægt væri að nýta hugmyndir hans í 

tengslum við mannauðsstjórnun. Ég las því bækurnar aftur með gleraugum námsins og 

rannsakaði einnig áhrif höfundar, boðskap og fyrir hverja þessar bækur eru skrifaðar.  

Ég hóf rannsóknarvinnu við þetta verkefni sumarið 2015 en veikindi og síðar meir 

flutningar erlendis töfðu fyrir lokum verkefnisins. Það var hinsvegar áhugavert að sjá 

hversu mikið landslag bókmennta líkt og Gladwell skrifar, auk fótspor hans á 

veraldarvefnum hafði gjörbreyst á þessum örfáu árum og tek ég því þessum töfum 

fagnandi þar sem verkið varð jú þyngra í vöfum en áhugaverðara fyrir vikið. 

Verkefnið var unnið undir leiðsögn Gylfa Dalmanns Aðalsteinssonar, dósents við Háskóla 

Íslands, og vil ég þakka honum fyrir að hafa trú á hugmynd minni að verkefninu, 

óhagganlegri þolinmæði og sér í lagi áhugaverðum Skype fundum þar sem efni 

rannsóknarinnar var krufið til mergjar.  

Ég vil einnig þakka Ester Bíbí Ásgeirsdóttur fyrir að beina mér á rétta braut í upphafi og 

Marco Körner fyrir tæknilega aðstoð.  

Síðast en ekki síst vil ég þakka vinum og  fjölskyldu fyrir þolinmæði og stuðning, mínum 

trygga samstarfsfélaga hundinum Myrkva og sérstaklega eiginmanni mínum Sonny Stark 

fyrir að vera mín helsta klappstýra og sjá til þess að kaffibollinn væri alltaf fullur; Vad vore 

jag, utan dina andetag? 
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Útdráttur 

Þetta rannsóknarverkefni fjallar um tvær bækur rithöfundarins Malcolm Gladwell, Blink 

og Outliers. Rannsakað var hvaða lærdóm megi draga af bókmenntum sem blanda saman 

vísindum og frásagnarlist og fyrir hverja eru slíkar bækur skrifaðar? Þar sem efni 

rannsóknarinnar er frekar óhefðbundið kallaði það eftir öðrum rannsóknaraðferðum 

heldur en hinum hefðbundnu viðtölum eða úrvinnslu tölulegra gagna. Beitti því 

rannsakandi aðferðum innan eigindlegra rannsókna sem kallast fyrirliggjandi gögn og svo 

innihaldsgreining en slíkar aðferðir byggjast á úrvinnslu og greiningu gagna sem liggja fyrir 

á til dæmis veraldarvefnum og hinum ýmsu gagnasöfnum. Voru gögnin greind með 

rannsóknarspurninguna til hliðsjónar og leiddi sú greining ýmislegt í ljós.  

Áður en hægt var að hefjast handa við að svara rannsóknarspurningunni var fyrsta verk 

rannsakanda að skilgreina hvað felst í hugtakinu sjálfshjálp en eru bækur líkt og Gladwell 

skrifar einnig flokkaðar sem sjálfshjálparbækur. Bækur hans eru víðlesnar innan 

viðskiptaheimsins en þegar rætt er um sjálfshjálparbækur leitar hugurinn frekar til efna 

af andlegum toga. Var það hins vegar niðurstaða rannsakanda, með stuðningi við 

fyrirliggjandi rannsóknir félagsvísindamanna, að það er réttilega ákveðin sjálfshjálp fólgin 

í því að auka skilning sinn á flóknum rannsóknum, fá innsýn í ný hugðarefni og leggjast í 

sjálfskoðun á samskiptum sínum við aðra einstaklinga. 

Voru helstu niðurstöður þær að boðskapurinn þessa bókmennta er vel til þess fallinn 

að fá einstaklinga til þess að staldra við og hugsa um hegðun sína og daglegt líf á annan 

hátt en áður, sem og öðlast skilning á flóknum en mikilvægum niðurstöðum rannsókna. 

Slíka vitund geta flestir af öllum stigum samfélagsins nýtt sér bæði í leik og starfi, 

væntingastjórnun þegar tekist er á við nýtt verkefni, vera skapandi í lausnaleit og svo 

einfaldlega til ánægju og yndisauka sem er líka göfugt markmið. 
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Abstract 

This research project explores two of Malcolm Gladwell‘s books, Blink and Outliers. The 

focus of the research was what knowledge can be gained by reading books that combine 

science and storytelling and what is the audience for this kind of literature?  

The traditional methods of interviews or processing statistics could not be applied to 

this research since the topic is rather unconventional. The researcher applied methods 

within the qualitative research frame such as content analysis and desk research (also 

known as secondary research). Those methods are based on processing and analysing 

data which is already available for example on the Internet, at libraries and various 

databases. The data was analysed with a reference to the research question and led that 

analyses to interesting discoveries.  

Before the research question could be answered it became clear to the researcher that 

first of all the term self-help had to be defined because Gladwell‘s books are often 

categorized as self-help books. Gladwell‘s books are avidly read within the business world 

but self-help books are more commonly associated with spiritual or mental topics. With 

the support of available researches it was concluded that one can rightfully state that 

there is without a doubt a certain self-help to be able to increase your understanding of 

complicated scientific researches and their findings, broaden your perspective and view 

your relationships with others from an introspective point of view.  

Results showed that books of this nature can be a valuable tool for the individual who 

might be looking for creative ways to problem solving, see their behaviour and the world 

in a new light as well as relationships with other people. Results also showed the value of 

being able to understand the importance of scientific researches and how to use their 

results both at work and in everyday life. It was also concluded that such knowledge is 

useful for everyone, from every step of life and society, to gain better insights to life, 

work, relationships and themselves as well as expectation management and creative 

problem solving when facing new tasks like for example learning a new language. Those 

skills can be useful for the individual to increase self-worth and account for time and 

energy they need to put into their task even though the main goal is not to excel but for 

the individual‘s self-enjoyment. 
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1  Inngangur 

Malcolm Gladwell er gífurlega vinsæll en um leið afar umdeildur þúsundþjalasmiður. 

Hann hefur haldið fyrirlestra fyrir stjórnendur stærstu fyrirtækja heims og eru bæði bækur 

hans og blaðagreinar vinsælt umræðuefni, bæði meðal almennings sem og innan 

viðskiptaheimsins. Fannst því rannsakanda áhugavert að skoða hvort og hvernig hægt 

væri að nýta hugmyndir hans í tengslum við mannauðsstjórnun og hver í raun boðskapur 

slíkra bóka er. Rannsóknarspurningin byggist því í raun á hinum svokölluðu 

sjálfshjálparbókum (e. self help books) og spurt er: Fyrir hverja eru þessar bókmenntir og 

hver er boðskapurinn? 

      Var það mat rannsakanda að bókmenntirnar sem farið er yfir í þessari rannsókn væru 

í raun ekki hreinræktaðar sjálfshjálparbækur (e. self help books). Er það skilgreining sem 

rannsakandi myndi heldur nota yfir bækur sem eiga að bæta andlega líðan, minnka kvíða, 

kenna sjálfstjórn í mataræði, komast yfir ástarsorg og svo framvegis en eru þó bækur 

Gladwell iðullega flokkaðar sem sjálfshjálparbækur. Var því ákveðið bil sem rannsakandi 

þurfti því að brúa strax í byrjun. Leitaðist því rannsakandi einnig við að skilgreina betur 

hvað felst í skilgreiningunni sjálfshjálparbók til þess að fá skýrara svar við 

rannsóknarspurningunni, hvernig best sé að skilgreina bækur Gladwell og þar af leiðandi 

átta sig betur á lesendahóp hans.  

Mikið er deilt um réttmæti skrifa Gladwell og hagnýtt gildi, hversu mikið eigi að taka 

mark á honum og jafnvel heyrast gagnrýnisraddir þar sem talað er um heilmikla einföldun 

á raunveruleikanum, bjagaðar rannsóknir og jafnvel stórhættulegar hugmyndir um lífið 

og tilveruna. Algengar athugasemdir eins og að Gladwell setji frásagnarlistina eða söguna 

framar vísindunum heyrast og vinnubrögð hans séu langt frá því að byggjast á fræðilegum 

grunni. Hins vegar má glögglega sjá að lesendur hans keppast við að hrósa honum, þakka 

honum fyrir þau áhrif sem hann hefur haft á líf þeirra og enn aðrir sem tengja fréttir eða 

atburði í daglegu lífi við skrif hans. Það var því mikilvægt að skoða þá gagnrýni sem 

Gladwell fær frá fræðasamfélaginu til þess að átta sig á hagnýtu gildi bóka hans, sem og 

komast að því fyrir hverja þessar bækur eru í raun og veru skrifaðar fyrir.  
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Bókmenntir sem þessar eru gífurlega vinsælar og er sjálfshjálpar- og 

sjálfsbetrunariðnaðurinn gífurlega stór. Það sló því rannsakanda hversu lítið er um 

empirískar rannsóknir á þessu efni og reynt er í verkefninu að beina kastljósinu á 

mikilvægi þess að efla rannsóknir á þessu sviði.  

Rannsakandi vill einnig taka fram að hér er að mestu leyti byggt á heimildum frá 

Bandaríkjunum. Ástæða þess er hversu stór markaðurinn þarlendis er og helstu 

rannsóknir, skrif og gagnrýni koma þaðan. Yfirferð á efni sem þessu kallar síðan á aðrar 

rannsóknaraðferðir en hinar hefðbundnu megindlegar og/eða eigindlegar 

rannsóknaraðferðir og verður rannsóknaraðferðunum gert ítarleg skil í 

aðferðafræðikaflanum. Einnig vill rannsakandi koma á framfæri að yfirferð bókanna 

tveggja er skrifuð út frá sjónarhorni Gladwell sjálfs til þess að hægt sé að átta sig á öðrum 

þáttum verkefnisins líkt og gagnrýninni sem hann situr undir. 

Ritgerðin er því þannig uppbyggð að fyrst er farið yfir rannsóknaraðferðir félagsvísinda 

og gert grein fyrir þeim rannsóknaraðferðum sem notaðar eru í þessari rannsókn. Þar á 

eftir er fjallað um höfund bókanna, Malcolm Gladwell, farið yfir starfsferil hans og helstu 

verk, sem og áhrif hans á samtímasögu okkar. Í kafla 4 er síðan leitast við að skilgreina 

betur sjálfshjálpar- og sjálfsbetrunarbækur, sem og iðnaðinn sjálfan til þess að hægt sé að 

skilgreina bækur Gladwell betur. Í þeim tilgangi er því farið er stuttlega yfir sögu þeirra og 

sígild verk og eru efnistök bóka Gladwell síðan skoðuð og borin saman við svipaðar 

bókmenntir. Síðan er rýnt í gríðarstóra nýútkomna skýrslu um stöðu sjálfshjálpar- og 

sjálfsbetrunariðnaðarins og hver framtíðarsýnin er, farið er yfir þær rannsóknir sem liggja 

fyrir og síðan gagnrýni á umræddar bækur. Í kafla 5 og 6 er svo farið yfir efni bókanna 

Blink og Outliers út frá sjónarhorni Gladwell sjálfs. Í kafla 7 er svo farið yfir gagnrýni og 

álitamál. Tekin er fyrir sú gagnrýni sem beinist að höfundi sjálfum og svo tekin til þau atriði 

sem eru hvað helst gagnrýnd í hvorri bók fyrir sig. Í síðasta hluta verkefnisins er svo farið 

yfir helstu kenningar og hugtök í mannauðsstjórnun í þeim tilgangi að átta sig á því hvert 

hagnýtt gildi bóka Gladwell sé. Einnig er annað efni mátað við boðskap Gladwell til þess 

að fá heildarmynd á það hvernig hægt sé að nýta bækur hans og hvaða lærdóm megi 

draga af þeim. Að lokum er farið yfir helstu niðurstöður og rannsóknarspurningunni 

svarað. 
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2 Sjálfshjálparbækur 

2.1  Sjálfshjálparbækur 

Það hefur lengi fylgt mannkyninu að leitast eftir því að bæta sjálfan sig og líf sitt. Við 

Íslendingar höfum sem dæmi haft Hávamálin okkar, kristið fólk reynir af mætti að lifa eftir 

boðorðunum tíu, speki Búddha höfðar til margra og nú á seinni tímum hefur verið afar 

vinsælt að deila hvetjandi og upplífgandi setningum og orðtökum á samfélagsmiðlum.  

Rannsóknarspurningin sem spurð er í upphafi byggist á hinum svokölluðu 

sjálfshjálparbókum (e. self-help books). Spurt er: „Fyrir hverja eru þessar bókmenntir og 

hafa þær hagnýtt gildi?“ Til þess að leita svara við rannsóknarspurningunni er ekki úr vegi 

að rýna örlítið í hinar svokölluðu sjálfshjálparbækur og efnistök þeirra, um hvað eru þessar 

bækur og hver er boðskapurinn? 

Það er þó mat rannsakanda að línurnar séu frekar óskýrar um það hvað teljist til 

sjálfshjálparbóka og þá einnig hvaða merkingu einstaklingar leggja í þá skilgreiningu. Sé 

leitað eftir sjálfshjálparbókum á netbóksölunni Amazon.com má finna aragrúa bóka sem 

eiga að bæta andlega líðan, minnka kvíða, kenna sjálfsstjórn í mataræði, komast í gegnum 

skilnað eða dauðsfall, auka sjálfstraust, auka fjármálaheilsu, auka árangur og hamingju í 

leik og starfi, þægari börnum er lofað og heilsteyptari unglingum og svona mætti lengi 

telja. Það má því leiða líkur að því að flestir sættist á þá skilgreiningu að slíkar bækur teljist 

til sjálfshjálpar sem leitarniðurstöður síðunnar styðja við.  

Hér skal einnig tekið fram að að stuðst er að mestu leyti við leitarniðurstöður og 

heimildir frá Norður-Bandaríkjunum. Ástæða þess er að, líkt og áður hefur komið fram, er 

lítið framboð á empirískum rannsóknum og eiga þær sem eru til staðar flestar rætur sínar 

að rekja til Norður-Bandaríkjanna auk þess sem bókaflokkar sem þessir eru gífurlega 

vinsælir á þeim slóðum og langflestir höfundar þeirra koma þaðan. Því til stuðnings má 

taka undir orð menningarfræðingsins Jean Collingsworth sem kallar Norður-Bandaríkin 

„samfélag hinna hræddu“ (e. a fearful society) og vísar til bókar Charles J. Sykes frá árinu 

1993 þar sem hann gagnrýnir samfélagið fyrir að leggja of mikla trú á markaðsetningu 

meðferðarmeðala og skort á innri styrk einstaklingsins til þess að takast á við vandamál 

sín. Að mati Sykes eru Bandaríkin þjóð fórnarlamba (Collingsworth, 2014). Það er þó vert 

að taka fram að þetta er ekki persónuleg skoðun rannsakanda heldur þykir rannsakanda 
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þetta hugarfar og skrif sýna að Bandaríkin á sér langa sögu, sem og gagnrýni, þegar kemur 

að sjálfshjálparbókmenntum. 

Scott H. Young sem er bloggari, rithöfundur og áhugamaður um sjálfsbetrun, segir að 

ef einstaklingar eigi of margar sjálfshjálparbækur sé það merki um að þær séu ekki að 

virka og þá þurfi að víkka sjóndeildarhringinn til þess að komast að fá fjölbreyttari og 

áhugaverðari sýn á lífið og tilveruna. Þar geti bækur sem ýta undir öðruvísi hugsunarhátt 

komið að gagni og nefnir hann bók Gladwell, Outliers, sem ein af þeim bókum. Að mati 

Young flokkast flestar sjálfshjálparbækur innan tveggja sviða. Annar flokkurinn hefur 

hamingjuleit að takmarki sínu líkt og innri frið eða tilfinningastjórn meðan hinn flokkurinn 

beitir sér fyrir því að einstaklingurinn nái áþreifanlegri takmörkum eins og að klífa 

metorðastigann hraðar í vinnunni eða afla meiri fjár. Segir hann að þessi sjónarmið séu 

góð og gild en það vanti hins vegar sárlega flokk þar sem efnistökin eru skoðuð út frá 

sjónarmiðum heimspekilegra forsenda. Sjálfshjálparbækur geta líka haft áhrif og ýtt undir 

skapandi lausnarleit og hugsun (Young, 2009). 

2.2 Bækur Gladwell 

Hins vegar undir leitarformerkjum sjálfshjálparbóka birtast einnig bækur Gladwell og 

enda bækur hans ítrekað á allskyns listum sem taka saman þær sjálfshjálparbækur sem 

eiga samkvæmt höfundum téðra lista að vera lífsnauðsynlegur lestur. Rannsakandi 

athugaði í hvaða undirflokkum bækur Gladwell voru hvað vinsælastar og samkvæmt 

vefsíðunni Amazon.com eru bækur Gladwell meðal þeirra söluhæstu í þeim flokkum sem 

hann fellur undir. Bækur hans eru flokkaðar í margvíslega flokka sem eru skilgreindir með 

orðum eins og: peningar, færni, leiðtogahæfileikar, stjórnun, ákvarðanataka og úrlausn 

vandamála, menning, mannfræði, stærðfræði, markaðsfræði, félagssálfræði, samskipti 

og samfélagsfræði.  

Með því að rýna í þessar skilgreiningar á verkum hans, samkvæmt stærsta bóksala í 

heimi, má sjá að oftar en ekki eru bækur hans vinsælar hjá þeim sem lesa efni tengt 

viðskiptum og stjórnun. En hvers vegna eru bækur Gladwell þá á listum yfir 

sjálfshjálparbækur ef þær falla frekar undir áðurnefnda flokka? Rannsakandi hallast frekar 

að orðinu sjálfsbetrunarbókmenntir (e. self-improvement books) og athugaði niðurstöður 

þeirrar leitar. Listinn var á svipuðum nótum en þó höfðu bæst við fleiri titlar sem myndu 

frekar flokkast á svipaðan hátt og bækur Gladwell. Líkt og áðurnefndur Scott H. Young 
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(2009) bendir á eru bækur sem slíkar vissulega sjálfsbetrun en passa ekki í þá tvo augljósu 

flokka sjálfshjálparbóka heldur ýta frekar undir skapandi hugsun og víkkun 

sjóndeildarhringsins. Að hans mati getur það gagnast einstaklingnum við það að takast á 

við lífið og áskoranir þess. Khurana og Marquis frá Harvard Business School lýsa höfundum 

eins og Gladwell á nokkuð óþjálan en þó lýsandi hátt að þeir séu alþýðu-þýðendur á 

fræðirannsóknir sem eru viðskiptalegs eðlis (Khurana og Marquis, 2006). Þykir 

rannsakanda þetta nokkuð fullnægjandi skilgreining á efnistökum og ritstíl Gladwell. Það 

er vissulega sjálfsbetrun falin í því að læra að nálgast viðfangsefni lífsins á annan hátt og 

sjálfshjálp að skilja flókin efnistök líkt og rannsóknarniðurstöður sem gætu nýst 

einstaklingnum í leik og starfi. Þykir því rannsakanda viðeigandi að flokka bækur Gladwell 

undir sjálfshjálpar- og sjálfsbetrunarbókmenntir þó efnistök hans renni einnig saman við 

aðra bókmenntaflokka. 

2.3 Sígild og vinsæl verk 

Þær bækur sem lenda á áðurnefndum viðskiptatengdu vinsældarlistum, og eru oftar en 

ekki flokkaðar með bókum Gladwell sem sjálfshjálparbækur, eru til dæmis: 

➢ How to Win Friends and Influence People (1936), Dale Carnegie 

➢ The Power of Positive Thinking (1952), Norman Vincent Peale 

➢ The 7 Habits of Highly Effective People (1989), Stephen Covey  

➢ Thinking, Fast and Slow (2013), Daniel Kahneman 

Sé rýnt í titla bókanna má fá ágætis tilfinningu fyrir innihaldinu og þar af leiðandi hver 

ávinningur þeirra sem lesa þær verði. Þrátt fyrir að Dale Carnegie sé látinn lifir 

hugmyndafræði hans enn í dag góðu lífi. Sem dæmi eru leiðtoganámskeið á vegum Dale 

Carnegie-samtakanna afar vinsæl fyrir stjórnendur um allan heim (Carnegie, e.d.-a). 

Stephen Covey var einnig þekktur sem fyrirlesari þar sem hann boðaði hugmyndafræði 

sína um venjur til árangurs. Verk þessa einstaklinga má oftast finna á áðurnefndum 

metsölulistum eða listum yfir lykilverk sem mikilvægt þyki að lesa samkvæmt þeim sem 

setja listana saman. 

Þá er einnig vert að minnast á bókina Leyndarmálið (e. The Secret) (2006) sem 

einstaklega vinsæla sjálfshjálparbók. Þegar Leyndarmálið eftir Rhonda Byrne kom út þótti 

Byrne nýta sér frekar nútímalega markaðssetningu en áður en bókin kom út var búin til 
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kvikmynd og var hægt að nálgast hana á heimasíðu höfundar endurgjaldslaust. 

Kvikmyndin sýndi áhrifamátt boðskapsins í verulegum ævintýraljóma. Boðskapurinn er að 

sjá fyrir sér auðævi í stað reikninga, hugsa um að vera grannur í stað þess að einblína á 

aukakílóin og ef veikindi hrjá þig er lausnin að hætta að hugsa um veikindin heldur 

einbeita sér að því að hugsa heilandi og jákvæðar hugsanir. Byrne var áður þekkt sem 

sjónvarpsframleiðandi og fékk hún Oprah Winfrey til þess að fjalla um bókina sem varð til 

þess að sala hennar rauk upp úr öllu valdi og er ein af mest seldu sjálfshjálparbókum í 

heimi (McGee, 2007). Það má því leiða líkur að því að góð markaðssetning og sambönd í 

kvikmynda- og sjónvarpsiðnaðinum hafi haft áhrif á vinsældir bókarinnar.  

2.4 Markaðsstaða sjálfshjálparbóka og framtíðin 

MarketResearch.com hefur verið leiðandi afl á sviðum markaðsrannsókna í 

Bandaríkjunum frá árinu 1999 og hlotið viðurkenningar frá fagaðilum fyrir störf sín 

(MarketResearch.com, e.d.). Samkvæmt rannsóknum þeirra er sjálfshjálpar- og 

sjálfsbetrunariðnaðurinn í Bandaríkjunum 10 milljarða dollara virði en var það ein af 

niðurstöðum þeirra í 390 blaðsíðna skýrslu sem gefin var út í ágúst 2017. Greindir voru 

styrkleikar og veikleikar auk áskoranna iðnaðarins ásamt heildarveltu hans (LaRosa, 2018) 

Fyrirtækið skilgreinir hvaða þjónusta flokkast til sjálfshjálpar- eða 

sjálfsbetrunariðnaðarins og má segja að skilgreiningin sé víðfeðm. Sem dæmi má nefna 

er að megrunarvörur, sjálfshjálparbækur og heildrænar meðferðir (e. holistic treatments) 

falla að skilgreiningum fyrirtækisins svo einn þáttur getur auðveldlega haft áhrif á annan 

þegar skilgreiningin er víð. Því til stuðnings má nefna að meðal annars var greindur 

fjárhagslegur ávinningur sjónvarpsauglýsinga og sölu á megrunarvörum. Sú greining leiddi 

í ljós að ávinningur slíkrar þjónustu er á niðurleið sem hafði því áhrif á heildarvirði 

iðnaðarins. Frá árinu 2011 var einungis 4.3% vöxtur í þessum geira en hins vegar spáir 

Market Research því að á árunum 2016-2022 megi búast við 5.6% vexti. Styðja þeir þessa 

spá sína með því að segja að aldamótakynslóðin (e. millenials) er að taka við sér í þessum 

efnum með betra aðgengi á veraldarvefnum í formi veffyrirlestra og námskeiða, 

hlaðvarpa, hljóðbóka, smáforrita og svo framvegis. Samkvæmt John LaRosa, 

rannsóknarstjóra verkefnisins, hefur landslagið því breyst töluvert frá því að 

eftirstríðsárakynslóðin (e. baby boomers) voru helstu neytendurnir. Aldamótakynslóðin 

gerir aðrar kröfur um aðgengi og að efnið sé hagnýtt. Einnig tekur hann fram að neytendur 
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geri nú almennt sterkari kröfur á það að þjónustan standi undir gefnum loforðum því 

neytendur hafa brunnið sig áður á því að verja fjármunum í þjónustu sem hafi einfaldlega 

ekki virkað. Samkvæmt LaRosa eru því tækifæri fólgin í þessum nýja neytendahóp og 

tækniframförum. En hinsvegar er stærsta áskorunin sú að fanga athygli neytandans og 

halda í tryggð hans. Með auðveldara aðgengi má leiða líkur að því að framboð á efni aukist 

og erfiðara verði að mynda sérstöðu á markaðinum (LaRosa, 2018; WebWire, 2017). 

Rannsakandi athugaði þá liði sem lúta að efnistökum þessarar rannsóknar, sjálfshjálp 

og sjálfsbetrun, og var niðurstaðan þessi:  

➢ Hljóðbækur: Salan hefur aukist gífurlega. 12% söluaukning var árið 2016 og er 
nú heildarvirði markaðarins 769 milljónir dala með 5.6% markaðsvexti meira ár 
hvert, sum árin er aukningin meiri. 

➢ Prentaðar bækur: Mikil aukning var í nýjum titlum árið 2015-2016. Heildarvirði 
markaðarins er um 800 milljónir dala með 6% markaðsvexti ár hvert. 

➢ Smáforrit í snjallsíma og tæki: Slík þjónusta er að sækja í sig veðrið og kosta 
smáforritin vanalega lítið sem ekki neitt. Það gerir það að verkum að erfitt er 
að festa hönd á gróðatölur sem stendur 

(LaRosa, 2018; WebWire, 2017) 

Skýrslan sýnir að iðnaðurinn er gríðarstór og fer ört vaxandi innan Bandaríkjanna sé rétt 

að verki staðið og tekist sé á við breyttar kröfur viðskiptavina. Skýrslan styður einnig að 

boðskapur Stephen Covey og Dale Carnegie hafi staðist tímans tönn þó þeir séu báðir 

látnir. Nafn þeirra er vörumerki og má leiða líkur að því að þjónustan og loforðin uppfylli 

kröfur viðskiptavina þar sem þeir hafa enn sterk ítök á þessum markaði (LaRosa, 2018; 

WebWire, 2017). Má einnig nefna, framtíðarsýnar skýrslunnar til stuðnings, að auk þess 

sem hægt er að nálgast bækur Stephen Covey á raf- og hljóðbókarformi (Covey, e.d) hefur 

hann einnig gefið út bækur sínar á myndbandsformi og sonur hans, Sean Covey, hefur 

gefið út bókina The 7 Habits of Highly Effective Teens (1998). Bókina byggir hann á 

hugmyndafræði föður síns en hefur hann útsett boðskapinn fyrir unglinga og snertir 

meðal annars á neteinelti og hvernig eigi að takast á við hópþrýsting. Sömu sögu má segja 

um Dale Carnegie-samtökin sem bjóða upp á hljóðbókarútgáfu af bókum Carnegie, 

heimasíða samtakanna er nútímaleg með möguleika á að nálgast efni þeirra rafrænt auk 

þess sem þau bjóða upp á námskeið sérsniðið fyrir unglinga (Carnegie, e.d.-b). Þá hefur 

þekktasta bók Carnegie verið gefin út í nýjum búningi til þess að mæta nútímaþörfum 

þeirra sem aðhyllast boðskapi Carnegie og ber nýja útgáfan nafnið „How to Win Friends 
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and Influence People in the Digital Age“ (2012). Hið áðurnefnda fyrirtæki Blinkist, sem 

sérhæfir sig í að þjappa efni viðskiptatengdra sjálfshjálparbóka í 15 mínútna hljóð- og 

textaform fyrir snjallsíma, ber einnig þess vitni að framtíðarsýn skýrslunnar eigi við rök að 

styðjast. Gladwell sjálfur hefur einnig gefið út bækur sínar á hljóðbókarformi og vakti það 

athygli rannsakanda að efni bókanna var stytt og mörgum sögum hreinlega sleppt í 

hljóðbókarútgáfunni, boðskapurinn er sem sagt einfaldaður. Svo er áðurnefnd 

markaðsherferð á veraldarvefnum þegar Leyndarmálið kom út og hafði gífurleg áhrif, sem 

og tenging við þekktan einstakling og sjónvarpsþátt merki um nýjar aðferðir til þess að ná 

til nýs hóps viðskiptavina. 

Þá er enn fremur hægt að renna stoðum undir niðurstöður skýrslunnar um 

framtíðarsýn og kröfur aldamótakynslóðarinnar með því að rýna í nýútkomnar bækur á 

þessu sviði. Nöfn nýju bókanna gefa til kynna að nýr og yngri markhópur sé kominn til að 

vera. Titlarnir eru margir hverjir grípandi og nokkuð ögrandi sem áætla má að höfði til 

yngri markhóps. Sem dæmi má nefna einn söluhæsta titil Amazon.com um þessar mundir: 

Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies About Who You Are so You Can Become Who 

You Were Meant to Be (2018) og Unfu*ck Yourself: Get Out of Your Head and into Your 

Life (2017). Það má einnig nefna að Rachel Hollis heldur úti virkri Instagram síðu, YouTube 

síðu og er með hlaðvarp svo segja má að Hollis nýti sér tækninýjungar til þess að ná til 

markhópsins. Mýmargar bækur bera titla sem þessa og eru efnistökum yfirleitt lýst sem 

valdeflandi boðskap, settan fram á einfaldan hátt og án „kjaftæðis“ samkvæmt 

bókakáputextum. Hin sígildu verk fyrri tíma báru háfleygari titla og vandaðra málfar í 

lýsingum sínum. 

2.5 Rannsóknir á sjálfshjálparbókum 

Þrátt fyrir aragrúa titla í sjálfshjálpar- og sjálfsbetrunarbókaflokknum er hinsvegar ekki 

um auðugan garð að grisja þegar kemur að rannsóknum á þeim. 

Árið 2008 birtu þeir Redding, Herbert, Forman og Gaudiano niðurstöður úr rannsókn 

sinni á 50 vinsælum sjálfshjálparbókum sem gefa sig út fyrir að bæta líf þeirra sem þjást 

af þunglyndi, kvíða og/eða hafa orðið fyrir áföllum. Tilgangur rannsóknarinnar var að 

athuga hvort bækurnar væru byggðar á vísindalegum grunni og hversu gagnlegar þær 

væru. Nefna þeir að bækur sem slíkar séu gríðarvinsælar og einhverjar rannsóknir hafa 

sýnt fram á virkni þeirra en hinsvegar skorti verulega gögn og upplýsingar sem byggja á 
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athugunum og raunvísindum. Þær fáu rannsóknir sem gerðar hafa verið, hafa allar verið 

byggðar á litlum fjölda einstaklega vandaðra bóka sem skrifaðar eru af sérfræðingum á 

sviði geðheilsu og hafa meðferðaraðilar jafnvel mælt með þeim sem viðbótarefni við 

hefðbunda meðferð. Samkvæmt Redding o.fl. (2008) virðist bókameðferð (e. 

bibliotherapy) vera að færast í aukana hjá viðurkenndum meðferðaraðilum (Redding, 

Herbert, Forman og Gaudiano, 2008).  

Það rímar við það sem Scott McLean frá háskólanum í Calgary, Kanada segir en hann 

birti grein árið 2013 þar sem hann skýrir frá niðurstöðum rannsóknar sinnar en þar setur 

hann lestur sjálfshjálparbóka í samhengi við nám fullorðinna (e. adult learning). Hann 

segir að þrátt fyrir gífurlegar vinsældir slíkra bóka skorti tilfinnanlega fræðilegar 

rannsóknir á lestri og gagnsemi sjálfshjálparbóka frá fræðasamfélagi þeirra sem rannsaka 

nám fullorðinna. Segir McLean (2013) að það sé talið að minnsta kosti þriðjungur 

Bandaríkjamanna hafi keypt slíka bók og þykir honum furðu sæta að þessi gífurlega 

vinsæla birtingarmynd dægurmenningar (e. pop culture) okkar hafi ekki verið rannsökuð 

betur, þau gögn sem til eru um lærdómsferlið hafa ekki verið byggð á raunvísindum heldur 

frekar tilgátum eða ágiskunum. Vildi McLean með rannsókn sinni skoða það ferli sem 

þátttakendurnir sjálfir fóru í gegnum og gefa þeim rödd til þess að greina frá því ferli sem 

lestur bókarinnar var. Segir hann að þörf sé á slíkri rannsókn enda eru flestar rannsóknir 

sem gerðar hafa verið á sjálfshjálparbókum framkvæmdar af sérfræðingum sem rannsaka 

bækur innan síns sérsviðs. Sem dæmi nefnir hann femínista sem hafa rannsakað áhrif 

lestur bókanna á líf kvenna og hvers vegna gífurlegur meirihluti bókanna er miðaður að 

kvenfólki eða sálfræðingar sem rannsaka hvort lestur bókanna geti stuðlað að bata 

þunglyndissjúklinga. McLean tekur fram að helstu annmarkar rannsóknarinnar sé að 

úrtakið er mjög smátt, einungis 10 konur (upphaflega 12 en tvær sinntu ekki verkefninu 

sem skyldi svo þeirra framlag var ekki notað) sem brugðust við auglýsingu á 

veraldarvefnum. Vildi hann fyrst og fremst sýna fram á hina gríðarmiklu þörf á frekari 

rannsóknum sem einblínir á ferlið sjálft út frá sjónarhorni einstaklingsins og að það sé 

tenging milli fullorðinsfræðslu og dægurmenningar (e. pop culture). McLean tók eigindleg 

viðtöl við úrtakshópinn en hann tekur fram að allar konurnar hafi haft ákveðið takmark í 

huga og valið bókina út frá því markmiði. Þær nýttu sér mismunandi aðferðir til þess að 

ná takmarki sínu og fá sem mest út úr ferlinu eins og til dæmis héldu sumar þeirra dagbók 

til þess að styðjast við og skrá hugsanir sínar. Hann segir að í lok ferlisins hafi konurnar 
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talað um breytingu á hugarfari og hegðun en hann segir einnig að það styðji þó við þá 

kenningu að þegar fullorðnir einstaklingar leggja tíma og vinnu í lærdóm vill 

einstaklingurinn trúa að það hafi ekki verið til einskis. Það er því alls ekki raunvísindaleg 

niðurstaða að þó lítill hópur þátttakenda með einbeittan umbótavilja og gæðabækur í 

höndunum hafi fundist ferlið gagnlegt heldur sýnir frekar að þörf er á frekari rannsóknum 

með stærra úrtaki. Segir McLean að niðurstöður hans gefi vísbendingu um að 

einstaklingar geti að einhverju leyti haft hag af því að lesa slíkar bækur. Konurnar sem 

voru þátttakendur í rannsókninni voru allar einbeittar í því að vilja betrumbæta líf sitt, þá 

helst samskipti og ástarsambönd, þær gerðu æfingarnar og voru virkir þátttakendur í 

boðskap bókarinnar (McLean, 2013). 

Þær bækur sem komu hvað best út í rannsókn Redding o.fl. (2008) og þátttakendur 

töldu hafa verið gott vopn í rimmu þeirra við einkennin voru þær bækur sem einblíndu á 

eitt ákveðið vandamál og gáfu skýrar leiðbeiningar, helst í vinnubókarformi. Slíkar bækur 

hefðu oft hærri gæðastuðul og voru höfundar oftast sérfræðingar á sínu sviði. Þeir nefndu 

einnig í niðurstöðum sínum að það býr oft lítið að baki fullyrðinga á bókakápum sem segja 

að umrædd bók sé byggð á fullreyndum aðferðum. Eiga höfundar að taka ábyrgð á því að 

upplýsa viðskiptavini um það að þrátt fyrir að bókin hafi ekki virkað sem skyldi ættu þeir 

eindregið að leita til fagaðila og meðferðarúrræða. Hættan sé fólgin í því að þegar 

leikmaður á í hlut geti hann litið svo á að ef bókin, með öllum sínum loforðum og 

fullyrðingum, hafi ekki virkað upplifi hann að meðferð af hvers kyns toga muni heldur ekki 

skila árangri. Að þeirra mati ættu höfundar þessara bóka að hafa skýrari viðmið og jafnvel 

láta jafningja meta bækur sínar en einungis tvær af þeim fimmtíu bókum sem notaðar 

voru í rannsókninni höfðu farið í gegnum jafningjamat. Fyrst og fremst ættu þeir ávallt 

hafa velferð viðskiptavinarins í huga, hafa skýr fyrirmæli og taka fram annmarka 

bókarinnar og aldrei beita blekkingum eða ósannindum. Ábyrgð þeirra væri það mikil og 

gætu þeir í raun heft bata og lífsgæði einstaklingsins (Redding o.fl., 2008). 

Þessar niðurstöður styðja einnig það sem McLean (2013) leggur fram í sinni grein. Að 

hans mati skipta gæði bókanna gífurlegu máli. Hann segir að það sé lítið eftirlit með útgáfu 

sjálfshjálparbóka og ábyrgð höfunda sé mikil. Í sumum tilfellum geti það hreinlega verið 

skaðlegt fyrir einstaklinga að lesa slíkar bækur þar sem boðskapurinn er mjög 

óraunverulegur og er í raun ekki hægt að útfæra hann á líf allra. Allar bækurnar í 
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rannsókninni áttu það sameiginlegt að vera vinsælar, skrifaðar af einstaklingum sem 

virtust vera einhverskonar sérfræðingar á sínu sviði, einbeittu sér að einu vandamáli og 

voru skýrar leiðbeiningar og æfingar sem þátttakendur áttu að fylgja. Hann segir þá í 

niðurstöðum að sjálfshjálparbækur yfir höfuð gefi það í skyn að einstaklingurinn búi yfir 

getunni til þess að geta hjálpa sér sjálfur. Hins vegar eru höfundar bókanna í ákveðinni 

mótsögn við sjálfa sig þar sem þeir eru í raun utanaðkomandi aðili sem er að hjálpa 

viðkomandi einstakling með boðskap sínum (McLean, 2013).  

Í þessum tveimur rannsóknum má greina sameiginlegt stef: 

1. Í fyrsta lagi er þörf er á frekari rannsóknum á sjálfshjálparbókum; bæði 

námsferlið sem einstaklingarnir ganga í gegnum og svo útkoman.  

2. Í öðru lagi skiptir sérhæfing höfunda og boðskap bókar gífurlegu máli. Ef bókin er 

of almenn eðlis eða ætlað að laga mörg vandkvæði er það vísbending um að 

útkoman verði ekki eins góð. 

3. Í þriðja lagi er ábyrgð höfunda mikil og eftirlit lítið. Það gæti því haft verulega 

neikvæð áhrif á einstaklinginn að upplifa að honum mistakist í sífellu ef bækurnar 

hafa ekki tilætlaða virkni og jafnvel latt hann í að leita sér faglegrar aðstoðar. 

2.6 Gagnrýni á sjálfshjálparbækur 

Valdeflandi fyrirlesarar og sjálfhjálparbækur verða eins og hvert annað fyrirbæri fyrir 

gagnrýni. Megin gagnrýnin snýst að miklu leyti um hvort bókmenntirnar og boðskapurinn 

hafi í raun og veru einhver áhrif og ef svo er ekki; af hverju markaðurinn er svona stór eins 

og raun ber vitni? 

 Steve Salerno var áður ritstjóri sjálfshjálparbóka en sneri svo blaðinu við og skrifaði 

bókina Sham: How the Self-Help Movement Made America Helpless (2005). Bandaríska 

viðskiptablaðið Forbes fjallaði um boðskap bókarinnar og gagnrýni Salerno á iðnaðinn 

(Lindner, 2009). Í grein Lindner hefur hún eftir Salerno að iðnaðurinn sé einkar lunkinn 

við að hagnýta sér eymd og veikleika einstaklinga. Það sé verið að selja ímynd en ekki 

lausnir og þeir sem ná frama á þessu sviði finna út hvað það er sem viðskiptavinurinn vill 

og þeir bjóða lausnir við öllu því sem amar að. Bendir hann á að ef það þurfi að kaupa 

fleiri bækur og hljóðdiska er boðskapurinn einfaldlega ekki að virka fyrir fólk (Lindner, 
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2009) sem rímar við það sem Young (2009) lagði fram. Þó Young sé ekki gagnrýnandi á 

sjálfshjálparbækur lagði hann hins vegar til að einstaklingar ættu að leitast við að víkka 

sjóndeilarhringinn og leita frekar á náðir heimspekilegra sjálfsbetrunarbóka heldur en að 

kaupa enn eina hreinræktaða sjálfshjálparbók (Young, 2009). 

