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Ágæti lesandi  
 

Þjóðarspegillinn, ráðstefna um rannsóknir í félagsvísindum, er nú haldin í ellefta sinn 
í Háskóla Íslands. Allt frá upphafi ráðstefnunnar árið 1994 hefur markmið hennar 
verið að gefa fræðafólki kost á að kynna rannsóknir sínar og hugsmíðar og skapa 
vettvang fyrir fræðilega umræðu en ekki síst að efna til samræðna við almenning. 
Útgáfa ráðstefnurits hefur frá upphafi verið á vegum Félagsvísindastofnunar Háskóla 
Íslands en síðustu tvö ár hefur stofnunin haldið alfarið utan um undirbúning og 
framkvæmd ráðstefnunar. Þær breytingar hafa orðið á yfirstjórn Félagsvísinda-
stofnunar frá fyrra ári að Magnús Árni Magnússon, forstöðumaður hennar, hvarf til 
annarra starfa en við tók Guðbjörg Andrea Jónsdóttir og er hún boðin velkomin til 
starfa. 

Í ár eru gerðar tvær veigamiklar breytingar á útgáfu ráðstefnurits Þjóðarspegilsins. Í 
fyrsta lagi var boðið upp á ritrýningu greina og er óhætt að segja að það hafi mælst vel 
fyrir. Alls fóru 91 grein í gegnum ritrýningarferli á um það bil sex vikna tímabili, þar af 
voru 35 sem tengdust Félags- og mannvísindadeild. Í heild var höfnunarhlutfall 14%. 
Ritrýning hefði ekki verið gerleg nema fyrir mikla og ósérhlífna vinnu rýna en það 
komu til að mynda fleiri en 60 einstaklingar að rýningu greina úr Félags- og 
mannvísindadeild. Fyrir hönd Félagsvísindastofnunar færum við þeim okkar bestu 
þakkir.   

Í öðru lagi er nú gerð sú breyting að ráðstefnuritið er gefið út á rafrænu formi og í 
opnum aðgangi. Það er gert í samvinnu við Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn 
sem birtir greinar höfunda og ráðstefnurit í heild sinni í rafrænu gagnasafni sínu 
Skemmunni (www.skemman.is). Þetta hefur þrjá megin kosti í för með sér. Í fyrsta lagi 
batnar aðgengi almennings að efni ráðstefnuritsins stórlega en undanfarin ár hefur það 
verið það rit sem er hvað mest tekið að láni á Háskólabókasafninu enda mikið notað 
við kennslu á mismunandi skólastigum. Í annan stað er vettvangur útgáfu í opnum 
aðgengi efldur en það er vaxandi krafa opinberra sjóða að niðurstöður rannsókna sem 
styrktar eru með almannafé séu að einhverju leyti gefnar út í opnum aðgangi. Það er 
því nauðsynlegt að að Háskóli Íslands styrki og nýti tækifæri sem til þess eru. Í þriðja 
lagi sparar rafræn útgáfa umtalsvert fé enda hefur ráðstefnurit Þjóðarspegilsins vaxið 
mjög að umfangi á síðustu árum með tilsvarandi hækkun prentkostnaðar. 

Vegna ofangreindra breytinga er ráðstefnuritið í ár gefið út í 12 bindum. Greinum 
sem tengjast hverri deild Félagsvísindasviðs er safnað saman í ritrýnda útgáfu annars 
vegar og ritstýrða útgáfu hins vegar. Auk þess að hver bók er aðgengileg á netinu í 
heild sinni eru allar greinar vistaðar undir nafni höfunda sem gerir það að verkum að 
höfundar eru sjálfkrafa leitarbærir í Skemmunni. 

Í ráðstefnuritum Félags- og mannvísindadeildar eru alls 75 greinar, 32 í ritrýndum 
hluta og 43 í ritstýrðum. Almenn ritstjórnarstefna hefur haldið sér frá síðasta ári og 
voru greinar valdar inn á grundvelli ágripa. Nokkrum tillögum að greinum var hafnað 
vegna ófullnægjandi ágrips eða þess að rannsókn væri ekki á því stigi að hún ætti erindi 
inn á ráðstefnuna að svo stöddu. Reglu um að leiðbeinendur væru meðhöfundar að 
greinum sem kynntu niðurstöður meistararitgerða var haldið til streitu og eins reglu 
um að hver höfundur gæti aðeins verið höfundur að tveimur greinum, þar af aðal-
höfundur að einni. Ljóst er að vegna mikillar fjölgunar framhaldsnema skapa þessar 
reglur þann vanda að leiðbeinendur geta þurft að velja á milli nemenda sinna. Það 
skýtur skökku við þar sem á sama tíma er hvatt til þess, t.d. af hálfu rannsóknasjóða, 
að leiðbeinendur birti með nemum sínum. Þó er ljóst að það væri óeðlilegt ef 



 

 

akademískir starfsmenn háskóla gætu uppfyllt árlega rannsóknarskyldu sína sem metin 
er til stiga með þátttöku á einni ráðstefnu. Hugsanleg lausn á þessu væri að hver og 
einn þátttakandi gæti aðeins fengið tvö framlög á ráðstefnunni metin til stiga í 
vinnumati, en það væri ekki þak á fjölda framlaga hvers höfundar. Nánar verður 
hugað að þessu fyrir næsta Þjóðarspegil.  

Við þökkum höfundum og þeim sem unnið hafa að útgáfu bókarinnar með einum 
eða öðrum hætti fyrir gott samstarf og vel unnin störf. Sérstaklega viljum við þakka 
Völu Jónsdóttur, Sóleyju Lúðvíksdóttur og Sigríði Kristínu Hrafnkelsdóttur sem báru 
hitann og þungann af umbroti greina og umsýslu vegna útgáfu ráðstefnuritsins. Jafn-
framt færum við Hólmfríði Ósk Arnalds, Lindu Guðmundsdóttur, Guðrúnu Jóns-
dóttur, Olgu Árnadóttur, Ástu Björk Birgisdóttur, Hörpu Lind Jónsdóttur, Huldu 
Sævarsdóttur, Hlín Kristbergsdóttur, Önnu Maríu Valdimarsdóttur og Katrínu Áka-
dóttur kærar þakkir fyrir vinnu þeirra.  

 
Reykjavík, í október 2010 
Gunnar Þór Jóhannesson 
Helga Björnsdóttir 
Helga Ólafs 

 Hulda Proppé 
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Polish migrants in Iceland facing the financial 
crisis 

Anna Wojtyńska 
Małgorzata Zielińska 

Following the onset of the financial crisis in October 2008, Iceland has experienced 
growing unemployment. Construction, which in recent years was receiving large 
number of foreign employees, was among these industries that encountered 
immediate consequences. Many building sides were halted, leaving people without 
work. Already in November 2008, the highest number of unemployed was in 
construction, making 18% of all the unemployed (Directorate of Labour, 2008). The 
second largest number of unemployed (16%) was recorded in sales, where also a 
considerable number of foreign citizens were working. The numbers rose to 21% and 
18% correspondingly in March 2009. In April 2010, the unemployment rate in Iceland 
reached 9%. Polish citizens constitute 9% of total unemployed and almost 60% of all 
unemployed foreigners, accounting to 1.374 individuals (Directorate of Labour, 2010). 
It has been estimated that the unemployment rate among Polish nationals in the 
metropolitan area may have reached even 25% in 2010.  

Already one month after the collapse of the banks in Iceland, Polish newspapers 
alarmed about the rush of Polish migrants away from the island. The titles were quite 
suggestive: “Retreat from Iceland” (“Gazeta Wyborcza”, 2008), “Poles working in 
Iceland are packing suitcases” (“Gazeta Prawna”, 2008). “From Iceland to Poland: 
lack of tickets” (TVN, 2008). Also in Iceland, media were talking about immigrants 
massively fleeing Iceland, speculating that by the mid-2009, the number of migrant 
workers would have been reduced by half (Guðný Björk Eydal & Guðbjörg 
Ottósdóttir, 2009; Unnur Dís Skaptadóttir, 2010). Were these news only journalists' 
exaggeration or did the majority of Polish migrants leave Iceland? Why did some stay 
even though they had lost their jobs? How did the financial crisis affect lives of Poles 
in Iceland and how did they assess the course of action in the country? These are 
questions we are addressing in our article, using data from two independent 
ethnographic research projects1. The first one is Anna Wojtynska’s research on Polish 
migrations to Iceland, conducted predominantly in the years 2003-2006, but continued 
less formally until now. The second one is Malgorzata Zielinska's study on educational 
strategies of Polish migrants in Iceland, which consists of 34 semi-structured, in-depth 
interviews taken in the beginning of 2010 with Poles living in the Reykjavik capital 
area. 

We will start our article by assessing the validity of the general expectations we 
have mentioned above, and giving statistical evidence on the migration flows. Then 
we will provide a broader context in which migrants' decision-making processes occur, 
by comparing the economical situation of Poland and Iceland, as well as by showing 
various reasons why some individuals left and why others stayed. Finally, we are going 
to discuss different ways in which the economic recession has affected Polish migrants 
in Iceland, thus, bringing their opinions about the new situation in the country. 

                                                           

1  The first project was supported by the Icelandic Research Council „RANNIS“ and Icelandic EDDA 
Fund, while the second recieved a grant from the Norwegian Finational Mechanism through the 
Scholarship and Training Fund, located in Poland. 
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International movements and the economic crisis 

Undoubtedly, the expectations – revealed in Polish and Icelandic public discourses – 
that immigrant workers who came to Iceland looking for work, would leave when the 
work become a scarce resource seemed to be quite reasonable. This kind of logic 
reflects the way migration is often perceived, not only by the public, but also in 
migration policies of different countries in the past and present (Castles, 2004). Such 
thinking corresponds with a theoretical discussion on why migration occurs. Many 
migration theories see migrants as rational actors who estimate pros and cons of 
migration and make sure that going abroad should be profitable for them and their 
families (Massey et al., 1993). Mobility is often explained, as for instance in 
neoclassical economics, by the economical imbalances between states – wage 
differences, disproportion in work supply. Thus, migrants arrive in response to the 
labour shortage or higher salaries in the receiving country. The new economics of 
migration challenges the neoclassical theory, but it still describes international flows as 
a household strategy to diversify income resources. It is especially characteristic for 
movements from less developed countries, where economy is unstable and 
institutional mechanisms to diminish people's risk are imperfect (Stark, 1991). 
Consequently, as it was formulated in the “buffer theory”, immigrants should leave 
when the economy of the host country contracts (Dobson, Latham, & Salt, 2009). 

Yet empirical evidence is often contradictory. We saw in the past that economic 
downturns did not stop migration inflows, partly because the sending countries were 
also suffering recession (Martin, 2009). Even if labour mobility was restricted, people 
continue to come, finding other ways of legal entry, for example due to family reunion. 
Gérard Noiriel in an interview from 2003 (as cited in Pudzianowska, 2007) shows 
three ways in which economic recessions change the structure of immigrant 
populations, basing on the example of France in the 1930's and 1970's. Firstly, the 
number of immigrants is usually reduced (by 20% in years 1931-36). Secondly, the 
proportion of women in the immigrant population grows, due to family reunions. 
Thirdly, the immigrant population grows older (Pudzianowska, 2007, p.56). Also the 
recent economic crisis, not only in Iceland, but on a global scale, did not counter 
massive migration flows, only slowing pace of migration to industrial countries 
(Martin, 2009).  

There are many reasons why policies and public discourses failed to match the 
reality. First of all, they often overlooked the possibility that some temporary workers 
turn into permanent settlers. Temporary migration is often followed by arrivals of 
migrants’ dependants or other members of their family (Martin, 1994; Castles, 2006). 
Secondly, the domination of foreigner workers in certain sectors of the economy 
makes these jobs less attractive for local workers, thus, enhances the demand for 
immigrants (double labour market theory, see e.g. Piore, 1979). Eventually, migration 
is not purely an economical phenomenon, since the decision to move from one 
country to another is usually a complex process and results from interplay of various 
factors. It happens to be based more on beliefs and expectations, rather than facts and 
real conditions; driven more by sudden impulse than calm calculation. Even if 
economical motivations are prominent, people often move for other reasons and their 
decision is highly influenced by specific personal situation, as well as social and 
cultural contexts (Brettell, 2003; Romaniszyn, 2008). “Migration is a statement of an 
individual’s worldview, and is, therefore, an extremely cultural event” concludes Tony Fielding 
(1992, p. 201).  
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Emigration of Poles from Iceland 

It is difficult to estimate how many Poles have left Iceland as a result of the 
financial crisis and how many have stayed in the country. According to Statistics 
Iceland (2010), during 2008 and 2009, 5530 foreign citizens (presumably Polish) 
emigrated from Iceland to Poland. Men made up 88% of Polish emigrants in 2008 and 
77% in 2009, which corresponds with the changes in the labour market and the high 
unemployment among construction workers. Importantly, since many migrants do not 
notify the National Registry when leaving the country, data on emigration may not be 
accurate and the actual numbers could even be higher.  

 

 

Figure 1. Immigration and emigration of Polish citizens to Iceland, 2000 – 2009 (Statistics 
Iceland, 2010).  
 

Indeed, as one can see in the figure above, the outflow from Iceland to Poland has 
considerably increased in the last two years; but still it seems premature to identify it 
as a mass movement. Moreover, with continued immigration, the population of 
people born in Poland and living in Iceland (including Poles with Icelandic citizenship) 
in January 2010 accounted to 10.091, which is similar to the numbers from January 
2008 (10.540; Statistics Iceland, 2010).  
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 “Should I stay or should I go?” dilemma 

No doubt, the onset of the financial crisis has altered plans of many Poles in Iceland. 
Our data suggest that most (if not all) of those who suddenly lost their jobs and 
accommodation if it was provided by the employer, and who did not acquire rights to 
the unemployment benefit decided to leave Iceland. The sudden collapse of the króna, 
the Icelandic currency, diminished the value of their savings, making it difficult to 
support their families from a distance. After the collapse, they had to send a double 
amount of money (calculated in ISK), which made their stay less reasonable, inducing 
them to reconsider their plans. Some preferred to leave, while others – on the contrary 
– chose to bring their families to Iceland. As many of the Polish migrants came only 
for a short time and indented to leave anyway, the economical turbulences have just 
hastened this decision, especially if they had lost their job. But for those who 
considered settling in Iceland, losing a job meant losing hope for a better future. One 
young man said about his father, who moved back to Poland: 
 

“He's not thinking of coming back [to Iceland], I guess he also lost sentiment to 
this country because of the crisis. I mean, I didn't, but he left because of the 
crisis, he didn't want to be here anymore. He got the unemployment benefit (...) 
but he's not a person who likes sitting still and doing nothing, he likes being 
active, and he couldn't do much here, because he didn't know the language.” 
(R2, 20092) 

 
Some people were driven out of Iceland by disappointment; pessimistic about the 

chances that the situation in Iceland could soon change for better3. Some, who took 
loans in Iceland, became anxious about their ability to pay them back and considered 
migration the only way to solve this trouble4.  

Significantly, Poles did not consider Poland as the only possible destination, but 
also other countries, mostly Norway or Canada, especially if they already had friends 
there. Yet, some of our respondents claimed they were unwilling to do it, as it would 
be too difficult for them to move. They said they would have to start the integration 
process all over again, while they had already learned how to live and communicate in 
Iceland.  

Among those who stayed were, first of all, Poles who had by the time of the crisis 
made their homes in Iceland, who acquired Icelandic citizenship, or who married 
Icelandic citizens. Secondly, not all Poles were equally upset by the recession. Those 
who kept their jobs did not feel such pressure to leave. Thirdly, for some individuals 
the return was not a favourable option. They hesitated to move back to conditions 
that made them leave their country in the first place. This might relate to various 
factors – personal difficulties in the home country or socio-cultural reasons 
(Skaptadóttir & Wojtyńska, 2008; Wojtyńska, 2009). For them, losing a job was not 
enough incentive to push them away from Iceland, especially if they could count on 
unemployment benefits5. Finally, a few of our respondents admitted that they could 
not return to Poland because of their growing mortgage. “Who is going to pay my debts if I 
leave?” remarked one woman (R1, 2010). 

                                                           
2  The symbols following by the quotations refer to research by Anna (R1) and by Małgorzata (R2). 

The year in the brackets is–the year when the interview was taken. 
3  Unfortunately, we could not take interviews with those who left the country immediately after the 

collapse, thus, we rely on the accounts of their friends.  
4  The relation between debt and migration is currently being studied by Piotr Kowzan, whose article 

can be found in this publication. 
5  The citizens of t EU member states are entitled to receive the full unemployment benefit after 12 

months of full-time employment in Iceland. However, they acquire rights to the minimum benefit 
already after working for 3 months in Iceland.  



Polish migrants in Iceland ...  

 
5 

Moreover, many of our respondents were reluctant to return, doubting that they 
would be able to get job in Poland or not knowing if their qualifications would be 
recognised. They have heard stories of others going back, trying in vain to find work 
or receiving unsatisfying wages. “When I got my first salary, I wanted to cry”, complained 
one woman (R1, 2010), who after an unsuccessful attempt to resettle in Poland, 
eventually moved back to Iceland. Our findings can be supported by the data from 
the Directorate of Labour, which issues E-303 certificates for the unemployed who 
are willing to search for work abroad, keeping their benefits during this period. 189 
individuals moved their unemployment rights to Poland in 2008 and 285 in the first 
half of 2009 (“Fleiri utan”, 2009). Still, it is apparent from the records of the 
Directorate of Labour that many of those who acquired the E-303 certificate and went 
to Poland, came back to Iceland after a few months (a representative of the Icelandic 
Labour Office, personal communication, March 29, 2010).  

Consequently, we have to look at the issue in a wider context. The decision 
whether to stay or return is not only influenced by the situation in Iceland, but also by 
the situation in Poland. Poland is the only EU country that has still had the GDP 
growth in 2009, and the global financial crisis has not affected the economy as much 
as elsewhere (“Late-2000s recession”, n.d.); at least according to official statements. In 
fact, although the unemployment rate in Poland is significantly smaller than it was in 
the beginning of the new millennium, it is still bigger than in Iceland during the 
financial crisis (as can be seen in Figure 2). It is important to notice that the decrease 
in unemployment rates in Poland was mainly caused by the country's access to the EU 
and the subsequent migration of Poles to other member states, mainly to Britain and 
Ireland (Skóra, in press). If Polish migrants start coming back, the unemployment rate 
will probably grow again.  

 

 

Figure 2. Unemployment rate in Iceland and Poland annually from 2001 to 2009 and in the 1st 
quarter of 2010 (OECD, n.d.) 
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end of 2009 was: 3595,23 PLN/138.578 ISK6 and in the educational sector: 3114,84 
PLN/120.037 ISK (GUS, n. d.). It is the average gross salary, which means that taxes 
and insurance fees are deducted from it. Also managers' salaries are included in the 
calculation, while Poland is one of the countries (number 11 in the world) with highest 
pay gap between blue collar workers and senior managers (Hay Group, 2009). Our 
respondents were mostly referring to the minimal salary, not the average one, which in 
2010 amounted to 1317 PLN/50.767 ISK (Bartoszyńska, Białas, Kowalski, & Kuć, 
2009, p. 8). The unemployment benefit was 563 PLN/21.702 ISK (717 PLN for the 
first 3 months; Bartoszyńska et al., p. 10). On average, prices in Poland are lower than 
in Iceland, but the difference is gradually diminishing and is almost invisible for 
imported products, such as electronics. Generally, living expenses in Poland are quite 
high comparing to the earnings, e.g., renting a 2-room flat in Gdańsk cost in May 2010 
minimum 1200 PLN/46.257 ISK – almost the same as a common salary, both for the 
low and high-skilled, such as teachers and nurses (GUS, n.d.).  

To summarise, the earnings one receives in Iceland, including the unemployed, are 
often better than in Poland, even in the times of crisis on the island. Subsequently, our 
respondents would often comment that while Iceland suffers from a temporary 
downturn, “in Poland there has always been a crisis” (R1, R2, 2010). This opinion appears 
frequently both in the discussions in the internet and in private conversations. 
Moreover, many Poles who still remember empty shops in their home country, long 
queues and ration-cards in the communist times, claim that there is no real crisis in 
Iceland7. It is, however, important to notice that the opinions of the respondents may 
be influenced by the attempt to rationalise their choice to stay in Iceland (resulting 
from other reasons, such as personal ones) and not always by the actual economic 
data.  

The influence of the crisis on Polish immigrants in Iceland 

There are multiple of ways in which Poles have been affected by the crisis, often quite 
similarly to Icelanders. Like Icelanders, many Poles lost their trust in banks, unsure 
what to do with their savings – if they should rather invest or keep their money in 
banks. They were often feeling disillusioned and cheated by the banks, politicians and 
the media. Our respondents were dissatisfied with private banks in Iceland, the 
qualifications of their managers, and the whole political and economic system. One 
said: “You can't make it better, you can't improve something that is rotten and bad from the very 
beginning, from its roots, you can only root it out, destroy it and start building from the scratch” (R2, 
2010). Moreover, like Icelanders, many immigrants have also experienced one of the 
biggest problems of the crisis – the growing personal indebtedness. 

Poles share with Icelanders the economical consequences of the crisis – inflation, 
devaluation of the Icelandic currency and instability on the labour market. Not 
surprisingly, buying and travelling has become more expensive. Many of our 
respondents discussed the crisis in relation to the change in daily shopping. A man in 
his thirties said: “At that time if I spent 3000 ISK, I had two full bags, so heavy that that they 
were nearly tearing off. Now I'm spending 4000 ISK and I have not even one full bag, there is a 
difference” (R2, 2009). 

Still, immigrants more than locals suffered from the decline of the currency, since 
they commonly measured the value of their savings in the currency of their home 
country. Since the onset of the economic crisis many have difficulties to send money 
                                                           
6  We are using an exchange rate from the end of May 2010. 
7  Similar accounts of other foreign residents were collected in the research project on immigrants and financial crisis 

in Iceland carried out by MIRRA (Hallfríður Þórarinsdóttir, Sólveig H. Georgsdóttir & Berglind L. Hafsteinsdóttir, 
2009). 
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home (Hallfríður Þórarinsdóttir et al., 2009; Unnur Dís Skaptadóttir, 2010). A young 
Polish man said: “I want to help my mum, I need to send her some money, and now I need to send 
twice as much as before” (R2, 2010). Some people admitted they were no longer able to 
afford helping their relatives in Poland. Particularly, it affected those whose families 
depended on the remittances, forcing them to tighten their expenses in Iceland in 
order to keep the amount of money sent the same.  

As it was mentioned above, growing unemployment left many without their work. 
But even those who kept their jobs encountered hindrances. In many work places, 
working hours were reduced, or there were cuts in the number of overtime hours, 
which meant a considerable decline of income. Some, however, felt overloaded with 
additional duties, if the employer had made other workers redundant. There were also 
cases when people were re-hired on new conditions with lower salaries. Our 
respondents would admit that since the onset of the crisis they were afraid to lose 
their jobs, while these already unemployed were sceptical about their chances to find a 
new one. Especially because employers have become more demanding, making basic 
knowledge of Icelandic obligatory. Yet, there were different opinions concerning 
employment opportunities in Iceland. Some of the people we talked to said it was 
impossible to find work, while others argued that there were still plenty of jobs 
available for migrants. Indeed, we met Poles who conceded they did not search for 
work, since the salaries they could obtain would not be higher than their current 
benefits. “It is not worth to wore down one's shoes walking to work”, noted one man (R1, 
2010).  

Poles, just like anybody else on the island, had to bear the consequences of the 
pervasive cuts in the expenditures of different public institutions, such as educational 
or cultural ones. Yet, some budget reductions hit mostly immigrants, like for example 
closing of the Intercultural Centre (Alþjóðahús), decreasing funding for the Icelandic 
courses; saving on translation and interpretation services for foreigners. Many schools 
resigned from special programs for immigrant children. A daily newspaper, “DV”, 
stopped printing news in Polish, and a popular magazine for foreigners, “Fólk”, which 
published information in different languages, discontinued its work. This has 
diminished possibilities to follow political, social or cultural events in Iceland, 
especially for those whose fluency in Icelandic is not efficient.  

The economic recession has undoubtedly caused more instability in people's lives. 
Equally immigrants as locals felt uncertain about their future, even if not always for 
the same reason. People became disappointed. “I was hoping for this kind of ‘oasis of peace’, 
for a better life [in Iceland]... and then suddenly I started feeling a bit insecure...”- said one person 
(R2, 2010). Not surprisingly, the new situation in Iceland resulted in a disturbing 
dilemma faced by the migrants - whether they should stay or go. Many Poles were 
confused about the course of events in Iceland, not always able to read Icelandic news. 
Moreover, unlike Icelanders, some Poles would lack a family network that could 
support them in the hard times. One Polish woman said:  
 

“I was very nervous about it all, I was almost paralysed with fear, and I'm lonely, 
there was nobody I could talk to. And when I wanted to talk to somebody, they 
were saying 'I'm not interested, I'm trying not to read about this.'” (R2, 2010) 

 
All this leads to higher levels of stress, which can influence the health of people 

who suffer from it. This insecurity affects also other spheres of their life. A 30-year-
old man explains his decision to stop learning Icelandic:  
 

„There was this moment – bang! – and there was no Iceland anymore, right? (…) 
I knew they wouldn't get out of this for a long time, I didn't know if I wanted to 
stay, if it was going to be like this...” (R2, 2010) 
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We can see that the crisis has influenced migrants' educational choices, although 

this happened in two opposite ways. There are both those who decided to stop 
learning Icelandic because of the crisis, and those who decided to start learning the 
language, as they finally had time to do it when they were made redundant. Often the 
possibilities of attending courses have changed. A kindergarten teacher told us:  

 
“Now the financial situation is like this that if I wanted to study, I would have to 
work less and I would have less money. And when I wanted to learn Icelandic 
last year, my employer would send me to a course and pay for it and let me do it 
in my working time. But this year they didn't agree, because there is less money 
and they cannot hire more people. Generally, there are too few people working, 
today we lacked 8 people, so there's no possibility for me to do something else” 
(R2, 2010). 

 
Although the economic recessions have historically always meant growing conflicts 

between the natives and the immigrants (Pudzianowska, 2007), in Iceland we haven't 
seen strong signs of that. Most people claimed their contact with Icelanders was rather 
positive, although some noticed that locals have changed. A 19-year-old girl said: “In 
the beginning, three years ago they were very tolerant and calm, and now when the crisis came, they are 
always in a hurry, they are so hotheaded” (R2, 2010). Others, however, admitted that the 
attitude to migrants was no longer as positive as before. An unemployed construction 
worker told us: “Now they started treating Poles as strangers, now they are acting as if they didn't 
need us anymore (R2, 2010)”. Another person similarly claimed that Poles stopped 
feeling welcome in Iceland and were expected to return, “I've heard that in the beginning 
Icelanders wanted to contact the ministry of labour in Poland (...) and organise some kind of job fair, 
kind of international, but only about Poland, so that people would go back...” (R2, 2010). 

We met also individuals, who believed they had lost their jobs particularly because 
they were not Icelandic. They would explain to us that Icelandic employers favoured 
local rather than foreign workers:  
 

“The boss [Icelandic] says: 'you know, you can always go home to your country, 
right?'(...) They often don't treat you as a person who can have longer plans, or 
as a person who just doesn't want to think about it, who thinks – maybe I came 
here for a while, or maybe forever?”  

 
It is obvious that some Icelandic employers overlook the complexity of the 

situation immigrants found themselves in. First of all, not all of them can simply 
return home, and secondly some are already settled in Iceland and do not want to 
leave. More tensed situation on the Icelandic labour market made some foreigners 
aware that they were seen only as guest workers rather than inhabitants, which have 
enhanced their insecurity.  
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Concluding remarks 

As it is often indicated (Guðný Björk Eydal & Guðbjörg Ottósdóttir, 2009; Unnur Dís 
Skaptadóttir, 2010), immigrants are often seen in the Icelandic public discourse merely 
as labour force. Therefore, it was commonly expected they would return to their 
home countries in response to the worsening of the economical situation. It was 
assumed that the foreign population would shrink by half, but there is no evidence of 
a significant increase in the outflows from the country. Instead, many immigrants 
continue living in Iceland. It has become evident that not only the economic 
performance of the host society determinates individuals’ decisions and we need to 
look at this issue in a broader context. Our findings are in line with similar studies in 
Europe (Dobson, Latham, & Salt, 2009) and Iceland. In a report on foreigners and the 
financial crisis in Iceland, Hallfríður Þórarinsdóttir et al. (2009), present numerous 
opinions of immigrants on their current situation in relation to the situation they 
remember from their countries of origin. Similarly, Unnur Dís Skaptadóttir (2010), 
writes that many Filipino migrants consider their situation to be improved, despite of 
the economic downturn, since their life in Iceland is still better than in the Philippines.  

We attempted to present a more nuanced picture of migrants' decision making 
processes. There is no simple response to the same circumstances, but – as we tried to 
show – people may apply opposite solutions to the same problem. Their rationality is 
often difficult to grasp, it is influenced by a number of different factors, not only 
economical but social and cultural ones as well. At the same time, immigrants are 
commonly seen as rooted in two countries, thus equipped with more possibilities. 
Icelandic employers preferred to lay off foreign workers on the promise that they can 
find employment back in their home countries. As we tried to show, not everybody 
has easy way to return. Consequently, devoid of work in Iceland, without hope for job 
in Poland, with scant access to Icelandic social network, some immigrants found 
themselves in quite difficult position. 

Jeromie Cukier (2010), basing on OECD report on migration and crisis, pointed 
out that: 

“Immigrants were key drivers behind the economic boom, as they added skills 
and productivity to lift performance. Now, almost everywhere migrants are 
feeling the brunt of the crisis. Immigrants are particularly vulnerable during 
prolonged economic downturns, and this crisis has had the effect of throwing 
many immigrant workers out of work at a higher rate than for native-born 
workers.” 

 
Similarly in Iceland, immigrants are a part of the Icelandic society, they contribute to 
its wealth, but also – which is often forgotten – suffer from the downturns. Their 
position is difficult, as because not being citizens they may have fewer rights than the 
native population and their continued presence in the country can be questioned. As it 
happened in the past, due to the increased competition for jobs, immigrants tend to 
be blamed for the recession and made feel unwelcomed (Pudzianowska, 2007). Thus, 
the current economic crisis poses a challenge for Icelandic society and its openness 
towards foreign population and ability to accommodate them.  
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Vilja Íslendingar harðari refsingar en 
dómstólar?  

Ágústa Edda Björnsdóttir 
Helgi Gunnlaugsson 

Rannsóknir hafa sýnt að Íslendingar álíta refsingar of vægar hér á landi og ósjaldan 

heyrast gagnrýnisraddir vegna vægra dóma í einstökum málum. Miklu skiptir að 

dómaframkvæmd endurspegli réttarvitund almennings og því er brýnt að kanna 

afstöðu almennings á eins djúpan hátt og kostur er (Helgi Gunnlaugsson, 2008). 

Rannsóknin er hluti af norrænu samstarfsverkefni og er unnin hér á landi af Rann-

sóknastofu í afbrotafræði í samstarfi við Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. 

Greint verður frá niðurstöðum umræðna í rýnihópum um afbrot og refsingar í 

ákveðnum málum sem þátttakendur voru beðnir að dæma í. Auk þess eru dómar 

þeirra í þessum málum bornir saman við niðurstöður dómarahóps sem sérstaklega var 

settur saman fyrir rannsóknina. Valið var í 12 rýnihópa á grundvelli símakönnunar þar 

sem svarendur á höfuðborgarsvæðinu tóku afstöðu til nokkurra almennra staðhæfinga 

um afbrot og refsingar. Leitast var við að velja saman einstaklinga með ólík viðhorf til 

refsinga. Þeim var raðað í þrjá aldurshópa með eins jöfnu hlutfalli kynjanna í 

hópunum og kostur var. 

Meginspurningin sem leitað er svara við er hvort afstaða borgaranna breytist eftir 

því sem nálægð við aðila málsins er meiri og þeir fá ítarlegri upplýsingar um afbrot og 

refsingar. Eykst refsigleðin við meiri nálægð og umræður eða dregur úr henni? Þá 

verður sérstaklega hugað að því hvort þátttakendur velji harðari refsingar en  dómara-

hópurinn.  

Afstaða almennings til refsinga 

Rannsóknarverkefnið sem hér er greint frá er þýðingarmikið margra hluta vegna. 

Málefnið er samfélagslega brýnt og veldur iðulega deilum meðal borgaranna. Refsingar 

eru oft í brennidepli og því gjarnan haldið fram að þær séu of vægar og viðhorfs-

mælingar dregnar fram því til staðfestingar (sjá t. d. Helgi Gunnlaugsson, 1998). Þess 

vegna er mikilvægt að málefnið sé rannsakað af eins mikilli dýpt og mögulegt er. Lögin 

og framkvæmd þeirra eiga að endurspegla löggjöfina og réttarvitund borgaranna 

(Sutherland og Cressey, 1960) og þess vegna er mikilvægt að afstaðan sé mæld og 

metin af kostgæfni.  

Á undanförnum árum hefur annar höfundanna staðið fyrir rannsóknum á 

viðhorfum Íslendinga til afbrota og refsinga (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Niður-

stöðurnar eru skýrar. Íslendingar telja refsingar of vægar; um það bil þrír af hverjum 

fjórum svarendum álíta refsingar helst til vægar eða allt of vægar og má greina vaxandi 

refsihörku á síðustu árum. Athyglisvert er að þegar áhyggjur af afbrotum eru mestar 

eru jafnframt flestir sem álíta refsingar of vægar. Fram hefur komið á síðustu árum að 

mun fleiri telja refsingar of vægar fyrir ofbeldisbrot, sér í lagi kynferðisbrot, en fyrir 

önnur brot. Óánægja almennings með dómaframkvæmd virðist því mikið til bundin 

við dóma í ofbeldis- og kynferðisbrotamálum frekar en aðra brotaflokka (sjá t.d. 

Hæstiréttur og kynferðisbrot, 2007; Þyngri dómar fyrir kynferðisbrot, 2006 og Svala 

Ólafsdóttir, 2009). Ýmislegt bendir til þess að sjónarmið af þessu tagi hafi haft áhrif á 

dómstólana. 
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Fangelsisdómar hafa lengst á Íslandi á síðustu misserum, sér í lagi í ofbeldis- og 

kynferðisbrotamálum (sjá Ragnheiður Bragadóttir, 2009 og Fangelsismálastofnun 

ríkisins, 2010). Um það bil þriðjungi fleiri fá fangelsisdóm á Íslandi nú en fyrir um tíu 

árum og hlutfall þeirra sem fá lengri dóm en eitt ár óskilorðsbundið hefur vaxið um 

þriðjung, eða úr tólf prósentum í sextán prósent, af öllum fangelsisrefsingum. Tilefni 

fangavistar hafa einnig tekið breytingum. Fleiri sitja inni fyrir ofbeldis- og kynferðis-

brot en nokkru sinni fyrr. Árið 2000 sátu um tuttugu prósent fanga inni fyrir 

ofbeldisbrot en árið 2009 hafði hlutfallið hækkað verulega, eða í tæplega 40 prósent 

allra fanga. Þessi þróun skýrist að einhverju leyti af fjölgun kynferðisbrotamála hjá 

lögreglu (Ríkislögreglustjórinn, 2010) en einnig í breyttri refsipólitík. 

Þessi þróun er þekkt víða erlendis, m.a. á Norðurlöndum. Fangafjöldi  hefur aukist 

á síðustu árum og dómar hafa þyngst. Refsiþyngd í hverju landi virðist þó ekki skipta 

miklu um afstöðu almennings til refsinga. Sem dæmi má taka Bandaríkin sem beita 

dauðarefsingum og margföldum lífstíðardómum, en almenningur þar telur refsingar 

samt of vægar (Kury og Ferdinand, 2008).  

Skilgreining viðfangsefnis 

Vandinn við margar viðhorfsmælingar sem styðjast við símakannanir er að þær gefa 

stundum yfirborðslega mynd af afstöðu borgaranna. Algengt er að spurt sé hvort 

refsingar séu almennt of vægar eða ekki. Ef svarendur telja þær of vægar er stundum 

spurt hvort þær séu allt of vægar eða helst til vægar (sjá t.d. Roberts og Stalans, 1997). 

Sjaldgæfara er að afstaða borgaranna sé mæld út frá upplýsingum um málavexti, 

ólíkum valkostum eða með áþreifanlegum dæmum af afbrotamálum. Spurningin er   

hvort almennar viðhorfsmælingar á afstöðu til refsinga skorti þá aðferðafræðilegu dýpt 

sem nauðsynlegt er að viðhafa til að mæla afstöðu borgaranna til refsinga með 

traustari hætti. Rannsóknir Flemmings Balvigs (2006) í Danmörku benda til þess að 

eftir því sem borgararnir fái meiri upplýsingar um afbrot og nálægðin eykst við einstök 

mál dragi úr refsigleði. Eitt meginmarkmið þessarar rannsóknar er að komast að því 

hvort svo sé. 

Hér á landi hefur ekki áður verið rannsakað hver afstaðan til refsinga er þegar 

borgarinn stendur sjálfur frammi fyrir tilteknum dómsmálum, þar sem helstu 

upplýsingar liggja fyrir um brotið. Miðað við fyrri viðhorfsmælingar á afstöðu borgar-

anna til refsinga mætti búast við að  svarendur kysu harðari  refsingar en dómarar. 

Niðurstöðurnar eru fræðilega brýnar en ekki síður mikilvægar fyrir pólitíska stefnu-

mótun í málaflokki afbrota og refsinga á Íslandi. Hér verður einungis greint frá 

afmörkuðum hluta rannsóknarinnar sem tengist rýnihópum og refsiákvörðunum 

dómara. Fyrst og fremst verður kannað hversu stór hluti þátttakenda í rýnihópunum 

velur óskilorðsbundnar fangelsisrefsingar og niðurstaðan borin saman við mat dómara 

í sömu málum. Sérstaklega verður skoðað hvort umræður í rýnihópunum og áhrif 

myndefnis frá réttarhaldi í málinu sem tekið er fyrir breyti afstöðu þátttakenda til 

refsinga.  
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Aðferðir og gögn 

Í rannsókninni er ólíkum aðferðum beitt til að varpa skýrara ljósi á málefni afbrota og 

refsinga en áður hefur verið gert hér á landi. Í fyrsta lagi var framkvæmd símakönnun 

á afstöðu Íslendinga til afbrota og refsinga. Könnunin er í samræmi við margar fyrri 

mælingar á málefninu og var ætlað að mæla almenna tilfinningu borgaranna gagnvart 

málefninu og til að velja þátttakendur í rýnihópa. Í öðru lagi var framkvæmd póst-

könnun þar sem þátttakendur tóku upplýsta ákvörðun um refsingar í tilteknum afbrota-

málum út frá atvikalýsingu og upplýsingum um ólík refsiúrræði. Í þriðja lagi voru settir 

saman rýnihópar sem tóku afstöðu til eins tiltekins afbrotamáls úr póstkönnuninni. 

Þátttakendur horfðu á myndbrot af réttarhaldi, ræddu um  ólíkar refsileiðir og tóku 

síðan ákvörðun um hvaða refsingu skyldi veita. Í fjórða lagi var haft samband við 

reyndan héraðsdómara sem setti saman hóp þriggja dómara sem tók afstöðu til sömu 

afbrotamála og tekin voru fyrir í póstkönnuninni út frá sömu upplýsingum og 

þátttakendur í henni fengu.  

Í þessari grein verður kastljósinu fyrst og fremst beint að rýnihópunum og afstöðu 

dómarahópsins. Rýnihópar hafa ekki áður verið myndaðir til að ræða tiltekið afbrota-

mál og gaumgæfa ólík viðurlög og viðeigandi refsingu. Tildrög brotsins, skýringar, 

vitnisburður, upplýsingar um bakgrunn aðila, ólík viðurlög og tilgangur þeirra eru allt 

atriði sem rædd voru í rýnihópunum.   

Boðað var í 12 rýnihópa eftir tilviljunarúrtaki úr þjóðskrá meðal fólks á höfuð-

borgarsvæðinu. Val á þátttakendum byggðist á spurningum um menntun, starf og 

afstöðu þeirra til tveggja staðhæfinga um afbrot og refsingar. Skilyrði um menntun 

voru þau að þátttakendur máttu ekki hafa stundað nám í tengslum við lögfræði, 

sálfræði, fjölmiðla eða lögreglustörf. Auk þess máttu þátttakendur ekki hafa starfað við 

fjölmiðla, auglýsingagerð, markaðsrannsóknir, dómstóla eða í lögreglunni. Jafnframt 

var leitast við að þátttakendurnir hefðu svipaða afstöðu til refsinga og borgararnir 

almennt hafa í samfélaginu. Til að fullnægja því markmiði var stuðst við niðurstöður 

símakönnunar og þátttakendur valdir í hópana þannig að dreifing yrði svipuð og hún 

var meðal almennra borgara í símakönnuninni. Þátttakendur voru spurðir hvort þeir 

væru sammála eða ósammála fullyrðingunum: „að vera í fangelsi er næstum eins og að 

búa á hóteli, fangarnir hafa það alltof gott“ og „ég er almennt hlynnt(ur) því að 

afbrotamenn hljóti lengri fangelsisdóma“. Markmiðið var að mæla almenna tilfinningu 

borgaranna gagnvart málefni afbrota og refsinga. Þeir svarendur sem voru sammála 

fullyrðingunum töldust refsiglaðari en þeir sem voru ósammála fullyrðingunum. 

Þátttakendum var síðan skipt í þrjá aldurshópa með eins jafnri dreifingu í aldri og eins 

jöfnu hlutfalli kynjanna í hópunum og kostur var. Fjórir hópar voru haldnir í hverjum 

aldurshópi og voru þátttakendur alls 106. Hóparnir voru þessir:  

 
1. Fólk á aldrinum 18-29 ára. Alls 33 einstaklingar, 20 konur og 13 karlar 

2. Fólk á aldrinum 30-49 ára. Alls 35 einstaklingar, 17 konur og 18 karlar 

3. Fólk á aldrinum 50-74 ára. Alls 38 einstaklingar, 19 konur og 19 karlar 

 

Umræðurnar í rýnihópunum fóru fram í húsnæði Háskóla Íslands í maí og júní 

2010 þar sem þátttakendur tóku þátt í opnum umræðum um hver væri tilhlýðileg 

refsing í tilteknu afbrotamáli. Í upphafi umræðnanna var brýnt fyrir þátttakendum að 

öll sjónarmið ættu jafnan rétt á sér. Fundarstjórinn var hlutlaus gagnvart ólíkum viður-

lögum og hann gerði sig ekki út fyrir að vera sérfræðingur á sviðinu. Umræðuhóparnir 

hófust á því að þátttakendur svöruðu sama spurningalista og lagður var fyrir í 

póstkönnuninni (Spurningalisti 1). Í spurningalistanum var sex ólíkum afbrotamálum 

lýst og þátttakendur beðnir um að dæma í þeim. Afbrotin sem þátttakendur voru 

þannig beðnir um að dæma í voru heimilisofbeldi, fíkniefnasmygl, rán, nauðgun, 
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fjárdráttur og götuofbeldi. Í öllum málunum var um fyrsta brot sakbornings að ræða 

og sekt hans var ljós. Þátttakendur byrjuðu á að lesa stutt yfirlit refsileiða og dæmdu 

síðan fyrir hvert málanna eins og þeir teldu að dómstólar myndu dæma, eins og þeir 

sjálfir myndu dæma og að síðustu eins og þeir héldu að Íslendingar almennt myndu 

dæma. Þátttakendur gátu valið um óskilorðsbundið fangelsi, skilorðsbundna refsingu, 

sekt, sáttaumleitan, samfélagsþjónustu, rafrænt eftirlit, meðferð og miskabætur til 

fórnarlambs afbrota. Þá gátu þátttakendur einnig ákvarðað tímalengd refsingar þegar 

það átti við og þeir máttu velja að hámarki tvær refsileiðir fyrir hvert mál. Í framhaldi 

horfðu þátttakendur á myndbrot af réttarhaldi (14-24 mínútur). Myndbrotið sýndi frá 

réttarhaldi í einu af málunum sex sem tekin voru fyrir í spurningalistanum. Myndin var 

gerð í réttarsal í Kaupmannahöfn með hjálp sérfræðinga á sviði dómsmála þar sem 

fram komu starfandi verjendur og dómarar við raunverulegar aðstæður. Ákærði, 

fórnarlamb og vitni voru lærðir leikarar. Töluð var danska en íslenskur undirtexti 

fylgdi með.  

Málin sem tekin voru fyrir í rýnihópunum voru fjögur af þeim sex afbrotamálum 

sem tekin voru fyrir í póstkönnuninni og teljast öll alvarleg. Þau fólu í sér smygl á 

heróíni, vopnað búðarrán, nauðgun og götuofbeldi. Ljóst var að sakborningurinn 

hafði framið glæpinn og að um fyrsta brot hans væri að ræða. Að lokinni sýningu 

myndarinnar fylltu svarendur út annan spurningalista um mat sitt á tilhlýðilegri 

refsingu yfir hinum ákærða í myndinni sem þeir voru að horfa á (Spurningalisti 2). Að 

því loknu var umræða í hópunum um kosti og galla ólíkra refsinga yfir hinum ákærða 

án þess að hópurinn kæmist endilega að sömu niðurstöðu. Að síðustu svöruðu þátt-

takendur spurningalistanum aftur um það hvaða refsing væri tilhlýðileg yfir hinum 

ákærða í myndbrotinu (Spurningalisti 3). Þá tóku við stuttar umræður um hvort dómur 

þátttakenda hefði breyst frá því að þeir svöruðu fyrsta spurningalistanum fyrir sýningu 

myndbandsins.  

Annar hluti rannsóknarinnar fólst í því að fengnir voru þrír reyndir héraðsdómarar 

til að dæma í sömu málum og þátttakendur í rýnihópunum. Þeir fengu lýsingar á 

afbrotamálunum sex sem þátttakendur áttu að svara spurningum um í upphafi 

umræðufundanna auk lýsinga á brotamönnunum og bakgrunni þeirra í hverju tilfelli. 

Dómarateymið tók málin fyrir líkt og um raunveruleg mál væri að ræða og kváðu upp 

dóm samkvæmt íslenskum lögum og réttarvenjum. 

Með því að beita þessari aðferð var leitast við að svara spurningum eins og; Hver 

er afstaða borgararanna þegar þeir standa frammi fyrir að dæma í máli þar sem þeir 

hafa svipaðar upplýsingar og dómarar yfirleitt hafa? Hvaða dóm telja þeir að íslenskir 

dómstólar myndu kveða upp? Hvernig  telja þeir að íslenskur almenningur myndi 

dæma? Þá var sérstaklega kannað hversu margir þátttakenda vildu dæma  afbrota-

mennina í óskilorðsbundið fangelsi. 

Niðurstöður 

Á mynd 1 kemur fram að tæplega 60% þátttakenda töldu í byrjun fundanna að 

óskilorðsbundin refsing yrði niðurstaðan hjá íslenskum dómstóli. Tæplega 40% töldu 

því að dómstólar myndu ákvarða aðra refsingu en vist í fangelsi. Heldur fleiri vildu 

sjálfir dæma brotamanninn í óskilorðsbundna fangavist og sama hlutfall áleit að 

almenningur væri sama sinnis eða um tveir af hverjum þremur þátttakendum. Eftir 

sýningu myndarinnar af réttarhaldinu dró hins vegar úr fjölda þeirra sem áleit að dóm-

stólar myndu dæma viðkomandi í fangelsi. Sömuleiðis fækkaði þeim sem sjálfir völdu 

fangavist. Tæpur helmingur þátttakenda vildi nú sjá viðkomandi í fangelsi og sama 

hlutfall áleit dómstóla kveða upp það sama.   
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Mynd 1. Hlutfall þátttakanda í rýnihópum sem valdi óskilorðsbundna fangelsisvist  

Brotamaðurinn var 34 ára karl sem lengi hafði misnotað fíkniefni en ekki hlotið dóm áður.  

Dómarateymið dæmdi viðkomandi í þriggja ára óskilorðsbundið fangelsi 

 

Mat þeirra á hvað almenningur myndi dæma breyttist aftur á móti ekki. Eftir 

umræðurnar í hópunum breytist afstaðan hins vegar verulega. Einungis rúmur 

fimmtungur áleit nú að dómstólar myndu kveða upp óskilorðsbundinn fangelsisdóm 

en heldur fleiri eða þriðjungur þátttakenda vildi sjá viðkomandi brotamann í fangelsi.  

Þá taldi um þriðjungur svarenda að almenningur myndi kjósa óskilorðsbundið fangelsi.  

Af þeim þátttakendum sem völdu óskilorðsbundið fangelsi í byrjun rýnifundanna 

vildu tæplega 30% að brotamaðurinn yrði dæmdur til þriggja ára fangelsis eða lengur. 

Aðrir vildu styttri vistunartíma í fangelsi. Að lokinni sýningu myndarinnar og eftir um-

ræðurnar hafði þeim sem völdu vist í fangelsi fækkað um nær helming. Langflestir 

þeirra völdu nú fangelsisvist í skemmri tíma en þrjú ár sem var sú niðurstaða sem 

dómararnir komust að.  
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Mynd 2. Hlutfall þátttakenda í rýnihópum sem valdi óskilorðsbundna fangelsisrefsingu 

Brotamaðurinn er 28 ára karl sem notar fíkniefni af og til en hefur ekki hlotið dóm áður. 

Dómarateymið dæmdi viðkomandi til 18 mánaða óskilorðsbundinnar refsingar 

 

Á mynd 2 kemur fram að 65% þátttakendanna áleit að brotamaðurinn í ránsmálinu 

fengi óskilorðsbundinn fangelsisdóm hjá dómstólum en aðeins færri  völdu sjálfir þá 

refsingu eða 62%. Heldur fleiri eða 73% töldu að almenningur myndi dæma við-

komandi til vistar í fangelsi. Eftir sýningu myndarinnar voru eilítið færri eða 58% sem 

álitu að viðkomandi yrði dæmdur til fangelsisvistar hjá dómstólum. Ögn fleiri eða 65% 

völdu sjálfir fangelsisdóm og sama hlutfall taldi almenning einnig myndu gera það. 

Eftir umræðurnar í rýnihópunum áttu sér aftur á móti stað miklar breytingar líkt og í 

fíkniefnamálinu. Einungis tæplega þriðjungur taldi  þá að dómstólar myndu kveða upp 

óskilorðsbundinn fangelsisdóm en heldur fleiri vildu sjálfir sjá viðkomandi í fangelsi 

eða 39% þátttakenda. Svipað hlutfall eða 40% áleit að almenningur myndi kveða upp 

samsvarandi dóm. 

Af þeim þátttakendum sem í upphafi umræðufundarins töldu óskilorðsbundna 

refsingu viðeigandi í ránsmálinu vildi tæplega helmingur sjá brotamanninn í fangelsi í 

tvö ár eða lengur. Niðurstaða dómaranna var hins vegar 18 mánaða fangelsi eða 

talsvert vægari en þessa svarendahóps. Eftir sýningu myndarinnar og umræður fækkaði 

þeim aftur á móti sem vildu sjá óskilorðsbundna fangelsisrefsingu um þriðjung. Sömu-

leiðis dró úr refsiþyngdinni en rúmur þriðjungur þeirra sem nú vildu fangelsisrefsingu 

valdi tveggja ára fangelsisvist eða lengri. 
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Mynd 3. Hlutfall þátttakenda í rýnihópum sem valdi óskilorðsbundna fangelsisrefsingu 

Brotamaðurinn var 28 ára karl sem ekki hafði áður hlotið dóm. Dómarateymið dæmdi 

viðkomandi í 21/2 árs óskilorðsbundið fangelsi 

 

Á mynd 3 kemur fram að 44% þátttakenda töldu að dómstólar myndu dæma 

brotamanninn í nauðgunarmálinu til óskilorðsbundinnar fangelsisrefsingar. Heldur 

fleiri eða 54% hefðu sjálfir  dæmt hann í fangelsi og 75% svarenda álitu að al-

menningur myndi gera slíkt hið sama. Eftir sýningu myndarinnar dró úr refsihörku. 

Rúmur þriðjungur áleit að dómstólar myndu dæma viðkomandi til fangelsisvistar en 

tæpur helmingur vildi sjálfur gera það. Mat á  því hvað almenningur myndi gera 

breyttist lítið. Eftir umræður um kosti og galla ólíkra viðurlaga dró enn úr refsihörku. 

Einungis 19% álitu nú  að dómstólar myndu dæma brotamanninn til fangelsisvistar en 

rúm 40% vildu sjálf dæma  hann í fangelsi. Heldur hafði dregið úr fjölda þeirra sem 

áleit að almenningur myndi dæma viðkomandi í fangelsi  og voru það nú rúm 40% 

þátttakenda sem töldu svo.  

Af þeim sem völdu fangelsisrefsingu í nauðgunarmálinu í byrjun fundanna vildu 

um tveir af hverjum þremur að brotamaðurinn fengi 2ja ára vist í fangelsi eða meira – 

eða mjög svipaðan dóm og dómararnir höfðu kveðið upp. Aðrir vildu styttri tíma í 

fangelsi. Eftir sýningu myndarinnar og umræðurnar í hópunum hafði þeim sem vildu 

fangelsisrefsingu fækkað lítillega. Refsitíminn styttist þó verulega og vildu nú allir 2ja 

ára refsingu í fangelsi eða minna, þar af fjórðungur í eitt til tvö ár.    
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Mynd 4. Hlutfall þátttakenda í rýnihópum sem valdi óskilorðsbundna fangelsisrefsingu  

Brotamaðurinn var 27 ára karl, nemandi, sem misnotaði ekki áfengis- og fíkniefni. Hann hafði 

ekki hlotið dóm áður. Dómarateymið dæmdi brotamanninn í 8 mánaða óskilorðsbundið 

fangelsi 

 

Á mynd 4 kemur fram að tæplega 40% þátttakenda álitu í byrjun fundarins að 

dómstólar myndu dæma viðkomandi brotamann til fangelsisrefsingar fyrir 

götuofbeldið en heldur færri eða rúmlega 30% vildu sjálfir úrskurða svo. Töluvert fleiri, 

eða helmingur þátttakenda, áleit að almenningur myndi dæma brotamanninn til vistar í 

fangelsi.  Eftir sýningu myndarinnar dró úr refsihörku  líkt og áður. Rúmur fjórðungur 

áleit að dómstólar myndu dæma viðkomandi í fangelsi en aðeins 19% vildu nú sjálfir 

gera það. Nokkuð fleiri eða rúmur þriðjungur taldi að almenningur myndi dæma 

brotamanninn í fangelsi. Að loknum umræðum dró aftur úr refsihörku. Aðeins 12% 

töldu nú að dómstólar myndu kveða upp refsivist í fangelsi yfir viðkomandi en ögn 

fleiri eða 15% voru sjálfir sama sinnis. Tæpur fjórðungur þátttakendanna áleit að 

almenningur myndi kveða upp óskilorðsbundna fangelsisvist yfir  ofbeldismanninum. 

Í byrjun fundarins vildi tæpur helmingur þeirra sem valdi óskilorðsbundna 

fangelsisvist að brotamaðurinn yrði dæmdur í 2 til 3 ár í fangelsi sem er talsvert þyngri 

dómur en sú niðurstaða sem dómararnir komust að (18 mánuðir). Aðrir dreifðust en 

að langmestu leyti á styttri fangelsisdóma. Eftir sýningu myndarinnar og umræður 

fækkaði þeim sem völdu fangelsisvist um meira en helming og dreifðust þeir mjög 

hvað varðar lengd refsitímans. 

Umræða 

Á síðustu árum hafa refsingar þyngst á Íslandi og föngum fjölgað mjög. Þessi þróun 

virðist vera í takti við almenningsálitið. Viðhorfsmælingar hafa löngum sýnt að 

Íslendingar telja refsingar of vægar, sér í lagi fyrir ofbeldisbrot.   

Hér á undan var greint frá niðurstöðum tólf rýnihópa sem settir voru saman á 

höfuðborgarsvæðinu í maí og júní fyrr á þessu ári. Niðurstöðurnar eru skýrar. Í brota-

málunum fjórum er ljóst að þátttakendur vanmeta í heildina refsiþyngd dómstóla. Þeir 

telja að dómstólarnir séu vægari en þeir í raun og veru eru samkvæmt niðurstöðum 

dómarahópsins í afbrotamálunum fjórum. Óskilorðsbundin fangelsisrefsing er niður-

staða dómarahópsins í öllum málunum. Þegar málin fjögur eru skoðuð má sjá að í 
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byrjun fundanna eru einungis á bilinu 40-65% þátttakenda sammála því mati. Á þeim 

tímapunkti vill að jafnaði um þriðjungur til helmingur sjá þyngri fangelsisrefsingu en 

dómararnir ákváðu, aðrir vilja styttri dóma. Að lokinni sýningu myndarinnar dregur úr 

refsihörku þátttakenda og enn frekar eftir umræðurnar í hópunum um afbrot og 

refsingar. Eftir þær töldu einungis um 12-31% þátttakenda að dómstólar myndu dæma 

brotamennina til óskilorðsbundinnar fangelsisvistar. Nokkuð fleiri vildu sjálfir sjá slíka 

refsingu eða á bilinu 15-41% allra þátttakenda. Hæsta hlutfallið var í nauðgunarmálinu  

(41%) og næsthæst í búðarránsmálinu (39%). Það gæti bent til þess að ofbeldisbrot 

eigi að mati þátttakenda að fela í sér þyngri refsingar en önnur brot. Afstaðan til 

götuofbeldisins gengur reyndar gegn þeirri tilgátu. Í hópunum sem fjölluðu um 

ofbeldismálið sögðust aðeins 15% þátttakenda vilja sjá viðkomandi geranda í fangelsi 

eftir að hafa horft á myndbandið og tekið þátt í umræðum.   

Athyglisvert er að þátttakendur vanmeta mest refsingar dómstóla í nauðgunar-

málinu. Í lokin töldu aðeins 19% þátttakenda að dómstólar myndu dæma viðkomandi 

í fangelsisvist en 41% vildu það sjálfir. Hugsanlega endurspeglar þetta breiða bil milli 

eigin afstöðu og mats þeirra á dómstólum umræðuna í samfélaginu sem einkennist oft 

af því að dómar í kynferðisbrotamálum eru taldir of vægir. Þátttakendur hafi því 

tilhneigingu til að álíta að dómstólar muni taka vægt á málinu og mun vægar en þeir 

sjálfir myndu vilja gera. En eins og fram kom fól mat dómaranna í sér þyngri refsingar 

í öllum málunum en mat flestra þátttakenda í rýnihópunum.  

Sú afstaða sem felur í sér að refsingar séu of vægar endurspeglar vafalítið almenn 

hughrif og tilfinningu borgaranna gagnvart refsiákvörðunum dómstóla. Með svörum 

sínum að refsingar séu of vægar eru borgararnir án vafa að tjá vanþóknun sína á 

afbrotum og sýna að þeim sé ekki sama. Svar um að dómstólar séu of harðir mætti 

jafnvel túlka sem ákveðið skeytingarleysi svarenda gagnvart þolendum brota og 

þjáningu þeirra. Fáir vilja láta túlka svör sín með þeim hætti. Eigi að síður er alveg ljóst 

að Íslendingar vilja að brotamenn gjaldi fyrir brot sín en með fjölbreyttari úrræðum en 

almennt hefur tíðkast hjá okkur. Þegar ólíkar refsileiðir voru ræddar í hópunum var 

töluvert fjallað um tilgang refsinga. Mikill meirihluti þátttakenda var þeirrar skoðunar 

að refsingar ættu að bæta afbrotamenn og gera þá að betri samfélagsþegnum. Flestir 

voru á því að langir fangelsisdómar þjónuðu ekki þeim tilgangi. Þátttakendur vildu því 

í auknum mæli sjá viðurlög í formi meðferðar, bóta til þolenda, sekta, sáttamiðlunar og 

jafnvel rafrænt eftirlit, auk hefðbundinna fangelsisrefsinga. Meginniðurstaða rann-

sóknarinnar er að upplýsingagjöf, aukin nálægð borgaranna við málsaðila og málsatvik, 

auk umræðna um málið, dregur úr refsigleði. Ekki er því sjálfgefið að borgararnir  líti á 

lengri fangelsisrefsingar sem lausn  á afbrotavandanum. Í umræðunum kom fram sú 

skoðun að nýta megi fleiri leiðir í ríkari mæli en gert er gert nú.         