Enn aðrir líkja fyrirlestrum við trúarsamkomur og að fylgjendur boðskaparins hagi sér 

eins og sértrúarsöfnuður. Sem dæmi má nefna í sjónvarpsþáttunum um raðmorðingjann 

Dexter kynntist hann fyrirlesaranum Jordan Chase og mátti sjá líkindi við trúarsamkomur 

á fyrirlestrum hans. Boðskapur hans var „Take It!“ og má sjá nokkur líkindi við 

Leyndarmálið sem segir að maður eigi að sjá fyrir sér auðæfin eða betra líf og þá munu 

peningar fara að streyma til þín og lífsgæði batna til muna.  

Guðfræðingurinn og trúarbragðafræðingurinn Bjarni Randver Sigurvinsson fór nýlega 

á Life Masterclass: Into Your Life samkomu Öldu Karenar Hjaltalín sem hefur vakið mikla 

athygli á Íslandi undanfarið, sér í lagi ráðleggingar hennar til þess að sporna við 

sjálfsvígum, en samkvæmt henni er það að segja: „Þú ert nóg“ við einstakling í 

sjálfsvígshugsunum muni gera kraftaverk. Það ber þó að nefna að hún hefur dregið þessar 

yfirlýsingar að einhverju leyti til baka eftir mikla gagnrýni. Einnig hefur hún lagt til að kyssa 

peningaseðla í því skyni að fleiri munu streyma til þín og má þar sjá líkindi með boðskap 

hennar og Leyndarmálsins. Var það upplifun Bjarna að samkoman hafi haft trúarlegar 

skírskotanir og hafi margt verið líkt því sem fram fer á trúarsamkomu. Hann tekur þó fram 

að hvergi hafi verið minnst á einhver ákveðin trúarbrögð en Alda sjálf og gestafyrirlesarar 

hafi hamrað á líforkunni sem flæðir um allt og æðri mátt. Bjarni segir þó að að hann hafi 

ekki orðið vitni að neinu sem gæti skaðað áhorfendur. Hann talar um áhorfendur sem 

einstaklingshyggjusinnaða (e. audience cult) og sé það alltaf undir hverjum og einum 

komið á hvaða forsendum það sækir svona viðburði og hvernig boðskapurinn er nýttur 

(DV, 2019). Það má benda á að bókin sem kom einna verst út úr rannsókn þeirra Redding 

o.fl. (2008) var How to Win Over Depression (1996) en höfundur hennar var þekktur 

meðhöfundur kristilegra reyfarabóka og var því sjálfshjálparbók hans að mestu leyti 

byggð á krafti bænarinnar og því hvernig hann túlkaði Biblíuna. Áðurnefnd Rachel Hollis 

var alin upp í strangtrúuðum hvítasunnusöfnuði (e. pentecostal) og þykir bók hennar hafa 

afar kristin gildi og skírskotanir (Turner, 2018) og er bókin hennar meðal annars flokkuð á 

Amazon.com undir kristilegar bókmenntir. Blaðakonan Laura Turner (Turner, 2018) rýnir 
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í bókina og svo höfund hennar sem hún segir nota eigin reynslu til þess að koma boðskap 

sínum á framfæri. Gagnrýnendur Hollis segja einmitt boðskap hennar vera hættulegan en 

hann byggist á því að hver og einn sé persónulega ábyrgur fyrir velgengni sinni. 

Gagnrýnendur hennar segja að það er svo margt í umhverfi einstaklingsins sem hefur áhrif 

á tækifæri hans í lífinu og það að gera einstaklinginn einn ábyrgan fyrir eigin velgengni sé 

varhugavert. Rannsóknir hafa sýnt að til dæmis svartar konur í Bandaríkjunum eigi frekar 

á hættu að festast í fátæktargildru eða veikjast alvarlega og nefnir Turner (2018) að það 

sé erfitt að segja fátækum minnihlutahópum eða hælisleitendum að „þvo sér í framan og 

taka ábyrgð á sjálfum sér“ sem er boðskapur Hollis. Samkvæmt Turner (2018) er margt 

varhugavert í bók Hollis og tekur hún aldrei fram að það gætu verið aðstæður í lífi 

einstaklinga þar sem hamingjan er hreinlega bara utan seilingar. Rímar greining Turner á 

boðskap Hollis við niðurstöður Redding o.fl. (2008) og McLean (2013) sem sammælast um 

í greinum sínum að höfundar verði að vera ábyrgir fyrir skrifum sínum og velferð lesanda, 

ella gæti það jafnvel valdið vanlíðan og/eða skaða. 

Micki McGee (2007) er samfélagsfræðingur sem skrifaði bókina Self Help, Inc.: 

Makeover Culture in American Life (2005) sem nokkurs konar mótsvar við 

sjálfshjálparbókum nútímans. Vildi hún með bók sinni kryfja þennan markað og beina 

kastljósinu að rót vandans sem liggur að hennar mati í samfélagsgerð okkar og þeim öflum 

sem knýja efnahag og vinnumarkaðinn. Að hennar mati ætti því frekar að reyna að breyta 

þeirri menningu heldur en að leita í hinar hefðbundnu sjálfshjálparbækur sem takast ekki 

á við vandamálin í grunninn. McGee skrifaði einnnig grein fyrir The Nation tímaritið og 

tekur undir ofangreindar staðhæfingar um mögulega skaðsemi bókanna í grein sinni um 

Leyndarmálið sem hefur haft alvarlegar afleiðingar fyrir fylgispaka, bæði líkamlegar og 

andlegar. Nefnir hún að Oprah Winfrey hætti að styðja bókina og þurfti að birta yfirlýsingu 

þess efnis að ef einstaklingar væru veikir og jafnvel með krabbamein ættu þeir 

umsvifalaust að leita til eða halda áfram læknismeðferð. McGee er einnig sammála þeim 

gagnrýnisröddum hér að ofan að bækur sem slíkar taka ekki tillit aðstæðna einstaklinga 

og er því sammála að ómögulegt sé að útfæra boðskapinn á sem dæmi flóttamenn eða 

fórnarlömb ofbeldis. Hefur hún eftir sérfræðingi á sviði Leyndarmálsins sem sagði í 

sjónvarpsviðtali að lítil stúlka sem var grafin lifandi af kynferðisofbeldismanni hafi sjálf 

verið valdur að ódæðinu vegna þess að hún hafi ekki hugsað nógu jákvætt. Er óhætt að 

segja að slíkur hugsunarháttur og að einstaklingar hætti lífsnauðsynlegum meðferðum er 
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hin dekksta birtingarmynd fylgispektar. McGee telur að ein helsta ástæða þess að 

samfélagið taki bókum sem slíkum opnum örmum og fylgi boðskapnum í einu og öllu sé 

örvæntingin sem einstaklingar eru að upplifa í nútímasamfélagi og verða því ginnkeyptari 

fyrir loforðum sem slíkum (McGee, 2007). Tekur áðurnefnd Collingsworth (2014) undir 

orð hennar í grein sinni þar sem hún segir að fæstar þessar bækur taki tillit til aðstæðna 

einstaklingsins heldur bjóði einungis upp á vandamál/lausn boðskap enda eru lesendur 

bókanna ekki að kaupa þær til þess að fá staðfestingu á ómögulegum aðstæðum sínum 

heldur að trúa því að það sé leið út úr þeim og lesendur geti í raun verið hetjur í eigin 

lífssögu (Collingsworth, 2014). 

Það má einnig benda á að Rachel Hollis hefur verið sökuð um af þeim sem þekkja til 

efnis hennar að skrumskæla þekkt hvatningarorð eða tilvitnanir og gera þau að sínum 

eigin eða jafnvel hreinlega gerast sek um ritstuld (McNeal, 2019). Tók blaðakonan 

Stephanie McNeal saman þekkt hvatningarorð hennar í grein fyrir afþreyingarvefinn 

Buzzfeed og fann töluverð líkindi með frægum tilvitnunum. Þó umfjöllun hennar sé ekki 

byggð á raunvísindum má þó segja að ef þessar ásakanir reynast á réttum rökum reistar 

má rifja upp varnarorð þeirra Redding o.fl. (2008) og McLean (2013) þar sem þeir vara við 

of litlu eftirliti og litlum gæðum eða vöntun á sérþekkingu sem liggur á bakvið bókina. 

Verður síðar í þessu verki fjallað um ásakanir á hendur Gladwell um ritstuld (sjá kafla 

7.1.4). 

Það er því umhugsunarvert með framtíðarsýn áðurnefndrar skýrslu til hliðsjónar og 

niðurstöður þeirra rannsókna sem rýnt var í, hvort gagnrýnisraddirnar verða hærri um 

raunverulega skaðsemi sjálfshjálparefnis og raunverulega virkni þeirra. Það má leiða líkur 

að því að með betra aðgengi í gegnum veraldarvefinn muni þar einstaklingar hafa tækifæri 

á því að koma sér á framfæri og jafnvel verða að áhrifavöldum sem gætu mögulega valdið 

öðrum skaða líkt og Redding o. fl. (2008) og McLean (2013) bentu á. Segja þeir að eftirlit 

sé lítið með útgáfu bókanna og það færist í aukana að höfundar séu ekki með 

sérfræðiþekkingu á þessum sviðum en eru hinsvegar að gefa ráðleggingar og lofa 

betrumbót. Líkt og áðurnefnd Alda Karen sem vatki úlfúð með ráðleggingum sínum 

hvernig mætti koma í veg fyrir sjálfsvíg eða Rachel Hollis sem segir að konur sem geta ekki 

haldið sér í kjörþyngd eigi ekki skilið virðingu okkar er hægt að endurspegla orð 

fyrrverandi ritstjóra sjálfshjálparbóka Steve Salerno, (Lindner, 2009) sem talar um 
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iðnaðinn sem andstyggilegan og lunkinn í því að færa sér í nyt veika einstaklinga. Hins 

vegar segja svo aðrir, sem dæmi trúarbragðafræðingurinn Bjarni, að einstaklingar verði 

sjálfir að velja hvað þeir taka frá svona boðskap og samkomum. En hvað svo sem 

gagnrýnisraddirnar segja, þá virðist sem þorsti einstaklingsins til sjálfsbetrunar og 

valdeflingu sé síður en svo að slokkna og mun hann halda áfram í leit sinni að bættu lífi 

líkt og framtíðarspár MarketResearch.com gefa til kynna. 
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3 Um höfund 

3.1  Malcolm Gladwell 

Malcolm Timothy Gladwell fæddist þann 3. september árið 1963 í Hampshire, Englandi. 

Faðir hans er enskur og starfaði sem háskólaprófessor á sviði stærðfræði og verkfræði. 

Móðir hans sem er frá Jamaíka hefur átt farsælan feril sem meðferðaraðili fyrir fjölskyldur 

og einnig sem rithöfundur. Foreldrar hans kynntust þegar móðir Gladwell var í námi í 

London. Þegar Gladwell var sex ára flutti hann með foreldrum sínum og tveimur bræðrum 

til Kanada þar sem hann ólst upp. Rannsóknir á sviði félagsvísinda eru Gladwell hugleikin 

en helstu viðfangsefni verka hans eiga rætur að rekja til sálfræði og félagssálfræði 

(Gladwell, 2005, 2008; Heightline, 2018; Preston, 2009; Wood, 2013).  

Í viðtali við The Telegraph (Preston, 2009) kemur fram að faðir hans sagði eitt sinn um 

Gladwell að hann hafi verið einstaklega metnaðarfullur og stefnufastur sem barn. Það má 

vel greina í gegnum verk hans að hann er mjög náinn foreldrum sínum. Bækurnar Blink 

(Gladwell, 2005) og The Tipping Point (Gladwell, 2000) eru tileinkaðar foreldrum hans og 

hann þakkar ávallt foreldrum sínum í lokaorðum bóka sinna. Í lokaorðum Outliers (2008) 

þakkar hann foreldrum sínum fyrir gott uppeldi, hagnýtar lífsreglur og að hafa skapað 

honum tækifæri í lífinu. Síðan þakkar hann Daisy ömmu sinni, sem bókin Outliers er 

tileinkuð, og þakkar henni fyrir að hafa gefið móður sinni þau tækifæri sem hún fékk og 

gat því síðar meir gefið honum sjálfum þau tækifæri sem hann fékk í lífinu. Þarna hefur 

hann ofið inn efnistök bókarinnar sjálfrar á einstaklega snjallan hátt sem þykir einmitt 

vera einkennandi fyrir ritstíl hans.  

Höfundur þykir hafa einstakt lag á að tengja saman vísindi, rannsóknir og heillandi 

frásagnarlist þó allir séu ekki sammála um ágæti skrifa hans. Hans helstu gagnrýnendur 

eru fræðimenn, sem segja að verk hans tilheyri dægurmenningu (e. pop culture) og 

svokölluðum sjálfshjálparbókum (e. self-help books) og að þau byggi engan veginn á 

fræðilegum vinnubrögðum né rannsóknum (Preston, 2009). Síðar í þessari rannsókn (sjá 

kafla 7) verður farið yfir álitamál og gagnrýni sem höfundur og verk hans hafa fengið á sig.  

Greinar hans og verk spanna yfir langt tímabil og fjölbreytileg efni. Í bókum hans er þó 

alltaf ákveðinn þráður og segir Gladwell að hann sé fyrst og fremst sögumaður sem 

skreytir frásagnirnar með tölfræði og rannsóknum sem framkvæmdar hafa verið 

(Burkeman, 2013; Preston, 2009). Líkt og Gladwell segir sjálfur í viðtali við The Telegraph 
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(Preston, 2009) finnst honum það áhugavert og ögrandi verkefni að finna í það undarlega 

og sniðuga í hversdagslegum hlutum. Sem dæmi má nefna að snemma á ferli hans sem 

pistlahöfundur hjá The New Yorker átti hann að skrifa um tísku. Í stað þess að skrifa grein 

um hátískuhönnuði eða kjóla sem kosta yfir hundrað þúsund dollara fannst honum 

töluvert áhugaverðara að skrifa um framleiðslu á stuttermabolum fyrir átta dollara. Segir 

Gladwell að slík efni veki frekar áhuga hans þar sem það er töluvert auðveldara að 

framleiða varning eins og fatnað eða bíla þegar nær ótakmarkað fjármagn er fyrir hendi 

og þar af leiðandi ekki eins áhugaverð saga á bakvið framleiðsluna (Preston, 2009). 

3.2 Starfsferill 

Gladwell hefur komið víða við og er í raun erfitt að festa fingur á starfsheiti hans eða telja 

upp allt það sem hann hefur áorkað á ferli sínum. Á fyrstu blaðsíðu bókarinnar Blink er 

honum lýst sem rithöfundi, blaðamanni, menningarskýranda (e. cultural commentator) 

og vitsmunalegum ævintýramanni (e. intellectual adventurer) (Gladwell, 2005). Hér er 

einnig hægt að bæta við fyrirlesari, greinahöfundur, álitsgjafi, áhrifavaldur, handhafi 

óteljandi heiðursnafnbóta og svona mætti lengi telja.  

Hér er stiklað á stóru yfir helstu áfanga í lífi Gladwell (Gladwell, 2005, 2008; Preston, 

2009; Wood, 2013): 

➢ 1984: Útskrifaðist úr háskólanum í Toronto með gráðu í sagnfræði árið 1984. 

➢ 1987 – 1996: Washington Post. Fréttaritari á sviði viðskipta og vísinda og síðar 
meir yfirmaður New York skrifstofu Washington Post. 

➢  1996-: Fastur penni hjá The New Yorker tímaritinu. 

➢ 2005: Valinn af Time tímaritinu einn af 100 áhrifamestu einstaklingunum það 
árið. 

Helstu verk Malcolm Gladwell: 

➢ The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference (2000) 

➢ Blink: The Power of Thinking Without Thinking (2005) 

➢ Outliers: The Story of Success (2008) 

➢ What the Dog Saw: And Other Adventures (2009) 

➢ David and Goliath (2013) 

➢ The Revisionist History (2016-) (Hlaðvarp) 
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Eins og áður sagði er ógjörningur að telja upp allt sem Gladwell hefur áorkað á ferli sínum. 

Eftir hann liggja ótalmargar greinar og sér í lagi úr starfi hans sem pistlahöfundur á The 

New Yorker tímaritinu (The New Yorker, e.d.). Hann hefur verið í samstarfi við TED 

fyrirlestraröðina (Ted, e.d.), hann kennir ritlist í gegnum hina þekktu námskeiðaheimasíðu 

Masterclass (Masterclass, e.d.), ógrynni af viðtölum má finna á myndbandsveitum 

veraldarvefsins og er hann oft fenginn í viðtals- og fréttaskýringaþætti sem ráðgjafi um 

hin ýmsu málefni. 

Það hefur verið vinsælt að fá Gladwell sem fyrirlesara á ráðstefnur af ýmsu tagi. Þar á 

meðal eru það alþjóðlegar ráðstefnur mannauðsstjóra og hjá leiðtogum stórra 

skipulagsheilda (Hitachi, e.d.; SHRM, e.d.). Hann hefur einnig haldið fyrirlestra hjá Google, 

Hewlett-Packard og Microsoft (Donadio, 2006) og er tíður gestur breska viðskiptablaðsins 

HR Magazine UK sem gefur út lista ár hvert yfir áhrifamestu hugsuði viðskiptalífsins að 

þeirra mati (HR Magazine UK, e.d.). Það virðist sem svo, í augum rannsakanda, að hann 

geti tengt skrif sín við flesta þá kima sem lúta að viðskiptalífinu. Sem dæmi má nefna 

fyrirlestur sem hann hélt fyrir stór samtök hönnuða þar sem hann byrjar á því að segja að 

hann viti nákvæmlega ekkert um hönnun og er fyrirlesturinn að mestu leyti um gömlu 

kempurnar í hljómsveitinni Fleetwood Mac (AIGA, 2008) og núna í ár, 2019, mun hann 

halda fyrirlestur á gríðarstórri íþróttaráðstefnu á vegum MIT Sloan skólans, viðskiptadeild 

Massachusetts Institute of Technology skólans í Bandaríkjunum (MIT SSAC, e.d.)  

Gladwell gaf út fyrstu bók sína, The Tipping Point, árið 2000 sem var byggð á 

samnefndri grein hans í The New Yorker tímaritinu og seldist hún ágætlega. Það gerðist 

svo að Bill Clinton, sem var þá forseti Bandaríkjanna, notaði hugtakið „tipping point“ í 

einni af ræðu sinni á svipuðum tíma og bókin kom út og áhrifin létu ekki á sér standa. Sala 

bókarinnar jókst gífurlega og festi Malcolm Gladwell í sessi sem rithöfund, ekki bara 

greinahöfund eða fréttaskýranda (Preston, 2009). Með því að slá hugtakinu inn í 

leitarvélar veraldarvefsins koma upp endalausar greinar og fréttaskýringar sem sýnir að 

hugtakið er í heilmikilli notkun enn þann dag í dag. Hugtakið „tipping point“ er skilgreint 

samkvæmt Cambridge orðabókinni sem sá tímapunktur þegar ekki er hægt að stoppa 

ákveðna breytingu eða áhrif (Cambridge English Dictionary, e.d.). 
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3.3 Áhrif 

Áhrif Gladwell má greina víða og frá ári til árs bætist við ferilskrá og veraldarvefsfótspor 

Gladwell. Sem dæmi má nefna að háskólinn í Houston, Texas hefur kennt námskeið á sviði 

félagsvísinda um bækur og skrif Gladwell eftir að Shayne Lee, kennari við skólann, hafði 

áður úthlutað bókinni Outliers sem lesefni á námskeiðum sínum. Höfðu margir nemendur 

það að orði að bókin hafi hreinlega breytt lífi þeirra svo hann ákvað að tileinka heilt 

námskeið skrifum og þeim tilgátum sem hann setur fram. Segir Lee að eitt af 

aðalverkefnum félagsvísindamanna sé að skoða viðfangsefnin frá öðru sjónarhorni, hugsa 

út fyrir kassann og ekki bara gera ráð fyrir hlutunum heldur að finna skapandi leiðir til 

þess að komast að nýrri niðurstöðu. Lee segir að verk Gladwell séu sérstaklega vel til þess 

fallin að opna augu nemenda fyrir því hvernig megi nálgast viðfangsefnið á algjörlega 

nýjan og skapandi máta (Carroll, 2014). Margskonar fréttasíður og fagtímarit draga einnig 

fram efni bóka hans líkt og Business Insider heimasíðan (Baer, 2015) gerir og eru 

hugmyndum hans lýst sem yfirþyrmandi áhrifaríkum (e. mind-blowing).  

Einnig eru bækur hans algeng sjón á listum sem taka fyrir bækur sem hafa breytt lífi 

einstaklinga, geta breytt lífsýn þinni, hvernig eigi að komast áfram í viðskiptalífinu og svo 

framvegis sem gefur ákveðna sýn á hversu margir og mismunandi hópar lesa verk 

Gladwell (Baer, 2015; Best Counceling Schools, e.d.; DesMarais, 2017; Khan, 2017). 

Árið 2012 var fyrirtækið Blinkist stofnað í Berlín en þjónusta þess snýst um að notendur 

geta sótt útgáfur af alls kyns bókum, bæði á lestrar- og hljóðupptökuformi, og hefur 

innihald hverrar bókar fyrir sig verið dregið saman í 15 mínútna efni. Þó rannsakandi hafi 

ekki fundið beinharðar heimildir fyrir því að nafngiftin sé dregin af bók Gladwell má þó 

leiða líkur að því þar sem aðaláhersla veitunnar er á bækur sem flokkast undir viðskipta- 

og sjálfshjálparbækur (Blinkist, e.d.). Hugmynd veitunnar má tengja við viðfangsefni 

bókarinnar Blink þar sem meginboðskapur bókarinnar er að stundum er betra að hafa 

minna magn upplýsinga heldur en meiri og augnablik er oftast nóg til þess að fá 

heildarmynd á aðstæður eða taka mikilvæga ákvörðun (Gladwell, 2005). Einnig tala 

stofnendur veitunnar um að hugmyndin hafi kviknað út frá áhuga á bókum sem flokkast 

undir sama hatt og bækur Gladwells (Li, 2015). 

Sterkustu birtingamyndir áhrifa hans er án efa að honum eru borgaðar háar fjárhæðir 

sem fyrirlesari um heim allan, þær endalausu greinar sem skrifaðar eru um hann og að 
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allir sem þekkja til hans virðast hafa sterkar skoðanir á honum. Einnig hefur lýsingarorðið 

„gladwellian“ fest sig nokkuð í sessi þegar fjallað er um Gladwell. Er það oftast notað á 

þann hátt að eitthvað óvænt komi í ljós eða að sjá hlutina í stærra samhengi sem þykir 

lýsa ritstíl Gladwell. Alexis Sobel Fitts (Fitts, 2013) notar orðið á þann hátt í grein sinni fyrir 

Columbia Journalism Review en ýjar þó að því, að í merkingunni gæti líka verið falið að 

fara ekki satt og rétt með staðreyndir sem er eitt af þeim atriðum sem Gladwell er 

gagnrýndur fyrir og verður tekið fyrir síðar í þessari rannsókn.  

Oftar en ekki er Gladwell eignaður heiðurinn af kenningunni um að það taki 10.000 

klukkustundir af æfingu, þjálfun eða reynslu til þess að ná framúrskarandi árangri. Sem 

dæmi má nefna að ein af áhrifamestu persónum samtímans, Oprah Winfrey, hefur lýst 

yfir hrifningu sinni á þessari kenningu Gladwell. Í umræddri umfjöllun af vef CNBC 

fréttaveitunnar (Mejia, 2018b) er á einum stað talað um að Gladwell hafi gert þessa 

kenningu vinsæla en á öðrum stað að hann hafi sett þessa kenningu fram í bók sinni 

Outliers. Í grein vefritsins Business Insider er honum eignuð kenningin í fyrirsögn 

greinarinnar þrátt fyrir að vitnað sé í Gladwell í greininni sjálfri þar sem hann segir að hann 

tali um kenninguna í bók sinni, ekki að hann hafi sett hana fram (Baer, 2014). Umrædd 

kenning er rædd í bókinni Outliers en er hinsvegar byggð á rannsókn þeirra K. Anders 

Ericsson, Ralf Th. Krampe og Clemens Tesch-Römer frá árinu 1993 um áhrif úthugsaðra 

og meðvitaðra æfinga á vegferð einstaklinga til framúrskarandi árangurs (sjá kafla 6). 

Gladwell hefur einnig verið fenginn til þess að skrifa fjöldamarga káputexta (e. blurbs) 

fyrir nýjar bækur af svipuðu meiði og hans eigin. Það er hefð fyrir því að fá þekkta höfunda 

til þess að segja eitthvað jákvætt um nýjar bækur í þeirri von um að slíkir einstaklingar 

auki söluna. Gladwell segir þó sjálfur í viðtali við The New York Times að hann trúi ekki á 

mátt káputexta og segir svo að hann muni ekki hversu marga slíka hann hafi skrifað. Í því 

viðtali er vitnað í einstaklinga sem voru á öndverðu meiði yfir áhrifamætti Gladwell, annar 

sagðist næstum því hafa keypt bók einungis vegna tilvitnunar Gladwell en hinn sagði að 

nafn hans hafi fælt hann frá bókakaupunum (Holson, 2015).  

Fyrrverandi útgefandi Gladwell, Mort Janklow, segir í viðtali árið 2015 að Gladwell væri 

orðinn mikilvægur persónuleiki í menningarsögu okkar (Holson, 2015). Það er mat 

rannsakanda að engum blöðum er um það að fletta að Gladwell er verulega áhrifaríkur 

og mikið rætt um hann og verk hans. Hér að ofan hefur einungis verið stiklað á stóru en 
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það má einnig leiða líkur að því að Gladwell hafi átt nokkurn þátt í auknum vinsældum 

sjálfsbetrunarbóka sem eru viðskiptalegs eða vísindalegs eðlis. Líkt og Maureen Tkacik 

(2009), fjármálablaðamaður sem áður skrifaði fyrir Wall Street Journal, segir í grein sinni 

fyrir The Nation þegar hún talar um áhrifamátt Gladwell að útgefendur reyni að ýta fleiri 

höfundum í átt að „gladwellian“ skrifum (Tkacik, 2009). Því ennfremur til stuðnings má 

nefna hversu oft hann er fenginn sem gestafyrirlesari á stórar samkomur innan 

viðskiptaheimsins, þau fjölmörgu viðtöl við hann, sem og hversu oft hann er fenginn til 

þess að gefa sitt álit á hinum ýmsu málefnum og svo áðurnefndir káputextar sem sýnir að 

álit hans og orð hans þykja vega þungt. Það var áhugavert að rannsaka efnistök bóka sem 

Gladwell hafði gefið meðmæli eða sagt sitt álit á. Sem dæmi má nefna Thinking, Fast and 

Slow (2011) eftir Nóbelsverðlaunahafann og hagfræðinginn Daniel Kahneman sem fjallar 

um innsæi líkt og Blink og svo Seeing What Others Don‘t: The Remarkable Ways We Gain 

Insights (2013) eftir Gary Klein um svipað efni auk þess sem Gladwell skrifaði á bókarkápu 

hennar. Síðan má nefna bækur sem byggja á svipuðum hugmyndum og Outliers eins og 

The Talent Code: Greatness isn‘t Born. It‘s Grown (2010) eftir Daniel Coyle og Talent is 

Overrated: What Really Separates World Class Performers from Everybody Else (2008) 

eftir Geoff Colvin. Ári eftir útgáfu Blink kom svo út bókin Blank: The Power of Not Actually 

Thinking at All (A Mindless Parody) (2006). Höfundurinn gaf út bókina undir dulnefninu 

Noah Tall og eins og titill bókarinnar gefur til kynna er hér um að ræða skopstælingu af 

bókinni Blink. Hefur veftímaritið AdWeek eftir Gladwell að honum hafi þótt bókin mjög 

fyndin og hann hafi verið afar upp með sér þegar hann frétti af bókinni (AdWeek, 2005). 
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4 Aðferðafræði 

4.1  Aðferðafræði 

Markmið þessa verkefnis er að rannsaka áhrif og gildi tveggja vinsælustu bóka 

rithöfundarins Malcolm Gladwell. Rannsóknarspurningin er því í raun: „Fyrir hverja eru 

þessar bókmenntir og hafa þær hagnýtt gildi?“ 

Rannsókn á efni sem þessu kallar því á aðrar aðferðir en hinar klassísku eigindlegu og 

megindlegu aðferðafræði þar sem hvorki er um að ræða bein viðtöl við einstaklinga, 

spurningalista né töluleg gögn sem unnið er út frá. Aðferðirnar sem rannsakandi notar við 

þetta verkefni er því blanda af tveimur aðferðum, innihaldsgreining (e. content analysis) 

og fyrirliggjandi gögn eða skrifborðsrannsókn (e. secondary research og e. desk research). 

Báðar þessar aðferðir falla undir flokk eigindlegrar aðferðafræði.  

Auk þess sem bækurnar tvær og efni þeirra er greint, skoðar rannsakandi einnig 

upplifun einstaklinga í gegnum bloggsíður, fréttavefi, athugasemdakerfi fjöl- og 

samfélagsmiðla og svo framvegis. Það er ekki um auðugan garð að grisja þegar kemur að 

empirískum rannsóknum á sjálfshjálparbókum eða efni þeirra svo þar af leiðandi er 

meginþorri upplýsinga að finna á veraldarvefnum.  

Hér vill rannsakandi einnig ítreka að við yfirferð bókanna tveggja er skrifuð út frá 

sjónarhorni Gladwell sjálfs og hvernig hann túlkar efnið en ekki hvernig rannsakandi túlkar 

efnið eða staðreyndir sem rannsakandi hefur heimilidir fyrir. Þar sem rannsóknarefnið er 

óhefðbundið kallar þá að aðrar aðferðir og þykir rannsakanda mikilvægt að efni bókanna 

eins og höfundur meðhöndlar það og einnig hans sjónarhorn komi rétt fram. Auk þess er 

það mikilvægt til þess að hægt sé að átta sig á öðrum þáttum verkefnisins líkt og 

gagnrýninni sem höfundur fær fyrir efni sitt. Notar því rannsakandi orðið „höfundur“ 

þegar fjallað er um Gladwell en „rannsakandi“ þegar rannsakandi á við sjálfa sig. Hins 

vegar er yfirferð kenninganna í byrjun hvors kafla fyrir sig skrifuð út frá sjónarhorni 

rannsakanda. 

Einnig er rýnt í viðtöl við höfund bókanna, kenningar sem settar eru fram rannsakaðar 

og rýnt í fræðigreinar og rit í þeim tilgangi að skoða meðferð Gladwell á efnistökum sínum 

og þeim kenningum sem hann notar í bókum sínum. Tilgangur þess hluta rannsóknarinnar 

er því að leita svara við þeim hluta rannsóknarspurningarinnar: „Fyrir hverja eru þessar 

bækur?“ Rannsakandi leitast einnig þar við að greina viðbrögð og upplifanir lesenda 
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bókanna í þeim tilgangi að fá heildarmynd á lesendahópinn og hvernig sá hópur nýtir sér 

efnivið bókanna. Til þess að svara seinni hluta rannsóknarspurningarinnar um það hvort 

slíkar bókmenntir hafa hagnýtt gildi mun rannsakandi máta kenningar og aðferðir innan 

viðskiptafræðinnar við boðskap bókanna.  

4.2 Aðferðafræði rannsókna í félagsvísindum 

Aðferðafræði rannsókna í félagsvísindum skiptist í tvær aðferðir, annars vegar 

megindlegar (e. quantitative) rannsóknir og eigindlegar (e. qualitative) rannsóknir hins 

vegar. Besta leiðin til þess að ákveða hvorri aðferðinni á að beita, er að átta sig á tilgangi 

hverrar rannsóknar fyrir sig og hvert markmið rannsakenda er með rannsókninni. Einnig 

þarf að líta til þess hvernig rannsakandi ætlar sér að afla gagna og upplýsinga sem nota á 

og hvernig takast eigi á við þau vandamál sem geta komið upp við gagnasöfnun, úrvinnslu 

og túlkun niðurstaðna og hvernig eigi að svara rannsóknarspurningunni sem lagt er með 

í upphafi. 

Megindlegar rannsóknir fela í sér töluleg gögn eða upplýsingar sem rannsakendur 

vinna úr en eigindlegir rannsakendur einblína á manneskjuna og túlka upplýsingar sem 

viðmælandi gefur frá sér út frá þeirra upplifun (Blumberg, Cooper, og Schindler, 2005). 

Sem dæmi má nefna að til þess að komast að því hvernig flóttamönnum gengur að 

aðlagast íslensku samfélagi er mun betra að ræða við einstaklingana sem tilheyra þeim 

hópi sem verið er að rannsaka heldur en að senda út staðlaða spurningalista. Þegar 

stöðluðum spurningalista er svarað, er hættan sú að ýmsar upplýsingar eða upplifanir sem 

skipta máli komi ekki fram í dagsljósið. Það er vegna þess að rannsakandinn sjálfur semur 

spurningarnar og hefur hann ekki verið í þeim aðstæðum sem þátttakendur hafa verið í 

og hefur þar af leiðandi takmarkaðan skilning á þeirra upplifun. 

Eigindleg aðferðafræði er notuð til þess að öðlast betri skilning á því hvernig 

einstaklingar skilja og túlka heiminn í kringum sig með því að afla gagna um það hvaða 

merkingu það leggur í aðstæður sínar og reynslu. Rannsakendur gera það með því til 

dæmis að taka djúpviðtöl og spyrja spurninga sem þeir setja svo upp í eigindlega 

aðferðafræðihönnun (e. qualitative research design). Spurningar og svör eru ekki á 

stöðluðu formi heldur er frekar reynt að eiga samtal við einstaklinginn/einstaklingana til 

þess að reyna að fá viðkomandi til þess að lýsa upplifun sinni og reynslu og eru því viðtölin 

tekin upp á myndband eða á hljóðupptökutæki.  
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Önnur aðferð innan eigindlegra rannsókna er kölluð beint áhorf (e. participant 

observation) þar rannsakendur fylgjast með þátttakendum í þeirra umhverfi til þess að fá 

sem raunverulegasta mynd af því ástandi eða aðstæðum sem verið er að rannsaka. 

Útkoma þessara viðtala eða athugana er ekki sett í tölulegt samhengi heldur eru viðtölin 

kóðuð (e. coding) og sett fram hugtök eða þemu sem lýsa sameiginlegum einkennum eða 

upplifunum mismunandi hópa og einstaklinga. Tilgangur eigindlegra rannsókna er að leita 

nýrrar þekkingar og byggja upp kenningu með aðleiðslu frekar en að prófa tilgátu líkt og 

megindlegar rannsóknir hafa tileinkað sér. Eigindlegar rannsóknir geta þannig veitt innsýn 

í rannsóknarefni sem getur reynst erfitt með megindlegum aðferðum (Blumberg o.fl., 

2005) og (Merriam og Merriam, 2009). 

Félags- og mannfræðingar hafa í miklum mæli nýtt sér aðferðir eigindlegra rannsókna 

en einnig fjölmargar aðrar stéttir eins og læknar, sálfræðingar, lögmenn, kennarar og svo 

framvegis. Merriam (2009) vitnar í bók þeirra Bogdan og Biklen þar sem talað er um að 

uppruna eigindlegra rannsókna megi rekja til annars og þriðja áratugs síðustu aldar þar 

sem félagsfræðingar í Chicago gerðu rannsókn á áhrifum samfélagslegs samhengis og eru 

skráningar þeirra mjög í anda nútíma eigindlegra aðferðafræða. Einnig nefnir Merriam 

(2009) að eftir að hafa fylgst með og rannsakað sín eigin tvö börn hafi sálfræðingurinn 

Jean Piaget sett fram kenningu sína um vitsmunaþroska sem hann er hvað þekktastur 

fyrir. 

4.3 Innihaldsgreining 

Líkt og nafnið gefur til kynna er tilgangur aðferðarinnar að greina innihald gagna sem við 

höfum yfir að ráða. Líkt og Merriam (2009) bendir á eru flest svið gagnagreininga í 

eigindlegum rannsóknum einhverskonar innihaldsgreining (e. content analysis). 

Hinsvegar er innihaldsgreining, sem aðferð, kerfisbundin greining gagna sem eru síðan 

flokkuð niður í frumhugtök. Blumberg o.fl. (2005) segja að innihaldsgreining hafi það að 

megin markmiði að grynnka á hinu gífurlega magni upplýsinga sem rannsakandi hefur í 

höndunum og gera upplýsingarnar meðfærilegri til úrvinnslu. Við innihaldsgreiningu er 

beitt svokallaðri kóðun (e. coding) en þá er farið yfir rannsóknargögnin og greint ákveðin 

þemu eða sameiginleg einkenni sem koma fram. Rannsakandi fer yfir gögnin, finnur þessi 

sameiginlegu einkenni og merkir þau og kallast það kóðamerking (e. coding label). Þá 

getur rannsakandi skráð þau niður og skoðað tíðni þeirra í gögnunum sem hann hefur 
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safnað. Samkvæmt Blumberg o.fl. (2005) er jafnréttmætt að hefja yfirferð gagnanna með 

fyrirfram ákveðna kóða í huga sem endurspeglar þá rannsóknarspurninguna eða hefja 

rannsóknina kóðalaus og leyfa þeim að koma upp á yfirborðið í gegnum 

rannsóknarvinnuna.  

Bæði er hægt að kóða í tölvu eða rannsakandi sjálfur annast kóðunina handvirkt. Þegar 

farið er yfir afritun viðtala, blaðagreinar, skjöl, bækur eða hverskyns texta er 

innihaldsgreining verulega mikilvæg. Kóðunin gefur rannsakanda gott yfirlit yfir hvaða 

orð, orðræða, hugtök eða sameiginleg einkenni koma síendurtekið fram. Rannsakandi 

velur því kóðana sem skal einbeita sér að, dregur þá kóða saman úr gögnunum og fær 

einfaldari heildarmynd á þær upplýsingar sem hann notar svo til þess að vinna að 

rannsókninni (Blumberg o.fl., 2005). Tekið skal fram að einnig er hægt að beita 

innihaldsgreiningu á hljóðupptökur og myndbandsupptökur þótt hér sé að mestu leyti 

fjallað um textayfirferð.  

Sem dæmi má nefna ef skipulagsheild vill láta athuga hvernig umfjöllun hún fær á 

frétta- og samfélagsmiðlum er hægt að fara yfir allar fréttir, greinar og skrif á 

samfélagsmiðlum sem birst hafa og kóða orðræðuna í þeim gögnum. Ef til dæmis 

rannsakandi hefði fyrirfram ákveðið kóðamerkinguna „ósátt/ur“ getur hann þá dregið 

þennan kóða saman úr öllum gögnunum og fengið heildarmynd á tíðni ósáttra 

viðskiptavina. Með því að flokka niður í kóða er á einfaldan máta hægt að sjá hvort 

umfjöllunin er neikvæð, jákvæð eða að einhver ákveðin vara eða þjónusta er mikið til 

umræðu.  

Þrátt fyrir að aðferðin búi yfir mörgum kostum benda Busha og Harter á að helsta 

gagnrýnin á þessa aðferð sé að niðurstöður byggjast að miklu leyti á túlkun rannsakanda 

og getur því hlutleysi, eða skortur á hlutleysi, haft áhrif á niðurstöður (Busha og Harter, 

1980). Blumberg o.fl. (2005) lýsir þessu vandamáli með viðlíkingu við hina þekktu 

spurningu: „Er glasið hálffullt eða hálftómt?“ (Blumberg o.fl., 2005, bls. 294). Staðreyndin 

er sú að rætt er um sama glasið en svarið fer eftir hugarfari þess sem spurt er. 

4.4 Fyrirliggjandi gögn – Skrifborðsrannsókn 

Fyrirliggjandi gögn eða skrifborðsrannsókn er aðferð sem skoðar fyrirliggjandi gögn af 

ýmsum toga. Aðferðin er einnig nefnd viðbótarrannsókn (e. secondary research) eða talað 

er um að afla viðbótargagna (e. secondary data).  
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Þessi rannsóknaraðferð snýst um það að afla upplýsinga og gagna sem liggja fyrir og 

hafa því áður verið birt eða rannsökuð. Þá notar rannsakandinn gögnin til þess að draga 

saman efni upplýsinganna og nýta sér í rannsóknum sínum. Hægt er að nálgast gögnin 

sem nota á í rannsókninni á margvíslegum stöðum eins og á bókasöfnum, 

veraldarvefnum, ýmsum skjalasöfnum, gagnasöfnum, handbókum, kennslubókum, 

heimasíðum skipulagsheilda, ársskýrslum skipulagsheilda og stofnanna, fagtímaritum og 

svona mætti lengi telja (Jackson, 1994). 

Sem dæmi má nefna að skrifborðsrannóknum er mjög oft beitt þegar unnið er að 

markaðsrannsóknum en þá skoðar rannsakandi fyrirliggjandi gögn og rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á efninu og styðst við þær upplýsingar við ákvarðanatöku. (Jackson, 

1994). Einnig bendir Blumberg o.fl. (2005) á að í þessum aðstæðum er það oft til lítils 

gagns að rannsaka eitthvað upp á nýtt sem hefur áður verið margrannsakað og skýrt frá, 

þegar hægt er að nota þessi fyrirliggjandi gögn til þess að svara rannsóknarspurningunni 

sem lagt er upp með í upphafi. Einnig segir hann að það liggi í höndum rannsakanda hverju 

sinni að fara yfir og túlka gögninn á hugmyndaríkan og nytsamlegan hátt. Það gæti leitt til 

þess að dýrmætar upplýsingar sem verða á vegi rannsakanda muni jafnvel leiða hann á 

nýjar brautir  (Blumberg o.fl., 2005).  

Helsti kostur þessarar rannsóknaraðferðar samkvæmt Blumberg o.fl. (2005) er 

tvímælalaust tíma- og peningasparnaður þar sem hægt er að komast yfir gífurlegt magn 

upplýsinga á frekar skjótan og kostnaðarlítinn hátt. Takmarkanir aðferðarinnar eru þá á 

móti að reynst getur erfitt að sannreyna áreiðanleika og réttmæti gagna sem er gífurlega 

mikilvægt til þess að niðurstöðurnar skekkist ekki. Einnig gætu upplýsingarnar verið 

úreldar, gögnin eða úrtakið ekki nógu nákvæmt eða sýnir ekki þann hóp sem 

rannsakandinn þarf og einnig getur verið tímafrekt að rannsaka marga gagnabanka til 

þess að finna þau gögn sem kallast á við rannsóknarspurninguna sem sett er fram 

(Blumberg o.fl., 2005). Þetta rímar við það sem Buscha og Harter (1980) segja en þeir 

ítreka mikilvægi þess að meta hvaðan upplýsingarnar koma til þess að ákvarða réttmæti 

þeirra. Þeir nefna í þessu samhengi að þaulreyndir sagnfræðingar með gífurlega reynslu 

af rannsóknum á bakinu séu allir meðvitaðir um að skjöl og skrásetningar eigi að vera 

metin eftir áreiðanleika og réttmæti. Það getur hins vegar oft reynst erfitt að sannreyna 
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gögnin þar sem þau eru oft ævagömul og endurspegla oft skoðanir eða skrif ákveðins 

einstaklings. Það er því mikilvægt að meta gögnin sem á að nota með gagnrýnu hugarfari.  

Hér má sjá skýringarmynd af ferlinu eins og Jackson (1994) setur það fram: 

 

Mynd 1. Skýringarmynd af vinnuferli skrifborðsrannsóknar (Jackson, 1994, bls. 21). 
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5 Blink – Máttur undirmeðvitundar okkar 

Blink eftir Malcolm Gladwell verður nú tekin hér til umfjöllunar og kom hún út árið 2005. 

Þess má geta að bókin kom út árið 2009 í íslenskri þýðingu og var þá titill hennar Augnablik 

sem að mati rannsaknda er ágætis þýðing sem nær að fanga bæði merkingu erlenda 

titilsins sem og innihald bókarinnar.  

Eitt af aðalefnistökum bókarinnar Blink er hin svokallaða örsneiðitækni (e. thin slicing). 

Hér vill rannsakandi taka fram að hugtakið kom fyrst fram á sjónarsviðið í grein þeirra 

Ambady og Rosenthal (1992). Fjallaði greinin um yfirlitsrannsókn (e. meta analysis) sem 

þau gerðu og vildu þau rannsaka hversu nákvæmlega hægt væri að spá fyrir um hegðun 

eftir aðeins örskamma athugun. Létu þau nemendur horfa a örstutt (tíu og tvær sekúndur) 

myndband af kennara og áttu nemendurnir að meta hvort einstaklingurinn væri góður 

eða slæmur kennari. Komust þau að því að jafnvel á svo stuttum tíma gátu þátttakendur 

metið hæfni kennarana sem var í samræmi við mat nemenda kennaranna. Skilgreiningin 

er því sú að þetta er getan til þess bregðast við aðstæðum eða finna út mynstur sem er 

byggt á afar takmörkuðum upplýsingum (Ambady og Rosenthal, 1992).  

Bókin Blink hefst á sögu um J. Paul Getty safnið í Kaliforníu sem fékk tilboð um að kaupa 

sjaldgæfa gríska kouros styttu árið 1983. Samkvæmt Gladwell eru einungis um 200 slíkar 

styttur til í heiminum og hafa flestar verið í afar slæmu ásigkomulagi þegar þær hafa 

fundist við uppgröft. Styttan sem Getty safninu var boðin var hinsvegar í nánast 

óaðfinnanlegu ástandi og verðið var rétt undir 10 milljónum dollara. Getty safnið fór sér 

þó að engu óðslega þrátt fyrir að þeir vildu umfram allt tryggja sér styttuna. Getty safnið 

var á þeim tíma ungt safn og þurfti fleiri gripi til þess að byggja upp safnið sitt og laða að 

viðskiptavini. Getty safnið hófst því handa við að rannsaka uppruna styttunnar til þess að 

sannreyna að ekki væri eftirlíking hér á ferð heldur ósvikin kouros stytta. Styttan var 

sambærileg öðrum slíkum í útliti og stíllinn passaði við aðrar styttu sem hafði fundist við 

uppgröft í Aþenu svo hægt var að tengja hana við ákveðinn stað og tímabil. Hins vegar 

reyndist það þrautinni þyngri að komast að uppruna styttunnar, hvar hún hafði fundist og 

hvenær. Listaverkasalinn sem bauð þeim styttuna til kaups gat hins vegar reitt fram hin 

ýmsu skjöl sem sýndu fram á að styttan hafði verið í einkaeigu svissnesks læknis frá árinu 

1930 og hann hafi upphaflega fengið hana frá grískum listaverkasala að nafni Roussos. 

Eftir að lögfræðingateymi Getty safnsins fékk þessi skjöl í hendurnar styrktist trú Getty 
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manna á því að styttan væri í raun ekta og tók þá við gífurleg rannsókn á styttunni. 

Allskyns viðurkenndum rannsóknaraðferðum var beitt og voru helstu sérfræðingar á sínu 

sviði fengnir til verksins. Beitt var röntgentækni, fengin var þrívíddarsmásjá með 

einstaklega hárri myndupplausn, ljósgreining var notuð, sýni tekin úr styttunni og svona 

mætti lengi telja. Í stuttu máli voru flestum, ef ekki öllum, rannsóknaraðferðum beitt og 

notaður hátæknibúnaður til verksins sem stýrt var af helstu sérfræðingum frá öllum 

heimshornum.  

Eftir allar þessar rannsóknir kom í ljós að styttan var úr dólómít (e. dolomite) marmara 

sem kom úr aldagamalli námu frá grísku eyjunni Thasos og yfirborðið styttunnar var úr 

þunnu lagi af kalsíti (e. calcite). Þetta þótti einstaklega þýðingarmikil uppgötvun þar sem 

dólómít getur einungis orðið að kalsíti eftir hundruði ef ekki þúsundir ára. Niðurstaða 

sérfræðinganna var því að þetta var ekki einhver samtíðareftirlíking, styttan var án efa 

mjög gömul. Þetta var fullnægjandi svar fyrir Getty safnið og því, eftir 14 mánaða 

rannsóknarferli, samþykkti safnið að kaupa styttuna og setti upp sýningu henni til heiðurs. 

Það var engu til sparað við þessa sýningu; The New York Times birti forsíðufrétt um 

styttuna, forstjóri fornminjadeildar Getty safnsins skrifaði lofræðu um gripinn í virtu 

fagtímariti og fagfólk innan geirans streymdi að. En þá hófust vandræði Getty safnsins 

fyrir alvöru. Þónokkrir sérfræðingar sem komu til þess að berja gripinn augum fundu fyrir 

óþægindum í nærveru styttunnar. Strax við fyrstu sýn, á fyrstu sekúndunum, létu þeir 

ýmis orð falla um tilfinningar sínar í garð styttunnar. Það sem þau sögðu var:  

➢ „Hún bara lítur ekki rétt út“ 

➢ „Mér þykir leitt að heyra að þið ætlið að kaupa þessa styttu“ 

➢ „Mér er óglatt“ 

➢ „Ég get ekki komið tilfinningum mínum í orð, það er bara eitthvað við neglurnar 
á styttunni“ 

➢ „Fersk“ 

➢ „Eruð þið búin að borga fyrir þetta? Ef svo er, reynið af öllum mætti að fá 
endurgreitt. Ef þið eruð ekki búin að borga, sleppið því“ 

➢ „Tilfinningin sem ég upplifi er kuldi, mér líður eins og það sé gler á milli mín og 
styttunnar“   
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Allir þessir einstaklingar voru sérfræðingar á sínu sviði og höfðu mikla reynslu af 

fornminjum. Sumir minntust einnig á að gripurinn leit of „nýlega“ út, því þeir sem bjuggu 

yfir reynslu af uppgreftri höfðu orð á því að ef gripur hefði legið svona lengi í jörðinni væri 

nær ómögulegt að hann hefði þennan fallega ljósbrúna ljóma. Smátt og smátt varð svo 

ósennilegra að styttan væri í raun ekta kouros. Fengnir voru sérfræðingar beint frá 

Grikklandi sem voru sammála því að stærðarhlutföll og líkamlegt atgervi styttunnar væru 

ekki í samræmi við eitt tímabil heldur væri styttan blanda af mörgum stílum frá 

mismunandi tímabilum og stöðum. Við nánari athugun á skjölunum sem átti að sanna 

uppruna hennar kom í ljós að þau voru fölsuð. Sem dæmi má nefna að póstfangið sem 

var á skjölunum var ekki til á þeim tíma sem þau voru gefin út og bankareikningar 

sömuleiðis.  

En hvað með niðurstöður efnagreiningarinnar á ytra byrði styttunnar sem áttu að sýna 

með óyggjandi hætti að hún væri ekta? Þær niðurstöður voru og eru því miður ekki svona 

klipptar og skornar því sýnt var fram á að hægt væri að ná sambærilegum árangri á 

nokkrum mánuðum með kartöflumold. Samkvæmt bókinni stendur nú í minjaskrá 

safnsins: Um það bil 530 fyrir krist eða nútímafölsun.  

Þessi saga er í raun kjarni bókarinnar Blink. Innan um alla sérfræðingana og þrátt fyrir 

allar tæknilegu rannsóknaraðferðirnar voru þarna einstaklingar sem gátu „séð“ eða 

„fundið fyrir“ einhverju afbrigðilegu við styttuna á innan við tveimur sekúndum, eða á 

einu augnabliki. Gladwell segir sjálfur að það séu til margar bækur sem taka á svipuðu efni 

en það sem hann hefur áhuga á að skoða í þessari bók sé minnstu agnirnar sem byggja 

upp heildarmynd af því sem gerist í lífi okkar á hverjum degi. Hann vill að við öðlumst betri 

skilning á okkur sjálfum, umhverfi okkar, hegðun og samskiptum við annað fólk og 

hættum að skoða alltaf stóru myndina og leggja meiri áherslu á smáatriðin. Með því 

munum við byggja betri heim og breyta því hvernig atvinnuviðtölum er háttað, hvaða 

meðferðarúrræði eru í boði fyrir hjónabandsörðugleika, hvernig stríð eru háð og svo 

framvegis. Gladwell óskar þess að við sem einstaklingar áttum okkur á því að það eitt 

augnablik geti verið jafndýrmætt og hárnákvæmt greiningarferli yfir lengri tíma. 

5.1 Höfuðatriðin þrjú 

Höfundur bókarinnar segir að verkefni Blink séu þrjú (Gladwell, 2005, bls 14): 
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1. Í fyrsta lagi að sannfæra lesanda um þá einföldu (að mati höfundar) staðreynd að 

ákvarðanir sem teknar eru á augabragði geta verið alveg jafngóðar og þær 

ákvarðanir sem teknar eru eftir miklar vangaveltur og af mikilli varfærni.   

2. Í öðru lagi hvenær eigum við að treysta innsæi okkar og hvenær eigum við að 

tortryggja það? 

3. Í þriðja lagi, og samkvæmt höfundi það einna mikilvægast, að sýna fram á að 

hægt sé að læra að taka betri skyndiákvarðanir og stjórna fyrstu hughrifum. 

5.1.1 Undirmeðvitundin 

Eins og áður sagði er fyrsta sagan gott dæmi um kjarna bókarinnar. Sögurnar í bókinni eru 

ótalmargar og mismunandi. Það væri of langt mál að taka þær allar ítarlega fyrir en til 

þess að fá heildarmynd af efnistökum bókarinnar verða nokkrar teknar fyrir.  

Vísindamenn við Háskólann í Iowa létu þátttakendur snúa við spilum úr tveimur 

mismunandi spilastokkum, rauðum og bláum. Annar stokkurinn var með hærri 

peningaverðlaun en hinsvegar áhættumeiri, sem sagt að það var meiri hætta á að tapa 

stórt meðan hinn stokkurinn hafði lægri vinningsupphæðir en minni áhættu. Í stuttu máli 

voru niðurstöðurnar þær að eftir ákveðinn fjölda af spilum voru þátttakendur óafvitandi 

farnir að forðast áhættumeiri bunkann, að meðaltali 10 spil. Á þessum tímapunkti gátu 

þeir ekki útskýrt af hverju þeir voru að forðast annan bunkann. Það þurfti lengri spilatíma 

til þess að þeir áttuðu sig á því af hverju þeir gerðu þetta, það tók að meðaltali 80 spil. 

Rannsakendurnir prófuðu að tengja hendur þátttakenda við svitamæli og fóru 

þátttakendur að sýna svitaviðbrögð á sama tíma og þessi ómeðvitaða tilfinning fór að láta 

á sér kræla þrátt fyrir að á þessum tímapunkti gætu þeir ekki útskýrt hvers vegna þeir 

væru að forðast annan bunkann. Gladwell segir að þessi tilraun sýni á einfaldan hátt 

hvernig heilinn okkar notar tvær mismunandi leiðir til þess að leysa þrautir:  

➢ Meðvituð lausnarleit: Þessa aðferð þekkjum við vel. Við leitum í fyrri reynslu á 
rökvísan hátt og reynum að útiloka möguleikana sem ganga ekki upp. En þessi 
aðferð er þung í vöfum og við þurfum mikið af upplýsingum. Eins og áður sagði 
þurfti þessi aðferð 80 spil til þess að komast að réttri niðurstöðu.  

➢ Ómeðvituð lausnarleit: Þessi aðgerð er að krauma í undirmeðvitundini okkar 
og er heilinn eldsnöggur að átta sig á aðstæðum, leita og finna lausn. Í 
tilrauninni að ofan tók það undirmeðvitundina einungis 10 spil til þess að átta 
sig á því að það var ekki allt með felldu. Gallinn er hinsvegar að heilinn lætur 
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okkur ekki vita beint að hann hefur komist að niðurstöðu, svarið liggur djúpt í 
undirmeðvitund okkar og við fáum skilaboðin á undarlegan hátt, líkt og að 
svitna á lófunum. Meginkaflar eru númeraðir (en ekki útdráttur, formáli, 
heimildaskrá, viðauki). 

Samkvæmt höfundi er því mikilvægt að læra að hlusta á undirmeðvitundina þegar hún 

gefur okkur merki og er að reyna að segja okkur eitthvað.  

5.1.2 Örsneiðitæknin 

 Sálfræðingurinn John Gottman hefur verið starfandi frá níunda áratug síðustu aldar við 

Washington háskólann í Bandaríkjunum. Hann sérhæfir sig í samböndum fólks og er 

þekktur fyrir einstakan hæfileika til þess að spá fyrir um langlífi hjónabanda. Gottmann 

tekur upp myndbönd af samtölum hjóna og ef hann horfir á klukkustund getur hann spáð 

fyrir með 95% nákvæmni hvort þau verði ennþá gift eftir 15 ár. Ef hann horfir á 15 mínútur 

af samtalinu getur hann samt náð 90% nákvæmni og eftir einungis þrjár mínútur getur 

hann samt sem áður spáð nokkuð rétt fyrir um útkomuna. Gottmann er sprenglærður 

stærðfræðingur og notar hann stærðfræði til þess að greina myndböndin og hefur búið 

til kóða fyrir hin minnstu svipbrigði eða tilfinningu sem hjónin sýna. Kóðinn, SPAFF (e. 

Specific Affect), byggist á flokkum eins og reiði, óbeit, hlutlaus og svo framvegis. Gladwell 

horfði á myndband af samtali hjóna sem ræddi um nýja hvolpinn á heimilinu. Gladwell 

þótti þau ræða málið á glettinn hátt og fannst eins og þau ættu í góðu sambandi og ekkert 

alvarlegt lægi undir. Þegar Gottmann fór yfir kóðað myndbandið með honum kom hins 

vegar annað í ljós. Gladwell horfði á mörg myndbönd í viðbót og þótti honum það hreint 

yfirþyrmandi verkefni að reyna að fylgjast með öllum svipbrigðum, augnagotum og 

tilfinningum sem flæddu í samtölunum. Þegar uppi var staðið gat hann einungis knúið 

fram 50% réttleika en, eins og áður, eftir að hafa farið yfir viðtölin kóðuð gat hann séð 

það sem Gottmann var að benda á. Aðferð Gottmann byggist í raun og veru á því að 

kortleggja jákvæðu og neikvæðu tilfinningar hjónanna. Að hans mati er þá mjög auðvelt 

að sjá í hvaða átt þau stefna eða í raun hvor skalinn hefur yfirhöndina. Hins vegar segir 

Gottmann að það sé ein tilfinning sem sé mikilvægust og sterkust af þeim öllum til þess 

að spá rétt fyrir um framhaldið. Sú tilfinning er fyrirlitning (e. contempt) og segir 

Gottmann að það sé mikill munur á því að segja eitthvað móðgandi í hita leiksins eða að 

sýna fyrirlitningu. Við það að sýna fyrirlitningu hefur annar einstaklingurinn sett sig á 
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hærri stall en hinn og þá raskast jafnvægið milli hjónanna auk þess sem fyrirlitning er sú 

tilfinning sem er hvað nálægust viðbjóði og leiðir af sér höfnunartilfinningu.  

Þrátt fyrir að aðferð Gottmann byggist á stærðfræðilegum útreikningum segir Gladwell 

að hann hafi tileinkað sér sérstaka aðferð til þess að spá fyrir um framhald hjónabanda. 

Þessi aðferð er kölluð að örsneiða (e. thin slicing) og snýst um það að Gottmann áttaði sig 

á því að ef fyrirlitningin væri til staðar, þrátt fyrir allar aðrar upplýsingar sem hann hafði 

undir höndunum, væru yfirgnæfandi líkur á því að hjónabandið myndi enda með skilnaði. 

Þrátt fyrir að hann hefði aragrúa af upplýsingum náði hann að sigta út og skorða sig við 

það allra mikilvægasta sem kom að sambandi hjónanna, hann var semsagt að örsneiða 

samskipti hjónanna. 

Gladwell veltir síðan upp spurningu sem tengist atvinnuviðtölum. Ef lesandi væri í 

þeirri aðstöðu að íhuga að ráða hann til starfa og þá eru mörg persónuleikaeinkenni sem 

þarf að hafa í huga eins og heiðarleiki, vinnusemi, vilji til þess að prófa nýja hluti og svo 

framvegis. Hann gefur upp tvo möguleika; annað hvort að kynnast honum hægt og rólega 

tvisvar í viku yfir heilt ár þangað til vinskapur hefur myndast (thick slice) eða fá að líta yfir 

heimili hans í 30 mínútur þegar hann er ekki heima (thin slice). Þessu til stuðnings nefnir 

hann tilraun sálfræðingsins Samuel Gosling sem fékk nána vini til þess að meta vini sína 

eftir fimm þátta persónulíkaninu ((e. The Big Five Inventory) sjá kafla 8.1.2). Nánu vinirnir 

gátu lýst persónuleikum vina sinna á nokkuð raunsæjan hátt enda hafa þeir þekkst lengi 

(thick slicing). Síðan fékk Gosling algjörlega ókunnugt fólk til þess að eyða 15 mínútum í 

herbergjum sömu nemenda sem voru metnir af nánum vinum og áttu hinir ókunnugu að 

svara spurningalista um íbúa herbergjanna (thin slicing). Hinir ókunnugu gátu ekki metið 

fyrsta atriði fimm þáttanna eins vel sem er úthverfa (e. extraversion), nánu vinirnir gátu 

metið þátt tvö aðeins betur en hinir ókunnugu sem er samskiptaleikni (e. agreeableness) 

en þegar kom að síðustu þremur þáttunum stóðu hinir ókunnugu sig töluvert betur og 

því, stóðu þeir sig töluvert betur ef litið er á heildarniðurstöður. Höfundur segir að hlutir 

eins og hvort einstaklingur raði geisladiskunum sínum í stafrófsröð eða hafi Harvard 

prófgráðuna sína hangandi á veggnum segi oft meira um persónuleika fólks heldur en 

spjall eða jafnvel atvinnuviðtal. Þegar fólk talar um sjálft sig getur það oft gefið rangar 

upplýsingar eða villandi hugmyndir um sjálft sig, í raun, við sjáum okkur ekki á hlutlausan 

hátt. Hinir ókunnugu gátu sigtað út þær upplýsingar sem skiptu máli um einstaklingana 



 

42 

án þess að truflast af beinum samskiptum við þá og óviðkomandi upplýsingum. Á sama 

hátt sá sálfræðingurinn Gottmann ekki tilgang í því að spyrja fólk beinna spurninga um 

stöðu hjónabands þeirra einfaldlega vegna þess að svörin sem hann fengi gæfu brenglaða 

mynd af raunverulegu ástandi sambandsins.  

Höfundur heldur svo áfram á þessari braut og talar um rannsókn á læknamistökum 

sem sýna að það séu lítil tengsl milli hæfni lækna og hversu mörg málaferli eru gegn þeim. 

Þeir læknar sem gáfu sjúklingum sínum tíma, persónulega þjónustu, voru með allar 

gráðurnar sínar rammaðar inn á veggnum og svo framvegis höfðu langtum færri málaferli 

gegn sér heldur en þeir ópersónulegu þrátt fyrir að fyrri hópurinn væri jafnvel ekki eins 

hæfur og hafi í raun brotið á sjúklingum. Upplifun sjúklingsins var að þessi læknir hlaut að 

vera góður einstaklingur og voru þess vegna ragari við að kæra, fas og umhverfi læknisins 

gaf þeim góða tilfinningu. Í þessu samhengi fjallaði hann um margar frægar persónur, 

bæði úr mannkynssögunni og leikara, eins og til dæmis Tom Hanks. Það eru margir 

leikarar betri og fyndnari en hann, en fólk horfir á Tom Hanks og fær góða tilfinningu. Að 

þeirra mati er hann er góður einstaklingur og fólk vill bjarga Tom Hanks úr ýmislegum 

aðstæðum, hann má ekki deyja því hann er góður maður. Þessir einstaklingar eru að 

hlusta á tilfinningar sínar og í raun að örsneiða aðra án þess að þekkja einstaklinginn í 

raun og veru. 

5.1.3 Ómeðvituð viðbrögð 

Gladwell fjallar um hvað gerist bakvið lokaðar dyr undirmeðvitundar okkar. Margir þeir 

sem hafa tileinkað sér örsneiðitæknina upplifa til að mynda líkamleg viðbrögð. Líkt og 

með kourosinn í upphafi bókarinnar voru fyrstu viðbrögð ýmissa sérfræðinga að glopra út 

úr sér: „Ó en leiðinlegt að heyra“ þegar þeir fréttu af kaupunum á styttunni. Sama var 

uppi á teningnum með þátttakendurna í spilatilraun Háskólans í Iowa því þátttakendurnir 

fóru að sýna líkamleg viðbrögð, það er að segja svitna á lófunum, áður en þeir gerðu sér 

almennilega grein fyrir því hvor spilastokkurinn væri betri. Samkvæmt höfundi er þetta 

undirmeðvitundin okkar að krauma upp á yfirborðið og láta okkur vita að hér sé ekki allt 

með felldu. Höfundur segir frá milljarðamæring sem gaf ávallt ýmsar háleitar útskýringar 

á velgengni sinni en þegar talað var við son hans sagði sonurinn einfaldlega að faðir hans 

fékk alltaf verk í bakið sem fyrirboða um að eitthvað slæmt væri að gerast á 
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fjármálamarkaðinum. Þarna fer höfundur að skoða hvað gerist á bakvið lokaðar dyr 

undirmeðvitundar okkar, sem sagt að fá einhverja ákveðna tilfinningu.  

Sálfræðingurinn John Bargh rannsakaði þessar lokuðu dyr og hvort hægt væri að 

stjórna hughrifum einstaklinga eða aðlögunarhæfni undirmeðvitundarinnar (e. adaptive 

unconscious). Hann lét þátttakendur hafa setningar sem innihélt fimm orð sem voru ekki 

í réttri röð og áttu þátttakendur að mynda setningar sem innihélt fjögur orð. Þetta leit út 

eins og einfalt málfræðipróf. Hins vegar í hverri setningu voru orð eins og „gamall“, 

„hrukkur“, „bingo“, „Flórída“ og svo framvegis. Þessi orð fengu stóru heilatölvuna í 

þátttakendum til þess að setja sig í það ástand að vera gamall. Þátttakendur gengu hægar 

út úr stofunni eftir tilraunina og þeir höguðu sér eins og þeir væru gamlir. Tilraunir sem 

þessar eru kallaðar hugarundirbúnings tilraunir (e. priming experiments) og eru af 

margvíslegum toga. 

5.1.4 Frásagnarvandamál 

Gladwell segir einnig að við sem manneskjur eigum við frásagnarvandamál (e. storytelling 

problems) að stríða. Við sem einstaklingar erum of fljót að koma með skýringar á því sem 

við höfum í raun enga útskýringu á. Það þýðir ekki að fólk sé að ljúga heldur er fólk í raun 

að ofhugsa hlutina og reyna að finna rökrétta skýringu á einhverju sem er virkilega erfitt 

að útskýra. Þarna er undirmeðvitundin okkar að verki, stóra tölvan sem vinnur bakvið 

lokaðar dyr og samkvæmt höfundi sýna þessar tilraunir hversu auðvelt það er að hafa 

áhrif á og þar af leiðandi stjórnast af hughrifum okkar, samanber tilraun John Bargh. 

Höfundur segir að við þurfum miklu oftar að sættast á þá staðreynd að stundum vitum 

við einfaldlega ekki af hverju við hugsum svona eða hinsegin, eða af hverju okkur líður á 

einhvern hátt. Við þurfum miklu oftar að segja: „Ég veit það ekki“.  

Líkt og Gottmann spurði ekki hjónin beinar spurningar um samband þeirra og tilraun 

Samuel Gosling þegar hann fékk ókunnuga einstaklinga til þess að meta persónuleika fólks 

eftir herbergjum þeirra að þá erum við ekki sjálfum okkur samkvæm þegar kemur að því 

að segja hvað við raunverulega viljum. 

5.1.5 Undirmeðvitundin getur svikið okkur 

Gladwell skoðar svo hvað gerist þegar hugur okkar og fyrsta augnablikið bregst okkur. 

Sálfræðingar hafa notað próf sem heitir Implicit Association Test (hér eftir IAT) sem var 
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hannað til þess að rannsaka hversu mikil áhrif undirmeðvitundin hefur á skoðanir og 

hegðun okkar. Prófið er tekið í tölvu svo hægt sé að mæla upp á millisekúndu hversu skjót 

viðbrögð okkar eru. IAT er þannig uppbyggt að þú átt að flokka orð, nöfn, störf, kyn og 

kynþátt og tengja við þá flokka sem gefnir eru, eins fljótt og mögulegt er og algjörlega án 

umhugsunar. Dæmi: Það eru tveir flokkar: „Karlmaður/Starfsframi“ og „Kona/Fjölskylda“. 

Síðan koma orð eins og; „Matt“, „Lisa“, „þvottur“, „fyrirtæki“, „eldhús“, „skrifstofa“, 

„Joan“, „Derek“ og svo framvegis. Síðan er flokkunum snúið við yfir í: 

„Karlmaður/Fjölskylda“ og „Kona/Starfsframi“ en sömu orð og nöfn koma upp. Þá vandast 

málið hjá flestum því þar sem þú hefur engan tíma til að hugsa ertu í raun að treysta á 

undirmeðvitundina og þarna koma hinar sönnu skoðanir þínar strax upp á yfirborðið. 

Þessi hluti IAT prófsins kallast starfsframaprófið.  

Það er einnig hluti sem heitir kynþáttaprófið. Þá eru notuð orð eins og: „illur“, 

„stórfenglegur“, „sársauki“ og svo framvegis. Einnig eru notaðar myndir af hvítu og svörtu 

fólki. Flokkarnir eru „Evrópsk-amerískur/Slæmur“ og „Afrísk-amerískur/Góður“. Líkt og í 

starfsframaprófinu er flokkunum síðan skipt upp, slæmur og góður er parað við hinn 

kynþáttinn.  

Móðir Gladwell er frá Jamaíka svo Gladwell sjálfur er dökkur á hörund. Hann tók prófið 

og niðurstöðurnar hans komu honum verulega í opna skjöldu. Hans niðurstaða var sú að 

hann hafði miðlungs tilhneigingu til þess að hallast frekar að hvítu fólki. Að hans mati 

þýðir þetta ekki að hann sé uppfullur af sjálfshatri og kynþáttafordómum heldur að 

skoðanir okkar á ákveðnum málefnum eins og kyni og kynþætti skiptast í og virka í tveimur 

lögum: Ytra lagið eru okkar meðvituðu skoðanir eða það sem við ákveðum að trúa og það 

stýrir hegðun okkar meðvitað. Sem dæmi er að vera meðvitað fordómafullur gagnvart 

ákveðnum kynþáttum og þar af leiðandi finnast það í lagi að svartir einstaklingar eigi ekki 

að hafa sömu réttindi og hvítir. Hins vegar það sem IAT mælir er annað lag af skoðunum 

okkar, okkar ómeðvituðu skoðanir sem liggja undir ytra laginu og flæða út áður en við 

höfum tíma til þess að hugsa og við vitum oftast nær ekki af þeim.  

Þarna er stóra tölvan í undirmeðvitundinni að verki. Hún er sífellt að vinna úr 

upplýsingum úr umhverfinu eins og frá fólki sem við hittum, bókum sem við lesum, 

kvikmyndum sem við sjáum og svo framvegis. Allar þessar upplýsingar mynda skoðanir á 

ákveðnum málefnum og er það kjarninn af því sem IAT mælir.  
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Samkvæmt Gladwell eru líkur á því að þú algjörlega ómeðvitað hegðir þér aðeins 

öðruvísi í kringum svart fólk ef þú mælist sem einstaklingur sem hallast frekar að hvítum. 

Það eru miklar líkur á því að þú gerir þér engan veginn grein fyrir þessu en smáatriði eins 

og að mynda ekki augnsamband eða að líkamstjáning þín breytist getur haft áhrif á 

einstaklinginn sem þú ræðir við. Í þessu samhengi nefnir Gladwell að til dæmis í 

atvinnuviðtali gæti það litið út að svartur umsækjandi virðist áhugalaus um starfið eða 

lokaður sem veldur því að sá einstaklingur verði ekki ráðinn. Umsækjandinn er í raun og 

veru að bregðast við því hvernig hegðun stjórnandinn er að sýna af sér og setur viðtalið í 

raun úr jafnvægi og sýnir í raun ekki þá mannkosti sem umsækjandinn býr yfir.   

Segir Gladwell svo að andstæðan við þessa svokölluðu innbyggðu fordóma eru 

geislabaugsáhrifin ((e. halo effect) sjá kafla 8.1.1) líkt og Tom Hanks sem allir vilja bjarga 

því hann lítur út fyrir að vera svo góður maður og læknarnir sem enginn kærir þrátt fyrir 

alvarleg mistök í starfi.  

Gladwell nefnir einnig tilhneigingu okkar til þess að bera meira traust til hávaxinna 

karlmanna og samkvæmt Gladwell hafa rannsóknir sýnt að hávaxnir karlmenn eru að 

meðaltali hærra launaðir. Nefnir hann því til stuðnings að innan Bandaríkjanna eru 

einungis 14.5% karlmanna 6 fet (um það bil 183cm) eða hærri en á meðal 

framkvæmdastjóra Fortune 500 fyrirtækjanna eru 58% þeirra 6 fet eða hærri. Samkvæmt 

Gladwell er þetta í hnotskurn útskýringin á því af hverju svo margir vanhæfir einstaklingar 

komast til valda innan skipulagsheilda eða stjórnmálageirans. Ómeðvituðu skoðanir okkar 

eru að krauma upp á yfirborðið, við trúum að hávaxnir einstaklingar séu traustsins verðir 

og það er nákvæmlega þetta sem IAT mælir.  

Gladwell sagði frá bílasalanum Bob Golomb sem hafði verið hreint út sagt 

framúrskarandi bílasali um árabil. Að hans sögn, meðan aðrir bílasalar reyna að finna 

auðveld fórnarlömb og jafnvel leika á þá sem vita lítið um bíla, hafði Golomb það ávallt í 

huga að allir hefðu jafna möguleika á að kaupa bíl og dæma einstaklingana aldrei eftir 

útliti, kyni eða kynþætti. Á augnabliki greindi hann samband hjóna og hver færi með 

peningavöldin, hugarástand örvæntingafulla einstaklingsins sem hafði verið allan daginn 

að skoða bíla, bóndinn sem kom í fjósagallanum en var í raun forríkur eða hvort 

unglingurinn kæmi til baka á morgun með pabba. Hann hafði tileinkað sér 

örsneiðitæknina og uppskar eftir því, tryggan hóp viðskiptavina og fulla möppu af bréfum 
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frá þakklátum viðskiptavinum. Þarna má einnig leiða líkur að því að fjölmargir af 

trygglyndu viðskiptavinunum hafi mælt með Golomb við vini og vandamenn sem er 

ómetanlegt fyrir framtíðarviðskipti.  

En þarna komum við að þeim punkti hvort hægt sé að stjórna hugsunarhætti okkar og 

undirmeðvitund. Líkt og Bob Golomb ákvað með sjálfum sér, að koma fram við alla 

viðskiptavini sína á sama hátt og dæma engan á grunvelli útlits, kyns eða kynþáttar má 

einnig nefna nemanda sem tók IAT kynþáttaprófið á hverjum einasta degi og fékk alltaf 

sömu niðurstöðurnar, hann hneigðist á jákvæðari hátt til hvítra. Einn daginn fékk hann 

allt aðrar niðurstöður; hann var jákvæðari gagnvart svörtum og stóð hann á gati. Hann fór 

að rýna í hegðun sína þennan dag. Nemandinn var íþróttamaður sem stundaði frjálsar 

íþróttir og um morguninn hafði hann verið að horfa á Ólympíuleikana þar sem svartir oftar 

en ekki skara fram úr og sýnir svarta einstaklinga í jákvæðu ljósi.  

Gladwell segir að þarna komi skýrt fram hið ógnarvald sem undirmeðvitundin hafi yfir 

okkur og kraftur þess að geta örsneitt. Hins vegar sýni það einnig að hægt sé að stjórna 

og hafa jákvæð áhrif á undirmeðvitundina. Nefnir Gladwell dæmi að ef þú ert hvítur 

einstaklingur sem vill hafa áhrif á afstöðu sína til svartra ættir þú meðal annars að lesa 

bækur um Martin Luther King, umgangast fjölbreyttari hóp fólks og kynna þér menningu 

svartra. Í þessu samhengi mætti ráðleggja þeim sem mælst hefur með karllæga afstöðu 

til kvenna á framaprófinu að lesa bækur um og eftir sterkar kvenfyrirmyndir og jafnvel 

kynna sér sögu baráttukvenna.  

5.1.6 Magn upplýsinga skiptir máli 

Hvað eiga kaupsýslumenn á Wall Street, farsælir herhöfðingjar, hjúkrunarfræðingar á 

bráðamóttöku, spunaleikarar og slökkviliðsmenn sameiginlegt? Allir þessir einstaklingar 

þurfa að taka afdrífaríkar ákvarðanir á mjög skömmum tíma og oftar en ekki undir 

gífurlegri tímapressu. Í þessum aðstæðum skiptir hæfileikinn til þess að örsneiða gífurlega 

miklu máli. Er það virkilega betra að vera með mikið magn af upplýsingum og taka vel 

upplýsta ákvörðun? Líkt og Gottman og Gosling sýndu fram á, er oft hægt að komast að 

kjarna málsins ef maður nær að greina það sem skiptir máli og oft gerist það á þessu 

örskamma augnabliki. Gladwell fjallar síðan um það að við sem einstaklingar erum ekki 

óskeikul og stundum erum við bara ekki með nógu mikið af upplýsingum í höndunum til 

þess að taka rétta ákvörðun. Í þessum kafla er höfundur í þversögn við kaflann á undan 
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en hann segir að í sumum aðstæðum þarf samhengið að vera rétt. Að mati rannsakanda 

er höfundur bókar að vísa aftur í frásagnarvandamálin (e. storytelling problems) sem við 

sem einstaklingar búum yfir líkt og þegar við erum spurð beint út eigum við erfitt að 

útskýra nákvæmlega af hverju við höfum þessa ákveðnu skoðun.  

Gladwell talar um tónlistarmanninn Kenna sem í upphafi ferils síns fékk byr undir báða 

vængi þegar þekktir upptökustjórar, heimsfrægir tónlistarmenn og aðrir 

þungavigtarmenn í tónlistarheiminum kepptust við að senda lögin hans sín á milli og hrósa 

honum í hástert. Hann kom fram á tónleikum, hitaði upp fyrir hljómsveitina No Doubt 

sem var heimsfræg á þessum tíma og gerði tónlistarmyndband sem vann til verðlauna á 

VH1 tónlistarsjónvarpsstöðinni. Áheyrendurnir elskuðu hann og allt leit út fyrir að hann 

yrði næsta stórstjarna. En til þess að ná svo langt þarf tónlistarmaður að koma lagi í 

útvarpsspilun og til þess að fá lag spilað í útvarpinu þarf lagið að fara í gegnum prófanir 

hjá almenningi sem hlustar og gefur svo lögunum einkunn, hlustendapróf mætti segja. 

Þar kolféll Kenna. Það var erfitt að skilgreina tónlistina hans eða setja hana í einhvern 

ákveðinn flokk og var hann að fást við eitthvað nýtt í lagasmíðum og hinn almenni 

leikmaður skildi í raun ekki alveg út á hvað tónlistin gekk eða gat almennilega útskýrt 

hana. Kenna fékk ekki útvarpsspilun og þar með stóð frami hans í stað.  

Gladwell fjallar líka um mat í þessu samhengi. Það eru til sérfræðingar í 

matarprófunum sem hafa þróað með sér þann hæfileika að greina hin minnstu smáatriði 

í mat og drykk sem við, sem almennir neytendur, hugsum ekki um. Sem dæmi var tekið 

blint próf (e. blind test) á Coke og Pepsi sem er velþekkt saga. Einstaklingar eru látnir 

smakka Coke og Pepsi blindandi og segja hvort þeim þykir betra. Pepsi hafði næstum því 

alltaf vinninginn. Þegar Pepsi fór að ógna markaðsstöðu Coke fóru framleiðendur Coke að 

smakka til og breyta uppskriftinni þannig að drykkurinn líktist meira Pepsi og kallaði það 

„nýja kókið“ (e. new Coke). Aðdáendur Coke urðu vægast sagt brjálaðir og samkvæmt 

Gladwell voru mótmæli haldin um öll Bandaríkin. Coke hafði sem sagt eytt stórum 

fjárhæðum í markaðsrannsóknir og þróun á vörunni en þeir áttuðu sig ekki á því að þeir 

sem tóku þátt í prófununum vantaði þetta áðurnefnda samhengi. Þátttakendur eru bara 

að taka einn sopa. Það er ekki það sama og að drekka heila dós. Ef þátttakendur þyrftu að 

drekka heila dós gæti niðurstaðan verið allt önnur. Coke hefur meira bit á meðan Pepsi er 

sætara og hefur meiri sítruskeim og fer því eftir smekk hvers og eins hvorn drykkinn þeir 
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velja að drekka heila dós af. Í stuttu máli sagt, blint sopapróf er rangt samhengi fyrir 

leikmann, þrátt fyrir að sá einstaklingur drekki mikið af kóladrykkjum.  