Við vonum að rannsóknin hvetji til málefnalegrar umræðu um afbrot og refsingar í 

samfélaginu. Sú skylda ætti að hvíla á dómstólum og sérfræðingum á sviðinu að skýra 

út fyrir almenningi málsmeðferðina í réttarkerfinu, ekki endilega í ljósi einstakra dóma, 

heldur út frá dómvenjum og réttarheimspeki þeirra. Uppfræða verður borgarana bæði 

um mikilvægi og takmarkanir dómstóla. Lögin og framkvæmd þeirra eiga að endur-

spegla réttarvitund borgaranna og þess vegna er mikilvægt að einnig sé leitast við að 

móta og uppfræða þá vitund, skýra fyrir þjóðinni hin réttarfarslegu viðbrögð og 

ástæður þeirra. Mikil þörf virðist á því samkvæmt rannsókn okkar. Ekki síður ætti að 

taka mið af því sem borgararnir hafa um málið að segja. 
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Accepting support from relatives 

Changes in the elderly's information behaviour in 
relation to health status and living circumstances 

Ágústa Pálsdóttir 

The proportion of elderly people in Iceland's population is growing fast, as it is in 
other developed countries. The growing proportion of older people in western 
populations is an established trend; their share is forecast to double from 11% in 2006 
to 22% in 2050 (World Health Organization, 2007). In Iceland the population 
percentage of the elderly is predicted to grow from 10.4% in 2010 to 19.0-23.4% in 
2060 (Statistics Iceland, 2010). This poses great challenges for the country's welfare 
society that needs to prepare for the increasing number of elderly citizens and their 
prospects for actively participating in society and providing for their quality of life. 
The traditional definition of "elderly" is the retirement age. In Iceland elderly is 
defined by law as people who have reached the age of 67 (Lög um málefni aldraðra nr. 
125/1999). This has been criticised for not taking into consideration the heterogeneity 
of the elderly population. Berger (1994), for example, has made a distinction between 
the young old and the oldest old, i.e., people 85 years and older. Others have stressed 
that the number of years people have lived is less important than determinants, such 
as their physical, cognitive and social capabilities (Ries & Pöthiga, 1984). The policy of 
the Icelandic Ministry of Health is that elderly people can, with appropriate assistance, 
continue living in their own homes as long as possible (Heilbrigðis- og 
tryggingarráðuneytið, 2007). While many maintain the ability to take care of 
themselves into old age, others are dependent on formal support from the public 
sector as well as assistance from their social surroundings, particularly close relatives, 
such as spouses or children (Molyneux, McCarthy, McEniff, Cryan, & Conroy, 2008). 
Icelandic studies have shown that elderly people needing assistance receive most of it 
from their close relatives (Hlíf Guðmundsdóttir, Kristín Björnsdóttir, & Ragnar F. 
Ólafsson, 2004; Ingibjörg Hjaltadóttir, Sigrún Bjartmarz, Díana D. Heiðarsdóttir, & 
Steinunn A. Þorsteinsdóttir, 2010; Landlæknisembættið, 2006).  

Information behaviour is interesting is this respect. Information behaviour has 

been defined as “the totality of human behaviour in relation to sources and channels 

of information, including both active and passive information seeking and information 

use” (Wilson, 2000, p. 49). Although far from being the only kind of information that 

older people need to engage in, health information becomes increasingly important as 

people get older (Guðrún E. Benónýsdóttir, Sólveig Á. Árnadóttir, & Sigríður 

Halldórsdóttir, 2009). Yet, there are indications that older people (60+) seek health 

information less often than those who are younger (Ágústa Pálsdóttir, 2005). 

Furthermore, Brown and Parker (2002) have found that as people grow older, they 

face more problems in learning new information. Elderly people have been found to 

have difficulties in understanding the information they receive, such as instructions for 

medication or official forms for applying for services and benefits. Among the 

communication barriers that they deal with are, e.g., problems with the visual and 

auditory presentation of information (World Health Organization, 2007).  

It can be assumed that as people grow older, their relatives' role in supporting their 

information behaviour becomes essential. Close relatives have for example been 

found to serve as a source of information for the elderly (Shiuan, Su, & Conaway, 
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1995) and as trusted recipients of health information from their physicians (Brann, 

2004). How older people are able, in their everyday life information behaviour, to seek 

support from their relatives is of significance. Yet to date there has been little 

attention given to this issue, and very little knowledge about it exists internationally. 

This paper reports preliminary findings from an ongoing exploratory study, where the 

aim is to examine the information behaviour of both elderly persons and their 

relatives, in relation to the changes with increasing age in elderly people's health status 

and the circumstances under which they live. The purpose is to gain better knowledge 

of the various aspects related to the elderly and their relatives' need for information, 

their information seeking and possible problems confronting them. Such a study has 

not been conducted before and will therefore create new knowledge of great 

importance. This paper will focus on the viewpoints of elderly people by introducing 

three of the themes that emerged from the findings. 

Methods 

To determine factors related to the information behaviour of elderly people and their 

relatives supporting them, a qualitative study using grounded theory was conducted. 

Researchers employing qualitative methods often focus on the daily life of the 

participants (Bogdan & Biklen, 2003; Taylor & Bogdan, 1998). The methods are 

considered useful in better understanding phenomena about which little is yet known 

(Strauss & Corbin, 1990). One of the main methods used in qualitative research is 

interviewing. The qualitative interview seeks to describe the meanings of central 

themes in the life world of the participants, and how they make sense of their daily life 

experiences (Kvale, 1996). Furthermore, researchers, attempt to interpret the social 

reality emerging from the interviews (Bauer & Gaskell, 2000). In this study open-

ended interviews were conducted with a group of elderly people and their relatives, 

but the paper will focus only on the viewpoints of the former group. The interviews 

sought to address a broad range of issues related to the perspectives of elderly people, 

their information behaviour and the support provided by their relatives, from multiple 

points of view.  

The inclusion criteria for participants were, first, that they had reached retirement 

age, which in Iceland is 67 years; second, that they were still living in their homes, and 

third, that they needed assistance from their relatives. A convenience sample was used, 

and the participants were recruited through the assistance of two gatekeepers who 

initiated contact between the elderly and the researcher. The participants were eight 

people, aged 70 to 90. Four were men, and four were women. All interviews were 

carried out in the participants’ homes. The data were collected in May 2010, and the 

interviews lasted 45-75 minutes. They were digitally recorded, transcribed verbatim, 

and the transcriptions checked against recordings. As soon as an interview had been 

conducted, the initial analysis started, through listening to it and writing researcher’s 

notes. This was done so that the following interviews could be modified in order to 

examine more closely any ideas or themes that began to emerge, as suggested by 

Bogden & Biklen (2003).  

Analysis of the data was conducted as described by Strauss and Corbin (1998). At 

the early stage of the analysis, key remarks and concepts were noted, and some initial 

themes developed. At a later stage the data were reanalysed with these themes in mind 

and connections made between the main themes and subthemes. The themes were 

interpreted in terms of the contexts relating to each participant. As previously 

mentioned, this is an ongoing study, and data saturation cannot be expected at this 

stage. Therefore, the last step in the coding process, involving the integration of all the 

themes to develop a theory, has not yet been carried out.   
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Results 

The relatives assisting the elderly participants could be their children, their children-in-

law, or their spouse. In one example, a participant receiving help from her children 

was herself providing support to her husband whose health had started deteriorating. 

Three of the themes emerging from the interviews are presented below.    

Information needs and assistance provided by relatives  

Health information behaviour 

A considerable part of the participants' information needs was related to changes in 

their health. Their situation varied in this respect as some of them had children, or 

children-in-law, who were health specialists, e.g. doctors, nurses or pharmacists, 

whom they could easily get information and advice from. When asked what he did 

when he needed information about health matters, one of the men replied: “I call on the 

kids”. Other participants had to use different means to get the health information that 

they needed.  

One of the issues mentioned by participants was that it was not always easy to get 

an appointment with a specialist. This was mainly because it might take some time to 

get the appointment, and they found it difficult to press for the appointment. Waiting 

a long time after getting the appointment also proved difficult for some of them. 

Sometimes their relatives tried to support them by monitoring the appointment 

process, and if they felt that it took too long, they cut in and started to make enquiries. 

One of the women, who said that she and her husband needed to rely quite a lot on 

help from their son, said: We were supposed to get appointments by telephoning, but nothing 

happened. So he started pressing on our behalf to get the appointments.  

In some cases people were no longer capable of going to doctors on their own. 

One of women, who said that she had started to accompany her husband when he 

had doctor’s a appointments, explained the need for this: “It happened once that he went to 

the doctor ... and when he arrived he couldn´t remember what he was going to do. He got a bit stressed 

and had forgotten it all”. After that she went with him to ensure that he could explain his 

health problems to the doctor. In other cases children went together with their 

parents when they needed to see a doctor. This could be to provide support when 

information was anticipated about serious developments in their health. One of the 

women noted: “They went with me, my son and my daughter, last time. Because he wanted to do 

more extensive testing...” The reason why children went with their elderly parents could 

also be that they wanted to assist in the information process by asking questions and 

trying to understand what was happening with their parent’s health. One of the 

women said: “He was interested in it himself, and then he could add some questions.” Sometimes 

the participants' relatives encouraged them to ask more questions when they went to 

see their doctors: “My kids sometimes say that I'm not efficient enough asking...” said one of 

the females. Her children sometimes reviewed a list of items with her so that she 

could then ask questions about them the next time she met her doctor:  

Information about formal support 

The participants emphasized the importance of being able to manage on their own. 

However, when the relatives felt that they could no longer cope without formal 

support, they stepped in, provided them with information about the possibilities of 

getting support and persuaded them to apply for it. The quotation below illustrates 

this: “It was just one of our children who started to talk about this. I was a bit reluctant at the start, 

I don´t really know how to use it. I found it hard, I´m just sitting and watching while the work is 

being done. I felt it was a bit difficult not to take part in it.” At first sight it may seem 

reasonable for people to prepare for older age by seeking information and 

familiarising themselves about what kind of formal support they can seek from their 
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community. However, it is not easy to cope with the experience of no longer being 

able to do things on one’s own. It means a change of role, where ageing people are no 

longer participants in the same sense as they were, and this is something they want to 

postpone for as long as possible. This may explain why, when asked if they knew 

about the support that the community provided, some of them said that they had not 

looked into it. The relatives assisted the participants by presenting information about 

the support they could apply for and helped them all the way through the application 

process. This could entail getting them the necessary forms, explaining what 

information had to be filled in, and what it was that they needed to do in order to get 

the support. One of the women reporting that she had had great problems under-

standing the forms she had to fill out in order to get the support said: “I told my 

daughter, this is somehow so idiotic, and the way this is put up. Then she replied, well mommy, surely 

this is what they mean...” Her daughter had brought her the application forms without 

being asked and explained to her mother what she could apply for and helped her to 

fill in the required information.   

 

Other information needs 

The relatives, furthermore, provided help with information behaviour in relation to 

various non-health aspects of the participants' everyday life. For example, this could, 

be seeking and explaining to them information about insurance matters, which some 

of the participants felt were complicated. “I'm perhaps not very clear on these kinds of things 

but my son went over it...” said one of the women. Financial information was another area 

that the participants needed assistance with. One of the women said that her daughter 

assisted her with information about all daily matters related to her finances: “... she 

started online banking for me, and she takes care of it all.” Although there were exceptions to 

this, most of the participants did not use a computer, which probably increased their 

need for assistance from their relatives. One of the men said: “Well, I have not had a 

computer or any such thing”. This meant that he depended on help from his children or 

children-in-law when he needed to either find or send online information.   

Importance of having a help provider  

The participants expressed the wish to cope for themselves while they could still 

manage. "One would just like to take as much care of oneself as possible, for as long as possible," 

said one of the men. This was seen as something they had learned since childhood: "I 

was raised to cope for myself" is an example of this viewpoint. Getting used to having to 

rely on help from others was not an easy process for the participants, and one woman 

who had been more or less able, until recently, to cope for herself said: “It’s quite a 

shock for me. It's rather irritating not having get-up-and-go. It's such a strong part of oneself, 

particularly for us elderly, to be able to cope by ourselves“. Yet, they also recognised the 

significance of being able to seek assistance from their relatives. One of the men said: 

“...it's a very good option and definitely not highly enough valued, to have someone at hand... if it is 

something that I need information about ...”.  

The need for support with information behaviour was associated with the 

participants' ageing, one of the men explained this as follows: “I suppose that when I 

started to grow old I had to get used to it. Sometimes too much, because it was easier.” Thus, 

although the need for getting support was recognised, the thought still remained that 

one should try to cope and not take too much advantage of help from others. Ageing 

was furthermore associated with the feeling that one’s capacity was no longer what it 

used to be. One of the men getting support from his daughter said: “She is much more 

perceptive. I have become old, and I'm slow at thinking and such.” And in some cases it was 

necessary for people to accept that their competence in information behaviour had 

diminished so much that they had to rely upon their relatives: One of the women 
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described it in this way: “Anyway, it became so that I couldn´t get on unless I got assistance with 

it.” Yet another instance calling for support was when circumstances had changed, 

and people suddenly had to manage affairs they were not used to dealing with. “Well, 

my husband saw to all matters while he was in good health... I just didn't know anything, or how to 

do things, when he went” said one of the women. 

Accepting help  

The participants seemed to sense their relatives' willingness to support their 

information behaviour. One of the women, reporting that her son helped her a lot, 

argued: “He just has the best intentions and wants to do this,” and another woman said about 

her children: “They are always ready.” The participants also expressed gratitude for the 

help they got: “The greatest support comes from my daughter...she and her daughters do everything 

they can for me” was the way one of the men put it. In some cases the participants felt 

that they did not need to ask for help because their relatives were keeping an eye on 

their needs and offered assistance of their own accord: “They always come without my 

asking for it,” said one of the women.  

Although people appreciated their relatives' willingness to help them, they did not 

necessarily find it easy to ask them for assistance. One of the women said: “It is of 

course a bit embarrassing to be nagging at him...” People also tried to limit their requests and 

only ask for assistance with the things that were most important, “You try not to ask for 

more than you need” said one of the women. Furthermore, relying on help from others 

was not always a straightforward matter because people sometimes felt that it called 

for them to organise their information needs: “One has perhaps not planned ahead, to tell  

to examine if differences across the clusters were significant what is needed,” said one of 

the women.  Depending on others could also result in people giving up on some of 

the things they might otherwise have decided to look into, particularly if it meant 

going outside their home and having to ask their relatives to take them by car. An 

expression of this was: “Of course it leads to me going less because I need to ask them.”  

Summary 

The paper has introduced part of an ongoing exploratory study by focusing on three 

of the themes emerging in interviews with elderly people receiving assistance with 

information behaviour from their relatives. An important part of the participants' 

information environment was health information, but other information needs 

involved formal support for them continuing to live in their homes and information 

related to their finances. The relatives of the elderly seem to play an important role in 

assisting them, both in getting necessary information and in interpreting the 

information. Although the participants expressed a desire to continue caring for 

themselves as long as possible, they also recognised the need for support with 

information behaviour and appreciated the help from their relatives. Adjusting to 

changed circumstances was, however, not a simple matter for them. They had to get 

used to the feeling of no longer being able to cope on their own and accept that they 

were reliant on their relatives, which was not easy. It also called for them to arrange 

matters differently from what they were used to and organise their information 

behaviour according to their relatives situation.  

The study is at a stage where data saturation cannot be expected. The existing data 

needs further analysis, and more interviews are required to shed new light on the 

issue. Therefore, additional themes may emerge in the future. In addition to the 

perspective of elderly people, one part of the study will focus on the viewpoints of the 

relatives supporting the elderly's information behaviour. It is necessary to gather 

knowledge about their side as well, and the future work of the study will also 
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concentrate on this. Furthermore, although the current study did not to plan to 

examine the perspectives of the various groups providing formal support to elderly 

people, it might nevertheless also be useful to learn their opinions, and how they think 

elderly people's information behaviour can be supported and strengthened.  
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„Að fæla fólk frá ...“ 

Eftirlitsmyndavélar í miðborg Reykjavíkur 

Bryndís Björgvinsdóttir 
Valdimar Tr. Hafstein 

Hvergi eru til tölur um fjölda og upplýsingar um staðsetningu eftirlits- og 
öryggismyndavéla sem beinast að öllu eða einhverju leyti að almannarými á Íslandi – 
véla sem sjá og skrá niður ferðir fólks um gangstéttir landsins, götur, torg og al-
menningsgarða. Ástæðu þessa má rekja til Laga um persónuvernd og meðferð 
persónupplýsinga nr. 77/2000, en í 9. grein þeirra er kveðið á um að vélar sem nýta á 
til öryggis eða eignavörslu þurfi ekki að tilkynna til Persónuverndar. Í dag er opin-
berlega vitað af átta eftirlitsmyndavélum á vegum lögreglunnar í miðbæ Reykjavíkur. 
Vélarnar sinna einungis almennu eftirliti með borgurum – en þar með er ekki hálf 
sagan sögð um eftirlit í miðbæ Reykjavíkur; hundruðir öryggis- og eftirlitsmyndavéla á 
vegum einstaklinga, stofnana, sendiráða, banka, verslana og fyrirtækja ná einnig yfir 
lítil eða stór brot af svæðum úti við þar sem fólk fer um í daglegu amstri. Segja má að 
hver sem er geti sett upp öryggis- eða eftirlitsmyndavél sem skráir niður daglegt líf 
borgara að því tilskyldu að vélin vakti einnig eignir viðkomandi. Vegna þessa veit 
enginn fyrir víst hvert umfang eftirlits er á Íslandi, hver þróun þess á milli ára hefur 
verið né á hvaða vegum það er hverju sinni. Hingað til hefur verið ómögulegt fyrir 
borgara að nálgast upplýsingar um það eftirlit sem þeir sæta dags daglega á ferðum 
sínum um bæinn.  

Sumarið 2010 hófu höfundar greinarinnar rannsókn á umfangi eftirlits í miðbæ 
Reykjavíkur ásamt tveimur aðstoðarmönnum, þeim Guðrúnu Elsu Bragadóttur og 
Atla Frey Friðbjörnssyni, nemendum við Háskóla Íslands. Rannsóknarteymið fór um 
með ljósmyndavél og GPS-tæki og skráði allar sjáanlegar öryggis- og eftirlits-
myndavélar á afmörkuðu svæði í miðbæ Reykjavíkur sem nær frá Garðastræti í vestri 
að Hlemmi í austri, og frá Lokastíg, Hallveigarstíg og Listasafni Íslands í suðri niður 
að Skúlagötu og Sæbraut í norðri. Aðeins voru skráðar vélar sem ljóst þótti að næðu 
að einhverju eða öllu leyti yfir almannasvæði: Gangstéttir, torg, port, innganga úti við, 
götur, opin bílastæði eða garða þar sem fólk fer um á leið sinni um borgina. Að lokum 
voru 290 öryggis- og eftirlitsmyndavélar staðsettar, skráðar og færðar inn á kort af 
svæðinu. Þá voru tekin rúmlega sextíu tveggja til þrjátíu mínútna löng viðtöl við 
eigendur þessara véla eða umsjónarmenn þeirra, en einnig tók rannsóknarteymið 
viðtöl við sölumenn öryggis- og eftirlitsmyndavéla sem og starfsfólk í verslunum, 
bönkum, skemmtistöðum, fyrirtækjum eða opinberum stofnunum sem halda úti 
öryggis- eða eftirlitsmyndavélum.  

Hér verður gerð stutt grein fyrir rannsókninni og tilgangi hennar og nokkrar 
niðurstöður verða kynntar, en ítarlegri niðurstöður verða birtar síðar á öðrum 
vettvangi. Þá leitast greinarhöfundar við að setja þær upplýsingar sem söfnuðust um 
öryggis- og eftirlitsmyndavélar í miðbæ Reykjavíkur í samhengi við valdar rannsóknir á 
eftirliti í almannarými. Síðast en ekki síst segir frá uppákomum tengdum rannsókninni, 
en segja má að eigendur eða umsjónarmenn myndavéla í miðbænum hafi ekki allir 
tekið rannsóknarteyminu jafn opnum örmum. Þegar öllu er á botninn hvolft varpa 
viðbrögð fólks við rannsókninni sjálfri jafn miklu ljósi á viðfangsefnið eins og þau 
viðtöl sem tekin voru: Eftirlit snýst að mörgu leyti um vald og rannsókn sem þessi á 
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eftirliti fæst því einnig við lögun valdastrúktúrsins í samfélaginu – og dregur að 
einhverju leyti fram öllu jafna ósýnilegar útlínur hans í borginni. 

Um rannsóknina 

Tilgangur skrásetningar á öryggis- og eftirlitsmyndavélum sem mynda almannasvæði er 
tvíþættur. Í fyrsta lagi gerir skrásetningin borgarbúum kleift að nálgast upplýsingar um 
umfang, tilgang og eignarhald þess eftirlits sem þeir sæta í daglegu lífi. Skortur á 
upplýsingum um eftirlit á þegnum landsins er óheppilegur fyrir gegnsætt og 
lýðræðislegt stjórnarfar og getur aukið á tortryggni og vantraust í samfélaginu. Meðal 
annars vegna þessa er eigendum og ábyrgðaraðilum öryggis- og eftirlitsmyndavéla skylt 
samkvæmt fræðslu- og viðvörunarskyldu persónuverndarlaga að vara við eftirliti á 
borgurum á almannafæri, en í 24. grein laga um persónuvernd og meðferð persónu-
upplýsinga segir m.a. að þegar rafræn vöktun fari fram á vinnustað eða á almannafæri 
skuli „með merki eða á annan áberandi hátt gera glögglega viðvart um þá vöktun og 
hver sé ábyrgðaraðili.“ Rannsóknarteymið rak sig þó snemma á hversu lítið er um 
slíkar aðvararnir úti við og algengt að hið opinbera jafnt sem einstaklingar og fyrirtæki 
framfylgi ekki fræðslu- og viðvörunarskyldu sinni gagnvart almenningi.  

Í annan stað var grennslast fyrir um viðhorf, sjónarhorn og reynslu þeirra sem nýta 
sér öryggis- og eftirlitsmyndavélar í miðbæ Reykjavíkur. Eigendur og umsjónarmenn 
vélanna höfðu ólíka sögu að segja enda eru þessar vélar settar upp í margvíslegum 
tilgangi; þær beinast að ólíkum viðföngum með misjöfnum árangri. Sem dæmi um 
mismunandi verklýsingar öryggis- og eftirlitsmyndavéla má nefna að sumir við-
mælenda okkar sögðust einungis hafa eftirlit með eignum sínum til að verja þær fyrir 
veggjakroti á meðan aðrir sögðu myndavélarnar hjálpa til við að upplýsa um líkams-
árásir, þjófnað eða rán í búðum sínum – eða að minnsta kosti við að sýna 
tryggingarfyrirtækjum fram á að slíkt hafi átt sér stað.  
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Tafla 1. Dreifing á eignarhaldi þeirra 290 véla sem skrásettar voru 
 
Eigandi Fjöldi 
Verslanir        45 

- Gullsmiðir    15 
- Matvöruverslanir    12 
- Bókaverslanir     7 
- Fataverslanir     4 
- Hjálpartækjaverslanir ástarlífsins     3 
- Hannyrðavöruverslanir     2 
- Gleraugnaverslanir     2 

Barir, veitingastaðir og kaffihús 31 
Bankar 23 
Alþingi (óstaðfest) 22 
Reykjavíkurborg 18 
Sendiráð 16 
Ráðuneyti 15 
Eignarhaldsfélög 14 
Heimili  14 
Félagasamtök 10 
Hótel 10 
Eignamiðlanir 10 
Rekstraraðilar húsnæðis við Laugaveg 9 
Lögreglan 8 
ÁTVR 7 
Seðlabanki Íslands 6 
Fjárfestingarsjóðir 5 
Aðrir 27 
Samtals 290 
 
Eigendur og starfsmenn skemmtistaða sögðu vélarnar jafnframt geta hjálpað þeim 

við að sporna við notkun á fölsuðum eða stolnum skilríkjum (skilríkin eru þá borin 
upp að myndavélunum sem ná ljósmynd af þeim ásamt upplýsingum um stað og stund 
og mynd af þeim sem afhenti þau), ljóstrað upp um byrlun svefnlyfja eða skorið úr um 
óþægileg vafamál í samskiptum dyravarða og gesta. Starfsmenn banka, innheimtu-
stofnana og fjárfestingafyrirtækja töluðu hins vegar mest um skemmdarverk, „al-
mennan umgang“ við byggingar sínar og þá hættu sem kynni að stafa af mót-
mælendum. Að lokum má nefna að einn viðmælandi átti myndavél sem hafði það eina 
hlutverk að fylgjast með annarri myndavél sem hann átti einnig – ef vera skyldi að 
einhver skemmdi hana eða stæli vegna þess hversu auðvelt er að teygja sig upp í hana 
af götunni. Á meðan sumir sögðu myndavélarnar hafa breytt öllu fyrir sig fullyrtu aðrir 
að þær geri lítið sem ekkert gagn.  

Fá vandkvæði komu upp á meðan á rannsókninni stóð. Flestir tóku rannsóknar-
teyminu opnum örmum og margir – sérstaklega búðareigendur á Laugavegi, 
Hverfisgötu og Skólavörðustíg – tóku sér góðan tíma til þess að segja frá reynslu sinni 
og vangaveltum varðandi eftirlit á þessu svæði. Umsjónarmenn öryggis- og eftirlits-
myndavéla Alþingis voru þeir einu sem ekki vildu ræða við teymið um sínar vélar þrátt 
fyrir að við óskuðum ítrekað eftir því og engu breytti þó að við sendum að þeirra 
beiðni skriflega lýsingu á rannsókninni og tilgangi hennar (þar sem við ítrekuðum enn 
ósk okkar um viðtal) og ekki stoðaði heldur að vísa til ákvæða persónuverndarlaga um 
upplýsingaskyldu til almennings um hver beri ábyrgð á rafrænni vöktun á almannafæri. 
Athugun okkar bendir hins vegar til þess að Alþingi ráði yfir rúmlega tuttugu öryggis- 
og eftirlitsmyndavélum sem ná inn á götur og gangstéttir þar sem almenningur fer um, 
þar á meðal vélar sem samanlagt mynda stóran hluta af Austurvelli. Annar umsjónar-
mannanna svaraði beiðni rannsóknarteymisins með því að benda á þá hættu að 
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„óprúttnir aðilar“ gætu staðsett allar öryggis- og eftirlitsmyndavélar borgarinnar og 
þannig reiknað út hvernig þeir gætu „farið um bæinn án þess að sjást“ – en það sagði 
hann að væri honum „þvert um geð“. Hinn umsjónarmaðurinn spurði hversu 
merkilegt það gæti talist að telja öryggis- og eftirlitsmyndavélar í bænum til þess eins 
að komast að því að þær væru „tíu, tuttugu, þrjátíu eða fimmtíu talsins“, sem honum 
þætti ekki „vera merkileg niðurstaða.“ Þó skal tekið fram að hvorugur umsjónar-
mannanna neitaði beinlínis að með afgerandi svari að hitta teymið, án þess þó að þeir 
gæfu nokkru sinni kost á slíkum fundi.  

Við skráningu á vélum á Austurvelli hafði lögreglumaður einnig afskipti af rann-
sóknarteyminu og var það í eina skiptið sem rannsakendur voru stöðvaðir af lög-
reglunni. Þess ber að geta að nokkrir mótmælendur með skilti og hljóðfæri voru þá 
fyrir framan Alþingishúsið og hafði lögreglumaðurinn verið að ræða við þá þegar hann 
tók eftir rannsóknarteyminu. Lögreglumaðurinn kvað hópinn vera „spúkí“ á að líta, en 
rannsakendur voru þá að skrá og taka ljósmyndir af vélum við Austurvöll á vegum 
Alþingis, Landsbankans og markaðsátaksins Inspired by Iceland. Lögreglumaðurinn 
benti teyminu jafnframt á að hægt væri að nýta upplýsingar um öryggis- og eftirlits-
myndavélar í „misjöfnum tilgangi.“  

 

 
Mynd 1. Þessi tegund öryggis- og eftirlitsmyndavéla kallast „dóma“. Inni í hálfkúlunni er 
myndavél sem ekki sést glögglega hvert beinist. Stefnu sumra þeirra má fjarstýra og beina í 
ólíkar áttir. Þeim má beina mun hraðar en hefðbundnum öryggis- og eftirlitsmyndavélum. Þær 
síðarnefndu henta að jafnaði betur til almenns eftirlits á ákveðnum svæðum en dómurnar eru 
betur til þess fallnar að fylgjast með einstökum mannaferðum (Viðtal 8) 

 
Ábending lögreglumannsins og viðbrögð umsjónarmanna öryggis- og eftirlits-

myndavéla Alþingis beina óhjákvæmilega athygli að því hversu einhliða sambandið er á 
milli þeirra sem sæta eftirliti – þ.e. hins almenna borgara – og hinna sem hafa eftirlit 
með þeim: Mun eðlilegra þykir að öryggis- og eftirlitsmyndavélum sé beint að al-
menningi en að almenningur beini athyglinni að vélunum. 

Fælingarmáttur og forvarnir: Eftirlit í áhættusamfélaginu 

Margt hefur verið ritað um eftirlit á undanförnum árum og þá sérstaklega í Bretlandi, 
þar sem fjöldi öryggis- og eftirlitsmyndavéla á almannasvæðum margfaldaðist á tíunda 
áratug síðustu aldar (sjá t.d. Fyfe og Bannister, 1996; ennfremur Lyon, 2007). Því 
miður gefst lítið tóm til að gera grein fyrir þessum fjöldamörgu rannsóknum hér (sjá 
greinargott yfirlit hjá Lyon, 2007). Hér á landi hafa ekki margar rannsóknir verið 
gerðar á rafrænni vöktun í almannarými, en þó er vert að geta hér vandaðrar greinar 
eftir þær Láru Rún Sigurvinsdóttur og Guðbjörgu Lindu Rafnsdóttur (2007; sjá jafn-



„Að fæla fólk frá ...“ 

34 

framt Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Lára Rún Sigurvinsdóttir, 2005; Guðbjörg Linda 
Rafnsdóttir, Kristinn Tómasson og Margrét Lilja Guðmundsdóttir, 2005; Margrét Lilja 
Guðmundsdóttir og Guðbjörg Linda Rafnsdótir, 2007). Í greininni, „Augun í borginni: 
Um eftirlitsmyndavélar og félagslegt taumhald“, fjalla þær m.a. um viðbrögð 
almennings við aukningu eftirlitsmyndavéla á Íslandi. Þær rekja fjölgun vélanna til 
nýrra tæknimöguleika síðustu ára og áratuga til tjáskipta, sem studdu að sama skapi við 
aukið eftirlit með mannfólkinu, orðum þess og athöfnum. „Á okkar tíma, svo-
kölluðum þróuðum nútíma þar sem tækniframfarir koma mjög við sögu, er áhætta 
meginatriði og hvernig koma má í veg fyrir hana. Þetta tímabil einkennist af 
hugsjónum tengdum öryggi,“ skrifa þær og benda jafnframt á að samfélag sem 
einkennist af slíkum öryggishugsjónum hafi verið kallað áhættusamfélag (þ. 
Risikogesellschaft, e. risk society) (Lára Rún Sigurvinsdóttir og Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 
2007, bls. 20; um áhættusamfélagið, sjá einkum Beck, 1986, og Giddens, 1990, 1991). Í 
áhættusamfélagi leita menn sífellt að nýjum möguleikum til að afstýra nánast öllum 
hugsanlegum ógnum og áföllum sem að þeim kunna að steðja. Þannig hvetur 
áhættusamfélagið til æ meiri nákvæmni, ítarlegri upplýsingasöfnunar og betri tækni til 
þess að fyrirbyggja vandræði og koma í veg fyrir glæpi, eins og til dæmis þá sem 
öryggis- og eftirlitsmyndavélum er gjarnan beint gegn (t.d. Lyon 2003). 
 

 

Mynd 4. 8% þeirra 290 véla sem skrásettar voru var einungis ætlað að fæla burt veggjakrotara. 
Að minnsta kosti 15 vélanna voru streymisvélar (geyma ekki upptökur) eða ótengdar með öllu. 
Tala óvirkra véla er sennilega umtalsvert hærri 
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 „Við höfum alltaf verið að reyna að verja okkur og vera á undan þjófunum,“ sagði 
gullsmiður og skartgripasali við Laugaveg þegar við spurðum hann út í myndavél sem 
hann hefur látið koma fyrir í glugga verslunar sinnar. „En [þjófarnir] finna alltaf 
einhverja leið fram hjá því sem við erum búin að vera að verja okkur með,“ bætti hann 
við; „ef við erum með öflug gler og erum alveg skotheldir, [...] þá er næsta skref 
kannski að koma á bíl og keyra inn í búðina! Við erum alltaf svo meðvitaðir um að við 
þurfum að bæta okkur“. Að svo mæltu sýndi gullsmiðurinn rannsóknarteyminu 
járnstauta sem hurðir verslunarinnar eru skorðaðar með eftir lokun svo ekki sé eins 
auðvelt að aka inn í búðina.  

Tæplega þriðjungur þeirra sem rannsóknarteymið ræddi við í sumar sagði hlutverk 
vélanna sem þeir höfðu umsjón með fyrst og fremst felast í „forvörnum“ eða 
„fælingarmætti“ þeirra: Að koma í veg fyrir að eitthvað slæmt gerðist eða „fæla bara 
frá ef einhver ætlar að gera eitthvað“. „Öryggismál eru forvarnir, maður reynir að 
koma í veg fyrir að hlutirnir eigi sér stað“, sagði umsjónarmaður öryggis- og eftirlits-
myndavéla Landsbankans um þær sautján vélar sem skráðar voru og mynda almanna-
rými í kringum sex byggingar bankans í miðborginni.  

Í þessari grein er leitast við að nota lýsingar fræðimanna á áhættusamfélaginu sem 
líkan til að skoða lýsingar viðmælenda rannsóknarinnar út frá frekar en sem umsögn 
um íslenskt samfélag. Fyrirbyggjandi rafræn vöktun á almannarými er aðeins lítið brot 
af þeim þáttum sem einkenna slík samfélög. Án þess að snúa á nokkurn hátt út úr 
orðum viðmælenda verður þó engin fjöður yfir það dregin að það er svolítið sérstakt 
og skondið að hlusta á (gjarnan önnum kafna) verslunareigendur, hótelstarfsmenn og 
starfsfólk á veitingastöðum, kaffihúsum, börum og bönkum endurtaka aftur og aftur 
að þessi þjónustufyrirtæki hefðu sett upp myndavélar fyrst og fremst til þess að 
fyrirbyggja vandræði og „fæla bara fólk frá!“ Að sjálfsögðu er hér ekki átt við allt fólk, 
og væntanlega síst góða viðskiptavini. 

Beint liggur við að setja löngun áhættusamfélagsins til að afstýra hugsanlegum 
ógnum í samhengi við kenningar franska heimspekingsins Michels Foucault um 
Alsæið. Hugtakið vísar til rúmlega tvöhundruð ára gamallar teikningar breska heim-
spekingsins Jeremy Bentham af fangelsi sem er byggt í hring í kringum varðturn. Frá 
turninum í miðjunni sjá fangaverðir alltaf inn í upplýsta klefa fangana, sem aftur á móti 
sjá aldrei verðina sjálfa þar sem turn þeirra er myrkvaður. Fangarnir vita því aldrei fyrir 
víst hvenær þeir sæta eftirliti og hvenær ekki og verða því ávallt að haga sér eins og 
verðirnir séu að fylgjast með þeim. Þannig verða verðirnir að lokum því sem næst 
óþarfir, enda fangarnir farnir að beita sig það miklum sjálfsaga að þeir geta gætt sín 
sjálfir (Foucault, 2005, bls. 129-179). Foucault heimfærði agakerfi Alsæisins á 
eftirlitssamfélag nútímans í verkinu Surveiller et punir sem út kom í Frakklandi árið 1975 
og hefur verið áhrifamikið í ýmsum greinum hug- og félagsvísinda. Hvorutveggja – 
Alsæið og áhættusamfélagið – einkennist af forvörnum og stjórnun með eftirliti þar 
sem brögðum er beitt til að koma í veg fyrir óæskilegt eða glæpsamlegt athæfi. Sú 
agatækni sem Foucault kennir við alsæishyggju (panopticism) og hin sem kennd hefur 
verið við áhættusamfélagið byggja á því að eftirlitið sé ávallt sýnilegt en um leið ósann-
reynanlegt: Viðföng eftirlitsins eiga að vita af eftirlitinu án þess að átta sig á því í 
smáatriðum hvernig það virkar (Fyfe og Bannister, 1996). Þessari tækni er þó aðeins 
hægt að beita ef valdatengslin í samfélaginu eru með þeim hætti að fáir útvaldir hafi 
kost á að fylgjast með mörgum án þess að sjást eða þekkjast sjálfir. Valdatengslin í 
áhættusamfélagi gera þannig ráð fyrir að samfélaginu stafi mest hætta af aðilum innan 
fjöldans; að samfélaginu stafi til dæmis alltaf meiri hætta af bankaránum utanað-
komandi aðila – fólksins úti á götu – en þeirra sem dvelja innan bankanna og handan 
linsunnar.  
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Áhættuhópar 

Alsæishyggjan og áhættusamfélagið byggja undir vald fárra til að skoða aðra 
samfélagsþegna og heimila þeim jafnframt að flokka þá í áhættuhópa samkvæmt 
forsendum sem ekki eru alltaf vel ígrundaðar. Greinarmunurinn á þeim sem sæta 
eftirliti og þeim sem beita því er ekki sá eini sem eftirlitið skapar. Rannsóknir í 
Bretlandi hafa sýnt fram á að mjög er mismunandi hve mikið er fylgst með almennum 
borgurum í þeirra daglega amstri, allt eftir því hvernig þeir eru flokkaðir eftir áhættu 
með tilliti til aldurs, kyns, hörundslitar eða annarra útlitseinkenna. Árið 1999 birtist 
t.a.m. grein í Bretlandi eftir félagsfræðingana Gary Armstrong og Clive Norris, byggð á 
tveggja ára þátttökuathugun í stjórnstöðvum lögreglunnar – nánar tiltekið í þeim 
herbergjum þar sem fylgst er með myndum úr eftirlitsmyndavélum. Í greininni benda 
þeir á að hlutverk eftirlitsmyndavéla í almannarými í Bretlandi sé mun viðameira en að 
upplýsa glæpi. Fyrst og fremst snúist eftirlit þar á bæ um vald til þess að sjá allt það 
sem fram fer og skipta sér í kjölfarið af því, hvort sem það er glæpsamlegt eða ekki 
(Armstrong og Norris, 1999, bls. 158).  
 

 
Mynd 1. Á vegum lögreglunnar eru átta eftirlitsmyndavélar í yfirlýstri notkun í miðbæ 
Reykjavíkur. Vélunum er einungis ætlað að sinna almennu eftirliti með borgurum.  
 

Eins og áður segir á lögreglan átta eftirlitsmyndavélar í miðbæ Reykjavíkur sem 
ætlaðar eru til almenns eftirlits og er stjórnað af starfsmönnum í stjórnstöð lög-
reglunnar (Lögreglan í Reykjavík, 2000). Rannsókn okkar leiddi jafnframt í ljós að 
öryggisverðir og lögreglumenn í ráðuneytum landsins geta einnig beitt mörgum 
myndavéla ráðuneytanna til almenns eftirlits ef þeir kjósa, en fram kom í viðtölum að 
séu þeir ekki að sinna öðrum verkum sitji þeir gjarnan við skjái tengda vélum sem 
mynda m.a. almannarými. Sama má að einhverju leyti segja um öryggisverði í bönkum 
borgarinnar. Hinsvegar var heldur sjaldgæft að aðrir viðmælendur rannsóknarteymisins 
sætu yfir eftirlitsskjám en nokkrir sögðust líta á þá til að skoða umgang eða manna-
ferðir í kringum þær byggingar sem þeir ynnu í. Langflestir viðmælenda okkar sögðust 
þó mjög sjaldan skoða upptökur úr öryggis- og eftirlitsmyndavélum, og þá helst bar- 
eða skemmtistaðaeigendur í þeim tilgangi að upplýsa eignaspjöll eða átök. 
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Í greininni sem vitnað var til að ofan spyrja Lára Rún og Guðbjörg Linda (2007, 
bls. 22) hvort að „þörfin“ til að draga úr áhættu dragi jafnframt úr félagslegu jafnrétti 
eða gangi á mannréttindi. Þegar eftirlit miðast við forvarnir verður raunin gjarnan sú 
að fólk er flokkað í áhættuhópa samkvæmt fyrirframgefnum forsendum. Nóg er þá að 
einstaklingar hafi til að bera einhver útlitseinkenni til að teljast mögulegir 
vandræðagripir. Armstrong og Norris (1999) benda á að í Bretlandi megi þeir sem 
vinni á stjórnstöð eftirlits aðeins elta fólk með myndavél ef það „hegði sér undar-
lega“ (bls. 158). Hinsvegar gilda engar reglur um hvað sé undarleg og hvað eðlileg 
hegðun á götum úti, heldur var látið eins og „almenn skynsemi“ (bls. 158) geti alltaf 
greint þar á milli. Armstrong og Norris lögðu sig því sérstaklega eftir því að rannsaka 
þessa óáþreifanlegu hugmynd um „almenna skynsemi“ við eftirlit: Þeir fylgdust með 
því hverjir voru skoðaðir og á hvaða forsendum þeir voru valdir (bls. 158). Í ljós kom 
að í 93% tilvika var fylgst með karlmönnum og í 85% tilvika fólki sem var undir 
þrítugu. Þeir sem eru dökkir á hörund áttu tvisvar sinnum frekar á hættu að vera 
skoðaðir en þeir sem eru hvítir á hörund án þess að eftirlitsaðilar hefðu sérstakt tilefni 
til grunsemda (bls. 163).  

Þar sem viðmælendur okkar voru flestir með sínar vélar í öryggis- og 
eignavörsluskyni en ekki til almenns eftirlits var ekki hægt að spyrja að hvaða 
samfélagshópi eftirlitið beindist sérstaklega, enda gefa spurningar í viðtali ekki endilega 
sömu niðurstöður eins og bein athugun (fólk er ekki endilega meðvitað um fyrir-
framgefin viðmið, eða ef það er meðvitað um viðmiðin vill það ekki endilega ljóstra 
upp um þau). Í þau skipti sem tiltekna „óæskilega“ samfélagshópa bar á góma í 
viðtölum – hópa sem vélarnar gætu fælt frá eða fylgst sérstaklega með – voru helst 
nefndir veggjakrotarar, eiturlyfjaneytendur sem koma til að ræna fyrir næsta skammti, 
meðlimir í útlenskum glæpagengjum, útigangsmenn eða mótmælendur. Tekið skal 
fram að bankastarfsmenn og fulltrúar innheimtustofnana voru þeir einu sem töluðu 
um ógnina af mótmælendum. 

 

 
 

Mynd 3. Oftast fóru eigendur öryggis- og eftirlitsmyndavéla í miðbæ Reykjavíkur ekki eftir 
lögum um persónuvernd, þar sem segir að gera skuli glögglega viðvart um vöktun á 
almannafæri 

 
Í grein þeirra Armstrong og Norris (1999) vekur athygli að konur í Bretlandi voru 

nánast aldrei skoðaðar, og þá ekki heldur til að gæta öryggis þeirra. Sú niðurstaða 



„Að fæla fólk frá ...“ 

38 

samræmist ekki því sem eigendur og umsjónarmenn öryggis- og eftirlitsmyndavéla í 
miðbæ Reykjavíkur segja þegar þeir ræða um tilganginn með eftirlitinu. Þá sjaldan að 
viðmælendur ræddu sérstaklega um hvaða samfélagshóp verið væri að verja með 
myndavélunum nefndu þeir nánast alltaf ungar konur: Ungar konur við afgreiðslustörf, 
ungar konur að skemmta sér eða ungar konur sem fara seint heim úr vinnu. „[Það er] 
kannski ein stelpa [við vinnu] í öllu húsinu og svo á laugardagskvöldi er allt vitlaust 
hérna fyrir utan. Þannig að það er ekkert þægilegt fyrir þetta fólk að vinna hérna, nema 
þá að geta fylgst með [úr eftirlitsmyndavélunum], að það sé ekki verið að djöflast í 
húsinu,“ sagði starfsmaður hjá greiðslumiðlunarfyrirtæki um eftirlit þess á gangstéttum 
Laugavegar. Öryggi ungra kvenna var þannig veigamikil röksemd fyrir frekara eftirliti 
með almannarými: „[Eftirlit] skiptir öllu máli!“ fullyrti einn viðmælenda (miðaldra 
karlmaður) og máli sínu til stuðnings spurði hann annan greinarhöfunda og 
aðstoðarmann (tvær konur á þrítugsaldri): „Finnst þér ekki skipta máli fyrir þig að geta 
labbað óáreitt í miðborginni, að það séu ekki gaurar sem ráðast á þig og nauðga þér 
jafnvel?“   

Aukið almennt eftirlit með öryggis- og eftirlitsmyndavélum leysir konur þó ekki 
endilega undan hættunni á að vera áreittar á götum úti því rannsókn þeirra Armstrong 
og Norris (1999) leiddi í ljós að í 10-15% tilvika sem konur voru skoðaðar af 
starfsmönnum stjórnunarstöðvanna var það einungis vegna kynferðislegrar gægju-
þarfar. Alls var fimm sinnum oftar horft á konur í slíkum tilgangi heldur en til að 
vernda þær.  

Lokaorð 

Þegar rætt er um kosti og galla við fjölgun öryggis- og eftirlitsmyndavéla vill gleymast 
að slíkar vélar eru ekki síst valdatæki. Notkun þessara véla í almannarými er því um 
margt athyglisverð: Þeim er beitt til að fæla suma frá (þá sem hegða sér „undarlega“ og 
ógn gæti stafað af) en laða aðra að (sem finna þá til meira öryggis). Því má velta fyrir 
sér hverskonar afleiðingar mikið almennt eftirlit hefur á almannarými, og hvort 
eftirlitið breyti eðli þess rýmis sem það beinist að og notkunarmöguleikum þess, hvort 
sem er til einkaerinda (sem geta verið viðkvæm án þess að vera ólögleg) eða til opin-
berra samkoma (t.d. skipulagðra mótmæla, þar sem myndavélarnar skrá þá sem taka 
þátt án þess að ljóst sé hvort eða hvernig þær upplýsingar verða notaðar). Ekki er 
síður ástæða til að velta fyrir sér sambandi eigna og valds í miðborg Reykjavíkur, þar 
sem húseign, verslun eða fyrirtæki virðist vera ávísun á að einstaklingar geti séð aðra 
óséðir og tekið upp ferðir nágranna sinna og samborgara um nærliggjandi götur, garða 
og gangstéttir – nánast án þess að nokkur viti af nema þeir sem fyrir tilviljun reka 
augun í myndavélarnar.  

Viðmælendur okkar voru langflestir jákvæðir í garð öryggis- og eftirlitsmyndavéla 
borgarinnar, og óskuðu sér margir að þær væru enn fleiri. Sú niðurstaða kemur ekki á 
óvart þar sem þeir eru flestir að verja eignir eða rekstur í miðborginni og nota m.a. 
myndavélar í því skyni. Hinsvegar höfðu margir þeirra ekki góða reynslu af eigin 
vélum, bæði þar sem þær eru dýrar í rekstri og vegna þess að þær nýttust svo ekki sem 
skyldi þegar á reyndi. Mörgum kom á óvart hversu illa sést í gegnum vélarnar, hversu 
léleg upplausnin er og hversu tímafrekt er að leita í upptökunum. Sumir töldu að 
hagkvæmast væri að hafa vélarnar ótengdar þar sem þeir spöruðu með því mánaðarleg 
útgjöld tengd vélunum án þess að draga úr fælingarmætti þeirra, að því tilskyldu að 
þær sæjust vel – líkt og turninn sýnilegi en ósannreynanlegi sem Foucault notar til að 
lýsa alsæishyggjunni í nútímasamfélagi.  
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Bóklestur íslenskra unglinga í alþjóðlegu ljósi 

Brynhildur Þórarinsdóttir 
Þóroddur Bjarnason 

Bóklestur íslenskra barna og unglinga hefur minnkað mikið á undanförnum áratugum. 
Hópur bóklausra fer stækkandi og stórlesendur eru orðnir fámennur minnihlutahópur. 
Hlutfall 10-15 ára barna sem aldrei lesa bækur sér til ánægju hækkaði úr 11% árið 1968 
í 28% árið 2009. Á sama tíma skrapp hlutfall þeirra sem mest lesa verulega saman, eða 
úr 10% í 4% (Þorbjörn Broddason, Kjartan Ólafsson og Sólveig Margrét Karlsdóttir, 
2009). Lítill áhugi á bóklestri endurspeglast í því að árangur íslenskra nemenda í les-
skilningi er undir meðaltali OECD-landanna og þar að auki á niðurleið skv. Niður-
stöðum PISA-prófanna (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. 
Björnsson, 2007).  

Sú spurning hefur meira að segja vaknað hvort íslenskir nemendur séu yfirleitt læsir 
við lok grunnskóla (Hafþór Guðjónsson, 2008). Það er í það minnsta raunin að yngri 
börn hafa meiri áhuga á bóklestri en unglingar enda breytast lestrarvenjur með 
aldrinum. Unglingar lesa til dæmis frekar dagblöð og tímarit en yngri börn (Andrea G. 
Dofradóttir og Kristín Erla Harðardóttir, 2006). Þeir lesa líka mun oftar nettexta eins 
og blogg (Bjarnason, Guðmundsson og Ólafsson, í prentun). Þegar staldrað er við 10. 
bekk telur einn af hverjum fjórum nemendum bóklestur eitt af helstu áhugamálum 
sínum en fimmtungur álítur lestur bóka vera tímasóun og jafnstór hópur á erfitt með 
að ljúka bók. 57% nemendanna gætu allt eins hugsað sér að hætta að lesa bækur 
(Almar M. Halldórsson, 2006). Kennarar í 10. bekk kvarta jafnframt yfir áhugaleysi 
unglinganna á yndislestri og að erfitt sé að glæða og viðhalda lestraráhuga hjá þeim 
(Auður Magndís Leiknisdóttir, Hrefna Guðmundsdóttir, Ágústa Edda Björnsdóttir, 
Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2009).  

Grunnskólanemendur á Íslandi eru ekki einir um að sýna dvínandi áhuga á 
bóklestri. Þessa þróun má greina víða á Vesturlöndum (Knulst og Kraaykamp, 1997; 
Livingstone, Bovill og Gaksell, 1999; Þorbjörn Broddason o.fl., 2009). Íslensku 
nemendurnir hafa hins vegar áberandi minni áhuga á bóklestri en jafnaldrar þeirra í 
þeim löndum sem koma betur út í alþjóðlegum samanburði á námsárangri (Almar M. 
Halldórsson o.fl., 2007). Það er því mikilvægt að átta sig á því hvar íslenskir nemendur 
standa í samanburði við jafnaldra sína í Evrópu og hvað mótar lestraráhuga þeirra. Í 
þessari rannsókn er sjónum beint að lestrarvenjum íslenskra unglinga í samanburði við 
jafnaldra þeirra í 35 Evrópulöndum sem þátt tóku í evrópsku ESPAD rannsókninni á 
tímabilinu 1995–2007. Eingöngu er fjallað um frjálsan bóklestur unglinganna. Ekki er 
vikið að öðru lesefni í þessari grein enda hefur verið sýnt fram á skýr tengsl milli áhuga 
nemenda á bóklestri og árangurs í lesskilningi (Almar M. Halldórsson, 2006; 
Strommen og Mates, 2004).  

Tveir hópar 15-16 ára unglinga eru skoðaðir sérstaklega; lestrarhestar sem daglega 
lesa bækur sér til ánægju og bóklausir unglingar sem gera það aldrei. Leitast er við að 
finna þá þætti sem aðgreina hópana tvo, svo sem félagslegan bakgrunn, fjölskyldugerð 
og mismunandi lífsstíl unglinganna. Búist er við því að foreldrar með meiri menntun 
og hærri tekjur haldi frekar bókum að börnum sínum en margvíslegt álag einstæðra 
foreldra og stjúpforeldra geti dregið úr slíku (Chiu og Khoo, 2005; McElvany, Becker 
og Ludtke, 2009). Þá má búast við því að þeir nemendur sem standa sig best í 
skólanum lesi meira en þeir sem standa sig verst í skóla (Mortimore, Sammons, Stoll, 
Lewis og Ecob, 1988). Þar sem sá tími sem er til aflögu á hverjum degi er takmarkaður 
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gera kenningar um tilfærslu (displacement) ráð fyrir því að lestur minnki þegar önnur 
tómstundaiðja eykst (Raeymaeckers, 2002). Því mætti búast við því að unglingar sem 
verja meiri tíma í íþróttum eða í félagsskap vina sinna hafi minni tíma aflögu til 
yndislestrar. Loks er við því að búast að lífsstíll þeirra nemenda sem reykja sígarettur 
og drekka áfengi sé ekki hliðhollur yndislestri (King, Meehan, Trim og Chassin, 2006).  

Aðferð og gögn 

Rannsóknin byggist á spurningum sem lagðar voru fyrir 15–16 ára skólanema í 
tengslum við evrópsku vímuefnarannsóknina ESPAD á vordögum 2007 (Hibell o.fl., 
2009). Alls tóku 104.828 skólanemar sem mættir voru á fyrirlagnardag þátt í 
rannsókninni. Svarhlutfall var á bilinu 79–95% í einstökum löndum. Svarhlutfall á 
Íslandi var 81% af öllum skráðum nemendum í 10. bekk grunnskóla. 

Lestur skólanema var mældur með svörum nemenda við spurningu um hversu oft 
þeir lesa bækur aðrar en skólabækur sér til skemmtunar og voru svörin kóðuð þannig 
að þeir sem lásu aldrei fengu gildið 1 en þeir sem lásu nánast daglega fengu gildið 3. 
Þeir sem lásu stundum en ekki nánast daglega voru viðmiðunarhópur og fengu gildið 
2. 

Menntun föður og móður var metin á fimm punkta kvarða (1: Grunnskólapróf; 5: 
Háskólapróf) og fjárhagsleg staða fjölskyldunnar var metin með spurningu um hversu 
gott fjölskyldan hafi það peningalega í samanburði við aðrar fjölskyldur í landinu (1: 
Miklu verra; 7: Miklu betra).  

Fjölskyldugerð var metin með röð spurninga um hverjir búa á heimilinu og voru 
útbúnar tvígildar breytur fyrir fjölskyldur einstæðra mæðra, einstæðra feðra, móður og 
stjúpföður og föður og stjúpmóður (Nei: 0; Já: 1). Þeir sem bjuggu hjá báðum 
kynforeldrum voru samanburðarhópur. 

Þátttaka í íþróttum og það að vera á ferðinni með vinum sínum úti á götu eða í 
verslunarmiðstöð var hvort um sig metið á fimm punkta kvarða (1: Aldrei; 5: Nánast 
daglega). Gengi í skóla var þrískipt þar sem útbúnar voru leppbreytur fyrir þá sem 
töldu að þeir stæðu sig best og þá sem töldu að þeir stæðu sig verst (0: Nei, 1: Já). 
Loks voru útbúnar leppbreytur fyrir þá sem reykja daglega og hafa orðið drukknir um 
ævina (0: Nei, 1: Já). 

Öryggisbil eru reiknuð miðað við 95% öryggi. Beitt var fjölliða aðhvarfsgreiningu 
(multinomial logistic regression) til að finna þá þætti sem greina nemendur sem annars 
vegar lesa aldrei og hins vegar lesa nánast daglega sér til skemmtunar frá 
viðmiðunarhópi þeirra sem lesa stundum (Pampel, 2000).  

Niðurstöður 

Í töflu 1 má sjá að 21% (±0,2%) 15–16 ára nemenda í löndunum 35 lesa aldrei bækur 
sér til skemmtunar. Á Íslandi er hlutfallið 23% (±1,4%) sem er marktækur munur 
(1,6%±1,4%).  
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Tafla 1. Hlutfall nemenda sem lesa aldrei bækur sér til skemmtunar og 95% öryggisbil 
 
Land Lesa aldrei Öryggisbil 
Króatía 34% 32-35% 
Slóvenía 30% 29-32% 
Belgía 30% 28-32% 
Holland 29% 27-31% 
Austurríki 29% 27-31% 
Færeyjar 29% 25-33% 
Ítalía 27% 26-28% 
Írland 26% 24-28% 
Mön 26% 22-29% 
Frakkland 25% 23-26% 
Noregur 24% 23-25% 
Slóvakía 24% 22-25% 
Pólland 24% 22-25% 
ÍSLAND 23% 21-24% 
Mónakó 22% 18-26% 
Búlgaría 22% 20-24% 
Þýskaland 22% 21-23% 
Grikkland 22% 20-23% 
Bretland 22% 20-23% 
Kýpur 21% 20-23% 
Litháen 20% 19-22% 
Svíþjóð 20% 19-22% 
Tékkland 20% 19-22% 
Sviss 20% 18-22% 
Lettland 17% 15-18% 
Portúgal 16% 15-17% 
Úkraína 15% 14-17% 
Finnland 15% 14-16% 
Malta 14% 13-15% 
Rúmenía 14% 12-15% 
Danmörk 13% 11-16% 
Rússland 13% 12-14% 
Ungverjaland 12% 11-13% 
Eistland 12% 10-13% 
Armenía 8% 8-9% 
MEÐALTAL 21% 21-21% 
 

Í átta löndum eru marktækt fleiri nemendur en á Íslandi sem lesa aldrei bækur sér 
til skemmtunar (Króatíu, Slóveníu, Belgíu, Hollandi, Austurríki, Færeyjum, Ítalíu og 
Írlandi). Í ellefu löndum eru marktækt færri en á Íslandi sem lesa aldrei bækur sér til 
skemmtunar (Lettlandi, Portúgal, Úkraínu, Finnlandi, Möltu, Rúmeníu, Danmörku, 
Rússlandi, Ungverjalandi, Eistlandi og Armeníu). 

Í töflu 2 má sjá að 11% (±0,2%) 15–16 ára nemenda í löndunum 35 lesa bækur 
nær daglega sér til skemmtunar. Á Íslandi er hlutfallið 9% (±1,0%) sem er marktækt 
ólíkt niðurstöðunum fyrir löndin 35 (2,0%±1,0%).  
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Tafla 2. Hlutfall nemenda sem lesa daglega bækur sér til skemmtunar og 95% öryggisbil 
 
Land Lesa daglega Öryggisbil 
Armenía 28% 26–29% 
Rússland 18% 16–19% 
Írland 16% 15–18% 
Malta 16% 15–17% 
Þýskaland 16% 15–17% 
Ungverjaland 15% 13–16% 
Svíþjóð 14% 13–16% 
Færeyjar 14% 11–17% 
Úkraína 14% 12–15% 
Mön 14% 11–16% 
Sviss 13% 11–14% 
Frakkland 12% 11–14% 
Tékkland 12% 11–13% 
Danmörk 12% 10–14% 
Bretland 12% 11–13% 
Ítalía 12% 11–12% 
Finnland 12% 11–12% 
Noregur 11% 10–12% 
Pólland 11% 9–12% 
Lettland 10% 9–11% 
Búlgaría 10% 9–11% 
Austurríki 10% 8–11% 
ÍSLAND 9% 8–10% 
Slóvakía 9% 8–10% 
Portúgal 9% 8–10% 
Litháen 9% 8–10% 
Mónakó 9% 6–12% 
Eistland 9% 7–10% 
Kýpur 8% 7–8% 
Holland 7% 6–9% 
Grikkland 7% 6–8% 
Rúmenía 7% 6–8% 
Belgía 7% 6–8% 
Króatía 5% 4–6% 
Slóvenía 5% 4–5% 
MEÐALTAL 11% 11–12% 
 

Í sautján löndum eru marktækt fleiri sem nær daglega lesa bækur sér til 
skemmtunar (Úkraínu, Möltu, Danmörku, Ungverjalandi, Írlandi, Mön, Sviss, 
Frakklandi, Tékklandi, Bretlandi, Ítalíu, Finnlandi, Þýskalandi, Svíþjóð, Færeyjum, 
Rússlandi og Armeníu). Í sjö löndum eru marktækt færri nemendur sem nær daglega 
lesa sér til skemmtunar (Króatíu, Slóveníu, Belgíu, Hollandi, Kýpur, Grikklandi, 
Rúmeníu).  