Gladwell sagði einnig frá Burt Cheskin sem vann mikið við útlitshönnun á matvöru um 

miðja síðustu öld. Hann fékk það verkefni að auka sölu á smjörlíki sem viðbit. Hann gerði 

ýmsar kannanir og prófanir, litaði smjörlíkið gult svo það líktist smjöri meira, gerði 

bragðprófanir og fleira í þessum dúr. Gula smjörlíkið kom alltaf vel út í prófunum en salan 

jókst ekki. Hann sagði framleiðendunum því að pakka smjörlíkinu inn í álpappír sem í þá 

daga þótti merki um gæðavöru og setja gyllta kórónu á umbúðirnar. Um leið jókst salan. 

Cheskin sagði að hann myndi aldrei spyrja neytendur hreint út hvort þau myndu vilja 

smjörlíkið frekar í álpappír. Neytandinn myndi ekki geta svarað því almennilega eða á 

rökréttan hátt. Cheskin þurfti að finna út hvað neytandinn vildi án þess að neytandinn 

sjálfur vissi það. Það sem Cheskin var að gera var í raun að setja hlutina í samhengi fyrir 

neytandann.  

Um þessi atvik segir Gladwell að fyrsta upplifun sérfræðinga er allt önnur en 

leikmanna. Þegar maður verður sérfræðingur í einhverju verður smekkur okkar flóknari 

og þrengri. Samkvæmt höfundi bókar geta einungis sérfræðingar réttilega og á rökréttan 

hátt útskýrt viðbrögð sín eða skoðun. Á meðan sérfræðingar á sviði tónlistar þurftu ekki 

aðrar upplýsingar en tónlistina hans Kenna, þurfti hinn almenni hlustandi annað 

samhengi. Kenna hafði mikla persónutöfra sem skilaði sér í tónlistinni hans en til þess 

þurfti fólk að sjá hann spila opinberlega eða sjá tónlistarmyndbandið hans og þannig fá 

meiri dýpt og betri skilning á tónlistinni. Neytendur í sopaprófinu gátu ekki almennilega 

útskýrt af hverju þeir völdu frekar Pepsi heldur en Coke en matarsérfræðingarnir hefðu 

aldrei staðið á gati þegar kæmi að því að útlista muninum á drykkjunum.  

Gladwell segir þetta vera muninn á því að áður var rætt um að of mikið magn af 

upplýsingum gæti minnkað getu okkar til þess að leysa vandamál en núna er hann að tala 

um eitt af grunnstoðum okkar en það er að þekkja okkar eigin hug. Þó að við vitum hvort 

við viljum frekar Coke eða Pepsi eða við vitum hvaða smekk á tónlist við höfum getur 

ýmislegt sett okkur úr jafnvægi. Þegar við eigum að fara að greina eitthvað eða koma með 

skýringar á einhverju sem er í raun bara okkar eiginn smekkur eða innsæi, förum við að 

búa til skýringar sem hljóma rökréttar fyrir okkur og við breytum smekk eða skoðunum 

okkar í samræmi við útskýringar okkar. Það er nákvæmlega þetta sem skilur að 



 

49 

sérfræðingana og leikmenn. Sérfræðingarnir myndu aldrei láta blekkjast af eigin hug 

vegna þess að þeir hafa eytt mörgum árum í að þróa þennan hæfileika sinn og þjálfa sig í 

að komast að kjarna málsins meðan leikmenn hafa grynnri þekkingu á málinu. Er því 

samkvæmt höfundi auðvelt að hafa áhrif á skoðanir og smekk líkt og með útkomu IAT 

prófsins og þegar minnst var á orðin „gamall“, „Flórída“ og svo framvegis og þátttakendur 

gengu hægar eftir prófið. 

Sögurnar í Blink eru gífurlega margar og í þessari yfirferð var stiklað á stóru og reyndi 

rannsakandi eftir fremsta megni að velja þær sögur sem endurspegluðu hvað helst 

umfjöllunarefni bókarinnar. Að mati rannsakanda kom höfundur ansi víða við og hefði 

mátt minnka sögufjöldann töluvert og þá heldur kryfja sögurnar sem skipta máli betur 

með tilliti til þess sem höfundur er að reyna að segja með því að taka þær fyrir. Það má 

þó segja að Gladwell sjálfur sé að vissu leyti að örsneiða efnið með því að krafsa í 

yfirborðið og taka fyrir það sem hann telur mikilvægt í stað þess að kryfja einstök málefni 

til mergjar. 
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6 Outliers – Hverfulleiki tímasetninga og stéttarstöðu  

Umfjöllunarefni Outliers sem kom út árið 2008 er velgengni og hvað einkennir líf farsælla 

einstaklinga. Hluti hennar er byggð á rannsókn þeirra K. Anders Ericsson, Ralf Th. Krampe 

og Clemens Tesch-Römer frá árinu 1993 um áhrif úthugsaðra og meðvitaðra æfinga á 

vegferð einstaklinga sem skara fram úr á sínu sviði. Setti Gladwell í kjölfarið fram 

kenninguna um 10.000 klukkustundirnar í bókinni Outliers.  

Í rannsókn þeirra Ericsson o.fl. (1993) skoðuðu þeir meðal annars fiðluleikara og 

píanóleikara við Berlin‘s Elite Academy of Music. Hljóðfæraleikurunum var skipt í þrjá 

flokka; framúrskarandi nemendur, góðir nemendur og ágætisnemendur sem myndu ekki 

ná langt en yrðu fyrirtaks kennarar. Tekin voru viðtöl við nemendurna, þeir héldu dagbók 

og var spurt út í það hversu lengi þeir hefðu spilað á hljóðfærið, hversu mikið þeir æfðu í 

hverri viku og hvað þau gerðu í frítíma sínum. Niðurstöður rannsóknar þeirra var sú að 

þeir nemendur sem sköruðu fram úr höfðu að baki um það bil 10 ára reynslu af 

meðvituðum æfingum, það er að segja, með því einbeitta hugarfari að verða betri. Segja 

þeir að við þurfum í raun að endurskilgreina hvað við köllum æfingu því rannsókn þeirra 

sýndi að þeir nemendur sem stunduðu markvissar æfingar sköruðu fram úr og var 

mikilvægasti þátturinn sá að með slíkum æfingum gátu þeir sótt upplýsingarnar eða 

hæfileikann fljótar í langtímaminnið heldur en hinir sem lakari voru. Skilgreina þeir 

markvissa æfingu (e. deliberate practice) á þann hátt að æft er með því einbeitta hugarfari 

að verða betri og koma ýmsir þættir þar við sögu líkt og speglun og endurgjöf einhvers 

annars líkt og kennara. Segja Ericsson o.fl. að til þess að ná þessu takmarki var margt sem 

spilaði inn í líkt og fjölskylduhagir sem þeir töldu afar mikilvægan þátt. Þeir nemendur 

sem áttu fjölskyldur sem studdu þá í náminu, réðu bestu kennarana og gáfu þeim tækifæri 

til þess að æfa sig stóðu framar hinum. Hvatning foreldra og/eða kennara skipti gífurlegu 

máli þar sem þessi tegund æfinga er ekki sérlega vel til þess fallin að vekja áhuga og er 

talin frekar leiðigjörn samkvæmt Ericsson o.fl. Það skipti líka máli hversu ungir 

nemendurnir byrjuðu og hvað nemendurnir gerðu í frítíma sínum líkt og að kenna tónlist 

og fleira í þeim dúr svo þau voru alltaf umvafin tónlistarheiminum. Lögðu þeir 

megináherslu á mikilvægi slíkra æfinga og voru niðurstöður þeirra að flestir sem stunduðu 

slíkar æfingar hefðu náð framúrskarandi árangri á 10 árum. Fyrir fiðluleikarana voru það 

í kringum 7.400 klukkustundir (Ericsson, Krampe og Tesch-Römer, 1993). 
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Aðaláhersla rannsóknar Ericsson o.fl sneri að skipulögðum og meðvituðum æfingum 

með það eitt í huga að verða betri og var það enn fremur titill greinarinnar. Gladwell hefur 

orðið fyrir gífurlegri gagnrýni vegna þess að hann þykir ekki taka það nægilega vel fram í 

bókinni. Verður sú gagnrýni skoðuð síðar í kafla 7.3. 

Samkvæmt orðabókagreiningu í upphafi bókarinnar þýðir orðið „outlier“ eitthvað sem 

er staðsett eða skilgreint öðruvísi en eitthvað af sama uppruna eða heild. Það mætti 

jafnvel útfæra orðið sem „undantekning“ á íslensku.  

6.1 10.000 klukkustundir 

Sú kenning og þær sögur sem Gladwell hefur valið máli sínu til stuðnings hafa vakið 

gríðarlega sterk viðbrögð. Hinsvegar að mati rannsakanda mætti byrja á því að rýna í orðið 

velgengni. Cambridge orðabókin skilgreinir velgengni (e. success) þannig að tekist hefur 

að fá jákvæðar niðurstöður eða ná þeim árangri sem vonast var eftir (The Cambridge 

English Dictionary, e.d.-b). Samkvæmt Galdwell er afstaða okkar til snillinga og farsælla 

einstaklinga sú að þeir búi yfir framúrskarandi hæfileikum og einstakri snilligáfu og við 

áætlum að þeir eiginleikar séu ástæða þess að þeir hafi skarað fram úr. Gladwell segir hins 

vegar að tilgangur Outliers sé sá að sýna fram á að þessi hugsunarháttur okkar sé rangur 

og þrátt fyrir að flestar ævisögur fjalli um að einstaklingarnir hafi alist upp við bágborin 

kjör en með gífurlegu striti unnið sig upp úr þeim aðstæðum og sigrað heiminn. Gladwell 

segir að það sé alltaf eitthvað í aðstæðum þessa einstaklinga sem gerir það að verkum að 

þeir komist á toppinn og við séum í raun öll afurð ákveðinna aðstæða. Að hans mati er 

nóg að spyrja farsæla einstaklinga hvaðan þeir koma til þess að skilja hvers vegna þeim 

hafi vegnað svo vel.  

Líkt og áður var fjallað um byggir Gladwell Outliers að nokkru leyti á 10.000 tíma 

kenningunni. Máli sínu til stuðnings fjallar hann um afmælisdaga íshokkíleikara í Kanada. 

Þar kom fram að flestir þeir sem voru í úrvalsliðinu, og þóttu því fremstir meðal jafningja, 

voru allir fæddir snemma á árinu og meirihlutinn í janúar eða febrúar. Flestir geta verið 

sammála því að á ákveðnum aldri í lífi barns getur verið himinn og haf á milli líkamsþroska 

barna sem fædd eru á sama ári en eiga afmæli í janúar og svo á móti í október. Því til 

stuðnings má nefna að Íslenski þroskalistinn sem hefur verið lagður fyrir leikskólabörn á 

Íslandi miðast við aldur í mánuðum og dögum en ekki almennt fæðingarár. Gladwell 

útskýrir að í Kanada eru ungir og efnilegir leikmenn valdir á ákveðnum tímapunkti til þess 
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að fara í svokallað úrvalslið þar sem þeir fá tækifæri til þess að æfa meira en bara á hinum 

hefðbundnu æfingatímum auk þess sem þeir fái betri og markvissari þjálfun. Þeir 

leikmenn sem eiga afmæli fyrr á árinu hafa þá tekið út meiri líkamlegan þroska heldur en 

þeir leikmenn sem eiga afmæli seinna á árinu og það eru því yfirgnæfandi líkur á því að 

þegar valið er í liðið verða þeir undir í valinu. Samkvæmt Gladwell er því ástæða þess að 

þeir nái í úrvalsdeildina og verði jafnvel stjörnuleikmenn því að þakka að þeir eigi afmæli 

fyrr á árinu. Þeir komast þá í aðstæður þar sem þeir geti æft meira og fyrr fyllt upp í þessa 

10.000 tíma og verði því að sjálfsögðu betri leikmenn með alla þessa reynslu á bakinu. 

Tekur Gladwell fleiri sögur úr íþróttalífinu þar sem sömu sögu er að segja líkt og í fótbolta 

í Tékklandi. Segir Gladwell að hér sé verið að sóa mikilvægum hæfileikum þar sem 

íþróttamenn fæddir seinna á árinu hafi aldrei möguleika á að þróa hæfileika sína líkt og 

hinir. Að hans mati ætti að þjálfa íþróttir á þann hátt að skipta eigi í hópa eftir 

fæðingardegi til þess að fá sem mest út úr hverjum einstakling.  

6.1.1 Tölvusnillingar 

Dæmisögurnar um Bill Gates, Bill Joy og Steve Jobs úr Outliers eru vel þekktar. Bill Joy, 

sem er talinn einn af áhrifamestu forriturum heims, endurskrifaði UNIX og Java og var 

einn af stofnendum Sun Microsystem sem var staðsett í Sílikondalnum. Hann lagði stund 

á stærðfræði en fékk áhuga á forritun þegar sú bylting varð að hætt var að nota kort í 

tölvurnar og fleiri en einn einstaklingur gátu forritað á sama tíma. Það var fyrir einskæra 

tilviljun að Joy var í Háskólanum í Michigan sem var einn af fáum háskólum í 

Bandaríkjunum sem áttu slíka tölvu árið 1971. Haft er eftir Joy að hann hafi verið að forrita 

alla daga og nætur þar sem hann og vinir hans fundu galla í tölvukerfinu sem gerði þeim 

kleift að komast hjá því að borga fyrir tímann sem þeir notuðu. Joy forritaði átta til tíu 

klukkustundir á dag í gegnum námið sitt og sagði Joy að á öðru ári sínu við Háskólann í 

Berkeley hafi hann verið orðinn verulega góður og bjó hann til forrit sem eru notuð enn 

þann dag í dag. Þegar hann var beðinn um að reikna út hversu langan tíma það hafi tekið 

að verða verulega góður svaraði hann: „Um það bil 10.000 klukkustundir.“  

Gladwell kafar líka dýpra í goðsögnina um Bill Gates. Segir hann að sagan sé ekki eins 

einföld og hún er sögð í dag; ungur og hæfileikaríkur stærðfræðingur fékk áhuga á 

forritun, hætti í Harvard og stofnaði Microsoft fyrirtækið. Hið rétta er að hann hafði lítinn 

áhuga á námi og þar sem foreldrar hans voru vel stæðir, faðir hans var farsæll 
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lögfræðingur og móðir hans var dóttir manns sem hafði efnast vel í bankageiranum, gátu 

þau sent hann í góðan einkaskóla á unglingsárunum. Mæðrafélagið í þeim skóla hélt ár 

hvert fjáröflun fyrir skólann og árið 1968 var ákveðið að kaupa tölvu sem var ekki með 

forritunarspjöldum heldur tölvu líkt og Bill Joy og vinir hans forrituðu á. Þessi tækni hafði 

verið fundin upp einungis örfáum árum áður og að sögn Bill Gates voru mjög fáir skólar 

sem höfðu yfir slíkri tækni að ráða. Bill Gates gat því í gagnfræðiskóla byrjað að forrita dag 

og nótt. Tölvutíminn var hinsvegar dýr á þessum tíma og svo fór að ekki var hægt að setja 

meiri pening í tölvutíma. Hinsvegar kom svo upp á daginn að móðir vinar Gates, sem var 

með honum í litla tölvuklúbbnum þeirra, var ein af stofnendum fyrirtækis sem leigði út 

tölvutíma til fyrirtækja. Hún bauð þeim að koma inn og villuprófa forritin þeirra um helgar 

í staðin fyrir frjálsan aðgang að tölvunum. Þeir gripu tækifærið á lofti og héldu áfram að 

forrita dag og nótt þar til fyrirtækið fór því miður á hausinn. Þeir dóu ekki ráðalausir og 

fóru að sniglast í kringum tölvudeild Háskólans í Washington. Þar fengu þeir frían 

tölvuaðgang gegn því að hjálpa til með forrit sem þeir voru að vinna að. Gates segist hafa 

verið heltekinn og notað hverja lausa stund til þess að forrita. Hann hafi sleppt meira og 

meira úr skóla og jafnvel vaknað á næturnar til þess að forrita ef það var eini lausi 

tölvutíminn sem honum bauðst. Hann hafi einnig náð að komast að sem forritari hjá 

manni sem hafði mikla tölvuþekkingu á þessum tíma og segir Gates að hann hafi lært hvað 

allra mest af honum. Þá var hann ennþá í gagnfræðiskóla en hann blekkti kennara sína og 

sannfærði þá um þetta væri einstaklingsverkefni fyrir skólann. Segir Gladwell að Gates 

hafi náð 10.000 tímunum á sjö árum og hefur eftir Gates að hann telji örfáa í heiminum 

hafa fengið slíkt tækifæri á þessum tíma, hann hafi verið einstaklega heppinn og þakkar 

hann röðum einstakra tækifæra að hann hafi náð slíkum árangri.  

Steve Jobs sem var einn af stofnendum tölvufyrirtækisins Apple átti ekki ríka foreldra 

eða var í skóla þar sem hann hafði aðgang að tölvu. Hann bjó hinsvegar í Kaliforníu þegar 

Sílikondalurinn byggðist upp og voru flestir nágrannar hans forritarar eða verkfræðingar 

hjá Hewlett-Packard tölvurisanum. Hann fékk mikinn áhuga á tölvum og gat leitað til 

nágranna sinna og skranmarkaða í hverfinu sínu auk þess sem Bill Hewlett, ein af 

stofnendum Hewlett-Packard, gaf honum varahluti. Hér tengir Galdwell þessar sögur 

saman við hversu ótrúleg tækifæri þessir menn fengu frá umhverfi sínu og þeir nýttu sér 

það til fullnustu og lögðu hart að sér.  
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Í umfjöllun sinni um mikilvægi fæðingardags íþróttamanna heldur Gladwell einnig 

áfram og fer yfir fæðingardaga 75 ríkustu einstaklinga mannkynssögunnar. Af þessum 75 

voru fjórtán Bandaríkjamenn sem allir voru fæddir með níu ára millibili, eða frá 1831-

1840, og eru þar á meðal John D. Rockafeller og Andrew Carnegie sem verma fyrsta og 

annað sætið. Ástæðan fyrir því, samkvæmt Gladwell, er að þessir einstaklingar voru á 

hárréttum aldri þegar ein stærsta iðn- og viðskiptabyltingin varð í Bandaríkjunum. Var það 

á árunum 1860-1870 með tilkomu Wall Street og járnbrautanna svo eitthvað sé nefnt. 

Þessir einstaklingar voru ekki of ungir svo þeir voru búnir að mótast sem heildrænir 

einstaklingar en ekki of gamlir til þess að sjá tækifærin og vera ekki fastir í gamla 

borgarastyrjaldarhugarfarinu. Gladwell tekur til fæðingardaga Bill Gates, Bill Joy og Steve 

Jobs. Eru þeir allir, ásamt mörgum fleiri áhrifamönnum úr Sílikondalnum, fæddir á bilinu 

1953-56 en þeir áðurnefndu þrír fæddir á bilinu 1954-55. Segir Gladwell að sömu sögu sé 

að segja með ríkustu menn mannskynssögunnar. Þeir voru á réttum aldri til þess að grípa 

tækifærin sem þeim gafst á réttum tíma. Ekki of ungir til þess að missa af tækifærunum 

og ekki of gamlir svo þeir væru jafnvel komnir með fjölskyldu eða væru fastir í gamla 

hugarfarinu og væru ekki tilbúnir til þess að tileinka sér nýja tækni. 

6.1.2 Tónlistarfólk 

Bítlarnir fengu snemma á ferlinum, fyrir einskæra tilviljun, það tækifæri að spila í 

Hamburg í Þýskalandi. Eigandi næturklúbbs í Hamburg fór til London til þess að hafa upp 

á hljómsveitum til þess að spila í klúbbnum sínum. Í London hitti hann fyrir tilviljun 

kaupsýslumann frá Liverpool sem setti hann í samband við tónlistarsenuna í Liverpool og 

þannig fengu Bítlarnir þetta tækifæri. Þeir fóru fimm sinnum til Hamburg þar sem þeir 

spiluðu í átta klukkustundir á dag, sjö daga vikunnar. Hefur Gladwell eftir John Lennon að 

þeir hafi lært sviðsframkomu og úthald auk þess sem þeir þurftu að læra að spila og 

útsetja alls konar mismunandi tónlistarstefnur. Þegar frægðarsól Bítlanna byrjaði að skína 

höfðu þeir spilað yfir 1200 tónleika og þegar þeir sömdu þær plötur sem taldar eru til 

meistaraverka þeirra voru þeir búnir að spila saman í um það bil 10 ár.  

Hið þekkta tónskáld, Wolfgang Amadeus Mozart, ber oft á góma þegar fjallað er um 

undrabörn eða snilligáfu enda byrjaði hann að semja tónverk í kringum sex ára aldurinn. 

Hins vegar vitnar Gladwell til sálfræðingsins Michael Howe sem skrifaði um snillinga og 

segir hann að í byrjun hafi faðir Mozart skrifað upp verkin hans og mögulega bætt þau í 
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leiðinni. Það var ekki fyrr en um tvítugsaldurinn sem Mozart fór að semja þau 

meistaraverk sem hann er hvað þekktastur fyrir og þá hafði hann verið að semja tónlist 

síðan hann var sex ára gamall. Notar Gladwell þessi dæmi til þess að sýna fram á að það 

þurfi tíma og strit til þess að teljast snillingur á einhverju sviði, líkt og Bítlarnir, Mozart, 

íþróttamenn og þungavigtarmennirnir í tölvuheiminum. 

6.1.3 Afburðagreind og snillingar 

Gladwell skoðar líka þá einstaklinga sem taldir eru gæddir mikilli snilligáfu og hafa 

einstaklega háa greindarvísitölu. Lewis Terman var ungur sálfræðiprófessor við Stanford 

háskólann rétt eftir fyrstu heimstyrjöldina og var greind og greindarpróf hans sérgrein. 

Hann bjó meðal annars til greindarvísitöluprófið Stanford-Binet sem er einn þekktasti 

mælikvarðinn á greind. Hann hitti ungan mann sem starfaði sem húsvörður við Stanford 

háskólann en þegar laus tími gafst læddist ungi maðurinn í píanóherbergið og spilaði 

gullfallega á píanóið. Hann hafði ekki verið í skóla síðan hann var sjö ára og voru 

heimilisaðstæður hans heldur bágbornar. Terman hugsaði með sér að hann hlyti að hafa 

háa greindarvísitölu. Hann hafði rétt fyrir sér og mældist hún um 140 sem er næstum því 

snilligáfa. Leiddi þetta til þess að Terman fór að hugsa hvort það væru fleiri einstaklingar 

eins og hann, einstaklingar sem eru fæddir snillingar. Hann leitaði og fann fjöldamörg 

börn og ungmenni sem höfðu einstaklega háa greindarvísitölu. Hann fékk styrk frá ríkinu 

og bað kennara víðsvegar um landið að tilnefna gáfuðustu nemendur sína. Eftir heilmiklar 

prófanir Terman búinn að sigta út úr 250.000 börnum víðsvegar um landið og fann 1470 

börn sem voru öll með greindarvísitölu á bilinu 140-200 og framundan var ein viðamesta 

rannsókn á greind sem gerð hefur verið. Það var haft eftir Terman að ekkert í heiminum 

væri eins mikilvægt og greinarvísitala, nema kannski siðferðiskennd einstaklingsins. Hann 

kallaði þennan hóp barna Termítana og fylgdist með þeim vaxa úr grasi, fylgdist með 

skólagöngu, heilsufari, fjölskyldulífi, atvinnu og svo framvegis. Að hans mati var hann með 

framtíð landsins í höndunum og þegar hópurinn var ungur var ógrynni af fréttum af síðum 

dagblaðanna þar sem nöfn þeirra komu fram í tengslum við einhvers konar afrek eða 

sigurvegara í keppnum. En þegar Termítarnir náðu fullorðinsaldri hafði hópurinn ekki eins 

mikla yfirburði. Flestir höfðu ágætis atvinnu, þénuðu ágætlega en ekki yfirburða mikið, 

það voru engir framúrskarandi stjórnendur eða stjórnmálamenn og enginn 

nóbelsverðlaunahafi.  
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Gladwell segir að þarna hafi Terman gert grundvallarmistök og ekki skilið til fullnustu 

hvað raunverulegur „outlier“ er og að það þurfi meira en háa greindarvísitölu til þess að 

skara fram úr. Segir Gladwell, og tekur undir, að helstu gagnrýnendur Terman hafi sagt að 

sennilegt væri að hann hefði fengið svipaðar niðurstöður á fullorðinsárunum frá hópi 

nemenda sem hefðu verið valdir af handahófi en með svipaðan fjölskyldubakgrunn, 

algjörlega óháð greindarvísitölu. Stærstu mistökin voru að halda að greindarvísitala væri 

upphaf og endir alls. Þegar Terman flokkaði fullorðnu Termítana í þrjá flokka eftir velgengi 

þeirra í lífinu, A, B, C, komst hann að því eftir fjöldamargar rannsóknir að það eina sem 

skildi að A og C hópinn, A hópurinn var úrvalshópurinn meðan C hópurinn var sá hópur 

sem sat atvinnulaus á sófanum heima eða náði ekki endum saman með atvinnu sinni, var 

bakgrunnur þeirra í æsku. Í lok rannsóknar sinnar skrifaði Terman að það væri lítið 

samhengi milli greindar og afreka og sagði svo að það væri sá stuðningur sem við hefðum 

í æsku og bakgrunnur okkar sem hefði úrslitavald. Gladwell bendir svo á að ef litið sé á 

lista yfir Nóbelsverðlaunahafa komi þeir úr mismunandi skólum, ekki bara þeim skólum 

sem þykja hafa yfirburði yfir aðra skóla og hafa afar strangar inngöngukröfur og jafnvel 

greindarpróf.  

Gladwell segir svo frá Christopher Langan, þá í kringum fimmtugt, sem tók þátt í 

sjónvarpspurningaþætti sem kallast 1 á móti 100 árið 2008. Langan var þá einn á móti 

hundrað „venjulegum“ einstaklingum en greindarvísitala hans er 195 sem er 45 stigum 

hærri en greindarvísitala Einstein. Langan hefur fengið viðurnefnið greindasti maður 

Bandaríkjanna og hefur hann komið fram í allskonar sjónvarpsþáttum tengdum greind 

eða spurningakeppnum. Hann var altalandi þegar hann var sex mánaða og í grunnskóla 

tók hann flest próf án þess að læra fyrir þau eða jafnvel mæta í tíma en fékk alltaf hæstu 

einkunn. Haft er eftir bróður hans að þegar hann var 15 ára gat hann spilað lýtalaust lög 

Jimi Hendrix, hann rissaði upp á örskammri stundu myndir sem litu út fyrir að vera 

ljósmyndir og á hverjum degi sat hann og lærði rússnesku, las heimspeki eða lærði 

stærðfræði. Á móti kom Langan hins vegar úr verulega erfiðum fjölskylduaðstæðum og 

sárri fátækt. Faðir hans fór frá fjölskyldunni ungur, móðir hans átti fjögur börn með 

mismunandi mönnum, annar eiginmaður hennar var myrtur og þau voru á sífelldum 

flutningum. Samkvæmt bróður Langan ákváðu skólayfirvöld að fjölskyldan væri til einskis 

nýt og þess vegna hafi aldrei uppgötvast hversu greindur Langan í raun var vegna þessa 

fordóma. Hann fékk skólastyrk eftir útskrift úr grunnskóla og fór í framhaldsskóla en 
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honum fannst hann engan veginn passa inn í þetta umhverfi hippatímabilsins, síðhærðir 

karlmenn, eiturlyf og frjálsar ástir. Hann fór að loka sig af á bókasafninu og einkunnir hans 

hríðféllu. Það kom svo upp á daginn að hann missti skólastyrkinn sinn því móðir hans 

gleymdi eða hafði ekki kunnáttu til þess að undirrita pappírana. Hann fór þá í annan skóla 

en hann þurfti að keyra langa leið til þess að sækja skólann. Einn dag bilaði bíllinn hans og 

hann hafði ekki efni á viðgerðunum og bað því um að verða færður í tíma seinna um 

daginn svo hann gæti sótt tímana. Samkvæmt Langan mætti hann miklum hroka frá 

kennara sínum sem sagðist hafa litið yfir námsárangur hans frá fyrri skóla og sagt við hann 

að hann þyrfti að læra að nám er fyrirhöfn og fórnir. Hann fékk synjun. Samkvæmt 

Gladwell var mikil reiði í garð menntastofnanna af hendi Langan og honum fannst kerfið 

hafa brugðist sér. Að hans mati var hann að færa fórnir enda var hann að keyra langa leið 

til þess eins að komast í skólann og síðar tilbúinn að ferðast á puttanum til þess að mæta 

þegar bíllinn hans bilaði. Hann hætti algjörlega í skóla og fór að vinna venjulega 

verkamannavinnnu en las af áfergju allt sem tengdist stærðfræði, eðlisfræði og 

heimsspeki. Hann skrifaði margar greinar en samkvæmt Langan fær hann þær aldrei birtar 

þar sem hann hafi ekki menntun til þess að sýna þessum fagtímaritum og þar með fái 

hann ekki birtingu. Það má þó lesa úr svörum Langan að hann hafi ekki látið á það reyna 

að fá birtingu en Gladwell segir að fyrirlitning hans á æðri menntastofnunum skíni í 

gegnum hverja setningu enda þykir Langan þær hafa brugðist sér og hann fengið 

ósanngjarna meðhöndlun.  

Til samanburðar tekur svo Gladwell fyrir eðlisfræðinginn Robert Oppenheimer sem sat 

í forsvari fyrir hönnun kjarnorkusprengjunnar. Segir Gladwell að þeir hafi átt það 

sameiginlegt að vera gífurlega greindir og hafi Oppenheimer mjög snemma sýnt fram á 

einstaka yfirburði í eðlisfræði. Hins vegar var bakgrunnur hans allt annar en Langan. Hann 

kom frá vel stæðri fjölskyldu sem hafði efni á því að senda hann í bestu skólana og koma 

honum að hjá færustu kennurunum. Honum leiddist hins vegar ákveðinn hluti námsins og 

til þess að fá útrás fyrir pirring sínum reyndi hann að eitra fyrir kennara sínum og 

tilvonandi Nóbelsverðlaunahafa. Refsing hans var hins vegar ekki brottvísun heldur var 

hann skikkaður til þess að ganga til sálfræðings. Þegar Manhattan verkefninu var hrint af 

stað, verkefnið sem snerist um að hanna kjarnorkusprengjuna, vildi Oppenheimer ólmur 

komast í það teymi. Þrátt fyrir að hann þætti ekki ganga heill til skógar og ætti marga vini 

í röðum kommúnista náði hann að heilla forsvarsmenn verkefnisins með því að skrúfa frá 
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öllum sínum persónutöfrum. Hann vissi að forsvarsmaður verkefnisins var verkfræðingur 

að mennt og segja sjónarvottar að Oppenheimer hafi sett á svið hið fullkomna leikrit fyrir 

hann sem hann gleypti á staðnum og enginn annar en Oppenheimer kom til greina.  

Hérna bendir Gladwell á að það sé tvenns konar greind, annars vegar sú sem er 

mælanleg með greindarprófum og svo hinsvegar sú sem kalla mætti rökvísi greind eða 

hagnýt greind (e. practical intelligence). Segir Gladwell að sögurnar af Oppenheimer og 

Langan sýni fram á að hagnýta greindin sé ekki minna mikilvæg en hin staðlaða greind til 

þess að ná árangri í lífinu. Oppenheimer hafi haft gott bakland og umgengist fullorðna 

einstaklinga sem sýndu honum virðingu og hvöttu hann áfram. Hann lærði því ungur 

hvernig ætti að eiga samskipti og jafnvel það mikilvægasta, hvernig hann ætti að fá sínu 

framgengt. Langan aftur á móti hafði fengið lítið af þessari greind í vöggugjöf og það sem 

verra var, hann hafði enga umgjörð eða tækifæri til þess að þróa hana. Þar sem 

félagsfærni hans var af verulega skornum skammti og hann náði ekki að þróa hagnýtu 

greind sína vegna aðstæðna í lífi hans hafði hann ekki nóg til þess að skara fram úr. 

Samkvæmt Gladwell eru það einnig aðstæður í lífi okkar en ekki bara hæfileikar eða gáfur 

sem búa til snillinga eða framúrskarandi einstaklinga. Til þess að fylla upp í 10.000 

æfingatíma þarf sá einstaklingur að búa við ákveðnar aðstæður. Einstaklingurinn má til 

dæmis ekki búa við fátækt sem veldur því að hann þurfi að stunda vinnu til þess að 

aðstoða fjölskyldu sína fjárhagslega. Það er til dæmis eitt af þessum mikilvægu atriðum 

sem Oppenheimer hafði fram yfir Langan. 

6.1.4 Menningararfur 

Til þess að styðja við þá kenningu að aðstæður og uppeldi í lífi okkar stjórni í raun að 

mestu leyti lífi okkar og til þess að tengja við sögurnar um Bítlana og tölvusnillingana tekur 

Gladwell mýmörg dæmi. Hann talar um mikilvægi þess að koma frá iðjusömu fólki til þess 

að læra að meta vinnu og að strit skili árangri. Til þess að draga allar þær sögur saman er 

í raun niðurstaðan að þó ein kynslóð hafi átt erfitt og búið við fátækt er það ekki reglan 

að næsta kynslóð muni búa við það sama. Tekur Gladwell mörg dæmi um mismunandi 

fjölskyldur innflytjenda. Fyrsta kynslóðin lenti á stað í Bandaríkjunum þar sem eftirspurn 

var eftir þeirra ákveðna hæfileika eða iðnkunnáttu og lærðu því börn þeirra mjög ung 

mikilvægi iðjusemi. Það gaf þeim ákveðna yfirburði fram yfir aðra einstaklinga. Samkvæmt 

Gladwell er einnig ástæðan fyrir því að Austurlandabúar skari fram úr í stærðfræði sú ríka 
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menningararfleið þeirra að vinna á hrísgrjónaökrunum. Slíkt verk er veruleg erfiðisvinna 

auk þess sem það sé stærðfræðimynstur í ökrunum og einnig er talnakerfið í tungumáli 

þeirra sé allt öðruvísi uppbyggt sem gerir börnum auðveldara að læra að telja. Því hafa 

Austurlandabúar aðstæður og tækifæri til þess að skara fram úr í stærðfræði samkvæmt 

Gladwell. 

Gladwell tekur þó einnig fyrir sögu þegar menningararfleið okkar hefur bein neikvæð 

áhrif. Flugvél Korean Air hrapaði við Guam flugvöllinn í ágúst 1997. Flugmaðurinn var við 

hestaheilsu og þekkti flugvöllinn vel því hann hafði margsinnis flogið þangað. Þegar kom 

að lendingu sagði hann við aðstoðarflugmanninn að hann ætlaði að nota skyggnið og stýra 

vélinni sjónrænt til lendingar því hann þekkti vel til. Þennan dag var þó skyggnið slæmt og 

flugmaðurinn hundsaði ábendingar aðstoðarflugmannsins sem endaði þannig að 

flugvélinni var flogið beint inn í fjallshlíð og fórust 228 af 254 einstaklingum um borð. 

Samkvæmt Gladwell þurfa verulega margir hlutir að fara úrskeiðis til þess að flugvél hrapi. 

Smá bilun er vanalega ekki valdur að flugslysi eða einungis vont veður. Það er oftast 

samblanda af mörgum smærri atriðum og þess vegna eru flugvélar hannaðar þannig að 

tveir einstaklingar stjórna flugvélunum sem teymi. Gladwell ber saman upptökur úr svarta 

kassanum frá áðurnefndu flugslysi og svo slysi frá kólumbísku flugfélagi sem varð við 

svipaðar aðstæður. Málvísindamenn voru fengnir til þess að rýna í upptökur milli 

flugstjóra og aðstoðarflugstjóra sem hafa fundist í svarta kassanum eftir flugslys. Það sem 

sérfræðingarnir hafa bent á er að þegar þeir sem eru við stjórnvölin koma úr ákveðnum 

menningarheimi virðist sem undirmaðurinn eigi erfitt með að segja beint við yfirmann 

sinn að hann hafi rangt fyrir sér og þeir séu í raunverulegri hættu. Sérfræðingarnir kalla 

þetta mildandi ræðu (e. mitigated speech) og lýsir sér þannig að einstaklingurinn er í raun 

að segja á afar kurteisislegan hátt eitthvað sem hann vill í raun ekki segja. Það er að 

sjálfsögðu mjög aðkallandi að láta yfirmann sinn vita að hann er að lesa mælitækin rangt 

eða að það sé ekki nægt eldsneyti til þess að lenda á öðrum flugvelli. Það sem einkennir 

þessar upptökur er að undirmennirnir segja þetta á frekar kæruleysislegan hátt og án þess 

að segja hlutina beint út. Það er í raun afar erfitt fyrir þá að storka ákvörðunum yfirmanns 

síns. Á sama hátt eiga flugstjórarnir sjálfir erfitt með að láta neyð sína í ljós þegar 

stjórnendur í flugturni fara ef til vill með offari í samskiptum sínum við flugstjórann.  
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Skoðar Gladwell hegðun flugmannanna út frá kenningum félagssálfræðingsins Geert 

Hofstede. Kenningar Hofstede þykja gefa góða innsýn inn í ákveðin öfl sem knýja 

þjóðfélög og menningarheima. Nánar verður farið yfir kenningar Hofstede í kafla 8.2.1. 

Þjóðir sem skora hátt í valdafjarlægð (e. power distance) eru til dæmis Kórea og Kólumbía 

á meðan þjóðir eins og Bandaríkin skora frekar lágt. Það þýðir að það er samofið 

menningarheim þeirra þjóða sem skora hátt að bera gífurlega virðingu fyrir þeim sem 

þykja ofar í valdastiganum. Vegna þessa áttu undirmennirnir erfitt með að bjóða 

yfirmanni sínum byrgin þótt það væri þeim deginum ljósara að nú stefndi í óefni. Á 

árunum 1988-1998 var Korean Air með sautján sinnum hærri flugslysatíðni en sem dæmi 

hið bandaríska flugfélag United Airlines. Árið 2000 sneru þeir hins vegar blaðinu algjörlega 

við. Stjórnendur Korean Air fengu þá David Greenberg frá Delta Air Lines til þess að þjálfa 

flugmenn sína og það fyrsta sem hann gerði var að kanna enskukunnáttu allra. Hann gerði 

ensku að aðaltungumáli flugfélagsins og þjálfaði þá einnig með bandarískum 

starfsmönnum. Hann umbreytti menningu Korean Air þannig að enska tungumálið losaði 

þá úr höftum menningarheims síns og flugfélagið varð jafnöruggt og hvert annað segir 

Gladwell.  

6.1.5 Að brjótast úr viðjum aðstæðna 

Árið 1994 var gerð tilraun með nýtt skipulag á almenningsskólum. Skólinn var nefndur 

KIPP og sá sem fjallað er um í bókinni var fyrsti sinnar tegundar. Var hann í samræmi við 

miðdeild í bandaríska grunnskólakerfinu. Skólinn var staðsettur í frekar fátæku hverfi í 

New York. Börnin á þessu svæði bjuggu oft við erfiðar félagslegar aðstæður þar sem mikil 

fátækt ríkti. Foreldrarnir voru nær oftast ómenntaðir svo þeir höfðu ekki burði til þess að 

aðstoða börnin sín við heimalærdóm eða hvetja þau áfram. Skólinn stóð fyrir happadrætti 

þar sem vinningurinn var aðgangur að skólanum í stað hefðbundna inngönguprófa og 

samkvæmt Gladwell var enginn nemandi hvítur á hörund. Samkvæmt Gladwell var KIPP 

einn eftirsóknaverðasti skólinn í New York 10 árum síðar þegar hann skrifaði bókina 

Outliers og er skólinn hvað þekktastur fyrir stærðfræðikennslu sína. Segir Gladwell að fyrr 

á tíðum hafi þeir sem að skólamálum komið haft áhyggjur af því að börn væru of lengi og 

of mikið í skóla sem gæti haft slæm áhrif á þau og var þess vegna komið á sumarfríi. Segir 

Gladwell þetta vera á skjön við sýn Austurlandabúa og þá erfiðisvinnu við 

hrísgrjónaakrana sem þeir þakka vinnusemi sína og árangri í stærðfræði. Nefnir hann að 
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skólaárið í Bandaríkjunum er 180 dagar, í Suður-Kóreu 220 dagar og í Japan er skólaárið 

243 dagar. KIPP skólinn byrjar mjög snemma og eru nemendur gífurlega lengi í skólanum. 

Þegar heim er komið hafa þau varla tíma til þess að borða því heimalærdómurinn er svo 

mikill. Nemendur stunda líka skólann á laugardögum og fá ekki sumarfrí þó skóladagurinn 

sé aðeins styttri yfir sumartímann. Skólinn er byggður á gamaldags hugmyndum um aga 

og er mikið talað um strit og sjálfsstjórn. Með þessum aðferðum er því verið að gefa 

einstaklingum tækifæri til þess að vinna sig upp úr fátækt sinni og ná árangri í lífinu þar 

sem þau búa ekki aðeins að menntuninni heldur einnig að sjálfsaganum og vinnuseminni. 

Samkvæmt Gladwell hafa rannsóknir sýnt að börn sem eiga menntaða foreldra, og þar 

af leiðandi ágætlega efnaða foreldra, ná forskoti á hin börnin yfir sumartímann. Heimili 

þeirra er fullt af bókum sem þau geta lesið, þau ferðast með foreldrum sínum og komast 

í kynni við aðra fullorðna einstaklinga svo þau læra samskiptareglur fullorðinna og hvers 

er vænst af þeim í lífinu líkt og Oppenheimer upplifði í sinni barnæsku. Börn sem búa við 

fátækt og menntunarleysi foreldra eiga gott sumar, leika sér við vini og svo framvegis, en 

þau njóta ekki sama stuðnings og tækifæra til lærdóms líkt og börn efnaðra foreldra. KIPP 

gefur þeim því tækifæri á að ná sama árangri og önnur börn því samkvæmt Gladwell hefur 

þetta ekkert með gáfur einstaklingsins að gera heldur strit, aðstæður og tækifæri líkt og 

Bill Gates og fleiri sýndu fram á.  

Að lokum tekur svo Gladwell fyrir söguna af sjálfum sér og fjölskyldu sinni. Fyrir röð 

tilviljanna fór móðir hans, sem er frá Jamaíka, til Bretlands í skóla þar sem hún kynntist 

föður Gladwell. Líkt og kom fram í kafla 3.1 segir Gladwell að hann eigi móður sinni og 

ömmu því að þakka að hann hafi fengið ákveðin tækifæri í lífinu sem í raun gerir hann 

sjálfan að nokkurs konar outlier. 
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7 Gagnrýni og álitamál 

Ef nafni Gladwell er slegið inn í leitarvélar veraldarvefsins má finna gríðarlegt magn af 

viðtölum, greinum, umfjöllunum og svo að sjálfsögðu gagnrýni. Það er óhætt að segja að 

verk hans og skrif eru verulega umdeild. Bækur Gladwells hafa verið flokkaðar sem 

dægurvísindi (e. pop science) og er þá vísað í dægurmenningu (e. pop culture) líkt og 

McLean (2013) segir að sjálfshjálparbækur séu í grein sinni sem áður hefur verið tekin 

fyrir. Eins og áður hefur verið farið ofan í saumana á heyra bækur Gladwell ekki 

einvörðungu undir flokk sjálfshjálparbóka. Að mati rannsakanda er orðið 

sjálfsbetrunarbókmenntir (e. self improvement literature) öllu betra en eins og áður hefur 

komið fram er töluvert erfitt að festa fingur á innan hvaða flokka bækur Gladwell liggja 

og á það við fleiri bækur sem svipar til verka hans. Þessi verk dansa á línu 

viðskiptabókmennta og svo nokkurs konar sjálfbetrunarbóka þar sem einstaklingarnir 

sem lesa þær leitast eftir því auðga skilning sinn á ákveðnum málefnum eða hegðun. Má 

leiða að því líkur að tilgangur þess sé til þess að ná betri árangri á einhverju sviði í lífinu 

og/eða bæta sjálfan einstaklinginn að einhverju marki. Líkt og Young (2009) benti á þegar 

hann lagði til lista yfir sjálfshjálparbækur sem eru í raun ekki sjálfshjálparbækur, getur 

einnig verið hagnýtt að lesa bækur sem víkka skilning okkar og ýta undir hugmyndaríkan 

og öðruvísi hugsunarhátt. Að hans mati getur það orðið til þess að við sjáum vandamálin 

í öðru ljósi og leitum mögulega eftir skapandi lausnum á vandamálum okkar. En hvar svo 

sem bækur hans lenda þegar flokkað er eftir innihaldi er eitt þó víst en það er að bækur 

Gladwell eru verulega vinsælar og á Gladwell gífurlega stóran aðdáendahóp. Þegar 

athugasemdir aðdáenda Malcolm Gladwell eru skoðaðar, til að mynda á Facebook, má 

glögglega sjá að lesendur hans keppast við að hrósa honum, þakka honum fyrir þau áhrif 

sem hann hefur haft á líf þeirra og enn aðrir sem tengja fréttir eða atburði í daglegu lífi 

við skrif hans. Aðdáendur hans þakka honum fyrir að hafa breytt lífi sínu, tala um hann 

sem sinn uppáhaldsrithöfund og ef einhver vogar sér að segja eitthvað misjafnt um 

höfund, slá þeir upp þéttri skjaldborg með athugasemdum líkt og að þessir einstaklingar 

verði einfaldlega að lesa bækurnar aftur til þess að skilja þær. Það má þó greina samhljóm 

í mörgum þessum athugasemdum að þessir einstaklingar eiga samt erfitt með að koma 

því í orð hvað það er í raun og veru sem breytti lífi þeirra eða hugsunarhætti. Það gerir 

það mögulega að verkum að svörin til þeirra sem segjast ekki skilja verkin eða hvað það 
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er sem er svona einstaklega sérstakt við skrif hans eru oft ekki upp á marga fiska. Má 

jafnvel leiða að því líkur að það sé sama ástæða og hvers vegna það sé svo erfitt að flokka 

verk hans í ákveðinn bókaflokk. 

7.1 Gagnrýni á höfund 

Skrif Gladwell, bæði bækur hans og greinaskrif, eru gríðarlega umdeild. Deilt er um 

réttmæti þeirra og hagnýtt gildi, hversu mikið eigi að taka mark á þeim og jafnvel heyrast 

gagnrýnisraddir þar sem talað er um heilmikla einföldun á raunveruleikanum, bjagaðar 

rannsóknir og jafnvel stórhættulegar hugmyndir um lífið og tilveruna. Algengar 

athugasemdir eins og að Gladwell setji frásagnarlistina eða söguna framar vísindunum 

heyrast og að vinnubrögð hans séu langt frá því að byggjast á fræðilegum grunni. 

Það mætti flokka gagnrýni á Gladwell og verk hans á eftirfarandi hátt:  

➢ Óvísindaleg vinnubrögð 

➢ Ofureinföldun á efnistökum og sérvaldar dæmisögur til þess að falla að 
hugmyndum höfundar 

➢ Frjálslega farið með heimildir og niðurstöður rannsókna 

➢ Ritstuldur 

Þeir eru ótalmargir sem gagnrýna verk Gladwell og hugmyndir og væri það í raun efni í 

aðra rannsókn ef telja ætti allt til. Þeir einstaklingar sem stunda rannsóknir og/eða skrifa 

greinar byggðar á sannreyndum vísindum virðast í augum rannsakanda þó sérstaklega 

hafa horn í síðu Gladwell. Christopher Chabris (2013) sem er sálfræðiprófessor og stundar 

bæði rannsóknir og skrif á sviði hugrænna og sálfræðilegra efna, er einn af þeim 

fræðimönnum sem hefur gagnrýnt skrif Gladwell gífurlega í gegnum tíðina. Hann hefur 

skrifað gagnrýni á verk hans fyrir margvísleg fagrit eins og til dæmis The Wall Street 

Journal. Hann skrifaði grein á bloggsíðu sína, sem og fyrir vefritið Slate (Chabris, 2013a, 

2013b), sem byggir að mörgu leyti á grein hans í The Wall Street Journal en er einnig 

viðbót við hana samkvæmt Chabris þar sem hann segir að takmarkanir á orðafjölda hafi 

leitt til þess að hann gat ekki komið öllum athugasemdum sínum á framfæri. Hann tekur 

til fjölmargar ástæður þess hvers vegna það er, að hans mati, varhugavert að treysta of 

mikið á boðskap Gladwell (Chabris, 2013a, 2013b).  
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7.1.1 Óvísindaleg vinnubrögð 

Gladwell svarar ásökunum um um óvísindaleg vinnubrögð á þann hátt að hann sé fyrst og 

fremst sögumaður sem líti til vísinda og rannsókna sem viðbætur við sögur sínar (Chabris, 

2013a, 2013b; Gruber, 2006). Tekur Chabris (2013) undir það að Gladwell sé góður 

sögumaður en að hann noti rannsóknir til þess að styðja mál sitt og þar af leiðandi nota 

orð eins og „lögmál“ og „regla“ ýti undir það að lesendur sem hafi ekki fræðilegan 

bakgrunn taki hugmyndum hans sem beinhörðum vísindum og heilögum sannleik. Tók 

Chabris einnig dæmi um einfalda veraldarvefsleit þar sem hann leitaði eftir greinum sem 

sögðu að Gladwell hafi sannað eða sýnt fram á eitthvað og voru niðurstöðurnar 

heilmargar og umtalsvert fleiri heldur en annar höfundur af sama meiði (Chabris, 2013a, 

2013b).  

Gladwell hefur einnig verið sakaður um að nota lítt þekktar rannsóknir sem hafa ekki 

verið ritrýndar, endurteknar eða hlotið jafningjarýni innan sinnar fagstéttar og velja svo 

einungis sögur eða aðrar rannsóknir sem styðja hans málstað (e. cherry picking) og jafnvel 

haga túlkun sinni á niðurstöðum sér í hag (Chabris, 2013a, 2013b; Grove, 2014; 

Hollenberg, 2014; Pinker, 2009). Steve Pinker (2009) tekur undir þessa gagnrýni og í grein 

sinni fyrir The New York Times talar hann einnig um hversu oft hann fer með rangt mál, 

mistúlki niðurstöður rannsókna og einnig hinar ýmsu skilgreiningar sem er engum til góða. 

Nefnir hann sem dæmi að Gladwell hafi skrifað í nýjustu bók sinni um „igon value” en hafi 

átt við „eigenvalue“, eða eigingildi á íslensku, sem er eitt af grundvallarhugtökum í 

línulegri algebru (Pinker, 2009). Chabris (2013) segir svo að það megi hafa gaman af 

sögum Gladwell og það sé ekkert athugavert við það að lesa bækur hans en þá verða 

lesendur að taka þeim sem slíkum, sögum en ekki sannreyndum vísindum og 

staðreyndum. Hans helsta gagnrýni byggist á því hversu vinsæll Gladwell sé og gífurlega 

áhrifamikill sem áðurnefndur Alexis Sobel Fitts hjá Columbia Journal Review tekur einnig 

undir (2013). Chabris segir að ástæða þess fyrir því að hann skrifi og gagnrýni Gladwell af 

svo miklum móð er vegna þessa áhrifamáttar hans. Nefnir hann að hann hafi sjálfur orðið 

vitni af mörgum tilvikum þar sem virtir og leiðandi fræðimenn vitni frekar í verk Gladwell 

heldur en jafningja innan sinnar fagstéttar og taka þeir Khurana og Marquis frá Harvard 

Business School undir þessa upplifun (Khurana og Marquis, 2006). Chabris segir það 

slæma þróun og gefi í raun hálfbökuðu hugmyndum Gladwell byr undir báða vængi. Hann 

segir svo að hættan sem felst í því að Gladwell hafi svona mikil áhrif sé sú að leiðtogar og 
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stjórnendur fyrirtækja fari að breyta skipulagi fyrirtækja eða markaðstefnu í samræmi við 

hugmyndir Gladwell eða að einstaklingar fari að taka of mikið mark á eigin innsæi og 

tilfinningum þegar það eigi ekki við. Þeir einstaklingar sem taka verkum hans sem gildum 

kenningum og taka þeim mjög alvarlega geta tekið ákvarðanir sem hafa alvarlegar 

afleiðingar. Ef hugmyndir Gladwell væru í raun réttar og sannreynd vísindi, hefði samfélag 

okkar þróast á allt annan hátt. Nefnir hann að þjálfun ísknattleiksmanna væri á allt annan 

hátt eða að markaðsáætlanir fyrirtækja hefðu þróast öðruvísi og í raun samfélagið í heild 

sinni væri ekki eins og það er í dag ef Gladwell hefði rétt fyrir sér. Fræðasamfélagið væri 

búið að rannsaka þessar kenningar í þaula og haga samfélaginu eftir þeim en þar sem 

hugmyndir Gladwell byggja á afbökuðum staðreyndum, óvísindalegum og jafnvel 

ómarktækum rannsóknum og er það því, að hans mati, sönnun á því að Gladwell er enginn 

brautryðjandi og hugmyndir hans hafa litla stoð í raunvísindalegu samhengi (Chabris, 

2013a, 2013b). 

7.1.2 Ofureinföldun á efnistökum 

Gladwell hefur einnig verið sakaður um að bækurnar hans séu ofureinföldun á 

raunveruleikanum en Chabris segir að það sé í raun ekki vandamálið heldur algjör vöntun 

á sannreyndum staðreyndum og rannsóknum í rökfærslum hans. Gladwell segir sjálfur í 

viðtali við The Guardian (Burkeman, 2013) að ef verk hans virðast ofureinfölduð gæti það 

alveg verið rétt og þá er sá lesandi ekki í þeim lesendahópi sem hann sé að skrifa bækur 

sínar fyrir. Hann segir að hann sé í raun að brúa bilið milli fræðimanna og leikmanna og 

þannig þýða efnið fyrir annan lesendahóp. Segir hann ennfremur að efni hans ætti ekki 

að vera dæmt og gagnrýnt á fræðilegum forsendum heldur sem skemmtiefni sem byggir 

á fræðilegum grunni (Gruber, 2006). Hann vilji einungis vekja athygli á því að vísindi geta 

verið skemmtileg og verulega áhugaverð. Vonast hann til þess með skrifum sínum að hann 

hjálpi einstaklingum sem ekki hafa fræðilegan bakgrunn að læra að meta vísindi og 

rannsóknir sem muni vonandi leiða til þess að einstaklingar treysti sér til þess að leita uppi 

flóknara efni (Burkeman, 2013; Gruber, 2006). Chabris (2013) segir að þar liggi einmitt 

hundur grafinn og gefur lítið fyrir skýringar Gladwell. Þarna hafi Gladwell einmitt bent á 

að þeir sem hafa getuna til þess að lesa flóknara efni sjá að þetta er heilmikil einföldun og 

eigi ekki við raunvísindaleg rök að styðjast. Þegar Gladwell segir að þessi hópur eigi ekki 

að vera að lesa bækur hans sé hann í raun að útrýma helstu gagnrýnisröddum gegn sér 
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og getur haldið áfram að selja afbökuðu kenningarnar sínar til þeirra sem hafa ekki 

fræðilegan skilning á vísindum. Chabris (2013) bendir á að með því að segja að lesendur 

hans hafi ekki áhuga á réttmæti þeirra rannsókna sem liggja á bakvið þeirra hugmynda 

sem Gladwell setji fram sé í raun einstaklega hrokafullt og í versta falli afar niðrandi 

sleggjudómur um gáfnafar lesenda sinna. Segir hann að Gladwell sé í raun að spila inn á, 

og hagnast gífurlega fjárhagslega, á því að sá lesendahópur sem hann segist vera að skrifa 

fyrir sjái réttmæti í því þegar þeir lesa að hugmyndir hans byggist á „vísindalegum 

rannsóknum“. Hann segir að Gladwell hafi ábyrgðarhlutverki að gegna sem höfundur að 

upplýsa lesendur sína um að tiltekin rannsókn sé byggð á litlu úrtaki, sé ekki viðurkennd í 

fræðasamfélaginu eða þörf sé á frekari rannsóknum og beri því að taka hugmyndum hans 

með ákveðnum fyrirvara. Tekur Chabris þarna undir með þeim McLean (2013), McNeal 

(2019) og Redding o.fl (2008) sem lögðu fram hugmyndir í greinum sínum að krafa væri 

gerð á höfunda bóka í sjálfshjálpar- og sjálfsbetrunarflokknum að þeir myndu taka ábyrgð 

á skrifum sínum og hugmyndum. Að þeirra mati ættu rithöfundar að hafa grein um 

fyrirvara á ábyrgð og réttmæti hugmyndafræði sinnar, ættu ekki að villa um fyrir 

lesendum sínum eða reyna að nýta sér veikleika þeirra (McLean, 2013; Redding o.fl., 

2008). Það má þó styðja við þessa athugasemd Chabris með nærtæku dæmi þar sem oftar 

en ekki eru birtar greinar á hinum ýmsu prent- og vefmiðlum þar sem setningin „byggt á 

vísindalegum rannsóknum“ eða „vísindalega sannað“ kemur oft fyrir án þess að veita 

frekari upplýsingar um hvaða rannsóknir þetta eru. Það má áætla að það sé gert til þess 

að auka réttmæti þeirra í augum lesenda sem hafa ekki faglegan bakgrunn til þess að 

gagnrýna þessar niðurstöður líkt og Chabris sakar Gladwell um.  

Sutcliffe og Wintermute (2006) eru fagfólk sem starfa á sviði stjórnunarfræða og 

skrifuðu þau grein sem birtist í Journal of Management Inquiry þar sem þau segjast ávallt 

hafa notið skrifa Gladwell og hafa oft á tíðum rætt þau við samstarfsfélaga sína. Taka þau 

undir þau orð Gladwell um hversu erfitt, og jafnvel ómögulegt, það geti reynst að skrifa 

um fræðilegar rannsóknir á heillandi hátt fyrir breiðan lesendahóp. Segja þau að styrkur 

hans liggi í frásagnarlist hans og hann sé frekar túlkandi heldur en þýðandi þar sem hann 

túlkar upplýsingarnar sem hann hefur í gegnum sögur til þess að lesendur og áheyrendur 

hans skilji boðskapinn og niðurstöðurnar. Segja þau að þegar áheyrendur hans máti 

kenningar hans við sína eigin reynslu og hvort þær komi heim og saman við þeirra sýn og 

upplifanir sé nokkurskonar mat í gangi á kenningum hans. Þau segja þó, að þrátt fyrir að 
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Gladwell segi að skrif fræðimanna og svo hans skrif séu tvær ólíkar aðferðir og tveir ólíkir 

markhópar, virðist sem hann gleymi eða viðurkenni allavegana ekki að megintilgangur 

fræðilegra skrifa sé að fá jafningjamat innan sinnar fagstéttar. Gladwell hefur engan til 

þess að meta verk hans né ritskoða og þess vegna geti hann farið lauslega með heimildir 

og rannsóknir (Sutcliffe og Wintermute, 2006). Má því leiða líkur að því að þarna hafi þau 

varpað kastljósinu á eina af réttmætum ástæðum þess að skrif Gladwell eru ekki mikils 

metin innan fræðasamfélagsins. Í niðurstöðum rannsóknar Redding o.fl. (2008) kom það 

einmitt fram að einungis tvær af þeim 50 vinsælu sjálfshjálparbókum sem þeir notuðu 

hefðu hlotið jafningjamat sem höfundar greinarinnar gagnrýna. Að þeirra mati dregur 

þetta litla eftirlit úr áreiðanleika og réttmæti efnistaka og getur einnig leitt til þess að 

óábyrgir einstaklingar fari að gefa ráðleggingar sem geta valdið skaða. 

7.1.3 Frjálslega farið með heimildir og rannsóknir 

Gladwell (Gruber, 2006; Preston, 2009; Wood, 2013) segir sjálfur að ein af ástæðum þess 

að hann skrifi ekki á sama hátt og fræðimenn og fari jafnvel lauslega með 

rannsóknarniðurstöður er sú að hann geti ekki blandað saman vísindum og skemmtun 

eða dægurmenningu á ofurfræðilegan hátt. Þá nái hann ekki til þess lesendahóps sem er 

markhópur hans þar sem hans takmark er að gera lestur vísinda og rannsókna 

aðgengilegri. Hann segir að lesendur, fræðimenn og gagnrýnendur hafa mismunandi 

væntingar og hafi mætur á mismunandi hlutum og það sé ekki markmið hans að geðjast 

að öllum með skrifum sínum. Gladwell segir einnig að hann skilji gremju þeirra 

fræðimanna sem gagnrýna hann því hann sjálfur þurfi oft að fórna fræðilegum 

útskýringum svo það bitni ekki á heildarútkomunni eða sögunni sem hann sé að reyna að 

segja og það eru vinnubrögð sem fræðimenn kunna ekki að meta. Samkvæmt Gladwell er 

tilgangur fræðilegra skrifa ekki að skemmta lesendum heldur að upplýsa á mjög strangan 

og ósveigjanlegan hátt um framvindu og niðurstöður rannsókna (Gruber, 2006). Í mörgum 

viðtölum, til dæmis frá árinu 2006 sem birtist í Journal of Management Inquiry og árið 

2013 við The Guardian, segist hann af bestu getu taka það skýrt fram að hann sjálfur 

stundi ekki frumrannsóknir og það sé sjaldgæft að hann komi sjálfur með einstaklega 

frumlega hugmynd heldur sjái hann um að þýða og pakka inn fróðleik sem hann miðlar til 

hóps sem er vanalega ekki markhópur vísindalegs lesefnis (Burkeman, 2013; Gruber, 

2006). Hann leitar uppi litlu sögurnar eða gullmolana í kringum rannsóknirnar því margar 
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rannsóknir eiga sér áhugaverða sögu bakvið tjöldin en vegna eðlis fræðiskrifa glatast 

þessar sögur eða koma aldrei upp á yfirborðið. Gladwell segir að hans skoðun sé sú að 

fræðimenn ættu að vera duglegri og óhræddari við að skrifa fyrir stærri og breiðari 

lesendahóp. Hins vegar eru ákveðnar hindranir í veginum líkt og að slík skrif eru ekki mikils 

metin í fræðiheiminum og einnig er tími þeirra af skornum skammti þar sem mestur tími 

þeirra fer í rannsóknir og fræðileg skrif enda er það meginatvinna þeirra (Gruber, 2006). 

Undir þetta tekur Andrew J. Hoffmann (Hoffman, 2006) frá Háskólanum í Michigan 

sem tekur saman þær helstu áskoranir sem verða á vegi fræðimanna sem hafa vilja til 

þess að gera fræðilegt efni aðgengilegra. Hann tekur undir þau orð að skortur á tíma sé 

stór þáttur í því hvers vegna lítill hópur fræðimanna skrifi efni á aðgengilegra máli og setur 

einnig fastráðning kennara mikla pressu á þennan hóp. Hann segir einnig að það sé 

ákveðið snobb innan fræðasamfélagsins og slík skrif séu ekki metin sem góð og gild. Að 

hans mati er það ein af ástæðum þess að einstaklingar eins og Gladwell nái vinsældum 

vegna þessa hugsunarháttar að ef fræðimenn reyni að ná til breiðari hóps eða feti inn á 

brautir sem liggja út fyrir fræðaheiminn sé verið að gera lítið úr raunvísindalegum 

rannsóknum. Þar sem fræðasamfélagið reyni hvorki að laða að sér eða halda í slíka 

einstaklinga myndast tækifæri fyrir skrif Gladwell og annarra. Segir Hoffmann að þessi 

neikvæðu viðhorf innan fræðasamfélagsins geri það að verkum að fáir þora að vera 

brautryðjendur og ögra þessum hefðum og gildum sem ríkja enda er slíkum hugmyndum 

yfirleitt mætt með mikilli gagnrýni sem getur jafnvel haft alvarlegar afleiðingar á starfsferil 

einstaklingsins. Tekur hann undir með Gladwell að réttilega eru margar áhugaverðar 

sögur sem liggja á baki rannsókna en að hans mati ætti fræðasamfélagið að vera duglegra 

að leysa þær úr læðingi. Einnig er hann sammála Gladwell sem segir að margt sem 

fræðasamfélagið rannsaki skilar sér ekki til þeirra sem starfa á sviðum skipulagsheilda en 

gætu nýtt sér niðurstöðurnar í framkvæmd ef þeim væri rétt komið til skila (Hoffmann, 

2006). Segir hann að í mörgum tilvikum geti sama rannsóknin nýst mismunandi 

áheyrendahópum ef þær eru þýddar eða túlkaðar til þeirra hópa á réttan hátt líkt og 

Sutcliffe og Wintermute (2006) tala um þegar þau tala um Gladwell sem túlkanda. 

Hoffmann (2006) segir einnig að flestar rannsóknarniðurstöður einblíni of mikið á 

fræðasamfélagið sem áheyrendur en ekki þá sem starfa í þeim greinum sem rannsakaðar 

eru. Það rímar við það sem þeir Khurana og Marquis (2006) frá Harvard Business School 

tala um í grein sinni að rannsóknir hafa sýnt fram á að það vanti töluvert upp á að skólar 
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sem sérhæfa sig á sviði viðskipta komi rannsóknum sínum frá sér á skiljanlegan hátt. Tala 

þeir einnig um að þeir einblíni of mikið á fræðileg skrif fyrir aðra fræðimenn eða 

nemendur viðskiptaskóla en slík skrif nýtast ekki eða eru illskiljanleg fyrir þá sem starfa á 

sviðum viðskipta, til að mynda stjórnendur og markaðstjórar. Tala þeir um þýðingargjá (e. 

translation gap) og þyrftu fræðimenn að einbeita sér að því að gera rannsóknir sínar 

aðgengilegri fyrir þá sem gætu hagnast á þeim eins og áðurnefnda hópa. Segjast þeir ekki 

vera að tala fyrir því að allir fræðimenn ættu að fara að skrifa eins og Gladwell heldur að 

skrif hans beini frekar kastljósinu á hvert vandamálið er í raun og veru. Þessi þýðingargjá 

sé ein af ástæðum þess að hann sé vinsælli sem fyrirlesari á ráðstefnum innan 

viðskiptalífsins heldur en fræðimenn á því sviði eða að skrifum hans sé frekar hampað 

heldur en fræðimanna. Taka þeir undir með Gruber (2006) að fræðimenn ættu að leitast 

við að uppfæra aðferðir sínar til þess að gera rannsóknirnar og niðurstöður þeirra 

aðgengilegri og að þeirra mati mætti nota bæði fræðilegar aðferðir sem og leggja áherslu 

á frásagnarlistina með tengingu við daglegt líf líkt og Gladwell gerir (Khurana og Marquis, 

2006).  

Að mati Gladwell er það þó tvennskonar ólík hæfni sem þarf til þess að skrifa á 

fræðilegan hátt og svo að skrifa líkt og hann gerir og ekki öllum það gefið að geta gert 

bæði. Hann sjái því tækifæri fyrir einstaklinga eins og hann sjálfan að tína til og birta sögur 

og upplýsingar sem myndi að öðru leyti glatast í fræðaheiminum sem þau Sutcliffe og 

Wintermute (2006) taka undir í grein sinni. Segir Gladwell einnig að rithöfhundar og 

blaðamenn eins og hann sjálfur hafa gífurlega þekkingu og reynslu á sviði greinaskrifa og 

frásagnarlistar sem gera skrif hans og annarra svo heillandi auk þess sem þeir hafa tengsl 

við annan hóp lesenda og miðla sökum atvinnu sinnar sem fræðiheimurinn hefur ekki 

(Gruber, 2006). Hoffmann (2006) er ósammála rökum Gladwell og skrifum þeirra Sutcliffe 

og Wintermute (2006) að þessu leyti og segir hann að fræðasamfélagið ætti ekki að bíða 

eftir að Gladwell taki þessar sögur og niðurstöður og græði á þeim fúlgur fjár heldur eigi 

að láta af snobbinu og taka til hendinni við skrif og fyrirlestra. Að hans mati myndi það 

bæta fræðasamfélagið og gera rannsakendur enn betri þar sem þeir geti prófað kenningar 

sínar og rannsóknarniðurstöður á hópi mismunandi einstaklinga í raunverulegum 

aðstæðum líkt og Sutcliffe og Wintermute (2006) segja í grein sinni að Gladwell sé í raun 

að gera á sínum áheyrendahópi.  
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7.1.4 Ritstuldur 

Gladwell hefur ítrekað verið sakaður um að fara lauslega með heimildir og rannsóknir en 

hann hefur einnig verið sakaður um ritstuld. Árið 2014 birti bloggsíðan Our Bad Media 

ítarlega úttekt á nokkrum greinum Gladwell sem hann hefur skrifað fyrir The New Yorker 

og einnig kafla úr bókum hans. Báru þeir saman eldri verk annarra höfunda saman við 

greinar Gladwell og var niðurstaðan sú að það þótti lítið vafamál að Gladwell hafði stuðst 

að verulegu leyti við eldri verkin og ekki tekið þau né höfundana fram sem heimildir við 

vinnslu greinanna. Þeir sem standa að síðunni koma ekki fram undir nafni og segjast ekki 

vera blaðamenn en tilgangur skrifa þeirra er að benda á hversu oft hinir ýmsu miðlar og 

höfundar fari með rangt mál. Vildu þeir með grein sinni um Gladwell benda á 

sannleikskornin í þeirri gagnrýni sem hugmyndir hans og verk hafa fengið á sig (Blupman, 

2014). Taka þeir undir með Chabris (2013) og fleirum að Gladwell hafi öðlast frægð og 

frama á því að setja fram hálfbakaðar kenningar og hugmyndir á röngum forsendum og 

láti sem hann hafi uppgötvað hinn stórfenglega sannleik sem hann deilir á 

ofureinfaldaðan hátt fyrir þá sem minna skilja. Þeir drógu einnig í efa hvort hægt væri að 

treysta The New Yorker og ritstjórn blaðsins sem réttmætum miðli. Ýjuðu þeir að því að 

Gladwell, stjarna blaðsins, fengi sérmeðferð hjá ritstjórn blaðsins sem væri verulega 

alvarlegt mál þar sem hann verður oft fyrir barðinu á þeirri gagnrýni að fara lauslega með 

heimildir (Blupman, 2014). Skrif þeirra urðu þess valdandi að sjálfur ritstjóri The New 

Yorker, David Remnick, gaf  út yfirlýsingu þess efnis að það væri í raun almennt ábótavant 

að höfundar gæfu upp nákvæmar heimildir en Gladwell hefði í þessu tilfelli átt að gera 

það (Grove, 2014).  

Þrátt fyrir einsleitar skoðanir þeirra Our Bad Media manna og Lloyd Grove (2014) á 

dægurvísindaskrifum Gladwell og annarra má þó renna stoðum undir það að 

staðhæfingar þeirra hafi ákveðið réttmæti. Sem dæmi má nefna nýliðið atvik sem skók 

blaðamannaheiminn þegar stjörnublaðamaður eins virtasta dagblaðs Þýskalands, Der 

Spiegel, varð þess uppvís að skálda nær allar fréttir sínar. Claas Relotius hafði hlotið 

fjöldamörg verðlaun á ferli sínum fyrir fréttaskýringar sínar og viðtöl. Þótti hann fanga 

tilfinningar viðmælenda sinna á einstakan hátt og voru frásagnir hans verulega vinsælar. 

Aðalritstjóri Der Spiegel, Steffen Klusmann, gaf út yfirlýsingu þess efnis að þetta hafi verið 

stórt áfall og blaðið hefði beðið gífurlega álitshnekki. Klusmann sagði frá því að ritstjórnin 

hafi í raun trúað honum í blindni og að Relotius hafi ávallt skrifað áhrifaríkar og einstakar 
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greinar sem voru gífurlega vinsælar. Þeir hafi treyst honum og ekki farið fram á strangar 

kröfur um heimildir frá honum og það hafi verið dýrkeypt mistök (Klusmann, 2018).  

Miðað við þessa atburði og skrif má því draga þá ályktun að sá möguleiki sé fyrir hendi 

að þeir rithöfundar sem eru vinsælir og afla vinnuveitendum sínum tekna og vinsælda hafi 

meira svigrúm þar sem þeir skila miklum hagnaði til vinnuveitenda sinna. Líkt og Sutcliffe 

og Wintermute (2006) bentu á hefur fræðasamfélagið tekið eftir og gagnrýnt Gladwell 

fyrir að fara lauslega með heimildir þar sem það virðist sem lítið sem ekkert eftirlit sé með 

skrifum hans og hann viðurkenni ekki þörfina fyrir jafningjamat sem enn og aftur 

endurspeglar rannsóknarniðurstöður þeirra Redding o.fl. (2008) og McLean (2013) auk 

þess að gefa áðurnefndum ásökunum á hendur Rachel Hollis (McNeal, 2019) ákveðið 

réttmæti. 

7.2 Gagnrýni á efni bókarinnar Blink 

Það má í raun greina samhljóm með þeirri gagnrýni sem hver bók fær með þeirri almennu 

gagnrýni sem Malcolm Gladwell situr undir. Ítrekað er talað um lítt þekktar rannsóknir, 

sögur valdar til þess að falla að boðskap höfundar og frásögnin sjálf er sett framar 

vísindunum.  

Meginþema bókarinnar Blink er það sem Gladwell kallar að örsneiða (e. thin slicing). 

Til upprifjunar má segja að örsneiða sé þegar undirmeðvitund okkar áttar sig á því að allt 

sé ekki með felldu eða skynjar eitthvað áður en einstaklingurinn sjálfur áttar sig á því. 

Undirmeðvitundin tekur saman það gífurlega magn upplýsinga hún hefur og á augnabliki 

sneiðir út mikilvægustu upplýsingarnar og ber jafnvel saman við fyrri reynslu. 

Undirmeðvitundin sýnir svo viðbrögð sem Gladwell segir að við þurfum að læra að hlusta 

á og taka eftir þessum viðbrögðum. Sem dæmi má nefna þegar þátttakendurnir í 

spilarannsókninni fóru að svitna eftir mjög stuttan tíma og forðast áhættumeiri 

spilabunkann löngu áður en þeir sjálfir gátu komið því í orð af hverju þeir forðuðust þann 

bunka.  

Dómarinn Richard A. Posner (2005) tekur fyrir efni bókarinnar Blink. Posner nefnir 

sérstaklega hversu mikla áherslu Gladwell leggur á lýsingar á viðmælendum, byggingum 

og umhverfi. Þessari athugasemd er rannsakandi sammála og hnaut rannsakandi oft um 

þessar oft á tíðum langdregnu lýsingar. Vissulega er þetta hluti af ritstíl Gladwell, hann 

málar upp mynd af viðmælanda og umhverfi til þess að styðja við sögu sína, en samkvæmt 
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Posner er þetta þó hluti af því að beina athygli lesanda frá því hversu samhengislausar 

dæmisögurnar eru og rannsóknin eða kenningin sem hann setur fram byggir á veikum 

grunni (Posner, 2005). Rannsakandi getur einnig tekið undir athugasemd Posner þar sem 

hann segir að sögurnar séu margar, oft samhengislausar og að mati rannsakanda gætu 

þær passað inn í aðrar bækur hans þar sem efnistökin eru allt önnur. 

Þegar Gladwell er sakaður um að velja sögur til þess að styðja málstað sinn (e. cherry 

picking) og jafnvel vera í þversögn við sjálfan sig er áhugavert að skoða bókina Blink. 

Samkvæmt Blink er of mikið val eða of mikið af upplýsingum slæmt og truflar okkur í því 

ferli að hlusta á undirmeðvitund okkar. Sem dæmi segir Gladwell frá sultuframleiðendum 

og þegar þeir fóru að bjóða of mikið val af sultum minnkaði salan. Samkvæmt Gladwell 

eru sultukaup augnabliks ákvörðun og of mikið val hefur truflandi áhrif (Blink, 2005). 

Hinsvegar í einni af frægustu grein hans fyrir The New Yorker fjallar hann um pastasósuna 

Prego og erkióvininn Ragú. Prego fyrirtækið áttaði sig á því að kaupendur höfðu 

mismunandi smekk á pastasósu. Sumir vildu hafa hana þykka, sumir vildu meira 

grænmeti, aðrir vildu hafa hana eins látlausa og mögulegt var og svo framvegis. Þegar 

Prego fyrirtækið bauð upp á meira val rauk salan upp úr öllu valdi og sigraði Prego 

keppinautinn Ragú (Gladwell, 2004). Pastasósa og sulta eru sannarlega tvær ólíkar vörur 

en þykir rannsakanda Gladwell ekki útskýra það nógu vel hvers vegna sultukaup er 

augnabliks ákvörðun frekar en pastasósa þar sem einstaklingar hafa sannarlega skoðun á 

áferð og bragði sultu líkt og hinar mýmörgu ólíku sultuuppskriftir sanna. 

Þarna er ákveðin þversögn í frásögn Gladwell og má finna fleiri slík dæmi sem styðja 

þá gagnrýni sem bækur hans fá. Sem dæmi má nefna er að hryggjarstykki Blink er það að 

of mikið af upplýsingum er slæmt og við ættum að læra á undirmeðvitund okkar og taka 

meira mark á henni. Hins vegar segir hann síðan í Blink að hið fræga kók/pepsi sopaprófið 

sé rangur vettvangur til þess að beita örsneiði tækninni fyrir leikmenn en fagfólk á sviði 

bragðprófunar muni ávallt standast það því þessir aðilar hafi samanburð og mikla reynslu 

og má því segja að slíkir einstaklingar hafi miklar upplýsingar um kóladrykki. Að mati 

rannsakanda er það mjög óljóst í bókinni hvenær við eigum að vita hvort örsneiðitæknin 

gagnist okkur eða ekki. 

Posner (2005) tekur fyrir hverja söguna á fætur annarri og bendir á hvar Gladwell 

sníður stakk eftir vexti. Sem dæmi má nefna söguna um forstjóra Fortune 500 
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fyrirtækjanna og hæð þeirra. Samkvæmt Posner er það ekki hæð þeirra sem veldur því að 

þeir eru ráðnir og myndi hávaxinn maður sem er minna hæfur í starf aldrei verða valinn 

fram yfir lágvaxinn mann sem er hæfari til starfsins. Segir hann að sýnt hefur verið fram á 

að hávaxnir menn hafi oft meira sjálfstraust og þar af leiðandi má leiða líkur að því að þeir 

sækist eftir meiri menntun eða störfum sem gefa þeim reynslu á þeirra sviði. Segir Posner 

að Gladwell minnist ekki á þessa staðreynd heldur haldi hann fram að hávaxnir menn fái 

sérmeðferð einungis vegna hæðar. Sama má segja um bílasölumanninn Bob Golomb. 

Segir Posner að í rannsókninni sem Gladwell byggir söguna um Golomb á hafi það aldrei 

komið fram að það væri mat bílasölumanna að hörundsdökkir einstaklingar eða konur 

hafi minni reynslu þegar kemur að kaupum á bíl og hafi sem dæmi Golomb aldrei minnst 

á kyn eða kynþátt heldur tók hann dæmi um bónda í fjósagallanum sem gæti verið 

moldríkur og þess vegna ætti ekki að dæma eftir útliti. Með þessu dæmi vill Posner sýna 

fram á að Gladwell ákveður sjálfur hvernig hann vill rýna í niðurstöður rannsókna og nýta 

þær ásamt dæmisögum til þess að koma sínum hugmyndum á framfæri, semsagt sagan 

fram yfir vísindin (Posner, 2005).  

Sú gagnrýni sem helst bar fyrir augu rannsakanda þegar efni bókarinnar Blink var 

rannsakað var áðursögð einföldun og lauslega farið með staðreyndir. Það er þó mjög 

margt í Blink sem hægt er að samsama sig við líkt og þegar hann fjallar um umbúðir á 

matvöru. Með einungis lítilli breytingu er hægt að breyta ímynd vörunnar og það er að 

mati rannsakanda hægt að tengja eigin upplifun við slíkar sögur. Sem dæmi hér má nefna 

Euroshopper vörurnar á Íslandi. Þegar við sjáum rauðu og hvítu umbúðirnar vitum við upp 

á hár að hér er ódýr vara á ferðinni, það er samhengið okkar við þessar vörur og því 

búumst við ekki við miklum gæðum. Á hinn bóginn má leiða líkur að því að vara sem notar 

ákveðna orðræðu sem tengist hollustu eða ferskleika og notar sem dæmi mikið grænan 

lit verði til þess að neytandi lítur á vöruna sem hollari kost líkt og Gladwell nefnir í Blink. 