Tafla 3 sýnir niðurstöður fjölliða aðhvarfsgreiningar. Stelpur eru mun ólíklegri (OR: 
0,38) til þess að lesa aldrei bækur. Með öðrum orðum eru strákar 2,6 sinnum líklegri til 
að lesa aldrei bækur.  

Tafla 3. Hlutfall nemenda sem lesa daglega bækur sér til skemmtunar og 95% öryggisbil 
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  ÍSLAND   ÖNNUR LÖND 
Lesa aldrei OR 95%   OR 95% 
Stelpa 0,54 ,46 – ,64   0,38 ,37 – ,39 
Menntun föður 0,85 ,79 – ,91   0,91 ,90 – ,93 
Menntun móður 0,86 ,80 – ,92   0,88 ,87 – ,90 
Efnahagur 1,01 ,93 – 1,10   0,99 ,98 – 1,01 
Einstæð móðir 1,26 1,02 – 1,55   1,08 1,03 – 1,14 
Einstæður faðir 0,85 ,44 – 1,64   1,18 1,07 – 1,31 
Móðir og stjúpi 0,81 ,60 – 1,10   1,12 1,05 – 1,19 
Faðir og stjúpa 1,59 ,80 – 3,13   1,02 ,91 – 1,16 
            
Lesa daglega OR 95%   OR 95% 
Stelpa 1,31 1,03 – 1,66   1,83 1,76 – 1,91 
Menntun föður 0,98 ,89 – 1,09   1,12 1,10 – 1,15 
Menntun móður 1,14 1,04 – 1,26   1,1 1,08 – 1,13 
Efnahagur 0,87 ,77 – ,98   1,02 1,01 – 1,04 
Einstæð móðir 0,98 ,72 – 1,34   1,08 1,02 – 1,15 
Einstæður faðir 1,54 ,71 – 3,40   0,92 ,79 – 1,06 
Móðir og stjúpi 0,99 ,67 – 1,45   1,05 ,97 – 1,13 
Faðir og stjúpa 1,53 ,58 – 4,05   0,99 ,85 – 1,16 
Nagelkerke 0,06     0,08   
 

Líkur þess að lesa aldrei bækur minnka um um það bil 0,9 fyrir hvert stig 
menntunar föður og móður frá 1 til 5. Þessi líkindi eru sjálfstæð þannig að unglingar 
sem eiga bæði föður og móður með grunnskólapróf eru næstum tvöfalt líklegri (OR: 
1,9) til að lesa aldrei bækur en þeir unglingar sem eiga bæði móður og föður með 
háskólapróf. Þá eru unglingar sem búa hjá einstæðri móður eða móður og stjúpföður 
1,1 sinnum líklegri til að lesa aldrei bækur og þeir sem búa hjá einstæðum föður 1,2 
sinnum líklegri til þess. Niðurstöðurnar fyrir íslenska unglinga eru að þessu leyti ekki 
marktækt frábrugðnar niðurstöðunum fyrir öll 35 löndin nema hvað kynjamunur á því 
að lesa aldrei bækur er marktækt minni hér á landi (OR: 0,54±0,09) en í heild (OR: 
0,38±0,01). 

Þá sýnir Tafla 3 einnig að stelpur eru mun líklegri (OR: 1,83) til að lesa bækur 
daglega. Líkur þess að lesa daglega aukast um um það bil 1,1 fyrir hvert stig 
menntunar föður og móður frá 1 til 5. Þessi líkindi eru sjálfstæð þannig að unglingar 
sem eiga bæði föður og móður með háskólapróf eru næstum tvöfalt líklegri (OR: 1,9) 
til að lesa bækur daglega en þeir unglingar sem eiga bæði móður og föður með 
grunnskólapróf. Þá eru unglingar í Evrópu sem búa við hvað mesta efnahagslega 
velsæld á sjö punkta skala eilítið líklegri (OR: 1,12) til að lesa bækur daglega en hinir 
sem búa við minnsta velsæld. Þá eru börn einstæðra mæðra einnig svolítið líklegri (OR: 
1,08) til að lesa bækur daglega. Íslenskir unglingar skera sig aftur frá heildarhópi 
unglinga á þessum aldri að því leyti að kynjamunur á þeim sem lesa bækur daglega er 
marktækt minni hér á landi (OR: 1,31±0,31) en í heild (OR: 1,83±0,07). Að auki 
tengist menntun föður ekki auknum líkum á því að lesa bækur daglega og er það 
marktækt ólíkt hópnum í heild. Loks vekur athygli að sambandið milli efnahagslegrar 
stöðu fjölskyldunnar og daglegs bóklestrar er öfugt hér á landi miðað við Evrópu í 
heild. Þannig eru börn sem telja efnahagslega stöðu fjölskyldunnar lakasta 1,6 sinnum 
líklegri til að lesa bækur daglega en þau sem telja efnahagslegu stöðuna besta – þegar 
tekið hefur verið tillit til menntunar foreldra. Þannig virðist aukin menntun foreldra 
auka líkurnar á því að lesa bækur daglega en efnahagsleg staða umfram það minnka 
líkurnar á slíkum lestri. 

Tafla 4 sýnir niðurstöður fjölliða aðhvarfsgreiningar þar sem lífsstíll unglinganna 
hefur verið tekinn með í reikninginn. Hvað varðar þann hóp sem les aldrei bækur eru 
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niðurstöðurnar fyrir kyn, menntun foreldra og efnahagslega stöðu ekki marktækt 
frábrugðnar því sem sjá mátti í Töflu 3 hér að ofan. Hins vegar er ekki lengur 
marktækur munur á líkum þess að lesa aldrei bækur eftir fjölskyldugerð. Með öðrum 
orðum virðist sem munur á fjölskyldugerð tengist því að lesa aldrei bækur með sama 
hætti og lífsstíl unglinganna almennt. Íslenskir unglingar eru ekki marktækt ólíkir 
öðrum hvað þessa þætti varðar. 
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Tafla 4. Hlutfall nemenda sem lesa daglega bækur sér til skemmtunar og 95% öryggisbil 
 
  ÍSLAND   ÖNNUR LÖND 
Lesa aldrei OR 95%   OR 95% 
Stelpa 0,47 ,39 - ,57    0,35 ,34 - ,36 
Menntun föður 0,88 ,82 - ,95   0,93 ,91 - ,94 
Menntun móður 0,9 ,84 - ,97   0,89 ,88 - ,91 
Efnahagur 1,05 ,96 - 1,14   1 ,98 - 1,02 
Einstæð móðir 1,2 ,96 - 1,49   0,99 ,94 - 1,04 
Einstæður faðir 0,66 ,33 - 1,32   1,05 ,94 - 1,17 
Móðir og stjúpi 0,73 ,54 - 1,00   0,99 ,93 - 1,06 
Faðir og stjúpa 1,16 ,58 - 2,34   0,95 ,83 - 1,07 
Þáttaka í íþróttum 0,86 ,77 - ,95   0,81 ,80 - ,82 
Tími með vinum 1,22 1,11 - 1,35   1,13 1,11 - 1,15 
Gott námsgengi 0,33 ,24 - ,46   0,7 ,66 - ,74 
Slakt námsgengi 2,2 1,65 - 2,92   1,45 1,39 - 1,51 
Reykir daglega 1,37 1,04 - 1,81   1,54 1,48 - 1,60 
Orðið drukin/n 1,61 1,32 - 1,95   1,26 1,22 - 1,31 
            
Lesa daglega OR 95%   OR 95% 
Stelpa 1,37 1,08 - 1,76   1,77 1,70 - 1,85 
Menntun föður 0,97 ,87 - 1,07   1,11 1,09 - 1,13 
Menntun móður 1,12 1,02 - 1,24   1,09 1,07 - 1,11 
Efnahagur 0,87 ,77 - ,98   1,02 1,00 - 1,04 
Einstæð móðir 0,99 ,72 - 1,36   1,15 1,08 - 1,23 
Einstæður faðir 1,81 ,82 - 3,99   0,96 ,83 - 1,11 
Móðir og stjúpi 1,07 ,72 - 1,56   1,17 1,08 - 1,26 
Faðir og stjúpa 2,04 ,76 - 5,47   1,05 ,90 - 1,23 
Þáttaka í íþróttum 0,86 ,74 - ,99   0,98 ,96 - 1,00 
Tími með vinum 0,87 ,76 - ,99   0,85 ,84 - ,87 
Gott námsgengi 1,55 1,18 - 2,04   1,43 1,36 - 1,51 
Slakt námsgengi 0,74 ,39 - 1,42   0,86 ,81 - ,93 
Reykir daglega 1,2 ,70 - 2,06   0,97 ,91 - 1,04 
Orðið drukin/n 0,55 ,41 - ,75   0,77 ,74 - ,81 
Nagelkerke 0,16     0,13   
 

Íþróttaþátttaka tengist minni líkum á því að lesa aldrei bækur en það að vera úti á 
kvöldin með vinum sínum tengist auknum líkum á slíku. Unglingar sem eru aldrei í 
íþróttum á fimm punkta skala eru því nær tvöfalt líklegri (OR: 1,94) til þess að lesa 
aldrei bækur en þeir sem eru nær daglega í íþróttum. Þeir sem eru nær daglega úti með 
vinum sínum á kvöldin eru hins vegar 1,5 sinnum líklegri til að lesa aldrei bækur en 
þeir sem eru aldrei úti með vinum sínum á kvöldin. 

Svo sem við mátti búast eru þeir nemendur sem telja að þeir séu í hópi þeirra 
slökustu í skóla 1,5 sinnum líklegri til þess að lesa aldrei bækur, en þeir sem telja sig í 
hópi þeirra bestu eru ólíklegri til þess (OR: 0,70). Þá eru þeir unglingar sem reykja 
daglega 1,5 sinnum líklegri til að lesa aldrei bækur og þeir sem hafa orðið drukknir eru 
1,3 sinnum líklegri til þess. Íslenskir unglingar eru marktækt frábrugðnir hópnum í 
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heild að því leyti að tengslin við gengi í skóla og að hafa orðið drukkinn eru marktækt 
sterkari hér á landi en almennt í Evrópu. 

Þegar loks er litið til þeirra þátta sem tengjast því að lesa bækur daglega kemur í 
ljós að sambandið við kyn, menntun foreldra, efnahagslega stöðu og fjölskyldugerð 
breytist ekki marktækt þegar tekið er tillit til lífsstíls. Íþróttaþátttaka tengist ekki 
daglegum bóklestri með marktækum hætti en unglingar sem eru úti með vinum sínum 
flest kvöld eru á fimm punkta skala 1,7 sinnum ólíklegri til að lesa bækur daglega en 
þeir sem aldrei gera slíkt. Þá eru unglingar sem standa sig best í skólanum 1,4 sinnum 
líklegri til að lesa bækur daglega að teknu tilliti til annarra þátta en líkurnar eru 0,86 
lægri meðal þeirra þeir sem standa sig slakast í skóla. Daglegar reykingar tengjast 
daglegum bóklestri ekki með marktækum hætti en líkurnar á því að lesa bækur daglega 
eru 0,77 lægri hjá þeim sem hafa orðið drukknir. Íslenskir nemendur í 10. bekk skera 
sig ekki marktækt frá hópnum í heild hvað varðar tengsl lífsstíls og daglegs bóklestrar. 

Umræða 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að áhugi íslenskra barna og unglinga á 
bóklestri fer minnkandi (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2006; Þorbjörn Broddason o.fl., 
2009). Slíkar niðurstöður ættu að vekja fólk til umhugsunar enda er ekki aðeins um 
áhugamál barnanna að ræða heldur einnig lesskilning og þar með námsárangur og 
framtíðartækifæri. Tengsl lesskilnings og áhuga á bóklestri eru staðfest í mörgum 
rannsóknum (Almar M. Halldórsson, 2006; Strommen og Mates, 2004). Árangur 
íslenskra nemenda í lesskilningi í PISA prófunum hefur ekki verið sem skyldi en 
unglingar í 10. bekk hérlendis hafa áberandi minni áhuga á lestri bóka en jafnaldrar 
þeirra í þeim löndum þar sem lesskilningur er að meðaltali betri (Almar M. 
Halldórsson, 2006). Þegar haft er í huga að ánægja af bóklestri er einn helsti 
forspárþátturinn fyrir gott gengi í lesskilningi í PISA (Almar M. Halldórsson, 2006) er 
ljóst að finna þarf leiðir til að efla áhuga á bóklestri svo nemendur á Íslandi standist 
samanburð við jafnaldra sína í nágrannalöndunum. Mikilvægt er að skoða hvar 
íslenskir nemendur standa og hvaða þættir hafa áhrif á lestrarvenjur þeirra.  

Áhugi unglinga á bóklestri fer víða minnkandi (Knulst og Kraaykamp, 1997; 
Livingstone, Bovill og Gaksell, 1999; Þorbjörn Broddason o.fl., 2009). Þeim fjölgar 
sem lesa aldrei bækur og þeim fækkar sem lesa bækur daglega sér til skemmtunar. 
Þróunin hér er því í sömu átt og í öðrum löndum. Íslensku unglingarnir hafa hins 
vegar ekki úr háum söðli að detta. Þeir eru ívið hærri en meðaltalið þegar litið er á þá 
sem ekkert lesa, 23% íslenskra unglinga lesa aldrei bækur sér til ánægju en meðaltalið 
er 21%. Að sama skapi lesa aðeins 9% íslenskra unglinga bækur daglega en 11% 
samanburðarhópsins. Þessi munur er marktækur. Í 17 Evrópulöndum eru enn fremur 
marktækt fleiri sem lesa bækur daglega en hérlendis. Það má því segja að íslensku 
unglingarnir séu í slöku meðallagi hvað áhuga á bóklestri varðar.  

Þótt bókmenntakennsla hvíli á herðum skólanna fer bókmenntauppeldið fram inni 
á heimilunum. Íslensk börn sem telja má lestrarhesta eiga það sameiginlegt að hafa 
alist upp við bóklestur og að lesið sé í kringum þau á heimilinu (Brynhildur Þórarins-
dóttir, 2009). Þessar niðurstöður eru í samræmi við erlendar rannsóknir sem sýna 
mikilvægi lestraruppeldis (Romme-Lund, 2007; Strommen og Mates, 2004). Það 
kemur því ekki á óvart að menntun foreldra skiptir máli. Unglingar sem eiga bæði 
föður og móður með háskólapróf eru næstum tvöfalt líklegri til að lesa bækur daglega 
en þeir sem eiga foreldra með grunnskólapróf. Hér skera okkar heimili sig ekki úr. 
Athyglisvert er hins vegar að efnahagsleg staða hefur önnur áhrif á áhuga á bóklestri 
hérlendis en í samanburðarhópnum. Börn efnaðra foreldra eru ólíklegri til að lesa 
bækur daglega, jafnvel þótt foreldrarnir séu menntaðir. Þannig virðist aukin menntun 
foreldra auka líkurnar á því að lesa bækur daglega en efnahagsleg staða umfram það 
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minnka líkurnar á slíkum lestri. Þessu eru þveröfugt farið í Evrópu þar sem bættur 
efnahagur skilar sér í auknum lestraráhuga. Áður hefur verið sýnt fram á sambærilega 
sérstöðu Íslands en Ísland var eina þátttökulandið í PISA 2000 þar sem auknar 
veraldlegar eigur höfðu neikvæð áhrif á lesskilning (Almar M. Halldórsson, 2006). Í 
náttúrufræðiprófum PISA 2006 kom fram sams konar neikvætt samband milli 
efnislegra gæða og námsárangurs á Íslandi (Almar M. Halldórsson o.fl, 2007). Þar kom 
einnig fram að efnisleg gæði og veraldlegar eigur eru meðal þess sem er marktækt betra 
á heimilinum á Íslandi en á Norðurlöndunum og öðrum OECD löndum.  

ESPAD rannsóknin staðfestir alls staðar mikinn mun á lestrarvenjum stelpna og 
stráka. Íslenskir strákar eru 2,6 sinnum líklegri til að lesa aldrei bækur og stelpur 1,8 
sinnum líklegri til að lesa bækur daglega. Engir þættir sem spurt var um í þessari 
rannsókn reyndust skýra þennan kynjamun. Munur á lestrarvenjum kynjanna hérlendis 
kemur ekki á óvart enda hefur áður verið sýnt fram á að íslenskar stelpur lesi meira en 
strákar (Almar M. Halldórsson, 2006; Broddason, 2006). Það vekur hins vegar athygli 
að kynjamunur er marktækt minni hérlendis en í samanburðarlöndunum, bæði í 
bókhneigða hópnum og þeim bóklausa. Það má skýra með því að munur á lífsstíl 
kynjanna hér er almennt minni en í Evrópu. Lífsstíll unglinganna hefur þó fyrst og 
fremst áhrif þegar litið er á þann hóp sem ekkert les af bókum. Í samræmi við fyrri 
rannsóknir (t.d. King, Meehan, Trim og Chassin, 2006) eru þeir sem reykja 1,5 sinnum 
líklegri til að lesa aldrei bækur og þeir sem hafa orðið drukknir eru 1,3 sinnum líklegri 
til þess að vera bóklausir. Tengslin milli þess að hafa orðið drukkinn og að lesa aldrei 
bækur eru jafnframt marktækt sterkari hér er annars staðar. Latir lesendur virðast því 
frekar reykja og drekka og spyrja má hvort snúa megi þessu sambandi við og fullyrða 
að bóklestur sé besta forvörnin.  

Annar og óvæntari kynjamunur kemur fram hérlendis: Menntun föður tengist ekki 
auknum líkum á því að lesa bækur daglega og er það marktækt ólíkt hópnum í heild. 
Það má því velta því fyrir sér hvort feður taki minni ábyrgð á bókmenntauppeldi hér 
en annars staðar. Menntun föður jafnt sem móður dregur þó úr líkum á því að börn 
hafni bóklestri alveg á unglingsárum.  

Íslenskir unglingar sem stunda engar íþróttir eru nær tvöfalt líklegri til að lesa aldrei 
bækur en þeir sem eru í íþróttum. Þetta gengur gegn kenningum um tilfærslu 
(Raeymaeckers, 2002) en er í samræmi við aðrar rannsóknir sem sýna að börn sem lesa 
oft bækur utan skólans eru gjarnan virk félagslega (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2009). 
Þetta gildir þó aðeins um skipulagðar tómstundir. Séu unglingarnir farnir að fara út 
með vinum sínum flest kvöld dregur úr líkum á því að þeir lesi bækur daglega, 
jafnframt aukast líkurnar á því að þeir lesi aldrei bækur. Það er ljóst á ESPAD 
rannsókninni að lífsstíll íslenskra unglinga vegur þungt en segja má að fjölskyldugerðin 
virki í gegnum hann. Í tengslum við PISA 2000 kom einmitt í ljós að ytri þættir eins og 
heimili, fjölskylda og skóli hafa ekki eins mikil áhrif á árangur íslenskra nemenda og 
þættir í fari þeirra sjálfra, svo sem áhugi á lestri og sjálfsmynd í námi (Almar M. 
Halldórsson, 2006). Þetta rímar við niðurstöður ESPAD þar sem sambandið milli 
slaks árangurs í skóla, drykkju og lítils lestraráhuga er sterkara en í samanburðarhópi 
Evrópulanda.  
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Að hemja hundrað flær á hörðu skinni ... 

Ofbeldi og refsingar barna 

Geir Gunnlaugsson 
Jónína Einarsdóttir 

Heimilisofbeldi gegn börnum er tegund ofbeldis sem fyrst fékk sérstaka athygli við 
upphaf sjöunda áratugar síðustu aldar. Í fyrstu var talið að slíkt ofbeldi væri óverulegt 
á Íslandi enda voru fá skráð tilfelli (Ásgeir Karlsson, 1971). Ástæða þessa var talin vera 
að félagsleg samskipti og fjölskyldu- og vinatengsl væru sterkari hér á landi en erlendis. 
Það var fyrst á áttunda áratug síðustu aldar sem hið dulda ofbeldi, sem á sér stað í 
einkalífinu og samskiptum nákominna, fékk aukna umfjöllun á Íslandi (Jónína Einars-
dóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson, 2004). Hefð er fyrir því að 
aðgreina fjórar tegundir ofbeldis, það er líkamlegt, andlegt og kynferðislegt ofbeldi, 
auk vanhirðu. Það að verða vitni að ofbeldi milli foreldra er nú talið vera fimmta 
tegund ofbeldis (Gilbert o.fl., 2009). Áhrifaþættir ofbeldis eru margbreytilegir og sam-
tvinnaðir en til þeirra teljast m.a. líffræðilegir og persónubundnir þættir, lífsreynsla, 
félagslegar aðstæður, samfélagsgerð, lagaumhverfi og menning (Krug, Mercy, 
Dahlberg og Zwi, 2002). Það er t.d. menningarbundið hvaða eiginleikar eru taldir 
æskilegir og hvernig eigi að styrkja þá og hvaða refsingar eru taldar líkamlega eða 
andlega skaðlegar (Gershoff o.fl., 2010). 

Viðhorf til refsinga og skilgreiningar á ofbeldi gegn börnum hafa breyst í tímans 
rás. Hugmyndir um uppeldi barna í íslensku bændasamfélagi á 18. og 19. öld endur-
speglast í lögum frá árinu 1746 sem bera heitið Tilskipan um húsagann á Íslandi en með 
þessum lögum varð uppeldi barna viðfangsefni löggjafans (Loftur Guttormsson, 1983). 
Uppeldi einkenndist af vinnuhörku og það var lögbundin skylda að refsa börnum ef 
þau hlýddu ekki. Barnaverndarlög voru sett árið 1932 og er talið að fyrst þá hafi 
Tilskipan um húsagann verið felld formlega úr gildi (Sigríður María Jónsdóttir, 1998). 
Líkamlegt og andlegt ofbeldi gegn börnum var bannað með lögum á Íslandi 1. 
nóvember 2003, eins og fram kemur í barnalögum nr. 76/2003. Það bann reyndist þó 
ekki fullnægjandi þegar á reyndi. Með samþykkt á Alþingi 16. apríl 2009 var barna-
verndarlögum nr. 80/2002 breytt þannig að 1. mgr. 99. gr. laganna orðast svo: „Hver 
sem beitir barn andlegum eða líkamlegum refsingum, hótunum eða ógnunum eða 
sýnir af sér aðra vanvirðandi háttsemi gagnvart barni skal sæta sektum eða fangelsi allt 
að þremur árum“ (Lög um breytingu á barnaverndarlögum nr. 80/2002, með síðari 
breytingum).  

Bann gegn líkamlegum refsingum var fyrst sett í lög í Svíþjóð 1979 (Hindberg, 
2001). Allt frá þeirri lagasetningu hafa viðhorf Svía breyst þannig að nú telja nánast 
allir, börn sem fullorðnir, að líkamlegar refsingar eigi ekki rétt á sér. Umfang og eðli 
heimilisofbeldis gegn börnum hefur ekki verið sérstaklega rannsakað á Íslandi. 
Rannsókn byggð á gögnum frá 1986 sýndi að um 10% foreldra þótti líkamsrefsingar 
réttlætanlegar, um 50% notuðu þær aldrei og um 40% sjaldan, og þá konur aðeins 
oftar en menn (Júlíusdóttir, 1993). Rannsókn á uppeldisaðstæðum barna frá 1995 
sýndi að um 7% foreldra segjast beita líkamlegum refsingum en flestir þeirra sjaldan 
(Sigrún Júlíusdóttir, Friðrik H. Jónsson, Nanna K. Sigurðardóttir og Sigurður J. 
Grétarsson, 1995). Rannsókn á almennri þekkingu og skilningi barna á ofbeldi inni á 
heimilum sýna að um 70% barna og 94% unglinga þekkja hugtakið heimilisofbeldi 
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sem er meiri þekking en í sambærilegri breskri könnun (Guðrún Kristinsdóttir og 
Ingibjörg H. Harðardóttir, 2008). Stúlkur hafa oftar heyrt fjallað um heimilisofbeldi en 
drengir og tæplega fjórðungur þátttakenda þekkja einhvern sem orðið hefur fyrir slíku 
ofbeldi. 

Í þessari grein verður kynntur hluti niðurstaðna eigindlegrar rannsóknar á reynslu 
Íslendinga af heimilisofbeldi og refsingum. Tekin voru viðtöl við 22 einstaklinga 
fædda á tímabilinu 1920-1985, 11 karlmenn og 11 konur. Notast var við þægindaúrtak 
og voru viðmælendur valdir með það að sjónarmiði að hafa jafna kynjaskiptingu og 
dreifðan aldur og búsetu. Ekki var leitast við að finna einstaklinga sem höfðu reynslu 
af ofbeldi, en þeir voru ekki útilokaðir frá þátttöku. Þrír spyrjendur tóku viðtölin á 
tímabilinu 2005-2009. Þau beindust að uppeldi viðkomandi og þá sérstaklega reynslu 
af refsingum og ofbeldi. Rannsóknin fékk leyfi vísindasiðanefndar. 

Hér er fjallað um reynslu viðmælenda af ofbeldi og refsingum sem þeir urðu fyrir 
af hálfu foreldra sinna. Fyrst er gerð grein fyrir reynslu viðmælenda sem segja að þeir 
hafi aldrei orðið fyrir líkamlegu ofbeldi eða refsingum. Þá er lýst reynslu þeirra sem 
segja foreldra sína hafa beitt sig tilfallandi líkamlegu ofbeldi eða refsingum. Loks er 
fjallað um þá sem lýsa reynslu af endurteknum líkamlegum refsingum eða telja sig hafa 
verið beitta tilefnislausu ofbeldi.  

Engar líkamlegar refsingar 

Hópur viðmælenda telja sig aldrei hafa verið beitta líkamlegu ofbeldi. Þessir 
einstaklingar tilheyra öllum aldurshópum. Æska sumra þeirra einkenndist þó stundum 
af vanhirðu og andlegu ofbeldi.  

Ung stúlka fædd strax eftir 1980 er skilnaðarbarn og móðirin var alkóhólisti. „Hún 
var bara alltaf full á kvöldin - maður var að fela þetta - var læst úti þá var hún bara 
sofandi,“ útskýrir hún. Tveir stjúpar komu tilfallandi inn í líf hennar; annar var „rosa 
góður“ og „fínt bara við hinn.“ Móðirin beitti hana aldrei líkamlegu ofbeldi en litli 
bróðir hennar lamdi hana mikið en hann „var alltaf reiður og eitthvað.“ Kona fædd í 
lok áttunda áratugarins missti ung föður sinn og ólst upp hjá móður sinni á höfuð-
borgarsvæðinu. Þetta var „frumbyggjahverfi“ og krökkunum var „hleypt út á 
morgnana og inn á kvöldin.“ Á matmálstímum fóru „mömmurnar út og kölluðu yfir 
hverfið.“ Hún telur að almennt hafi þau ekki verið „vanrækt þannig“ en „bara allir 
krakkar léku sér í grunnum og skurðum og pollum.“  

Þriðja konan, fædd við upphaf sjötta áratugarins, átti föður sem var sjómaður og 
voru systkinin mest skilin eftir með drukkinni móðurinni. Elsta systirin annaðist 
heimilið og hún sjálf „komst upp með ótrúlega mikið.“ Móðirin var alltaf róleg og 
skammaðist sjaldan en hún varð vitni að því að faðirinn beitti hana ofbeldi, en „hann 
sló okkur [systkinin] aldrei … bara gargað og steittur hnefinn.“ Sjálf var hún ekki beitt 
líkamlegu ofbeldi en hún upplifði vanrækslu og telur að það sé andlegt ofbeldi að alast 
upp við alkóhólisma. 

Kona sem fæddist rétt fyrir miðja síðustu öld og ólst upp í sveit er elsta 
skilnaðarbarnið. Foreldrarir voru ólík og rifust mikið sem endaði með því að móðirin 
yfirgaf heimilið. „Það var ekki hægt að leyna neinu í einni baðstofu,“ segir hún og það 
var erfitt að hlusta á deilur foreldranna. Hún grét oft og mest vegna þess að faðir 
hennar særði hana með harkalegum tilmælum. Móðirin var yfirleitt góð við hana en 
sinnti henni lítið. Eldri systir hennar var dugleg að sauma og prjóna en hún „vildi 
heldur moka flórinn“ og „talaði við hundana og hestana.“ Konunni finnst hún hafa 
verið „eins og smali á heimilinu ... en það var ekkert af okkur lamið, nei, aldrei. Ég 
væri sorglegur lygari ef ég segði það.“  

Andstætt þeim konum sem lýst er hér að ofan telur kona fædd í lok sjötta 
áratugarins foreldra sína vera „mjög skynsamt og gott fólk“ sem sinntu börnum sínum 
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af ábyrgð. Móðirin skammaðist kannski svolítið en faðirinn ógjarnan. Móðirin flengdi 
bróður hennar einu sinni og fékk mikið samviskubit fyrir. „Þau fá hrós en ... innst inni 
vissi maður að mamma væri stolt af manni ef maður stóð sig vel, en það var aldrei sagt 
við mann,“ segir hún. „Maður ... átti bara að gera sitt besta og átti ekkert að vera að 
hreykja sér af því.“  

Tvær konur, fæddar með hálfrar aldar millibili, segja að þær hafi aldrei verið beittar 
líkamlegu ofbeldi af hálfu foreldra sinna en voru flengdar af öðrum umönnunaraðila. 
Sú eldri ólst upp í sjávarþorpi hjá heimavinnandi móður og föður sem „vann tvö og 
þrefalda vinnu.“ Hún fékk oft ekki að fara út með vinkonum vegna anna, en hún var 
aldrei barin heima þó það hafi verið siður að rassskella krakka á þeim tíma. Henni er 
minnisstætt að starfskona sjúkrahúss, þar sem hún var sem barn vegna berkla, flengdi 
hana þegar hún hafði grátið alla nóttina vegna þess að túttan hennar týndist. Hún 
dvaldi þar heilt ár án þess að fá að hitta foreldra sína. Yngri konan, sem er skilnaðar-
barn, segir að hún hafi aldrei verið beitt ofbeldi, en það „hefði kannski mátt vera meiri 
mörk.“ Móðirin, sem annaðist uppeldið, skammaði hana og henni var „hent inní 
herbergi“ þegar hún var óþekk. Amman, sem bjó á heimilinu, flengdi hana einu sinni, 
nokkuð sem reiddi móðirina.  

Þrír einstaklingar fæddir á millistríðsárunum telja sig ekki hafa verið beitta 
líkamlegu ofbeldi en mikil vinna er þeim hugleikin. Kona sem ólst upp í sjávarbyggð 
minnist ekki líkamlegra refsinga á heimilinu en til áréttingar var „bara talað hátt.“ Faðir 
hennar var hins vegar hýddur með vendi af móður sinni. Vegna brunaskaða var henni 
hlíft við þungum verkum. Hún annaðist því eldamennskuna frá 12 ára aldri og fékk 
sjaldan að vera úti með vinkonum vegna anna. Önnur kona fædd á tímabilinu man 
bara góða æsku en mikla vinnu. Faðirinn var verkamaður við sjóinn og móðirin 
annaðist uppeldið en vann líka verkamannavinnu þegar færi gafst. Það var ýmislegt 
bannað en hún var aldrei „flengd eða svoleiðis.“ Móðirin hristi börnin þegar þau voru 
óhlýðin og hótaði með föðurnum. Átta ára var hún „lánuð fyrst til að passa börn“ yfir 
sumarmánuðina til að létta á heimilinu.  

Tveir karlmenn fæddir með tæplega sextíu ára millibili telja að þeir hafi aldrei verið 
beittir líkamlegu ofbeldi af hálfu foreldra sinna. Sá yngri fékk „hefðbundið 
uppeldi“ sem móðirin annaðist. Faðirinn var sjómaður og móðirin „notaði kallinn sem 
Grýlu“ og hristi hann kannski einhvern tíma: „Virkaði sko … Maður vissi alveg upp á 
sig sökina. Þú áttir að koma heim kl. 10 og þú varst þá látinn koma heim kl. 10.“ Eldri 
karlmaðurinn ólst upp í Reykjavík og segist hann aldrei hafa verið barinn á lífsleiðinni. 
Faðir hans vann mikið við fyrirtæki sitt og móðir hans annaðist barnauppeldið. Hann 
hafði nokkuð frelsi en þurfti líka að hjálpa föðurnum sem skammaði hann eftir 
aðstæðum, en „það var aldrei beitt neinu ofbeldi.“ Móðirin stjórnaði með rólegheitum. 
Hann varð oft vitni af því að félagar hans voru löðrungaðir, sérstaklega af mæðrum 
sínum: „Maður náttúrulega horfði á þetta og fannst þetta leiðinlegt og vildi loka 
augunum fyrir því.“  
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Tilfallandi líkamlegar refsingar 

Margir viðmælendur benda á breytt viðhorf til flenginga – einu sinni var það ekkert 
tiltökumál að rassskella óþekka krakka en í dag er það bannað. Fimm einstaklingar, 
fjórir karlmenn og ein kona, minnast þess að hafa verið flengdir einu sinni af öðru 
foreldra sinna, þar af þrisvar af móður og tvisvar sinnum af föður. Auk þess flengdi 
faðir einu sinni dóttur fyrir áeggjan móður. Einn viðmælandi hafði reynslu af tungu-
þvætti sem lausn á ljótu orðbragði. Viðmælendur leggja áherslu á að um einstakan og 
eftirminnilegan atburð var að ræða og þeir telja sig gjarnan hafa átt refsinguna skilið.  

Ungur karlmaður, sem ólst upp í sjávarþorpi segist hafa verið „alveg húð-
skammaður... fyrir að hafa sko slegið á móti“ þegar hann lenti í slagsmálum. Móðir 
hans, sem var beitt alvarlegu ofbeldi af áfengissjúkri móður sinni, mislíkaði slagsmálin. 
Honum er því mjög minnistætt þegar hún rassskellti hann einu sinni í reiðiskasti og að 
hún sá mikið eftir því. Þessum unga manni finnst hann hafa upplifað „fyrirmyndar 
uppeldi í bókstaflegri merkingu.“ Það var enginn skammarkrókur og engar hótanir, 
bara skammir. Annar ungur maður um þrítugt segir sig hafa verið flengdan einu sinni 
af föður sínum: „hann lagði nú lítið í það en það var sárt svona fyrir litla stráka 
sko.“ Hann vissi uppá sig skömmina. Foreldrar hans rifust stundum, enda bæði mikið 
skapfólk, en það var ekki um neitt líkamlegt ofbeldi að ræða.  

Karlmaður um fertugt, sem var alinn upp á höfuðborgarsvæðinu, var örverpið og 
átti bara „mjög gott uppeldi, frjálslegt svona nokkuð jöfnu, pabbi var svona eilítið 
strangur.“ Foreldrar hans áttu reyndar við tímabundið áfengisvandamál að stríða og 
það „markar alltaf aðeins sálina.“ Hann man eftir því að hafa verið rassskelltur einu 
sinni af föður sínum: „Ég var trylltur af frekju þegar það var. En það var ekki fast... ég 
átti ekki von á þessu, ég hélt að ég kæmist upp með allt.“ Hann varð hvorki sár né 
reiður og vissi uppá sig sökina. Annar karlmaður um fimmtugt ólst upp á „ósköp 
venjulegu“ heimili foreldra sinna í nágrenni Reykjavíkur og móðir hans sá að mestu 
um uppeldið. Hann „telur“ að hann hafi verið flengdur einhvern tímann á rassinn 
„svona léttvægilegt.“ Hann minnist þess þó betur að faðir hans dýfði höfði hans í 
kaldan læk eftir að hann hafði í tvígang bleytt sig á ferðalagi. Hann lét vera að leika sér 
í vatni um stund og hlaut ekki mein af refsingunni, enda „bara saklaust vatn.“ 

Karlmaður fæddur á stríðsárunum er einbirni og átti mjög ánægjulegt uppeldi hjá 
foreldrum sínum í einu af hálfbyggðum hverfum höfuðborgarsvæðisins. Móðirin sá 
mest um uppeldið en faðirinn vann mikið. Hann var mest skammaður en var þó einu 
sinni flengdur þegar hann skreið út um gluggann á stuttbuxum. „Það getur alveg verið 
að einhver hafi tekið í öxlina á mér og hrist mig eitthvað til,“ segir hann. 
Verslunarmaður í hverfinu beitti drengi kynferðislegu ofbeldi en hann sjálfur „var 
heppinn“ og slapp.  

Kona á sextugsaldri ólst upp hjá foreldrum sínum í sjávarþorpi. Þar var mikið 
ofbeldi: „Þetta er svona eins og lítil útgáfa af Djöflaeyjunni... maður þekkti hvern 
einasta karakter þar.“ Faðirinn flengdi hana einu sinni fyrir áeggjan móðurinnar en það 
var honum þvert um geð. Hann var hæglátur, sagði fátt og hafði alltaf á hreinu hvaða 
reglur voru í gangi og hvað ekki. Hann sló hana einu sinni utan undir og móðir hennar 
gerði það líka en bæði báðust þau fyrirgefningar eftir á. Faðir konunnar var alinn upp 
við að vera flengdur með hrísvendi og föðuramman, sem bjó á heimilinu, átti slíkan 
vönd og hótaði að flengja systkinin með honum. Eiginmaður hennar ólst upp við 
mikið ofbeldi, tekinn steinbítstaki og barinn. Tengdaforeldrarnir voru „sveitafólk, 
eftirstríðsárafólk“ sem kom til Reykjavíkur og voru mömmurnar yfirleitt heima „og 
strákarnir erfiðir og þær voru grimmar.“ Hún varð vitni að því að móðir ungs manns í 
hverfinu sló hann undir rifbeinin. Eins sá hún tengdamóður sína slá son sinn, þá 
rúmlega tvítugan, harkalega á gagnaugað. 
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Karlmaður meðal yngstu viðmælendanna var litla barnið í fjölskyldunni og ódæll. 
Foreldrarnir skildu og móðirin sá mest um uppeldið, sem var „frekar frjálst.“ Hann 
var aldrei barinn en oft skammaður og móðir hans þvoði tungu hans með sápu þegar 
hann var orðljótur. Hún lokaði hann einnig inni og tók frá honum dót í refsingarskyni. 
Þessi ungi maður telur ekkert hafa dugað til þess að hann bætti hegðun sína nema þá 
helst „að skilja vonbrigði“ móður sinnar. Faðirinn var mest „svekktur og hissa“ á 
tiltækjum sonarins. Sjálfur leit hann á það sem heimilisofbeldi að eiga aldrei fjarstýrðan 
bíl eða leikjatölvu. 

Endurteknar líkamlegar refsingar og annað ofbeldi 

Nokkrir einstaklingar voru reglulega flengdir, ýmist eingöngu af mæðrum sínum eða 
báðum foreldrunum þegar þeir höfðu brotið af sér. Öllum finnst þeir hafa átt 
refsinguna skilið og telja sig ekki hafa hlotið mein af. Ein kona telur sig hafa verið 
beitta tilefnislausu alhliða ofbeldi af hálfu foreldra sinna. 

Elsti viðmælandinn upplifði það sem kalla má endurteknar líkamlegar refsingar. 
Móðirin stjórnaði innan húss og faðirinn utan dyra. Sagt var að faðir hans hafi verið 
„full harður við strákana.“ Má því ætla að þeir hafi verið látnir vinna meira en eðlilegt 
þótti á næstu bæjum. Faðirinn taldi að ef „krakkarnir hafa nóg af svefni og nóg af 
borða þá verður þeim ekki ofboðið.“ Þrældómur var óþekkt hugtak. Sjálfur byrjaði 
hann að slá við átta ára aldur og þá með orfi og ljá. Það þótti eðlilegt en verst var að 
„fullorðna fólkið skynjaði ekki að krakkar yrðu fyrr svangir heldur en 
fullorðnir.“ Viðmælenda þótti verst framkoman við vandalausa smala sem voru „úti 
allan daginn yfir rollunum í hvaða veðri sem var.“ Ef það vantaði kind var smalinn 
sendur að leita áður en hann fékk mat. Það þótt sjálfsagt að flengja krakka sem hlýddu 
ekki eða létu vera að sinna verkum sínum af alúð: „Ekki að væri hneppt ofan um… ég 
þekkti það nú ekki að það væri með vendi en áður var það nú.“ Hann telur sig oftast 
hafa átt skilið þær refsingarnar sem hann fékk, þetta hafi verið „eðlilegur lífsmáti“ sem 
„hefur ekkert komið og farið inn á sálarlífið.“ Hann hlær og bætir við: „Það er erfitt að 
hemja hundrað flær á hörðu skinni og píkur tvær á palli inni... það eru allir krakkar á 
öllum tíma sem að leita í frjálsræðið og að vera með félögum.“ 

Karlmaður fæddur strax eftir seinna stríð var kominn í fulla vinnu á áttunda ári. 
Hann var atorkusamt barn og þegar hann fór út fyrir eðlileg mörk gaf faðir hans 
honum kinnhest. Honum var refsað þannig að yngri bræður hans „skildu alveg og 
lærðu alveg þessi mörk.“ Líkamsrefsingar þóttu eðlilegar og „maður fékk ekki svona 
refsingu nema maður ætti hana í raun og veru skilið... Þannig að þetta var ekki ofbeldi, 
þetta var refsing.“ Móðirin var umhyggjusöm, gerði miklar kröfur og refsaði honum 
með sama hætti og faðir hans: „það var ekki um neitt ofbeldi að ræða af hendi foreldra 
minna… ekkert nema kærleikur og ástríki frá þeirra hendi. Það var ég sjálfur sem skóp 
mér refsinguna.“ Þegar viðmælandinn kom fyrst til Reykjavíkur var hann varaður við 
braggahverfunum, en „þar voru alveg eitilharðir hrekkjalómar sem að réðust á svona 
sveitakrakka sem að hvorki skynjuðu eitt né neitt... Maður sá þetta bara í 
Djöflaeyjunni.“ 

Tæplega fertugur karlmaður, sem býr í litlu sjávarþorpi þar sem hann ólst upp, 
telur að það hafi verið „bara eðlilegur þáttur í að ala upp börnin sín að rassskella 
þau.“ Móðirin sá alltaf um rassskellingarnar en faðirinn, sem var alltaf að vinna, skipti 
sér lítið af uppeldinu. Hann upplifði ekki að hann hafi orðið fyrir ofbeldi í æsku: 
„Mamma rassskelti okkur ekkert mjög oft… flengdi bara með hendinni. Ef maður var 
verulega óþekkur þá var það bara á beran bossann.“ Þetta fékk ekkert á hann til lengri 
tíma litið, „en auðvitað var þetta hræðilegt þegar maður var rassskelltur.“ Við-
mælandinn flengdi börn sín þegar þau voru óþekk þangað til móðir hans sagði honum 
að það væri ekki rétt að flengja börn – hún hafði lesið sig til um það. Hann byrjaði því 
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að loka börnin inni í refsingarskyni, en þá hafði móðir hans einnig lært að það væri 
ekki heppileg leið til að refsa börnum. Hann hætti því að loka þau inni en tekur af 
þeim hluti sem eru þeim mikilvægir þegar þörf er á refsingum.  

Karlmaður um fertugt segir að þegar hann ólst upp hjá einstæðri útivinnandi 
móður á höfuðborgarsvæðinu „og maður kom ekki inn á réttum tíma þá fékk maður 
skell á rassinn frá mömmu.“ Sama refsing gilti um vini hans: „Þetta var eðlilegt… 
maður gerði sér alveg grein fyrir því að ef maður gerði eitthvað rangt þá var maður 
háttaður niður í rúm og fékk ekkert að fara út með sínum vinum. “Systir hans fékk 
sambærilega refsingu og „örugglega miklu verri... hún er eldri.“ Hann þekkir marga 
sem eru nýtir þjóðfélagsþegnar þrátt fyrir flengingar, tímarnir breytist og „við getum 
ekki pakkað öllum inn í bómull og ætlast til þess að þjóðfélagið gangi ef engin agi er.“ 

Einn viðmælenda, kona á fertugsaldri, telur sig hafa upplifað gróft líkamlegt og 
andlegt ofbeldi og vanhirðu af hálfu beggja sinna foreldra bæði undir áhrifum áfengis 
og án þess. Hún telur að ofbeldið hafi byrjað þegar hún var sjö ára, en þá flutti 
fjölskylda til sveitarfélags á höfuðborgarsvæðinu. Hún minnist þess að hafa hlaupið 
„inn á milli þegar pabbi var að lemja mömmu“ og sagt honum að lemja heldur sig. 
Henni fannst alltaf einkennilegt að móðir hennar hjálpaði henni ekki í þeirri stöðu. 
Móðirin byrjaði að berja hana á unglingsárunum eftir að foreldrarnir skildu. Hún telur 
andlega ofbeldið verra en það líkamlega: „Betra að láta berja sig einu sinni heldur en 
gusan held ég… Þá var þetta bara eitt högg og allt búið, hitt bara grubblar inní 
hausnum á manni eins og ég veit ekki hvað.“ Verra var þegar móðir hennar sagði að 
hún væri ljót, hæddist að henni eða hræddi hana. Ofbeldið markar allt líf konunnar og 
var ljóst öllum sem þekktu til hennar. Hún telur að stofnanir samfélagsins hafi 
brugðist henni og systkinum hennar með því að láta það viðgangast. 

Lokaorð 

Hafa ber í huga að úrtak þeirrar rannsóknar sem hér er kynnt er ekki tilviljanakennt og 
því ekki hægt að segja til um tíðni tiltekinna tegunda refsinga eða meta orsakasamband. 
Ljóst er þó að breytt viðhorf til ofbeldis og ásættanlegra refsinga endurspeglast í 
frásögnum viðmælenda. Ætla má af samtölunum að þekking á skaðsemi harkalegra 
refsinga fyrir börn ráði miklu um breytt viðhorf. Slík áhrif eru koma m.a. fram í 
frásögn ungs föður, eins og lýst er hér að ofan. Hann endurskoðaði beitingu refsinga 
barna sinna í samráði við móður sína, en hún hafði þó beitt hann sjálfan skipulega 
líkamlegum refsingum. Einnig má ætla að aukin umræða um réttindi barna hafi haft 
áhrif. Viðmælendum sem fæddir eru fyrir seinni heimstyrjöldina er tíðrætt um vinnu-
hörku, hlýðni, virðingu og ábyrgð. Þeir eru sammála um að hafi barn ekki hlýtt 
tilskipun eða brotið af sér þótti sjálfgefið að beita líkamlegum refsingum. Það er þó 
hópur einstaklinga fæddir á þessu tímabili sem aldrei hlutu slíka refsingu. Þeir 
viðmælendur sem lifðu æskuárin í hálfbyggðum hverfum höfuðborgarsvæðisins eftir-
stríðsáranna minnast þess að hafa verið hleypt út að morgni og inn að kvöldi. 
Reglulegar líkamlegar refsingar eru enn algengar fram á áttunda áratug síðustu aldar. 
Afskiptaleysi er áberandi og það einkennir einnig frásagnir yngstu viðmælendanna sem 
fæðast upp úr 1970. Aukin meðvitund um að ekki skuli refsa barni með líkamlegu aða 
andlegu ofbeldi verður áberandi. Einstaka flengingar, sem viðkomandi er minnisstæð, 
eiga sér stað og stundum fylgir lýsing á samviskubiti foreldra yfir að hafa látið skapið 
hlaupa með sig í gönur.  

Það er viðmælendum sameiginlegt að mæðurnar sáu mest um uppeldið og þær 
refsuðu þeim oft harkalega. Konurnar í hópi viðmælenda segja þó síður frá 
líkamlegum refsingum í æsku en karlarnir. Hvoru tveggja er í samræmi við niðurstöður 
annarra rannsókna (Grogan-Kaylor og Otis, 2007). Viðmælendur velta allir fyrir sér 
hvernig þeir hafi verið sem börn og flestir gefa sér að yngsta barnið sé eftirlæti 
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foreldra sinna og kenni því síður á reiði þeirra. Mestu skipti hversu ódæll viðkomandi 
var og sjálfgefið þykir að óþekkum börnum sé refsað harkalega. Flest allir töldu sig 
hafa verðskuldað þá líkamlegu refsingu sem þeir fengu og telja sig ekki hafa hlotið 
mein af. Þessar hugmyndir samræmast að mestu niðurstöðum rannsókna, nema hvað 
flestar rannsóknir benda til skaðsemi líkamlegra refsinga (Gershoeff o.fl., 2010). 

Þær niðurstöður sem hér eru kynntar vekja upp spurningar og gefa tilefni til frekari 
rannsókna. Athygli vekja m.a. frásagnir kvenna, sem telja sig aldrei hafa verið beittar 
líkamlegum refsingum, um mikla vanrækslu og andlegt ofbeldi þegar þær voru börn. 
Hvað veldur því að hópur einstaklinga sem ólust upp á tímum þegar líkamlegar 
refsingar þóttu eðlilegar var aldrei beittur slíkum refsingum? Þá er áhugavert að skoða 
áhrifaþætti breytinga á viðhorfum til refsinga og ofbeldis og með hvaða hætti sú 
breyting hefur átt sér stað. 
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Njáls saga og hefðin sem áheyrendur þekktu 

Gísli Sigurðsson 

Í þessari grein er gerð tilraun til að lesa upphafsorð Njáls sögu með ættfærslu til 
Sighvats hins rauða í ljósi tilgátu höfundar um að hinar rituðu Íslendingasögur byggist 
að einhverju leyti á munnlegri hefð og vísi iðulega til þekkingar áheyrenda á þeirri hefð. 
Slíkur lestur breytir grundvallarhugmyndum um hvernig fræðimenn hafa nálgast 
Íslendingasögur sem bókmenntaverk, ekki síst Njálu. Baldur Hafstað hefur áður bent á 
líkindi milli atburða sem tengjast Sighvati í Landnámu og túlkað þau svo að höfundur 
Njálu hafi notað glataða gerð Landnámu sem heimild og hugmyndauppsprettu þegar 
hann samdi sögu sína - í anda upprunahugmynda um Íslendingasögur, sem kenndar 
eru við bókfestu. Með því að beita hugmyndinni um munnlegan bakgrunn er sýnt fram 
á að það sé fremur ólíklegt að um beina heimildanotkun hafi verið að ræða (allir fræði-
menn eru á einu máli um að í Njálu og Landnámu beri svo mikið á milli að ekki sé 
líklegt að í Njálu sé stuðst við neina þekkta gerð Landnámu). Í þessari grein er tilvísun 
Njálu til Sighvats hins rauða skýrð sem afsprengi þeirrar aðferðar í munnlegri hefð að 
gera ráð fyrir þekkingu áheyrenda á söguefninu (fremur en að koma orðum að öllu 
sem máli skiptir fyrir persónusköpun og merkingu sögu innan spjalda hinnar rituðu 
bókar eins og algengt er að miða við í rituðum bókmenntaverkum). Í því ljósi vekja 
upphafsorð Njálu hugrenningatengsl við öll helstu viðfangsefni hinnar miklu sögu sem 
á eftir kemur - með því að vísa til sambærilegrar forsögu í fjölskyldum foreldra 
Gunnars á Hlíðarenda, sem segir frá í Landnámu (slík forsaga er oft ritaður hluti 
Íslendinga_sagna (og margra frásagnarverka frá miðöldum) og fræðimenn hafa bent á 
að hana vantaði í Njálu). Hjónaband foreldra Gunnars er lokaþáttur í sættum eftir 
mannvíg, hefndir að áeggjan konu og húsbruna. Gunnar er þannig afsprengi 
sáttagjörðar og hann kallast því á við síðustu persónuna sem nefnd er í Njálu, Kolbein 
Flosason, sonarson Kára og Hildigunnar en hjónaband þeirra innsiglar þær sættir sem 
nást um síðir í Njálu. Þeir Gunnar og Kolbeinn tengjast einnig beint með orðfæri 
sögunnar því um þá tvo er notað lýsingarorðið „ágætastur“. Á þennan hátt sameinar 
Njála fagurfræðilega aðferð hinnar munnlegu hefðar og þá nákvæmu byggingu og 
markvissu orðanotkun sem ritaðar bókmenntir bjóða upp á. 

Kenningar um uppruna Íslendingasagna og ólíkar túlkunarleiðir 

Vandamál tengd munnlegri hefð að baki fornsögum hafa verið eitt helsta viðfangsefni 
fornsagnafræða frá upphafi. Skoðanir hafa verið skiptar, allt frá því að líta svo á að 
hinn ritaði texti væri nánast bein uppskrift af þeim orðum sem sagnamaður eða – 
kona flutti frammi fyrir fólki (og hafði nær orðrétt eftir fyrri kynslóðum, óslitið til 
þeirra atburða sem sagt var frá); til þess að lesa sögurnar sem skálduð verk höfunda 
sem hafi notað eigið hugarflug í bland við ritaðar heimildir til að setja saman bóksögur. 
Ýmis hóflegri viðhorf þessara meginöfga, sem kallaðar eru sagnfesta og bókfesta, hafa 
komið fram hjá flestum þeim sem hafa fengist við sögurnar á fræðilegan hátt – með 
vaxandi þekkingu síðustu áratugi á því hvernig munnleg hefð hagar sér. Segja má að 
almennt ríki nú sátt um það sjónarmið að sögurnar séu höfundarverk sem byggist 
bæði á munnlegri hefð og öðrum ritum, og hefur sú sýn verið kölluð nýsagnfesta (á 
ensku formalist-traditionalist approach, sbr. Gísli Sigurðsson, 2002, bls. 39-50). 
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Í bók minni frá 2002, Túlkun Íslendingasagna í ljósi munnlegrar hefðar, færði ég rök fyrir 
því að það þyrfti að ganga lengra en taka undir þau almennu orð að einhver munnleg 
hefð hafi verið að baki. Ég benti á að það gæti skipt verulegu máli fyrir lestur og þar 
með skilning á einstökum sögum hvort nútímalesendur reiknuðu beinlínis með 
munnlegri hefð að baki sögunum eða ekki. Hugmyndin var sú að ekki væri hægt að 
komast lengra en orðið var í almennri rökræðu um hvort tiltekin atriði í sögunum 
væru af munnlegum eða öðrum uppruna í sögunum. Í stað þess væri heppilegra að 
lesa sögurnar sem texta er byggðist á munnlegri hefð (orally derived texts). Þannig mætti 
gera sér í hugarlund hvernig hinn munnlegi bakgrunnur gæti hafa verið og hvaða áhrif 
hann gæti hafa haft sem hin almenna þekking í hugum þeirra sem skrifuðu sögurnar 
og meðal áheyrenda þeirra. Vitund um þennan bakgrunn gæti á ýmsan hátt haft áhrif á 
nútímalestur sagnanna. Ýmsir lesenda bókarinnar hafa ekki gert sér grein fyrir af-
leiðingum þessa fyrir skilning á fagurfræði og merkingarmyndun hinna fornu texta 
sem oft er fjallað um líkt og síðari alda skáldverk í rittengslum við önnur skrifuð verk. 
Enn er það svo að margir fræðimenn afgreiða munnlega hefð sem almennt líklega 
hugmynd um bakgrunn sagnaritunar – sem skipti þó litlu máli þegar kemur að lestri og 
túlkun enda sé munnleg hefð á miðöldum lítt aðgengileg. 

Ég tel mig hafa fært mjög skýr og afdráttarlaus rök fyrir því í áðurnefndri bók að 
þegar kemur að frásögnum um einstakar persónur og atburði í sagnasyrpu á borð við 
Austfirðingasögur (sem ekki er hægt að sýna fram á að tengist innbyrðis með 
eiginlegum rittengslum) sé greinilega gert ráð fyrir að áheyrendur/lesendur hafi 
fyrirframþekkingu á því sem sagt er frá í hverri sögu. Þetta gengur svo langt að sums 
staðar er ætlast til slíkrar þekkingar til að atburðarásin skiljist (Gísli Sigurðsson, 2002, 
bls. 245-247, 2008). 

Listaverkið Njála og tengsl við aðrar sögur 

Það gæti verið freistandi að horfa framhjá þessum niðurstöðum við bókmenntalegan 
lestur annarra sagna og segja að Austfirðingasögur séu ekki best skrifuðu Íslendinga-
sögurnar og stundum mjög staðbundnar. Ekki sé endilega víst að niðurstöður byggðar 
á þeim eigi við hinar klassísku sögur sem sýni greinileg höfundareinkenni þroskaðra 
bókmenntaverka, á borð við Njáls sögu. Það skiptir því máli að reyna aðferðina á Njálu 
með það í huga hvort hugmyndin um munnlegan bakgrunn fornsagna hafi áhrif á 
túlkun þessarar bókmenntalegustu sögu allra Íslendingasagna. 

Lengi hefur verið viðtekið í Njálufræðum að taka undir með Bååth sem sagði að 
höfundur Njálu hefði haft slíkt vald á efnivið sínum að hann hafi skrifað „den första 
linjen [...] med blicken fäst på den sista“ (Bååth, 1885, bls. 159). Alla 20. öldina rýndu 
fjölmargir bókmenntafræðingar í Njálu og voru sammála um þá meginhugmynd að 
sagan væri bókmenntalegt meistaraverk – sem styddist engu að síður við byggingar-
tækni sem rekja mætti að hluta til munnlegrar hefðar (Lönnroth, 1976).  

Andersson sýndi fram á að ætluð rittengsl Njálu við aðrar sögur (í rannsókn sem 
hann hugsaði sem hluta fyrir heild til að meta áreiðanleik viðtekinna kenninga um 
rittengsl fornsagna) væru ekki byggð á neinum raunverulegum sönnunum. Andersson 
ályktaði því að það sem Einar Ól. Sveinsson hefði túlkað sem rittengsl væri eðlilegra 
að skýra sem merki um sameiginlega munnlega hefð að baki: 

 
The fact that it [i.e. Njáls saga] does not pass the test enjoins caution in the 
similar analysis of other sagas. This does not mean that source hunting among 
the written sagas is fruitless or futile. We should continue to accumulate and 
evaluate as many similarities as possible, but we should show more prudence in 
distinguishing fortuitous or formulaic corresondences from literary borrowings 
and more restraint in burdening small similarities with mighty consequences. 
Above all we should be wary of hypothetical written sources, which are no more 



Gísli Sigurðsson 

61 

susceptible of proof and no less an article of dogma than oral tradition, the 
indemonstrability of which has been so firmly impressed upon us by the 
adherents of bookprose (Andersson, 1964, bls. 103). 

 

Ég hef áður fjallað um að þótt einkennilegt megi virðast þá leiddu niðurstöður 
Anderssons ekki til allsherjarendurmats á kenningum um hið flókna rittengslanet milli 
Íslendingasagna, net sem flækist ennþá fyrir hugmyndum þeirra sem um sögurnar 
fjalla (Gísli Sigurðsson, 2002, bls. 129-134). 

Ágætt dæmi um áhrif þess að meta ekki rittengslin með gagnrýnum augum er að 
finna í ákaflega nýstárlegri grein eftir Baldur Hafstað (2001): „Egils saga, Njáls saga, and 
the Shadow of Landnáma: The work methods of the saga writers”. Þar byggir Baldur á 
þeim aðferðafræðilega grunni að líkindi milli verkanna sem hann nefnir í titlinum beri 
að skýra sem dæmi um rittengsl – án þess að taka tillit til hinnar gagnrýnu umfjöllunar 
Anderssons. Baldur gengur jafnvel lengra en fyrri boðberar rittengslanetsins og telur 
að höfundur Njálu hafi notað glataða gerð Landnámu sem heimild fyrir margvíslegum 
sagnaminnum, sögufléttum, persónusköpun og atburðum í sögunni. Í ljósi rannsóknar 
Anderssons og minna eigin rannsókna á aðferða- og hugmyndafræðilegum grundvelli 
rittengsla-kenninganna er fremur ólíklegt að þau sem stóðu að ritun slíks meistarverks 
sem Njála er hafi þurft að lúsleita í glötuðum gerðum Landnámu til að geta látið sér 
detta í hug ýmis algeng og formúlukennd atriði sem eru síðan útfærð og sett í nýtt 
samhengi í sögunni. Einar Ól. Sveinsson (1933, bls. 172-78) og Guðni Jónsson (1933) 
voru báðir þeirrar skoðunar að ekki væri um rittengsl að ræða milli þessara verka, og 
tóku þannig undir eldri niðurstöður Guðbrands Vigfússonar (1878, xliii) og nákvæma 
greiningu Karl Lehmann og Hans Schnorr von Carolsfeld (1883, bls. 172-231) á 
ættfærslum í Njálu sem bentu ekki til tengsla við Landnámu.  

Baldur dregur hins vegar fram áhugaverðar hliðstæður og líkindi sem þarfnast 
skýringa ef rittengsla-kenningunni er hafnað. Mér er ókunnugt um að aðrir hafi bent á 
þessi líkindi Njálu við Landnámu á undan Baldri, að því marki að það skipti máli hér. 
Bogi Th. Melsteð (1910, bls. 233-240) rakti að vísu saman frásagnir Landnámu og Njálu 
útfrá sagnfræðilegu sjónarmiði en án allra listrænna tenginga við frásagnaraðferð og 
vinnubrögð höfundar. Baldur bendir á að Landnáma fjalli um framættir Gunnars á 
Hlíðarenda:  
 

the same names come up, and the same families are involved, the part played by 
the counsellor Mörður gígja [...] is similar [...] to the role played by his grandson 
of the same name in Njála. And the role of Gunnar Baugsson is reminiscent in 
many ways of the role played by his grandson of the same name at Hlíðarendi. 
Both were outlawed from their home areas, and both fell off their horses at a 
fateful juncture. Women as key figures are connected with call for revenge, 
which end in acts of arson. The warring factions eventually reach a settlement 
and marriages are arranged to guarantee peace... (2001, bls. 31) 

 

Ofangreind líkindi skýrir Baldur með því að höfundur Njálu hafi notað Landnámu 
sem heimild við skapandi skrif „as evidence of what could be termed the hidden 
connection between Njála and Landnáma. They tell us something about the way the 
author of Njála worked“ (Baldur Hafstað, 2001, bls. 33). Baldur bendir þó ekki á neitt 
til sönnunar (af því tagi sem Andersson fjallaði um) á að rittengsl séu líklegri en sam-
eiginleg munnleg hefð að baki báðum textum. Hann túlkar ekki heldur hin fagur-
fræðilegu áhrif þessara hliðstæðna frá sjónarhorni áheyrenda sögunnar. 
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Vísað til forsögu Njálu í munnlegri hefð  

Hér á eftir mun ég aðeins rýna í brot af þeim hliðstæðum Njálu og Landnámu sem 
Baldur bendir á. Hugmyndin er að beita aðferðinni um hinn ætlaða munnlega 
bakgrunn Njálu og draga þannig fram bókmenntalegt samhengi innan sögunnar 
sjálfrar og listræn áhrif þess á lestur okkar að rýna í hana með þessari aðferð.  

Margir hafa tekið undir með Lars Lönnroth (1976, bls. 209-10) að Njála sé ólík 
öðrum sögum að því leyti að þar sé enginn þematískur aðdragandi um kynslóðir 
forfeðra og –mæðra líkt og í Eglu, Laxdælu og fleiri sögum (sbr. Andersson, 2006, bls. 
183-84). Með því að lesa Njálu í ljósi bakgrunnsþekkingar (sem við höfum aðgang að í 
Landnámu) kviknar þó slík forsaga strax í huga okkar – að því gefnu að við séum ekki 
föst í fyrirframhugmyndum um rittengsl í hverri línu en reynum þess í stað að nálgast 
textann á forsendum hefðarinnar og beitum hugtökum um almælta list og skírskotun til 
hefðarinnar (immanent art og traditional referentiality) eins og þau hafa verið skilgreind af 
Carol Clover og John Miles Foley. Þessi hugtök telja þau Clover og Foley að nýtist vel 
til að skilja hvernig skoða þurfi sérhvern texta „í ljósi allrar hefðarinnar þar sem 
svipaðar aðstæður komi upp. Og þessi heildarhugsun hjálpi fólki að skilja hvað sé 
verið að fara án þess að allt sé útskýrt nákvæmlega í hvert sinn. Þetta sé að því leyti 
ólíkt textatengslum ritverka (intertextuality) að í munnlegri hefð sé ekki hægt að segja til 
um hvaða saga komi fyrst og að eitt verk endurómi eitt tiltekið annað verk, heldur 
sæki þau öll í sömu hefðina“ (Gísli Sigurðsson, 2002, bls. 48). 

Helstu þemu Njálu kunn úr munnlegri hefð í frásögnum um 
forfeður og -mæður 

Að þessu sögðu er tímabært að rifja upp fyrstu setningarnar í Brennu-Njáls sögu (1987, 
bls. 124): „Mörður hét maður er kallaður var gígja. Hann var sonur Sighvats hins 
rauða.“ Spyrja má: Hvernig standa þessi orð undir þeirri algengu fagurfræðilegu kröfu 
til ritaðra skáldverka að upphafslínurnar fangi strax meginþema/-þemu þeirrar sögu 
sem á eftir kemur (sbr. West 1979, bls. 90)? Fyrsta efnisgreinin lýsir síðan lögspeki 
Marðar og hans vænu dóttur Unni (sem var móðir Marðar Valgarðssonar eins og síðar 
kemur í ljós) – áður en sagan víkur sér vestur til Breiðafjarðardala án þess eiginlega að 
hafa byrjað á Rangárvöllum. Forvitinn lesandi gæti ímyndað sér að eitthvað búi undir 
og að Sighvatur rauði sé mikils háttar; önnur persóna sem nefnd er til sögu. Hlutverk 
Sighvats er þó alls ekki ljóst í Njálu. Hann er nefndur þrisvar til viðbótar í sögunni: 
Þegar Gunnar á Hlíðarenda er kynntur í 19. kafla sem frændi Unnar, sonur Rannveigar 
Sigfúsdóttur „Sighvatssonar hins rauða“ (Brennu-Njáls saga, 1987, bls. 147). Til viðbótar 
er því skotið inn að Sighvatur hafi verið „veginn við Sandhólaferju“ (Brennu-Njáls saga, 
1987, bls. 147) en það hefur enga merkingu fyrir óupplýstan lesanda sem ætlar að 
nálgast Njálu eins og nútímaskáldverk. Í 34. kafla er Þráinn (sem verður síðar til vand-
ræða) kynntur til: „Hann var Sigfússon Sighvatssonar hins rauða“ (Brennu-Njáls saga, 
1987, bls. 161). Hér virðist ekki talin þörf á neinum viðbótarupplýsingum um Sighvat, 
frekar en í fjórða og síðasta sinn sem hann er nefndur í 41. kafla þegar enn önnur 
óheillapersóna (frá Gunnari séð) er kynnt til: „Sigmundur hét maður. Hann var 
Lambason Sighvatssonar hins rauða“ (Brennu-Njáls saga, 1987, bls. 171). Þar með er 
Sighvatur úr sögunni án þess að hafa látið til sín taka. Það skiptir máli í sögunni að 
Mörður gígja, Unnur, Gunnar, Þráinn og Sigmundur eru öll skyld í gegnum Sighvat 
hinn rauða – sem við vitum það eitt um í Njálu að var veginn við Sandhólaferju. Örlög 
Gunnars ráðast að verulegu leyti með skírskotun til fjölskyldutengsla hans við þetta 
fólk. Sé rýnt enn lengur í Sighvat gætu kviknað hugrenningartengsl milli rauða litarins í 
viðurnefni hans og þess blóðs sem á eftir að renna um síðurnar — og þeirra rauðu 
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loga sem munu standa upp úr Bergþórshvoli; ekki ósvipað þeim áhrifum sem 
upphafs-M Fornritafélagsútgáfu Einars Ól. Sveinssonar (1954) getur haft á lesendur 
þeirrar bókar: Stórt rauðlitað M umkringt spjóti, öxi, rauðum eldi og dökkum reyk...  

Fremur en að staldra lengur við nafn Sighvats hins rauða innan spjalda Njálu má 
grípa til hugmynda um skírskotun til hefðarinnar umhverfis. Þegar lesendur 
Fornritafélagsútgáfunnar hafa horft á hið logandi, blóðlitaða og vopnum girta M í 
upphafi geta þeir lesið neðanmálsgrein þar sem Einar Ólafur (1954, bls. 5) nefnir að 
Njálu beri ekki saman við Landnámu um ætt Marðar: „þar [í Landnámu] er Mörður 
talinn Sigmundarson, Sighvats sonar rauða, en Njála nefnir ekki Sigmund, hvorki hér 
né síðar, þegar þessi ætt er rakin“. Fleirum en Einari hefur orðið starsýnt á þetta 
ósamræmi, til dæmis Boga Th. Melsteð (1910, bls. 235-6), Guðna Jónssyni (1933, bls. 
123-4) og Jóni Jóhannessyni (1941, bls. 86) sem taldi að þótt sumir vildu fremur 
treysta Njálu (með því að bæta Sigmundi inn í ættrakninguna að hætti Landnámu 
verður of mikið misræmi við tímatal Egils sögu – Sigmundur er sagður hafa verið 
dóttursonur Sigríðar, ekkju Þórólfs Kveld-Úlfssonar), mætti einnig skýra Sigmund í 
Landnámu með því að Egla færi ekki rétt með móðurætt konu Sighvats. Í neðan-
málsgrein við 19. kafla bætir Einar (1954, bls. 53) því við að skv. Landnámu hafi það 
ekki verið Sighvatur sem var veginn við Sandhólaferju heldur Sigmundur sonur hans 
„og er um það töluverður þáttur í Sturlubók”– sem Jón Jóhannesson (1941, bls. 120-
21) telur að hafi verið skrifaður eftir ritaðri *Fljótshlíðinga sögu sem hafi glatast síðar. 
Þetta ósamræmi milli texta ætti að gefa nægt tilefni til varkárni í öllum ályktunum um 
að Njála hafi notað Landnámu sem heimild – nema gengið sé út frá kenningunni um að 
til hafi verið gerð Landnámu sem var samhljóða Njálu en að hún hafi glatast. 

Með því að lesa upphaf Njálu með þeirri aðferð að gera ráð fyrir munnlegri hefð 
að baki kveikir nafn Sighvats hins rauða strax sterk hugrenningatengsl við frásagnir 
hefðarinnar af víginu við Sandhólaferju. Ganga má út frá því (miðað við hvernig vísað 
er til þeirra í 19. kafla) að atburðirnir við Sandhólaferju hafi með einhverjum hætti 
verið frásagnarefni á munnlegu stigi – þrátt fyrir þá trú Jóns Jóhannessonar að sú saga 
hafi öll verið skrifuð í hinni glötuðu *Fljótshlíðinga sögu. Ógerningur væri að geta sér til 
um nokkra bakgrunnsþekkingu ef ekki væri hægt að leita í Landnámu (sem má kalla 
ritaðan texta byggðan á munnmælum, jafnvel munnlegri *Fljótshlíðinga sögu) til þess að 
teikna upp þann bakgrunn sem Njála vísar svo kunnuglega til. Tilvísun Njálu í víg 
Sighvats getur ekki verið til þess texta við lesum nú í Landnámu – af því að Njála og 
Landnáma eru ekki samhljóma um hvort það var Sighvatur rauði eða Sigmundur (sem 
er ekki nefndur í Njálu), sonur hans, sem var veginn við Sandhólaferju. Eðlilegra er 
skilja vísunina í vígið við Sandhólaferju sem almenna tilvísun til þeirrar sögu um víg, 
hefndir og sættir í Fljótshlíð, sem er skráð með þessum hætti í Landnámu (1968, bls. 
348, 352-354 — í töflu eitt koma fram ættartengsl helstu persóna): 
 

(S 345) Sighvatr rauði hét maðr [...] hann átti Rannveigu [...] hans son Sigmundr, 
faðir Marðar gígju [...] 
 
(S 348, H 307) Baugr [...] nam Fljótshlíð alla [...] ok bjó at Hlíðarenda; hans son 
var Gunnarr í Gunnarsholti ok Eyvindr at Eyvindarmúla, þriði Steinn en snjalli 
[...] 
Þeir Steinn enn snjalli ok Sigmundr, son Sighvats rauða, áttu för útan af Eyrum 
ok kómu til Sandhólaferju allir senn, Sigmundr ok förunautar Steins, ok vildu 
hvárir fyrr fara yfir ána. Þeir Sigmundr stökuðu húskörlum Steins ok ráku þá frá 
skipinu; þá kom Steinn at ok hjó þegar Sigmund banahögg. Um víg þetta urðu 
Baugssynir allir sekir ór Hlíðinni [...] 
 
Þat líkaði illa <Þorgerði> dóttur Sigmundar, er föðurbani hennar fór út þannig, 
ok eggjaði Önund bónda sinn at hefna Sigmundar. Önundur fór með þrjá tigu 



Njáls saga og hefðin sem áheyrendur þekktu 

64 

mann í Snjallshöfða ok bar þar eld at húsum. Snjallsteinn gekk út ok gafsk upp; 
þeir leiddu hann í höfðann ok vágu hann þar. Eptir víg þat mælti Gunnarrr [...] 
 
Önundr varð sekr um víg Snjallsteins [...] Örn í Vælugerði, mágr Gunnars, helt 
njósnum til Önundar. Eptir jól enn þriðja vetr fór Gunnar með þrjá tigu manna 
at Önundi at tilvísan Arnar [...] Þeir fundusk í Orrostudal; þar fell Önundr með 
fjórða mann, en einn af Gunnari. Gunnarr var í blári kápu; hann reið upp eptir 
Holtum til Þjórsár, ok skammt frá ánni fell hann af baki ok var þá örendr af 
sárum. 
 
[S]ynir Önundar [...] sóttu [...] Mörð gígju at eptirmáli, frænda sinn [...] Mörðr 
lagði þat til, at þeir skyldu fá Erni skóggangssök ok koma honum svá ór heraði 
[...] þá vágu þeir Örn, ok hugðu menn, at hann mundi óheilagr fallit hafa [...] Þá 
mæltu þeir Hámundr Gunnarsson ok Þorleifr eptir Örn, en Mörðr veitti þeim 
brœðrum; þeir guldu eigi fé [...] þá gipti Mörðr ok Rannveigu systur sína 
Hámundi Gunnarssyni, ok rézk hann þá aptr í Hlíðina, ok var þeira son 
Gunnarr at Hlíðarenda. 

Tafla 1. Vensl forfeðra og –mæðra Gunnars á Hlíðarenda sem koma við deilur í *Fljótshlíðinga 
sögu, skv. Landnámu 

 

 
Með því að nefna Sighvat hinn rauða og vísa þannig í þessi vígaferli, sem við 

þekkjum nú aðeins af ritaðri frásögn Landnámu en fólk á 13. öld hefur vafalítið getað 
heyrt um úr ólíkum áttum, verður upplýstum áheyrendum Njálu um leið hugsað til 
allra helstu viðfangsefna þeirrar stórkostlegu sögu sem er að hefjast: Deila, sem virðist 
sakleysisleg, um heiður og virðingu í tengslum við sæti (í ferju í Landnámu, ekki í veislu 
eins og í Njálu en með þátttöku húskarla í báðum verkum) leiðir til þess að mikils 
háttar maður er veginn; útlegðardómur (úr Fljótshlíð) fylgir í kjölfarið; kona eggjar 
karla í fjölskyldu sinni að taka til hefnda sem ná hámarki með húsbrennu áður en 
sættir takast (með aðkomu Marðar gígju í Landnámu en nafna hans Valgarðssonar í 
Njálu) sem kalla á giftingu fulltrúa hinna stríðandi fylkinga (foreldra Gunnars á Hlíðar-
enda í Landnámu en foreldra Flosa, föður Kolbeins í Njálu — Flosi og Kolbeinn eru 
tvær síðustu persónurnar sem eru kynntar til og nefndar í sögunni). 

Upphafsorð Njálu má þannig túlka sem fyrsta forboða af mörgum í sögunni, þó 
nokkrum línum á undan þjófsaugum Hallgerðar sem koma fram eftir að sögunni víkur 
vestur til Breiðafjarðardala (Einar Ól. Sveinsson, 1971, bls. 50-61). Forboði upphafs-
orðanna teygir sig meira að segja aftur til síðustu línu Njálu um afsprengi sátta-
brúðkaups Kára og Hildigunnar. Um sonarson þeirra, Kolbein Flosason segir: „er 
ágætastur maður hefir verið einnhver í þeirri ætt. Og lúkum vér þar Brennu-Njáls 
sögu.“ (345) Þessi lokaorð hnýta glæsilegan listrænan endahnút á hliðstæðuna við 
Gunnar og foreldra hans sem forsagan úr *Fljótshlíðinga sögu hefur bætt framan við 
söguna í hugum áheyrenda: Orðið „ágætastur“ hefur aðeins komið einu sinni áður 
fyrir í sögunni, þegar Ólafur pái ræður Gunnari við lok 70. kafla að vera varan um sig 
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„og kvað hann marga eiga öfundarmenn „þar er þú þykir nú ágætastur maður um allt 
land““ (bls. 206). Með þessu hástemmda lýsingarorði spyrðir sagan saman þessi tvö af-
sprengi sáttahjónabandanna úr hinni munnlegu forsögu og hinni rituðu Njálu: Gunnar 
og Kolbein.  

Enda þótt margir hafi orðið til að taka almennt undir með Bååth (1885, bls. 159) 
um vald höfundar Njálu á efnivið sínum er mér til efs að nokkur hafi tekið þau orð 
jafn bókstaflega og þessi hárfína tilvísun lokalínanna til upphafsins gefur til kynna. 

Hinar látlausu upphafssetningar Njálu vísa með aðferðum hefðbundinnar munn-
legrar frásagnarlistar til allrar forsögunnar frá landnámsöldinni, sem fræðimönnum 
hefur þótt vanta í söguna (það sem Andersson (2006, bls. 183) kallar: „prelude 
recounting the settlement in Iceland of an ancestral clan“). Það er ekki fullnægjandi 
útskýring á þessum upphafssetningum að þær séu til vitnis um að höfundur Njálu hafi 
fengið þemu og nöfn að láni úr glataðri gerð Landnámu í eins konar hugmyndaleit fyrir 
sína skálduðu frásögn. Miklu eðlilegra er að lesa þessar línur með hliðsjón af þeirri 
munnlegu frásagnarhefð sem Njála er sprottin úr og sem áheyrendur hennar hafa 
þekkt til – að sjálfsögðu í mismiklum mæli eftir einstaklingum. Þessi tilvísun er því 
ágætt dæmi um listræna aðferð munnlegrar hefðar sem heldur áfram inn í bókmennta-
heim Njálu, fagurfræði sem fer framhjá þeim sem lesa söguna með aðferðum 
bókmenntafræða samtímans án þess að taka tillit til hins hefðbundna jarðvegs sem 
Njála er sprottin úr. 

Lokaorð 

Þetta staka dæmi af upphafi Njálu sem hér hefur verið reifað er til marks um þá lán-
semi að hafa aðgang að örlitlu broti af baksviði hefðarinnar í gegnum stuttaralega 
frásögn af miklum örlögum í Landnámu. Um leið ætti það að vekja til umhugsunar um 
hve lítið er hægt að vita um allar þær óbeinu vísanir og fyrirframþekkingu sem hinar 
varðveittu rituðu sögur hafa varpað til hinna fyrstu áheyrenda sinna. Ef nafn Sighvats 
hins rauða, eitt og sér, megnar að vekja hugrenningartengsl við öll helstu þemu Njáls 
sögu á þann hátt sem hér hefur verið dregið fram, hversu mikið hlýtur þá ekki að 
dyljast á bak við allar þær persónur sem eru í huga nútímalesenda ekkert nema nöfnin 
tóm í langri ættfærslu – en gætu hafa orkað sterkt á áheyrendur þegar sögurnar voru 
ritaðar og bætt við þær víddum sem eru okkur að mestu lokaðar. 
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Ættleiðing erlendra barna á Íslandi 

Aðlögun og samskipti í fjölskyldum og leikskólum 

Hanna Ragnarsdóttir 
Elsa Sigríður Jónsdóttir 

Greinin fjallar um fyrstu niðurstöður úr eigindlegri langtímarannsókn á högum, 
aðbúnaði og aðlögun ættleiddra barna og fjölskyldna þeirra á Íslandi. Tuttugu fjöl-
skyldur, sem hafa ættleidd börn frá útlöndum, taka þátt í rannsókninni sem hófst árið 
20051. Tíu barnanna í rannsókninni voru ættleidd árið 2002 og önnur tíu árið 2004. Á 
um það bil tveggja ára fresti eru tekin viðtöl við foreldra og kennara í leik- og grunn-
skólum barnanna. Einnig er fyrirhugað að taka viðtöl við börnin sjálf. Áætlað er að 
rannsóknin standi fram á unglingsár barnanna. Rannsókninni er m.a. ætlað að skilja 
reynslu foreldra af því að ættleiða barn frá útlöndum, varpa ljósi á hvernig móttöku 
barnanna var háttað og hvernig börnunum gengur að aðlagast nýju samfélagi. Í 
greininni verður sérstakri athygli beint að aðlögun og tengslum barnanna í fjölskyldum 
og leikskólum ásamt væntingum foreldra og leikskólakennara til grunnskólagöngu 
þeirra.  

Fræðilegur bakgrunnur 

Ættleidd börn og fjölskyldur þeirra 
Fyrst þegar farið var að rannsaka ættleidd börn sýndu niðurstöður oft fram á að 
ættleidd börn áttu á hættu námsörðugleika og sálfræðileg vandamál (Brodzinsky og 
Brodzinsky, 1992; Wierzbicki, 1993). Einnig kom fram að tengslamyndun barna og 
foreldra gengi illa sem rakið var m.a. til dvalar barnanna á stofnunum (Borders, Black 
og Pasley, 1998; O’Brien og Zamostny, 2003). Þekkt er að tengslaskortur og afræksla á 
stofnunum er hættuleg þroska barna (Bowlby, 1951; Spitz, 1956). Ógagnrýnin vinsemd 
(indiscriminate friendliness) er einnig rakin til vöntunar á geðtengslum. En þá sýna börn 
ókunnugu fólki óhóflega ástúð án varúðar sem börn sýna jafnan í samskiptum við 
ókunnuga (Chisholm, 1998).  

Nú er viðurkennt að ættleiðing sé ein af mörgum leiðum til að mynda fjölskyldu og 
rannsóknir seinni ára leiða í ljós að ættleiðing er besta úrræðið til að stuðla að 
farsælum þroska barna sem hafa verið skilin frá kynforeldrum sínum við fæðingu 
(Johnson, 2002). Juffer og Rosenboom (1997) draga þá ályktun af rannsókn sinni á 
tengslamyndun foreldra og barna að sjálf ættleiðingin (þegar ekki er um að ræða 
vanörvun og afskiptaleysi) þurfi ekki að leiða til ótryggra geðtengsla. Komið hefur í 
ljós í rannsóknum að það sé meira undir kjörforeldrum komið hvernig til tekst heldur 
en barninu sjálfu og eiginleikum þess. Samheldni, jákvæðni og opin samskipti í fjöl-
skyldum séu allt þættir sem stuðli að farsælli niðurstöðu (Linville og Lyness, 2007).  

                                                           

1  Hanna Ragnarsdóttir og Baldur Kristjánsson, dósentar við Háskóla Íslands, hófu rannsóknina og 
tóku viðtölin í fyrri lotu. Elsa Sigríður Jónsdóttir, lektor við sama skóla, tók síðan við af Baldri og hún 
og Hanna tóku seinni viðtölin við foreldra og viðtöl við leikskólakennarana. Rannsóknin var styrkt af 
Rannsóknarsjóði KHÍ. Félagið Íslensk ættleiðing veitti aðstoð við öflun þátttakenda í rannsókninni.  
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Í seinni tíð leggja fræðimenn (sbr. Dalen, 2005) áherslu á að ættleidd börn búi yfir 
seiglu og styrk og þau geti snúið þroska sínum á jákvæðar brautir og yfirunnið mótlæti. 
Rannsóknir sem gerðar hafa verið á alþjóðlega ættleiddum unglingum sýna að þeir 
hafa nærri allir aðlagast vel (Marcovitch o.fl., 1997). Í rannsókn Dalen og Rygvold 
(2006) þar sem þær báru saman námsárangur barna ættleiddra frá Kína við náms-
árangur sambærilegra norskra barna var enginn munur á frammistöðu.  

Flest ættleidd börn eru forvitin um uppruna sinn og það getur haft áhrif á sjálfs-
mynd þeirra og tengsl við fjölskyldu hvernig þau skilja hann (Beckett o.fl., 2008). 
Samkvæmt rannsóknum Hawkins og félaga (2007) áttu kjörbörn stundum erfitt með 
að tala um ættleiðinguna og fannst oft að þau væru öðruvísi en fjölskyldan. Sjálfsálit 
þessara barna var minna en þeirra sem gátu talað óhindrað um ættleiðinguna. Í annarri 
rannsókn virtust foreldrarnir ekki gera sér grein fyrir að börnin ættu erfitt með að tala 
um ættleiðinguna og gerðu lítið úr erfiðleikum þeirra (Beckett o.fl., 2008). Fræðimenn 
álíta að opin og einlæg tjáskipti séu lykilatriði til að ættleiðing takist vel (Brodzinsky, 
2006). Þótt ekki sé mikið vitað um uppruna barnsins skipti miklu að hvetja barnið til 
að tjá hugsanir, tilfinningar og ímyndanir um uppruna sinn. En stundum eiga foreldrar 
erfitt með að taka forvitni barna sinna og upplifa óþægilegar tilfinningar og jafnvel ógn. 

Það skiptir máli hvernig fjallað er um ættleiðinguna í fjölskyldu barnsins og það 
getur haft varanleg áhrif á vellíðan og aðlögun þess (Friedlander, 1999). Börn sem eru 
af öðrum kynþætti en kjörforeldrarnir sjá fljótt að þau líta öðru vísi út og það vekur 
spurningar. Foreldrarnir verða að taka afstöðu til hvort það sé gott fyrir börnin að 
samsama sig við menningu upprunalandsins. Friedlander (1999) leggur áherslu á að 
þótt ættleidd börn alist upp í menningu kjörforeldra sinna sé mikilvægt fyrir þau að 
skilja upprunamenningu og þjóðerni.  

Skólaganga barna af erlendum uppruna 
Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á skólagöngu barna af erlendum uppruna og 
innflytjendabarna. Í niðurstöðum rannsókna í mörgum löndum hefur m.a. komið fram 
jaðarstaða nemenda úr minnihlutahópum á ólíkum skólastigum (Brooker, 2002; Coard, 
2005; Drew og Demack, 1998; Gundara, 2000; Hernandez, 2004; Holm og Londen, 
2010; Nieto, 1999; Rumbaut og Portes, 2001; von Brömssen og Olgaç, 2010). Með 
jaðarstöðu er átt við að börnin nái ekki góðri fótfestu, þau verði að einhverju leyti 
utanveltu og þeim gangi illa bæði félagslega og í námi. Vel þekkt er einnig að nem-
endur úr minnihlutahópum séu metnir á grundvelli skorts eða vöntunar fremur en 
styrks og hæfileika og hefur slíkt stundum verið nefnt hallalíkan (deficit model). Á Íslandi 
eru dæmi þess að kunnátta í íslensku hafi verið notuð sem helsti mælikvarði á 
styrkleika nemenda en um leið hafi verið litið fram hjá margvíslegri annarri hæfni 
þeirra (Jónsdóttir og Ragnarsdóttir, 2010; Ragnarsdóttir, 2008). Í rannsóknum er 
einnig vel þekkt að litarháttur og uppruni getur skapað jaðarstöðu nemenda á öllum 
skólastigum (sjá t.d. Hernandez, 2004; Ladson-Billings, 2001; Nieto, 1999). Jaðarstaða 
getur einnig orðið hlutskipti barna sem eiga annað móðurmál en málið sem er ríkjandi 
í skóla og samfélagi (Brooker, 2002; Hernandez, 2004; Nieto, 1999). Með móðurmáli 
er yfirleitt átt við það mál sem barnið lærir fyrst og talar að staðaldri heima hjá sér í 
æsku. Elín nefnir að þetta sé reyndar ekki alltaf mál móður barnins, þótt oftast sé það 
svo. Móðurmálið sé ekki endilega það mál sem barnið verði leiknast í þegar fram líða 
stundir. Að sögn Elínar hafa margir góð tök á móðurmáli sínu ævilangt þótt þeir noti 
mest annað mál í daglegu lífi og starfi, en aðrir glata smám saman þeirri leikni sem þeir 
áður höfðu í móðurmálinu. Þetta á einkum við um fólk sem flyst til landa þar sem fá 
tækifæri bjóðast til að tala mál heimalandsins (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). 

Ættleidd börn á Íslandi koma í dag í langflestum tilvikum úr málumhverfi töluvert 
ólíku því íslenska (Íslensk ættleiðing, 2010). Þó að þau komi til Íslands á mismunandi 
aldri (mörg þó á aldrinum eins til tveggja ára eins og gögn í rannsókninni sem hér er 
fjallað um sýna) hafa þau reynslu af öðru málumhverfi. Spyrja má hvert sé í raun 
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móðurmál ættleiddra barna, þar sem reynsla þeirra úr öðru málumhverfi en íslensku 
getur verið talsverð. Málþroski ættleiddra barna hefur lítið verið rannsakaður í lang-
tímarannsóknum, en fyrstu niðurstöður þeirrar rannsóknar sem hér er fjallað um hafa 
ekki bent til málörðugleika hjá börnunum, nema þegar um þroskaseinkun er að ræða.  

Aðferð 

Rannsóknin hófst árið 2005 og markmið hennar er að skilja reynslu íslenskra 
fjölskyldna af því að ættleiða börn frá útlöndum. Tuttugu fjölskyldur taka þátt, tíu 
þeirra ættleiddu börn árið 2002 og tíu árið 2004. Haft var samband við Íslenska 
ættleiðingu til að ná sambandi við fjölskyldurnar.  

Rannsóknin er langtímarannsókn og er fyrirhugað að hún standi fram á unglingsár 
barnanna. Fylgst verður með högum, aðbúnaði og aðlögun fjölskyldnanna á rann-
sóknartímanum. Eigindlegum rannsóknaraðferðum er beitt og hálfopin viðtöl tekin 
við foreldra og börn. Hálfopin viðtöl eru valin til að fá eins nákvæmar upplýsingar um 
viðfangsefnið og hægt er (Flick, 2006; Kvale, 1996). Einnig er haft samband við 
kennara barnanna í síma eða tekin lengri viðtöl við þá þegar líður á rannsóknina. 
Líklegt er að ítarlegri svör fáist við rannsóknarspurningum er varða skóla og jafnaldra-
hópa þegar líður á rannsóknina. 

Nú hefur verið talað tvisvar við hverja foreldra, í fyrra sinnið árið 2005 og síðan 
2007/2008 þannig að það liðu u.þ.b. tvö ár milli viðtala. Viðtölin fóru fram á 
heimilum barnanna. Börnin voru oft viðstödd en ekki hafa verið tekin sérstök viðtöl 
við þau. Fyrirhugað er að taka næstu viðtöl við börnin sjálf og væntanlega munu raddir 
þeirra verða greinilegri í síðari niðurstöðum en í þessari grein er að mestu byggt á 
orðum foreldranna. Þegar seinni viðtölin fóru fram var u.þ.b. helmingur barnanna 
nýlega byrjaður í grunnskóla. Til þess að afla upplýsinga um hvernig leikskóladvölin 
hefði gengið var hringt í leikskólakennara barnanna. Þegar börnin hafa lengri reynslu 
af grunnskólanum verður haft samband við kennara þeirra þar. Öll viðtöl voru 
hljóðrituð og afrituð nákvæmlega. Til að gæta persónuverndar og trúnaðar við þátt-
takendur var öllum nöfnum sleppt. Viðtölin voru lesin margsinnis til að fá sem besta 
innsýn í þau og dregin út áhugaverð atriði, þau borin saman og fundin þemu (Flick, 
2006; Kvale, 1996). Í þessari grein verður fjallað um leikskóladvöl barnanna, samstarf 
foreldra við leikskólann, samskipti barnanna og væntingar foreldra og leikskólakennara 
til grunnskólagöngu barnanna.  

Niðurstöður og umræður 

Sautján telpur og þrír drengir frá Kína (14) og Indlandi (6) taka þátt í rannsókninni. 
Frá Kína eru einungis telpur. Þegar börnin komu til Íslands voru þau átta og hálfs 
mánaðar til sautján mánaða. Allir foreldrarnir höfðu atvinnu þegar viðtölin voru tekin. 
Menntun þeirra er ólík, allt frá grunnskólaprófi til háskólamenntunar. Flestir 
foreldrarnir eru gift hjón en í hópnum eru þó fjórar einhleypar mæður.  
 

Samstarf foreldra og leikskóla 
Í viðtölum við foreldra og leikskólakennara í leikskólum barnanna kom fram að 
samstarf var í öllum tilvikum gott. Foreldrar voru almennt ánægðir með leikskóla 
barna sinna og starfið þar. Leikskólakennararnir töluðu um fyrirmyndarsamstarf og 
áhugasama foreldra. Það styður niðurstöður rannsókna Linville og Lyness (2007) sem 
telja að samheldni, jákvæðni og opin samskipti í fjölskyldum séu allt þættir sem stuðli 
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að farsælli niðurstöðu og rannsókna Brodzinsky (2006) sem telur að opin og einlæg 
tjáskipti séu lykilatriði til að ættleiðing takist vel.  

Ein móðirin kom að eigin frumkvæði með möppu með myndum frá upprunalandi 
barnsins í leikskólann. Leikskólakennarinn sagði að mappan hafi oft verið skoðuð og 
um hana rætt. Börnunum hafi ekki þótt þetta neitt tiltökumál. Nokkuð bar á að 
foreldrar ættu erfitt með að yfirgefa barn sitt í leikskólanum. Foreldrar lýstu því að 
börnin þeirra hafi verið öryggislaus fyrstu árin og töldu mjög mikilvægt að börnin 
mynduðu tengsl við þá. Sumum foreldrum var það líka áhyggjuefni að börnin skorti 
hömlur í samskiptum við ókunnuga. Samkvæmt Chisholm (1998) sýna ættleidd börn 
stundum ókunnugu fólki óhóflega ástúð án varúðar sem börn sýna jafnan í sam-
skiptum við aðra og er slík ógagnrýnin vinsemd rakin til ótryggra geðtengsla eins og að 
ofan greinir. Móðir talaði um að dóttir hennar réðist nánast á nýtt fólk og vilji gleypa 
það. Einn leikskólakennari sagði um móður barns sem átti erfitt með tengjast 
börnunum í leikskólanum vegna þess að það vildi alltaf vera með fullorðnum: 

 
Mér fannst þegar ég talaði við hana, að slíta þetta samband hennar við fullorðna, 
þá fannst mér mamma hennar aðeins fara í vörn en það jafnaði sig mjög fljótt. 
Ég held hún hafi bara séð hvernig þetta gekk. Henni leið mikið betur.  
 

Annar leikskólakennari sagði:  
 
... ég þurfti að slíta nokkra strengi. Því þegar hún byrjar hér fyrir ári síðar þá er 
hún bara háð fullorðnu fólki og talar bara við fullorðið fólk og hangir í okkur 
fullorðna fólkinu og vill að við vinnum öll verkefni með henni, að við sitjum við 
hliðina á henni þegar hún er að gera eitthvað og horfum á hana allan daginn. 
Þetta er eitthvað sem hún var vön og ég talaði við mömmu hennar og mamma 
hennar sagði að þetta væri af því að það þurfti að mynda einhver tengsl við hana 
því hún er fósturbarn. Þá var lagt upp úr því að það væri einhver fullorðinn með 
henni og það væri þessi maður á mann samskipti. Ég sagði að við yrðum að 
breyta þessu. Þetta væri ekki það sem við vildum til frambúðar. Við tókum á 
þessu hérna og það gekk alveg ofboðslega vel. Það var bara ekkert langur tími 
og ekki mikil áreynsla að slíta þetta.  
 

Leikskólakennarinn taldi þetta hafa hindrað samskipti barnsins við önnur börn. 
Einnig taldi hún að hegðun barnsins stafaði af litlu sjálfstrausti og veikri sjálfsmynd. 
Um það sagði hún:  

 
Af því að hún á ekki að bera sig saman við fullorðna og ekki samsvara sig við 
fullorðna, það er ekki hægt. Þegar hún fer að vinna með krökkunum þá er hún 
bara jafnklár og þau og við þurftum aðeins að vinna í því líka, að hún sæi það.  

Mat leikskólakennara og foreldra á þroska barnanna 
Börnin í rannsókninni eru langflest afar efnileg og með góðan þroska, bæði vitrænan 
og félagslegan eftir því sem foreldrar og leikskólakennarar telja. Oft er börnunum lýst 
sem varkárum og að þau vilji ekki vera með eða taka þátt fyrr en þau geti 
óaðfinnanlega það sem verið er að gera. Félagslega gekk þessum börnum vel og þau 
höfðu eignast vini. Málþroski þeirra var yfirleitt góður og þau fóru sum að tala 
íslensku á svipuðum tíma og innfædd börn þótt þau hefðu ekki heyrt málið fyrr en þau 
voru um það bil eins árs. Nokkur barnanna eru með seinkaðan þroska og eiga sér sögu 
um áföll, þau höfðu þá gjarnan verið ættleidd af sjúkralista. Á sjúkralista eru veik eða 
fötluð börn og gengur þá ættleiðing hraðar fyrir sig.  

Öll börnin í rannsókninni fóru í leikskóla og var sammerkt með þeim að þau 
þurftu langan aðlögunartíma. Aðskilnaðurinn var erfiður fyrir marga foreldra sem 
höfðu lagt sig mikið fram við að mynda tengsl við börnin sem oft höfðu verið 
öryggislaus fyrstu árin og hreinlega límst við foreldra sína.  
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Börnunum hefur almennt vegnað mjög vel í leikskólunum að mati 
leikskólakennaranna í rannsókninni. Mörg þeirra eru virk félagslega og aðlagast 
barnahópnum vel.  

Sum barnanna voru nokkuð óörugg í fyrstu að sögn leikskólakennaranna. Einn 
þeirra lýsti því þannig: 

 
Hún er ekki vör um sig kannski, en hún spáir og skoðar aðstæður áður en hún 
hoppar út í það. Hún er yfirleitt alltaf glöð og kát hérna hjá okkur ... Hún er 
ofboðslega feimin. Hún er ekki sú sem að réttir upp höndina og segir það sem 
hún vill segja ef hópurinn er spurður.  
 

Þau börn sem áttu við erfiðleika að stríða, svo sem hegðunarerfiðleika áttu nokkuð 
erfitt í leikskólunum að sögn leikskólakennaranna. Einn þeirra sagði:  

 
Hann er með ofsalega mikla hvatvísi. Hann átti það til að nota handaflið við 
krakkana. En það hefur minnkað, við sjáum það ekkert í dag en við sjáum 
stríðni. Hann er mikið að stríða og stjórnsamur. Það er hluti af þessu að hafa 
allt ... í röð og reglu. Hann veit alveg hvernig hinir eiga að haga sér en gerir það 
ekki endilega sjálfur.  
 

Gögnin í rannsókninni styðja niðurstöður fræðimanna svo sem Dalen (2005), um 
að ættleidd börn búi yfir seiglu og styrk og þau geti snúið þroska sínum á jákvæðar 
brautir og yfirunnið mótlæti. 

Uppruni og litarháttur 
Í viðtölunum við leikskólakennarana kom einnig fram að sum barnanna höfðu 
áhyggjur af litarhætti sínum. Einn þeirra sagði: 

 
... hún var svolítið upptekin af því sjálf á tímabili. Mér finnst ekki krakkarnir vera 
að hugsa út í það ... Krökkunum finnst hún ekki neitt öðruvísi en þau, ég hef 
ekki fundist það hjá þeim. En hún var svolítið upptekin af þessu sjálf á tímabili. 
Hún hugsaði svolítið út í að hún ætti ekki pabba því að mamma hennar er ein 
með hana ... pabbi hennar ætti heima í Kína.... Það eru svo margar ljóshærðar 
stelpur í hópnum hennar. Það kom svolítið upp hjá henni að hún var sú eina 
sem var með svona dökkt hár, svona svart hár ... Hún vildi ekki vera brún í 
sólinni ... 
 

Þetta er samhljóma niðurstöðum Beckett o.fl. (2008) um að flest ættleidd börn séu 
forvitin um uppruna sinn og styður einnig niðurstöður Hawkins o.fl. (2007) um að 
kjörbörn eigi stundum erfitt með að tala um ættleiðinguna og finnist oft að þau séu 
öðru vísi en fjölskyldan.  

Sum barnanna höfðu orðið fyrir aðkasti vegna litarháttar síns eða fengið erfiðar 
spurningar og athugasemdir frá öðrum börnum sem særðu þau. Einn leikskólakennari 
sagði aðspurður hvort svo væri: 

 
Það hefur komið upp á milli þeirra: ,,Ég vil ekki sitja við hliðina á þér því þú ert 
svört“. En hún er ekki svört. Þetta hefur maður alveg heyrt. Við höfum alveg 
tekið á þessu, við vitum að gert er eins í skóla.  
 

Fleiri dæmi voru um samskipti milli barnanna sem tengdust litarhætti, t.d. var ein 
telpan spurð að því hvort hún væri úr súkkulaði. Drengur kom heim úr leikskólanum 
og sagði mömmu sinni að stelpa hefði sagt að hann væri ljótur á litinn. Hann velti 
litarhættinum talsvert fyrir sér, spurði mömmu sína hvort hún vildi vera brún og 
hvenær hann yrði hvítur. Þessar niðurstöður eru samhljóma rannsóknum þar sem 
komið hefur fram að litarháttur og uppruni getur vakið neikvæða athygli barna og 
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valdið viðkomandi erfiðleikum (sjá t.d. Hernandez, 2004; Ladson-Billings, 2001; Nieto, 
1999). 

Yfirleitt áttu börnin í rannsókninni ekki systkini nema foreldrarnir hefðu ættleitt 
fleiri börn. En ein telpan frá Kína á tíu árum eldri íslenska systur. Þeirri telpu hefur 
verið strítt á því að eiga „hrísgrjónasystur“ og hún hefur ekki jafnað sig á því að vera 
ekki lengur miðpunktur fjölskyldunnar. 

Uppnefnið „hrísgrjónasystir“ bendir til þess að fordómar séu hér viðloðandi 
gagnvart Asíubúum en það er einmitt skoðun einnar móðurinnar sem segist vilja 
undirbúa telpuna sína (frá Kína) til að vera sterk því að hún eigi sjálfsagt eftir að lenda 
í einhverju.  

Í þeim tilvikum þegar ættleiddu börnin voru fötluð eða áttu við aðra erfiðleika að 
stríða, gerðu foreldrarnir lítið úr vandamálum tengdum litarhætti, þau hefðu um mikil-
vægari mál að hugsa. 

Einn leikskólakennarinn nefndi að athygli barnanna hefði frekar beinst að öðrum 
börnum en þeim ættleiddu: 

 
Við erum með og höfum verið með börn hérna sem að eiga tvær mæður, og ég 
hugsa að þau hafi fengið fleiri spurningar en hún.  
 

Börnin vöktu oft athygli vegna útlits og litarháttar en aðallega á jákvæðan hátt eins 
og ein móðirin sagði.: 

 
Þetta er náttúrulega stelpan með svarta hárið sko, en allt í jákvæðu sko. Þeim 
finnst hún ægilega skemmtileg og ægilega sæt, það hjálpar! 
 

Sum barnanna vöktu annars konar athygli vegna útlits síns. Einn leikskólakennari 
sagði:  

 
Hún er búin að vera frekar áberandi barn á leikskólanum ... Hún er svo lítil og 
nett. Falleg stelpa. Þeir sem eru svona litlir og nettir fá alltaf, hvað heitir það?... 
Þeir eru á handlegg. Það eru alltaf allir í mömmuleik með þau. Það er búið að 
vera svolítið svoleiðis með hana. Eitthvað sem við þurftum að taka á og tókum 
á þegar hún kom hingað á eldri deildina. Þá var hún að verða fimm ára. Þá 
tókum við fyrir þetta. Ég bannaði þetta.  

Væntingar til grunnskólagöngu barnanna (leikskólakennarar og foreldrar) 
Leikskólakennararnir voru almennt bjartsýnir á grunnskólagöngu barnanna. Þeir 
töluðu margir um að börnin hefðu skarpan huga og væru dugleg á bókina. Þetta styður 
niðurstöður rannsókna Dalen (2005), Marcovitch o.fl. (1997) og Dalen og Rygvold 
(2006) sem getið er hér að ofan. Einn lýsti einni kínversku telpunni svona: 

 
Hún er lausnamiðuð. Hún er oft mikið að pæla og hugsa, hvað sé skynsamlegt 
og ... Gaman að tala við hana líka. Svo er hún bara dugleg að teikna, hreyfa sig ... 
hún er bara svo góð á öllum sviðum. 
 

Annar leikskólakennari orðaði væntingar sínar svona: 
 
Ég held að hún verði bara, hún taki því bara létt, ég hef ekki nokkrar áhyggjur af 
þessari stelpu, það náttúrulega hjálpar að það fór dálítið stór hópur hérna frá 
okkur og lenda saman í bekk og en ég hef engar áhyggjur af henni.  
 

En sumir kennararnir voru svolítið hugsandi vegna væntanlegrar grunnskólagöngu, 
einn þeirra sagði: 

 
Það eina sem við höfum verið að velta fyrir okkur, við spáum í því sem gerist 
þegar þau fara í skóla, síðasta árið gengur út á það, að hugsa framtíðina og það 
sem við veltum fyrir okkur og veltum vöngum fyrir, það er að hún er lituð.  
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Foreldrarnir töldu flestir börn sín vera vel undirbúin fyrir grunnskólagöngu, enda 

höfðu þeir átt gott samstarf við leikskólakennarana og átt fundi með grunnskóla-
kennurum barna sinna. Leikskólarnir væru flestir í góðu samstarfi við grunnskólana og 
börnin hefðu farið þangað í heimsóknir. Margir foreldrar lýstu þó nokkrum ótta við að 
börnin yrðu fyrir aðkasti eða stríðni vegna litarháttar síns.  

Lokaorð 

Rannsóknin leiðir í ljós að börnin hafa aðlagast vel innan fjölskyldna og leikskóla. 
Foreldrarnir höfðu lagt mikið á sig til að mynda gagnkvæm tengsl við börnin og gera 
þau örugg. Að mati leikskólakennara stóðu börnin öðrum börnum fyllilega jafnfætis 
og þeir voru bjartsýnir um að börnunum farnaðist vel í grunnskóla. Sjálfsagt er þó að 
hafa í huga að uppruni og litarháttur barnanna mun vekja forvitni og umtal og ef til vill 
valda einhverjum þessara barna óþægindum. Það skiptir því miklu að börnin séu örugg 
og félagslega sterk.  

Gögn rannsóknarinnar segja ekki enn þá mikið um hvernig börnin líta á sig eða sjá 
sína framtíð. Það mun skýrast þegar viðtölin verða tekin við börnin sjálf. Of snemmt 
er að segja til um hvernig börnunum muni verða tekið í grunnskólunum en farsæl 
leikskólaganga þeirra og góð tök þeirra á íslensku máli gefur tilefni til bjartsýni. 
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“I started to feel worse when I understood 
more” 

Polish immigrants and the Icelandic media 

Helga Ólafs  
Małgorzata Zielińska  

Even though the media wants to mirror, should mirror and mirror the social 
reality they work within, the media reality is always a virtual reality created by 
their own recreation and interpretation.  

(Birgir Guðmundsson, 2007a, p. 11, our translation) 
 

Media plays an important and special role in society – they convey the reality and at 
the same time influence it. Sociological and ethical responsibilities among journalists 
have gained increased attention in the past decades. Societies have become more 
multicultural and conflicts have arisen because of different values, cultures and 
religions. According to the International Federation of Journalists (2007) fulfilling the 
goal of the media, that is, reflecting the opinions of all and providing the raw material 
of information for societies with many languages, religions and cultures – has never 
been more difficult, or dangerous. Even though the media is more aware of their 
crucial role in the public representation of unequal social relations, they all too often 
produce shocking examples of xenophobic reporting and racist portrayal (Cottle, 
2000). In this article we will reflect on the role of the media in portraying migrants, 
seen from the perspective of migrants, more specifically Poles in Iceland.  

The purpose of this paper is to examine whether a better understanding of 
Icelandic and a subsequent better understanding of the Icelandic mass media among 
Polish immigrants in Iceland correlates with their perception of discrimination in the 
media. The hypothesis that there can be a correlation between the perception of 
discrimination and other factors, such as language skills, the length of stay in Iceland 
and the frequency of using the Icelandic media, came from an interview, where one of 
us asked a young Polish woman working in a kindergarten, whether she had 
experienced any discrimination. She answered: 

 
Not directly, not me. But... you know what, I just started to feel worse here, 
when I understood more. You know, when I started to read newspapers. I'm 
not saying I read all of them and that I'm perfectly able to do that, but I 
understand the main point of the article, right? And sometimes it's just too 
much; I would sometimes rather not read them at all. Because I think that what 
is really not good, is that they write all these bad things. 

New Iceland - new reality 

From the middle of the 20th century to the mid-1990s, the proportion of foreign 
nationals in Iceland remained under 2% of the population. Over the past decade, their 
proportion has tripled and was, in December 2006, approximately 6% of the 
population, and in 2008 rose to 7,4% (Hagstofa Íslands, 2009). Even for the rapid 
increase of migrants the Icelandic government didn´t approve an integration policy 
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until 2007. At that time it was estimated that about 10% of the workforce were 
foreign nationals (Ministry of Social Affairs, 2007). The policy is based on the general 
ideas of multiculturalism. It involves recommendations about how to encourage 
immigrants to be active participants in Icelandic society but limited about the 
strategies for participation (Eva Heiða Önnudóttir, 2009). Interestingly, according to 
Eva Heiða Önnudóttir (2009), even though the policy values integration, a definition 
of what is meant with integration is not included. But integration as a concept has 
been understood in different and contested ways (see e.g. Loftsdóttir, 2009). The 
national language is an important element of national identity (see e.g. Unnur Dís 
Skaptadóttir, 2004) and media has a vital role in constructing the shared ideas and 
values of the society. Special emphasis is to protect the Icelandic language and 
knowledge of the language as the key to Icelandic society, and a deciding factor in the 
successful integration of immigrants (Ministry of Social Affairs, 2007). But integration 
involves more than learning the language – it involves their participation in the society, 
their self-image, their relation to their home country and relationship between the 
home country and the new one, plus legal rights in the new country (Eva Heiða 
Önnudóttir, 2009). A parliamentary resolution about immigration policies 
recommended in 2008 that the media should realistically represent immigrants as a 
part of society (Ministry of Social Affairs and Social Security, 2008). Whether the 
national media facilitates or delays integration depends on the chosen media policies 
and the contents of media. According to a research from 2005 (Hlöðversdóttir, 2005) 
TV executives in Iceland agreed that their reason for not having a policy, was due to 
the small population of migrants.  

The same year as the integration policy was approved in Iceland it was stated in a 
report from ECRI, The European Commission against Racism and Intolerance (2007), 
that the private broadcast television was guilty of stereotypical remarks and negative 
discussion about immigrants. ECRI recommended that the Icelandic government 
should participate in a debate and discussion with the national media. Icelandic 
research has also confirmed that media discourse has created a stereotype of 
foreigners as threatening, usually Eastern European men, connected to organized 
crimes, rapes and fighting (Jón Gunnar Ólafsson, 2008). “News about foreigners can 
easily look like it´s only bad things that they do. It is because the nature of news is 
negative, or as a wise man said: Dogs that bark during the night are newsworthy, but 
not the silent ones,” wrote Jón Kaldal, the editor of Fréttablaðið (Jón Kaldal, 2007, p. 
22). According to Jessica ter Wal (2003) the value of negativity is used selectively; 
themes that are negative in migrants' lives, such as discrimination or unemployment, 
do not receive the same attention as themes related to violence, conflicts and crises. 
This is especially relevant in countries of more recent immigration, where some 
groups are systematically portrayed more negatively than others, and problems of 
migrants tend to be described from the perspective of the majority group. And even 
though journalists state that they are just registering facts, their presentation of news is 
by its very nature selective (ter Wal, 2003). 

Research on media and migration is scarce in Iceland. ECRI (2007) commented 
about the lack of research about discrimination and the status among minority groups 
in Iceland, including immigrants, in aforementioned report from 2007. The Media 
Watch has monitored media coverage about immigrants and according to the report 
from 2007, one third of the coverage in Iceland was in relation to crime and police 
matters (Creditinfo, 2007). It is not uncommon in most European countries that the 
discussions about immigrants are too often in regard to crimes and prejudice, which 
results in deprecation towards them. Consequently, immigrants avoid national media 
and seek instead news from transnational media (see e.g. Alghasi, 2009; Christiansen, 
2004). According to the International Federation of Journalism (2007), some media 
even encourage prejudice and subjectivity rather than fight against it.  
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Methods 

The research we have done was both qualitative and quantitative. The qualitative study 
is a part of Malgorzata Zielinska's doctoral research project about adult education of 
Polish migrants in Iceland in the light of the critical pedagogy of place. The research 
was supervised by Prof. Maria Mendel (University of Gdansk) and Dr. Hanna 
Ragnarsdóttir (University of Iceland).1 The data collection took place in Reykjavík in 
the academic year 2009-2010. Semi-structured, in-depth interviews have been taken 
with 34 adult Poles who had been living in Iceland for at least 1 year. They had 
different educational backgrounds – almost 50% with higher education, others had 
less formal education.  

The quantitative study is a part of Helga Ólafs´ doctoral research project about 
immigrants’ representation in the media. The data collection was done in 2008, a part 
of her MA thesis in Journalism and Communication2, supervised by Prof. Thorbjörn 
Broddason and Rannveig Thorisdóttir, adjunct in Sociology. The survey was based on 
a convenience sample and conducted with migrants of Polish origin 3  in various 
companies in Iceland with a remarkable amount of Polish workers. In addition, the 
survey was also carried forward through the internet by email lists and through the 
Polish consulate. In total, 649 Poles answered the questionnaire about their media 
usage and their perception of discrimination. The sample reflects age and duration of 
residence in Iceland. The questionnaire was translated into Polish.  

Results 

We should notice here that it was difficult for us to assess the real level of our 
respondents' language skills, so we need to trust their self-assessment. When it comes 
to foreign language skills – some Poles, usually the older ones, did not speak English 
before coming to Iceland, but Russian or German instead (English was introduced as 
the first foreign language in Polish schools only after the 1989). Poles who spoke 
English could more easily communicate after arrival, but sometimes had less 
motivation to learn Icelandic. Still, some people didn't speak Icelandic after many 
years of their stay in Iceland, while some others learned it rather quickly. The majority 
of Poles in the survey (roughly 70%) wanted to learn more Icelandic. The length of 
stay plays an important role in how Poles assess their language skills. Among those 
living in Iceland for three years or longer, more than 80% assessed their Icelandic 
language skills as good, compared to 15% living in Iceland for 2-3 years. However, 
people learned Icelandic in various ways and many have learned it at work - from their 
boss or colleagues. Therefore, they were sometimes good at communicating with 
others, but not able to read newspapers.  

There is significant relation between newspaper reading and self-assessment in 
Icelandic. Among those who read them daily or almost daily, 64% assessed their 
Icelandic as good, 46% as reasonable and a third claimed they didn't know Icelandic. 
Even though their Icelandic was not always good, almost 70% of respondents 

                                                           

1 It was supported by Iceland, Lichtenstein and Norway, with a grant received from the Norwegian 
Financial Mechanism and the European Economic Area Financial Mechanism, through the 
Scholarship and Training Fund. 

2 It was supported by the Intercultural Centre and the Development Fund for Immigration. 
3 Polish migrants were 11.000 or 45% of the population of migrants 2008. A migrant is defined as a 

foreign national who has settled long term in Iceland but is born overseas, or both of whose parents 
are born overseas or have held foreign citizenship at some time (Ministry of Social Affairs, 2007). 
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monitored newspapers, especially Fréttablaðið. Most often they read currency 
exchange rates, weather forecasts, advertisements, and skimmed through pictures and 
headlines. In the interviews some people explained that if they found the topic of an 
article interesting, they asked their Icelandic colleagues to tell them more about it, or 
checked the information online. 

When we take into consideration the group who doesn't speak Icelandic at all and 
is not able to understand articles in this language, it seems logical that they would have 
less knowledge about the media and, therefore, they would not have access to the 
discourse about immigrants. However, most of the people we talked to were still able 
to follow the news in Iceland, either from the English or Polish language media, or 
from other people. About 60% had access to Polish satellite television and there was 
significant positive relationship between watching Polish TV and the length of stay in 
Iceland. Eight of every ten used Polish websites daily or almost daily, compared to 
about 20% who used Icelandic websites, while 96% had access to the Internet. Most 
of the respondents in interviews mentioned also that they were getting to know what 
was going on in Iceland also from other people, who were able to understand 
Icelandic. Therefore, even the people who were not able to follow the news 
themselves, could still know what was going on and could have an opinion about it. It 
is important to notice, however, that in such cases the information mediated through 
other people may not have been exact. Firstly, there may have been 
misunderstandings either in the way the mediator had read the information, or in the 
way it was mediated to the respondent. Secondly, Icelandic workmates may have 
silenced some information, if it was discriminatory or offending for the immigrant in 
their view.  

Still, the people who told us they felt discriminated against by the media discourse, 
generally understood some Icelandic and were able to read newspapers. According to 
our data, the better Poles assessed their Icelandic skills, the more negative they 
thought the coverage was about Polish people in Icelandic media. Roughly 43% of 
those who assessed their Icelandic as good thought the discourse about Poles was 
negative and 23% thought it positive as can be seen in figure 1.  
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Figure 1. Opinion about the coverage about Poles in Icelandic media analyzed by the 
participants own assessment in Icelandic language 
 

The number is higher when asked about the discourse about foreigners in general. 
Asked whether they agree or not with the statement that coverage about foreigners is 
often unfair nearly 56% agreed with the statement, about 28% are neutral and 16% 
didn´t agree among those assessing their Icelandic good (it is interesting that Poles 
thought the discourse about other foreigners was worse than about themselves – we 
will come back to this issue) as can been seen in figure 2.  
 
 

 

Figure 2. Opinion about the statement: Coverage about foreigners in Icelandic media is often 
unfair. Analyzed by the participants own assessment in Icelandic language 
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Likewise, the better Poles assessed their Icelandic skills, the more often they said 
they had been discriminated because of their nationality (45% of those who said their 
Icelandic was good, compared to 37% of those who said it was bad).  
 

The coverage and the image of migrants  
The longer Poles lived in Iceland, the more negative opinion they had about the media 
discourse related to Poles. Roughly 30% of the people who had lived in Iceland for 
three years or more thought the discourse was negative, compared to a little less than 
13% of those who had lived there for a year or less. The number was higher when 
asked if they agree with the statement that the coverage of foreigners is often unfair – 
roughly 43% living in Iceland for three years of more agreed with the statement, 
comparing to one third who had lived there for a year or less. In both these questions 
the correlation was significant.  

In the interviews there was nobody who said that the image of Poles in the media 
was good. According to the survey, only 2,2% of respondents regarded the coverage 
about Poles as positive. When asked about the image of foreigners in Icelandic media, 
almost 40% agreed with the statement that it was often unfair; almost half were 
neutral and 11,5% disagreed. Sometimes, however, the people we talked to were either 
justifying the discourse or having strategies of coping with it. Often the respondents 
offered explanations of why the media discourse was bad: 

 
Respondent (R): [about the recent change in the immigration policy]… a lot of 
people came at that time, various people, also criminals, one murderer came 
about 2 years ago and the whole police in Europe was looking for him. People 
started to steal...  
Interviewer (I): But did it have an impact on how others were being treated?  
R: I feel bad, for example. Because you get up in the morning, go to your mail 
box, you open a newspaper and you see something about Poles, you know, on 
the first page. Something about a murderer, or that they steal or somebody has 
raped somebody else... And of course it's Poles, very often it's Poles. When I 
came to work later, I felt very bad about it. Here Icelanders tell me – “Don't 
worry, it's not your fault. Icelanders do bad things too!”. But still! There are so 
many of us here...  
 