Matvælaiðnaðurinn gerir margt til þess að auka réttmæti vöru sinnar og er meðal annars 

nærtækt dæmi þegar upp komst að grænmetisbóndar á Íslandi merktu vörur sínar með 

límmiðanum „vistvæn ræktun“ án þess að nokkuð eftirlit byggi þar á baki og var það mat 

Jóhannesar Guðmundssonar, formann Neytendasamtakanna á þeim tíma, að þetta væri 

með vilja gert til þess að villa um fyrir neytendum. Samkvæmt Jóhannesi, á þeim tíma sem 

fréttin var birt, voru neytendur ekki eins meðvitaðir um muninn á lífrænni og vistvænni 

ræktun (Sindradóttir, 2014). Er þessi saga dæmi um það að margt í boðskap Blink er hægt 



 

74 

að útfæra og tengja við daglegt líf. Hins vegar, líkt og Janet Maslin (2005) segir í grein sinni 

í The New York Times, að fyrir þeim sem hafa einhvern bakgrunn í markaðsfræðum eða 

rannsóknum sé ekkert nýtt undir sólinni í Blink. Segir hún að hér sé ekki um neinn 

frumkvöðlahugsunarhátt að ræða heldur blöndu af markaðsfræðum og sjálfshjálp fyrir 

almenning og tekur einnig undir með fleirum að það gæti verið varhugavert að setja of 

mikið traust á þær rannsóknir sem Gladwell vitnar í og hans meðferð á niðurstöðum 

þeirra (Maslin, 2005). 

Það er þó mat rannsakanda að þeim þremur aðalatriðum sem Gladwell setur fram í 

byrjun bókar er illa svarað þrátt fyrir tilraunir í lok bókar. Segir höfundur í lok bókar að 

tilgangur og lærdómur Blink sé þríþættur (Gladwell, 2005, bls. 263): 

➢ Hversu auðveldlega er hægt að trufla innsæi okkar og það hafi verið hans 
aðalásetningur með bókinni.   

➢ Við eigum ekki að vera of dómhörð á þá einstaklinga sem lenda í þeim 
aðstæðum að yfirleitt góð dómgreind bregðist þeim. 

➢ Því minna magn af upplýsingum sem þú hefur mun leiða til betri ákvarðanna. 

Það er vert að taka það fram að samkvæmt Gladwell er þriðja atriðið mikilvægast og tekur 

hann til enn eina söguna því til stuðnings sem svipar mjög til sögu fyrr í bókinni og hefði 

verið fullnægjandi til þess að styðja þetta atriði. En engu að síður er það greinilegt að séu 

þessi atriði borin saman við þau höfuðatriði sem höfundur lagði með í byrjun (sjá kafla 

5.1) er fáum atriðum svarað á skýran hátt og kallast í raun þessi atriði í upphafi ekki á við 

lokalærdóminn. Vissulega er hægt að lesa einhverskonar svar út úr þeim gífurlega fjölda 

dæmisagna sem teknar eru til í bókinni en er það mat rannsakanda, líkt og margra sem 

gagnrýna Gladwell, að sögurnar eru alltof margar og þráðurinn óskýr og ruglingslegur. 

Sem dæmi má nefna að það atriði sem höfundur sagði að væri honum hvað mikilvægast 

í upphafi bókar, það er að hægt sé að læra að taka betri ákvarðanir og stjórna 

undirmeðvitundinni og fyrstu hughrifum, er illa svarað í bókinni og alls ekki í niðurlagi 

bókar eins og sjá má. Í bókinni sjálfri tæpir Gladwell rétt á því efni þegar hann talar um 

IAT prófið og nemandann sem horfði á hörundsdökka íþróttamenn standa sig vel áður en 

hann tók IAT prófið. Að hans mati er þá hægt að breyta ómeðvituðu skoðunum okkar á 

jákvæðan hátt með því að komast í jákvæða snertingu við það sem við höfum fordóma 

fyrir.  



 

75 

Það sem rannsakanda þótti þó hvað ámælisverðast er að þeim Ambady og Rosenthal 

er hvergi eignaður heiðurinn af hugtakinu örsneiðing líkt og kom fram í inngangi þessa 

kafla. Hvergi er minnst á Rosenthal en minnist Gladwell þó á rannsókn þeirra á hæfni 

kennaranna en tekur einungis fram nafn Ambady. Segir svo Gladwell að Ambady hafi beitt 

„Gottman-style“ örsneiðitækni sem rannsakanda þykir gefa til kynna að Gottmann, sem 

rannsakar hjónabönd, eigi heiðurinn af hugtakinu og skilgreiningunni.  

7.3 Gagnrýni á efni Outliers 

Bókin Outliers hefur verið verulega umdeild síðan hún kom út. Sér í lagi meðferð Gladwell 

á rannsókn þeirra Ericsson, Krampe og Tesch-Römer (1993) og kenningin um 10.000 tíma 

regluna. Líkt og áður er Gladwell sakaður um að velja sérstakar sögur til þess að falla að 

söguþræði sínum og fara rangt með staðreyndir. Það sem vakti þó sérstaka athygli 

rannsakanda var að það er heilmikill munur á því hvað Gladwell segir í bókinni og svo í 

viðtölum síðar meir. Gladwell er duglegur að svara fyrir sig í viðtölum og bæta við 

aukaútskýringum en oftar en ekki hnaut rannsakandi um þá staðreynd að hann var oft í 

þversögn við sjálfan sig, þá bók á móti viðtali. Líkt og áður sagði er hann mjög duglegur 

að svara fyrir sig og hefur hann oft sent blaðamönnum og bloggurum bréf til þess að 

úskýra eitthvað enn frekar eða benda þeim á að þeir hafi rangt fyrir sér en fer þó oft eins 

og köttur í kringum heitan graut og svarar oft ekki þeim meginspurningum sem bornar 

eru upp. Það er áhugavert út af fyrir sig hversu oft Gladwell sakar aðra um að mistúlka 

bækur sínar og boðskap, líkt og í áðurnefndu viðtali við The Guardian (Burkeman, 2013), 

þegar hann sjálfur situr undir þeirri gagnrýni að mistúlka niðurstöður rannsókna og er sýnt 

fram á í þessu verki. Þar sem hreint ótrúlegt magn af gagnrýnisefni er til um bókina 

Outliers hefur rannsakandi valið að fara þá leið að velja greinar sem varpa ljósi á þessa 

þversögn og þessa ákefð að svara fyrir sig og síðan rýna í það hvað í raun liggur á bakvið 

10.000 tíma regluna og hvort gagnrýnin eigi rétt á sér.  

7.3.1 Menningarmunur og horfnu staðreyndirnar 

Ask a Korean er bloggari sem lætur ekki nafn síns getið en hann er fæddur og uppalinn í 

Kóreu þangað til hann varð 16 ára og flutti þá til Bandaríkjanna. Hann talar bæði ensku og 

kóresku og hefur unnið í báðum löndunum. Hann skrifar mikið um kóreska menningu og 

hvernig fjallað er um hana í vestrænum fjölmiðlum. Hann er oft fenginn sem álitsgjafi eða 
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viðtöl tekin við hann fyrir hin ýmsu fagtímarit og viðskiptablöð eins og The Economist og 

The Wall Street Journal (AKK!, e.d.).  

Árið 2013 skrifaði hann grein um flugslysakenningu Gladwell. Segir hann að uppsetning 

Gladwell á kaflanum sé afar ruglandi og flakki hann alltof mikið á milli mismunandi 

flugslysa sem er misvísandi fyrir lesanda sem rannsakandi er einnig sammála um. Segir 

hann einnig að alltof mikið af mikilvægum staðreyndum sé sleppt líkt og á þessu tuttugu 

ára tímabili sem hann tekur fyrir hafi orðið sjö flugslys hjá Korean Air en þrjú af þeim voru 

öll tengd einshvers konar stríðsrekstri og höfðu því ekkert með hæfni flugmannsins að 

gera. Bendir hann einnig á að uppsetning Gladwell á samtalinu milli flugmannanna sé 

mjög villandi auk þess sem mestur hluti samtalsins fór fram á ensku sem Gladwell minntist 

ekki á. Samkvæmt Ask a Korean var flest það sem sagt var á kóresku sakleysislegt spjall 

og glettni en öll fagorðin og stærsti hluti samtalsins fór fram á ensku enda læra kóreskir 

flugmenn fagorðin og hugtökin á ensku. Hann segir einnig að í skýrslunni sem gefin var út 

eftir flugslysið sem Gladwell vitnar í stendur að „það hefði (e. might) mögulega (e. 

possibly) verið hægt að afstýra slysinu ef flugmaðurinn hefði dregið vélina fyrr upp“ en 

þessi orð hurfu í meðferð Gladwell á textanum. Hér má benda á að skýrslan og afrit af því 

sem sagt var, þar sem sést greinilega að enska var töluð að stærstum hluta, lá fyrir á 

netinu þegar greinahöfundur skrifaði hana en er ekki lengur til staðar en greinahöfundur 

setur upp samtalið og vitnar í blaðsíðutal hennar svo það má áætla að hann hafi rétt fyrir 

sér. Greinahöfundur gefur sér einnig að Gladwell tali ekki kóresku og undrast að hann hafi 

fengið flugslysasérfræðing frá Sri Lanka en ekki Kóreu til þess að tala um menningu 

flugmanna. Staðhæfingar Gladwell um tungumálið séu alls ekki réttar og þó kóreska sé 

ekki eins afdráttarlaus og enska er ekki rétt að innihald hvers einasta samtals standi og 

falli með því hvernig viðmælandinn túlkar samtalið. Þó hann vitni á einum stað til skýrslu 

kóresks tungumálafræðings var sú skýrsla einungis um siði og venjur í almennu talmáli en 

ekki þegar mörg hundruð mannslíf eru í húfi. Segir hann að það sé réttmætt að skoða 

hvaða þátt menning spilar í alvarlegum slysum en þar sem Gladwell byggir allan 

boðskapinn á ranghugmyndum um kóreska menningu, rangri greiningu á tungumálinu og 

notkun þess og hvernig kóreskir fagmenn haga sér í vinnunni sé mikil hætta á að bjóða 

fordómum heim. Hann segir einnig að þarna sé Gladwell að seilast of langt í ályktunum 

sínum til þess að láta söguþráð bókarinnar og kenningar sínar ganga upp líkt og fleiri hafa 

áður sagt. Segir greinahöfundur að hann sé ekki að halda því fram að hann sé gáfaðri en 
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Gladwell en segir hins vegar að um einmitt þetta málefni viti hann meira og tekur undir 

þá gagnrýni sem Gladwell fær þegar sagt er að hann sé oft að teygja sannleikann aðeins 

of langt eða fjalla um málefni sem eru í raun ofar hans skilningi líkt og Steve Pinker (2009) 

benti á. Segir Ask a Korean einnig að það sé hættulega skörp skil milli kynþáttafordóma 

og menningarmismunun eða -fordóma og þær ályktanir sem Gladwell dregur upp um 

menningu Kóreu séu skaðlegar. Samkvæmt greinahöfundi var megináhersla Gladwell á 

það að Kóreubúar gætu flúið menningu sína með því að tala annað tungumál (AKK!, 

2013a). Þessi gagnrýni greinahöfunds leiddi til þess að Gladwell sjálfur svaraði honum og 

var í fyrsta lagi ekki sáttur við það að vera sakaður um afglöp í starfi (AKK!, 2013b). Hann 

tekur saman punkta úr greininni og svarar þeim líkt og að rétt væri að þrjú slysanna hafi 

verið tengd hernaði. Eitt af þeim var að flugvél félagsins flaug óvart inn á yfirráðasvæði 

Rússlands á þeim tímapunkti þegar kalda stríðið stóð sem hæst og var flugvélin skotin 

niður. Segir Gladwell að það sé umhugsunarvert af hverju flugmaðurinn gerði þessi 

mistök, hvort það hafi ekki eitthvað um hæfi hans að segja og þar af leiðandi hvers vegna 

sá einstaklingur sem var með honum í flugstjórnarklefanum sagði ekki eitthvað við hann 

(AKK!, 2013b). Gladwell svarar nokkrum atriðum greinahöfunds en líkt og Ask a Korean 

segir í mótsvari sínu vantar heilmikið upp á svör hans líkt og af hverju hann svaraði ekki 

fyrir það hvernig hann sérvaldi hluta úr samtalinu til þess að taka fyrir og af hverju hann 

skrifaði ekkert um það að flugmennirnir töluðu saman á ensku (AKK!, 2013c). Segir 

greinahöfundur ennfremur að þar sem Gladwell byggi söguna í Blink að stærstum hluta á 

menningu og tungumáli er ekki fullnægjandi að hann svari ekki fyrir þessa gagnrýni. Auk 

þess er hann ekki sérfræðingur í kóresku og kóreskri menningu og hann geti á engan hátt, 

frekar en einhver annar, sett sig í spor eða túlkað innra samtal flugmannsins og standi 

hann því við upphaflegu gagnrýni sína (AKK!, 2013c).  

Þessi skrif og samskipti þykir rannsakanda vera nokkuð gott dæmi um það að Gladwell 

virðist hafa gífurlega þörf fyrir að svara fyrir sig en velur þó hverju hann kýs að svara. Auk 

þess er það nokkuð ljóst að hann hefur sleppt úr sögu sinni mikilvægum upplýsingum sem 

málar allt aðra mynd af því sem raunverulega fór fram. Hins vegar, þar sem rannsakandi 

er einnig tungumálakennari, má benda á að það er þekkt fyrirbæri að einstaklingar breyti 

um persónuleika þegar þeir tala annað tungumál og hefur slík hegðun mjög sterka fylgni 

við mismunandi menningarheima. Það vekur í raun furðu rannsakanda að Gladwell hafi 

ekki tekið slíkar rannsóknir fyrir máli sínu til stuðnings. Katarzyna Ożańska-Ponikwia 
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(2012) gerði meðal annars rannsókn á þessari persónuleikabreytingu út frá fimm þátta 

persónulíkaninu og tilfinningagreind (sjá kafla 8.1.2 og 8.3). Nefndi hún sem dæmi 

einstakling sem talaði alla jafna ensku en svaraði svo í síma á ítölsku. Móðir þessa 

einstaklings varð vitni að símtalinu og sagði að hún hafði varla þekkt hann sem sama 

einstakling og eina sem hún þekkti var hláturinn. Hafði til dæmis einstaklingurinn veifað 

höndum í sífellu líkt og venjan er þegar Ítalir tala saman (Ożańska-Ponikwia, 2012). Luna, 

Ringberg og Peracchio (2008) rannsökuðu einnig tvítyngda einstaklinga, tungumálin voru 

enska og spænska, með menningaráhrif að leiðarljósi á persónuleika þeirra. Komust þau 

að því að flestir fundu fyrir breytingu en áttu sumir erfitt með að búa við tvo 

menningarheima meðan öðrum þótti það ekkert tiltökumál. Sér í lagi var áhugavert að 

konurnar í rannsókninni fundust þær vera sterkari og sjálfstæðari þegar þær voru í 

spænska persónuleikanum sínum (Luna, Ringberg, og Peracchio, 2008). 

 Það er af nógu að taka þegar kemur að rannsóknum á tungumálum og 

menningarheimum svo það má leiða líkur að því að Gladwell hafi verið á réttri braut þegar 

hann fjallar um flugmennina. Það hefði hins vegar mögulega styrkt mál hans að taka fyrir 

fleiri rannsóknir sem sýndu annað sjónarhorn á menningaráhrif tungumála og 

persónuleika og þá á önnur tungumál en kóresku. 

7.3.2 Gladwell gegn Gladwell 

Í viðtali við NPR útvarpsstöðina segir Gladwell sjálfur að megininntak Outliers sé að hin 

gífurlega bandaríska staðalímynd að velgengni sjálfskapaðra og farsælla einstaklinga 

byggist einungis á miklu striti, persónuleika og gáfum sé í raun alls ekki rétt. Það þurfi 

einnig ákveðið umhverfi og einstakt tækifæri að myndast til þess að einstaklingurinn nái 

framúrskarandi árangri (NPR.org, 2008). Gladwell tók þátt í viðtalstíma á vefsíðunni 

Reddit árið 2014 þar sem aðdáendur gátu spurt hann ýmissa spurninga. Drake Baer sem 

skrifar fyrir tímaritið Business Insider tók saman svör Gladwell og þar segir Gladwell að 

það sé mikill misskilningur í kringum 10.000 tíma regluna. Reglan sé ekki algild trygging 

fyrir því að einstaklingurinn muni hljóta frægð og frama og það sé til dæmis ekki hægt að 

útfæra hana á íþróttir og þótt hann myndi æfa skák í 10.000 tíma yrði hann aldrei 

skákmeistari. Hann sé einungis að reyna að útskýra að það þurfi heilmikla æfingu til þess 

að rækta náttúrulega hæfileika sína. Tekur Baer það fram að Gladwell útskýri ekki af 

hverju það sé ekki hægt að útfæra regluna á íþróttir (Baer, 2014). 
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Hér þykir rannsakanda vert að vekja athygli á þversögn hjá Gladwell sjálfum og svo 

bókum hans sem er einmitt eitt af þeim atriðum sem hann er harðlega gagnrýndur fyrir. 

Notar Gladwell hvert dæmið á fætur öðru í Outliers til þess að útskýra hversu mikilvægir 

þessir 10.000 tímar af striti séu en dregur svo úr mikilvægi þess til dæmis í sambandi við 

skákmenn. Einnig í þeim kafla sem er undanfari umfjöllunarinnar um regluna 

margumræddu er kaflinn um íþróttamennina og mikilvægi þess að vera fæddur á réttum 

tíma til þess einmitt að fá nægan æfingatíma og komast í stórliðin (sjá kafla 6.1). Í þeim 

kafla þar sem Gladwell fjallar um 10.000 tíma regluna segir hann að sérfræðingar á sviði 

þessara rannsókna, en tekur í raun ekki fram hverjir þessir sérfræðingar eru, hafa komist 

að þeirri niðurstöðu að 10.000 tímar sé „töfratalan“. Hefur hann síðan eftir 

taugasjúkdómafræðingnum Daniel Levitin að þessi tala komi í sífellu upp þegar 

framúrskarandi einstaklingar eru skoðaðir og í upptalningu sinni nefnir Levitin skákspilara, 

listdansskautara og körfuknattleiksmenn sem eru allt íþróttafólk. Er þessi frásögn í 

Outliers í algjörri þversögn við áðurnefnda samantekt Business Insider (Baer, 2014).  

Líkt og rannsakandi velti áður upp, gæti það hvernig Gladwell skilgreinir hugtakið 

velgengni sem gæti verið vandamálið og þar af leiðandi hvaða sögur hann velur máli sínu 

til stuðnings. Hugtakið velgengni verulega afstætt en fer ekki mikið fyrir slíkri umræðu í 

gagnrýninni. Gladwell fjallar nær einungis um einstaklinga sem hafa hagnast fjárhagslega 

og telur hann það sem velgengni. Að mati rannsakanda er þráðurinn frekar óskýr líkt og 

kom fram hér að ofan. Hann flakkar milli dæmisagnanna sem í raun eru ekki allar að styðja 

mál hans þó svo að hann segi að þær geri það. Gladwell segir í Outliers að það sé ekkert 

til sem heitir meðfæddur hæfileiki en í næstu hendingu leggur hann mikið upp úr hversu 

hæfileikaríkur einstaklingurinn er. Einnig þegar hann segir söguna af Bill Joy og Bill Gates 

var rauði þráðurinn að þeir höfðu náð 10.000 tímunum með gífurlegu striti og svo 

auðvitað réttum aðstæðum. Í sama kafla nefnir hann Steve Jobs og setur hann undir sama 

hatt og Joy og Gates en hins vegar kom hvergi fram að hann hafi fengið 10.000 tíma af 

æfingu. Jobs átti nágranna sem voru í tölvuiðnaðinum og vann á færibandi við að 

framleiða tölvur sem Gladwell segir að hafi jafnast á við að hafa óheftan aðgang að tölvum 

í mörg ár. Það er nokkuð hæpin staðhæfing að mati rannsakanda þegar Gladwell er að 

færa rök fyrir mikilvægi 10.000 klukkustundanna. Bendir einmitt sálfræðingurinn og 

háskólaprófessorinn Sanjay Srivastava (2014) á þetta ósamræmi í Outliers og segir það 

mjög ruglandi hvernig sögurnar eru settar upp og hvað Gladwell sé í raun að reyna að 
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segja. Á einum stað segir Gladwell að það sé ekkert sem heiti meðfæddir hæfileikar og 

svo annars staðar að lykillinn að velgengni sé hæfileikar auk undirbúnings og svo í næstu 

hendingu kemur allt annað til sögunnar og tekur hann fjölmörg dæmi sem styðja við 

yfirferð rannsakanda (Srivastava, 2014). 

7.3.3 Það hitnar í kolunum, 10.000 sinnum 

Það er engum blöðum um það að fletta að sá hluti bókarinnar Outliers sem hefur valdið 

hvað mestu fjaðrafoki er 10.000 klukkustunda reglan. Farið var ítarlega yfir upphaflegu 

rannsóknina í kafla 6 og hvað var í raun sagt um 10.000 klukkutíma.  

Líkt og áður hefur komið fram er Gladwell einkar oft eignaður heiðurinn af þessari 

kenningu eða í það minnsta talað um að hann sé ábyrgur fyrir vinsældum hennar. Írafárið 

er slíkt að það eitt og sér væri heilt verkefni út af fyrir sig ef fjalla ætti um allar hliðae 

málsins. Safaríkasta birtingamynd ágreiningsins er þó án efa sú að sjálfur K. Anders 

Ericsson, einn af aðalhöfundum upphaflegu greinarinnar, skarst í leikinn. Ericsson hefur 

sérhæft sig í rannsóknum á framúrskarandi einstaklingum. Segir hann að með upphaflegu 

rannsókninni hafi hann viljað sýna fram á þörfina á því að rannsaka framúrskarandi 

árangur og hvað það er í raun og veru sem veldur því að sumir einstaklingar ná 

framúrskarandi árangri á sínu sviði. Vildi hann einnig varpa fram þeirri tilgátu að það sem 

skilur að þá sem æfa ómarkvisst og þá sem ná framúrskarandi árangri er að með því að 

æfa sig á markvissan hátt virkja þeir ákveðið vitsmunalegt gangverk sem stuðlar að því að 

þeir nái framúrskarandi árangri (Ericsson, 2014). Maria Popova (2014) skrifaði útdrátt úr 

bók hins virta Daniel Goleman, upphafsmanns kenninganna um tilfinningagreind (sjá kafla 

8.3), Focus: The Hidden Driver of Excellence (2013). Efnistök bókar hans eru einnig hvað 

það tekur að skara fram úr og tekur hann í sama streng og Ericsson; 10.000 tíma reglan er 

ekki ávísun á framúrskarandi árangur heldur eru það gæði æfingarinnar, sem sagt 

markvissar æfingar (Popova, 2014). Svo segja má að hugmyndir Ericsson o.fl. um 

markvissar æfingar hafi haft gífurlega mikil áhrif á fræðimenn og skapað heilmiklar 

umræður í fræðasamfélaginu. Þar sem Gladwell er oftast nefndur í samhengi við 

kenninguna má leiða hugann að því hvort þessi kenning væri jafn umdeild og umrædd ef 

Gladwell hefði ekki vakið á henni athygli í Outliers?  

Þau David Z. Hambrick, Frederick L. Oswald, Erik M. Altmann, Elizabeth J. Meinz, 

Fernand Gobet og Guillermo Campitelli birtu síðan grein um rannsókn sína í einu af 
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fagtímaritum sálfræðinga, Intelligence, árið 2014. Þar drógu þau í efa áhrifamátt þessara 

markvissu æfinga eftir að þau meðal annars fóru aftur yfir þau gögn sem Ericsson o.fl 

notuðu í upphaflegu rannsókn sinni. Nefndu þau einnig Gladwell sem einn af þeim sem 

hafa haldið vinsældum kenninga Ericsson o.fl. á lofti. Bentu þau til dæmis á að í einni 

rannsókninni tók það einn skákmeistarann 26 ár af gífurlega mikilli æfingu að ná 

meistarastigi meðan það tók annan einungis tvö ár. Segja það að það sé kýrskýrt að mikil 

æfing sé þáttur í því að ná framúrskarandi árangri en hún spili ekki eins mikilvægt hlutverk 

og Ericsson o.fl. vilja halda fram. Segja þau að empirískar niðurstöður þeirra á 

rannsóknum á skákmönnum og tónlistarmönnum, sem eru vinsælustu viðfangsefni 

rannsókna af þessu tagi, sýni fram á að byrjunaraldur, persónuleiki, greind og arfgengir 

þættir hafi mun meira vægi en áður var haldið (Hambrick, Oswald, Altmann, Meinz, Gobet 

og Campitelli, 2014). Þrátt fyrir að Ericsson o.fl. höfðu einnig nefnt þessa þætti sem 

mikilvæga umgjörð framúrskarandi einstaklinga, var megináhersla þeirra á markvissu 

æfingarnar sem Hambrick o.fl. (2014) sögðu að væru ekki eins mikilvægar og fyrri 

rannsóknir sýndu og það væru of margir óútskýrðir þættir sem mögulega hefðu meiri 

áhrif. Segja þau einnig að rannsakendur á sviði framúrskarandi frammistöðu séu nú að 

setja fram og prófa kenningar sem taka inn allar þær mögulegu breytur sem geta haft 

áhrif og mikil þörf sé á. Tók Ericsson sjálfur ekki vel í grein þeirra Hambrick o.fl. og 

upphófst mikið skriffinnskustríð þeirra á milli og hverjar greinarnar á fætur annarri voru 

skrifaðar í þeirri von um að leggja andstæðinginn að velli á vitsmunalegum grundvelli 

(Ericsson, 2014; Hambrick o.fl., 2014; Hambrick o.fl., 2014).  

Það sem er hvað áhugaverðast við upphaflegu rannsóknina (sjá kafla 6) í beinu 

sambandi við Outliers er sú staðreynd að Ericsson o.fl. tala ávallt um þessar markvissu 

æfingar og yfir 10 ára tímabil. Tala þeir um 10 ára regluna og segjast draga það í efa að 

þegar æfingatíminn fer yfir 10.000 tíma að það hafi úrslitavald milli framúrskarandi 

fiðluleikara ekki frekar en að ákveðin hæð körfuboltamanna gefur ákveðið forskot en 

þegar þeir fara yfir ákveðna hæð er forskotið ekki lengur til staðar. Segja þeir að þeir geti 

ekki sagt að niðurstöður rannsóknar þeirra muni eiga við ef skoðaður yrði árangur eftir 

meira en 10.000 klukkustundir af æfingu yfir meira en 10 ára tímabil. Leggja þeir einnig 

áherslu á að það séu ákveðnar takmarkanir á hversu mikið einstaklingur getur æft sig 

daglega líkt og líkamlegt álag sem getur leitt til meiðsla og þar af leiðandi tafa í náminu. 

Vitna þeir til rannsókna og viðtala við virta tónlistarkennara sem segja að enginn ætti að 
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æfa meira en fjórar klukkustundir á dag og segja kennararnir enn fremur að þeir efist um 

ávinning æfinga eftir tvær klukkustundir (Ericsson o.fl., 1993).  

Eins og áður sagði hefur Gladwell setið undir þeirri gagnrýni að gera lítið úr hlut þessara 

markvissu æfinga í meðferð sinni í bókinni Outliers. Það er mat rannsakanda að þessi 

gagnrýni eigi ákveðinn rétt á sér þar sem Gladwell notar ekki orðið deliberate sem er í 

raun útgangspunktur rannsóknarinnar og í titli hennar. Nefnir hann í eitt skipti, þegar 

hann kynnir rannsókn þeirra stuttlega, að fiðlunemendurnir hafi æft með því hugarfari að 

verða betri. Slík setning er mjög opin til túlkunar því það má áætla að flestir sem leggja 

einhvern tíma í æfingar geri það til þess að verða betri.  

Líkt og kom fram í yfirferð upphaflegu rannsóknarinnar í kafla 6 er aldrei talað um 

10.000 klukkustundir sem töfratöluna heldur þvert á móti. Ericsson o.fl. (1993) töluðu 

hinsvegar um 10 ára regluna og höfðu fiðluleikararnir náð framúrskarandi árangri eftir um 

það bil 7.400 klukkustundir. 10.000 klukkustundir var einungis meðaltal allra 

fiðluleikaranna í rannsókninni en flestir þeirra sem sköruðu fram úr höfðu áðurnefndar 

7.400 klukkustundir að baki. Ericsson virðist ekki vera hrifinn af verkum Gladwell og þeirra 

sem skrifa um dægurvísindi. Hann skrifaði grein sem heitir The Danger of Delegating 

Education to Journalists: Why the APS Observer Needs Peer Review When Summarizing 

New Scientific Developments (2012) og sést greinilega á titli hennar hver skoðun hans er. 

Í greininni, sem styður ofangreindar staðhæfingar rannsakanda, segir hann meðal annars 

að Gladwell eigi sannarlega heiðurinn af 10.000 klukkustunda kenningunni því það voru 

ekki niðurstöður rannsóknar þeirra. Segir Ericsson Gladwell rangtúlka niðurstöður þeirra 

í bókinni Outliers og minnast hvergi á mikilvægi markvissu æfinganna sem sýnir að 

vísindaleg skrif eigi að vera stunduð af vísindamönnum en ekki blaðamönnum (Ericsson, 

2012; Ericsson og Pool, 2016). Sagði Ericsson síðar að skýringin væri líklega sú að það 

hentaði betur söguformi Gladwell að segja 10.000 klukkustundir þar sem 7.400 

klukkustunda reglan hljómar öllu óþjálla (Ericsson og Pool, 2016). Líkt og rætt var um í 

kafla 7 og undirköflum, er hér því enn eitt dæmið þar sem Gladwell fer lauslega með 

mikilvægar rannsóknir sem hann er að byggja söguþráð heillar bókar á, líkt og með 

örsneiðitæknina í Blink, og ber að minnast orða þeirra fræðimanna sem segja hann setja 

söguna ofar vísindunum. 
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8 Hagnýting í atvinnulífinu - Boðskapur og lærdómur 

Bækur Gladwell eru víðlesnar í viðskiptaheiminum og er hann gríðarlega vinsæll sem 

fyrirlesari á allskyns ráðstefnum tengdum viðskiptalífinu. Því er ekki úr vegi að rannsaka, 

fyrst hann er eins umdeildur og raun ber vitni, hvers vegna viðskiptalífið hampar honum 

og hans hugmyndum og hvernig má nýta boðskap bóka hans? 

8.1 Matsvillur 

Að mati rannsakanda er áhugavert að skoða efni bókarinnar Blink í samhengi við 

ráðningar og frammistöðumat. Það er mikið í húfi þegar nýr starfsmaður er ráðinn til 

starfa og getur það verið kostnaðarsamt fyrir skipulagsheildina ef illa tekst til. Til eru mörg 

verkfæri og kenningar innan mannauðsstjórnunarfræðanna sem eiga að auðvelda til 

verksins og hafa ber í huga í starfsviðtali og við ráðningu nýs starfsmanns. Þrátt fyrir 

verkfæri og ferla við persónugreiningu (e. profiling) þarf að gæta þess að falla ekki í gildrur 

matsvillna og jafnvel heillast af umsækjanda sem er ekki hæfur í starfið. 

8.1.1 Geislabaugsáhrif 

Geislabaugsáhrif (e. halo effect) er matsvilla sem getur bæði átt við í starfsviðtölum sem 

og í starfsmati. Geislabaugsáhrif lýsa sér þannig að sem dæmi ef einstaklingi líkar vel við 

einhvern eiginleika annars einstaklings er hann líklegri til þess að hafa jákvæða afstöðu 

gagnvart þeim einstakling og líta framhjá öðrum ókostum (Rosenzweig, 2008). Geta því 

geislabaugsáhrifin haft veruleg áhrif á starfsmat ef starfsmaður er ekki starfi sínu vaxinn 

en nýtur hinsvegar hylli yfirmannsins að einhverju leyti. Sama á við í starfsviðtölum en þá 

ber að varast að dæma umsækjanda eftir skólagöngu, útliti, fyrrverandi vinnustað eða 

persónutöfrum sem auðvelt er að heillast af á svo skömmum tíma (Bjarnadóttir, 1996). 

Algeng matsvilla er til dæmis að fallegt fólk er iðulega álitið gáfaðra, vinsælla og farsælla 

í lífinu (Ries, 2006) og er því ekki úr vegi að minnast á söguna af Tom Hanks sem allir vilja 

bjarga úr hinum ýmsu aðstæðum því áhorfendur upplifa hann sem góðan einstakling án 

þess að þekkja hann nokkuð og Oppenheimer sem komst lengra í lífinu en Langan þrátt 

fyrir þá staðreynd að þeir væru báðir með afar háa greindarvísitölu. 

Geislabaugsáhrifin eru í raun mjög gott dæmi um það þegar augnablikið og 

undirmeðvitundin svíkur okkur og er starfsmannaviðtal ekki vettvangur sem hæfir 

augnabliksákvörðunum heldur þarf að vanda valið og hafa ákveðið magn upplýsinga í 
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höndum. Samkvæmt Ástu Bjarnadóttur (1996) hafa rannsóknir sýnt fram á að mjög 

margir stjórnendur hafa myndað sér skoðun á fyrstu fjórum til fimm mínútum viðtalsins 

en hinsvegar að sú skoðun ráði almennt ekki úrslitum. Sé aðalástæðan vegna þess að það 

sé of stuttur tími til þess að meta færni, getu og þekkingu umsækjanda en hins vegar 

verða þeir sem taka viðtalið að vera vakandi fyrir þessum áhrifum (Bjarnadóttir, 1996). 

8.1.2 Fimm þátta persónulíkanið og meðmælabréf 

Fimm þátta persónulíkanið (e. The Big Five Inventory), sem er þekkt matsaðferð þegar 

meta á starfsumsækjanda, bregður einnig fyrir í bókinni Blink. Samkvæmt Ástu 

Bjarnadóttur (1996) segir hún að þótt líkanið hafi verið þróað í Bandaríkjunum hafi það 

sýnt fram á notagildi sitt í Evrópu og að þeir sem nota þetta líkan segja að þessir fimm 

þættir gefi nægilega mynd af persónuleika einstaklings þegar kemur að starfsmannavali 

(Bjarnadóttir, 1996). 

Hér má sjá þættina fimm sem  mynda fimm þátta persónulíkanið:  

 

Mynd 2. Fimm þátta persónulíkanið. Sett upp af rannsakanda með skrif Ástu Bjarnadóttur til hliðsjónar 
(Bjarnadóttir, 1996, bls. 82). 

Gladwell minnist þó einungis einu sinni á líkanið þegar hann vitnar í rannsókn sem gerð 

var á herbergjum einstaklinga og voru ókunnugir einstaklingar látnir dæma persónuleika 

þeirra eftir fimm þátta líkaninu líkt og áður hefur verið farið yfir. Gladwell setur hinsvegar 
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fram þá spurningu í tengslum við niðurstöður rannsóknarinnar að fyrst að ókunnugir gátu 

metið einstaklingana betur heldur en nánir vinir, væri þá ekki óskastaða fyrir 

atvinnurekendur að geta svipast um í híbýlum umsækjenda áður en þeir eru ráðnir til 

starfa? Þetta er vissulega áhugaverð spurning og setur Gladwell þessa rannsókn í 

samhengi við það þegar við örsneiðum einstaklinga eða aðstæður. Þó má benda á að þeir 

sem stóðu að upphaflegu rannsókninni settu þá annmarka á rannsókn sína að þeir gætu 

ekki staðfest að einstaklingarnir hefðu ekki lagað til hjá sér og að það þyrfti einnig að 

rannsaka efnið betur þó niðurstöður þeirra gæfu vísbendingar um að grunur þeirra væri 

á réttum rökum reistur (Gosling, Ko, Mannarelli, og Morris, 2002). Er túlkun Gladwell á 

þessari rannsókn dæmi um það sem gagnrýnendur hans segja, að hann taki ekki fram allar 

aðstæður eða annmarka rannsóknanna og hagræði túlkun sinni í samræmi við söguþráð 

hans.  

Því miður kafar Gladwell ekki dýpra í þessa rannsókn eða fjallar meira um fimm þátta 

persónulíkanið. Þó fæstum myndi hugnast að tilvonandi yfirmaður eða mannauðsstjóri 

myndi koma í heimsókn í stað hefðbundins atvinnuviðtals er að mati rannsakanda 

áhugavert að skoða þessa niðurstöður í samhengi við meðmælabréf. Á litlu landi eins og 

Íslandi eru skipulagsheildirnar margar hverjar smáar í sniðum og oftar en ekki myndast 

náið samband milli starfsmanna og yfirmanna auk þess sem ættar og vinatengsl eru 

algeng . Ásta Bjarnadóttir talar um gildi meðmælabréfa í bók sinni Starfsmannaval (1996) 

þar sem hún tekur undir með rannsakanda um smæð skipulagsheilda á Íslandi og 

sambönd milli starfsmanna og stjórnenda. Segir Ásta að rannsóknir sýna að meðmælabréf 

túlki frekar orðspor starfsmanna heldur en að þau hafi forspárgildi um frammistöðu líkt 

og fimm þátta persónulíkanið geri. Ásta tekur fram ástæður þess að meðmælabréf séu 

ekki endilega áreiðanlegur kostur og meðal annars segir hún að rannsóknir hafa einmitt 

sýnt fram á að félagsleg tengsl milli þess sem ummælin gefa og þess sem óskar eftir þeim 

gefi oft skakka mynd af starfsmanninum (Bjarnadóttir, 1996).  

Í upphaflegu rannsókninni á herbergjunum þar sem nánir vinir stóðu sig ekki vel í því 

að meta persónuleika einstaklinganna var ástæðan sú, samkvæmt rannsakendum, að við 

sýnum okkar bestu hliðar í vinasamböndum og eigum það til að fela óæskilega hegðun 

eða hluta af persónuleika okkar (Gosling o.fl., 2002). Mætti því leiða líkur að því að við 

sýnum einnig okkar bestu hliðar í samskiptum við yfirmenn og dyljum óæskilega hegðun 
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sem leiði til þess að yfirmaður hafi ranga hugmynd um persónuleika starfsmanns og 

jafnvel störf hans sem gefur af sér meðmælabréf sem á sér ekki mikla stoð í 

raunveruleikanum. 

8.2 Breytingastjórnun og fyrirtækjamenning 

Gladwell fjallar um kringumstæður flugslysa í bókinni Outliers og hvernig valdaójafnvægi 

milli flugmanna hafi oft verið valdur að flugslysum. Samkvæmt túlkunum Gladwell hefði 

þeim flugslysum verið hægt að afstýra ef ekki hefði verið fyrir þetta valdaójafnvægi sem 

á sér djúpar rætur í menningu ýmissa landa. Segir Gladwell frá því þegar Korean Air fékk 

svo David Greenberg frá bandaríska flugfélaginu Delta Air Lines til þess í raun að 

endurforrita flugmennina. Þeir lærðu betri ensku og fengu þjálfun með bandarískum 

flugmönnum og þannig koma í veg fyrir menningarlega árekstra. Þarna var í raun um 

ákveðna breytingastjórnun að ræða og var róttæk breyting gerð á skipulagi flugfélagsins 

og þjálfun starfsmanna. Tilgangur breytingastjórnunar og kenninga hennar er að leitast 

við að breytingar innan skipulagsheilda gangi sem best fyrir sig. Skipulagsheildir eiga það 

til að breytast sem er eðlilegur hluti af þróun þeirra. Það er að mörgu að huga í breytingum 

og eru breytingar af misjöfnu meiði. Stundum er verið að breyta stjórnunarháttum, 

innleiða nýja tækni, sameina deildir innan skipulagsheilda eða jafnvel tvær aðskildar 

skipulagsheildir. Líkt og Kotter (1996) bendir á er vanmat á réttum aðferðum og mikilvægi 

þeirra oft ástæða þess að breytingarnar ganga ekki sem skildi. Einnig er mikilvægt að átta 

sig á því að það er mannlegt eðli að óttast breytingar og veita þeim viðnám og má því ekki 

gleyma mannlega þættinum í breytingum, hvort sem þær eru stórar eða smáar, taki 

langan tíma eða stuttan (Kotter, 1996). Með þessi orð Kotter og sögurnar af 

valdaójafnvægi flugmanna í huga geta stjórnendur skipulagsheilda og forsvarsmenn 

breytinga innan þeirra fundið hagnýtt gildi í þessari sögu þegar við skoðum 

fyrirtækjamenningu og síðan þegar á að steypa saman tvær mismunandi 

fyrirtækjamenningar líkt og gerist í samruna deilda og jafnvel heilla skipulagsheilda.  