Many other people shared the view that opening the borders for everyone without 
having to show a clean criminal record started the negative discourse and, 
consequently, made life more difficult for them. One construction worker said: 

 
When they opened the border, there was a big influx of Poles who... who had to 
come here, who were escaping Poland. And they started making a mess, robbing, 
stealing, etc. And here everything gets in the media – the TV, newspapers. And I 
noticed that people started to see us differently. 
 

Some people were saying that their situation was still much better than the 
Lithuanians', who have an even worse portrayal in the media and because of that, they 
often can't find work.4 None of the Polish respondents pointed to having troubles 
with finding work because of the discourse, but only about their own feelings and the 
changing relations with Icelanders. Apart from people who were saying that the 
discourse was a natural response to the crime that had actually happened, others were 
blaming newspapers for showing a biased view of Poles and making the atmosphere 
worse. One person noted that Polanski had always been cited in the Icelandic media 
as a French director, until he started having problems with the law – and then he was 
                                                           
4 As a matter of fact, also Lithuanians feel especially badly shown in the media and they even formed 

an association to counter that.  
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suddenly Polish. One young woman was so bothered by the discriminatory articles 
that she called the newspaper and talked to a journalist who wrote one such article:  

 
I just wanted to say what I think, just to feel better, (...) that I agree with some 
things, but I totally don't agree with other things. (…) I told him there were only 
bad things and he said „But how can I get to know about the good ones? You 
never talk to us.” You – that is – Poles, because his objections were directed to 
the nation, and I thought it was as if he wanted to stab us with a knife. It wasn't 
even connected to me personally, though actually it was, right? I was awfully 
annoyed by this article, but he was saying – „You don't call us. How can I know 
that you're doing something good? I'm not a clairvoyant.” And I told him: „It 
seems to me that up till now there are only bad things.” (…) And you know, I 
started to try to look at it from their perspective, how they all see it – the elderly, 
the youth, who only hear these things about us, then it all looks so different, 
right? (…) I think many young people have a negative attitude to us. To Poles, 
Lithuanians, it doesn't really matter, they put us all into one bag...  
 

Both this woman and another one were showing the discourse in the media as 
being an effect of a lack of effort from the newspapers to show a more just image of 
immigrants. They were saying that it is not difficult to write about crimes, while it 
takes more effort to search for other information. The other woman, who had been 
living in Iceland for almost 20 years and used the Icelandic media all the time, said: 

 
It's easy to criticize and talk about bad things. (…) But about other things, there 
are different questions: If it's not an Icelander, why should we talk about other 
nations? (…) they don't want to promote non-Icelanders, that's why they don't 
come to our events. They are invited, but if there are no Icelanders, they won't 
come, it's envy. (…) And I know I'll always be just a foreigner here. 
 

Those who understand the language more and who use the Icelandic media, feel 
more discriminated than those who don't. Some even say it is better not to speak 
Icelandic, so that one doesn't feel so bad. It does not happen only when talking about 
the media – one woman who was describing the discrimination at work lamented, 
“Often it's better not to understand it, because if you don't understand, at least you 
don't know about all this.” Another man said that he had felt safer before learning 
Icelandic and using the local media: 

 
It made my life easier in the beginning, that I didn't know what was happening 
in this country. I thought I was living in a very peaceful place, that nothing was 
happening there. (…) But then when I started to analyse it, then they were 
writing that somebody got beaten on Laugavegur, that somebody stole 
something, right? (…) suddenly I got to know that there was a brothel close to 
my apartment, (...) somebody was selling marijuana close to my place (…). So 
finally I realized that some things happen here just as they do everywhere. 

Conclusions and recommendations 

To summarise, the media discourse about immigrants in Iceland is generally 
considered to be negative by Poles. The more our respondents understood Icelandic, 
the longer they stayed in Iceland and the more frequently they read newspapers – the 
more they considered media discourse to be discriminatory against Poles. However, 
they often considered the discourse to be worse about foreigners in general than 
about Poles in particular, and in interviews they were especially pointing to the 
unfavourable portrayal of Lithuanians. This reaffirms aforementioned research results 
about the creation of stereotypes by the Icelandic media – migrants are often 
portrayed as dangerous Eastern European men (Jón Gunnar Ólafsson, 2008). 
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Our research also points to the conclusion that the discourse about immigrants is 
actually often discriminatory, and that the discrimination is not only imagined – since 
the better the respondents were able to understand articles, the more they felt 
discriminated. In a new report from European Commission Against Racism and 
Intolerance (ECRI, 2009) ECRI reaffirm their concern about the racial prejudice and 
lack of tolerance amplified in the media. ECRI suggests that the Icelandic media 
should scrutinise their reporting, so that they do not contribute to the unpleasant 
atmosphere towards minority groups. According to the International Federation of 
Journalists (2007) the problem is that too many journalists don´t attempt to mirror the 
positive sides of societies in relation to different races and cultures.  

Jessica ter Wal (2003) has pointed out that background reporting on immigrants is 
limited and little attention is paid to everyday common aspects of migrants' lives. 
According to the data from the Media Watch, only in roughly 17% instances 
immigrants participated in debates about migration (Creditinfo, 2007). According to 
research among Asian teenagers in Iceland (Hlöðversdóttir, 2005) the results shows 
that immigrants invisibility in the media is one of the main reasons why they don´t see 
themselves as a part of the community. Another consequence is that immigrants 
experience themselves as excluded from the society they live in - from the dominant 
culture and political experience. To solve this problem it has been recommended to 
involve immigrants in creating the discourse about them, also by hiring people with 
immigrant background in the media (see e.g. ter Wal, 2003; Klute, 2006). This way 
media can reflect multicultural society more fairly – they can gain more insight into 
their lives, increase the connection to ethnic minority societies, as well as introduce 
new perspectives. Several transnational projects concerning media and minorities have 
been established by the Dutch umbrella organization Mira Media, founded in 1992. 
Their main goal is to achieve more diversity and ethnic pluralism by supporting the 
participation of immigrants in the media. Diversity policies and various initiatives to 
promote diversity, particularly in public service broadcasting, have been developed in 
Europe since the 1960s according to Hulten and Horsti (2010). Now in the 21stt 
century there is a variety of strategies to increase representation of minorities and 
recruitment of journalists with minority background in mainstream media. Susan Bink 
(2007) in her article about the situation in the Netherlands claims:  

 
To make cultural diversity part of broadcast reality requires change. This change 
is needed in both the production and distribution of radio programmes and 
personnel policies. Personnel have to be re-trained. Diversity policies have to be 
introduced, implemented and monitored. Journalists should debate how to 
make their structures accessible to journalists from minority or excluded groups. 
Minority spokespersons will have to be empowered to put themselves in the 
picture. Media training centres need to review their curricula and most 
important of all, more young people from immigrant and of ethnic minority 
origins will have to choose career in the media (p.252). 
 

It is generally believed – both in Nordic countries and worldwide – that learning 
the language is the key element to adjusting to a new society (see e.g. Unnur Dís 
Skaptadóttir, 2004; Hlöðversdóttir, 2005). As stated in the Icelandic integration policy, 
knowledge of the Icelandic language is the key to the Icelandic society, and can be a 
deciding factor in the successful integration of immigrants (Ministry of Social Affairs, 
2007). However, the results of our analysis show that the more migrants learn the 
language, the more they feel discriminated – which may in fact make them less willing 
to integrate with the rest of the society. This is confirmed by our respondents. 
According to our results, the better Poles are skilled in the Icelandic language, the 
worse they feel treated, which is a serious matter concerning the multicultural society 
Iceland has become, and not in coherence with the aim of Icelandic integration policy. 
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Afbrot og refsingar 

Íslendingar í dómarasæti 

Helgi Gunnlaugsson 
Snorri Örn Árnason 

Afstaða borgaranna til dómstóla og réttarkerfisins er mikilvæg í lýðræðissamfélagi 
nútímans enda telja margir að dómar eigi að endurspegla réttarvitund borgaranna. 
Rannsóknir hafa sýnt að meirihluti Íslendinga álítur refsingar of vægar hér á landi og 
hertar refsingar eru ósjaldan réttlættar með vísun í almenningsálit (sjá t.d. Helgi 
Gunnlaugsson, 2008). Dómar sem ganga í berhögg við siðferðis- og réttlætiskennd 
borgaranna geta grafið undan trausti á réttarríkinu og því er brýnt að rannsaka 
málefnið af kostgæfni. En á hverju byggja viðhorfsmælingar á refsingum? Hver er 
réttarvitund borgaranna þegar kemur að viðurlögum? Þekkja þeir viðurlögin og 
beitingu þeirra? Eru borgararnir refsiglaðari en dómstólar? 

Í erindinu verður greint frá hluta af stóru norrænu rannsóknarverkefni sem fræði-
menn frá öllum Norðurlöndunum fimm taka þátt í. Markmiðið er að rannsaka viðhorf 
almennings til refsinga út frá ólíkum sjónarhornum. Beitt er mismunandi aðferðum til 
að öðlast dýpri sýn í réttarvitund borgaranna og kannað hvort hún sé frábrugðin 
réttarvenjum dómstóla.  

Í fyrsta lagi var framkvæmd símakönnun meðal úrtaks borgaranna þar sem spurt er 
um afstöðu þeirra til nokkurra staðhæfinga um afbrot og refsingar. Í öðru lagi var 
settur saman hópur starfandi dómara sem úrskurðaði um refsingar í tilteknum afbrota-
málum út frá þeim dómavenjum sem hér ríkja. Í þriðja lagi var framkvæmd póst-
könnun meðal úrtaks borgara þar sem svarendur taka afstöðu til sömu mála og hópur 
dómaranna hafði gert. Í fjórða lagi voru settir saman rýnihópar til að taka fyrir einstök 
brotamál sambærileg þeim sem dómarahópurinn og póstkönnunin tóku fyrir og 
niðurstaða hópanna síðan fengin fram. 

Í erindinu verður sjónum einkum beint að póstkönnuninni og refsiákvörðunum 
dómaranna. Byggt er á úrtaki 3000 Íslendinga á aldrinum 18-74 ára og hópi þriggja 
dómara við héraðsdómstóla. Spurningalisti var sendur heim til svarenda og voru þeir 
beðnir um að dæma í sex ólíkum brotamálum út frá sömu atvikalýsingu og dómararnir 
fengu. Hversu stórt hlutfall svarenda vill dæma viðkomandi brotamann í fangelsi? 
Hvaða refsingu álíta þeir að íslenskir dómstólar myndu kveða upp? Er munur á 
afstöðu svarenda eftir kyni og aldri? Hvaða dóma felldu íslensku dómararnir? Er 
munur á afstöðu almennings og dómara hvað varðar mat á sömu afbrotamálunum? 
Eru dómstólar mildari en almenningur telur? 

Fangelsismál á Íslandi 

Eins og kunnugt er hefur álag á fangelsiskerfið á Íslandi vaxið mjög á síðustu árum. 
Dómum hefur fjölgað og refsilengd þeirra sömuleiðis. Árið 2000 bárust rúmlega 300 
óskilorðsbundnar fangelsisrefsingar til fullnustu hjá Fangelsismálastofnun ríkisins en 
fjöldinn var kominn í á fimmta hundrað árið 2009 (sjá Fangelsismálastofnun ríkisins, 
2010). Heildarrefsitíminn hefur jafnframt aukist mjög eða úr rúmlega 200 árum árið 
2000 í yfir 300 ár í fangelsi árið 2009. Hlutfall lengri dóma hefur einnig vaxið. Um 12% 
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dómanna fólu í sér eitt ár eða lengur í fangelsi árið 2000 en hlutfallið var komið í um 
16% árið 2008.  

Fangelsisrýmum hefur ekki fjölgað í samræmi við þróun dóma og aukna lengd 
þeirra. Fangelsi landsins eru yfirfull og taka ekki við fleiri föngum að óbreyttu. Biðlisti 
hefur því myndast og aldrei hafa fleiri beðið eftir fangelsisplássi en árið 2010. Á þriðja 
hundrað brotamanna biðu eftir því að afplána dóm sinn í fangelsi í fyrra („Skortur á 
fangelsum“, 2009). Nýja bráðabirgðafangelsið sem opnað var að Bitru í maí 2010 
dregur vafalítið úr vexti biðlistans en nær varla að slá á hann. Ljóst er að bráðra úrræða 
er þörf í fangelsismálum. Ekki síður er brýnt að huga að stefnumótun til lengri tíma 
hvað varðar þróun ólíkra úrræða til afplánunar dóma, hvort sem er innan eða utan 
fangelsa. Jafnframt má búast við fjölda dóma er snerta efnahagsbrot á næstu misserum 
sem líklega eiga enn eftir að þyngja róðurinn í fangelsismálum landsins. 

Ástæður fjölgunar dóma eru ýmsar. Fjölgun brota í samfélaginu samkvæmt 
gögnum lögreglu skýrir aukninguna að einhverju leyti (Helgi Gunnlaugsson, 2008). 
Fíkniefnabrotum hefur til að mynda fjölgað mjög á síðustu árum á sama tíma og 
umfang málanna hefur vaxið. Sömuleiðis hefur kynferðisbrotum fjölgað verulega. 
Aukin áhersla og frumkvæðisvinna lögreglu í fíkniefnamálum skýrir vafalítið aukn-
inguna að miklu leyti um leið og ljóst er að fíkniefni virðast hafa náð víðtækri 
útbreiðslu í samfélaginu. Opinber umfjöllun um kynferðisbrot hefur stuðlað að 
aukinni vitund borgaranna um alvarleika þeirra sem hugsanlega hefur ýtt undir að 
brotin eru kærð meira en áður. Öðrum ofbeldisbrotum hefur þó ekki fjölgað að sama 
skapi (Ríkislögreglustjórinn, 2010).  

Breytt samsetning fangahópsins sýnir þróunina vel hvað varðar fíkniefni og 
kynferðisbrot. Árið 2000 sátu um fimm prósent fanga inni fyrir kynferðisbrot en 
hlutfallið var komið upp í 13 prósent árið 2008. Fíkniefnaföngum fjölgaði mjög á 
síðasta áratug 20. aldar eða úr 6% árið 1991 í 25% árið 2000 en hlutfallið var í kringum 
28% árið 2008 (Gunnlaugsson, í prentun).  

Aukning brota samkvæmt gögnum lögreglu skýrir þó ekki þróunina í 
fangelsismálum nema að hluta til. Öðrum ofbeldismálum en kynferðisbrotum hefur 
ekki fjölgað með sama hætti. Þrátt fyrir það hefur föngum sem sitja inni fyrir annað 
ofbeldi en kynferðisbrotum fjölgað verulega. Árið 2000 sátu sjö prósent fanga inni 
fyrir annað ofbeldi en kynferðisbrot en árið 2008 var hlutfallið komið í 16% 
(Fangelsismálastofnun, 2010). Skýringin gæti að hluta til legið í alvarlegri ofbeldis-
málum en áður sem leiða til lengri dóma. Ástæðan gæti einnig legið í breyttri refsi-
pólitík. Gagnrýni á dómstólana fyrir milda dóma ekki síst í ofbeldis- og kynferðis-
brotamálum hefur verið hávær (sjá t.d. leiðara Morgunblaðsins, 2007). Kröfur um 
hertar refsingar hafa verið áberandi og raddir af því tagi heyrst víða. Viðhorfsmælingar 
sýna að almenningur telur refsingar of vægar sér í lagi hvað varðar kynferðisbrot 
(Helgi Gunnlaugsson, 2008). Fátítt er hins vegar að dómstólar séu gagnrýndir fyrir of 
þunga dóma eins og t.d. fyrir sum fíkniefnabrot þar sem efri rammi refsilöggjafarinnar 
er iðulega nýttur. Frekar er bent á þungar refsingar í þeim málaflokki til stuðnings því 
sjónarmiði að þyngja beri refsingar fyrir önnur brot til samræmis (Freyr Ófeigsson, 
2007).  

Ýmislegt bendir til að dómar í ofbeldis- og kynferðisbrotamálum hafi þyngst á 
síðustu árum (sjá t.d. Ragnheiður Bragadóttir, 2009; Sigurður Tómas Magnússon og 
Hildigunnur Ólafsdóttir, 2003; Svala Ólafsdóttir, 2009). Refsilöggjöfin býður upp á 
talsvert svigrúm fyrir dómsvaldið til ákvörðunar refsingar og dómar í sumum brota-
flokkum hafa smám saman verið að þyngjast og því færst upp refsiskalann. Ekki er 
ósennilegt að kröfur um hertar refsingar frá almenningi, opinberri umfjöllun og jafnvel 
dómsmálaráðherra (sjá t.d. „Þyngri dómar“, 2006) hafi haft áhrif á þessa þróun. 
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Almenningur og ákvörðun refsinga 

Í ljósi framangreindrar þróunar um fjölgun fanga og þyngri refsingar á síðustu árum 
verða spurningar um afstöðu almennings brýnni en ella. Einkennandi fyrir fyrri 
rannsóknir er að þær mæla öðru fremur almenna tilfinningu borgaranna fyrir dóma-
framkvæmd (sjá t.d. Helgi Gunnlaugsson, 2008). Yfirleitt er spurt hvort refsingar séu 
of vægar eða ekki að mati svarenda án frekari skýringa eða upplýsinga. Þekking 
borgaranna á refsilöggjöfinni hefur minna verið könnuð út frá einstökum brotamálum 
þar sem helstu upplýsingar um málsatvik og viðurlög liggja fyrir. Breytir aukin 
upplýsingagjöf um afbrotið og refsingar afstöðu borgaranna til refsinga? Hvaða 
refsingu telja borgararnir líklegustu refsinguna við íslenska dómstóla þegar þeir hafa 
svipaðar upplýsingar og dómarar yfirleitt hafa? Hvaða refsingu vilja þeir sjálfir sjá? 
Vilja þeir harðari refsingar en dómstólar úrskurða einsog viðhorfsmælingar sýna 
iðulega? Hvernig telja þeir að almenningur muni dæma í sömu málum?  

Meginspurningin sem svarað verður hér á eftir er hversu hátt hlutfall svarenda í 
póstkönnuninni vill sjá óskilorðsbundinn fangelsisdóm í málunum sex og hversu 
margir vilja önnur viðurlög. Er hlutfallið hærra í ofbeldismálum en í öðrum málum? 
Er samræmi milli afstöðu svarenda og dómarahópsins?  

Framkvæmd rannsóknarinnar 

Í byrjun september árið 2009 var sendur út spurningalisti til 3000 manna úrtaks sem 
byggði á tilviljunarkenndu úrtaki Íslendinga úr þjóðskrá á aldrinum 18-74 ára. Listinn 
innihélt lýsingu á sex alvarlegum afbrotum; svokallaðar vinjettur. Hverju broti var lýst á 
tæplega einni blaðsíðu. Hópur íslenskra dómara hafði áður fengið listann í hendur og 
fellt dóma í málunum sex sem líklegir væru við íslenskan dómstól. Fyrsta málið fól í 
sér makaofbeldi þar sem konan hlaut meiðsl sem þurftu aðhlynningar við á sjúkrahúsi. 
Annað málið var smygl á 250 grömmum af heróíni; þriðja rán í verslun þar sem 
gerandinn ógnaði starfsmanni með hnífi og hafði á brott með sér um tvö hundruð 
þúsund krónur; fjórða nauðgun á hóteli þar sem aðilar voru saman á námskeiði en 
þekktust ekki áður; fimmta bankastarfsmaður sem dró sér nokkrar milljónir króna frá 
eldri viðskiptavini; og sjötta málið fól í sér líkamsárás á götu úti þar sem brotaþoli 
hlaut alvarleg andlitsmeiðsl. Upplýsingar voru með ýmsu móti um bakgrunn aðila. 
Ýmist voru þeir á sakaskrá eða ekki eða áttu við ýmsan annan vanda að stríða eða ekki. 
Spurningin er á hvern hátt það hefur áhrif á svarendur eða dómara. Hér verður að 
mestu leyti gerð grein fyrir heildarniðurstöðum en nánari greining á bakgrunni gerenda 
bíður betri tíma.  

Fyrir hvert mál fylltu svarendur út tiltekið eyðublað þar sem fram komu ólík 
viðurlög. Svara átti þremur spurningum. Fyrir utan að svara hvaða refsingu svarandinn 
sjálfur taldi viðeigandi í hverju máli fyrir sig lagði hann mat á hvaða dómur hann teldi 
líklegastan við íslenskan dómstól og hvaða refsingu hann teldi líklegt að almenningur 
myndi velja. Fyrir hverja þessara þriggja spurninga mátti merkja við tvær ólíkar 
tegundir refsinga en einn kross dugði. Í spurningalistanum voru gefnar upplýsingar í 
stuttu máli um hvað hinar ólíku refsingar fela í sér til að svarendur gætu byggt svör sín 
á vitneskju um viðurlögin. 

Gagnaöflunin stóð yfir í um þrjá mánuði. Tvö áminningarbréf voru send út með 
nýjum spurningalista til að ýta undir svörun. Svarprósentan endaði í tæplega 37 
prósentum sem er í lægra lagi. Erfitt er að meta hvers vegna svörunin var ekki meiri en 
svarprósenta í póstkönnunum er að öllu jöfnu minni en í símakönnunum. Svörin ættu 
eigi að síður að endurspegla ólíka þjóðfélagshópa á viðunandi hátt enda var brottfallið 
ekki stingandi hátt meðal einstakra hópa.   
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Hér á eftir verður refsingum í grófum dráttum skipt upp eftir því hvort þær feli í 
sér óskilorðsbundna fangelsisrefsingu eða viðurlög sem ekki fela í sér frelsissviptingu. 
Fyrir utan óskilorðsbundna fangelsisrefsingu finnast ýmis önnur viðurlög sem ekki eru 
frelsissviptandi. Skilorðsbundin refsing, sektir og miskabætur eru allt viðurlög sem 
boðið er upp á hér á landi. Sáttamiðlun er sömuleiðis tíðkuð í málefnum ungs 
brotafólks og var því höfð með. Stundum mæla dómstólar með meðferð brotamanns 
en ekki sem hluta af afplánun dóms. Rafrænt eftirlit finnst á Norðurlöndum en ekki 
hér á landi. Ákveðið var að hafa rafrænt eftirlit með sem valmöguleika fyrir mat 
svarenda enda eru viðurlög af því tagi í undirbúningi hér á landi.  

Niðurstöður  

Eins og fram kemur á mynd 1 telja aðeins 19 prósenta svarenda að dómstólar muni 
kveða upp óskilorðsbundinn fangelsisdóm í tengslum við makaofbeldið. Heldur fleiri 
eða rúmur þriðjungur vildi sjálfur sjá refsingu af því tagi og rúm 40% álitu að 
almenningur myndi dæma viðkomandi brotamann í vist í fangelsi. Flestir svarendur 
vilja því beita vægari viðurlögum en frelsissviptingu og yfirgnæfandi meirihluti álítur að 
dómstólar muni gera slíkt hið sama. Svarendur vilja því heldur þyngri dóma en þeir 
telja að dómstólar myndu ákveða og eru heldur mildari en þeir töldu almenning vera. 
Ekki kom fram munur á hlutfalli karla og kvenna sem vildu beita óskilorðsbundnu 
fangelsi, en meiri tilhneiging var hjá yngri aldurshópum að vilja þyngri refsingu en hjá 
þeim sem eldri eru. Dómarahópurinn felldi til jafns blöndu af óskilorðsbundnum (10 
mánaða) og skilorðsbundnum fangelsisdóm (6 mánaða) fyrir brotið. Var þar tekið tillit 
til annarsvegar refsilækkandi og hinsvegar refsiþyngjandi þátta í ólíkum dæmisögum 
um málið, sem rekja má til þess ef sakborningur hafði fyrri brotasögu að baki. Ef hinn 
brotlegi hafði áður verið dæmdur vegna áþekkra brota kom það til refsiþyngingar í 10 
mánuði úr 6 mánuðum ef ekki var um neina slíka sögu að ræða.  

Mynd 1. Hlutfall svarenda í póstkönnuninni sem valdi óskilorðsbundna fangelsisvist í tengslum 
við makaofbeldið 

 
Á mynd 2 kemur fram að tæplega þrír af hverjum fjórum svarendum töldu að 

dómstólar muni kveða upp dóm sem felur í sér frelsissviptandi refsingu í málinu sem 
varðaði fíkniefnasmygl. Heldur færri eða um tveir þriðji hluti svarenda vildi sjálfur sjá 
refsingu af því tagi. Færri svarendur vilja því sjá frelsissviptandi refsingu en þeir álíta 
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að dómstólar muni ákveða í málinu. Lítill munur er á hlutfalli karla og kvenna sem 
vildi kveða upp fangelsisdóm og aldur hafði ekki heldur afgerandi áhrif á afstöðu til 
refsingarinnar. Varðandi matið á afstöðu almennings taldi rúmlega 75% svarenda að 
dómurinn myndi fela í sér óskilorðsbundið fangelsi. Svarendur vilja því í heildina sjá 
vægari refsingu en dómstólar sem dæmdu óskilorðsbundið fangelsi í öllum tilfellum (til 
3ja-5 ára).  

Mynd 2. Hlutfall svarenda í póstkönnuninni sem valdi óskilorðsbundna fangelsisvist í tenglsum 
við fíkniefnasmyglið 

 
Eins og fram kemur á mynd 3 töldu tæplega 60% svarenda að dómstólar myndu 

kveða upp óskilorðsbundinn fangelsisdóm í ránsmálinu. Aðeins fleiri, eða rúmlega 60% 
svarenda, vildu sjálfir sjá dóm af því tagi og yfir 70% töldu almenning sama sinnis. 
Stór hluti svarenda álítur því að dómstólar séu vægari en þeir eru. Jafnframt kemur 
fram að mat svarenda á því hvaða refsing er viðeigandi er í heildina vægara en 
úrskurður dómaranna. Í öllum tilfellum var mat dómaranna óskilorðsbundin fangelsis-
refsing eða til 18 mánaða. Fleiri karlar en konur töldu óskilorðsbundið fangelsi 
hæfilega refsingu í málinu og eftir því sem svarendur voru yngri fjölgaði þeim sem 
vildu þyngri refsingu. 
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Mynd 3. Hlutfall svarenda í póstkönnuninni sem valdi óskilorðsbundna fangelsisvist í tengslum 
við búðarránið 

 
Á mynd 4 kemur fram að tæpur helmingur svarenda áleit að dómstólar myndu 

dæma viðkomandi brotamann til óskilorðsbundinnar fangelsisvistar fyrir nauðgun. 
Mun fleiri, eða rúmlega þrír af hverjum fjórum, vildu sjálfir sjá refsingu af því tagi og 
svipað hlutfall taldi almenning vera sama sinnis. Stærri hluti svarenda vanmetur því 
refsimat dómstóla en í málunum þremur hér á undan sem úrskurðuðu viðkomandi 
brotamann í fangelsi í 2 1/2 ár. Það er því ljóst að þó svarendur vilji þyngri refsingar en 
þeir telja að dómstólar myndu kveða upp eru þeir í heildina vægari en mat dómara-
hópsins. Ekki var munur á hlutfalli milli kynjanna í vali á óskilorðsbundnu fangelsi í 
málinu, en hlutfallslega fleiri úr yngri aldurshópunum völdu þann dóm en svarendur úr 
eldri hópum svarenda. 

Mynd 4. Hlutfall svarenda í póstkönnuninni sem valdi óskilorðsbundna fangelsisvist í tengslum 
við nauðgunarmálið 
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Eins og fram kemur á mynd 5 taldi rúmlega helmingur svarenda að dómstólar 
myndu dæma viðkomandi í óskilorðsbundið fangelsi fyrir fjárdrátt í banka. Talsvert 
fleiri, eða rúmlega 60%, vildu sjálfir sjá refsingu af því tagi og ívið fleiri töldu 
almenning vera sama sinnis. Svarendur telja sig því heldur refsiglaðari en þeir álíta 
dómstólana. Dómarahópurinn var þó harðari og úrskurðaði viðkomandi brotamann í 
öllum tilfellum til 3ja ára fangelsisvistar óskilorðsbundið. Karlar völdu fremur óskil-
orðsbundinn fangelsisdóm en konur, en ekki er að sjá teljandi mun á afstöðu milli 
aldurshópa.  

Mynd 5. Hlutfall svarenda í póstkönnuninni sem valdi óskilorðsbundna fangelsisvist í tengslum 
við fjárdrátt í banka 

 
Á mynd 6 kemur fram að helmingur svarenda vildi dæma brotamanninn til vistar í 

fangelsi en einungis rúmur þriðjungur áleit að dómstólar myndu gera slíkt hið sama í 
götuofbeldismálinu. Um það bil 60% svarenda áleit að almenningur myndi dæma 
viðkomandi til fangelsisvistar eða heldur fleiri en vildu gera það sama. Karlar voru 
heldur refsiglaðari en konur í þessu máli, en ekki kom fram afgerandi munur á afstöðu 
eftir aldri. Dómarahópurinn komst að þeirri niðurstöðu að brotamaðurinn fengi 3-12 
mánaða óskilorðsbundinn fangelsisdóm sem er talsvert þyngra en meirihluti svarenda 
vildi sjálfur sjá.  
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Mynd 6. Hlutfall svarenda í póstkönnuninni sem valdi óskilorðsbundna fangelsisvist í tengslum 
við götuofbeldið 

Lokaorð 

Viðhorfsmælingar hafa sýnt að Íslendingar telja refsingar dómstóla almennt of vægar 
(Helgi Gunnlaugsson, 2008). Í ljósi þess kemur á óvart hversu frábrugðnar 
niðurstöður þessarar könnunar eru. Í öllum málunum sex vildi meirihluti svarenda sjá 
mildari refsingu en dómarahópurinn komst að. Í flestum málunum vilja svarendur sjá 
harðari refsingu en þeir álíta að dómstólarnir myndu úrskurða. Svarendur vanmeta því 
refsiþyngd dómstóla og á það við í öllum málunum. 

Almennt má segja að karlar hafi ríkari tilhneigingu til refsigleði en konur. Einungis í 
þeim málum sem vörðuðu heimilisofbeldi og nauðgun eru konurnar svipaðar 
körlunum í mati á þyngd refsinga. Almennt virðist refsigleðin minnka með vaxandi 
aldri. Það á þó ekki við í öllum tegundum mála, en kom einna skýrast fram í fyrr-
nefndum dæmum.  

Í einungis einu brotamáli vildu svarendur sjá vægari refsingu en þeir álíta að 
dómstólar myndu gefa. Í fíkniefnamálinu álitu tæplega 75% svarenda að dómstólar 
myndu kveða upp óskilorðsbundinn dóm en innan við 70% svarenda var sjálfur sama 
sinnis. Refsimat dómstóla í fíkniefnamálum er því eina brotið þar sem afstaða 
svarenda felur í sér vægari dóm en þeir álíta dómstóla munu ákveða. 

Önnur athyglisverð niðurstaða birtist í afstöðunni til nauðgunarmálsins. Í 
samanburði við önnur mál er bilið þar breiðast á milli þeirra sem telja að dómstólar 
muni dæma viðkomandi í fangelsi og þeirra sem vilja gera slíkt hið sama. Innan við 
helmingur svarenda taldi að dómstólar myndu dæma óskilorðsbundinn fangelsisdóm í 
nauðgunarmálinu en 77% vildu sjálfir sjá dóm af því tagi. Svarendur vanmeta því 
refsiþyngd dómstóla í nauðgunarmálinu í meira mæli en þeir gera í öðrum málum. 
Hugsanlega endurspeglar þetta breiða bil umræðuna í samfélaginu sem iðulega málar 
þá mynd að dómstólar séu vægir í kynferðisbrotamálum.  

Hvers vegna virðist vera svo langt bil milli fyrri viðhorfsmælinga og þessarar 
könnunar? Ekki er ólíklegt að sú afstaða að dómar séu of vægir feli það í sér að 
svarendur séu með því að lýsa yfir vanþóknun sinni á afbrotum og hluttekningu með 
fórnarlömbum (Balvig, 2006). Jafnvel mætti túlka þá afstöðu að dómar séu of harðir 
sem skeytingarleysi í garð fórnarlamba afbrota. Ljóst er að ekki margir vilja láta túlka 
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afstöðu sína með þeim hætti. Ef fleiri valmöguleikar væru gefnir upp en vægar eða 
harðar refsingar gæti afstaðan breyst. Önnur hugsanleg skýring er að borgararnir hafi 
ekki næga þekkingu á því hvernig dómstólar bregðast við ólíkum málum. Niðurstöður 
þessarar rannsóknar benda til að auknir valmöguleikar fyrir svarendur breyti afstöðu 
þeirra til refsinga og að þekking borgaranna á refsimati dómstóla sé áfátt. Skýringin á 
meiri refsigleði í almennum viðhorfsmælingum gæti því verið aðferðafræðileg. 

Velta má upp þeirri spurningu í lokin hvort almenningur eigi að hafa áhrif á 
refsiþyngd eða hvort matið eigi eingöngu að liggja hjá löggjafar- og dómsvaldinu þar 
sem fagleg þekking á málefninu er til staðar. Það má vera en líklegra er að réttaröryggi 
í samfélaginu aukist eftir því sem réttarríkið nýtur meiri stuðnings borgaranna. 
Löggjafar- og dómsvald í blóra við borgarana getur vafalítið aldrei hvílt á traustum 
grunni. Þess vegna er afar brýnt að rannsaka afstöðu almennings til refsinga á sem víð-
tækastan hátt. Jafnframt er brýnt að uppfræða borgarana um dómvenjur og réttar-
heimspeki á sama tíma og tekið verði tillit til afstöðu borgaranna. 
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Upphaf markaðsþjóðfélags á Íslandi í ljósi 
upplýsinga manntala á Akureyri frá 1860 til 

1940  

Hermann Óskarsson  

Hér er fjallað um þróun atvinnuhátta og upphaf nýrrar samfélagsgerðar á Akureyri í 
ljósi upplýsinga manntala frá 1860 til 1940. Markmið rannsóknarinnar var að lesa úr 
manntölum á Akureyri framvöxt nýrra atvinnuhátta í sjálfsþurftasamfélagi norðlenskra 
bænda og upphaf nýs samfélagsforms sem varð að lokum megineinkenni íslensks 
þjóðfélags á síðari hluta 20. aldar. Með orðinu markaðsþjóðfélag er hér átt við 
þjóðfélag sem einkennist af þróaðri verkaskiptingu, einkennandi stéttaskiptingu og 
vettvangi fyrir framboð og eftirspurn vinnu, vöru og þjónustu. Slíkt staðbundið 
markaðssamfélag myndaðist á Akureyri á löngum tíma. Íbúa- og atvinnuþróunin á 
Akureyri á umræddu tímabili var skráð í rafrænan gagnagrunn samkvæmt upplýsingum 
manntala og greind á grundvelli fræðilegra forsendna. Fyrst verður komið stuttlega inn 
á upphaf búsetu á Akureyri og því næst fjallað um mannfjöldaþróun í landinu, í 
Reykjavík og á Akureyri með útgangspunkt í upphafi byggðar á Akureyri. Markmiðið 
er að kynna til sögunnar þéttbýlisþróunina í landinu og bera saman við tvö stærstu 
þéttbýlissamfélög landsins stærstan hluta umrædds tíma. Áherslan er þó á 
íbúaþróunina á Akureyri og nokkrar meginástæður hennar. Þá er fjallað stuttlega um 
upphaf og þróun stéttaskiptingar markaðssamfélagsins á Akureyri og í framhaldi af því 
helstu einkenni atvinnuskiptingar og vinnumarkaðar þéttbýlisins. Loks er rætt um 
þróun atvinnuskiptingarinnar og markaðssamfélagsins á Akureyri.  

Mikilvægt er að hafa í huga við lestur greinarinnar að ekki er verið að fjalla um 
hugmyndafræði heldur einungis verið að skoða eina mikilvæga hlið á samspili 
markaðsþróunar, fólksfjölgunar og samfélagsþróunar á Íslandi með Akureyri sem 
dæmi og að Akureyri hefur að mörgu leyti aðra stöðu en kaupstaðir og kauptún þessa 
tíma. Þetta mun skýrast nánar í greininni. Einnig er mikilvægt að fram komi hér að 
verslunarsaga staðarins er ekki til umfjöllunar þó vikið sé að henni lauslega þegar við á, 
enda verður ekki hjá því komist svo stóran þátt sem hún hlýtur að hafa átt í þróun 
fólksfjölda þar sem annars staðar. Þá má nefna að saga KEA og SÍS er vissulega 
samofin þróunarsögu Akureyrar á 20. öldinni, en henni verður ekki gerð skil hér. Látið 
verður nægja að vísa til þessara stofnana eftir því sem við á.  

Þrátt fyrir að fjallað sé um langt sögulegt tímabil er ekki ætlunin hér að rekja 
þróunina frá samfélagi fornalda og miðalda á Íslandi til nútíma markaðsþjóðfélags 
heldur einungis að benda á að gamla samfélagið – sjálfsþurftaþjóðfélagið - var 
samfélag bænda sem stunduðu aðallega hefðbundinn landbúnað. Bændur við 
sjávarsíðuna drógu einnig björg í bú með fiskveiðum, en sú búgrein varð síðar að 
sjálfstæðri atvinnugrein með tilkomu markaðsþjóðfélagsins. Hagskipulag þessa tíma 
kallaðist sjálfsþurftabúskapur þar sem meginmarkmiðið var að uppfylla þarfir 
fjölskyldunnar. Með aukinni þéttbýlismyndun fylgdi markaðsþjóðfélagið í kjölfarið 
með lýðfræðilegum umskiptum sem fólu m.a. í sér lækkandi dánartíðni, lækkandi 
giftingaraldur, áberandi fólksfjölgun og vaxandi búferlaflutninga fólks af dreifbýlum 
svæðum í þéttbýli. Stór hluti þessa fólks varð vinnuafl nýrra atvinnuhátta og 
grundvöllur nýrra þjóðfélagsstétta. Markaðsþjóðfélaginu fylgdi bættar og auknar 
samgöngur. Auknar skipaferðir til og frá landinu og milli staða stuðluðu að þessari 
þróun. Viðskipti við útlönd réðu miklu í þessu sambandi. Þau stuðluðu að aukinni 
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þéttbýlismyndun og vaxandi atvinnuþróun í þéttbýli og höfðu áhrif á markaðsvæðingu 
innanlands. Bændur fóru að framleiða fyrir vaxandi matvælamarkað og urðu í auknum 
mæli neytendur framleiðslu þéttbýlisins. Framfarir í landbúnaði juku framleiðslugetu 
bænda og gerðu þeim kleift að kaupa nauðsynlegar heimilisvörur í þéttbýlinu, sem 
aftur örvaði iðnað þéttbýlisins og vörudreifingu. Fjórða megineinkenni 
markaðsþjóðfélagsins voru fjárfestingar í ýmiss konar iðnaðarframleiðslu. Nýjar 
orkulindir voru nýttar í iðnaði og samgöngum, þar á meðal vatnsaflið og gufuvélin. 
Vatnsaflið var t.d. nýtt í iðnaðinum á Gleráreyrum ásamt gufuaflinu. Gufuskip voru 
nýtt til fiskveiða og bættra samgangna. Allar þessar breytingar juku sérhæfingu 
starfsmanna fyrirtækja og stofnana og stuðluðu að aðskilnaði vinnu og heimilis. Síðast 
en ekki síst leiddu þessi umskipti til innleiðslu launavinnunnar. Þegar frá leið var ekki 
lengur skipst á vinnu og vörum heldur vinnu og peningum. Verkafólk á Akureyri fékk 
í fyrstu laun sín gjarnan greidd í vöruúttektum í verslunum vinnuveitenda sinna, 
kaupmannanna (Ólafur R. Einarsson, 1970). Við breytinguna yfir í vinnulaun í 
peningum hurfu þessi „vöruskipti“ að mestu og við tóku peningaviðskipti, þ.e. 
hagkerfi sjálfþurftabúskapar og vöruskipta vék fyrir peningahagkerfinu.  

Sjálfsþurftahagkerfið tók að breytast í kjölfar þéttbýlismyndunarinnar, 
breytingarnar voru þó hægfara lengi vel. Í fyrstu var verslunin, þ.e. dreifing vöru og 
þjónustu, mest áberandi og lagði í raun grunninn að verslunarstaðnum Akureyri þar 
sem danskir kaupmenn voru áberandi og í lykilhlutverki (Óskarsson, 1996). Þegar frá 
leið jókst atvinnuskiptingin með nýjum atvinnusviðum og aukinni sérhæfingu á hverju 
atvinnusviði. Fjögur meginatvinnusvið komu að einkenna upphaf 
markaðssamfélagsins á Akureyri, þ.e. framleiðsla vöru og þjónustu (framleiðsla), 
dreifing vöru og þjónustu (verslun og viðskipti), þjónusta og félagsleg endurnýjun 
(opinber og einkaþjónusta s.s. uppeldi, umönnun og stjórnsýsla). Innan hvers 
atvinnusviðs þróuðust í kjölfar aukinnar sérhæfingar fjölmargar atvinnugreinar. Þannig 
kom smám saman til fjármagnsknúið markaðshagkerfi í þéttbýlinu sem hafði áhrif á 
sjálfsþurftahagkerfi dreifbýlisins og markaðsvæddi það einnig. Meginmarkmið 
markaðsbúskaparins var ekki bara að fullnægja grunnþörfum fjölskyldunnar – 
sjálfsþurftunum -heldur þörfum markaðarins.  

Upphaf búsetu á Akureyri 

Ekki er ætlunin hér að rekja sögu Akureyrar heldur einungis vekja athygli á upphafi 
byggðar á staðnum, en það er gjarnan rakið til verslunarhúsa erlendra kaupmanna sem 
höfðu byggt vöruskemmur þar árið 1551 (Klemens Jónsson, 1948; Jón Hjaltason, 
1990). Áður voru verslunarbúðir á Gáseyri við Eyjafjörð, en talið er að verslun hafi 
lagst þar af nokkru áður en reist voru verslunarhús á Akureyri (Margrét 
Hermannsdóttir, 1987). Því hefur verið haldið fram að eiginleg saga Akureyrar hefjist 
með einokunarversluninni 1602 (Björn K. Þórólfsson, 1892/1939; Jón J. Aðils, 1911, 
1919; Páll Eggert Ólason og Þorkell Jóhannesson, 1942-43, 1950; Gunnarsson, 1983, 
Gísli Gunnarsson, 1987; Jón Hjaltason, 1990), þegar staðurinn var gerður að 
höfuðstað verslunar við Eyjafjörð með konunglegri tilskipun (Lovs. for Isl., 1853).  

Danskir kaupmenn höfðu með höndum verslunina við Ísland þar til hún var gefin 
frjáls öllum þegnum Danakonungs 1787 (Lovs. for Isl., 1853). Dönsku kaupmennirnir 
fluttu frá upphafi út til Danmerkur ágóðann af versluninni. Ein ástæða þess að þeir 
fjárfestu ekki á Íslandi er talin vera að þeir fengu ekki að hafa vetursetu í landinu né 
ráða til sín Íslendinga í vinnu. Hömlur eru taldar hafa verið gegn búsetu útlenskra 
kaupmanna allt frá 1431 og þar til einokunarverslunin lagðist af 1787 (Jón J. Aðils, 
1919; Björn Þorsteinsson, 1970; Gísli Gunnarsson, 1987). Bannið gegn vetursetu 
kaupmanna er talið hafa haft í för með sér að verslunarstaðurinn Akureyri þróaðist 
ekki sérstaklega mikið á tímabili, þar sem kaupmennirnir fjárfestu gróða sinn hvorki í 
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atvinnustarfsemi né byggingum á staðnum (Klemens Jónsson, 1948). Með ákvörðun 
danskra stjórnvalda 1776 að þaðan í frá skyldu allar verslunarbúðir á Íslandi vera 
opnar árið um kring (Lovs. for Isl., 1853-1884) fengu kaupmenn að setjast að í landinu. 
Starfsemi þeirra hafði fram að þeim tíma að mestu takmarkast við þrjá mánuði á ári, 
þ.e. sumarmánuðina. Engu að síður er talið að það hafi verið orðið algengt um 1760 
að útlendir kaupmenn byggju í landinu allan veturinn (Klemens Jónsson, 1948). 
Trúlega hefur ákvörðunin frá 1776 ráðið miklu um að þáverandi undirkaupmaður á 
Akureyri hóf byggingu fyrsta íbúðarhússins á staðnum á árunum 1777 til 1778 (Þjskjs., 
sss., Eyjaf. XXVIII. 1).  

Mannfjöldaþróun á Íslandi, Reykjavík og Akureyri 

Íbúafjöldi til sveita á Íslandi náði hámarki nokkru fyrir aldamótin 1900. Upp frá því 
fór sveitafólki fækkandi og íbúum smærri þéttbýlisstaða, kauptúna og kaupstaða 
fjölgaði. Samhliða þessari þróun óx markaðsþjóðfélaginu fiskur um hrygg og áhrifa 
þess tók að gæta. Áhrifin voru hægfara í fyrstu og mun minni til sveita en á stærri 
þéttbýlisstöðunum í landinu. Athyglisvert er að skoða íbúaþróunina á Akureyri í 
samanburði við mannfjöldaþróunina í landinu öllu og höfuðborginni Reykjavík. 
Þennan samanburð getur að líta í töflunni hér á eftir. Þar er sýndur fjöldi íbúa frá 
upphafi þéttbýlis á Akureyri og árleg fjölgun þeirra í prósentum fram til síðustu 
aldamóta. Vert er að hafa í huga að Reykjavík var á umræddu tímabili og frá upphafi 
markaðsþjóðfélags á Íslandi stærsta þéttbýli landsins.  

Tafla 1 sýnir að fólksfjölgun í landinu frá 1785 til 2000 var með einungis einni 
undantekningu 1950-1960 innan við 2% á ári. Manntalið 1890 sýnir að fólki fækkaði á 
níunda áratugnum, sem stafar af fólksflutningunum til Ameríku og Kanada (Júníus H. 
Kristinsson, 1983; Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1993). Athyglivert er að á 9. áratug 19. 
aldar flutti fólk frekar frá landsbyggðinni, en frá Reykjavík og öðru þéttbýli, til 
Ameríku og Kanada. Í þessu samhengi er bærinn Akureyri í vissri merkingu hlutmengi 
í hugtakinu „landsbyggð“ með tilliti til Reykjavíkur og sjá má hversu lítil fólksfjölgunin 
var þar samanborið við Reykjavík. Fólk flúði m.ö.o. sjálfsþurftasamfélagið, þ.e. gömlu 
atvinnuhættina. Þetta má lesa út úr fólksfjöldatölunum 1890, þegar íbúum í heild 
fækkar frá 1880 og fjölgar sáralítið á Akureyri en mjög mikið í Reykjavík. Skýringuna 
er að finna í búferlaflutningunum úr dreifbýli í þéttbýli, einkum til Reykjavíkur, og 
þeirri staðreynd að gerð íslensks þjóðfélags var að breytast. Markaðsþjóðfélag með 
þéttbýli, borgaralegu þjóðskipulagi og framleiðsluháttum var að vaxa fram með 
tilheyrandi stéttaskiptingu.  
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Tafla 1. Þróun fólksfjölda á Íslandi, í Reykjavík og á Akureyri frá 1785 til 2000. Fjöldi og 
meðaltal mannfjöldans í prósentum á ári (Manntöl á Akureyri 1860 til 1940; Hagstofa Íslands, 
1993) 

 
Eins og sjá má í töflu eitt fjölgaði íbúum Akureyrar mikið umrædd 215 ár, en ekki í 

sama mæli og í Reykjavík sem óx mun hraðar, einkum eftir aldamótin 1900 og fram til 
1960. Fjölgunin í Reykjavík var mest áberandi á tímabilinu 1880 til 1910 þegar hún fór 
úr 2.7% í 8.2% á ári. Á sama tíma sveiflaðist hún óreglulega milli 0.8% til 11.1% á 
Akureyri með topp á tíunda áratug 19. aldar.  

Mynd 1 hér á eftir sýnir að þrjú tímabil eru mest áberandi í íbúaþróun á Akureyri 
frá 1785 fram að aldamótunum 1900. Eftir aldamótin dró verulega úr fólksfjölguninni 
í fyrstu en hún tók að aukast aftur á þriðja áratug 20. aldar. Bent er á nokkrar ástæður 
þessarar þróunar hér á eftir sem tengjast markaðsvæðingu þéttbýlissamfélagsins á 
Akureyri. Umfjöllunin er engan veginn tæmandi og áhersla fyrst og fremst á 
fólksfjölgunartoppana en ekki sveiflurnar í íbúaþróuninni. Árferði og viðbrögð 
bæjarstjórnar Akureyrar höfðu einnig sín áhrif á íbúaþróunina en í þessari stuttu grein 
er ekki rúm fyrir umfjöllun um það efni.  

Frá 1785 til 1801 höfðu danskir kaupmenn með höndum verslunina á Akureyri og 
annars staðar á landinu, en hún var formlega gefin frjáls öllum þegnum Danakonungs 
1787. Hömlum gegn búsetu útlendra kaupmanna lauk á þessu tímabili og íbúum 
fjölgaði á Akureyri um 14.1% á ári. Fjórðungur íbúanna 1801 var af erlendu bergi 
brotinn.  

Ár Fjöldi íbúa Aukning í % á 
ári

Fjöldi íbúa Fjöldi íbúa Aukning í 
% á ári

1785 40.623 ... 12
1801 16 47.240 1,0 307 39 14,1
1835 34 56.035 0,5 639 3,2 56 1,3
1850 15 59.157 0,4 1.149 5,3 187 15,6
1860 10 66.987 1,3 1.444 2,6 307 6,4
1870 10 69.763 0,4 2.024 4,0 314 0,2
1880 10 72.445 0,4 2.567 2,7 553 7,6
1890 10 70.927 -0,2 3.886 5,1 599 0,8
1901 11 78.470 1,0 6.682 6,5 1.330 11,1
1910 9 85.183 1,0 11.600 8,2 1.947 5,2
1920 10 94.690 1,1 17.679 5,2 2.745 4,1
1930 10 108.861 1,5 28.304 6,0 4.286 5,6
1940 10 121.474 1,2 38.196 3,5 5.813 3,6
1950 10 143.973 1,9 56.251 4,7 7.188 2,4
1960 10 175.680 2,2 71.926 2,8 8.835 2,3
1970 10 204.578 1,6 81.693 1,4 10.755 2,2
1980 10 229.187 1,2 83.766 0,3 13.420 2,5
1990 10 255.708 1,2 98.038 1,7 14.174 0,6
2000 10 282.849 1,1 111.345 1,4 15.385 0,9

Landið Reykjavík Akureyri
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Mynd 1. Árleg fjölgun landsmanna, íbúa í Reykjavík og á Akureyri frá 1785 til 2000 (%) 

 
Tímabilið 1835 – 1850 var íbúafjölgunin meiri en nokkru sinni eða 15.6% á ári. 

Skýringa á íbúaþróuninni á þessu tímabili er m.a. að leita í stjórnvaldsákvörðunum sem 
snertu verslunina við útlönd og höfðu áhrif á vöxt þéttbýlis í landinu. Í kjölfar þess að 
fyrstu kaupstaðirnir, að Reykjavík undanskilinni, misstu formlega stöðu sína sem kaup-
staðir 1836 byrjaði verslunin að vaxa í landinu. Þetta var vegna þess að nú gátu 
svokallaðir lausakaupmenn aukið starfsemi sína, en þeir ráku verslun sína af skipsfjöl 
(Björn Þorsteinsson og Bergsteinn Jónsson, 1991; Einar Laxness, 1987). Með 
breytingunni 1836 voru lausakaupmenn leystir undan þeirri kvöð að hefja 
verslunarferðir sínar í einhverjum íslensku kaupstaðanna. Nú gátu kaupmenn utan 
danska ríkisins einnig sótt um leyfi til lausaverslunar á Íslandi. Um 1840 hafði 
heildarinnflutningur til landsins nær sexfaldast frá því um aldamótin 1800. 
Fiskútflutningur landsmanna nær fjórfaldaðist á sama tíma og voru 75% hans 
saltfiskur um 1840, en útflutningur annarrar vöru eins og lýsis og sauðfjárafurða jókst 
einnig verulega (Björn Þorsteinsson og Bergsteinn Jónsson, 1991). Verslunin var sem 
fyrr máttarstoð atvinnulífsins á Akureyri á þessum tíma, en af sjávarfangi fluttu 
Eyfirðingar einungis út lýsi árið 1836. Af öðrum útflutningsvörum má nefna 
landbúnaðarafurðir og prjónavörur (Jón Hjaltason, 1990).  

Loks er að nefna tímabilið 1890 – 1901 en þá fjölgaði íbúum á Akureyri um 11.1% 
árlega. Undanfari og bakgrunnur þessarar fjölgunar íbúa á Akureyri og í öðru þéttbýli 
landsins voru framfarir í landbúnaði, vaxandi sjávarútvegur og aukin utanríkisverslun 
með sjávarfang og bættar samgöngur. Skútuöldin frá 1870 – 1910 lagði grunn að 
framförum í landbúnaði og sjávarútvegi og stuðlaði að vexti og viðgangi þéttbýlisins 
(Gils Guðmundsson, 1977). Á þessum tíma fóru landsmenn að draga fisk á 
seglskútum sem flestar voru keyptar af Bretum um og upp úr 1890 (Sigfús Jónsson, 
1984). Frá 1870 - 1910 tvöfaldaðist hlutur sjávarútvegs í þéttbýlisatvinnu landsmanna 
(Björn Þorsteinsson og Bergsteinn Jónsson, 1991). Í kjölfar aukinna fiskveiða 
margfölduðust iðnaðar- og byggingarframkvæmdir (Jón Guðnason, 1987). Lagðir voru 
akfærir vegir milli þéttbýlisstaða og verslun, samgöngur og þjónusta jókst til muna. 
Um 1890 var Akureyri orðin miðstöð útgerðar við Eyjafjörð og sú þróun hélt áfram 
þegar þungamiðja þilskipaútgerðar við Eyjafjörð fluttist til Akureyrar upp úr 1890 (Jón 
Hjaltason, 1994). Útgerð þessara skipa hafði án efa mikil áhrif á þróun atvinnulífs og 
fjölgun íbúa í bænum.  

Eftir aldamótin 1900 fram til 1940 var fólksfjölgunin á Akureyri umtalsverð, á 
bilinu 3.6 til 5.6 prósent á ári, en þó nokkru minni en í Reykjavík. Fyrstu tvo áratugi 20. 
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aldar skaut Kaupfélag Eyfirðinga rótum og hafði mikil áhrif á markaðssamfélagið á 
Akureyri með iðnaði byggðum á hráefnum landbúnaðarins og útflutningi á m.a 
saltkjöti (Jón Hjaltason, 2000). Talsvert dró samt sem áður úr fólksfjölgun á Akureyri 
eftir aldamótin 1900 en íbúum tók að fjölga hraðar á þriðja áratugnum. Á áratugnum 
1920 – 1930 fjölgaði íbúum Akureyrar um 5.6 prósent á ári. Á þessum tíma efldist 
fiskiðnaðurinn og margs konar önnur starfsemi skaut rótum á sviði samgangna, 
byggingariðnaðar og matvælaframleiðslu m.a fyrir tilstilli KEA og SÍS. 
Verksmiðjuiðnaðurinn á Gleráreyrum efldist hratt á þessum tíma (Óskarsson, 1996; 
Jón Hjaltason, 2004). Upp úr 1940 var fjölgun íbúa stöðug en minnkandi fram til 1980, 
eða rúm 2 prósent á ári, en þá fór að draga úr fjölgun íbúa fram til 2000.  

Ný stéttaskipting verður til 

Eitt megineinkenni markaðsþjóðfélagsins er stéttaskipting sem byggir á atvinnu-
skiptingunni. Og nýjar atvinnustéttir komu til sögunnar í þéttbýlinu á Akureyri sem 
áður höfðu ekki verið til eða ekki verið sérlega áberandi í bændasamfélaginu (Óskars-
son, 1996). Fjölmennust var stétt verkafólks sem bjó almennt við lökustu kjörin í 
upphafi markaðsþjóðfélagsins og sá sér farborða á vinnumarkaði með daglaunavinnu 
sem oft var illa borguð erfiðisvinna. Fyrir utan verkafólkið voru mest áberandi í 
upphafi markaðssamfélagsins á Akureyri danskir kaupmenn og aðrir atvinnurekendur, 
smáir og stórir, sem stóðu fyrir þeirri atvinnustarfsemi sem verkafólkið starfaði við. 
Kaupmenn og stærri atvinnurekendur höfðu oft í sinni þjónustu fulltrúa og 
millistjórnendur sem önnuðust daglegan rekstur í þeirra umboði. Í opinberri 
stjórnsýslu voru í fyrstu embættismenn konungsvaldsins mest áberandi og síðar 
embættismenn hins unga fullveldis. Hér var einnig að finna opinbera millistjórnendur 
og aðra opinbera starfsmenn sem gegndu lykilstöðum í stjórnsýslunni í umboði 
ríkisvaldsins.  

Mynd 2 hér á eftir sýnir þróun stéttaskiptingarinnar á Akureyri frá 1860 til 1940 
með tilliti til atvinnuþátttakenda og þróun starfa atvinnurekenda, verkafólks og 
millihópa. Tiltölulega fámennur hópur starfsfólks í opinberri stjórnsýslu er ekki inni í 
myndinni.  
 

Mynd 2. Stéttir og hópar á Akureyri 1860 til 1940 (Manntöl á Akureyri 1860 til 1940) 
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Mynd 2 sýnir að hlutfall verkafólks á Akureyri af atvinnuþátttakendum sveiflaðist á 
milli 60% til 70% á tímabilinu og jókst almennt séð um nær 10%. Hlutfall 
vinnuveitenda minnkaði hins vegar frá 1860 til 1940 eða frá 25% niður í innan við 
20%. Hlutfall millihópanna sveiflaðist og var ýmist yfir eða undir 10%.  

Vinnumarkaður þéttbýlisins  

Þróuð atvinnuskipting og vinnumarkaður, þ.e. vettvangur framboðs og eftirspurnar 
eftir vinnu, er annað megineinkenni markaðsþjóðfélagsins. Slíkur vettvangur þróaðist 
á Akureyri í tvær megináttir (Óskarsson, 1996). Hann aðgreindist bæði lárétt og lóðrétt 
vegna nýrra atvinnuvega og aukinnar sérhæfingar starfa og starfssviða. Með láréttri 
aðgreiningu er hér átt við að hin órofa efnahagslega heild bændasamfélagsins, þ.e. 
bóndabýlið með tilheyrandi bústörfum, aðgreindist í fjögur efnahagsleg meginsvið í 
þéttbýlinu, þ.e. framleiðslu, dreifingu (verslun), þjónustu og félagslega endurnýjun. 
Sérhæfing verkahrings bústarfanna í bændasamfélaginu leiddi m.ö.o. til nýrra 
atvinnuvega og sviðskipts vinnumarkaðar í þéttbýlinu. Þetta ferli stuðlaði að 
sviðskiptingu markaðsþjóðfélagsins, en auk hennar komu til fjölmörg missérhæfð störf 
á hverju atvinnusviði sem birtust í starfsheitum atvinnuþátttakenda í manntölum.  

Með lóðréttri aðgreiningu er átt við þróun vinnu og starfa innan atvinnuvega og 
atvinnusviða. Innan atvinnuvega og á hverju atvinnusviði aðgreindust störf í 
stjórnunarstörf, þ.e. störf atvinnurekenda og yfirmanna eða stjórnenda, og störf 
annarra starfsmanna með lítil eða engin mannaforráð. Þessi aðgreining starfa í 
fyrirtækjum einkageirans og stofnunum hins opinbera lá til grundvallar þeirri nýju 
stéttaskiptingu sem fylgdi í kjölfar markaðsþjóðfélagins. Vinnumarkaður 
bæjarsamfélagsins á Akureyri var engin undantekning frá þessari almennu þróun.  

Aukin atvinnuskipting og vaxandi markaðssamfélag  

Hér á eftir verður gerð stuttlega grein fyrir aukinni atvinnuskiptingu markaðs-
samfélagsins á Akureyri á tímabilinu 1860 til 1940 með tilliti til helstu atvinnustétta og 
starfshópa bæjarins. Ekki er hægt í stuttri grein sem þessari að gera efninu nein 
tæmandi skil.  

Verkafólk  
Fjölgun starfsheita lýsir fjölgun vinnuaflsins, aukinni sérhæfingu starfa á vinnumarkaði 
og þróun markaðsþjóðfélagsins almennt. Með flokkun starfsheita á grundvelli 
fræðilegra forsendna má einnig sýna fram á þróun stéttaskiptingar á Akureyri. Hér á 
eftir er þessi þróun dregin saman í stuttu máli m.t.t. starfsstétta, aðgreiningu og 
sérhæfingu starfa og atvinnusviða á Akureyri frá 1860 til 1940 (Óskarsson, 1996).  

Fjölgun starfsheita verkafólks á Akureyri lýsir bæði láréttri og lóðréttri aðgreiningu 
vinnumarkaðarins með aukinni sérhæfingu starfa sem fólu hvorki í sér mannaforráð 
né framsal valds. Starfsheitum verkafólks á framleiðslusviði fjölgaði úr 11 árið 1860 í 
36 1940. Fjölmennustu starfshóparnir voru verkamenn/verkakonur (203), 
daglaunafólk (154) og verksmiðjustarfsfólk (145). Auk þeirra starfsheita sem komu til 
hurfu mörg starfsheiti úr manntölunum á þessu tímabili. Starfsheitum verkafólks á 
sviði dreifingar vöru og þjónustu (verslunar) fjölgaði mun minna eða úr einu 1870 í 
sex 1940. Fjölmennasti starfshópurinn 1940 voru þeir sem stunduðu afgreiðslustörf í 
verslunum (107). Á þjónustusviði fjölgaði starfsheitum verkafólks úr einu 1890 í tíu 
1940. Fjölmennastir voru þeir sem unnu í þvottahúsi og/eða efnalaug (19). 
Starfsheitum verkafólks í endurnýjun fjölgaði úr 4 í 12 á sama tíma. Langstærsti 
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starfshópurinn 1940 voru vinnukonur (284), þá þjónustustúlkur (22) og léttastúlkur 
(15).  

Millihópar  
Fjölgun starfsheita millihópa lýsir ekki síst lóðréttri aðgreiningu vinnumarkaðarins 
með auknu framsali ákvörðunarvalds en einnig láréttri aðgreiningu með aukinni 
sérhæfingu starfa.  

Starfsheitum millihópa á framleiðslusviði fjölgaði úr einu 1860 í sex 1940. Fjöl-
mennustu starfshóparnir 1940 voru skipstjórar (27) og verkstjórar (15). Starfsheitum 
millihópa á sviði dreifingar vöru og þjónustu (verslunar) fjölgaði á sama tíma úr einu í 
fimm. Fjölmennastir voru verslunarstjórar (8) og gjaldkerar (7). Á þjónustusviði 
fjölgaði starfsheitum úr tveimur 1860 í tólf 1940. Fjölmennastir 1940 voru þeir sem 
unnu við símavörslu (19). Starfsheitum millihópa í endurnýjun fjölgaði úr fjórum 1860 
í átján 1940. Fjölmennasti hópurinn 1940 voru ráðskonur (58).  

Smáatvinnurekendur  
Fjölgun starfsheita smáatvinnurekenda er einkum, en ekki bara, vitnisburður um 
lóðrétta aðgreiningu vinnumarkaðarins. Starfsheitum smáatvinnurekenda á 
framleiðslusviði fjölgaði úr níu 1860 í tuttugu og þrjú 1940. Fjölmennasti 
starfshópurinn 1940 voru trésmiðir (89). Næst fjölmennasti hópurinn voru þeir sem 
titluðu sig bændur (34) í manntölunum. Starfsheitum smáatvinnurekenda á sviði 
dreifingar vöru og þjónustu (verslunar) fjölgaði úr tveimur 1870 í fimm 1940. 
Fjölmennastir voru kaupmenn (18). Á sviði þjónustu fjölgaði starfsheitum 
smáatvinnurekenda úr einu 1870 í sex 1940. Fjölmennastir voru gestgjafar eða vertar í 
bænum (10). Í endurnýjun fjölgaði starfsheitum smáatvinnurekenda úr einu 1860 í 
fjögur 1940. Fjölmennastir 1940 voru bakarar (11) og ljósmyndarar (10).  

Umfangsmiklir atvinnurekendur  
Fjölgun starfsheita umfangsmikilla atvinnurekenda er einkum, en ekki eingöngu, til 
vitnis um lóðrétta aðgreiningu vinnumarkaðarins. Starfsheitum umfangsmikilla 
atvinnurekenda á framleiðslusviði fjölgaði úr tveimur 1860 í fimm 1940. Fjölmennasti 
starfshópurinn 1940 voru útgerðarmenn (20). Næst fjölmennasti hópurinn voru 
framkvæmdastjórar (11). Starfsheitum umfangsmikilla atvinnurekenda á sviði 
dreifingar vöru og þjónustu (verslunar) fjölgaði úr þremur 1860 í fimm 1940. 
Fjölmennasti starfshópurinn 1940 voru heildsalar (3). Á sviði þjónustu og 
endurnýjunar voru fáir eða engir umfangsmiklir atvinnurekendur á umræddu tímabili. 
Starfsheitið hóteleigandi kom t.d. einungis fyrir í manntölunum 1890 og 1930.  

Sérstakir hópar opinberra starfsmanna  
Fjölgun starfsheita opinberra starfsmanna lýsir einkum lóðréttri aðgreiningu vinnu-
markaðarins, auknu framsali valds, en einnig láréttri aðgreiningu með aukinni 
sérhæfingu opinberra stjórnunarstarfa. Þrjár meginfylkingar opinberra starfsmanna á 
Akureyri á umræddu tímabili voru hátt settir starfsmenn ríkis og bæjar, yfirmenn 
löggæslu og dómskerfis og yfirmenn skóla og kirkju. Starfsheitum þessara einstaklinga 
fjölgaði úr tveimur 1860 í níu 1940. Fjölmennastir 1940 voru framkvæmdastjórar 
opinberra stofnana (7).  

Niðurlag  

Markmið þessarar rannsóknar var að lesa úr manntölum á Akureyri hvernig markaðs-
þjóðfélag óx fram í íslensku sjálfsþurftasamfélagi. Þetta samfélagsform varð megin-
einkenni íslensks þjóðfélags á síðari hluta 20. aldar og er enn að mótast og breytast. 
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Með orðinu markaðsþjóðfélag er hér átt við þjóðfélag sem einkennist af þróaðri 
atvinnu- og verkaskiptingu, einkennandi stéttaskiptingu og vettvangi fyrir framboð og 
eftirspurn vinnu, vöru og þjónustu. Slíkt staðbundið markaðssamfélag myndaðist á 
Akureyri á löngum tíma. Hægt er að geta sér til um að samsvarandi þróun á öðrum 
þéttbýlisstöðum (sjávarplássum) í landinu hafi lagt sitt af mörkum til 
markaðsþjóðfélags samtímans. Aukin þéttbýlismyndun á síðari hluta 19. aldar og í 
upphafi þeirrar 20. með vaxandi markað fyrir vinnu, vörur og þjónustu ber þessu vitni. 
Ný stéttaskiptin kom til sögunnar í kjölfar atvinnuskiptingar þéttbýlisins sem þróaðist 
á grunni hagkerfis bændasamfélagsins, þ.e sjálfsþurftabúskaparins, með aukinni 
sérhæfingu starfa og aðgreiningu atvinnusviða. Þessa þróun má auðveldlega lesa úr 
manntölum umrædds tíma á Akureyri. Þar er m.a. getið um stétt eða stöðu (starfsheiti) 
sérhvers vinnandi manns, auk fæðingastaðar, aldurs og kyns. Á grundvelli þessara 
upplýsinga og úrvinnslu má sjá hvernig þéttbýlismynduninni var háttað, hvernig 
vinnumarkaður þéttbýlisins þróaðist, hvernig markaðssamfélaginu óx fiskur um hrygg 
og hvernig ný stéttaskipting náði fótfestu í íslensku samfélagi.  

Þróun markaðssamfélagsins á Akureyri er að mörgu leyti einstakt og ekki síst fyrir 
þá sök að hægt skuli vera að skoða hana með þessum hætti frá upphafi þéttbýlis-
myndunar á staðnum. Fá ef nokkur dæmi mér vitandi eru um hliðstæða grunn-
rannsókn erlendis og er meginástæðan að þar skortir heimildir m.a. vegna þess hversu 
þéttbýlismyndunin er gömul. Hér á landi er hún tiltölulega ung að árum og heimildir 
skýrar, t.d. manntalanna. Af þessu má þó ekki draga þá ályktun að markaðsþjóðfélög 
eigi sér tiltekið tímasett upphaf, eins og um atburð væri að ræða. Upphaf markaðs-
þjóðfélags er spurning um félagslegt ferli sem varðað er mörgum atburðum, sumum 
nákvæmlega tímasettum en öðrum ekki. Þannig má draga lærdóm af upphafi og þróun 
markaðssamfélags á Akureyri varðandi íslenskt markaðsþjóðfélag án þess t.d. að 
tímasetja upphaf þess við upphaf búsetu í Reykjavík eða á Akureyri. Efnið er hins 
vegar allt of umfangsmikið fyrir stutta grein sem þessa en verðugt verkefni annarrar og 
lengri greinar. Verður því staðar numið að sinni.  
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Sjálfsöryggi og brjóstagjöf 

Prófun mælitækis 

Hildur Sigurðardóttir 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) og Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna (UNICEF) 
leggja til að börn nærist eingöngu á brjósti fyrstu 6 mánuði ævinnar og síðan til tveggja 
ára aldurs með annarri næringu (World Health Organization, 2000). Ýmsir þættir svo 
sem bakgrunnsbreytur hafa verið nefndir sem áhættuþættir fyrir styttir brjóstagjöfum 
en nýlegar heimildir hafa einblínt sérstaklega á breytanlega þætti eins og sjálfsöryggi 
sem mögulegt er að hafa áhrif á í þeim tilgangi að stuðla að lengri brjóstagjöf (Blyth 
o.fl., 2002; Dennis, 2006).  

Dennis (1999) setti fram fræðilegt líkan og þróaði mælitæki um sjálfsöryggi við 
brjóstagjöf (Breastfeeding Self-Efficacy Scale (BSES)) út frá námskenningu Albert 
Bandura. Margir rannsakendur hafa sýnt fram á ákveðið forspárgildi sjálfsöryggis við 
brjóstagjöf þ.e.a.s. hærra sjálfsöryggisstig leiði auknar líkur að því að börn séu höfð 
lengur almennt eða eingöngu á brjósti (Dennis, 2006, Gregory, Penrose, Morrison, 
Dennis og MacArthur, 2008; McCarter-Spalding og Dennis, 2010; Oriá, Ximenes, 
Almeida, Glick og Dennis 2009; Tokat, Okumus og Dennis, 2008; Zubaran, 2010).  

Samkvæmt kenningu Dennis (1999, 2006), eru konur sem skynja sig sjálfsöruggar 
við brjóstagjöfina líklegri til þess að hefja brjóstagjöf, standa af sér erfiðleika við 
brjóstagjöfina, temja sér frekar jákvæðan og sjálfshvetjandi hugsunarhátt og bregðast á 
jákvæðan hátt við erfiðleikum við brjóstagjöf. Einnig hefur komið í ljós að konur sem 
skynja of litla mjólkurmyndun eru líklegri til þess að vera óöruggari við brjóstagjöf 
(Blyth o.fl., 2004; Hill og Humenick, 1996; Blyth o.fl., 2004; Otsuka, Dennis, Tatsuoka 
og Jimba, 2008). Of lítil mjólkurmyndun er oftast nefnd sem ástæða fyrir ákvörðun 
um að hætta brjóstagjöf snemma og ef lítið sjálfsöryggi er undirliggjandi orsakaþáttur 
er mikilvægt að geta unnið með mæðrum til þess að stuðlað að auknu sjálfsöryggi 
þeirra við brjóstagjöf (Blyth o.fl., 2002; Dennis, 2006). Aðrir þættir sem einnig geta 
skýrt orsök ónógrar mjólkurmyndunar tengjast brjóstagjafatækni og áhrifum á örvun 
mjólkurmyndunar þar sem sjálfsöryggi mæðra getur vissulega haft áhrif (Wight, 2001). 

Bandura (1994) skilgreinir fjóra meginþætti sem hafa áhrif á sannfæringarmátt 
einstaklinga á eigin getu þá bendir Dennis á mikilvægi þess að vinna með konum út frá 
þessum þáttum í þeim tilgangi að styrkja sjálfsöryggi þeirra við brjóstagjöf: (1) Fyrri 
persónulegur árangur eða afrek sem höfða meðal annars til fyrri reynslu. Ef konan hefur 
reynslu af árangursríkri brjóstagjöf styrkir það væntanlega sjálfsöryggi hennar við 
upphaf brjóstagjafar næsta barns en erfið reynsla getur að sama skapi dregið úr 
sjálfsörygginu (Blyth o.fl., 2002; Dennis, 1999, 2006). (2) Áhrif er koma frá reynslu 
annarra/áhrif fyrirmynda eða staðgengla. Reynsla annarra kvenna af brjóstagjöf getur haft 
áhrif á sjálfsöryggi við brjóstagjöf hvort sem um er að ræða myndefni eða lifandi 
fyrirmyndir. Eins og Bandura bendir á hafa fyrirmyndir samt mismikil áhrif eftir því 
hve vel viðkomandi getur samsamað sig fyrirmyndinni og sett sig í spor hennar 
(Bandura, 1994; Dennis, 1999). (3) Sannfæringarkraftur annarra) um getu konunnar til 
þess að hafa barnið á brjósti hefur jákvæð áhrif á sjálfsöryggi konunnar. Hér getur til 
dæmis verið um að ræða stuðning og hvatningu frá maka, brjóstaráðgjafa, hjálpar-
mæðrum, ljósmóður, nánum vinkonum, vinum eða skyldmennum (Dennis, 2006). (4) 
Lífeðlisfræðilegt og tilfinningalegt ástand. Það er vitað mál að líðan móður hvort sem er 
líkamleg eða tilfinningaleg hefur áhrif á gang brjóstagjafar. Verkir, þreyta, streita, kvíði 
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eða önnur vanlíðan getur til dæmis truflað eðlilega losun hormónsins oxytocins sem 
stjórnar mjólkurlosun og getur haft þau áhrif að barnið fær ekki næga næringu, verður 
óvært og brjóstagjöfin gengur erfiðlega. Eins og Bandura bendir á, getur vanlíðan 
konunnar einnig haft neikvæð áhrif á sýn hennar á eigin getu til brjóstagjafar og þannig 
haft bein áhrif á sjálfsöryggi við brjóstagjöf (Dennis, 1999; Ystrom, Niegel, Klepp og 
Vollrath, 2008). Rannsóknir hafa sýnt fram á neikvæða fylgni á milli þunglyndis-
einkenna mældum með EPDS kvarðanum og sjálfsöryggisskora samkvæmt BSES (Dai 
og Dennis, 2003; Dennis, 2003; Zubaran o.fl., 2010). Samkvæmt rannsókn Thome, 
Alder og Ramel, (2006) leiða aukin þunglyndiseinkenni til þess að íslenskar mæður 
hætta frekar fyrr með börn sín á brjósti eingöngu.  

Í rannsókn sinni, þar sem úrtakið var 522 konur, leitaðist Dennis við að búa til 
skýringarlíkan sem spáð gæti fyrir um þætti sem hafa áhrif á sjálfsöryggi mæðra við 
brjóstagjöf fyrstu vikuna. Þrátt fyrir að margar breytur sýndu marktæk tengsl við 
sjálfsöryggi þá kom í ljós að færri þeirra höfðu forspárgildi þegar fjölbreytu aðhvarfs-
greiningu var beitt. Eftir stóðu átta breytur og vísbending um að sem heild skýrðu þær 
breytileika BSES stiga um sjálfsöryggi mæðra við brjóstagjöf (Dennis, 2006). Þættirnir 
átta voru eftirfarandi: 

Menntun mæðra. Af lýðfræðilegum breytum í rannsókn Dennis (2006) virtist 
eingöngu menntun mæðra skipta máli til að spá fyrir um sjálfsöryggi við brjóstagjöf. 
Þetta samræmist niðurstöðum rannsókna Oriá og félaga (2009) og Tokat og félaga 
(2008). Nokkrar rannsóknir hafa samt ekki sýnt fram á tölfræðilegan mun á sjálfs-
öryggisstigum við brjóstagjöf eftir menntunarstigum (Gregory o.fl., 2008; Wutke og 
Dennis, 2007; Zubaran o.fl., 2010). Í íslenskri rannsókn Mörgu Thome og félaga 
(2006), kom í ljós að minni menntun mæðra leiddi til þess að þær hættu fyrr með 
börnin eingöngu á brjósti. Velta má fyrir sér hvort sjálfsöryggi hafi þar verið 
undirliggjandi áhrifaþáttur.  

Stuðningur frá öðrum mæðrum. Hvað félagslegan stuðning varðar spáði skynjaður 
stuðningur frá öðrum mæðrum fyrir um BSES stig. Hér að framan er greint frá 
áhrifum fyrirmynda á skynjað sjálfsöryggi mæðra við brjóstagjöf en stuðningur 
hjálparmæðra eða stuðningshópa mæðra hefur verið nefndur sem dæmi um árangurs-
ríkar leiðir til þess að hafa jákvæð áhrif á sjálfsöryggi (Dennis 1999, 2006; Dennis, 
Hodnett, Gallop og Chalmers, 2002).  

Verkjameðferð í fæðingu, umönnun í sængurlegu, og tegund fæðingar. Ef konurnar voru 
sáttar við verkjameðferð í fæðingu, umönnun í sængurlegu, og tegund fæðingar voru 
marktækt meiri líkur á hærri BSES stigum sem þýðir að þessir þættir spáðu fyrir um 
aukið sjálfsöryggi. Þetta kemur ekki á óvart miðað við fyrri rannsóknir (Lowe, 2000). 
Mæður sem gengust undir keisaraskurð höfðu lægra sjálfsöryggi við brjóstagjöf en 
konur er fæddu um fæðingarveg. Einnig var athyglisvert að ánægja með verkjameðferð 
í fæðingu skyldi einnig spá fyrir um sjálfsöryggi við brjóstagjöf og er spurning hvort 
ástæðuna megi rekja til sálrænna áhrifa verkjaupplifunar kvennanna.  

Skynjun móðurinnar á því hvernig brjóstagjöfin gekk hafði mesta forspárgildið á sjálfs-
öryggi. Ásetningur mæðranna eða áætlaður tími um lengd brjóstagjafar hafði einnig marktæk 
jákvæð áhrif á sjálfsöryggi. Samkvæmt Bandura (1994) þá getur jákvætt og hvetjandi 
hugarástand einstaklinga, eða eigin sannfæringarkraftur, haft áhrif á skynjað sjálfs-
öryggi sem aftur hefur áhrif á þau markmið sem einstaklingurinn setur sér. Þeir sem 
hafa meiri trú á eigin getu setji sér háleitari markmið og leggi meira á sig til þess að ná 
þeim. Nokkrir rannsakendur hafa einmitt stutt niðurstöður um tengsl áætlaðs og raun-
verulegs tíma sem börn eru höfð á brjósti (Blyth o.fl., 2004; Tokat o.fl., 2008).  

Mæling á kvíða. Þegar aðlögun móður að breyttum aðstæðum var skoðuð kom í ljós 
að mæling á kvíða hafði marktækt forspárgildi um sjálfsöryggi við brjóstagjöf og 
samræmist það mjög vel kenningu Bandura (1994). Hann bendir á að samband sé á 
milli kvíða og sjálfsöryggis þannig að ef einstaklingur er kvíðinn skynjar hann síður 
getu sína til þess að takast á við ákveðin verkefni. 
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Það sem var meðal annars athyglisvert við niðurstöður rannsóknar Dennis (2006) 
var að þrátt fyrir að fyrri reynsla af brjóstagjöf hefði marktæk tengsl við sjálfsöryggi 
við brjóstagjöf þá virtist fjöldi barna ekki hafa ráðandi áhrif í líkaninu, sem gefur til 
kynna að aðrar undirliggjandi breytur óháðar fyrri reynslu skýri þarna áhrif á sjálfs-
öryggi. Hugsanlegt er að neikvæð fyrri reynsla hafi einnig eitthvað að segja. Í rannsókn 
Oriá og félaga (2009) kom einmitt fram að fjöldi barna hafði ekki marktæk áhrif á 
sjálfsöryggi við brjóstagjöf en árangursrík brjóstagjafarreynsla gaf marktækt hærri 
sjálfsöryggistig miðað við erfiða reynslu. 

Markmið þeirra rannsókna sem hér verða kynntar var að prófa íslenska útgáfu 
sjálfsöryggskvarða Dennis (1999), (Breastfeeding Self-Efficacy Scale (BSES))  
Sjálfsöryggi við brjóstagjöf. 

Aðferð 

Þátttakendur og gangasöfnun 
Við þáttagreiningu sjálfsöryggiskvarða Dennis var notast við sameinað gagnasafn 
beggja rannsókna frá 2003 og 2008 (n=194). Rannsóknirnar náðu báðar til kvenna er 
fæddu á Landspítala og útskrifuðust heim með heilbrigð börn. Fyrri rannsóknin náði 
til 140 kvenna er fæddu á tímabilinu janúar–febrúar 2003 og seinni rannsóknin til 200 
kvenna er fæddu á tímabilinu september 2007 til janúar 2008. Fyrri rannsókninni var 
fylgt eftir ári síðar þar sem spurt var nánar út í brjóstagjafarreynslu en í því úrtaki var 
61 kona (61/84=72,6%). Um kerfisbundin líkindaúrtök var að ræða. Í báðum rann-
sóknum var póstlagður spurningalisti og gagnasöfnun fylgt eftir með tveimur 
ítrekunarbréfum. Svarfhlutfall úr fyrri rannsókninni var 60% (n=84) og 59% (n=118) 
úr þeirri seinni.  

Mælitæki 
Breastfeeding Self-Efficacy Scale (BSES-SF). 
Það mælitæki sem hér verður einkum lagt til skoðunar er íslensk útgáfa af styttri 
sjálfsöryggiskvarða Dennis við brjóstagjöf (BSES–SF). Dennis hefur þróað bæði lengri 
(BSES) og styttri útgáfu (BSES-SF) af mælitækinu um sjálfsöryggi. Lengra mælitækið 
inniheldur 33 fullyrðingar en styttri útgáfan 14 fullyrðingar. Eins og Bandura hefur lagt 
til þá höfða þær allar á jákvæðan hátt til sjálfsöryggis við brjóstagjöf og eru 
svarmöguleikarnir á 5 punkta likert kvarða þar sem 1 merkir alls ekki sjálfsörugg og 5 
mjög sjálfsörugg. Samanlagður stigafjöldi getur verið á bilinu 33-165 fyrir lengri 
útgáfuna en 14-70 fyrir þá styttri og eftir því sem stigin eru fleiri því sjálfsöruggari er 
konan við brjóstagjöfina. Dennis þróaði fyrst lengri útgáfu mælitækisins og byggði 
hugmyndasmíð þess á kenningu Albert Bandura, fyrri rannsóknaniðurstöðum, við-
tölum við mæður og fagaðila sem mátu innihaldsréttmæti hans. Eftir meginhlutaþátta-
greiningu listans og áreiðanleikaprófun voru 18 spurningar sem höfðu lægsta fylgni við 
kvarðann teknar úr og eftir stóð styttri útgáfan, BSES-SF. Ensk útgáfa af lista Dennis 
hefur reynst áreiðanleg með hátt innra samræmi (α=0,96). Meðaltal heildrastiga 
kvarðans var 55.8. 

Styttri útgáfan (BSES-SF) er 14 spurninga likert kvarði og hefur mælitækið verið 
þýtt og prófað í ýmsum löndum, svo sem Kanada (Dennis, 2003), Spáni (Torres, 
Torres, Rodriguez og Dennis, 2003), Bretlandi (Gregory o.fl., 2008), Pólandi (Wutke, 
og Dennis, 2007), Tyrklandi (Tokat o.fl., 2008) og Bandaríkjunum (McCarter-Spalding 
og Dennis, 2010). Í þessum rannsóknum hefur mælitækið reynst áreiðanlegt (α= 0,86 
- 0,96) og mæling á sjálfsöryggi við brjóstagjöf spáð fyrir um þann tíma sem börn eru 
höfð á brjósti.  
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Við þýðingu á BSES-SF var leitast við að viðhalda hugtakaréttmæti listans og var 
hann því þýddur af fagaðila, yfirfarinn af íslenskufræðingi, bakþýddur af enskufræðingi 
og þýðingin borin undir höfund listans. 
 
General Self-Efficacy Scale (GSE)  
Sjálfsöryggiskvarði Matthias Jerusalem og Ralf Schwarzer hefur verið þýddur yfir á um 
30 tungumál og notaður til að mæla skynjað sjálfsöryggi eða skynjaða færni fólks til að 
takast á við hin ýmsu krefjandi verkefni. Þessi kvarði inniheldur 10 fullyrðingar á 4 
punkta kvarða og geta heildarskorin legið á milli 10-40. GSE kvarðinn hefur reynst 
áreiðanlegur með Cronbachs alpha á bilinu 0,76-0,90 (Schwarzer og Jerusalem, 1995). 
GSE var þýddur yfir á íslensku af tveimur fagaðilum á sviði ljósmóðurfræði og 
þýðingarnar bornar saman af þeim þriðja. Að lokum var þýðingin yfirfarin af íslensku-
fræðingi. GSE kvarðinn var forprófaður í rannsókninni 2008 og notaður til þess að 
skoða viðmiðsbundið réttmæti BSES-SF. Fyrri rannsóknir hafa meðal annars bent á 
tengsl almenns sjálfsöryggis og þess hvort börn eru á brjósti eða pela. Auk þess hefur 
mæling á almennu sjálfsöryggi stutt fyrri niðurstöður um forspárgildi hvað varðar þá 
tímalengd sem börn eru höfð á brjósti (Ystrom o.fl. 2007). 

Tölfræðilega úrvinnsla  
Við úrvinnslu gagna var SPSS tölfræðiforritið notað. Notast var við lýsandi tölfræði, 
þáttagreiningu, Cronbachs alfa áreiðanleikapróf og marktækni próf s.s. ANOVA og t-
próf, Mann-Witney, auk Pearsons fylgnistuðuls. Tölfræðipróf voru gerð í þeim tilgangi 
að skoða áreiðanleika og réttmæti íslenskrar útgáfu BSES-SF kvarðans. Einnig voru 
skoðuð tengsl ýmissa þátta við heildarsjálfsöryggisstig til að skoða hugtakaréttmæti og 
sambærileika niðurstaðna fyrri rannsókna. 

Niðurstöður 

Einkenni úrtaks 
Í töflu eitt má sjá lýðfræðileg einkenni þátttakanda rannsóknanna 2003 og 2008. Um 
mjög sambærilegan bakgrunn þátttakanda er að ræða í báðum úrtökum.  
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Tafla 1. Lýðfræðileg einkenni þátttakenda í rannsóknunum 2003 og 2008 
 
  Úrtök: 2003 2008 
Aldur   18-41 18-42 
Hjúskaparstaða: einstæðar: 6%  (n=4) 5,9% (n=7) 
  í sambúð: 48,8% (n=41) 55,1% (n=65) 
  giftar: 45,2% (n=36) 38,1% (n=45) 
Menntunarstig: grunnskóla eða minna: 14,5% (n=12) 19,5% (n=23) 
  starfsnám/iðnnám: 15,6% (n=13) 8,5% (n=10) 
  bóklegt í framhaldssk.: 19,8 %(n=16) 18,6% (n=22) 
  háskólanám: 50,6% (n=42) 53,4% (n=63) 
 Fyrri reynsla: frumbyrjur 35,7% (n=30) 40,7% (n=48) 
  fjölbyrjur 64,3% (n=54) 59,3% (n=70) 

Áreiðanleiki BSES-SF og GSE kvarðanna 
Samkvæmt Chronbachs alfastuðli ( α =0,93) reyndist íslensk útgáfa BSES-SF 
áreiðanleg og sýnir gott innra samræmi á milli spurninga. Meðaltal heildarstiga fyrir 
kvarðann var 54,4. Meðalfylgni milli spurninga var góð (r=0,67), og leiðrétt fylgni 
einstakra spurninga mjög ásættanleg (0,529-0,770). Engin spurning dró því áreiðan-
leika kvarðans niður að nokkru marki og ekki þörf á að taka neina þeirra út. 

Áreiðanleikapróf GSE kvarðans gáfu til kynna að hann væri áreiðanlegur með 
Cronbachs alpha 0,90, góða meðalfylgni á milli spurninga (r =0,64) og leiðrétta fylgni á 
bilinu 0,487-0,753. Meðalheildarskor kvarðans var 31,71. Í ljós kom að engin 
spurninganna dró áreiðanleika kvarðans niður að einhverju marki.  

Hugtakaréttmæti íslenska BSES-SF kvarðans 
Þáttagreining.  
Sameinað gagnasafn 194 þátttakanda úr báðum rannsóknunum var notað til að 
framkvæma þáttagreiningu og áreiðanleikapróf á íslenska BSES-SF kvarðanum. Þar 
sem KMO (Kaiser–Maeyer-Olikin) var 0,919 og Bartletts prófið leiddi í ljós mjög 
marktæka fylgni á milli spurninga þóttu gögnin hæf til þáttagreiningar (x² =1562,045, 
p<0,001). Ákveðið var að nota meginhlutaþáttagreiningu til að skoða fylgni milli 
spurninga og til að athuga hvort um einsþáttar kvarða væri að ræða líkt og í ensku 
útgáfu Dennis (2003). Eigingildið 1 eða meira var haft til viðmiðunar og hlóðu 
spurningarnar á einn þátt og studdi skriðupróf einnig þessa niðurstöðu. Þátturinn 
skýrði 52,72% af heildardreifingu gagnanna sem telst ásættanlegt. Hleðsla allra 
spurninga á þáttinn var frekar há eða á bilinu 0,588-0,815.  
 
Viðmiðsbundið réttmæti. 
Þar sem GSE kvarðinn reyndist áreiðanlegur var hann notaður til að skoða 
viðmiðsbundið réttmæti BSES-SF kvarðans. Sett var fram sú tilgáta að konur sem 
almennt eru sjálfsöruggar (GSE) séu líklegri til að hafa hærra sjálfsöryggi við 
brjóstagjöf (BSE). Samkvæmt Pearsons fylgnistuðli reyndist vera sterk jákvæð fylgni á 
milli kvarðanna tveggja (r =0,441; p<0,01) og því stóðst tilgátan. 
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Forspárgildi BSES-SF kvarðans og tengsl breyta við sjálfsöryggisstig  
Lýðfræðilegar breytur og tengsl við BSES-SF sjálfsöryggisstig 
Tengsl BSES-SF sjálfsöryggisstiga við lýðfræðilegar breytur sýndu sambærilegar niður-
stöður í báðum rannsóknunum 2003 og 2008, þar sem aldur, menntunarstig, hjú-
skaparstaða og fjöldi fyrri barna höfðu ekki marktæk áhrif á sjálfsöryggi við brjóstagjöf 
(p>0,05).  
 
BSES-SF sjálfsöryggisstig og aðrir áhrifaþættir  
Í rannsókninni frá 2008 kom í ljós að samanborið við frumbyrjur voru fjölbyrjur  
marktækt sjálfsöruggari við brjóstagjöf (p<0,01) en þessi munur kom ekki fram í fyrri 
rannsókninni. Áform kvenna á meðgöngu um lengri og meiri brjóstagjöf sýndu í 
báðum rannsóknum sterk tengsl við aukið sjálfsöryggi við brjóstagjöf (2003: p<0,05; 
2008: p<0,001). Einnig voru niðurstöður rannsókna sambærilegar um skynjun 
kvennanna á of lítilli mjólkurmyndun sem dróg marktækt úr sjálfsöryggi þeirra (2003: 
p<0,05; 2008: p<0,001). Í fyrri rannsókninni komu ekki fram marktæk tengsl annarra 
vandamála við brjóstagjöf og sjálfsöryggis en í þeirri síðari virtust tengslin almennt 
vera mjög marktæk ef konan hafði átt í einhverjum vanda við brjóstagjöfina (p<0.001). 
Verkir í geirvörtum án sára var annað vandamál sem einnig hafði áberandi marktæk 
tengsl við lægra sjálfsöryggi (p<0,001). Varðandi lengd sjúkrahúsvistar kom í ljós að 
konur í báðum úrtökum sem voru sáttar við lengd sjúkrahúsvistar samanborið við þær 
sem fannst hún ýmist of stutt eða löng mældust með marktækt hærri sjálfsöryggisstig á 
BSES-SF (p<0,05). 

Vegna smæðar úrtaka og ójafnrar dreifingar á nokkrar aðrar breytur s.s. fæðingar-
máta, lengd fæðingar fræðslu og aðstoð við fyrstu brjóstagjöf reyndist óraunhæft að 
skoða tölfræðileg áhrif þeirra á sjálfsöryggi við brjóstagjöf. Fræðsla um brjóstagjöf til 
kvennanna kom einungis í 20% tilfella (n =23) frá mæðraverndinni, 28% (n=33) 
foreldrafræðslunámskeiðum vegna fyrri fæðinga, 24% (n=28) foreldrafræðslunám-
skeiðum vegna síðustu fæðingar og einungis 16% (n=18) kom frá sérstökum brjósta-
gjafarnámskeiðum. Ekki kom fram marktækur munur á sjálfsöryggisstigum eftir því 
hvort konurnar sögðust hafa fengið fræðslu eða ekki (p=0,65).  
 
Forspárgildi BSES-SF um lengd og magn brjóstagjafa 
Í rannsókninni 2003 kom í ljós að BSES-SF sjálfsöryggistig spáðu marktækt fyrir um 
lengd brjóstagjafar þar sem sterk jákvæð fylgni kom fram milli sjálfsöryggisstiga fyrstu 
vikurnar eftir fæðingu og þeirrar tímalengdar sem börn voru höfð á brjósti (r =0,488, 
p<0,001). Í seinni rannsókninni kom einnig í ljós að marktækur munur á sjálfsöryggi 
við brjóstgjöf eftir því hvort konurnar voru hættar með börnin á brjósti gáfu þeim 
ábót með brjóstagjöfinni eða voru eingöngu með börnin á brjósti (p<0,001). Aldur 
barna á milli hópanna þ.e. þeirra sem gáfu ábót og þeirra sem voru með börnin ein-
göngu á brjósti var sambærilegur (1-6 mán.). Þau börn sem hætt voru brjóstagjöf 
höfðu gert það í 50% tilfella fyrir 2ja mánaða aldur en öll börnin höfðu hætt á brjósti 
fyrir 6 mánaðar aldur. 

Umræður 

Niðurstöður um áreiðanleika íslensku BSES-SF kvarðans (α=9,3) samræmast mjög 
vel mælingum á ensku útgáfunni (α=9,6) auk þess að meðaltal heildarstiga fyrir 
kvarðann (54,5) var mjög líkt og í rannsókn Dennis (55,8). Þáttagreiningin staðfesti 
einsþáttarkvarða líkt og í upprunalega kvarðanum (Dennis, 2003) sem gefur til kynna 
gott innra samræmi kvarðans og vísar til þess að um mælingu á einu hugtaki er að ræða. 
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Sterk fylgni GSE kvarðans við BSES-SF (r =0,441; p<0,01) gaf einnig til kynna 
viðmiðsbundið réttmæti. 

Ákveðnar niðurstöður rannsóknanna tveggja 2003 og 2008 voru sambærilegar, 
studdu fyrri rannsóknaniðurstöður og féllu vel að kenningu Bandura og skýringarlíkani 
Dennis (2006). Hér er einkum um að ræða niðurstöður varðandi forspárgildi kvarðans 
um það að hve miklu leiti og hve lengi börn eru á brjósti. Í kenningum Bandura (1994) 
og Dennis(1999) kemur fram að fyrri reynsla hafi áhrif á sjálfsöryggi. Í seinni íslensku 
rannsókninni 2008 kom fram að fjölbyrjur voru marktækt sjálfsöruggari en frumbyrjur 
sem vísar sennilega til áhrifa fyrri reynslu og styður við niðurstöður fyrri rannsókna 
(McCarter-Spaulding og Dennis, 2010; Tokat o.fl. 2008; Wutke og Dennis, 2007).  

Eins og fram kom í skýringarlíkani Dennis (2006) eru hugsanlega einhverjir undir-
liggjandi þættir sem áhrif hafa á sjálfsöryggi kvenna við brjóstagjöf sem vinna mætti 
sérstaklega með. Áform eða ásetningur kvenna á meðgöngu um þann tíma sem þær 
ætla að hafa börnin á brjósti er einn þeirra. Í kenningu Dennis kemur einnig fram að 
sjálfsöryggi hafi áhrif á það hvort hugsanir kvenna séu uppbyggjandi eða niður-
brjótandi gagnvart brjóstgjöfinni (Dennis 2006). Niðurstöður beggja íslensku rann-
sóknanna 2003 og 2008 styðja þetta tvímælalaust þar sem sterkt tölfræðilegt samband 
fannst á milli áforma um lengri brjóstagjöf og meira sjálfsöryggis við brjóstagjöf. 
Þessar niðurstöður samræmast einnig fyrri rannsóknum (Blyth o.fl., 2002, 2004; 
Dennis, 2006; O´Brien og Fallon, 2005; Tokat o.fl., 2008).  

Eins og Bandura (1994) bendir á getur vanlíðan kvenna haft neikvæð áhrif á sýn 
hennar á eigin getu til brjóstagjafar og þannig haft bein áhrif á sjálfsöryggi við 
brjóstagjöf (Dennis, 1999; Ystrom o.fl, 2008). Í ljós kom í íslensku rannsókninni 2008 
að konur hafi átt í einhverjum erfiðleikum með brjóstgjöf voru með marktækt lægra 
sjálfsöryggi við brjóstagjöf (p<0.001). Þau vandamál sem höfðu áberandi áhrif voru 
skynjun konunnar á of lítilli mjólkurmyndun (p<0,001) og verkir í geirvörtum án sára 
(p<0,001). Áhrif of lítillar mjólkurmyndunar á sjálfsöryggi hafa áður verið staðfest og 
komu þau einnig fram í fyrri íslensku rannsókninni (p<0,05) (Blyth o.fl., 2004; Hill og 
Humenick, 1996; Otsuka o.fl., 2008).  

Af ofangreindu má álykta um mikilvægi stuðnings og undirbúnings brjóstagjafar á 
meðgöngu og áframhaldandi eftirfylgni í kjölfar fæðingar þar sem til dæmis væri hægt 
að beita hugrænni atferlismeðferð, stuðla að uppbyggilegum hugsunum gagnvart 
brjóstagjöfinni í stað niðurrifshugsunum og styrkja þannig sjálfsöryggi kvennanna. 
Varðandi fræðslu á meðgöngu kom ekki fram marktækur munur eftir því hvort og 
hvaðan fræðslan kom. Hlutfallslega fáar konur (20%) segjast fá fræðslu á meðgöngu 
og mætti sannarlega bæta þar úr og nýta tækifærið fyrir einstaklingsmiðaðan stuðning.  

Rannsóknirnar tvær 2003 og 2008 styðja hvor aðra varðandi helstu niðurstöður um 
sjálfsöryggi við brjóstgjöf sem styður við réttmæti BSES-SF kvarðans. Forprófanir 
íslensku útgáfunnar leiddu í ljós að mælitækið er áreiðanlegt og réttmætt og gæti því 
nýst í klíníkum tilgangi til að finna þær konur sem þurfa á meiri undirbúningi og 
stuðningi að halda varðandi brjóstagjöfina. Athyglisvert var að bakgrunnur kvennanna 
hafði ekki marktæk áhrif á sjálfsöryggi þeirra sem bendir til þess að sjálfsöryggis-
kvarðinn geti fundið konur sem þurfa á meiri stuðningi að halda óháð bakgrunni 
þeirra. Æskilegt væri að gera rannsókn á stærra úrtaki í þeim tilgangi að skoða tengsl 
við aðrar breytur svo sem fæðingarreynsluna, stuðning og þjónustuþætti.  
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Karlanefnd Jafnréttisráðs 1994-2000 

Ingólfur V. Gíslason 

Árið 1991 skipaði þáverandi félagsmálaráðherra, Jóhanna Sigurðardóttir, nefnd sem 
„fjalla skyldi um stöðu karla í breyttu samfélagi og leiðir til að auka fjölskylduábyrgð 
þeirra“ (Félagsmálaráðuneytið, 1993, bls. 3). Nefndin var skipuð fjórum körlum og 
tveimur konum og var stundum uppnefnd „hagfræðinganefndin“ því helmingur 
nefndarmanna var menntaður á því sviði. Nefndin skilaði skýrslu sinni til ráðherra í 
júlí 1993 (oft nefnd „karlaskýrslan“) og henni fylgdu erindi sem haldin höfðu verið á 
málþingi sem nefndin stóð fyrir í maí 1992. Alls voru tillögur nefndarinnar 16 að tölu 
og þar á meðal ein sem sneri að þáverandi Skrifstofu jafnréttismála. Var hún 
svohljóðandi: „Gerðar verði breytingar á áherslum í starfsemi Skrifstofu jafnréttismála 
þannig að sjónarmið karla fái þar meira vægi en verið hefur. Skipuð verði sérstök 
ráðgjafarnefnd til tveggja ára sem hafi það hlutverk að auka hlut karla í 
jafnréttisumræðunni og tryggja að sjónarmið þeirra komist til skila. Einum starfsmanni 
á skrifstofunni verði falið að fylgja ákvörðunum nefndarinnar eftir. Kynjakvóta verði 
beitt við tilnefningar í Jafnréttisráð“ (Félagsmálaráðuneytið, bls. 9). Tillögunni um 
sérstaka ráðgjafarnefnd var hrint í framkvæmd og Jafnréttisráð skipaði árið 1994 
svokallaða Karlanefnd Jafnréttisráðs. Nefndin starfaði til ársins 2000 og var á þeim 
árum mjög áberandi í umræðum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Hér á 
eftir verður fjallað um helstu þætti í starfsemi nefndarinnar og mat lagt á árangur starfs 
hennar. Rétt er að geta þess að höfundur þessarar greinar var starfsmaður 
nefndarinnar frá því í mars 1995 og þar til nefndin var lögð niður. 

Áherslur nefndarinnar 

Megináherslur Karlanefndar þau sex ár sem hún starfaði tóku mið af þeirri vinnu sem 
lá að baki karlaskýrslunni. Þó víðar hafi verið komið við þá voru höfuðáherslur 
nefndarinnar á eftirfarandi þætti: 1. Ofbeldi karla gegn konum; 2. Möguleikar karla til 
töku fæðingarorlofs; 3. Staða feðra gagnvart börnum sínum ef til skilnaðar kemur; 3. 
Staða drengja í skólum; 4. Viðhorf íslenskra karla. 

Þau verkefni sem nefndin lagði þó höfuðáherslu á þ.e. ofbeldi karla og fjölskyldu-
staða þeirra er einnig á sviðum þar sem sjálfsprottnar karlahreyfingar hafa fyrst og 
fremst orðið til. Má þar nefna t.d. White Ribbon Campaign hvað ofbeldi varðar og 
hérlendis samtökin Félag ábyrgra feðra sem síðar varð að Félagi um foreldrajafnrétti. 
Það má því segja að Karlanefnd hafi þar verið í takt við stefnur og strauma. Reyndar 
er karlnefnd þessarar tegundar ekki séríslenskt fyrirbæri. Slíkar nefndir störfuðu bæði í 
Noregi og í Danmörku en með nokkuð misjöfnum árangri. Þá starfaði samnorræn 
karlanefnd á árunum 1995 til 1997 og var formaður íslensku nefndarinnar einnig 
formaður hinnar norrænu. Sú nefnd skilaði greinargerð og aðgerðaáætlun sem út kom 
bæði á skandinavísku og íslensku (Norræna ráðherranefndin, 1997, 1998). 
Megináherslur þeirrar aðgerðaáætlunar voru í góðu samræmi við þær áherslur sem 
íslenska nefndin hafði haft í sínu starfi og svo sem sú norska líka. 

Þessar nefndir endurspegluðu þá upplifun opinberra aðila að starfið væri staðnað 
og það eina sem gerðist væri að sömu aðilar færu með sömu tugguna á hverri 
ráðstefnunni á fætur annarri. Lítið myndi gerast meðan einvörðungu konur tækju þátt í 
umræðunni og starfinu, það væri nauðsynlegt að draga karla inn í umræðuna og það 
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gerðist ekki nema þeir töluðu saman. Þetta er raunar viðvarandi þema og má minna á 
tilraunir ráðuneytis félagsmála til að koma á alþjóðlegri karlaráðstefnu (Félags- og 
tryggingamálaráðuneytið, 2005). 

   Nefndin var skipuð sem ráðgjafarnefnd og var því undirnefnd Jafnréttisráðs. 
Hún framkvæmdi ekkert án samþykkis þaðan þannig að ráðstefnur, fundir og útgáfur 
urðu að hljóta samþykki ráðsins. Nefndin leit hins vegar svo á að málfrelsi hefði hún í 
ljósi þess að henni var ætlað að efla umræður. Af þeim sökum var hún ófeimin við að 
álykta og varpa fram tillögum að eigin frumkvæði. 

Í fyrstu var nefndin skipuð tveimur konum og þremur körlum. Konurnar hurfu 
hins vegar úr nefndinni við fyrstu endurskipun og eftir það var hún aðeins skipuð 
körlum. Að hluta lágu hentugleikaástæður að baki, nefndarmenn voru eftirsóttir sem 
fyrilesarar og til þátttöku í fundum en það var óskað eftir því að karl kæmi. Þessi 
einkynjun nefndarinnar kom þó oft til umræðu hjá Jafnréttisráði og innan veggja 
Skrifstofu jafnréttismála, sem vandamál og hugsanlegt lögbrot. 

Víða hefur verið bent á það að völdum ákveðins hóps sé ekki síst viðhaldið með 
því að meðlimir hópsins loka sig af og hleypa ekki fulltrúum annarra að og sérstaklega 
ekki þeim sem minna mega sín í samfélaginu. Þetta eigi meðal annars við um 
samskipta karla og kvenna þar sem völdum karla og undirokun kvenna sé meðal 
annars viðhaldið með einkynjun valdastofnana (Bird, 1996; Connell, 1987). 

Þessi umræða hefur mikið tengst hugtakinu „forræðiskarlmennska“ (hegemonic 
masculinity) og deilum um notagildi þess. Í örstuttu máli inniber hugtakið þá hugmynd 
að í hverju samfélagi sé ein ríkjandi hugmynd um karlmennsku. Aðrir karlar (og 
konur) mæli sig við þessa hugmynd og sækist eftir að ná þeim hæðum. Hugmyndin 
raðar þannig körlum í valdastiga þannig að þeir sem fjærst eru hugmyndinni njóta 
takmarkaðra forréttinda þó karlar séu. Hér eru þá gjarnan samkynhneigðir eða 
kvengerðir karlar notaðir sem dæmi. Hugtakið hefur þann kost að það leysir upp 
tvískiptinguna sem innibar að sérhver karl væri alltaf valdameiri en sérhver kona, 
hverjar svo sem aðstæður eru. Hér er t.d. opnað á þann möguleika að þrátt fyrir að 
samfélagsgerðin sé með þeim hætti að hún ívilni körlum umfram konur þá séu karlar 
sem tapa á þeirri samfélagsgerð og að aðstæður séu til þar sem kona er valdameiri en 
karl (Folkeson, Nordberg og Smithwaite, 2000). 

Að svo miklu leyti sem samsetning nefndarinnar kom til umræðu voru viðhorf til 
einkynjunar hennar í grundvallaratriðum þau að það væri ekki vandamál í ljósi þess að 
nefndin ætti fyrst og fremst að vera umræðuhvati og reyna að vekja athygli á 
sjónarmiðum sem ekki hefðu komist til skila. Að auki var ljóst að tillögur og starf áttu 
að miða að því að stuðla að jöfnum rétti og jöfnum möguleikum karla og kvenna. 
Vinnan væri því þvert gegn hefðbundinni samfélagslegri stöðu karla og kvenna, meðal 
annars með áherslunni á að karlar héldu til hefðbundinna kvennastarfa á vettvangi 
fjölskyldunnar. 

Að öllum líkindum má einnig draga saman viðhorf nefndarmanna í þeim fyrirvara 
sem sleginn var í inngangi tillagnanna um Norrænt starf á sviðinu: „Það er mjög erfitt 
að gefa sér eitt ákveðið „sjónarhorn karla““ (Norræna ráðherranefndin, 1997, bls. 5). 
Það er að segja, norræna nefndin leit ekki svo á að hún gæti með nokkrum hætti túlkað 
„sjónarhorn karla“ því það væri ekki til, frekar en sjónarhorn kvenna. Fjölbreytnin 
væri of mikil til þess, mismunandi hagsmunir og mismunandi viðhorf. Íslenska 
nefndin leit svo á að þar væri um að ræða hóp karla sem væru í grundvallaratriðum 
sammála þeirri hugmynd að þoka þyrfti samfélaginu í átt til aukins jafnréttis og þeirra 
hlutverk væri að gefa körlum sem svipaðrar skoðunar væru, rödd í umræðunni auk 
þess að hafa áhrif á kynbræður sína. 
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Ofbeldi karla gegn konum 

Starf nefndarinnar hófst í reynd með ráðstefnu sem haldin var í Norræna húsinu 12. 
nóvember 1994 undir yfirskriftinni „Karlar gegn ofbeldi.“ Þau erindi sem þar voru 
flutt voru síðan gefin út af Skrifstofu jafnréttismála undir sama heiti (Karlar gegn 
ofbeldi, 1995). Ástæða þess að starfið hófst með þessum hætti var sú skoðun nefndar-
manna að svo lengi sem konur sem hópur hefðu ástæðu til að óttast karla þá væri tómt 
mál að tala um jafna stöðu karla og kvenna. Því væri það á ábyrgð karla sem vildu 
beita sér í umræðu og starfi að jafnri stöðu kynjanna að vinna að því að ofbeldi karla 
gegn konum linnti. 

Ein af tillögunum í karlaskýrslunni hafði snúið að því að bjóða körlum sem beittu 
ofbeldi, meðferð til að breytta hegðun sinni. Á þetta var einnig lögð áhersla á 
ráðstefnunni í Norræna húsinu. Inngangserindið flutti Marius Råkil, sálfræðingur hjá 
„Alternativ til Vold“ í Noregi, en það er eitt þekktasta meðferðarúrræði fyrir karla í 
Evrópu. Fleiri erindi ráðstefnunnar fjölluðu einnig um þetta atriði, að (margir) karlar 
sem beittu ofbeldi þyrftu aðstoð til að breyta hegðun sinni og að slík meðferð hefði 
sýnt sig skila árangri í mjög mörgum tilfellum. Meðan karlanefndin starfaði var 
áherslan á þessu sviði alltaf á tvo þætti. Annars vegar hinn almenna, að vekja og taka 
þátt í umræðum um ofbeldi, en hins vegar hið sértæka, að sjá til þess að á Íslandi væri 
til staðar sálfræðilegt meðferðarúrræði fyrir karla sem beittu ofbeldi. 

Næsta skref nefndarinnar var stigið haustið 1995 þegar nefndin gekkst fyrir 
vikulangri herferð undir sömu yfirskrift og ráðstefnan í Norræna húsinu, Karlar gegn 
ofbeldi. Sérstakt merki var hannað fyrir herferðina, krepptur hnefi með skástriki yfir 
(bannmerki). Var það merki notað við alla viðburði sem tengdust herferðinni. 
Fjölmiðlar liðsinntu herferðinni með því að birta á hverjum degi grein sem tengdist 
henni og voru þær merktar á áður nefndan hátt. Í samvinnu við Félag íslenskra 
teiknara var efnt til samkeppni um veggspjald sem tengdist efni herferðarinnar og var 
það sem sigraði fjölfaldað og dreift um allt land. Þá var boðið hingað til lands 
sænskum manni, Göran Wimmerström, sem mikið hafði beitt sér í umræðu um 
ofbeldi karla og var einn af meðferðaraðilum við Manscentrum í Svíþjóð. Hann fór 
víða þessa viku og flutti eitt til tvö erindi á hverjum degi, bæði opinberlega og eins á 
lokuðum fundum fagaðila svo sem á félagsfundi geðlækna. Síðast, en ekki síst, ber að 
nefna að nefndin fékk þrjá félagsfræðinga til að skrifa sérstakan bækling, sem hét 
einfaldlega Ofbeldi og var hugsaður sem kennsluefni fyrir framhaldsskóla um ofbeldi í 
nánum samböndum (Garðar Gíslason, Hjördís Þorgeirsdóttir og Ingólfur V. Gíslason, 
1995). Þessum bæklingi var dreift til félags- og sálfræðikennara í öllum framhalds-
skólum sem við vildu taka. Þau ár sem nefndin starfaði var síðan hvert haust haft 
samband við skólana aftur og þeir sem þurftu fleiri bæklinga fengu þá senda. Þar að 
auki var þess getið á upphafssíðu að „bók þessa má afrita með öllum hætti.“ 

Þó svo að áherslan í þessari herferð væri um margt á að vekja almenna athygli á 
málefninu og koma rödd karla betur á framfæri hvað þetta málefni varðar, þá var eftir 
sem áður undirliggjandi þema að hérlendis þyrfti að koma á laggirnar sálfræðilegri 
meðferð fyrir karla sem beittu ofbeldi. Þeirri hugmynd var alls staðar vel tekið hvort 
heldur var í almennri samfélagslegri umræðu eða hjá opinberum aðilum. Ekkert varð 
þó af framkvæmd fyrr en þremur árum síðar eða 1998. Þá var það að Rauði kross 
Íslands gekk til liðs við nefndina og lofaði bæði húsnæði og fé til að koma með-
ferðinni af stað. Ekki var það þó nægilegt sem Rauði krossinn lagði til og var víða 
leitað eftir viðbótarfjármagni. Þau fimm ár sem Karlar til ábyrgðar, en svo var úrræðið 
nefnt, starfaði lagði Rauði krossinn fram mest fé, þá ráðuneyti heilbrigðismála og svo 
ráðuneyti félagsmála. Verkefnið var sett upp sem tveggja ára tilraun og að þeim tíma 
liðnum var það metið. Matsnefndin mælti með áframhaldandi starfsemi með nokkrum 
breytingum. Enginn reyndist hins vegar viljugur til að axla fjárhagslega ábyrgð og eftir 
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hark í nokkra mánuði til viðbótar á grundvelli óljósra vilyrða og jákvæðni varð að 
hætta starfseminni árið 2001. Árið 2006 ákvað síðan þáverandi félagsmálaráðherra, 
Árni Magnússon, að endurreisa starfsemina og tryggja henni rekstrarfé. Karlar til 
ábyrgðar hefur starfað síðan og því óhætt að segja að Karlanefnd Jafnréttisráðs hafi 
fengið vilja sínum framgengt hvað þetta varða. 

Fjölskyldustaða karla – fæðingarorlof 

Grunnurinn að vinnu Karlanefndar varðandi fjölskyldustöðu karla og sérstaklega 
möguleika þeirra til fæðingarorlofs var lagður í „karlaskýrslunni.“ Þar var lagður til 
sjálfstæður réttur karla til töku fæðingarorlofs í a.m.k. tvær vikur auk þess sem bent var 
á nauðsyn heildarendurskoðunar laga um fæðingarorlof. Það var raunar orðið að 
þrástefi í samfélagslegri umræðu, það var nokkuð ljóst að þau mál voru í afar slæmri 
stöðu á Íslandi sérstaklega ef miðað var við stöðuna á hinum Norðurlöndunum. 

Í lok árs 1995 skipaði heilbrigðisráðherra nefnd til að endurskoða frumvarp um 
breytingar á lögum um fæðingarorlof frá 1990. Karlanefnd fagnaði þessu frumkvæði 
opinberlega og sendi nefndinni tillögur sínar til breytinga. Jafnframt birti nefndin 
tillögur sínar til breytinga ásamt stuttri greinargerð í Morgunblaðinu 16. desember 1995. 
Tillögurnar voru reyndar birtar víðar og var Morgunblaðsgreinin meðal annars tekin 
upp í heilu lagi sem fylgiskjal með tillögu til þingsályktunar um fæðingarorlof feðra frá 
1995 (Alþingi, 1995). Tillögurnar voru í fimm liðum: 

1. Stefnt verði að lengingu fæðingarorlofs í 12 mánuði og verði fjórir mánuðir 
bundnir föður, fjórir móður en fjórum geti foreldrar skipt eftir hentugleikum.  2. 
Lágmarkskrafa er að feður fái tveggja vikna orlof á launum við fæðingu barns. 3. 
Foreldrar hafi hvort um sig sjálfstæðan rétt til fæðingarorlofs og greiðslna. 4. Áhersla 
verði á sveigjanleika í töku orlofs, til að mynda að því megi dreifa á tvö ár. 5. 
Tekjuskerðing foreldra í fæðingarorlofi má ekki standa í vegi fyrir töku þess.  

Áherslan í þessum tillögum er á að einstaklingsvæða orlofið, það verði annars vegar 
fyrir föður og hins vegar fyrir móður. Nefndin mat það svo að erlendar athuganir og 
innlend reynsla sýndi með skýrum hætti að sameiginlegt, en skiptanlegt, orlof verði 
orlof móður. Því sé skynsamlegasta leiðin til breytinga að binda orlofið við sitt hvort 
foreldrið. Að auki lagði nefndin áherslu á að horfið yrði frá því sem einkennt hafði 
íslenska kerfið þ.e. að réttur annars aðilans (feðra) væri afleiddur af rétti hins (mæðra). 
Það taldi nefndin að væri ekki skynsamleg leið til að auka meðvitund feðra um ábyrgð 
sína innan fjölskyldunnar og gagnvart börnunum. Þetta ýtti undir hugmyndir um að 
börnin séu kvennanna en ekki karlanna. 

Þessum tillögum var víða fagnað og þær voru með einum eða öðrum hætti 
viðvarandi þáttur í umræðum um breytingar á lögum um fæðingarorlof seinni helming 
tíunda áratugarins (ítarlega frásögn af viðbrögðum, ályktunum og viðhorfum má finna 
í Ingólfur V. Gíslason, 2007). Karlanefnd beitti sér víða til að þoka málinu áfram og 
það sama á raunar við um marga aðra aðila sem komu að umræðum um jafna stöðu 
kynjanna. Meðal annars hafði Skrifstofa jafnréttismála frumkvæði að málshöfðun um 
einn þátt laga um fæðingarorlof og var sá þáttur dæmdur stjórnarskrárbrot í Hæstarétti 
5. febrúar 1998 (mál nr. 208/1997). 

Á vordögum 2000 lagði síðan þáverandi ráðherra félagsmála, Páll Pétursson, fram 
frumvarp til laga um fæðingar- og foreldraorlof sem gjörbylti öllum þeim málum á 
Íslandi. Lögunum var nokkurn vegin alls staðar fagnað í samfélaginu og við loka 
atkvæðagreiðslu á þingi greiddi enginn þingmanna atkvæði gegn frumvarpinu. Öll 
uppbygging hins nýja fæðingarorlofskerfis var í samræmi við þær hugmyndir sem 
Karlanefnd hafði lagt fram þó svo að orlofið væri aðeins lengt í 9 mánuði í stað 12 og 
tekjutenging greiðslna var heldur lægri en nefndin hafði lagt til en hún taldi að 
greiðslur þyrftu að vera um 90% fyrri launa. En þrískipting heildartímans var inni sem 
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og sveigjanleikinn og tekjutengingin. Það er því óhætt að segja að hvað möguleika 
feðra til fæðingarorlofs varðar hafi nefndin fengið vilja sínum framgengt. 