Í grein þeirra Elsu Grímsdóttur og Gylfa Dalmanns Aðalsteinssonar (2011) leggja þau 

áherslu á mikilvægi þess að taka tillit til fyrirtækjamenningar í tengslum við 

breytingastjórnun og farsæla samruna. Líkt og þau benda á hafa kenningar um 

fyrirtækjamenningu fengið byr undir báða vængi á undanförnum árum og þá sér í lagi við 

samruna skipulagsheilda. Samkvæmt þeim er það eitt af vandasömustu hliðum samruna 
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enda er fyrirtækjamenning margslungið fyrirbæri sem getur jafnvel verið mismunandi 

milli deilda innan sömu skipulagsheildar. Taka þau undir með skilgreiningum annarra 

fræðimanna á sama sviði að fyrirtækjamenning sé samofin mörgum þáttum eins og 

samskipta- og hegðunarmynstri, venjum, gildum og viðhorfum en einnig spili stærð, aldur, 

eðli, saga og áhrif leiðtoga stórt hlutverk í þróun fyrirtækjamenningar. Það er því afar 

mikilvægt að taka tillit til og viðurkenna fyrirtækjamenningu og vitna þau til rannsókna 

sem segja að það séu sterk tengsl milli árangurs skipulagsheilda og fyrirtækjamenningar 

(Grímsdóttir og Aðalsteinsson, 2011). Fyrirtækjamenning er víðfemt hugtak en það má 

ekki gleymast að þegar öllu er á botninn hvolft samanstendur hún af mismunandi 

einstaklingum og eru sérfræðingar á sviði breytingastjórnar því sammála og sammælast 

um að það megi alltaf búast við mótþróa frá starfsmönnum þegar breytingar eiga sér stað, 

hvort sem þær séu stórar eða smáar (Bridges, 2003; Kotter, 1996; Speculand, 2009). Segja 

þau Elsa og Gylfi einnig að árekstrar milli starfsmanna í sameiningarferlinu séu 

óhjákvæmilegar en með því að taka tillit til tilfinninga starfsmanna má minnka þá og telja 

þau mikilvægt að leyfa nýrri menningu að þróast í stað þess að reyna að halda sem fastast 

í hina gömlu (Grímsdóttir og Aðalsteinsson, 2011).  

8.2.1 Menningarvíddir Geert Hofstede 

Skoðar Gladwell einnig hegðun flugmannanna út frá kenningum félagssálfræðingsins 

Geert Hofstede. Kenningar Hofstede hafa verið nýttar á sviði mannauðs- og 

breytingastjórnunar og þykja gefa góða innsýn inn í ákveðin öfl sem knýja þjóðfélög og 

menningarheima. Hofstede segir sjálfur að það er ekki hægt að breyta menningu 

þjóðlanda en við eigum hins vegar alltaf að reyna að skilja hana og bera virðingu fyrir 

henni (Hofstede Insights, e.d.). Orð Hofstede eru í takt við ofangreindar skilgreiningar á 

fyrirtækjamenningu og má því leiða líkur að því að hægt sé að skilja fyrirtækjamenningu 

og menningu þjóðlanda á svipaðan máta. Því er hægt að nýta sömu aðferðir til þess að 

skilja hvers vegna það geti verið erfitt að sameina fyrirtæki með tvenns konar 

fyrirtækjamenningu og hvers vegna starfsmaður frá ákveðinni þjóðfélagsgerð á erfitt með 

að samlagast vinnuháttum í nýju landi og svo öðlast meiri skilning á aðstæðum líkt og í 

sögu Gladwell um flugmennina. Hofstede rannsakaði gífurlegt magn gagna um 

starfsmenn tölvufyrirtækisins IBM á árunum 1967 til 1973 frá yfir 70 þjóðlöndum. 
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Hofstede komst að því að mismunur á menningu milli vinnustaða mætti skýra út frá 

ákveðnum víddum:  

➢ Valdafjarlægð (e. power distance (PDI)): Lönd með hátt PDI gildi búa við 
ákveðna valdaskiptingu og sætta sig við þá staðreynd að sumir eru hærra settir 
en aðrir, þeim er sýnd mikil virðing og er vald þeirra ekki dregið í efa. Þau lönd 
sem hafa lágt PDI gildi reyna frekar að dreifa valdi og leggja áherslu á jafnan 
rétt til valds.   

➢ Einstaklingshyggja / Sameignarstefna (e. individualism vs. collectivism (IDV)): 
Lönd með hátt IDV gildi ætlast til þess að einstaklingurinn hugsi um sig og sína 
en andstæðan er náin samfélagsgerð sem hugsar um hag heildarinnar í stað 
einstaklingsins. 

➢ Karlmennska / Kvenleiki (e. masculinity vs. femininity (MAS)): Hátt MAS gildi 
merkir að þjóðfélagið metur frekar einstaklinga sem taldir eru farsælir og er 
samkeppni í þjóðfélaginu hörð auk þess sem efnahagsleg umbun er mikils 
metin. Einnig er talað um harða og mjúka menningarvídd. 

➢ Sveigja frá óvissu (e. uncertainty avoidance (UAI)): Hátt UAI gildi þýðir að 
þjóðfélagsgerðin er að miklu leyti byggð á stífu regluverki því hið óvænta 
mælist ekki vel fyrir. Lágt UAI gildi þýðir aftur á móti að viðhorf til breytinga er 
afslappaðra og almennt viðurkennt að stundum þarf að víkja frá regluverki í 
nafni framfara. 

➢ Langtímahneigð / Skammtímahneigð (e. long term vs. short term orientation 
(LTO)): Lágt LTO gildi þýðir að ríkjandi viðhorf er að taka á breytingum í 
þjóðfélaginu með vissum fyrirvara og að heiðra gamlar hefðir. Lönd með hátt 
LTO gildi líta á raunsæjan hátt fram á við og eru frekar tilbúin að nýta 
nútímalegri aðferðir til framþróunar. 

➢ Undanlátssemi / Hófsemi (e. indulgence vs. restraint (IND)): Hátt IND gildi þýðir 
að þjóðfélagsþegnar stjórnist frekar af hvötum og löngunum sínum og er það 
ekki litið hornauga að njóta lífsins og leyfa sér ákveðinn munað. Lágt gildi sýnir 
frekar hófsemi og er það talið til dyggða að stjórna hvötum sínum. 

(Hofstede Insights, 2019) 

Með því að rýna í flokkun víddanna er augljóst að munurinn á hvorum enda fyrir sig er 

afar mikill og ætti því að vera nokkuð ljóst að innan skipulagsheilda þar sem hraðinn er 

mikill og oft miklir fjármunir í húfi geta orðið menningarlegir árekstrar. Sem dæmi má hér 

sjá skjáskot af menningaráttavita Hofstede stofnunarinnar þar sem hægt er að slá inn lönd 

og sjá samanburðinn. Rannsakandi tók fyrir Ísland og Þýskaland út frá staðalímyndum 

beggja landa eða að Þjóðverjar eru skipulagðir og leggja mikið upp úr regluverki meðan 

slagorð Íslendinga, þetta reddast, fær flesta Þjóðverja til þess að súpa hveljur. 
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Mynd 3. Samanburður Íslands og Þýskalands. Skjáskot (Hofstede Insights, 2019). 

Á súlum fjögur og fimm má sjá að hægt er að leggja nokkuð réttmæti í þessar 

staðalímyndir og þá sér í lagi súlu fimm þar sem Þjóðverjar fylgja frekar gífurlegu 

regluverki og breytingar gerast hægt meðan Íslendingar ráðast frekar í stórtækar 

breytingar án þess að skoða málið frá öllum sjónarhornum eða gera sér að fullu grein fyrir 

afleiðingunum. Einnig er áhugavert að skoða sjöttu súluna með tilliti til þess hversu 

stöðugur og sterkur efnahagur Þýskalands er á meðan rannsakandi telur ekki þörf á 

málalengingum um íslenska efnahaginn. 

Líkt og áður sagði hafa rannsóknir Hofstede verið mikilvægt hjálpartæki fyrir 

stjórnendur og mannauðsstjóra. Telur rannsakandi að sú athygli sem Gladwell vekur á 

rannsóknum Hofstede sé mjög jákvæð og geti án nokkurs vafa gagnast öllum þeim sem 

starfa innan fjölmenningarlegs umhverfis. Þykir rannsakanda þó það miður að Gladwell 

hafi ekki farið dýpra í kenningar hans eða tekið ítarlegri dæmi til þess að undirstrika 

mikilvægi þeirra og notagildi. 

8.3 Greind og tilfinningagreind innan skipulagsheilda 

Í Outliers er mikið fjallað um greind og greindarvísitölumælingar líkt og í sögunni um 

Termítana. Thédore Simon og Alfred Binet voru hönnuðir fyrsta prófsins sem mældi 

greind einstaklinga á hlutlægan máta sem síðan var hægt að setja fram á staðlaðan hátt í 

formi greindarvísitölu (e. IQ). Prófinu var ætlað að skera úr um það af hverju sumir 

einstaklingar standa sig vel í námi en aðrir ekki (Landy og Conte, 2004).  

Skilgreiningar á hugtakinu greind hefur löngum verið deilumál en samkvæmt Landy og 

Conte (2004) er greind getan til þess að beita rökhugsun, læra nýja hluti og leysa 
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vandamál á margvíslegan hátt í mismunandi aðstæðum. Síðar setti svo sálfræðingurinn 

Howard Gardner fram fjölgreindarkenninguna sem snýst um það að greind einstaklings 

er flokkuð í víddir í stað einnar ákveðinnar greindar en hann gagnrýndi hina hefðbundnu 

skilgreiningu á greind. Samkvæmt kenningu Gardner hafa allir einstaklingar eitthvað af 

flestum víddunum eða hæfileikunum til brunns að bera en í mismunandi magni sem gerir 

það að verkum að við skörum fram úr á mismunandi sviðum en víddirnar eru til dæmis 

rýmisgreind, tónlistargreind, hreyfigreind, tungumálagreind og svo framvegis (Landy og 

Conte, 2004). Líkt og Landy og Conte (2004) bentu á hafa fræðimenn sem leggja stund á 

rannsóknir á árangri innan skipulagsheilda veitt tveimur víddum sérstaka athygli. Það er 

sjálfsþekkingargreindin (e. intrapersonal) sem snýr að einstaklingnum sjálfum og 

innviðum hans, þekkingu á styrkleikum og veikleikum sínum og hvernig einstaklingurinn 

getur nýtt þessa sjálfsþekkingu sér til frama og farsældar og svo samskiptagreind (e. 

interpersonal) sem felur í sér hæfnina til þess að skilja aðra einstaklinga, hvernig þeir 

hugsa og starfa og hvernig hægt sé að vinna með þeim á sem bestan máta (Landy og 

Conte, 2004). Það voru svo þessar víddir sem veittu sálfræðingnum Daniel Goleman 

innblástur í rannsóknum sínum á tilfinningagreind (e. emotional intelligence) og árið 1995 

gaf hann út bókina Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ (1995). 

Samkvæmt skilgreiningum á tilfinningagreind er það geta einstaklingsins til þess að nýta 

sér þekkingu og skilning á eigin tilfinningum og tilfinningum annarra til þess að ná fram 

jákvæðum niðurstöðum. Goleman segir í bók sinni að tilfinningagreind geti skipt 

umtalsvert meira máli en greindarvísitala því samkvæmt Goleman er hæfnin til þess að 

lesa í aðstæður, setja sig í spor annarra og eiga í farsælum samskiptum við aðra 

einstaklinga mun líklegra til velgengni í lífinu. Það er ekki nóg að vera með háa 

greindarvísitölu því sinnuleysi gagnvart öðrum og slök félagsfærni getur verið heilmikil 

hindrun í vegi slíkra einstaklinga líkt og Gladwell fjallaði um í Outliers. Í bók sinni greinir 

Goleman tilfinningagreind í eftirfarandi þætti:  

➢ Sjálfsmeðvitund (e. self-consciousness): Skilningur á styrkleikum, veikleikum og 
eigin tilfinningum auk sjálfsgagnrýni.  

➢ Sjálfsagi (e. self-restraint): Stjórn á tilfinningum og hegðun með það takmark í 
huga að ná eigin markmiðum. 

➢ Félagsleg viðurkenning (e. social acknowledgement): Skilningur og 
viðurkenning á líðan og tilfinningum annarra 
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➢ Stjórnun tengsla (e. network management): Fjórði þátturinn tengir fyrstu þrjá 
þættina saman en þegar einstaklingurinn hefur náð tökum á þeim mun hann 
geta beitt þeim til þess að hámarka útkomu og þá stjórn sem hann hefur á 
ákveðnum aðstæðum. 

(Goleman, 1995) 

Landy og Conte (2004) segja að rannsóknir á tilfinningagreind gefi til kynna að 

tilfinningagreindarpróf hafi að einhverju leyti álíka gott forspárgildi um frammistöðu í 

starfi og hið áðurnefnda fimm þátta persónulíkan. Hinsvegar segja þeir að 

tilfinningagreind sé afar umdeild innan sálfræðinnar og hafa þeir til að mynda báðir 

skrifað sjálfstæðar greinar um rannsóknir á réttmæti og áreiðanleika tilfinningagreindar. 

Niðurstöður þeirra voru að prófanir á tilfinningagreind væru betur fallnar til þess að sýna 

fram á getu einstaklingsins heldur en sem persónuleikapróf og þörf væru á frekari 

rannsóknum þar sem, að þeirra mati, eru rannsóknir Goleman engan veginn fullnægjandi 

né nógu nákvæmar (Landy og Conte, 2004).  

Það er því áhugavert að skoða sögurnar af Chris Langan og Robert Oppenheimer úr 

Outliers með kenningar um tilfinningagreind í huga. Báðir einstaklingarnir voru með 

einstaklega háa greindarvísitölu en vegna þess að Langan hafði litla félagsfærni náði hann 

aldrei að nýta gáfur sínar til fulls meðan Oppenheimer sem hafði reynt að drepa kennara 

sinn gat með því að lesa í aðstæður heillað forsvarsmann Manhattan verkefnisins sem 

varð til þess að hann fékk starfið sem hann sóttist eftir. Það má því leiða líkur að því að 

með sögunni af Langan og Oppenheimer geta stjórnendur innan skipulagsheilda, sem ekki 

hafa sálfræðimenntun, fengið litríka innsýn inn í hugarheim starfsmanna sinna og jafnvel 

dregið þann lærdóm að starfsmaður sem er klaufalegur í samskiptum eða komi 

ankannalega fyrir í starfsviðtali geti reynst skipulagsheildinni sem dýrmætur starfsmaður. 

Með starfi við hæfi geta hæfileikar starfsmannsins fengið að njóta sín. 

8.3.1 Hildarleikur hinna slóttugu 

Einnig getur sagan af Oppenheimer og kænsku hans til þess að hagræða útkomu 

samskipta sinna við aðra verið góð áminning fyrir stjórnendur að láta ekki blekkjast af 

„hinum fullkomna starfsmanni“. Goleman (1995) setur fram kenningar sínar um 

tilfinningagreind á jákvæðan hátt og einblínt er á það markmið að nýta þessar kenningar 

til velgengni í lífinu þar sem, að hans mati, mun betri sjálfsþekking frekar leiða til þess að 

einstaklingurinn verði sáttur við þær ákvarðanir sem hann tekur (Goleman, 1995). 
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Það eru hinsvegar ekki allir jafn jákvæðir fyrir þessum eiginleikum og Goleman. 

Hagfræðingurinn Oliver Williamson (1998) talar til dæmis um tækifærishegðun (e. 

opportunism) og vill hann meina að einstaklingar reyni ávallt að hámarka sinn eigin ábata 

án þess að taka tillit til annarra einstaklinga og tilfinninga þeirra (Williamson, 1998). 

Ghosal og Moran (1996) draga fram enn dekkri hlið í grein sinni um 

viðskiptakostnaðshagfræði (e. transaction cost economics) þar sem þeir tala um 

einstaklinga innan skipulagsheilda sem beita vísvitandi blekkingum til þess að fá sínu 

framgengt. Slíkir einstaklingar skella skollaeyrum við almennum siðferðisreglum og segja 

Ghosal og Moran að þeir einstaklingar búi yfir eiginhagsmunastefnu með kænsku (e. self 

interest seeking with guile) (Ghoshal og Moran, 1996). Þá eru einnig kenningar um 

Machiavellianisma vel þekktar innan sálfræðinnar en byggjast þær kenningar á því að það 

séu til einstaklingar sem sýna tvífeldni í hegðun, hafa slaka siðferðiskennd og beita slægð 

og sýna ekki samhygð í samskiptum. Ítalski endurreisnarmaðurinn Niccolo Machiavelli 

skrifaði bókina Prinsinn (e. The Prince) og er efni bókarinnar umdeilt en í henni er talað 

um hvernig siðlausar ákvarðanir stjórnvalda geta verið réttlætanlegar þegar halda þarf í 

völd og stjórna þegnum (Landy og Conte, 2004).  

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á hinum dökku hliðum tilfinningagreindar og 

rýndi Rebecca Alexander (2011) í slíkar rannsóknir sem lúta að umhverfi skipulagsheilda. 

Í grein sinni segir hún að þeir sem hafa gott vald á tilfinningagreind geti fært sér það í nyt 

á slæman hátt og misbeitt því valdi sem þeir hafa. Segir hún að slíkir einstaklingar geti 

gripið til þess að ógna öðrum, snúið þeim á sitt band og jafnvel beygt frjálsan vilja annarra 

einstaklinga (Alexander, 2011).  Greinir hún helstu einkenni slíkra einstaklinga í grein sinni 

og hefur rannsakandi sett þá upp í líkansform til hægðarauka:  
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Mynd 4. Dökku hliðar tilfinningagreindar innan skipulagsheilda. Byggt á grein Alexander (2011). 

Það má því leiða líkur að því að þeir aðilar sem hafa þessar hneigðir eigi auðvelt með að 

misbeita valdi sínu og fá sínu framgengt innan viðskiptalífsins líkt og Kilduff, Chiaburu og 

Menges (2010) sammælast um en þeir skoðuðu tilfinningagreind með dökku hliðar 

hennar í umhverfi viðskipta og skipulagsheilda. Var þeirra niðurstaða að þar sem völd og 

áhrif skipta máli líkt og í umhverfi skipulagsheilda séu augljós merki um það að 

einstaklingar dylji sínar eigin tilfinningar og spili með tilfinningar annarra til þess að ná 

árangri og tilsettum markmiðum (Kilduff o.fl., 2010). Það er því einnig hægt að tengja efni 

bókarinnar Blink við þessar kenningar þar sem auðvelt er að láta blekkjast af útliti, hegðun 

og fyrstu kynnum.  

8.4 Samskipti: tryggð og trú 

Áætla má að flestir séu því sammála að góð samskipti við samstarfsfélaga og yfirmenn 

geri vinnustaðinn eftirsóknarverðari. En hvernig geta leiðtogar innan skipulagsheilda nýtt 

sér efnistök bóka Gladwell?  

Stefnumiðuð skynjun 
tilfinninga (e. strategic 

emotion detection)

Tilfinningar duldar og 
sýndar til þess að hámarka 
eigin ávinning (e. disguising 
and expressing emotions for 

personal gain)

Flæði á tilfinningahlöðnum 
samskiptum stjórnað (e. 
controlling the flow of 

emotion-laden 
communication)

Eiginleikar nýttir á fölskum 
forsendum til þess að hræra 

í og móta tilfinningar (e. 
using misattribution to stir 

and shape emotion)
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8.4.1 Frásagnartækni í viðskiptum og innan skipulagsheilda 

Frásagnartækni (e. storytelling) hefur þótt hagnýtt verkfæri í kistu viðskiptamanna. Það 

má áætla að flestir hafi einhverntímann fallið fyrir hrífandi ræðu sölumanns um ágæti 

vörunnar sem þeir bjóða, hvernig hún hafi umbylt lífi þeirra og sinna nánustu. Jafnvel er 

svo skreytt með persónulegri frásögn af sjálfum sér eða fjölskyldumeðlimi til þess að 

samsama sig betur við viðskiptavininn. Frásagnarlist hefur fylgt manninum frá örófi alda 

og er form sem allir þekkja sem gerir það að verkum að það er auðvelt að ná til breiðari 

hóps en til dæmis með hinu hefðbundna fyrirlestraformi. Kvikmyndir eru sem dæmi eitt 

form frásagnarlistar og við vitum hvað góð kvikmynd þarf til; upphaf, atburður í miðri 

sögu sem veldur ákveðnum straumhvörfum og svo endir. Sama á við þegar við erum að 

reyna að koma boðskap okkar á framfæri innan skipulagsheildarinnar. Við þurfum að mála 

ákveðna mynd, vinna hlustendur á okkar band og láta þá finna til samkenndar.  

Þrátt fyrir að verk Gladwell séu umdeild eru þó jafnvel hans helstu gagnrýnendur, líkt 

og Chabris (2013), því sammála að Gladwell sé frábær sögumaður og sé það ein af 

ástæðum þess að hann sé svo vinsæll. Skrif hans þykja aðgengileg, dæmisögurnar 

áhugaverðar og eru áhrifaríkum molum dreift til lesenda. Sem dæmi sagði 

sálfræðingurinn Adam Grant (2015) að þessi hæfileiki væri einn af hans helstu styrkleikum 

og hvernig hann nái að spinna sögu og heildarmynd í kringum vísindi og rannsóknir.  

Rob Gill (2011) gerði úttekt á þekktum bókum sem fjalla um notkun frásagnartækni 

innan skipulagsheilda auk þess sem hann tók viðtöl við stjórnendur, mannauðsstjóra, 

almannatengla og fleiri til þess að skyggnast inn í þeirra reynsluheim. Gill hefur gífurlega 

reynslu á sviði almannatengsla og samskipta, bæði sem kennari og stjórnandi á þessum 

sviðum. Með rannsókn sinni komst hann að því hversu áhrifaríkt verkfæri frásagnarlistin 

er innan skipulagsheilda og þá sérstaklega til þess að styrkja tengsl og samskipti milli 

starfsmanna og yfirmanna, styrkja heilindi starfsmanna og tengsl þeirra við vörumerkið 

og skipulagsheildina sjálfa sem gerir það að verkum að starfsmennirnir verða sjálfkrafa 

klappstýrur skipulagsheildarinnar og vörumerkisins. Líkt og áður hefur verið fjallað um er 

fyrirtækjamenningin gífurlega mikilvæg fyrir velgengi skipulagsheilda og vellíðan 

starfsmanna og má því draga lærdóm af rannsókn Gill og gætu stjórnendur 

skipulagsheilda nýtt sér niðurstöður rannsóknar hans. Segir hann að sögur og frásagnarlist 

séu samofin menningu okkar og samfélagi og með því að ná góðum tökum á slíkri tækni 
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sé hægt að sameina mismunandi þjóðir og menningarheima (Gill, 2011). Tekur Joanna 

Sinclair (2005) undir orð Gill og segir að ef sögumaðurinn nái að tileinka sér góða 

frásagnartækni geti hann náð að tengjast hlustandanum á persónulegan hátt með því að 

höfða til persónulegrar reynslu einstaklingsins. Verður það til þess að hlustandinn nái að 

samsama sig efnistökunum og er það einstaklega áhrifarík leið til þess að koma ákveðnum 

skilaboðum eða boðskap á framfæri (Sinclair, 2005). Segir Gill (2011) einnig að með 

frásagnartækni sé hægt að ná til mjög fjölbreytts hóps einstaklinga sem er oft einkennandi 

fyrir skipulagsheildir. Er hann sammála Sinclair (2005) að þessi persónulega nálgun og 

samsömun geri það einmitt að verkum að hlustandinn lítur í eigin barm og þar af leiðandi 

hefur hann sterkari tengsl við boðskapinn eða upplýsingarnar. Bendir hann á að í gegnum 

tíðina hafi frásagnartækni að mestu leyti verið notuð til þess að kynna öryggisreglur, 

vellíðan á vinnustað og svo framvegis með góðum árangri. Segir hann að ávinningur 

tækninnar sé því augljós og ætti ekkert að standa í vegi fyrir því að útfæra hana á aðra 

þætti starfseminnar (Gill, 2011). Elizabeth Barnes (2003) bendir síðan á í grein sinni í 

fréttabréfi Harvard Business School að það sé mjög mikilvægt að nýta þessa tækni til þess 

að styrkja tengsl, tryggð og heilindi starfsmanna við skipulagsheildina og vörumerkið, líkt 

og Gill (2011) benti á. Tekur Barnes undir með Gill og ítrekar mikilvægi þess að styrkja 

þessa þætti til þess að gera starfsmenn að klappstýrum skipulagsheildarinnar, bæði innan 

og utan vinnutíma (Barnes, 2003). Segir Gill að hið óformlega form frásagnarinnar geri 

það að verkum að starfsmenn geti tengst yfirmönnum, skipulagsheildinni og öðrum 

starfsmönnum á persónulegan hátt sem sé gífurlega verðmætt fyrir skipulagsheildir. Það 

sé þó mikilvægt að taka tillit til getu og skilnings starfsmanna. Uppbygging sögunnar, vel 

skilgreind lykilmarkmið eða skilaboð, framsetning og tjáning tilfinninga sé það sem skeri 

úr um hvort sögumaðurinn nái til hlustenda eða ekki. Það er mikilvægt að halda athygli 

hlustenda en á sama tíma má rauði þráðurinn, skilaboðin sjálf, ekki týnast (Gill, 2011). 

Líkt og áður sagði eru jafnvel helstu gagnrýnendur Gladwell því sammála að 

frásagnartækni hans (e. storytelling) sé einstök. Með orð áðurnefndra fræðimanna í huga 

um áhrifamátt frásagnartækninnar skal því ekki að undra að Gladwell nái til svo margra 

ólíkra lesenda. Líkt og Gill (2011) og fleiri bentu á er mikilvægt að ná til einstaklinganna á 

persónulegu nótunum svo þeir nái að samsama sig efninu eða boðskapnum. Í þessu 

samhengi er einmitt auðvelt að taka dæmi um ritstíl Gladwell. Þegar Gladwell setur fram 

ákveðna tilgátu þar sem svarið ætti að vera augljóst notar hann orðræðu eins og: „við 
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höldum að“ og er lykilorðið hér „við“. Með þessu samsamar hann sig á persónulegum 

grundvelli við lesandann, líkt og Gill benti á að væri svo mikilvægt, og er Gladwell í raun 

að segja að hann hafi jafn rangt fyrir sér og lesandinn sjálfur. Blaðamaðurinn Tom Junod 

(2013) skrifaði grein um skrif Gladwell og kallaði þetta Gladwell látalætin (e. the gladwell 

feint). Junod virðist með skrifum sínum ekki vera mikill aðdáandi Gladwell og þó að 

lýsingin Junod sé á neikvæðu nótunum hefur hann nokkuð rétt fyrir sér. Segir hann að 

Gladwell setji fram augljósa tilgátu, sem gefi til kynna að við höldum eitthvað ákveðið um 

þetta mál, og sýnir svo fram á hversu rangt við höfum fyrir okkur. Með því að Gladwell 

samsami sig einnig við þessa hugsunarskekkju líði lesandanum ekki illa yfir því að hafa 

haft rangt fyrir sér og Gladwell skilji eftir ákveðna vellíðunartilfinningu hjá lesenda (Junod, 

2013). Að mati rannsakanda er þetta nokkuð góð lýsing á ritstíl Gladwell en hins vegar er 

rannsakandi ekki sammála Junod að þetta sé neikvætt heldur er að mati rannsakanda 

aldrei slæmt ef höfundur bókar fær lesendur sína til þess að hugsa, hvort sem útkoman 

sé rétt eða röng.  

Samkvæmt áðurnefndum Alexis Sobel Fitts (2013) eru það helst fagaðilar innan 

félagsvísinda sem hafa horn í síðu Gladwell. Hins vegar koma einnig einstaklingar úr þeirri 

stétt Gladwell til bjargar líkt og sálfræðingurinn og rithöfundurinn Adam Grant (2015) sem 

áður hefur verið vitnað til og aðrir fræðimenn líkt og fjallað var um í köflum 7.1.2 og 7.1.3. 

Segir Grant (2015) að höfundar eins og Gladwell séu mikilvægir fyrir þær sakir að hann 

bendir okkur á að sannleikurinn liggur rétt undir yfirborðinu. Segir hann að styrkur 

Gladwell liggi í því að fá lesendur til þess að ögra hefðbundnum hugsunarhætti sínum og 

skoða hugmyndir og tilgátur frá öðru sjónarhorni. Ritstíll hans er aðgengilegur en í senn 

magnaður og líði honum eins og hann sé að lesa spennusögu því spennan magnast frá 

blaðsíðu til blaðsíðu. Samkvæmt Grant eru bækur Gladwell tilvaldar til þess að hefja 

samræður þar sem allir hafa skoðun á honum. Þakkar hann Gladwell fyrir það að bjarga 

sér úr mörgum óþægilegum aðstæðum í veislum þar sem hann sjálfur sé ekki mikið fyrir 

smásnakk (e. small talk) en það hafi breyst eftir að bækur Gladwell komu út. Einnig segir 

hann að Gladwell komi alltaf með nýjar og ferskar hugmyndir því, þegar öllu er á botninn 

hvolft, að ef höfundur er búinn að koma hugmynd sinni á framfæri hætti hún að verða 

áhugaverð og því mikilvægt að koma í sífellu með nýjar hugmyndir (Grant, 2015). 
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Það má því draga þá ályktun að bæði í skrifum Gladwell og fyrirlestrum hans sé 

heilmikill lærdómur fyrir stjórnendur og aðra sem vilja tileinka sér og beita frásagnartækni 

í starfi sínu. Það er ekki að ástæðulausu að Gladwell er einn af þekktustu fyrirlesurum 

heims fyrir stjórnendur innan skipulagsheilda. Líkt og Gill (2011) tekur fram í grein sinni 

er einn helsti ávinningur frásagnartækninnar það að hægt er að ná til margra mismunandi 

einstaklinga, óháð bakgrunni, menningu eða þjóðerni. Það má því leiða líkur að því að ein 

af ástæðum þess að Gladwell er svo vinsæll eins og raun ber vitni er að hann hann hefur 

náð gífurlegu valdi á frásagnartækninni sem heillar ólíka lesendur og áheyrendur um heim 

allan sem samsama sig við sögur hans og heillast af frásagnartækni Gladwell. 

8.4.2 Leiðtogafræðin 

Það má finna mýmargar kenningar innan leiðtogafræðinnar sem fjalla um það hvað til 

þarf svo einstaklingur teljist sem góður leiðtogi. Hér mun rannsakandi þó einskorða sig 

við þær kenningar sem bera samhljóm við efnistök bóka Gladwell og þann lærdóm sem 

draga má af þeim. 

Peter G. Northouse (2013) segir í bók sinni um kenningar innan leiðtogafræðinnar að 

rannsóknir hafa sýnt fram á að áðurnefnt fimm þátta persónulíkan hafi gott forspárgildi 

um frammistöðu leiðtoga. Þeir sem hafa verið hvað farsælastir í starfi hafa allir skorað 

hátt á fimm þátta líkaninu, fyrir utan þáttinn „agreeableness“ sem Ásta Bjarnadóttir 

(1996) þýddi í áðurnefndri bók sinni sem „samskiptaleikni.“ Þykir rannsakanda erfitt að 

ná utan um merkinguna í einu orði en viðkunnanlegur undirlægjuháttur ætti kannski 

betur við þar sem enska orðið gefur til kynna að einstaklingurinn gæti verið of 

samvinnuþýður og ekki staðið fast á skoðunum sínum. Má styðja við þessar vangaveltur 

um rétta þýðingu með niðurstöðum úr þeim rannsóknum sem Northouse (2013) vitnar í. 

Þar kemur fram að umræddur eiginleiki er leiðtogum til trafala og veikir stöðu stjórnenda 

ef þeir skora hátt á þeim kvarða. Segir Northouse (2013) einnig að rannsóknir hafi sýnt 

fram á að hátt tilfinningagreindarskor hafi mikið að segja um velgengni stjórnenda og 

leiðtoga. Tekur hann því undir skrif Daniel Goleman sem kynnti til leiks kenningar sínar 

um tilfinningagreind og voru kenningar hans teknar fyrir í kafla 8.3 í tengslum við bókina 

Outliers og hvað einkennir farsæla einstaklinga. Falla kenningarnar um tilfinningagreind 

og fimm þátta persónulíkanið undir eiginleikakenninguna (e. trait approach) innan 

leiðtogafræðanna sem samkvæmt Northouse var ein af fyrstu tilraunum fræðimanna til 
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þess að rannsaka hvað það sé sem einkenni góða leiðtoga. Það er einnig áhugavert að 

Northouse segir að við höfum öll heyrt yfirlýsingar að einhver sé fæddur leiðtogi líkt og 

Gladwell talar um í Outliers að einhver sé fæddur snillingur eða hafi meðfædda snilligáfu. 

Segir Northouse að einstaklingar sem haldi slíku fram láti auðveldlega blekkjast af 

ákveðnum eiginleikum einstaklinga. Þeir sem hugsa einungis um ákveðna eiginleika 

leiðtogans og einblína á þætti eins og hæð, gáfur eða hversu mannblendinn hann er sjá 

leiðtogann í ákveðnum hillingum. Er slíkur hugsunarháttur þess valdandi að einstaklingar 

setja leiðtogann á ákveðinn stall og verður það því ómögulegt fyrir þeim að ná slíkum 

árangri enda eru það, að þeirra mati, meðfæddir hæfileikar hans sem komu honum í þessa 

stöðu (Northouse, 2013).  

Með þessar kenningar í huga er vert að rifja það upp að Gladwell kemur inn á hæð 

yfirmanna Fortune 500 fyrirtækjanna í bók sinni Blink og var fjallað um í kafla 5.1.5. Má 

einnig segja að efni bókarinnar Blink eigi almennt hér vel við þegar hugsað er um 

matsvillur og hvernig við metum einstaklinga eftir ákveðnu útliti eða fasi. 

Samkvæmt Northouse (2013) er það tvennt ólíkt að skilgreina leiðtogahæfileika sem 

eiginleika eða svo sem ferli. Þeir sem líta á vegferðina til farsæls leiðtoga sem ferli og 

samvinnu við aðra eru í raun að sýna fram á að slíka hegðun eða eiginleika er hægt að 

læra. Í þessu lærdómsferli þeirra eru þeir að sýna fram á og kenna öðrum hvernig það sé 

hægt að læra að verða farsæll leiðtogi. Innan eiginleikakenningarinnar var einnig the 

great man kenningin sem byggist á þeirri sýn að leiðtogar hafi meðfædda hæfileika. Síðar 

var svo eiginleikakenningin, og þar af leiðandi the great man kenningin, gagnrýnd þar sem 

nýjar rannsóknir sýndu fram á að ákveðinn leiðtogi gæti verið framúrskarandi í einum 

aðstæðum en svo algjörlega gagnslaus í öðrum. Þótti það sanna að einstaklingar eru ekki 

fæddir leiðtogar enda ef sú væri raunin myndu þeir skara fram úr í öllum aðstæðum. 

Hinsvegar samkvæmt Northouse hafa rannsóknir sýnt fram á, og flestir séu sammála um, 

að ákveðnir eiginleikar leiðtoga skipta máli en það hafi markað þáttarskil í rannsóknum á 

leiðtogahæfni þegar farið var að skoða ferlið í heild og litið á vegferð til farsæls leiðtoga 

sem ferli og samspil stjórnenda og undirmanna (Northouse, 2013).  

Rynes, Bartunek, Dutton og Margolis (2012) skrifuðu sem dæmi grein um áhrif 

samkenndar og samskipta innan skipulagsheilda. Samkennd má skilgreina sem skilning á 

líðan, tilfinningum og aðstæðum annarra einstaklinga, geta sett sig í spor þeirra og hafa 
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þolinmæði og bera virðingu fyrir skoðunum og viðhorfum annarra. Samkvæmt Rynes o.fl. 

geta áhrif samkenndar styrkt tengsl og samskipti innan skipulagsheildarinnar, skapað 

traust og tryggð meðal starfsmanna og aukið samstöðu sem leiðir til betri 

fyrirtækjamenningar (Rynes, Bartunek, Dutton, og Margolis, 2012). Það rímar meðal 

annars við niðurstöður Gill (2011) og fleiri fræðimanna um áhrif frásagnartækni innan 

skipulagsheilda og bendir Gill einnig á í grein sinni mikilvægi þess að stjórnendur eigi í 

góðum samskiptum við starfsmenn sína sem verði skipulagsheildinni til farsældar. Segir 

hann að góður stjórnandi þurfi að búa yfir góðum samskiptahæfileikum til þess að verða 

góður leiðtogi.  

8.4.3 Leiðtogi samskipta? 

Það má því segja að fræðimenn séu að mestu sammála um að frásagnartækni og 

leiðtogafræðin haldist hönd í hönd. Snúast fræði beggja póla í grunninn um samskipti sem 

hvor fræðin fyrir sig útfærir svo á sinn máta en, líkt og sýnt hefur verið fram á í þessari 

rannsókn, skarast síðan sviðin að ákveðnu leyti.  

Howard Gardner, upphafsmaður áðurnefndrar fjölgreindarkenningar sem veitti Daniel 

Golemann og kenningum hans um tilfinningagreind innblástur og fjallað var um í kafla 

8.3, skrifaði svo grein um mikilvægi þess fyrir leiðtoga að tileinka sér frásagnartækni til 

þess að koma sýn sinni og skilaboðum á framfæri. Tók Gardner fram hversu mikilvægt það 

er fyrir leiðtogann að vera sjálfum sér samkvæmur og að mati Gardner þarf leiðtoginn í 

raun að vera lifandi fyrirmynd sögu sinnar til þess að fylgjendur hans sannfærist og missi 

ekki trúna á hann (Gardner, 1999).  

Gladwell hefur haldið fyrirlestra fyrir gríðarlegan fjölda yfirmanna og stjórnenda sem 

teljast til leiðtoga innan skipulagsheildar sinnar. Treystir hann á frásagnartækni sína til 

þess að fanga athygli þeirra og ef marka má vinsældir hans á þessum vettvangi má áætla 

að honum takist það með ágætum. Gladwell var til að mynda spurður hvað hann myndi 

gera ef hann væri forstjóri fyrirtækis. Nefnir hann meðal annars að hann myndi búa til 

smærri teymi þar sem samkvæmt honum myndast persónulegri tengsl milli starfsmanna 

og verði hópurinn sterkari fyrir vikið (Mejia, 2018a). Það má einnig sjá samhljóm í 

kenningum leiðtogafræðanna og efnistökum Outliers líkt og hversu mikilvæg tækifæri og 

aðstæður í lífi einstaklinga eru þegar kemur að framúrskarandi árangri. Leiðtogar geta því 

dregið þann lærdóm af bókinni Outliers hversu mikilvægt það er að rækta samskipti við 
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aðra og reyna að skapa sér tækifæri til þess að betrumbæta sjálfan sig. Með góðum 

samskiptum við aðra gætu myndast mikilvæg tækifæri. Gladwell segir sjálfur í viðtali 

áðurnefndan Daniel Gruber (2006) að hann sé heppinn að þekkja mikið af mismunandi 

einstaklingum frá mismunandi bakgrunnum og oftar en ekki fær hann hugmyndir fyrir 

bækur sínar eða greinar frá þessu tengslaneti sínu. 

Gladwell tekur svo þessar hugmyndir sem hann fær frá öðrum, nýtir rithæfileika sína 

sem hann hefur stritað við að skerpa á og gerir að metsölubókum sem gerir hann því að 

framúrskarandi einstakling. Semsagt, inntak Outliers í hnotskurn og er hann því 

holdgervingur frásagnar sinnar sem, líkt og Gardner (1999) benti á, er gífurlega mikilvægt 

fyrir trúverðugleika leiðtogans. 

8.5 Sjálfssköpuð sæla? 

Í Outliers talar Gladwell um goðsögnina á bakvið hina sjálfsköpuðu snillinga. Eitt af því 

sem hann segist vilja koma á framfæri í bókinni er að aðstæður og fjölskylduhagir hafa 

mjög mikið að segja í lífi farsælla einstaklinga.  

Það hefur lengi fylgt mannfólkinu að hafa áhuga á lífi frægra einstaklinga og hafa 

slúðurblöð og jafnvel heilu sjónvarpsstöðvarnar í gegnum tíðina keppst við að skjalfesta 

líf þeirra. Með tilkomu samfélagsmiðla getur hinn almenni borgari fylgst með hverju 

(feil)spori þeirra ríku og frægu. Tíðrætt er innan sálfræðistéttarinnar og annarra fagaðila 

áhrif samfélagsmiðla á sjálfsmynd og sálarlíf einstaklinga og sér í lagi ungmenna sem líta 

upp til átrúnaðargoða sinna. Oftar en ekki virðist líf þeirra sveipað ævintýraljóma og engin 

eru vandamálin sem við öll þurfum að kljást við dags daglega. Einnig hafa fjölmargar 

rannsóknir sýnt fram á aukna áhættu á þunglyndi hjá þeim sem lifa og hrærast í 

glansmyndarbirtingu veraldarvefsins. 