Forsjárlausir feður 

Fljótlega eftir að nefndin hóf störf fóru henni að berast ýmis erindi frá körlum sem 
töldu sig eiga undir högg að sækja í samfélaginu með einum eða öðrum hætti. Fleiri og 
fleiri erindi bárust frá feðrum sem töldu sig beitta óréttlæti þegar kom að möguleikum 
þeirra til umgangast börn sín eftir skilnað frá móðurinni. Ljóst varð að þetta málefni 
brann mjög á ákveðnum hópi karla. Nefndin skoðaði hvernig þessum málum væri 
háttað í nágrannalöndum okkar og samdi í kjölfarið greinargerð með tillögum til 
breytinga. Reynt var að fá þær birtar í Morgunblaðinu en þegar það tókst ekki var 
ákveðið að birta þær í blaðinu Dagur-Tíminn og þar birtust þessar hugmyndir 24. janúar 
1997 undir fyrirsögninni „Sameiginlegt forræði verði regla.“ 

Inntak greinagerðarinnar var að löggjöf og hið opinbera yrði í auknum mæli að 
byggja á því að ýta undir og stuðla að samvinnu foreldra um barn sitt eða börn þó svo 
að þau hafi ákveðið að slíta samvistir. Það sé bæði það sem börnum sé fyrir bestu og 
einnig í samræmi við breytingar á samfélagslegri stöðu karla og kvenna síðustu ár og 
áratugi. Í lok greinarinnar var tveimur hugmyndum varpað fram til umræðu. Önnur 
þeirra var sú að sameiginleg forsjá foreldra verði meginregla við skilnað eða sambúðar-
slit og hins vegar að foreldra- og fjölskyldfræðsla verði efld og það gert að skilyrði fyrir 
sameiginlegri forsjá að foreldri sæki sér fræðslu um tengsl foreldra og barna, áhrif 
skilnaðar á börn og hver sé ábyrgð foreldra. 

Í mars 1997 ritaði Karlanefnd svo dómsmálaráðherra bréf þar sem sagði m.a:  
 

Um nokkurt skeið hafa svo mörg formleg og óformleg erindi borist Karlanefnd 
Jafnréttisráðs frá ferðum sem telja sig eiga í erfiðleikum vegna forræðis- og 
umgengnisréttar að ljóst er að um verulegt vandamál er að ræða. Í sömu átt 
hníga sívaxandi opinber umræða og fjölmiðlaumfjöllun. Karlanefnd Jafn-
réttisráðs telur miklu skipta að þessum viðkvæmu og erfiðu málum sé þannig 
fyrir komið að hagur barnanna sé sem best tryggður og reynt sé að draga eins og 
unnt er úr hættu á deilum milli foreldra. Nefndin vill því beina þeim tilmælum til 
yðar að skipuð verði sérstök nefnd til að kanna stöðu málsins. ... (Dómsmála-
ráðuneytið, 2005). 
 

Ráðherra dómsmála brást vel við, skipaði nefndina og hóf hún störf í júní 1997 og 
skilaði lokaskýrslu í mars 2005. Þar voru lagðar til breytingar í níu liðum: 1. Að gefinn 
verði út bæklingur sem kynni hvað felist í sameiginlegri forsjá. 2. Að lögum verði 
breytt þannig að sameiginleg forsjá verði meginreglan við skilnað og sambúðarslit 
foreldra. 3. Brugðist verði við ólögmætum umgengnistálmunum þess foreldris sem 
barn býr hjá með viðurlögum svo sem frystingu meðlags, niðurfellingu barnabóta og 
að foreldri sem tálmar umgengni eigi ekki aðgang að sýslumannsembættum um 
úrskurð til að fá aukið meðlag eða sérframlög. 4. Sambúðarslita- og skilnaðar-
samningar geymi ákvæði um fyrirkomulag umgengni. 5. Nánari skilgreining í barna-
lögum á því hvert sé inntak sameiginlegrar forsjár. 6. Skilvirk og fljótleg úrræði ef 
umgengni er tálmað svo sem frysting meðlags og barnabóta. 7. Viðurkenning á fram-
færslu foreldris sem barn býr ekki hjá svo sem með því að tryggja því barnabætur. 8. 
Hraðari afgreiðsla ágreiningsmála foreldra. 9. Ráðgjöf fyrir foreldra, sem eru í þeim 
hugleiðingum að skilja eða slíta sambúð, til að fyrirbyggja forsjárdeilur síðar meir. 

Svo sem sjá má eru þær hugmyndir sem Karlanefnd viðraði árið 2007 í þessum til-
lögum forsjárnefndar. Eftir þetta hefur barnalögum verið breytt þannig að sameiginleg 
forsjá er meginregla eftir skilnað eða sambúðarslit (Lög um breyting á nokkrum lögum 
á sviði sifjaréttar nr. 69/2006. 1. gr.). Þá hefur dómsmálaráðherra kynnt drög að 
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frumvarpi um breytingar á ákvæðum barnalaga um forsjá, búsetu og umgengni. 
Samkvæmt þeim drögum á að taka tillit til umgengni þegar ákvörðun er tekin um 
meðlagsgreiðslur. Það verður þá að hvíla á skriflegum samningi foreldra um umgengni 
(Dómsmálaráðuneytið, e.d.). Þessar breytingar eru í samræmi við áherslu Karlanefndar 
á jöfnun foreldraábyrgðar en það er jafnframt athyglisvert að hugmyndin um nám-
skeið til að gera foreldrum ljósar afleiðingar skilnaðar á börn og leiðir til að milda 
slæmar afleiðingar, hefur ekki átt brautargengi að fagna. 

Staða drengja í skólum 

Menntakerfið og möguleikar drengja þar innan komu oft til umræðu á fundum 
nefndarinnar. Erlendar og nokkrar innlendar rannsóknir bentu til þess að drengir ættu 
í erfiðleikum í menntakerfinu sem að einhverju leyti mætti rekja til kyns þeirra þó 
auðsæð væri að verulega var umdeilt hver eða hverjar orsakirnar væru (Bushweller, 
1994; Jordan, 1995, Þórólfur Þórlindsson og Jón Gunnar Bernburg, 1996). Karlanefnd 
ákvað að efna til ráðstefnu um málið og ritaði ráðuneyti menntamála bréf og óskaði 
eftir samstarfi. Ráðuneytið tók þeirri málaleitan vel og 27. nóvember 1997 var haldið 
sameiginlegt málþing Karlanefndar og menntamálaráðuneytis undir yfirskriftinni 
„Strákar í skóla.“ Ráðstefnan var afar fjölsótt og þau erindi sem þar voru flutt voru 
síðar gefin út af ráðuneytinu og Skrifstofu jafnréttismála (Menntamálaráðuneytið og 
Skrifstofa jafnréttismála, 1998). 

Engar sérstakar tillögur um aðgerðir eða breytingar voru lagðar fram enda 
hugmyndin fyrst og fremst að efla umræðu. En á Alþingi var samþykkt tillaga til þings-
ályktunar um skipun nefndar sem skyldi skoða aðgerðir til að mæta mismunandi 
þörfum drengja og stúlkna í grunnskólum. Sú nefnd var skipuð en hittist aðeins einu 
sinni eða tvisvar og skilaði engu frá sér. Umræðan um stöðu drengja í skólum blossar 
raunar upp með jöfnu millibili og má hér nefna sem síðasta dæmi ákvörðun mennta-
ráðs Reykjavíkur að skipa starfshóp til að leita leiða til að bæta námsárangur drengja 
(Reykjavíkurborg, 2010).  

Viðhorf og væntingar íslenskra karla 

Karlanefnd var það ákveðið áhyggjuefni hvort hún væri að fjalla um og taka á málum 
sem í reynd væru eitthvað sem brynni á íslenskum körlum eða væri raunverulegt 
framlag til umræðna um stöðu karla og kvenna og stuðlaði að því að jafna þá stöðu. 
Nefndin var skipuð af opinberum aðila, hún var einkynja (að frátöldu fyrsta árinu), 
nefndarmenn voru á líkum aldri og allir á höfuðborgarsvæðinu. Þá var ekki mikið um 
„sjálfsprottnar“ karlahreyfingar hérlendis, sem eitthvað væri unnt að miða við. Því var 
það að nefndin afréð að reyna að forvitnast eitthvað um viðhorf og væntingar 
íslenskra karla. 

Verkið var unnið á tvennan hátt. Annars vegar keypti Jafnréttisráð könnun sem 
Gallup hafði framkvæmt hérlendis sem hluta af alþjóðlegri könnun um fjölskyldu- og 
kynjamálefni. Hins vegar var starfsmanni nefndarinnar falið að framkvæma eigindlega 
könnun með viðtölum við 25 unga (20-35 ára) íslenska karla. Til að tryggja nokkra 
breidd í þeim viðtölum voru nokkur stéttarfélög fengin til aðstoðar og lögðu þau til 
nöfn félagsmanna sem síðan var haft samband við. Sú könnun birtist síðan í bók sem 
Skrifstofa jafnréttismála gaf út (Ingólfur V. Gíslason, 1997). 

Niðurstöður beggja þessara athugana bentu ótvírætt til þess að nefndin gengi í takt 
við íslenska karla (og konur) hvað varðar áherslur sínar á fæðingarorlof og möguleika 
íslenskra karla til fjölskyldulífs (sjá t.d. umfjöllunina á bls. 24-38 í Ingólfur V. Gíslason, 
1997). Var það nefndinni mikill styrkur í starfi hennar. 
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Árangursmat 

Karlanefndin var í upphafi aðeins skipuð til tveggja ára en Jafnréttisráð ákvað ár frá ári 
að framlengja þann tíma þannig að þegar upp var staðið hafði nefndin starfað, með 
mannabreytingum í ríflega sex ár. Ástæða þess að hún var lögð niður árið 2000 var að 
þá var lögum um Jafnréttisráð breytt þannig að tryggt átti að vera að í ráðinu ríkti 
jafnvægi milli karla og kvenna. Upphaflega réttlætingin fyrir stofnun Karlanefndar var 
þá horfin og nefndin lauk störfum. Hún gat verið ánægð með það sem áunnist hafði á 
þessum árum og þá sérstaklega hvað varðar breytingar á lögum um fæðingarorlof og 
starfsemi Karlar til ábyrgðar. En einnig hvað önnur áhersluatriði varðar hafði 
nefndinni tekist það ætlunarverk sitt að skapa umræður og gefa körlum rödd hvað 
varðar breytingar á stöðu kynjanna. 

Meginskýringin á árangri Karlanefndar Jafnréttisráðs felst í uppbyggingu nefndar-
innar. Þegar starfið hófst voru einstaklingar valdir í nefndina á grundvelli áhuga þeirra 
á málefninu. Eftir það fékk nefndin meira og minna að endurnýja sig sjálf og fylgdi 
sömu línu þ.e. að setja áhugann í fyrsta sæti. Hins vegar var jafnframt reynt að hafa 
breidd í nefndinni þannig að þeir sem í henni sátu hefðu tengingu inn á þau svið 
samfélagsins sem nefndin vildi helst hafa áhrif á. En, og það var lykilatriðið, þeir sem í 
nefndinni sátu voru ekki fulltrúar eins eða neins, þeir höfðu ekkert bakland til að 
passa. Það hafði í för með sér að þeir höfðu afar frjálsar hendur hvað varðar stefnu-
mótun og ályktanir og einnig til að beita sér með formlegum og óformlegum hætti. 
Það var líka óspart gert og nefndin var mjög sýnileg þau ár sem hún starfaði eins og sjá 
má t.d. í ársskýrslum Skrifstofu jafnréttismála. 

Sú leið að skipa fólk í nefnd á grundvelli áhuga frekar en sem fulltrúa samtaka er 
alveg öfug við það sem lagt hefur verið til grundvallar varðandi Jafnréttisráð. Þar hafa 
ávallt setið fulltrúar hópa og samtaka og hefur þeim farið jafnt og þétt fjölgandi sem 
þangað hafa verið settir. Þetta, með öðru, hefur gert að verkum að frumkvæði 
Jafnréttisráðs og forysta í samfélagslegri umræðu er afskaplega lítil, svo ekki sé meira 
sagt. Þeir sem þar sitja eru fulltrúar ákveðinna samtaka og hópa og þurfa að gæta þess 
að ekki halli á viðkomandi hóp eða samtök eða að eitthvað sé samþykkt eða gert sem 
gengur gegn, eða er á skjön við hagsmunamat viðkomandi samtaka. Því þarf stöðugt 
að semja og leita málamiðlana. Það hefur haft lamandi áhrif á alla starfsemi ráðsins. 
Líklegt virðist að það fyrirkomulag sem einkenndi Karlanefnd Jafnréttisráðs geti 
hentað víðar í stjórnkerfinu þar sem löngun er til að hrista upp, auka umræðu og ýta 
undir samfélagslegar breytingar. 
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Óvenjuleg skynjun – grunnþáttur einhverfu 

Jarþrúður Þórhallsdóttir 
Hanna Björg Sigurjónsdóttir 

Á undanförnum árum hefur skilningur á aðstæðum fólks á einhverfurófi aukist 
nokkuð. Telja má líklegt að sá skilningur sé að miklu leyti til kominn vegna þess að 
allmargir sem búa við þessa fötlun hafa skrifað bækur um líf sitt og þannig útskýrt 
hvernig heimurinn mætir þeim. Tvær þessara bóka hafa verið þýddar á íslensku, Dyrnar 
opnast (Grandin og Scariano, 1986/1992) og Hér leynist drengur (Barron og Barron, 
1992/1997). Einkennandi fyrir þessar frásagnir eru lýsingar höfunda af því hvernig 
óvenjuleg skynjun og skynúrvinnsla hefur víðtæk áhrif á daglegt líf þeirra – líðan og 
samskipti við aðra og telja margir þeirra það vera grunnástæðu einhverfu (Gerland, 
1996; Grandin, 1995; Grandin og Scariano, 1986/1992; Lawson, 1998; Willey, 1999, 
2001; Williams, 1992, 1994). Þrátt fyrir þessar ævisögur og rannsóknir sem hafa sýnt 
fram á frábrugðna skynjun fólks á einhverfurófi (sjá t. d. Crane, Goddard og Pring, 
2009; Kern o.fl., 2006, 2007; Kientz og Dunn, 1997; Tomchek og Dunn, 2007), hefur 
fræðasamfélagið verið tregt til að taka skynjun og skynúrvinnslu til sérstakrar skoðunar 
við greiningu sem einn af grunnþáttum einhverfu (Chamak, Bonniau, Jaunay og 
Cohen, 2008).  

Einhverfurófið spannar breiðan hóp einstaklinga og margir þeirra geta sagt frá 
lífsreynslu sinni. Í rannsóknum á einhverfu hefur þó lítil áhersla verið lögð á það að 
tala við fólkið sjálft og fá fram þeirra sýn á eigið líf. Hvað þau upplifa, hvað þau þurfa 
að takast á við í daglegu lífi, hvers þau óska og hvaða skýringar þau geta gefið á 
sérstakri hegðun sinni.  

Grein þessi byggir á meistararannsókn Jarþrúðar Þórhallsdóttur (2010) sem hafði 
það að markmiði að afla þekkingar og skilnings á því hvernig það er að vera á 
einhverfurófi út frá sjónarhóli þeirra sem hafa þá reynslu. Megináhersla var lögð á að 
öðlast þekkingu á skynjun og skynúrvinnslu þátttakenda og skilning á áhrifum hennar 
á daglegt líf – viðbrögð/hegðun og félagsleg samskipti. Auk þess var áhersla lögð á 
þýðingu greiningar inn á einhverfuróf fyrir þátttakendur svo og reynslu þeirra af 
skólagöngu. Hér verður skýrt frá þeim hluta niðurstaðna sem lúta að skynjun og 
skynúrvinnslu og verður sjónúrvinnsla sérstaklega tekin fyrir. 

Vonast er til að greinin nýtist fólki á einhverfurófi til aukins sjálfsskilnings og 
aðstandendum, greiningaraðilum, kennurum og öðru fag- og stuðningsfólki til aukins 
skilnings á aðstæðum þess. 

Fræðilegur bakgrunnur  

Einhverfa var fyrst skilgreind af Leo Kanner (1943) sem benti á að einhverfa lýsti sér 
meðal annars í óeðlilegum viðbrögðum við skynáreitum, sérstaklega hljóðum, 
snertingu og hreyfingu í umhverfinu. Í skrifum Hans Asperger frá árinu 1944 má finna 
svipaðar skilgreiningar (Rinner, 2002) en Aspergersheilkenni sem er undirflokkur á 
einhverfurófi er kennt við hann. Í núverandi greiningarviðmiðum fyrir einhverfu er 
skynjun ekki tilgreind. Greiningin byggir á hegðunareinkennum á þremur sviðum; 
erfiðleikum í félagslegu samspili, tjáskiptum og sérstakri áráttukenndri hegðun 
(American Psyciatric Association, 1994; World Health Organization, 1993). 
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Rannsóknir á skynjun og skynúrvinnslu barna á einhverfurófi hófust upp úr 1960. 
Rannsóknirnar voru unnar innan mismunandi fræðasviða svo sem sálfræði, 
taugalífeðlisfræði, iðjuþjálfunar og uppeldisfræða (Ayres, 1979; Frith og Hermelin, 
1969; Hutt, Hutt, Lee og Ounsted, 1964; Ornitz, 1974; Ornitz og Ritvo, 1968; 
Rimland, 1964; Wing, 1969). Niðurstöður þeirra bentu til þess að truflun á skynjun 
væri algeng hjá börnum með einhverfu, fínstillingu taugakerfis væri ábótavant, ýmist 
væru of mikil viðbrögð við áreitum eða of lítil.  

Strax á níunda áratug síðustu aldar voru settar fram kenningar um að erfiðleikar 
með skynjun væri grunnþáttur í einhverfu (Gillberg og Coleman, 1992; Ornitz, 1988) 
og þeim fræðimönnum fjölgar stöðugt sem aðhyllast þær kenningar (Crane o.fl., 2009; 
Kern o.fl., 2007; Rinner, 2002; Rogers og Ozonoff, 2005; Wiggins, Robins, Bakeman 
og Adamson, 2009). Í þeim hópi eru Gepner og Tardiff (2006) sem benda á mikilvægi 
skynjunar á hreyfingu í tíma og rúmi og þætti sjónúrvinnslu og hugsunar í því 
samhengi – fólkið sé á öðrum hraða (tempói). Óvenjuleg og seinkuð skynúrvinnsla frá 
barnsaldri valdi því að fólkið nái ekki að vinna úr skynboðum og samhæfa þau 
jafnóðum til að geta sýnt viðeigandi viðbrögð á rauntíma. Niðurstöðurnar byggja þau 
á klínískum rannsóknum, sjálfsævisögum og öðrum frásögnum fólks á einhverfurófi 
ásamt rannsóknum í taugasálfræði og taugalífeðlisfræði. 

Í frásögnum fólks á einhverfurófi koma fram sterkar lýsingar á óvenjulegri skynjun 
hljóðs, sjónáreita, snertingar, lyktar, bragðs og tilfinningu fyrir hreyfingu og stöðu. Um 
er að ræða bæði ofurnæmni fyrir áreitum og of veika skynjun, sem oft flöktir á milli á 
ófyrirsjáanlegan hátt. Lýst er bjagaðri skynjun þar sem dýpt er ranglega áætluð eða 
kyrrir hlutir virðast á hreyfingu, skyn getur dottið út þar sem sjón eða heyrn hverfur 
allt í einu en kemur síðan aftur. Einnig er um að ræða yfirþyrmandi skynjun og 
samskynjun (synaesthesia), til dæmis getur hljóð vakið upp tilfinningu fyrir lit og lykt. 
Afleiðingar þessa eru gífurlegt álag, mikill kvíði, sársauki og hræðsla ásamt mikilli 
truflun á daglegu lífi og félagslegum samskiptum. Sérstök skynjun getur einnig leitt til 
ánægjulegrar upplifunar og öryggistilfinningar sem getur jafnframt verið leið fólksins 
til að kúpla sig frá óþægilegum áreitum í umhverfinu (Cesaroni og Garber, 1991; Jones, 
Quigney og Huws, 2003; O‘Neill og Jones, 1997; Volkmar og Cohen, 1985).  

Á allra síðustu árum hefur rannsóknum á skynúrvinnslu fólks á einhverfurófi 
fjölgað til muna og hafa þær staðfest ennfrekar að skynjun þess er frábrugðin skynjun 
annarra (Baranek, David, Poe, Stone og Watson, 2006; Jasmin o.fl., 2009; Leekam, 
Neeto, Libby, Wing og Gould, 2007). Vaxandi áhersla er á að þróa aðferðir sem mæla 
sem víðtækasta þætti og samhengi í skynjun við raunverulegar aðstæðum (Iarocci og 
Donald, 2006; Liss, Saulnier, Fein, og Kinsbourne, 2006; Mottron, Dawson, Souliéres, 
Hubert og Burack, 2006). Sýnt hefur verið fram á tengsl skynúrvinnslu og sérstakrar 
hegðunar (Baker, Lane, Angley og Young, 2008; Chen, Rogers og McConachie, 2009; 
Wiggins o.fl., 2009) og skynúrvinslu og sérstakra áhugamála (Wiggins o.fl., 2009). 
Vísbendingar hafa einnig komið fram um að viðbrögð fólks við skynáreitum eigi þátt í 
tilfinningalegum erfiðleikum þess og erfiðleikum í félagslegum samskiptum (Dunn, 
Myles og Orr, 2002; Myles, Hagiwara, Dunn, Rinner og Reese, 2004). Bent hefur verið 
á að þau grunneinkenni einhverfu sem tilgreind eru í núverandi flokkunarkerfum séu í 
raun birtingarform óvenjulegrar skynjunar og sterkra tilfinningaviðbragða (Chamak 
o.fl., 2008). Frávik í skynjun eru afar mismunandi eftir einstaklingum (Ben-Sasson o.fl., 
2009; Crane o.fl., 2009; Kern o.fl., 2006, 2007) og hafa fræðimenn bent á mikilvægi 
þess að fara dýpra í greiningu skynúrvinnslu hvers einstaklings fyrir sig en gert hafi 
verið til þessa (Crane o.fl., 2009; Tomchek og Dunn, 2007). Einnig hefur verið bent á 
að þörf sé á fleiri rannsóknum á skynjun fullorðins fólks á einhverfurófi (Ben-Sasson 
o.fl., 2009).  

Hér á landi hefur ein rannsókn verið gerð á skynúrvinnslu fólks á einhverfurófi og 
byggði hún á svörum foreldra við spurningalista um skynúrvinnslu (Sigríður Oddný 
Guðjónsdóttir og Þóra Leósdóttir, 2006). Í rannsókn Laufeyjar Gunnarsdóttur (2009) 
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var vandamálum vegna óvenjulegrar skynúrvinnslu lýst þó rannsóknin hafi ekki beinst 
að þeim vanda. Rannsóknin sem fjallað verður um hér á eftir er því sú fyrsta sinnar 
tegundar hér á landi þar sem fólkið sjálft er spurt út í skynjun sína. Ekki fundust 
heldur hliðstæðar erlendar rannsóknir, þar sem jafnmarkvisst var spurt út í skynjun. 

Rannsóknin  

Rannsóknin var unnin innan eigindlegrar rannsóknarhefðar þar sem sjónum er beint 
að daglegu lífi fólks til að öðlast innsýn í líf þess út frá sjónarhóli þess sjálfs (Bogdan 
og Biklen, 2007). Við söfnun gagna var fyrst og fremst stuðst við opin einstaklings-
viðtöl (Kvale, 1996).  

Þátttakendur voru fimm karlar og þrjár konur á aldrinum 20 til 46 ára. Við val á 
þátttakendum var haft í huga að þeir hefðu fengið greiningu inn á einhverfuróf hjá 
viðurkenndum greiningaraðilum, ýmist sem börn eða fullorðnir. Til þess að fá sem 
bestar lýsingar af lífi fólksins voru valdir þátttakendur sem gátu vel tjáð sig með 
orðum, flestir (5) höfðu Aspergersheilkenni. Samband við þátttakendur fékkst í 
gegnum persónuleg og fagleg tengsl rannsakanda við fólk á einhverfurófi og aðstand-
endur þess.  

Í viðtölunum var spurt út í skynjun og skynúrvinnslu þátttakenda við ólíkar 
aðstæður. Viðtölin urðu samtals 21. Öll viðtölin voru hljóðrituð með leyfi þátttakenda 
og afrituð orðrétt. Í upphafi rannsóknar var unninn viðtalsrammi út frá fimm skyn-
sviðum sem þróaðist eftir því sem leið á rannsóknina. Greining rannsóknargagna hófst 
samhliða söfnun þeirra og einkenndist af stöðugum samanburði allt rannsóknarferlið. 
Í lok gagnasöfnunar voru gögnin marglesin, kóðuð og greind samkvæmt aðferðum 
grundaðrar kenningar (Strauss og Corbin, 1998).  

Rannsóknin er sjálfstæður hluti rannsóknarinnar: Börn, ungmenni og fötlun: Rannsókn á 
æsku og uppvexti fatlaðra barna og ungmenna (Rannveig Traustadóttir, 2007). Til að gæta 
nafnleyndar og trúnaðar hefur nöfnum þátttakenda og staða verið breytt og 
persónulegum og félagslegum aðstæðum hvers um sig er ekki lýst sérstaklega.  

Aðferðafræðilegir erfiðleikar fólust helst í því að viðmælendur höfðu flestir enga 
reynslu í að ræða um skynjun sína og fæstir vissu að skynúrvinnsla annarra væri oft 
öðruvísi en þeirra. Farin var sú leið að spyrja út í raunverulegar aðstæður og nota 
dæmi frá öðrum til að gefa vísbendingar um mismunandi skynjun.  

Markmiðið með rannsókninni var að öðlast djúpan og heildstæðan skilning á skyn-
upplifun þátttakenda en ekki að safna víðtækum tölfræðilegum upplýsingum og alhæfa 
út frá þeim um alla á einhverfurófi. Eigindlegar aðferðir áttu því einstaklega vel við. 

Óvenjuleg skynúrvinnsla  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þátttakendur áttu í erfiðleikum með að 
vinna úr og samhæfa upplýsingar sem þeir fengu í gegnum skilningarvitin og bregðast 
við með viðeigandi hætti. Ýmis áreiti í umhverfinu ollu þeim óþægindum og stundum 
miklum sársauka sem varð til þess að þau gátu þurft að „kúpla sig út“ eða einangra sig. 
Í sumum tilvikum urðu áreitin svo yfirþyrmandi að þeir misstu stjórn á sér vegna 
þeirra. Mismunandi var hvaða áreiti voru þeim erfiðust eða á hvaða skynsviðum 
óþægindin voru mest og mikill dagamunur var á skynúrvinnslu þeirra.  

Öll lýstu óþægilegri eða óvenjulegri úrvinnslu heyrnar og sjónar og flestöll lýstu 
óþægindum vegna snertingar. Færri lýstu frábrugðinni skynjun lyktar þó þar hafi 
einnig komið fram sterkar lýsingar um veruleg óþægindi. Ekki komu fram lýsingar af 
sérstakri skynjun bragðs en ýmsar lýsingar komu af sérstökum matarvenjum sem rekja 
má til óvenjulegs snertiskyns í munni svo og sérstakrar sjónskynjunar og samskynjunar. 
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Dæmi voru um að bæði sjónáreiti og lykt kallaði fram bragð. Samskynjun kom fram 
hjá flestum þátttakendum.  

Þátttakendur áttu erfitt með að skilja og túlka umhverfi sitt og aðstæður og þurftu 
að hugsa hluti sem eru ómeðvitaðir hjá flestum. Þeim reyndist til að mynda sérstaklega 
erfitt að vinna úr upplýsingum frá mismunandi skynsviðum á sama tíma. Þannig var 
erfitt fyrir þá að finna út hvað var í umhverfinu og heyra á sama tíma og skilja það sem 
rætt var um. Vegna þessa var erfitt fyrir þá að bregðast við mörgu óþekktu samtímis 
og allt sem kom óvænt og án undirbúnings reyndist þeim erfitt. Óvenjuleg skynjun 
hafði þannig víðtæk áhrif á líf þátttakenda. Ýmsar athafnir daglegs lífs urðu þeim 
flóknar og hegðun þeirra frábrugðin því sem venjulegt er. Af þessu leiddi að félagsleg 
samskipti og þátttaka í samfélaginu var þeim erfið á mörgum sviðum. 

Þátttakendur voru sammála um mikilvægi þess fyrir sig að vita hvernig skynjun 
þeirra væri frábrugðin því sem almennt gerðist, en flestir höfðu ekki gert sér grein fyrir 
því fyrir þátttöku sína í rannsókninni. Þeim fannst þetta skýra margt í lífi sínu og að 
um þetta þyrfti að vera almennari vitneskja eða eins og Guðlaugur orðaði það: 

 
Það er hægt að útskýra Asperger fyrir hverjum sem er en það er ekki þar með 
sagt að hann skilji það alveg fullkomlega þó þú segir honum við hvað þessi og 
þessi er að glíma. Þá skilst það kannski ekki nema það sé útskýrt hvernig það 
hefur áhrif og hvað er hægt að gera og hvernig er hægt að létta á. Ég tel að 
skynjunin sé, eigi að vera óslítanlegur hluti af útskýringunni. 
 

Óvenjuleg sjónúrvinnsla  
Valið er að segja sérstaklega frá sjónúrvinnslu þar sem frásagnir þátttakenda af henni 
útskýra einkar vel tengsl óvenjulegrar skynjunar og erfiðleika í daglegu lífi og félags-
legum samskiptum. 
  
Að finna út hvað er í umhverfinu  
Þátttakendur þurftu meðvitað að hugsa og finna út hvað væri í umhverfinu og hvað 
væri að gerast. Sólveig greindi frá því að hún skynjaði muninn á fólki og hlutum fyrst 
og fremst af hreyfingunni og Oddur sagði: „Þegar ég sé svona fullt af einhverju nýju 
þá hugsa ég með mér hvað er hérna, hvað er þetta og hvað er þetta áður en ég fer að 
hugsa um heildina að blanda öllu.“ Guðlaugur sagðist sjá allt sem eina heild en til þess 
að finna út hvað væri í henni, þyrfti hann að eyða nokkuð löngum tíma í að skoða 
hvern hlut fyrir sig og fara „alltaf í smærra og smærra“. Í hvert sinn er hann kæmi inn 
á stað sæi hann fyrst það sem væri á hreyfingu og hluti í skærum litum. Hann tjáði mér 
(Jarþrúði Þórhallsdóttur) að ef ég hefði verið alveg kyrr þegar hann kom inn á 
skrifstofuna til mín, hefði hann túlkað mig sem hluta af heildinni og ekki getað séð 
muninn á mér og húsgögnunum til að byrja með. 

Mismunandi var hve mikið þau lögðu á sig við að finna út úr umhverfinu. Oddur 
var einn af þeim sem lagði sig fram um það, því honum fannst mjög óþægilegt ef 
manneskja gekk allt í einu út úr því umhverfi sem hann var í án þess að hann hefði 
tekið eftir henni áður. Alda var einnig mjög upptekin af því að finna út hvað væri í 
umhverfinu. Hún gat festst í að hugsa um hluti sem hún rakst á og tengdust áhuga-
málum hennar. Með alla athyglina á því sem fyrir augu bar átti hún í erfiðleikum með 
að fylgjast með því sem var sagt. Á þessu var þó undantekning ef umræðuefnið snerti 
áhugamál hennar eins og eftirfarandi dæmi ber með sér. 

 
Eins og hérna í japönskunni þá mundi ég hvað hver manneskja hafði sagt. Út af 
því ég var ekkert mikið að horfa í kring um mig þá gat ég einbeitt mér meira að 
því sem var sagt.  
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Arnar sagðist hins vegar ekki „pæla“ mikið í umhverfinu því það þreytti hann og 
því skoðaði hann ekki mikið í kring um sig. Hann þurfti að leggja mikla vinnu í að 
greina umhverfi sitt og átti mjög erfitt með að finna hluti jafnvel þó þeir væru beint 
fyrir framan hann. Það var honum mikilvægt að hafa reglu á hlutunum til þess að 
auðvelda daglegt líf. Arnar vildi að hver hlutur ætti sinn stað og lýsti því að ef hann 
setti hlutinn ekki á réttan stað þá væri hann „bara glataður“. Þannig þurfti hann að 
aðlagast umhverfinu upp á nýtt ef hlutir voru færðir til. Alda lýsti ýmsum erfiðleikum 
vegna sérstakrar sjónúrvinnslu sinnar. Hún tók sem dæmi hvernig það væri fyrir sig að 
borða matinn sinn því hún gæti ekki hugsað um nema einn hlut í einu. Hún sagði: „Ef 
ég á að hugsa um kókglasið get ég ekki líka hugsað um brauðið. Ég þarf stundum að 
hugsa fyrir máltíð hvernig rútínu ég ætla að hafa við að borða.“  

Erfiðleikar tengdir sjónrænni skynjun gátu haft mikil áhrif á hvernig þátttakendum 
vegnaði í vinnu. Arnari var til að mynda sagt upp starfi fimm sinnum á tveimur árum 
eftir aðeins þriggja mánaða vinnu á hverjum stað. Hann hafði meðal annars unnið í 
byggingarvinnu þar sem hann átti að sækja „hitt og þetta“ eins og hann orðaði það en 
það reyndist honum flókið að átta sig á um hvaða hlut var að ræða og síðan að finna 
hann. Það var erfitt fyrir hann að skilja útskýringar á því hvernig gera ætti hlutina – 
það væri „svona kommonsens“ sem flæktist fyrir honum. Erfiðleikar af þessu tagi í 
vinnuumhverfinu komu fram hjá mörgum í rannsókninni. Þau áttu erfitt með að vinna 
að illa afmörkuðum verkefnum og út frá óskýrum fyrirmælum. Helga fannst til dæmis 
afar óþægilegt þegar honum var sagt að „sópa það mesta“ af gólfinu og um vinnu í 
gróðurhúsi hafði hann eftirfarandi að segja:  

 
Mér þótti erfitt ef verkið var þokukennt, ef ég átti að greina tómata frá hvort 
þeir snertu eða snertu ekki moldina og líka að meta hvort tómatar voru litlir eða 
ljótir eða stórir og fallegir þegar maður átti að taka þá eða ekki.  
 

Dýptar- og fjarlægðarskynjun 
Sumir þátttakendur lýstu truflun á dýptar- og fjarlægðarskynjun. Guðlaugur lýsti því að 
fara niður stiga væri eins og að fikra sig niður djúpa holu og eftir hverja tröppu þyrfti 
hann að endurtúlka dýptina: 
  

Ég stend mig stundum að því að þurfa hálfpartinn að restarta mér þegar ég er að 
fara niður stiga. Þá er ég kannski búinn að hugsa svo mikið um það að fara 
niður stigann að ég veit ekki hvers vegna ég er að fara hann. 
 

Guðlaugur átti mjög erfitt með að bakka bíl eftir spegli vegna erfiðleika við að átta sig 
á fjarlægðum. Í hvert sinn sem hlutir færðust nær eða fjær þurfi hann að endurmeta 
fjarlægðina meðvitað.  

 
Að lesa í svipbrigði og líkamstjáningu 
Að lesa í og skilja svipbrigði og líkamstjáningu annarra var þáttttakendum jafn erfitt og 
að lesa úr öðru í umhverfinu. Það var helst að þátttakendur yrðu einhvers vísari um 
svipbrigði fólks með því að horfa á munninn. Guðlaugur sagði: 
  

Ég get stundum lesið út úr munnsvip fólks. Ég á það stundum til þegar ég kíki í 
smástund þá finn ég einhvern veginn í hvernig skapi, hvernig „mood“ fólkið er. 
Það er eiginlega það eina sem ég get lesið úr 
. 

„Ég les ekkert úr andliti“, sagði Halldóra. Hún kvaðst sjá andlit í mörgum hlutum en 
úr fjarlægð sæi hún það frekar sem eina heild. Halldóra sá breytingar í kring um augu 
fólks en vissi ekki hvað þær þýddu. Arnar átti erfitt með að átta sig á líkamstjáningu 
fólks, til dæmis að finna út hvenær hann ætti að hætta einhverju. Það var ýmislegt sem 
hann skildi ekki í mannlegum samskiptum vegna þessa, sem gerði honum erfitt fyrir 



Jarþrúður Þórhallsdóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir 

128 

félagslega. Hann nefndi sem dæmi að hann hefði verið seinn til að vera með stelpu því 
hann hafi ekki tekið eftir því þegar verið var að gefa honum undir fótinn.  

Það að horfa í augun á fólki var erfitt fyrir flestalla þátttakendur auk þess sem þeim 
tókst yfirleitt ekki að lesa neitt úr þeim. Sumir lýstu því sem stungu í augun. Halldóra 
var ein af þeim, en hún var meðvituð um að það væri félagslega óviðeigandi að horfa 
ekki í augun á viðmælendum sínum. Hún fann því leið til að láta aðra halda að hún 
væri að horfa í augun á þeim með því að horfa á milli augnanna, á nefbroddinn og út 
til eyrnanna. Guðlaugur sagði umræðuefnið skipta máli varðandi erfiðleikana við að 
horfa í augu þess sem hann talaði við:  

 
Og það er líka eftir því hversu alvarlegt málið er. Ég á ekki í vandræðum með 
þetta í mjög alvarlegum málum og ekki heldur í gríni, en svona mitt á milli eru 
ákveðnir erfiðleikar. ... Svona hálftilbreytingarlaust spjall, þá á ég erfitt með að 
mynda augnkontakt. 
 

Helgi gat frekar horfst í augu við aðra þegar hann var ekki að tala sjálfur og Alda 
sagði: „Ég á mjög erfitt með að horfa lengi í augu ... ég fæ oft rosalega mikinn haus-
verk ef ég þarf að horfa mikið í augun.“ Þessir erfiðleikar við að horfa í augun á fólki 
gátu valdið þeim vandræðum vegna vanþekkingar annarra. Gott dæmi um það er 
þegar Helgi var á stofnun úti á landi þar sem honum leið mjög illa: 

 
Svo fer hann þessi formaður atvinnusviðs ... hann fer að öskra á mig og öskrar á 
mig að horfa framan í sig ... og heldurðu að það sé rétt að gera það við Asperger? 
Og ég æstist bara af því og ég hefði getað orðið alveg brjálaður en ég gerði það 
ekki, en eftir á ...  
 

Morguninn eftir missti Helgi illa stjórn á sér, með þeim afleiðingum að kallað var til 
lögreglu og hann rekinn af staðnum sem hafði verið heimili hans. Ólíkt öðrum þátt-
takendum notaði Sólveig augnsamband óvenjumikið þegar hún var að tala og sagðist 
jafnframt geta lesið mest úr augum annarra um líðan þeirra. 

  
Sérstakt sjónminni 
Nokkrir þátttakenda höfðu sérlega gott sjónminni. Guðlaugur sagði að bíómyndir 
„rúlluðu inni í höfðinu“ á sér og að hann gæti farið með heilu atriðin úr myndunum. 
Hann gat það þó aðeins ef kvikmyndirnar vöktu sérstakan áhuga hjá honum. Halldóra 
lýsti hæfileika af svipuðum toga – í prófum hefði hún „stillt á“ kennslustundina með 
efninu sem spurningin snerist um og þannig getað svarað rétt 
 

Ég var bara með prófið svona fyrir framan mig og spurningin var hér og ég 
horfði, setti mig í stellingu, hvar er hann núna? Þarna er hann að labba, þarna er 
hann að segja. Videospólan bara rann í gegnum hausinn á mér. Ég vissi ekki 
hvað videospóla var þá, hún var ekki til á þeim tíma. En ég sá hann labbandi 
fram og til baka. 
 

Birta, litir og tilfinning 
Sumir þátttakendur lýstu því að litir hefðu ákveðna merkingu og mikil áhrif á 
tilfinningalíf þeirra, áhrif sem gátu verið góð jafnt sem slæm. Nokkrir tjáðu sig um 
óþægindi af völdum ákveðinna lita og margir nefndu svipuð áhrif af sterkri birtu. 
Halldóra sagði að ákveðinn skærgulur litur, appelsínugult og skærrautt meiddi sig. Hún 
lýsti því á þann hátt að það væri svipað og að horfa beint upp í sólina. Jarðarlitir hefðu 
hins vegar góð áhrif á hana: 
 

Því skærari sem þeir eru ... þeir bara stinga mann og meiða mann í augun. Þú 
sérð það, ég geng ekki í skærum litum og ég hef ekki skæra liti í kring um mig 
það er vegna þess að ég þoli þá ekki. 
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Torfi sagði: „Ákveðnir litir til dæmis, maður getur verið með ofnæmi fyrir þeim. Þetta 
er stundum eins og það sé verið að berja mann eða eitthvað.“  

Flúorljós var dæmi um birtu sem olli þátttakendum miklum óþægindum og nefndu 
mörg höfuðverk í því sambandi. Þau gátu greint blikk í flúorljósi þó peran væri heil. 
Halldóra sagði að því skærara sem ljósið væri og meira út í blátt, því verra væri það.  

Niðurlag  

Óvenjuleg skynúrvinnsla hafði mikil áhrif á félagsleg samskipti og viðbrögð/hegðun 
þátttakenda. Það að þurfa að hugsa margt af því sem gerist sjálfvirkt hjá öðrum í gegn 
um skynjunina, skýrir hversu erfitt þeim reyndist að vinna úr mörgum áreitum á sama 
tíma og bregðast við. Því var allt sem kom óvænt þátttakendum afar erfitt. Auk þess 
voru margvísleg áreiti í umhverfinu yfirþyrmandi og sársaukafull sem gat komið 
fólkinu úr jafnvægi. Þátttakendum fannst mikilvægt að sérstök skynúrvinnsla þeirra 
væri útskýrð því það auðveldaði þeim sjálfsskilning og öðrum skilning á einhverfu. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna á þessu sviði 
og gefa skýrt til kynna að skynúrvinnslu fólks á einhverfurófi þurfi að gefa meiri gaum 
(Baranek o.fl., 2006; Chamak o.fl., 2008; Crane o.fl., 2009; Jasmin o.fl., 2009; Kern 
o.fl., 2006, 2007; Leekam o.fl., 2007; Reynolds og Lane, 2008). Einstakar lýsingar þátt-
takenda af skynjun sinni gefa djúpa innsýn í harða lífsbaráttu þeirra sem veitir öðrum 
tækifæri til aukins skilnings. Það að fólkið var oftast ekki meðvitað um að skynjun 
annarra væri frábrugðin þeirra bendir til þess að þessum þætti sé ekki gerð nægileg skil 
í útskýringum á greiningunni. Líklegt er að skýringin liggi í því að þáttur skynjunar er 
ekki inni sem eitt af grunngreiningarviðmiðum fyrir einhverfu (WHO, 1993). Með því 
að setja inn slíkt viðmið fyrir greiningu má telja líklegt að þeim erfiðleikum sem 
hljótast af óvenjulegri skynúrvinnslu verði gert hærra undir höfði varðandi fræðslu, 
kennslu og stuðning eftir greiningu (Chamak o.fl., 2008; Crane o. fl., 2009; Liss o.fl., 
2006). Góð fræðsla um þennan þátt einhverfunnar gæti orðið drjúgt innlegg í það að 
auka skilning á því hvernig það er að vera á einhverfurófi. Með slíkri fræðslu er hægt 
að útskýra þá sérstöku hegðun og viðbrögð sem fólk á einhverfurófi sýnir oft og 
virðist ekki í samræmi við aðstæður eins og flestir upplifa þær. Nákvæmar lýsingar 
þátttakenda af ýmsum aðstæðum í lífi sínu gefa mikilvægar upplýsingar um það 
hvernig bæta megi líðan þeirra með því að laga umhverfi og aðstæður að þörfum 
þeirra og auðvelda þeim þannig daglegt líf og þátttöku í samfélaginu.  

Ljóst er að á litrófi einhverfunnar er fólk sem er vel fært um að lýsa því hvað það 
felur í sér að vera þar. Því er ástæða til að leita til fólks á einhverfurófi þegar fjallað er 
um líf þess í stað þess að leita upplýsinga nær eingöngu til fagfólks og/eða foreldra 
eins og fram til þessa hefur gjarnan verið gert.  
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Vottað gæðakerfi 

Hvatar og áskoranir 

Jóhanna Gunnlaugsdóttir 

Vottun samkvæmt alþjóðlegum stöðlum hefur reynst fyrirtækjum gott vegarnesti á 
tímum samkeppni og aukinna alþjóðaviðskipta. Íslensk fyrirtæki hafa fundið fyrir 
vantrausti erlendis í kjölfar efnahagsþrenginga og bankahruns. Vottað gæðakerfi getur 
reynst gott kynningarbréf á slíkum tímum. 

Aðaltilgangur greinarinnar er að kynna niðurstöður könnunar sem gerð var 2010 
meðal íslenskra aðila með vottun samkvæmt ISO 9001:2008 gæðastaðli og bera saman 
við fyrri könnun frá 2001. Eitt af markmiðum könnunarinnar var að finna út hvaða 
aðilar á Íslandi hefðu slíka vottun og hvers konar starfsemi þeir stunduðu. Megin-
markmiðið var hinsvegar að kanna hverjar væru ástæður þess að öðlast vottun, hver 
hagurinn af henni væri og hvað helst þarfnaðist lagfæringar, hverju væri ábótavant og 
hverju helst þurfti að huga að áður en vottun fékkst og við reglubundnar úttektir. Þá 
var tilgangurinn að skoða hvort notuð væru tölvukerfi við vistun og stjórnun 
gæðaskjala og loks hvort vottunin reyndist kostur í alþjóðaviðskiptum.  

Niðurstöður könnunarinnar eru á margan hátt sambærilegar niðurstöðum fyrri 
könnunar. Flestir aðilanna 48, sem til taldist að hefðu vottun samkvæmt ISO 
9001:2008 gæðastaðlinum sumarið 2010, stunduðu útflutning að einhverju leyti. 
Helstu hvatar voru að mæta kröfum viðskiptavina og samkeppnissjónarmið; helsti 
ávinningurinn fólst í því að auðveldara var að mæta kröfum viðskiptavina og stjórn-
valda og bætt stjórnun og helstu áskoranirnar við að öðlast vottun og halda henni 
tengdust skjalahaldi, mælingum og vöktun. Flestir aðilanna notuðu tölvukerfi til þess 
að halda utan um gæðaskjölin og vottunin reyndist vel í útflutningi. 

Sams konar atriði hvað varðar vottun samkvæmt ISO 9000 gæðastöðlum hafa ekki 
verið könnuð hér á landi þó svo að könnun um útbreiðslu á ISO 9001 hafi verið gerð 
(Ingi Þór Helgason, 2006). Þessar athuganir bæta því úr brýnni þörf.  

Greinin skiptist í sjö kafla. Í upphafi er gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni 
könnunarinnar og því næst fjallað um markmið hennar og aðferðafræði. Niðurstöðum 
eru gerð skil í fjórum aðgreindum köflum þar sem stutt umræða er við upphaf eða lok 
hvers kafla eftir því sem hæfa þótti. Að síðustu er birt samantekt og lokaorð. 

Fræðilegur bakgrunnur 

Hugtakið gæði (quality) er dregið af latneska orðinu qualitas sem merkir hvers konar eða 
hvers konar gripur er þetta og hvernig er hann úr garði gerður (Pétur Maack, 1991). Í 
tímans rás hefur merkingin breyst og nú skilgreina Alþjóðlegu staðlasamtökin (Inter-
national Organization for Standardization – ISO) gæði sem „það að hvaða marki safn 
tiltekinna eðlislægra eiginleika uppfyllir kröfur“. Þá er einkum átt við varanlegan 
eiginleika og áunnin gæði (Staðlaráð Íslands, 2005a). Gæði fela það í sér að gera 
hlutina rétt í hvert eitt sinn og réttu hlutina rétt. Ásköpuð gæði eru fengin með því að 
ákvarða þarfir viðskiptavina og mæta þeim með því að veita framúrskarandi þjónustu. 
Til þess að gæði og þjónusta vinni saman er nauðsynlegt að útrýma mistökum og 
draga úr endurvinnu með sífelldu endurmati (Lemieuz, 1996). 
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Gæðastjórnun er upprunnin í Bandaríkjunum um miðja síðustu öld. Ýmsir 
frumkvöðlar á sviði gæðastjórnunar komu fram á öldinni og má þar nefna W. 
Edwards Deming, Joseph M. Juran og Philip Crosby. Þeir nálguðust gæðamálin með 
mismunandi aðferðafræði en takmarkið var hið sama, þ.e. að auka gæðin (Gryna, Chua 
og DeFeo, 2007).  

Í upphafi fólst gæðastjórnun einkum í því að hafa eftirlit með framleiðslu, þ.e. að 
skilja gallaða vöru frá heilli. Síðar þróuðust vinnubrögðin og horft var til gæðastýringar 
(quality control) þar sem notaðir voru stærðfræðilegir útreikningar. Í kjölfarið var reynt 
að tryggja gæðin með gæðatryggingu (quality assurance) og var þá litið til gæðakostnaðar, 
áreiðanlegrar tækni og þess að útiloka galla. Nú er áhersla lögð á stefnumótun og það 
að viðskiptavinurinn ákvarði gæðin. Gæði krefjast skuldbindingar alls vinnustaðarins, 
þau tengjast hagnaði og kostnaði og eru órjúfanlegur hluti af stefnumótun (Kerzner, 
2006; van Houten, 2000).  

ISO 9000 gæðastjórnunarkerfið var upphaflega byggt á fimm gæðastöðlum sem 
innleiddir voru af Alþjóðlegu staðlasamtökunum á árinu 1987. Fyrirmyndin var 
breskur staðall sem einkum miðaðist við verksmiðjuframleiðslu. Staðlarnir voru síðan 
endurskoðaðir og endurútgefnir á árunum 1994, 2000 og loks 2008. Þróunin hefur 
verið að aðlaga staðlana meira að stjórnun, skjalastýringu og notkun ferla til þess að 
vinna að úrbótum og mæla árangur (Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason, 
2007; Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2003; Staðlaráð Íslands, 2008a). ISO 9000 gæða-
stjórnunarstaðlarnir eru þekktastir þeirra staðla sem Alþjóðlegu staðlasamtökin hafa 
gefið út og ætla má að nú séu tæplega 1.000.000 skipulagsheildir í tæplega 180 löndum 
með vottun samkvæmt ISO 9001 (International Organization for Standardization, 
2009). Á heimasíðu Alþjóðlegu staðlasamtakanna, iso.org, er að finna yfirgripsmiklar 
upplýsingar um ISO staðla svo sem sögu þeirra, þróun, útbreiðslu og notkun.  

Talsverður tími og fjárfesting felst í því að fá gæðakerfi vottað en kannanir sýna að 
tími og kostnaður hefur farið lækkandi með árunum. Niðurstöður kannana 
Karapetrovic, Casadesús og Saizarbitoria (2010) frá árunum 1998, 2002 og 2006 sýna 
að tími við að innleiða vottað gæðakerfi samkvæmt ISO 9001 hafi farið minnkandi 
milli kannananna. Í þeirra könnunum kom enn fremur fram að kostnaður við að 
öðlast vottunina fór lækkandi milli kannana. Þá er ljóst að hlutfallslega dýrara er fyrir 
lítið fyrirtæki en stórt að afla sér vottunar þar sem ýmsir liðir varðandi kostnað og 
fjárfestingu eru fastir hjá fyrirtækjunum hvort sem þau eru smá eða stór (Dmytrenko, 
1995; Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2003).  

Margvíslegir hvatar verða til þess að fyrirtæki ákveða að afla sér vottunar 
samkvæmt ISO 9000 gæðakerfi. Könnun Singels, Ruel og van de Water (2001) í 
Hollandi leiddi í ljós að helsta ástæða þess að fyrirtæki vildu koma á vottuðu gæðakerfi 
væri samkeppnissjónarmið og ein af ástæðunum í könnun Yusof og Aspinwall (2001) í 
Bretlandi og ein helsta ástæðan í könnun Spánverjanna Heras, Landín og Casadesús 
(2006) var að mæta kröfum viðskiptavina. Salaheldin (2003), sem gerði könnun í 83 
fyrirtækjum í Egyptalandi, komst að þeirri niðurstöðu að ein mikilvægasta ástæðan 
væri útflutningur og markaðsstarf erlendis. Niðurstöður könnunar Gotzamani og 
Tsiotras (2002) í Grikklandi eru frábrugðnar niðurstöðum ofangreindra kannana en 
þær leiddu í ljós að af mörgum ástæðum sem nefndar voru reyndust kröfur frá 
viðskiptavinum og samkeppnissjónarmið þær tvær sem minnsta vægið höfðu í sam-
bandi við að öðlast vottað gæðakerfi. Samlandar þeirra, Fotopoulos, Psomas og Vozas 
(2010), gerðu könnun í grískum fyrirtækjum á sviði matvælaiðnaðar sem sýndi að 
kröfur frá viðskiptavinum væri minni háttar ástæða en meginástæðan væri að bæta 
ímynd fyrirtækjanna. Fjöldi rannsókna hafa verið unnar m.t.t. þess hver ávinningur 
innleiðingar vottaðra gæðakerfa hefur verið. Flestum ber saman um að mikilvægustu 
atriðin sem fyrirtækin hafa hag af séu: (1) Aukin ánægja viðskiptavina eða kröfur frá 
þeim, (2) betri ímynd, (3) agaðri vinnubrögð og bætt stjórnun sem felst m.a. í stöðlun 
vinnubragða og ferla, (4) aukin gæðavitund og (5) stærri markaðshlutdeild og forskot í 
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samkeppni (sjá til dæmis Chang og Lo, 2007; Tam, Tian og Zeng, 2007). Í könnun 
Dissanayka, Kumaraswanny, Karim og Marosszeky (2001) töldu 97% þátttakenda að 
helsti ávinningurinn af innleiðingu gæðakerfisins væri markvissari skjalastjórn og 
kannanir Chang og Lo (2007) nefna markvissa skjalastýringu sem einn helsta kostinn.  

Reynsla mín af störfum sem ráðgjafi á sviði upplýsinga- og skjalastjórnar hefur sýnt 
að fyrirtæki, sem ætla að innleiða vottað gæðakerfi, þurfa oft samtímis að innleiða 
kerfisbundna skjalastjórn sem hluta af gæðakerfinu. Samkvæmt alþjóðastaðli um 
upplýsingar, skjalfestingu og skjalastjórn er hugtakið skjalastjórn skilgreint sem það 
„stjórnunarsvið sem ber ábyrgð á skilvirkri og kerfisbundinni stýringu á myndun skjala, 
móttöku, skjalahaldi, notkun og umráðum, þ. á m. ferlum til að fanga og viðhalda 
vitnisburði og upplýsingum um starfsemi og viðskipti í formi skjala“. Skjölin geta þá 
verið í hvaða formi sem er, rafrænu eða á pappír (Staðlaráð Íslands, 2005b). Skjala-
stjórn er iðulega einn veikasti hlekkurinn í því að koma á vottuðu gæðakerfi. Erlend 
fyrirtæki hafa einnig staðið frammi fyrir slíkri reynslu (Brumm, 1995).  

Aðferðafræði 

Í maí 2010 hófst undirbúningur könnunar á fyrirtækjum1 á Íslandi sem höfðu vottað 
gæðakerfi samkvæmt ISO 9001:2008 gæðastaðlinum, þ.e. nýjustu útgáfu frá árinu 2008 
(Staðlaráð Íslands, 2008a). Könnunin var hugsuð sem framhaldskönnun á fyrri 
könnun sem gerð var sumar og haust 2001 (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2003). Þegar sú 
könnun fór fram höfðu þátttakendur vottun samkvæmt eldri útgáfum, ISO 9001:1994 
og ISO 9002: 1994 (Staðlaráð Íslands, 1995a, 1995b).  

Í nýrri könnuninni bættust við viðbótarmarkmið frá þeirri eldri í samræmi við 
breytta tíma m.a. hvað efnahagsástand varðar. Nýrri spurningalistar endurspegluðu 
þær breytingar. Í umfjölluninni sem fer hér á eftir verður leitast við að bera saman 
upplýsingar úr báðum könnunum eftir því sem hægt þykir hverju sinni og af þeirri 
nákvæmni sem unnt reynist. Helstu markmið könnunarinnar voru: 

 
1. Að komast að hvers konar starfsemi fyrirtæki, sem höfðu vottun samkvæmt 

ISO 9001 gæðastaðlinum, stunduðu. 
2. Að finna út þann tíma og kostnað sem það tók fyrirtækin að öðlast vottun. 
3. Að fá vitneskju um hvaða þættir í starfseminni þörfnuðust helst lagfæringar 

áður en vottun fór fram. 
4. Að staðreyna hvað það var sem hvatti fyrirtækin til þess að öðlast vottun. 
5. Að athuga hver væri talinn hagurinn að vottum samkvæmt stöðlunum.  
6. Að leita eftir hvaða þættir fóru útskeiðis eða þörfnuðust helst athugunar við 

reglubundið eftirlit og vottunarúttektir. 
7. Að kanna hvort fyrirtækin notuðu tölvukerfi til þess að halda utan um og 

stjórna skjölum gæðakerfisins og ef svo var, hvaða hugbúnaður var notaður. 
8. Að skoða hvort og þá á hvern hátt vottun hefði auðveldað erlent 

markaðsstarf og gagnast við að viðhalda lánstrausti erlendra birgja. 
 

Sá hluti könnunarinnar, sem tengist áttunda markmiðinu, hefur minnst verið skoðaður 
og greindur. Honum verða ekki gerð skil hér heldur síðar í sérstakri grein. 

Sumarið 2010 höfðu 48 fyrirtæki á Íslandi vottun samkvæmt ISO 9001 
gæðastaðlinum eftir því sem næst var komist. Leitað var upplýsinga varðandi fjöldann 
hjá BSI á Íslandi ehf., Vottun hf. og á heimasíðu Alþjóðlegu staðlasamtakanna. Þá var 
upplýsinga leitað eftir öðrum óformlegum leiðum og loks skoðaður listi sem fyrir lá 

                                                           

1  Í greininni er orðið fyrirtæki notað yfir einkafyrirtæki jafnt sem opinbera aðila. 
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vegna fyrri könnunar. Rétt er að geta þess að svo virðist sem einungis helmingur þeirra 
24 fyrirtækja, sem höfðu vottun á þeim tíma sem fyrri könnunin fór fram, höfðu 
haldið vottuninni. Á liðnum árum hafa fyrirtæki helst úr lestinni vegna skipulags-
breytinga, samruna og af öðrum orsökum jafnframt því sem nýir aðilar bætast sífellt í 
hópinn. Talning leiddi í ljós að af fyrirtækjunum 48 höfðu 30 fengið vottun hjá Vottun 
hf., 15 hjá BSI á Íslandi ehf. og þrír hjá erlendum vottunarstofum. Vitað er um a.m.k. 
eitt íslenskt fyrirtæki, Hampiðjuna hf., með ISO 9001 vottun fyrir starfsemi sína 
erlendis. Íslensk fyrirtæki með vottaða starfsemi erlendis eru ekki með í þessari 
könnun. 

Í byrjun maí 2010 var rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar, sbr. tilkynningu nr. 
S4795/2010. Í kjölfarið, hinn 6. maí, voru spurningalistar sendir út til aðilanna 47 sem 
þá taldist til að hefðu ISO 9001 vottun. Spurningalistarnir voru sendir út í vef-
könnunarforritinu K2. Þrjár ítrekanir voru sendar um sumarið, sú síðasta 24. júní, 
enda hafði þá komið í ljós að sumar sendingar höfðu misfarist. Þá hafði eitt fyrirtæki 
bæst í vottunarhópinn og því var enn fremur sendur spurningalisti. Samtals 48 
fyrirtæki höfðu þá fengið spurningalistana senda. Nafnleynd var heitið og fullum 
trúnaði varðandi upplýsingar sem fram kæmu í svörum við spurningunum (Gorman 
og Clayton, 1997). 

Sendir voru út tveir mismunandi spurningalistar til gæðastjóra eða forsvarsmanna 
gæðamála. Styttri listi (L2) var sendur til þeirra sem svarað höfðu fyrri könnun og 
lengri listi (L1) til þeirra sem ekki höfðu vottun þegar fyrri könnun var gerð eða ekki 
svarað á þeim tíma. Fyrri hluti lengri spurningalistans hafði að geyma spurningar um 
tíma, kostnað og lagfæringar í rekstri áður en vottun fékkst. Þær spurningar endur-
speglast í markmiðum 1-3 sem greint er frá hér að framan. Fyrirtækin, sem tóku þátt í 
fyrri könnun, höfðu þá þegar svarað þess háttar spurningum. Síðari hluti lengri 
spurningalistans svo og styttri spurningalistinn innihéldu sams konar spurningar. Þær 
vörðuðu þau atriði sem fjallað er um í markmiðum 4-8 hér að framan. Spurninga-
listarnir, sem höfðu að geyma bæði opnar og lokaðar spurningar og voru hannaðir 
með það fyrir augum að fá sem gagnlegastar upplýsingar frá svarendum, voru samdir í 
samráði við gæðastjóra með mikla og víðtæka reynslu á sviðinu.  