Tímaritið Forbes birti nýlega grein um eina af Kardashian systrunum, Kylie Jenner, en 

samkvæmt Forbes er hún yngsti sjálfskapaði milljarðamæringur sem uppi hefur verið en 

hún er 21 árs gömul (Robehmed, 2019). Á hún þennan titil því að þakka að hún stofnaði 

snyrtivörufyrirtæki sem hefur vaxið gífurlega, fer markaðssetning hennar að mestu fram 

á samfélagsmiðlum og segir hún sjálf að hún eigi samfélagsmiðlum velgengni sína að 

þakka (Robehmed, 2019). Það vakti hinsvegar gífurlega athygli, og einnig reiði, þegar nafn 

hennar var tilkynnt því hún var kölluð sjálfskapaður milljarðamæringur. Fjölskylda hennar 

er ein frægasta fjölskylda í heimi. Kardashian fjölskyldan hefur haldið úti 
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raunveruleikaþætti í fjöldamörg ár og eru auðæfi þeirra gífurleg svo hún var mjög þekkt 

áður en hún hóf feril sinn sem snyrtivöruframleiðandi. Jenner segir sjálf í viðtali við 

tímaritið Paper að hún viti að hún hafi haft ákveðið forskot vegna frægðar sinnar en hún 

hafi ekki erft neina fjármuni og hafi þess vegna skapað sinn auð sjálf (Gillespie, 2019). 

Hér er því tilvalið með fyrirsögn Forbes í huga að rifja upp orðabókaskilgreininguna á 

sjálfskapaður (e. self-made): þegar einstaklingur hagnast gífurlega eða nær árangri af 

eigin rammleik og án aðstoðar frá öðrum eða vegna ríkidæmi fjölskyldu sinnar (The 

Cambridge English Dictionary, e.d.-a). Það vakti einmitt kátínu netverja þegar 

netorðabókin Dictionary.com tísti grein Forbes um hina áðurnefndu Jenner og setti svo 

inn skilgreiningu sína á því hvað það þýðir að vera sjálfskapaður (Dictionary.com, 2019). 

Líkt og Jenner átti Bill Gates auðuga foreldra. Hann hafði því tækifæri á því að komast 

í ákveðinn einkaskóla og gat sinnt forritun að vild án þess að þurfa að vinna til þess að 

leggja sitt af mörkum til heimilisins. Þótt Jenner sjálf segist ekki hafa erft fjármuni frá 

foreldrum sínum hafði hún það tækifæri að geta ung að árum sinnt 

samfélagsmiðlareikningum sínum án þess að þurfa að vinna eða hafa áhyggjur af 

framfærslukostnaði. Hún gat lært frá móður sinni og eldri systrum hvernig 

markaðssetning á veraldarvefnum fer fram og hafði umfangsmikil tengsl við markhópinn 

og mikilvæg markaðsöfl áður en hún hóf framleiðslu sína. Það má leiða líkur að því að 

hinn almenni táningur hafi ekki sömu tækifæri og hún til þess að stofna slíkt fyrirtæki enda 

er til að mynda upphafskostnaður framleiðslu gífurlegur og alls ekki á allra færi. En Adam 

var ekki lengi í Paradís og hinn hraði heimur veraldarvefsins saup hveljur yfir þessari 

yfirlýsingu Forbes. Fékk Jenner að kenna á reiði netverja og stuttu eftir birtingu greinar 

Forbes og svo áðurnefnds viðtals við tímaritið Paper birtist viðtal við hana í The New York 

Times þar sem hún dró töluvert í land og viðurkenndi að nota orðið sjálfsköpuð væri 

mögulega full djúpt í árinni tekið þar sem hún naut góðs af frægð fjölskyldu sinnar, 

gífurlegum auði þeirra og tengslaneti sem gerði henni kleift að ná þessum skjóta árangri 

(Chozick, 2019). 

Það er því mat rannsakanda að heilmikinn lærdóm megi draga af dæmisögum Gladwell 

um goðsögnina á bakvið hinn sjálfskapaða einstakling. Þar sem rannsakandi er lítið inn í 

málum þeirra ríku og frægu gerði rannsakandi örlitla og óvísindalega rannsókn á ungum 

og frægum einstaklingum. Leiddi það í ljós að heilmikill fjöldi þeirra sem teljast til fyrirsæta 
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eða áhrifavalda (e. influencers) voru börn frægra leikara, tónlistarmanna og fyrirsæta sem 

gerir þessa einstaklinga áhugaverða í augum þeirra sem lifa og hrærast í þessum heimi án 

þess að þau hafi eitthvað sérstakt til brunns að bera. Hér er þó rétt að taka fram að 

rannsakandi er ekki að áætla að þessir einstaklingar hafi ekki hæfileika á sínu sviði heldur 

er rannsakandi að sýna fram á forskotið sem þau hafa fram yfir aðra til þess að koma sér 

á framfæri eða rækta hæfileika sína líkt og Gladwell bendir á í Outliers. Með frásagnarsnilli 

Gladwell að vopni gætu efnistök Outliers jafnvel nýst fagaðilum sem vinna á sviði 

sjálfsstyrkingar eða með ungmennum sem eiga í erfiðleikum með sjálfsmynd og sjálfsvirði 

að horfa á raunsæjan og gagnrýninn hátt á það hvað í raun liggur að baki árangri þessa 

einstaklinga. Þar að auki er það öllum hollt að skyggnast á bakvið grímu velgengni og sjá 

hvað leynist á bakvið tjöldin, hvort sem það er mikið strit, forréttindi eða blanda af báðu, 

áður en öfundin og niðurrifsstarfsemin á eigin lífi tekur öll völd. 

8.6 Æfingin skapar meistarann 

Þrátt fyrir deilur fræðimanna um réttmæti 10.000 klukkustunda kenningarinnar og hvort 

það séu aðrir þættir sem hafa mun meiri áhrif á frammistöðu framúrskarandi einstaklinga 

eru þeir þó sammála að æfing sé órjúfanlegur hluti af því að ná árangri þó deilt sé um 

hversu stóru hlutverki það gegni. 

Rannsakandi sér þó hagnýtt gildi í því fyrir einstaklinga að hafa þessar kenningu í huga 

við leik og störf. Eins og áður hefur komið fram benti sjálfur Ericsson á að Gladwell hafi 

ekki lagt nógu mikla áherslu á mikilvægi markvissrar þjálfunar í meðferð hans á 

upphaflegu rannsókn sinni. Það væri ekki nóg að æfa einungis til þess að fylla upp í 

ákveðinn tímakvóta heldur væri endurgjöf og einbeittur ásetningur til þess að bæta sig 

lykilatriði. Það má þó leiða líkur að því að umfjöllun Gladwell á þessum kenningum gæti 

kynt undir áhuga lesanda á því hvernig hægt sé að bæta sig á áhugasviði sínu og 

endurskoðað hvernig sá einstaklingur er að nálgast þá vegferð að bæta sig. Ef lesandi 

ákveður að slá nafni Gladwell og/eða kenningunni inn í leitarvélar veraldarvefsins koma 

upp ótal greinar sem nálgast efnið á mismunandi hátt. Gæti þá lesandi jafnvel samsamað 

sig við einhverjum af þessum mismunandi sjónarhornum og farið í sjálfskoðun sem gæti 

jafnvel varpað ljósi á nýjar aðferðir til árangurs.  

Því til stuðnings má nefna að rannsakandi er bæði tungumálakennari og 

tónlistarmaður og á báðum þessum sviðum skiptir æfing og hvernig þú æfir þig gífurlega 
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miklu máli. Það er til dæmis algengt að heyra framúrskarandi tónlistarmenn og 

tónlistarkennara segja að 20 mínútur af markvissri æfingu á dag skilar mun meiri árangri 

en 5 klukkustundir einu sinni í viku. Líkt og áður hefur komið fram er mikið deilt um 

nákvæmni tölunnar sjálfrar þegar reglan góða er rædd en hins vegar telur rannsakandi 

hún frekar gagnast sem gott viðmið til þess að stjórna væntingum og vinnuframlagi hjá 

einstaklingum þótt þeir stefni ekki á framúrskarandi árangur eða heimsfrægð.  

Sem dæmi má nefna að tungumál eru uppbyggð af færniþáttunum fjórum; tali, 

hlustun, lestri og ritun (Nunan, 2003). Það má leiða líkur að því að flestir séu því sammála 

að til þess að ná góðri færni á þessum fjórum sviðum krefjist það mikillar vinnu. 

Samevrópski tungumálaramminn er notaður af tungumálakennurum til þess að meta 

nemendur og að efnið sem kennt er sé við hæfi. Eru stigin frá A1 til C2 og eru 

færniþættirnir fjórir órjúfanleg heild af því sem til þarf svo nemandi komist á næsta stig í 

rammanum.  

Það er ekki óalgengt að heyra foreldra tala um að barn þeirra kunni svo og svo mörg 

tungumál þegar í raun barnið getur tjáð sig á takmarkaðan hátt við annað barn í þeim 

megintilgangi að hefja leik. Mállaust barn sem þráir leik og samskipti við annað barn eða 

tjá fullorðnum einstakling þarfir sínar lærir nýtt tungumál á allt öðrum forsendum heldur 

en fullorðinn einstaklingur. Fullorðinn einstaklingur þarf síðan að huga að færniþáttunum 

fjórum og er svo í allt öðru málrými heldur en barn sem lærir einungis takmörkuð 

samskipti sem snúast að grunnþörfum þess. Það er algengt að heyra einstaklinga segja að 

það sé of gamalt til þess að læra nýtt tungumál og börn séu fljótari að ná tökum á nýju 

máli. Því getur verið hagnýtt fyrir tungumálakennara eða raunsæjan tungumálanemanda 

að velta upp reglunni margumtöluðu og skoða samevrópska tungumálarammann með 

það í huga hvað það í raun felur í sér að kunna tungumál. Það er að segja, að vera fullnuma 

eða líkt og Gladwell segir, að ná framúrskarandi árangri. 

Sarah Elaine Eaton tekur í sama streng en hún skrifaði grein fyrir rannsóknardeild 

tungumála við Háskólann í Calgary, Kanada árið 2011. Í grein sinni veltir hún upp þeirri 

algengu spurningu tungumálanema hversu langan tíma það taki í raun að læra tungumál 

í þeim skilningi að geta talist að mestu leyti fullnuma. Tekur Eaton (2011) fyrir áðurnefnda 

fjóra færniþætti til þess að skilgreina hvað það þýðir að teljast fullnuma. Mátar hún síðan 

kenninguna um 10.000 klukkustundirnar til þess að fá samanburð við mismunandi 
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kennslu- og námsaðferðir. Eaton setur þann fyrirvara í grein sinni að tungumál eru 

vissulega miserfið að læra og hvað það taki til svo einstaklingurinn teljist fullnuma. Segir 

hún einnig að rannsóknir hafi sýnt fram á það sé vænlegra til árangurs að hefja 

tungumálanám eins snemma á ævinni og mögulegt er (Eaton, 2011), sem rímar einnig við 

niðurstöður Ericsson (1993) og Hambrick o.fl. (2014). Það má því leiða líkur að því að það 

sé einmitt til þess að ná sem mestum æfingatíma eins snemma á ævinni og mögulegt er, 

líkt og Gladwell bendir á. Segir Eaton einnig að það skipti máli að vera í málumhverfinu og 

sé það ekki mögulegt er þó mikilvægt að nemandi reyni að búa það til utan 

kennslustofunnar. Vill hún einmitt með grein sinni vekja athygli á því hversu mikil vinna 

það er að verða fullnuma í nýju tungumáli og setja það í samhengi fyrir nemendur til þess 

að stjórna væntingum og hvetja þá til þess að sinna tungumálanáminu utan skipulagðra 

kennslustunda. Eaton setur upp dæmi þar sem nemandi stundar tungumálanám fjórar 

klukkustundir á viku í tvær annir sem eru 24 vikur á ári. Er þá nemandinn að fá 96 

klukkustundir af kennslu í tungumálinu á einu ári, að því gefnu að nemandinn leggi ekkert 

af mörkum utan kennslustofunnar, og ber Eaton þessar 96 klukkustundir saman við 

regluna góðu. Samkvæmt henni mun það taka nemandann 104 ár til þess að teljast 

fullnuma, eða fylla upp í 10.000 klukkustunda kvótann. Segir Eaton að sjálfsögðu læra 

einstaklingar á mismunandi hátt og eru sumir fljótari að tileinka sér tungumál en aðrir. 

Sem og áður, sagði hún að það skipti miklu máli hvort nemandinn sé í málumhverfinu eða 

ekki þar sem hann er daglega í kringum tungumálið og fær það ómeðvitað beint í æð líkt 

og rannsókn Ericsson (1993) sýndi einnig fram á í sambandi við tónlistarmennina. Hún sé 

heldur ekki að segja að það taki nákvæmlega 10.000 klukkustundir að verða fullnuma í 

tungumáli en kenningin sé vel til þess fallin að sýna fram á að tungumálanámskeið eitt og 

sér sé ekki nóg til þess að verða fullnuma í tungumáli miðað við hina viðurkenndu fjóra 

færniþætti (Eaton, 2011). 

Líkt og Eaton segir er áhugavert að hafa regluna um 10.000 klukkustundirnar í huga við 

tungumálanám og hvernig við verðum ómeðvitað fyrir áhrifum tungumálsins í 

umhverfinu sem telur upp í fjölda klukkustundanna. Sem dæmi þykir það nokkuð eðlilegt 

á Íslandi að kenna tungumál fjórar stundir á viku á miðstigi grunnskóla. Á Íslandi læra 

nemendur ensku og dönsku í grunnskóla og standa flestir nemendur nokkuð vel að vígi í 

ensku við lok námsins en önnur saga er að segja um dönskuna. Það má því draga þá 

ályktun út frá því hversu útbreidd enskan er í íslensku samfélagi að nemendur nái fyrr 
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færni í ensku í stað dönskunnar. Það má svo deila um áhuga nemenda á danskri tungu en 

engum blöðum er um það að fletta að flestir grunnskólanemendur verða fyrir töluvert 

meiri enskuáhrifum dags daglega en dönsku.  

Rannsakandi er því sammála Eaton að 10.000 klukkustundir sé ekki endilega einhver 

töfratala heldur megi með raunsæju hugarfari beita henni til þess að stjórna væntingum 

og vinnuálagi þegar einstaklingur stefnir á að öðlast nýjan hæfileika eða bæta sig á 

einhverju sviði. Gladwell fjallar um framúrskarandi einstaklinga sem hafa hlotið frægð og 

frama fyrir hæfileika sína en hins vegar er aragrúi af einstaklingum sem læra nýtt 

tungumál, spila á hljóðfæri eða læra að mála fallegar myndir sér til ánægju og yndisauka. 

Þrátt fyrir að hvorki ná, né stefna á, heimsfrægð geta persónulegir sigrar og að sjá framför 

veitt gleði og lífsfyllingu sem rannsakandi áætlar að hinir hörðu gagnrýnendur Gladwell 

taki ekki hógværum markmiðum sem slíkum með í reikninginn. 
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9 Niðurstöður og umræður 

9.1 Að hjálpa sér sjálfur 

Það sem kom rannsakanda helst á óvart við þessa rannsókn var það hversu gífurlega 

umdeildur Malcolm Gladwell er og svo hversu lítið það er til af empirískum rannsóknum 

á sjálfshjálpariðnaðinum sem er svo gríðarstór. Hins vegar var af nógu að taka þegar kom 

að gagnrýni á verk Gladwell og vakti það eftirtekt rannsakanda að þær tvær bækur sem 

komu á eftir Outliers (2008) voru gagnrýndar jafnvel enn harðar en fyrri verk hans.  

Í verkefninu var meðal annars farið yfir skilgreiningar á sjálfshjálp, sjálfsbetrun og hvar 

Gladwell lendir í þessari flokkun (sjá kafla 4 og undirköflum þess kafla). Líkt og komið hefur 

fram telja fræðimenn, líkt og McLean (2013), sjálfshjálparbækur til dægurmenningar sem 

er að þeirra mati stór hluti af menningu okkar og mikilvægt að rannsaka þennan 

menningarkima betur.  

Það er því niðurstaða rannsakanda að skilgreiningin á orðinu sjálfshjálp hefur breyst 

töluvert með tilkomu nýrra bóka sem nálgast efnið sjálfshjálp á annan hátt. Þær bækur 

eru jafnvel meira almennt eðlis og höfða til annars markhóps líkt og metsölubók Rachel 

Hollis. Því til stuðnings má til dæmis nefna að undanfarið hafa bækur rithöfundarins Yuval 

Noah Harari átt gífurlegum vinsældum að fagna þar sem efnistökin eru þróun 

mannkynsins en sett upp á aðgengilegri hátt með áhugaverðum dæmisögum, líkt og 

Gladwell gerir. Stendur til að mynda á kápu bókar hans Homus Deus (2016): Popular 

Science (ísl. dægurvísindi) sem styður þá niðurstöðu rannsakanda um víðari skilgreiningar 

og fjölbreyttari bókmenntir. Í raun eru þessir höfundar að hjálpa okkur að skilja afar flókna 

hluti og setja þá á aðgengilegra form líkt og Khurana og Marquis (2006) sögðu um 

Gladwell; hann væri þýðandi á rannsóknir fyrir alþýðuna. Má taka nærtækt dæmi þar sem 

Alþingisrás Ríkissjónvarpsins hefur ávallt opinn almenningi en fæstir haft áhuga og jafnvel 

ekki skilning á því sem þar fór fram. Með tilkomu fésbókarinnar fóru einstaklingar, sem 

höfðu skilning á stjórnmálum, að þýða það sem fór fram á Alþingi og deila því meðal 

almennings. Varð það til þess að fleiri fóru að láta sig það varða hvað fór fram á Alþingi 

og hvernig landinu okkar er stjórnað.  

Er það því enn fremur niðurstaða rannsakanda að það sé ákveðin sjálfshjálp falin í því 

að lesa bækur eftir höfunda eins og Malcolm Gladwell sem fær einstaklinga til þess að 

vera vakandi fyrir umhverfinu, skoða hluti frá öðru sjónarhorni og öðru samhengi og 
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uppgötva eitthvað nýtt. Það eru ekki allir sem hafa tækifæri á því að stunda langskólanám 

og þrátt fyrir áhuga á rannsóknum og niðurstöðum þeirra eða sögunni á bakvið afar 

vísindalega yfirferð í fagtímariti vita þessir einstaklingar mögulega ekki hvar þeir eiga að 

byrja leitina. Líkt og McLean (2013) sagði í niðurstöðum rannsóknar sinnar að þá gefa 

sjálfshjálparbækur í raun til kynna að einstaklingurinn búi yfir getunni til þess að hjálpa 

sér sjálfur, hvort sem það er til þess að vinna bug á kvíða eða skilja flókin viðskiptahugtök. 

9.1.1 Auga sér allt og sér þó eigi sjálft sig 

Að fara yfir alla þá gagnrýni á hendur Gladwell var án efa þyngsti hluti rannsóknarinnar 

og er í raun samofinn báðum hlutum rannsóknarspurningarinnar. Til þess að skilja betur 

fyrir hverja bækur Gladwell eru og hver boðskapurinn er þarf líka að kryfja hvað 

fræðasamfélagið segir um skrif hans. Var gagnrýninni gert skil í kafla 7 og undirköflum 

þess kafla. Magnið var hreint óverulegt en hafði rannsakandi það að leiðarljósi að sýna 

allar hliðar gagnrýninnar innan skynsamlegra marka; þá slæmu og óvægnu, þá sem átti 

rétt á sér og svo þá gagnrýni sem fellur hvað best að okkar íslenska orði, að rýna til gagns. 

Það stakk rannsakanda hversu óvægin og oft á tíðum hrokafull gagnrýnin var þó vissulega 

var uppbyggileg gagnrýni sem átti rétt á sér til staðar. Titlar eins og Why You Shouldn‘t 

Trust Malcolm Gladwell (Hollenberg, 2014), Why Malcolm Gladwell Matters (And Why 

That's Unfortunate) (Chabris, 2013a), The Dumb, Dumb World of Malcolm Gladwell 

(Orlowski, 2008) og svo Malcolm Gladwell is a Bullshitter (Meyer, 2013) svo eitthvað sé 

nefnt. Það sem er áhugavert við síðustu greinina er að höfundur hennar er eiginkona 

Christopher Chabris sem er einn helsti gagnrýnandi Gladwell og hafa skrif hans verið tekin 

fyrir í þessu verkefni. Það ætti því ekki að vera erfitt að giska á hvert umræðuefni Chabris 

hjónanna er yfir kvöldmatnum.  

Helstu gagnrýnendur Gladwell segja að hann fari lauslega með heimildir og rangtúlki 

rannsóknir. Gladwell segir sjálfur að hann sé einungis að brúa bilið milli vísinda og 

frásagnarlistar og ef efnistökin virðast of einföld er sá lesandi ekki í markhópi hans. 

Gagnrýnendur segja þá að hann sé í raun að gera lítið úr gáfnafari lesenda sinna og segja 

að þeir séu ekki nógu greindir til þess að lesa vísindalegar rannsóknir. Að mati 

rannsakanda eru þó þessir einstaklingar að gera slíkt hið sama. Þeir virðast vilja halda 

öllum fræðilegum skrifum innan fræðasamfélagsins. Eru þeir í raun að segja að ef 

einstaklingar hafa ekki getuna til þess að lesa fræðilegar rannsóknir hafa þeir ekkert með 
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slíkt að gera auk þess sem þeir eru í sömu andrá að gera lítið úr gáfnafari almennings og 

getu þeirra til þess að leggja mat á þær upplýsingar sem það fær í hendurnar. Skrif margra 

bar ákveðinn keim af forræðishyggju menntamanna til þeirra sem minna vita. Það var því 

áhugavert að lesa skrif þeirra sem voru í raun og veru að rýna til gagns. Líkt og áður kom 

fram voru það einnig félagsvísindamenn sem komu Gladwell til varnar. Störfuðu þau flest 

við kennslu og rannsóknir og beindu þau frekar athyglinni að lærdómnum sem draga megi 

af skrifum Gladwell. Bentu þau á að hann og hans líkar væru að ná vinsældum og græða 

fúlgur fjár á þeirra rannsóknum og ætti fræðasamfélagið að láta af snobbinu og opna heim 

vísinda fyrir almenningi. Grein áðurnefnds Andrew Hoffman (2006) heitir einmitt Let's Put 

Malcolm Gladwell Out of Business en er titillinn ekki illkvittni í garð Gladwell heldur til 

þess að vekja fræðasamfélagið til umhugsunar og hvetja til skrifa í ætt við Gladwell og 

fleiri. Má þá einnig draga þá ályktun að ef fræðasamfélagið færi að skrifa á aðgengilegri 

hátt um rannsóknir sínar að þá væri þá minna um rangtúlkanir á kenningum og 

niðurstöðum líkt og Gladwell hefur verið gagnrýndur fyrir og sýnt hefur verið fram á í 

þessari rannsókn.  

Það var þó vissulega ákveðin vonbrigði fyrir rannsakanda að sjá hversu oft Gladwell fór 

með rangt mál og niðurstöður rannsókna samanber rannsókn Ericsson. o.fl (1993). Líkt og 

Ericsson sagði sjálfur að það væri í raun rétt þegar sagt væri að Gladwell hafi sett fram 

kenninguna um 10.000 klukkustundirnar því sú kenning væri víðs fjarri þeim niðurstöðum 

sem þeir fengu út úr sinni upphaflegu rannsókn. Einnig má nefna meðferð hans á 

örsneiðitækninni sem bókin Blink er byggð á en hann nefndi ekki þau sem eiga heiðurinn 

af nafngift tækninnar heldur eignaði hann í raun öðrum heiðurinn. Rannsakandi kom 

einnig inn á hversu oft Gladwell svarar fyrir sig með enn ítarlegri útskýringum en svarar 

sjaldnast því sem máli skiptir. Er það niðurstaða rannsakanda að það kunni ekki góðri 

lukku að stýra að segjast vera að brúa bilið milli vísinda og frásagnarlistar en fara svo rangt 

með staðreyndir líkt og grunnhugtak í algebru eða byggja heila kenningu á mistúlkun 

rannsóknar. 

Líkt og áður kom fram þótti rannsakanda einnig athyglisvert hversu lítið er til af 

rannsóknum á sjálfshjálpariðnaðinum og hversu lítið eftirlit er með útgáfu slíks efnis sem 

er sama niðurstaða og McLean (2013) og Redding o.fl. (2008) komust á í sínum 

rannsóknum. Rannsakandi er því sammála að sú gagnrýni eigi fullan rétt á sér og þurfa 



 

109 

höfundar að vera sjálfum sér samkvæmir og ávallt bera hag lesandans fyrir brjósti. Þótt 

Gladwell sé ekki að snerta beint á efnum af sálrænum toga er hann þó að gefa sig út fyrir 

að breiða út ákveðinn boðskap, það er að vísindi eru áhugaverð, og það er mat 

rannsakanda að það sé engum til gagns ef boðskapur hans reynist ekki á réttum rökum 

reistur. Dr. Fiona McQuarrie (2012) lét í ljós svipuð vonbrigði þegar hún komst að 

sannleikanum um 10.000 klukkustunda regluna. Setti hún fram tvo áhugaverða punkta; 

Sagðist hún skilja ergelsi Ericsson þar sem niðurstöður hans voru gróflega mistúlkaðar og 

hlutu einstaklingarnir frægð og frama á röngum forsendum. Framkvæmdi hún svo einnig 

stutta rannsókn á veraldarvefnum og fann hún ótal niðurstöður þar sem 10.000 

klukkustunda kenningunni var hampað sem heilögum sannleik. Sagði McQuirrie að hún 

finndi til með þeim einstaklingum sem vilja bæta sig á einhverju sviði en leggja ofurtrú á 

þessa töfratölu. Er hún í raun að draga saman tvo helstu ágreiningspunkta Gladwell og 

fræðimanna (McQuarrie, 2012).  

Þrátt fyrir að rannsakandi sé því sammála að það þurfi að bæta eftirlit með 

sjálfshjálparefni og að höfundar eigi að gæta þess að boðskapur þeirra sé réttur og 

upplýsa lesendur sína um annmarka efnis síns þykir þó rannsakanda að alger 

forræðishyggja sé aldrei til góðs. Líkt og trúabragðafræðingurinn Bjarni Randver 

Sigurvinsson sagði er það ávallt undir einstaklingnum komið á hvaða forsendum hann 

leitar í slíkt efni eða samkomur. Var það mat rannsakanda að mörg skrif fræðimanna voru 

lituð af forræðishyggju og þyrftu þeir að treysta almenningi betur til þess að meta efni og 

upplýsingar upp á eigin spýtur og út frá eigin innsæi. Gladwell er í raun sjálfur að örsneiða 

vísindi og rannsóknir. Hann rétt tæpir á fjöldamörgum rannsóknum og skilur eftir litla 

brauðmola. Hann er ekki að einbeita sér að hverju einasta smáatriði líkt og margra 

blaðsíðna fræðigreinar gera heldur örsneiða þær sem er í raun boðskapur bókarinnar 

Blink. Chabris (2013) hafði áhyggjur af skrifum Gladwell og áhrifum hans á viðhorf 

einstaklinga til vísinda og gang lífsins yfir höfuð. Tom Junod sagði í umfjöllun sinni um verk 

Gladwell að kenningar hans væru næstum því hættulegar þar sem ofurmæður myndi 

neyða börn sín til þess að spila á fiðlu í 10.000 klukkustundir og leita svo Gladwell uppi 

þegar þau myndu ekki ná framúrskarandi árangri (Junod, 2013). Það er hins vegar 

niðurstaða rannsakanda að Gladwell mætti taka það til sín að upplýsa lesendur sína betur 

um annamarka efnis síns og þeirra rannsókna sem hann vitnar í. Þó, líkt og niðurstöður 

skýrslu MarketResearch.com gaf til kynna, er yngri kynslóðin sem er hinn nýi markhópur 
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sjálfshjálparefnis, mun gagnrýnni á efnið, gera meiri kröfur og tekur ekki öllum 

upplýsingum sem gefnum svo það má teljast ólíklegt að þeim stafi mikil hætta af efni 

Gladwell þó rangfærslur séu ekki vel til þess fallnar að vekja traust í garð höfundar.  

9.1.2 Að rýna til gagns 

Hvað svosem gagnrýnendur Gladwell segja er aðdáendahópur hans gífurlega stór. Líkt og 

farið var yfir í kafla 8 er vel hægt að máta hugmyndir Gladwell við bæði kenningar í 

viðskiptafræði og síðan aðrar fræðigreinar líkt og sálfræði og kennslufræði. Sem dæmi er 

það nokkuð ljóst að stjórna starfsviðtali og að ráða nýjan starfsmann krefst vandvirkni og 

upplýsingasöfnunar. Má því segja að augnabliks ákvarðanir eiga ekki við í þessu samhengi 

líkt og Ásta Bjarnadóttir benti á í bók sinni Starfsmannaval (1996). Það gæti þó verið 

gagnlegt að hafa söguna um Tom Hanks í huga til þess að minna sig á áhrifamátt 

geislabaugsáhrifanna. Á móti kemur svo að þeir sem eru lærðir mannauðsstjórar og 

standa sig þokkalega vel í starfi ættu þó að vera þessari kenningu fullkunnugir. Janet 

Maslin (2005) sagði einmitt um efni Blink að fyrir þá sem hafa einhvern bakgrunn í 

markaðsfræðum eða slíkum rannsóknum sé ekkert nýtt að koma fram eða að efni 

bókarinnar sé einhver stórkostleg uppgötvun heldur frekar sjálfshjálp fyrir almenning. 

Þykir rannsakanda þetta áhugaverður punktur og í raun svara fyrri hluta 

rannsóknarspurningarinnar: Fyrir hverja eru þessar bókmenntir?  

Innan þungarokkstónlistarinnar (e. metal music) er stundum talað um „Fischer Price 

Metal“ og er þá átt við að hljómsveitin spili ekkert sérstaklega þroskaða tónlist að mati 

„sérfræðinga“ og þyki frekar höfða til þeirra sem setja ekki miklar kröfur á tónlistina sjálfa. 

Slíkir eintaklingar vilja hlusta á eitthvað þungt, einhvers konar öskur og lögin bera jafnvel 

einkenni popptónlistar eins og ákveðna lagauppbyggingu, grípandi sönglínur á milli og 

fleira í þeim dúr. Sem sagt, afurð hljómsveitarinnar megi líkja við fyrstu leikföng barna. 

Annaðhvort heldur barnið áfram að leika sér að einföldum leikföngum eða þróast út í 

flóknari leiki og leikföng. Sama má segja um þungarokksaðdáendur. Sumir eru sáttir við 

að hlusta á Fischer Price tónlistina en aðrir byrja í slíkri tónlist og þróast svo yfir í flóknara 

og þyngra efni. Þarna sér rannsakandi líkindi með því hvernig Gladwell lýsir sjálfum sér og 

þessum svokölluðum dægurvísindum. Það er hægt að lesa bækurnar og hafa gaman af 

líkt og með Fischer Price tónlistina en fyrir aðra eru þessar bókmenntir brú yfir í þyngra 

efni og hvetur lesandann til þess að leita uppi flóknara og þyngra efni. Líkt á rannsakandi 



 

111 

benti áður á eru ekki allir sem hafa áhuga á því að skara fram úr á sínu sviði. Það getur 

veitt lífsfyllingu að ná árangri í tómstundagamni sem geta verið af margvíslegum toga og 

kom rannsakandi inn á að hægt væri að nýta hugmyndir Gladwell sem vætingastjórnun 

og skipulag á vinnuálagi.  

Það er mat rannsakanda að þó að einstaklingar í stjórnunarstörfum eru margir hverjir 

með mikla menntun á sínu sviði að baki eru þó fjölmargir einstaklingar sem hafa ekki 

viðeigandi menntun. Sem dæmi má nefna sjálfstætt starfandi atvinnurekendur sem hafa 

stofnað fyrirtæki í kringum rekstur sinn eða ófaglærðir starfsmenn sem hafa sýnt 

framúrskarandi árangur í starfi og unnið sig upp í skipulagsheildum. Slíkir einstaklingar 

gætu dregið mikinn lærdóm af skrifum Gladwell þar sem til dæmis kenningar um 

geislabaugsáhrifin og fyrstu áhrif gætu reynst þeim lærdómsrík. Dæmisögur hans eru í 

raun samanþjappaður fróðleikur viðskiptalegs eðlis. Því til stuðnings má benda á þá 

fræðimenn innan félagsvísinda sem hvöttu samstarfsmenn sína til þess að draga lærdóm 

af Gladwell og skrifa aðgengilegri greinar fyrir almenning. Bentu þeir líka á afar mikilvægt 

atriði að mati rannsakanda. Sögðu þeir að það vantaði gífurlega upp á að rannsóknir og 

niðurstöður þeirra væru sett fram á skiljanlegra mál svo einstaklingar sem virkilega þurfa 

á þeim að halda gætu fært sér slíkar niðurstöður í nyt. Nefndu þeir til dæmis stjórnendur 

skipulagsheilda, þeir sem starfa við markaðsrannsóknir og þeir sem hafa einhver 

mannaforráð. Sögðu þeir að með því að halda niðurstöðum rannsókna innan fræðimanna 

og menntasamfélagsins eru þeir í raun að útiloka þann hóp sem þyrfti hvað mest á þeim 

að halda. Áðurnefndir einstaklingar hafa jafnvel áratuga reynslu í starfi sem þýðir að það 

er afar langt síðan þeir fetuðu menntaveginn og eru þeir jafnvel ekki í æfingu við að lesa 

flóknar niðurstöður auk þess sem starf þeirra sé þess eðlis að tími sé af skornum skammti. 

9.1.3 Samantekt og lokaumræður 

Eitt af því sem rannsakandi vonaðist til þess að festa fingur á með þessari rannsókn var 

það að Malcolm Gladwell hafi verið ákveðinn frumkvöðull þegar kemur að skrifum sem 

sameina vísindi og frásagnarlist. Vissulega eru ýmis merki þess efnis líkt og sá fjöldi bóka 

af svipuðu meiði sem komið hefur út eftir að hann náði svo miklum vinsældum. 

Rannsakandi fann þó engar beinharðar sannanir þess efnis þótt margt hafi bent til þess 

að Gladwell sjálfur sé ákveðinni frumkvöðull eða outlier. Það sem einkennir marga 

frumkvöðla er að þeir eru harðlega gagnrýndir sem á einmitt við um Gladwell. Það er kalt 
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á toppnum og jafnvel kenningar Daniel Goleman, Geert Hofstede og Ericsson sjálfs hafa 

allir setið undir gagnrýni. Það er eðli fræðasamfélagsins að halda uppi ákveðinni gagnrýni 

til þess að halda stöðu sinni. Bentu ýmsir fræðimenn á þá staðreynd að Gladwell væri að 

gefa sig út fyrir að skrifa vísindalegs eðlis en vantaði í raun þessa grunnstoð vísindalegra 

skrifa; gagnrýni og jafningjamat sem skýrir mögulega hvers vegna Gladwell sé svona 

umdeildur. Þótti rannsakanda orð þeirra Hambrick o.fl. (2014) í svari sínu við gagnrýni 

Ericsson (2014) eftir að þau birtu grein sína fanga andrúmsloft þessarar vitsmunabaráttu 

ansi vel: „Ericsson (2014) claims we reject his view on a “common sense basis” (p. 98), but 

in fact, we reject it on this empirical basis.“ (Hambrick o.fl., 2014, bls. 112).  

Það er því ljóst að fræðaheimurinn mun takast á um skrif Gladwell og hans líka en er 

það niðurstaða rannsakanda að boðskapur Gladwell, með frásagnarlist sína að vopni, er 

vel til þess fallin að vekja athygli á vísindum og sérstaklega niðurstöðum mikilvægra 

rannsókna sem gætu nýst mun breiðari hóp heldur en einungis þeim sem leggja stund á 

fræðileg skrif. Skrif hans eru vel til þess fallin að víkka sjóndeildarhringinn, líta á heiminn 

með öðrum augum og þýða fræðilegar niðurstöður rannsókna líkt og þeir fræðimenn sem 

voru jákvæðari í hans garð bentu á. Gott dæmi um þetta er sagan af 

hjónabandssérfræðingnum John Gottman en hann nýtti sér flókna stærðfræðilega 

útreikninga til þess að örsneiða hjónin og komst að því að fyrirlitning hefði úrslitavald. Það 

má leiða líkur að því að flestir hefðu ekki skilning á kóðunaraðferð Gottman en það geta 

allir tekið til sín lærdóminn; „Hvernig eru samskipti mín og minna nánustu og er ég 

ósjálfrátt að senda höfnunarskilaboð til þeirra?“ 

Í þessari rannsókn var gífurlegu magni upplýsinga safnað saman, gagnrýni skoðuð frá 

öllum sjónarhornum og kenningar mátaðar við efnistök bókanna. Það sem rannsakandi 

hefur meðal annars varpað ljósi á með þessari rannsókn er þörfin á betri rannsóknum sem 

geta leitt til þess að gæði efnisins verði meiri og áhrifaríkari og að jafningjarýni veiti aðhald 

í gæðum og dragi úr mögulegum skaða.  

Það er því ljóst að boðskapurinn er vel til þess fallinn að fá einstaklinga til þess að 

staldra við og hugsa um hegðun sína og daglegt líf á annan hátt en áður, sem og öðlast 

skilning á flóknum en mikilvægum niðurstöðum rannsókna. Slíka vitund geta flestir af 

öllum stigum samfélagsins nýtt sér bæði í leik og starfi, sem væntingastjórnun þegar tekist 
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er á við nýtt verkefni, vera skapandi í lausnaleit og svo einfaldlega til ánægju og yndisauka 

sem er líka göfugt markmið.  
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10 Lokaorð 

Eins og kom fram í formála verkefnisins dróst verkefnið töluvert á langinn en rannsakandi 

telur það lán í óláni þar sem mun fleiri heimildir líkt og hin yfirgripsmikla skýrsla 

MarketResearch.com komu fram á sjónarsviðið sem og tenging við atburði líðandi 

stundar.  

Í rannsóknarvinnu verkefnisins kom rannsakanda verulega á óvart hversu gífurlega 

umdeildur Malcolm Gladwell er og hversu mikið magn af heimildum og skrifum um hann 

lá fyrir. Það var því mikil áskorun að lesa allt það efni sem til var og draga fram það sem 

skipti höfuðmáli en lærdómurinn var dýrmætur þar sem það reyndi á getu rannsakanda 

til þess að fylgja eigin innsæi og hvaða réttmæti við leggjum almennt í upplýsingar sem 

við fáum upp í hendurnar sem er í raun boðskapur bókarinnar Blink.  

Í upphafi rannsóknarinnar kom það í ljós að til þess að hægt væri að svara 

rannsóknarspurningunni þurfti að byrja á því að skilgreina hugtakið sjálfshjálp og þar af 

leiðandi sjálfshjálparbækur. Þótti rannsakanda það áhugaverð vegferð sem varpaði ljósi á 

það að hugtakið hefur breyst og þróast í gegnum tíðina og sjálfshjálp getur verið af ýmsum 

toga. 

Upphaflega var ætlunin að taka einnig fyrir fyrstu bók Gladwell, The Tipping Point: How 

Little Things Can Make a Big Difference (2000), en þegar rannsóknarvinnan var töluvert á 

veg komin áttaði rannsakandi sig á gífurlegu umfangi heimilda varð undirrituð að játa sig 

sigraða. Var því sú ákvörðun tekin að taka einungis fyrir bækurnar Blink og Outliers þar 

sem það var mat rannsakanda að efni þeirra tengdist mun meira náminu og kenningum í 

mannauðsstjórnun. Auk þess var það mat rannsakanda að þær heimildir sem notaðar eru 

við úrvinnslu verkefnisins væru fullnægjandi til þess að svara rannsóknarspurningunni.  

Eitt af því sem kom í ljós við rannsóknina var hversu lítið var til af empirískum 

rannsóknum á hinum gríðarstóra sjálfshjálpariðnaði og sér í lagi utan Bandaríkjanna. 

Takmarkanir verkefnisins eru því vissulega gríðarleg vöntun á fræðilegum rannsóknum á 

þessum iðnaði, gagnsemi slíkra bóka og hvaða afleiðingar þær geta haft í för með sér líkt 

og rannsakandi tók fyrir. Það er því von rannsakanda að rannsóknin hafi veitt innsýn í 

hversu stór iðnaðurinn er, hver mögulegur ávinningur slíkra bóka er, sem og hver áhættan 

við taumlausa fylgispeki getur verið og sýnt fram á nauðsyn frekari rannsókna. Með þessu 
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verkefni vonast rannsakandi eftir því að hafa lagt sitt af mörkunum til þess að opna á 

faglega umræðu á þessum gífurlega vinsæla menningarkima okkar.  
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