 Skilahlutfall vegna styttri spurningalistans var 55% (6 af 11) en 68% (25 af 37) 
vegna þess lengri. Þessu til viðmiðunar reyndist skilahlutfall í könnuninni 2001 87,5%. 
Mikilvægt er að hafa í huga að ekki er um úrtakskannanir (sample surveys) að ræða 
heldur kannanir á öllum aðilum á Íslandi sem höfðu vottun samkvæmt umræddum 
stöðlum þegar kannanirnar voru gerðar (general surveys). Skilahlutfall fyrri könnunar ætti 
því að teljast gott og síðari könnunar viðunandi. 

Í töflu 1 er að finna yfirlit yfir starfsemi aðila með ISO 9001/9002 vottun árið 
2001 (fyrri könnun) og ISO 9001 árið 2010. 



Vottað gæðakerfi 

137 

Tafla 1. Fyrirtæki á Íslandi með vottun 2001 og 2010 
 

Eðli starfsemi 
Fjöldi 

fyrirtækja 
Fjöldi 

fyrirtækja 
  2001 2010 

Útflutningur á fiski og fiskafurðum 2 0 
Forritaþróun, ráðgjafar- og verkfræðiþjónusta 3 11 
Matvælaframleiðsla 5 2 
Framleiðsla lyfja, stoðtækja og mælitækja; meðhöndlun 
lífefna 5 4 
Byggingar- og málmiðnaður 3 6 
Framleiðsla umbúða m.a. fyrir matvæli 2 2 
Stóriðja 3 3 
Orkuveitur, samskipta- og flutningastarfsemi 1 10 
Innflutningur og smásala  0 3 
Menntun, rannsóknir og stjórnsýsla 0 7 
Alls 24 48 

 
Athugasemd: Í samræmi við breytingar og fjölgun á tegundum starfsemi með vottun á milli kannananna 
2001 og 2010 reyndist nauðsynlegt að endurskoða flokkunina að nokkru leyti. 
 
Athyglisvert hlýtur að teljast að stór fyrirtæki, sem stunduðu útflutning á fiski og 
fiskafurðum, eru ekki lengur með vottun. Hvert mannsbarn þekkti þessi fyrirtæki hér á 
árum áður en á dögum „gullæðisins“ féllu þau í skuggann. Nafnabreytingar, samrunar 
og yfirtökur gerðu það að verkum að mikilvægi þeirra í útflutningi var ekki hið sama 
og fyrr. Fyrirtæki á sviði forritaþróunar, ráðgjafar og verkfæðiþjónustu sjá sér nú hag 
að vottuninni enda hafa tækifæri þeirra erlendis aukist hin síðari ár. Þá má sjá 
breytingu á milli kannana á hópnum orkuveitur o.fl. Sá hópur virðist nú líta á 
vottunina sem gott kynningarbréf. Ný tegund starfsemi hefur einnig komið til sög-
unnar, þ.e. innflutningur og smásala svo og menntun, rannsóknir og stjórnsýsla. 

Tími og fjárfesting 

Í mars 1992 fékk fyrsta fyrirtækið á Íslandi vottun í samræmi við ISO 9001. Á sama ári 
bættust tvö önnur í hópinn. Þetta voru fyrirtæki í matvælaframleiðslu, áliðnaði og 
fiskútflutningi, Lýsi hf., ÍSAL og Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna (Jóhanna Gunnlaugs-
dóttir, 2003; Sigurður Freysson, 2006). Tími og fjárfestingin sem skapast við að öðlast 
vottun er veruleg og virðist hlutfallslega meiri hjá smærri fyrirtækjum eins og þau 
íslensku eru flest. 

Einungis lengri spurningalistinn (L1) hafði að geyma spurningar sem vörðuðu tíma 
og kostnað í þessari könnun. Fram kom að einu fyrirtækjanna tókst að öðlast vottun á 
innan við einu ári en tíminn sem það tók í sumum tilvikum var allt upp í sex ár. Eitt 
fyrirtækjanna skar sig úr. Það tók tíu ár hjá því fyrirtæki að hljóta vottunina. Séu 
öfgadæmin skilin frá, tók það fyrirtækin að jafnaði tvö ár og fimm mánuði að öðlast 
vottun. Til samanburðar við fyrri könnun, 2001, tók á þeim tíma að jafnaði tvö ár og 
tvo mánuði að öðlast vottunina. Tíminn, sem það tók íslensku fyrirtækin að öðlast 
vottun, hefur því heldur lengst að jafnaði miðað við fyrri könnun.  

Ekki tókst öllum fyrirtækjanna í þessari könnun að öðlast vottun við fyrstu tilraun. 
Fimm af hópnum hlutu hana hins vegar í næstu tilraun sem tók þá frá hálfum mánuði 
upp í eitt og hálft ár. Fram kom að algengustu ástæðurnar fyrir því að vottun fékkst 



Jóhanna Gunnlaugsdóttir 

138 

ekki við fyrstu tilraun voru að skjalastjórn og skráningu var ábótavant og umsjón og 
kvörðun mælitækja var ófullnægjandi. 

Meðalkostnaður fyrirtækjanna við að öðlast vottun í þessari könnun nam u.þ.b. 
12,4 milljónum króna. Kostnaðurinn var allt frá 1,5 milljón króna upp í 25 milljónir 
króna og skiptist þannig að eigin vinna fyrirtækjanna nam að meðaltali u.þ.b 7,8 
milljónum króna (62%), aðkeypt vinna u.þ.b. 3,6 milljónum króna (29%) og skrá-
setningargjöld u.þ.b. 1,1 milljón króna (9%). Meðalkostnaðurinn við að öðlast vottun í 
könnuninni frá 2001 nam 7,9 milljónum króna sem samsvarar 13,4 milljónum króna 
eftir 70% hækkun vísitölu neysluverðs frá meðaltali ársins 2001. Nokkuð virðist því 
hafa dregið úr kostnaðinum. 

Spurt var um annan kostnað við það að öðlast vottun og fimm af hópnum 
svöruðu til um hann. Þar munaði mestu um kostnað vegna kaupa og lagfæringar á 
tölvubúnaði en sá kostnaður fór þó aldrei yfir eina milljón króna. 

Hafa þarf í huga að margvísleg stjórnunarkerfi og skjalfestir vinnuferlar voru þegar 
til staðar hjá fyrirtækjunum áður en vottunarferlið hófst. Niðurstöður kannananna ná 
einungis til þess tíma og kostnaðar sem þurfti að leggja út í til þess að aðlaga og bæta 
kerfi og vinnuferla svo að gæðakerfið hlyti vottun. 

Miðað við fyrri könnun, 2001, reyndist tími sem fór í að öðlast vottun í þessari 
könnun ívið lengri þó svo að þar munaði litlu. Það er öfugt við niðurstöður kannana 
Karapetrovic, Casadesús og Saizarbitoria (2010) sem sýna fram á að tími við að 
innleiða vottað gæðakerfi hafi farið minnkandi með tímanum. Niðurstöður kannan 
anna tveggja frá 2001 til 2010 sem hér um ræðir sýna að kostnaður við að öðlast 
vottunina fór lækkandi milli kannana og er það í samræmi við niðurstöður 
Karapetrovic, Casadesús og Saizarbitoria (2010).   

Hvatning og ávinningur 

Margar ástæður liggja að baki þess að fyrirtæki koma á fót vottuðu gæðakerfi. Á 
síðustu áratugum hafa alþjóðaviðskipti farið vaxandi sem og áhersla á gæði og 
samkeppnishæfni. Þá má nefna að mál, sem varða öryggi vöru og þjónustu og þar af 
leiðandi framleiðendaábyrgð, fara í vaxandi mæli fyrir dómstóla. Í slíkum tilvikum er 
vottað gæðakerfi kostur og getur skilað sér við málsvarnir (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 
2003). Niðurstöður um það sem hvatti íslensku fyrirtækin til þess að sækjast eftir 
vottun er að finna í töflu 2.  

Í báðum könnunum var aðalhvatinn krafa frá viðskiptavinum (36% svara 2001, 
liðlega 24% 2010). Leið til þess að koma á agaðri vinnubrögðum og ná betri yfirsýn 
skipti miklu máli í báðum könnunum (24% svara 2001, liðlega 21% svara 2010) svo og 
þátturinn eigin ákvörðun fyrirtækis sem auk þess fór vaxandi milli kannana (12% svara 
2001, liðlega 18% svara 2010). Þá kom fram að fyrirtæki sem stunduðu útflutning 
gerðu sér grein fyrir að viðskiptavinir erlendis þekktu lítt til atvinnulífs á Íslandi enda 
þótti mörgum svarendum mikilvægt að hafa vottað gæðakerfi vegna markaðsstarfs 
erlendis (16% svara 2001, liðlega 12% 2010). Þess ber þó að geta að dregið hafði úr 
mikilvægi hvað varðaði markaðsstarf erlendis á milli kannana. Hvatningin til þess að 
öðlast vottun er ekki svo frábrugðin milli kannana nema hvað áherslan á að bæta 
samkeppnisstöðu virðist mun meiri í síðari könnuninni (8% 2001, liðlega 21% 2010).  
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Tafla 2. Ástæður sem lágu að baki þess að ákveðið var að koma á fót vottuðu gæðakerfi 

 
 
Athugasemd: Svarendur gátu nefnt fleiri en eitt atriði sem hvatti þá til vottunar. 
 
 

Tafla 3. Hagur af vottun 

 
 

Athugasemd: Svarendur gátu nefnd fleiri en eitt atriði sem þeir töldu sér til hags. 
 

Hvati 2001: Fjöldi svara (N ) 2010: Fjöldi svara (N ) 2001: Hlutfall af heild (%) 2010: Hlutfall af heild (%)
Krafa frá viðskiptavinum 9 8 36,00                             24,24                             
Æskilegt/nauðsynlegt vegna markaðsstarfs erlendis 4 4 16,00                             12,12                             
Krafa frá hinu opinbera 1 1 4,00                               3,03                               
Eigin ákvörðun fyrirtækis 3 6 12,00                             18,18                             
Leið til þess að koma á agaðri vinnubrögðum og ná betri yfirsýn 6 7 24,00                             21,21                             
Leið til þess að bæta samkeppnisstöðu 2 7 8,00                               21,21                             
Alls 25 33 100,00                           100,00                           

Hagur 2001: Fjöldi svara (N ) 2010: Fjöldi svara (N ) 2001: Hlutfall af heild (%) 2010: Hlutfall af heild (%)
Betri ímynd 5 4 13,89                            9,52                               
Agaðri vinnubrögð 5 4 13,89                            9,52                               
Bætt stjórnun 7 10 19,44                            23,81                             
Bætt boðmiðlun og þjálfun starfsfólks 4 3 11,11                            7,14                               
Endurbætur á upplýsinga- og skjalastjórn 5 5 13,89                            11,90                             
Auðveldara að mæta kröfum viðskiptavina og stjórnvalda 5 11 13,89                            26,19                             
Forskot í samkeppni, einkum í útflutningi 5 5 13,89                            11,90                             
Alls 36 42 100,00                          100,00                           
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Þessar niðurstöður eru í samræmi við könnun Singels, Ruel og van de Water (2001) 
þar sem helsta ástæðan var samkeppnissjónarmið. Þá koma þær heim og saman við 
niðurstöður kannana Yusof og Aspinwall (2001) og Heras, Landín og Casadesús (2006) 
þar sem helstu ástæður voru að mæta kröfum viðskiptavina. Hins vegar gefa niður-
stöðurnar hvað varðar markaðsstarf erlendis ólíka mynd samanborið við könnun 
Salaheldin (2003) þar sem ein mikilvægasta ástæðan var útflutningur og markaðsstarf 
erlendis. Sá þáttur hafði aftur á móti næstminnsta vægið í þessari könnun, þ.e. frá 2010. 
Niðurstöðurnar eru frábrugðnar niðurstöðum kannana Gotzamani og Tsiotras (2002) 
og Fotopoulos, Psomas og Vozas (2010) þar sem fram kom að kröfur frá viðskipta-
vinum og samkeppnissjónarmið höfðu lítið vægi.  

Í töflu 3 er gerð grein fyrir þeim hag sem svarendur töldu helstan að vottuninni. Í 
báðum könnununum virðist augljóst að gæðakerfið hefur reynst þeim öflugt tæki til 
þess að virkja starfsmenn á öllum stigum starfseminnar (sjö svör 2001, tíu 2010), með 
bættri stjórnun, í því að mæta óskum viðskiptavina um gæði þeirrar vöru eða þjónustu 
sem innt er af hendi (fimm svör 2001, 11 2010). Þessar niðurstöður samræmast niður-
stöðum könnunar Tam, Tian og Zeng (2007) um aukna ánægju viðskiptavina. Þá er 
ljóst að bæði viðskiptavinir og stjórnvöld gera auknar kröfur til þess að fyrirtæki hafi 
gæðavottun eins og sjá má í töflu 3.  

Hvað fór úrskeiðis? 

Í könnunum frá 2001 og 2010 var spurt um hvaða þætti í rekstrinum helst þótti þörf á 
að bæta áður en vottunarúttekt fór fram. Svörin eru sýnd í töflu 4. 
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Tafla 4. Þættir í rekstrinum sem helst var þörf á að lagfæra áður en upphafleg vottun fékkst 

 
 
Athugasemd: Svarendur gátu nefnt fleiri en einn þátt sem þarfnaðist lagfæringar. 

 
Þrír þættir skera sig úr, og það í báðum könnununum, þar sem helst var lagfæringar þörf. Í fyrsta lagi skilvirkari skráning almennt (tæplega 12% svara 2001, 

tæplega 17% 2010), í öðru lagi skjalastýring (tæplega 26% 2001, tæplega 23% 2010) og í þriðja lagi skráning og skilgreining verklagsreglna og vinnuferla (liðlega 23% 
2001, liðlega 27% 2010). Samtals er um að ræða stórt hlutfall svaranna eða u.þ.b. 61% árið 2001 og u.þ.b. 67% árið 2010. 

Þátttakendur könnunarinnar 2010 voru spurðir um hvaða þáttum í rekstrinum var helst hugað að vegna vottunarúttekta hverju sinni. Svörin eru sett fram í 
töflu 5. 

 

 

 

Þáttur 2001: Fjöldi svara (N ) 2010: Fjöldi svara (N ) 2001: Hlutfall af heild (%) 2010: Hlutfall af heild (%)
Skilvirkari skráning almennt 5 8 11,63                                 16,67                               
Skjalastýring 11 11 25,58                                 22,92                               
Innleiðing agaðra vinnubragða 1 3 2,33                                   6,25                                 
Skráning og skilgreining verklagsreglna og vinnuferla 10 13 23,26                                 27,08                               
Kvörðun búnaðar og tækja 5 3 11,63                                 6,25                                 
Hönnunarstýring 2 2 4,65                                   4,17                                 
Þjálfun 4 1 9,30                                   2,08                                 
Rýni stjórnenda 3 3 6,98                                   6,25                                 
Innri úttektir 2 4 4,65                                   8,33                                 
Alls 43 48 100,00                               100,00                             
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Tafla 5. Þættir í rekstrinum sem helst var hugað að áður en vottunarúttekt fór fram hverju sinni 

 

 
 
Athugasemd: Svarendur gátu nefnt fleiri en einn þátt. 
 

 

Þættir Fjöldi svara (N ) Hlutfall af heild (%)
Skjalastýring og rekjanleiki 6 13,64                   
Skráning, skilgreining og eftirlit með verklagsreglum og vinnuferlum 10 22,73                   
Kvörðun búnaðar og tækja 1 2,27                     
Rýni stjórnenda 3 6,82                     
Innri úttektir 9 20,45                   
Könnun frávika 3 6,82                     
Gæðastefna og vottunaráætlun yfirfarin 8 18,18                   
Athugasemdir frá síðustu úttekt 2 4,55                     
Rýni umbótaverkefna 2 4,55                     
Alls 44 100,00                 
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Enn sem fyrr þurfti skilvirkari skjalastýringu og skráningu (samtals tæplega 37%) 
auk þess sem athugun á fyrirliggjandi skjölum; innri úttektum, gæðastefnu og 
vottunaráætlunum gegndi stóru hlutverki (samtals tæplega 39%). 

Þátttakendur könnunarinnar 2010 voru spurðir um hvaða vandamál úttektarmenn 
rækjust á við úttektir og reglubundið eftirlit með gæðakerfinu. Þeir voru beðnir um að 
merkja við fimm liði, sem endurspeglast í töflu 6, með því að merkja 1 við algengasta 
vandamálið, 2 við næstalgengasta vandamálið og svo koll af kolli. Meðaltalsgildi 
(average) svaranna var reiknað en með því er leitast við að sýna fram á hversu misjafn 
vandinn var – sjá töflu 6. Taflan miðast við kröfurnar í ISO 9001:2008, kafla 4-8.  

Því lægra sem meðaltalsgildið er þeim mun stærra var vandamálið. Mesta vanda-
málið virðist tengjast kröfunum í kafla 8, mælingum o.fl. (2,07), næstamesta vanda-
málið varðar kröfurnar í kafla 7, framköllun vöru (2,39) en það minnsta kröfurnar í 
kafla 5, ábyrgð stjórnenda (3,54). Hvað varðar vandamál í tengslum við kröfurnar í 
kafla 4 kemur fram að meðaltalsgildið er nokkuð hátt (2,96). Ekki er þó þar með sagt 
að átt sé við að vandamálið sé lítið hvað skjalastjórn varðar. Ástæðan er sú að þótt 
kafli 4 taki beinast á gæðaskjölum, skjalastýringu, skráningu o.þ.h. er bæði að finna 
beinar og óbeinar kröfur um skjalfestingu, skráningu og skjalahald víða í hinum kröfu-
köflunum.  
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Tafla 6. Vandamál sem úttektarmenn rekast á við úttektir og reglubundið eftirlit með gæðakerfinu 

 
 
* Kafli 4, ** kafli 5, *** kafli 6, **** kafli 7, ***** kafli 8. 
 

Í könnuninni 2001 fengu þátttakendur sömu spurningu en hún miðaðist við kröfukaflana 20 í ISO 9001:1994, kafla 4.1-4.20 (Staðlaráð Íslands, 1995a). Til 
samanburðar má nefna að í þeirri könnun voru stýring skjala og gagna (kafli 4.5) og stýring ferla (kafli 4.9) nefnd sem algengustu vandamálin (jafnalgeng) og því 
næst skoðun og prófun (kafli 4.10). Hins vegar kom fram í könnuninni 2001 að auðveldast virtist að uppfylla kröfurnar í köflum 4.12 og 4.20, þ.e. skoðunar- og 
prófunaraðstaða og tölfræðilegar aðferðir. Þó svo að niðurstöður kannananna tveggja sýnist ekki mjög líkar, enda nokkrum erfiðleikum bundið að bera þær saman 
vegna mismunandi kröfukafla í útgáfunum, virðist þeim bera saman að nokkru leyti. Því til stuðnings mætti til dæmis nefna kröfur í kalfa 4.10 í útgáfunni frá 1994 
og kafla 8 í útgáfunni frá 2008. 

Ýmsir telja markvissa skjalastjórn og rekjanleika gagna og ferla einn helsta ávinninginn af innleiðingu gæðakerfa (Dissanayka, Kumaraswanny, Karim og 
Marosszeky, 2001; Chang og Lo, 2007) og þess skal getið að í gæðastjórnun og gæðastjórnunarstöðlum eru ítarlegar kröfur, bæði beinar og óbeinar, gerðar um 
skjalfestingu og stjórnun skjala. Skjalfesting er mikilvæg, hún borgar sig alltaf á endanum, enda eru skjölin m.a. sönnun þess að fyrirtæki starfi samkvæmt gæðakerfi 
(Brumm, 1995; Brumm 1996; Hofman, 2006; Staðlaráð Íslands, 2008a).  

Alveg frá fyrstu útgáfum ISO 9000 staðlaraðarinnar hefur áhersla verið lögð á skjalfestingu og skjalastýringu sem ýmsir telja að mest sé horft til í vottunar-
ferlinu (Stephens, 1996). Hins vegar hefur mörgum fyrirtækjum reynst erfitt að uppfylla kröfurnar um skjalfestingu, skjalastýringu og rekjanleika og sýnt hefur 
verið fram á með könnunum að ein helsta hindrunin við að öðlast vottun og halda henni varði skjalamál gæðakerfisins (Brumm, 1995; Duff og McKemmish, 2000; 
Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2003; Rosenberg og Weiss, 2002).  

 
 

Þættir Meðaltalsgildi
Gæðastjórnunarkerfi; gæðahandbók, skjalfesting, stýring skjala og skráa o.þ.h.* 2,96
Ábyrgð stjórnenda; gæðastefna og -markmið, skuldbinding, ábyrgð, völd, rýni, upplýsingamiðlun o.þ.h.** 3,54
Stjórnun auðlinda; útvegun auðlinda, mannauður, innviðir, vinnuumhverfi o.þ.h.*** 3,25
Framköllun vöru; skipulagning, ferli tengd viðskiptavinum, hönnun og þróun, innkaup, framleiðsla og þjónusta, mæli- og vöktunarbúnaður o.þ.h.**** 2,39
Mælingar; greining, umbætur; vöktun og mæling, stýring frábirgðavöru, greining gagna, umbætur o.þ.h.***** 2,07
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Staðlar um upplýsingar, skjalfestingu og skjalastjórn, ISO 15489-1 og 15489:2, gefa 
góð fyrirmæli og leiðbeiningar á sviðinu. Þar er beinlínis vísað til gæðastaðalsins ISO 
9001 og sýnt er fram á hvernig skjalastjórnarstaðallinn styður gæðastarfið (Staðlaráð 
Íslands, 2005b; Staðlaráð Íslands, 2005c; Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2002). Þá má 
nefna að í kafla 6, skjalastjórnun, í ISO 9001:2000. Vinnuhandbók fyrir þjónustufyrirtæki, 
er að finna umfjöllun um gerð og meðhöndlun skjala í gæðakerfum (Staðlaráð Íslands, 
2008b).  

Bent skal á í lokin að ekki er gott að einbeita sér um of að köflum um skjalfestingu 
og skjalastýringu með það fyrir augum að uppfylla kröfur um fylgni við ISO 9001. 
Skjalfesting og skjalastýring eru ekki markmið í sjálfu sér heldur virðisaukandi starf-
semi til stuðnings skilvirku gæðakerfi (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2003).  

Tölvukerfi 

Mikilvægir þættir í gæðastjórnun eru skjalfest verklag, virkir ferlar og staðfesting á 
sjálfu gæðastarfinu. Sérsniðinn hugbúnaður fyrir gæðakerfi gerir m.a. kleift að stjórna 
útgáfu gæðaskjala, fylgja ákvörðunum eftir rafrænt, taka út tölfræðilegar niðurstöður 
og rekja skráningar og atvik. Slíkur búnaður auðveldar stjórn á skjalamálunum hvort 
sem hann er aðkeyptur og fjöldaframleiddur eða útbúinn hjá fyrirtækinu sjálfu. 

Allir svarendur utan fimm notuðu tölvukerfi til þess að halda utan um skjöl 
gæðakerfisins og allir utan þriggja höfðu gert svo allt frá upphafi. Notaður var marg-
víslegur hugbúnaður ýmist heimatilbúnar lausnir eða fjöldaframleiddar. Meira en 
þriðjungur notaði íslenskan hugbúnað sem þróaður var í Lotus Notes, þrír notuðust 
við lausnir í SharePoint og enn aðrir ýmis konar önnur tölvukerfi svo sem reikni-
vinnslu-, ritvinnslu- og gagnagrunnskerfi. Til samanburðar notuðu allir svarendur í 
könnuninni frá 2001 utan eins tölvukerfi til þess að auðvelda skjalahaldið og meira en 
70% hafði gert það frá upphafi.  

Samantekt og lokaorð 

Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir gæðastjórnun og könnunum á fyrirtækjum 
sem hafa hlotið vottun samkvæmt ISO 9000 staðalröðinni. Aðaláherslan var lögð á 
niðurstöður og samanburð á könnunum frá 2001 og 2010 á íslenskum fyrirtækjum 
með þess háttar vottun. Fram kom að ástæður, ávinningur og áskoranir vottunar voru 
margvísleg. Ástæður vörðuðu einkum kröfur frá viðskiptavinum, að koma á agaðri 
vinnubrögðum og ná betri yfirsýn auk þess sem bætt samkeppnisstaða hafði mikið 
vægi í könnuninni frá 2010. Það kemur ekki á óvart enda hefur samkeppni trúlega 
aukist hin allra síðustu ár. Helsti ávinningurinn við að öðlast vottun var talinn bætt 
stjórnun og auðveldara væri að verða við kröfum viðskiptavina og stjórnvalda. 
Mikilvægar áskoranir voru á sviði skjalastjórnar í samræmi við skilgreiningu á 
hugtakinu í alþjóðlegum staðli (Staðlaráð Íslands, 2005b) svo og kröfur um þess háttar 
þætti í gæðastöðlunum. 

Niðurstöðurnar hafa gildi fyrir fyrirtæki sem vilja innleiða eða endurinnleiða vottað 
gæðakerfi. Þær skilgreina og leggja til mikilvæg atriði sem geta stuðlað að bættri og 
áreiðanlegri innleiðingu gæðakerfa. Kannanirnar tvær geta skapað grundvöll til frekari 
rannsókna en þeirra er sannarlega þörf. Til dæmis væri áhugavert að beina sjónum 
meira að hlutlægum (objective) gögnum heldur en huglægum (subjective). Í 
spurningalistakönnunum geta svörin verið fremur huglæg þar sem þau byggjast á 
persónulegum skoðunum svarenda. Fróðlegt væri að skoða vinnustaðina sjálfa, rýna í 
fyrirliggjandi gögn eins og gæðaskjölin sjálf, skráningar og mælingar; fylgjast með 
vinnubrögðum starfsfólks svo og störfum úttektarmanna svo að dæmi séu tekin. 
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Hlutlæg gögn, sem aflað yrði á vettvangi, kynnu þannig að leiða til enn áreiðanlegri 
niðurstaðna.     
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Lífrænt fólk 

Jón Þór Pétursson 

Maðurinn tvístígur fyrir framan búðarborðið og brýtur heilann ákaft. Loks lítur hann 
upp og spyr hvort að ég selji svona lífræna dropa til að hressa upp á minnið. Gallinn er 
einungis sá að hann getur ómögulega munað hvað þeir heita. Ég reyni að láta lítið bera 
á brosinu og velti því fyrir mér hvort það sé siðferðilega verjandi að selja honum 
dropa sem reynslan hefur ekki fullkomlega skorið úr um hvort virka eður ei. 

Þessi litla dæmisaga er ef til vill lýsandi fyrir manneskjuna á öllum tímum en 
þversögnin virðist oft einkenna hana í daglegu lífi. Atvikið sem hér var lýst átti sér stað 
í verslun þar sem ég stundaði vettvangsvinnu um nokkurra mánaða skeið en sú vinna 
er hluti af doktorsverkefni mínu í þjóðfræði sem fjallar um lífrænan mat. Ég starfaði í 
versluninni Yggdrasil og afgreiddi þar lífrænar vörur og fæðubótarefni. Kúnna-
hópurinn var æði fjölbreyttur en þangað komu eldri borgarar að leita að lífselixír, um-
hverfisvænir námsmenn, útlendingar að kaupa íslenska teblöndu, broddborgarar sem 
vissu að lífrænt grænmeti í taupoka lítur vel út í aftursæti jeppans og fleira fólk; fólk 
sem tekur þátt í að mynda og viðhalda hinu lífræna sviði á Íslandi.  

Þegar ég hóf vettvangsvinnuna var verslunin til húsa í litlu húsnæði á Skólavörðu-
stíg þar sem hún hafði yfir sér sjarma þess smáa og féll vel að ímynd lífrænnar 
framleiðslu. Í febrúar 2010 vatt ég mér inn í Yggdrasil til þess að taka viðtal við 
verslunarstjórann. Að viðtali loknu spurði ég hann hvort það væri í lagi að ég fengi að 
vera aðeins á staðnum til þess að kynna mér búðina og kúnnana. Það fannst mér vera 
nauðsynlegt til þess að geta kortlagt hið lífræna svið á Íslandi og til að liðka fyrir svari 
bauðst ég til að vinna kauplaust. Eftir á að hyggja er ótrúlegt að þessi ás sé ekki oftar 
dreginn fram úr erminni því ég var ráðinn á staðnum. Frá og með febrúar 2010 vandi 
ég komur mínar í Yggdrasil reglulega, eða þangað til í júní 2010 að ég byrjaði að vinna 
í um það bil 60% starfi í búðinni og fékk þá umsamin laun. Í millitíðinni hafði 
Yggdrasill reyndar flutt í stærra og betra húsnæði að Rauðárstíg 10 við Hlemm þar sem 
hún er enn. 

Hér verður sagt frá kúnnum og kaupum í Yggdrasil og sjónum beint að neyslu á 
lífrænum mat.  

Að minnsta kosti ekki óhollara 

Framleiðsla og neysla á lífrænum vörum hefur aukist töluvert á Íslandi á undanförnum 
tveimur áratugum eins og fjölgun lífrænna framleiðenda og söluaðila ber með sér. 
Þetta hefur verið þróunin víða á Vesturlöndum en hefur tekið lengri tíma hér. Þó má í 
dag finna lífrænar vörur í nánast öllum matvörubúðum hér á landi. Stórmarkaðir á 
borð við Krónuna og Bónus eru meðal annars með heilu rekkana af lífrænum vörum 
og það telst varla lengur vera jaðarsport að kaupa slík matvæli á Íslandi. Þessi tilfærsla, 
frá því að vera jaðarfyrirbæri yfir í almenna útbreiðslu, er kannski komin hvað lengst í 
Bandaríkjunum þar sem keðja á borð við Whole Foods keppist við að færa viðskipta-
vinum sínum ferskar lífrænar vörur hvaðanæva úr heiminum allt árið um kring (Singer 
og Mason, 2006; Zukin, 2008). Þrátt fyrir að ætla mætti að lífrænar vörur væru 
Íslendingum ekki lengur framandi varð ég þó oft vitni af því hvernig fólk steig varlega 
inn í Yggdrasil eins og það ætti von á að sníkjuvespa flygi upp í nefið á því (ein af 
mörgum náttúrulegum vörnum notuðum í lífrænni framleiðslu) eða það myndi óvart 
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stíga í moldarbeð. Einnig kom það reglulega fyrir að ég þyrfti að útskýra hvað lífrænt 
þýddi og stöku sinnum var ég settur í þá aðstöðu að verja slíka framleiðslu. Það gerðist, 
sem betur fer, ekki oft þar sem viðskiptavinir Yggdrasils eru að stórum hluta 
fastakúnnar. Fljótlega fór ég að kannast við mörg andlit og eiga í stuttum samræðum á 
meðan afgreiðslu stóð. 

Margvíslegar ástæður eru fyrir því að fólk kaupir lífrænan mat og fæðubótarefni. 
Ein helsta ástæðan er persónuleg heilsa og hollusta. Önnur ástæða fyrir að kaupa 
lífrænt er tengd umhverfisvernd en í lífrænni framleiðslu er bannað að nota tilbúinn 
áburð og eiturefni sem náttúran getur ekki brotið niður. Þessi ástæða tengist hinni 
fyrst nefndu vegna þess að fólk hefur einnig áhyggjur af því hvaða áhrif efnin hafa á 
heilsu þess. Þriðja ástæðan er umhyggja fyrir velferð manna og dýra en til þess að fá 
lífræna vottun þarf aðbúnaður starfsfólks og dýra að vera viðunandi. Vottun á borð 
við Fair-Trade stimpil á síðan að tryggja að bóndi eða framleiðandi fái viðunandi verð 
fyrir afurð sína og koma í veg fyrir arðrán og vinnuþrælkun. Fólk sem kaupir lífrænar 
vörur er meðvitað um þessa þætti og neysla þess tekur oftast mið af öllum þessum 
þáttum. Fyrir marga er það þannig siðferðileg afstaða sem fær þá til að kaupa lífrænan 
mat og sú neysla er gjarnan sett fram sem gagnrýni á kapítalískt hagkerfi (Fromartz, 
2007; Guthman, 2004). Uppgang lífrænnar framleiðslu á Vesturlöndum má einmitt 
rekja aftur til hugmyndafræði 68-kynslóðarinnar. Róttæklingar á þeim tíma vörpuðu 
gildum forvera sinna fyrir róða og kusu meðal annars að fara „aftur til náttúrunnar“. 
Náttúrulegur og lífrænn matur varð þá liður í að mótmæla ópersónulegri og iðnvæddri 
matarframleiðslu nútímans (Belasco, 2005). Ímynd lífrænnar framleiðslu og neyslu 
mótast enn töluvert af þessari hugmyndafræði.  

Fastakúnnar Yggdrasils hafa því margir vissa ímynd af lífrænum mat en þó slæddist 
inn í búðina töluvert af fólki sem augljóslega var á báðum áttum með þetta allt saman. 
Þannig fékk ég oft spurningar sem kröfðust frekar staðfestingar en einlægs svars. 
Oftast voru þetta spurningar sem sneru að persónulegri heilsu eins og þegar fólk 
spurði hvort lífrænn matur væri ekki hollari en annar. Einn daginn kom kona sem 
keypti lífrænt smjör. Hún setti vörurnar upp á borðið og ég byrjaði að renna þeim í 
gegnum geislann. Þegar kassinn hafði slegið inn smjörið með háværu bíbi spurði 
konan varfærnislega: „Þetta lífræna smjör er hollara en það venjulega, er það 
ekki?“ Svipurinn var einlægur og með tilliti til orðalags virtist hún ekki vera að leita 
eftir öðru en samþykki. Ég treysti mér ekki til að ganga lengra í svari mínu en að segja: 
„Það er að minnsta kosti ekki óhollara“, og náði þannig hugsanlega að bjarga 
vísindalegri hlutlægni minni því rannsóknir hafa ekki sýnt fram á næringarfræðilega 
yfirburði lífræns matar (Paarlberg, 2010). Á móti kemur að næringarfræðilegt gildi er 
ekki eini mælikvarðinn til þess að meta mat. Flestir sem kaupa lífrænan mat eru 
hinsvegar sannfærðir um næringarfræðilega yfirburði hans gagnvart öðrum matvælum. 
Þetta á sérstaklega við um lífrænt grænmeti og ávexti sem talið er vera bragðbetra 
vegna vaxtarskilyrða í lífrænni ræktun. Þannig sögðu margir viðskipavinir að lífrænt 
grænmeti væri ekki kreist upp með áburðarnotkun heldur væri grænmetinu leyft að 
vaxa á eðlilegum hraða og ekki tekið upp fyrr en það væri tilbúið til neyslu. Hin 
„náttúrulega“ framvinda ræktunarinnar er þannig sögð skila sér út í bragðið sem 
verður að sama skapi forsenda næringarlegs gildis. Af því að maturinn hefur fengið að 
þroskast og dafna á eðlilegum hraða er hann betri á bragðið.  

Bragðið af eplunum 

Ég var ekki ókunnugur aðstæðum áður en ég hóf rannsóknina því það sem hafði 
dregið mig að „náttúrulegu“ búðinni á Skólavörðustíg í þó nokkurn tíma voru eplin. 
Ég kom þangað fyrst og fremst til þess að kaupa lítil rauð epli en keypti þá oft líka 
berjate, hunang, engifergos og ávaxtasafa. Ég gerði mér samt sérstakar ferðir þangað 
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af því að á einhverjum tímapunkti hafði ég bitið það í mig að þetta væru bestu eplin í 
bænum. Þessi epli eru lítil, það er sæt angan af þeim og þau eru þétt í sér og safarík. 
Þau höfðu sem sagt allt það sem mér hafði hingað til fundist vanta í epli hér á landi en 
á æskuheimili mínu voru alltaf keypt stór rauð epli sem voru ekkert af þessu sem upp 
var talið. Lífrænu eplin eru einstaklega bragðgóð og bragðið nam ég ekki einungis með 
tungunni og nefinu heldur einnig með sálinni því ég taldi mig að einhverju leyti vera 
að stuðla að betri heimi með því að kaupa þessi epli. Adam og Evu var hent út úr 
paradís fyrir að borða af eplatrénu (lífræn ræktun án vafa) en þegar eplaátið hlúir að 
bæði náttúru og manneskju er erfitt að neita sér um bitann. 

Ég tel að hugmyndir mínar um lífrænu eplin hafi töluverð áhrif á bragð þeirra en 
það væri fullkomlega í anda þeirrar heimspekilegu nálgunar sem hafnar aðskilnaði 
líkama og hugar (Whit og Whipps, 2000). Sú tvíhyggja mótaði vestræna heimspeki um 
langt skeið en hefur mætt vaxandi gagnrýni á undanförnum áratugum. Sá skilningur 
stóð lengi vel í vegi fyrir því að litið væri á mat sem fræðilegt viðfangsefni enda 
tilheyrði athöfnin að matast hinum „lægri“ hvötum þar sem óæðri skynfæri komu við 
sögu (Brady, 2005). Fjölmargir hafa hafnað þessu stigveldi skynfæranna og fært rök 
fyrir því af hverju ætti að taka alvarlega jafn hversdagslega iðju og matarhætti. Rökin 
eru einfaldlega þau að matur er hlaðinn merkingu sem nær langt út fyrir næringar-
fræðilegt gildi hans og þessa merkingu er vert að rannsaka (Heldke, 2006). Vestræn 
fagurfræði markaði skynjuninni sess þar sem sjón og heyrn hafa samkvæmt hefðinni 
trónað efst. Augu og eyru hafa um aldir verið talin heppilegust til að rannsaka fyrirbæri 
úr vissri fjarlægð sem er grundvöllur vísindalegrar hlutlægni. Á þeim grunni hafa 
vestræn vísindi mestmegnis byggt sína þekkingarfræði. Í klassískri fagurfræði teljast 
lykt og bragð til hinna lægri skynhátta vegna þess að þau eru talin vera huglæg og 
megna því ekki að skýra heiminn (Korsmeyer, 1999). Aðgreining líkama og hugar 
markar einnig aðskilnað menningar og líffræði þar sem hinu „líkamlega“ hefur 
hefðbundið verið skipað skör neðar. 

Heimspekingurinn Carolyn Korsmeyer hefur hafnað þessari klassísku tvíhyggju og 
fjallað um það hvernig líffræðin og menningin skarast. Þetta sýnir hún fram á í 
umfjöllun sinni um bragð. Það að bragða eitthvað hefur venjulega verið flokkað sem 
persónuleg upplifun sem ekki er hægt að yfirfæra á stærra samhengi. Það sjónarmið 
skýrir að stórum hluta höfnun heimspekinnar (sem og margra annarra fræðigreina) á 
margvíslegu samhengi matar og matarhátta (Korsmeyer, 1999). Smökkun, eða listin að 
meta bragð, hefur vanalega látið þessa gagnrýni framhjá sér fara og í stað þess leitast 
við að mæta hinum hlutlægu og vísindalegu kröfum. Þannig tilheyrir smökkun hlut-
lægri þekkingaröflun þar sem reynt er að útiloka alla utanaðkomandi þætti sem gætu 
haft áhrif á upplifunina. Gallinn við þá framkvæmd er aftur á móti sá að með þessari 
aðferð er reynt að skapa þekkingu í tómarúmi sem hefur litla sem enga skírskotun í 
daglegt líf fólks. Þetta sést best á því að fólk „fellur“ iðulega á prófum sem miða að 
því að greina vissar matartegundir frá öðrum. Það kemur í sjálfu sér ekki á óvart 
heldur er einungis vert að benda á hvernig menningarlegt samhengi hefur áhrif á 
líffræðilega skynjun bragðs. Þjóðfræðin, sem og aðrar greinar félags- og hugvísinda, 
hafa um langt skeið bent á nauðsyn þess að rannsaka viðfangsefni sín í hversdagslegu 
samhengi (Shuman, 1993). Það að fólk „falli“ á smökkunarprófum sýnir aðeins fram á 
vanmátt eðlislægra skýringa þegar kemur að því að skýra manneskjuna og athafnir 
hennar. 

Til að gera langa sögu stutta er ég að reyna að skýra af hverju mér finnast þessi litlu 
lífrænu epli vera bestu eplin í bænum. Það er ekki af því að þau séu best í sjálfu sér 
heldur hef ég bragðbætt þau með hugmyndum og rauðu eplin eru tekin sérstaklega 
fyrir af því að þau eru sú vara sem selst einna mest af í Yggdrasil. Auk þess má að 
sjálfsögðu ekki útiloka að þau bragðist vel af því að þau hafa fengið að vaxa og dafna á 
„eðlilegan“ máta. Fjölmargir viðskiptavinir dásömuðu lífrænu eplin og ein eldri kona 
sagði að þetta væru ekki einungis bestu epli í heimi heldur væri lykt af þeim eins og 
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eplunum í gamla daga. Lengi vel framan af 20. öld voru ávextir sjaldséðir á borðum 
Íslendinga og það var helst um jólin og aðrar hátíðir sem gaf að líta slíkt. Saga 
innflutnings á vottuðum lífrænum eplum er afskaplega stutt en um leið megna þau að 
draga fram hugljúfar minningar úr fortíðinni. Lífrænn matur er þá gjarnan sveipaður 
fortíðarþrá og lífrænu eplin falla vel að íslensku samhengi þar sem margt eldra fólk 
tengir sæta eplalykt við tilhlökkun og hátíðir. Slík fortíðarþrá á reyndar ekki aðeins við 
um lífrænan mat því hægt er að upplifa hana í gegnum flestan mat í samtímanum í 
formi „ekta“ matar sem ljær matnum menningarlegan gæðastimpil (Amilien, 2003). 
Fortíðarþrá er þannig tilfinning sem varpar nýju ljósi á sumar matartegundir á meðan 
aðrar dvelja í skugganum. Þannig veitir hún fólki tækifæri til að endurtúlka það sem 
liðið er í ljósi þarfa samtímans. Sú endurtúlkun er sífellt í gangi og hver matarstund 
getur orðið liður í að viðhalda minningum og sjálfsmynd (Sutton, 2001). Angurværar 
matarminningar lýsa þá í flestum tilfellum lífi sem var einfaldara og heilsteyptara, þar 
sem fólk lifði í sátt og samlyndi við náttúrulegt umhverfi sitt (Lupton, 1996). Í hugum 
flestra er lífrænn matur „náttúrulegri“ en annar matur og rennur hann því mjúklega 
inn í farveg nostalgíunnar. Um leið hefur fortíðarþráin áhrif á upplifun matarins í 
gegnum skynfærin. Merking matarhátta mótast þannig af menningarlegu samhengi. 

Dufttúra 

Í Yggdrasil má finna mikið úrval af fæðubótarefnum og þau seljast afskaplega vel. 
Þessum fæðubótarefnum fylgja oft lýsingar á áhrifum þeirra þar sem sum eiga að vera 
góð fyrir ónæmiskerfið, önnur eiga að draga úr sykur- og áfengislöngun á meðan enn 
önnur eiga að hjálpa til með svefn og hægðatruflanir. Það eru meira að segja til dropar 
sem eiga að hressa upp á minnið. Það er þannig varla til það vandamál sem ekki er 
hægt að finna fæðubótarefni við ef farið er yfir hillurekkann í Yggdrasil og á fleiri 
stöðum. Fæðubótarefnin geta verið unnin úr lífrænu hráefni en virku efnin, það sem 
er verið að einangra, eru á endanum langt frá því að vera í sínu náttúrulega ástandi. 
Fæðubótarefni eru einangruð efni og þeim er oft ætlað að hafa mjög sérhæfð áhrif. Að 
því sögðu vaknar spurningin: Af hverju er fólk, sem kaupir lífrænt grænmeti og talar 
um að hafa matvæli sem náttúrulegust, tilbúið til þess að láta ofan í sig ógrynni af 
allskonar dufti sem búið hefur verið til á rannsóknarstofu einhversstaðar út í heimi? 
Það er erfitt að svara því og flestir sem ég hef spurt um þetta hafa annaðhvort 
hummað spurninguna fram af sér eða hreinlega ekki séð neina þversögn í þessu ferli. 

Uppgangur vestrænnar næringarfræði hefur að miklu leyti verið tengdur upp-
götvunum á virkum efnum í ýmsum matvælum, efnum sem eiga að hafa góð áhrif á 
heilsu og vera fyrirbyggjandi gagnvart hinum og þessum sjúkdómum. Það hefur leitt til 
þess, að mati sumra, að fólk er farið að skipuleggja neyslu sína eingöngu á næringar-
fræðilegum forsendum. Þannig er það ekki maturinn í heild sinni sem skiptir máli, 
hvernig hann er samsettur og við hvaða aðstæður hans er neytt, heldur yfir hvaða 
næringarefnum hann býr (Pollan, 2008). Ferlið hefur þó ekki stöðvast við þróun 
fæðubótarefna í hreinu formi heldur er farið að setja slík næringarefni í aðra matvöru 
til þess að gera þau hollari. Slíkur umbreyttur matur hefur verið kallaður markfæði og 
er ekki hægt að framleiða nema með afar háþróaðri tækni (Laufey Steingrímsdóttir, 
2001). 

Lífrænn matur vísar til heildstæðrar tilveru þar sem hver hluti öðlast aðeins 
merkingu í samspili sínu við aðra hluta. Þær manneskjur sem aðhyllast lífræna ræktun 
tala þannig um sjálfbærni jarðvegsins og nauðsyn þess að viðhalda jafnvægi. Maðurinn 
borðar það sem náttúran gefur af sér hverju sinni og þannig myndast heilsteypt 
samband sem er gagnkvæmt nærandi. Fæðubótarefni fylgja allt annarri hugmyndafræði 
sem snýst um að einangra næringarefni sem talin eru skila hámarksárangri í 
samþjöppuðu formi. Einangrun virkra næringarefna fylgir því að mörgu leyti sömu 
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hugmynd og nafnlaus smökkun þar sem reynt er að ná fram hreinni hlutlægri þekkingu. 
Lífrænn matur og fæðubótarefni virkar hugmyndafræðilega ósamrýmanlegt en það 
virtist alls ekki trufla viðskiptavini Yggdrasils.   

Fólkið sem maður þekkti 

Verslunin Yggdrasill var stofnuð árið 1986 af hjónunum Hildi Guðmundsdóttur og 
Rúnari Sigurkarlssyni í samstarfi við nokkra íslenska lífræna framleiðendur. Í upphafi 
var fyrirtækið einungis lítil geymsla í fjölbýlishúsi en árið 1988 fluttist það að Kárastíg 
1 þar sem Kaffismiðjan er nú til húsa. Árið 2005 fluttist verslunin aftur, þá á Skóla-
vörðustíg og að lokum á Rauðarárstíg árið 2010. Allar þessar upplýsingar má finna á 
heimasíðu Yggdrasils þar sem stofnun og uppgangi fyrirtækisins er lýst. Uppruna-
frásögnin lýtur nokkuð hefðbundnu sniði, þar sem lögð er áhersla á frumkvöðlana, 
Hildi og Rúnar, og síðan haldið áfram með lýsingu á því hvernig fyrirtækið hafi vaxið 
og dafnað. Af frásögninni að dæma mætti halda að hjónin tækju vinalega á móti manni 
þegar stigið er inn í verslunina á Rauðárstíg en veruleikinn er sjaldnast svo 
borðleggjandi. Ekki að illa sé tekið á móti fólki (starfsfólkið er afskaplega alúðlegt) 
heldur er málið að Hildur og Rúnar hvorki eiga fyrirtækið lengur né vinna þar. Fyrir 
nokkrum árum var Yggdrasil keypt af einkafjármagnssjóðnum Arev NI sem rak hana 
síðan í nokkur ár. Nú í sumar, 2010, seldi Arev NI fyrirtækið til Auðar I fagfjár-
festasjóðs slf. sem rekinn er af Auði Capital hf. Svona ganga víst viðskipti fyrir sig og 
varla neitt óvenjulegt við það. Það sem er aftur á móti áhugavert er að á heimasíða 
verslunarinnar kemur ekkert fram um þetta viðskiptabrölt þannig að það eina sem fólk 
fær á tilfinninguna er það að hjónin Hildur og Rúnar reki þetta í samlyndi við menn og 
mýs. Það kemur samt ekkert á óvart þegar haft er í huga hvað er verið að selja. Í 
Yggdrasil er verið að selja ímynd sem táknar óspillta náttúru, mannleg tengsl og ef það 
þurfa að vera viðskipti þá eru þau viðskipti sanngjörn. Að tala um einkafjármagnssjóði 
og fagfjárfestasjóði í slíku umhverfi er eins og að pipra ís, fólk hnerrar bara og grettir 
sig. Til þess að forðast þess konar „óheppilegar“ tengingar er best að sleppa því að 
taka það fram hver á fyrirtækið í raun og veru. 

Fyrir utan rauðu eplin í búðinni má finna ýmiskonar innflutta ávexti sem koma 
víðsvegar að úr heiminum. Verslunin selur meðal annars greip, kiwi, nektarínur, 
appelsínur, mangó og svo mætti halda áfram að telja. Á mangóunum má finna litla 
límmiða en þeir bjóða manni upp á að kynnast bóndanum sem ræktar þau með marg-
víslegum hætti. Á límmiðanum er mynd af skælbrosandi manni sem telur það ekki vera 
amalegt hlutskipti að rækta mangó. Þar er einnig handskrifað nafn hans prentað á 
hvern miða. Að lokum má síðan finna hlekk sem hægt er að slá upp í tölvu og kynna 
sér málið enn betur undir fyrirsögninni: Meet the farmer. Allt þetta má finna á litlum 
límmiða á hverju mangói í búðinni. Það er gott að tengja andlit við nafn og nafn við 
vöru enda er þetta samband eitt það mest áberandi í dag og framleiðendur lífrænnar 
vöru og söluaðilar hafa lengi gert út á persónulega tengingu við neytendur. Þetta sést 
gjarnan á umbúðunum þar sem saga fylgir oft hverri vöru. Það er þá einmitt 
„sagan“ bakvið matinn sem er farin að skipta svo miklu máli í nútíma matarmenningu 
(Köstlin, 1998; Tschofen, 1998). Þetta hefur fylgt lífræna geiranum frá upphafi en fleiri 
hafa áttað sig á mikilvægi þess að staðsetja matinn innan viss menningarlegs samhengis 
og í dag er erfitt að kaupa íslenskt grænmeti án þess að fá að vita nákvæmlega hvaðan 
það kemur. Þessari áherslu á uppruna er ætlað að fullvissa viðskiptavini um heilnæmi 
þess sem verið er að selja í krafti persónulegrar tengingar og um leið staðsetja þá í 
hnattvæddu flæði sem þekkir engin landamæri. Ef engin mold er fyrir hendi er þó 
alltaf hægt að skjóta rótum í huganum.  

Ég veit sem sagt hvernig mangóbóndinn frá Nýja-Sjálandi lítur út og ég veit hvað 
hann heitir. Ég spurði verslunarstjórann einu sinni hver ætti Yggdrasil og hann sagði 
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mér að það væri sjóðurinn Arev NI en í forsvari fyrir þann sjóð væri maður að nafni 
Jón Scheving Thorsteinsson. Hann hitti ég aldrei á mínum stutta tíma í búðinni. Ég 
fór aftur á móti inn á heimasíðu Arev fljótlega eftir samtal okkar og fann þar vissulega 
andlit og nafn sem hægt var að tengja saman. Að auki mátti finna örstuttan texta þar 
sem mér fannst merkilegast að fá að vita að Jón Scheving hefði starfað hjá Hagkaup 
og síðar Baugi, þar sem hann stjórnaði erlendum fjárfestingum fyrirtækisins. Kannski 
væri réttast að prenta út nokkra límmiða sem á stæði: Meet the investor. Þá límmiða væri 
hægt að setja hinu megin á mangóið.  
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Mansal barna 

Skilgreining og aðgerðir 

Jónína Einarsdóttir 
Hamadou Boiro 

Gunnlaugur Geirsson 
Geir Gunnlaugsson 

Mansal er einn þeirra glæpa sem undanfarið hafa verið fordæmdir hvað mest í 
alþjóðlegum yfirlýsingum, fjölmiðlum og annarri umfjöllun. Það er viðurkennt sem 
hnattrænt vandamál og er gjarnan vitnað til þess sem þrælahalds nútímans (O'Connell 
Davidson, 2010; Schaeffer-Grabiel, 2010). Markmið þessarar greinar er að skoða 
hugtakið mansal barna og árangur alþjóðlegra aðgerða til að vinna gegn því.  

Í greininni er skilgreining hugtaksins mansal fyrst skoðuð í sögulegu samhengi 
alþjóðlegra samþykkta um þrælahald og mansal. Þá er hugatkið mansal barna skoðað í 
ljósi rannsóknar á mansali barna í Gíneu-Bissá sem höfundar unnu að í Gíneu-Bissá, 
Senegal og Gambíu sumarið 2009. Markmið þeirrar rannsóknar var að afla upplýsinga 
um umfang, ástæður og afleiðingar mansals bissá-gínenskra barna og var hún 
samvinnuverkefni UNICEF í Gíneu-Bissá og á Íslandi. Helstu niðurstöður rann-
sóknarinnar eru birtar í rannsóknarskýrslunni Child trafficking in Guinea-Bissau: An 
explorative study (Einarsdóttir, Boiro, Geirsson og Gunnlaugsson, 2010). Þessi grein 
byggir að hluta á skýrslunni en hún varpar ljósi á vandamál við að skilgreina tiltekin 
tilvik eða uppeldisvenjur sem mansal barna og hvernig aðgerðir gegn mansali barna 
geti unnið gegn hagsmunum þeirra sem ætlunin er að hjálpa. Loks er lögð áhersla á 
mikilvægi þess að efla traust og samvinnu milli samtaka sem vinna gegn mansali og 
þeirra sem málið varðar.  

Alþjóðlegar samþykktir  

Félagasamtökin gegn þrælahaldi (the Anti-slavery society) voru stofnsett í London 1839 
og ári seinna var samþykkt fyrsta yfirlýsingin gegn sölu og haldi afríska þræla sem voru 
fluttir til Ameríku (Welch, 2009, bls. 72). Á nítjándu öldinni voru samþykktir rúmlega 
600 milliríkjasamningar um þrælahald en samkvæmt Welch (2009) er það sé meira en á 
við um nokkuð annað mannréttindabrot. Hugtakið mansal (trafficking) á þó ekki rætur í 
baráttunni fyrir afnámi á sölu og haldi svartra þræla.  

Fyrsti milliríkjasamningurinn um mansal (International agreement for the suppression of 
the white slave traffic) var samþykktur af 13 Evrópuríkjum árið 1904 (Doezema, 2000; 
Leppänen, 2007; Quirk, 2006). Samningurinn vísaði til verslunar með hvíta þræla milli 
landa en árið 1910 var hann útvíkkaður til að gilda einnig um verslun með hvíta þræla 
innan ríkja. Hugtakið hvítur þræll á rætur í baráttu gegn vændi í Evrópu heima fyrir og 
alþjóðlega. Umfangsmiklir fólksflutningar áttu sér stað á tímabilinu 1860-1914, en þá 
fluttust m.a. þúsundir kvenna og stúlkna búferlum frá Evrópu og Rússlandi til 
Ameríku, Suður-Afríku og Asíu en einnig innan Evrópu. Sumar þeirra lentu í vændis-
húsum þar sem þær urðu fórnarlömb s.k. verslunar með hvíta þræla.  

Leppänen (2007, bls. 425) bendir á að upphaflega fylgdi hugtakinu „hvítur 
þræll“ gjarnan ímyndin um „saklausar hvítar konur í höndum dökkra karl-
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manna.“ Aðstæðum annarra kvenna en hvítra í svipaðri stöðu var ekki gefinn gaumur. 
Notkun hugtaksins verslun með hvíta þræla hvarf þó smátt og smátt og hugtakið 
mansal fékk yfirhöndina, en það nær til fórnarlamba verslunar með fólk óháð 
litarhætti þess. Árið 1921, með tilkomu Þjóðabandalagsins 1919, er titli fyrri 
samþykkta breytt í Alþjóðlegur sáttmáli um baráttu gegn mansali kvenna og barna 
(International convention for the suppression of traffic in women and children). Þar kemur fram að 
mansal geti átt við um alla kynþætti og börn, bæði stúlkur og drengi (Bravo, 2007; 
Long, 2004, bls. 20). Enn ein viðbót árið 1933 leggur áherslu á alþjóðlega þýðingu 
mansals. Í samþykkt Sþ gegn mansali og arðráni vændiskvenna árið 1949 (the United 
nations convention for the suppression of the traffic in persons and of the exploitation of the 
prostitution of others) kemur fram að mansal á eingöngu við um vændi og skal það vera 
refsivert, hvort sem það á sér stað með eða án samþykkis fórnarlambs. Í samþykktinni 
er einnig lögð áhersla á að hjálpa fórnarlömbum mansals að snúa aftur heim og að 
veita þeim endurhæfingu. 

Þar til um síðustu aldamót er baráttan fyrir afnámi þrælahalds aðskilin baráttunni 
gegn mansali (Quirk, 2006). Samningurinn um afnám alls þrælahalds (Slavery convention) 
var samþykktur af Þjóðabandalaginu árið 1926 og skilgreinir hann þrælahald sem 
aðstæður þar sem einstaklingur hefur eignarrétt yfir öðrum og má nýta sér þann rétt 
að vild (Kaye, 2008, bls. 3; Welsh, 2009, bls. 98-99). Mannréttindayfirlýsing Sam-
einuðu þjóðanna (Sþ) frá 1948 kveður á um að þrælahald og þrælaverslun, hverju 
nafni sem það nefnist, skuli bönnuð. Árið 1956 er eftirfarandi skilgreint sem ígildi 
þrælahalds (slavery-like practices): annars konar form þrælahalds (slavery-like practices): 
skylduvinna (debt bondage), ánauð (serfdom), þvinguð gifting (forced marriage) og þegar 
foreldrar eða umráðamaður afhendir barn öðrum til arðráns (sjá viðauka við Samning-
inn um afnám alls þrælahalds). Krafan er að þessi form þrælahalds falli undir refsivert 
athæfi og verði afnumin. 

Alþjóðavinnumálastofnunin (ILO) er ein af stofnunum Sþ sem hefur unnið hvað 
ötullegast fyrir mannréttindum, en meðal helstu baráttumála ILO hefur verið afnám 
nauðungarvinnu og barnavinnu (Welsh, 2009, bls. 121-125). Samþykkt ILO nr. 182 frá 
1999 fjallar um barnavinnu í sinni verstu mynd og tafarlausar aðgerðir til að afnema 
hana. Slík barnavinna getur verið margvísleg en til hennar telst hvers konar þrælkun 
eða framkvæmd sem jafna má við hana, svo sem sala og verslun með börn, skulda-
ánauð, önnur ánauð og nauðungar- eða skylduvinna, þar með talið þegar börn eru 
neydd eða skylduð til þátttöku í vopnuðum átökum. Notkun, öflun og framboð barna 
til vændis og til framleiðslu á klámi eða til klámsýninga telst líka til barnavinnu í sinni 
verstu mynd, sem og notkun, öflun og framboð barna til ólöglegra athafna, einkum til 
framleiðslu og verslunar með ávana- og fíkniefni. Einnig tilheyra slíkri barnavinnu öll 
störf sem vegna eðlis síns eða þeirra aðstæðna sem þau eru unnin við eru líkleg til að 
skaða heilsu, öryggi eða siðferði barna.  

Þrælahald og mansal renna fyrst saman í eitt hugtak árið 2000 þegar aðildarríki Sþ 
samþykktu mansalsbókun í Palermó á Ítalíu (Trafficking victims protection Act – TVPA; 
Quirk, 2006). Samkvæmt bókuninni felst í mansali tiltekinn verknaður, aðferð og 
tilgangur (UN, 2000). Verknaðurinn felur í sér að fá einstakling til þátttöku, flytja hann, 
framselja hann öðrum, hýsa eða taka á móti honum. Aðferðirnar sem eru notaðar geta 
verið hótanir, ofbeldi eða einhvers konar þvingun, rán, blekking, svik eða greiðsla. 
Ekki þarf þó að skilgreina aðferðir til þess að úrskurða hvort mansal barna hafi átt sér 
stað. Í mansali felst arðrán á einstaklingi en tilgangur þess er að hagnast, t.d. með 
vændi annarra eða kynferðislegum hætti, nauðungarvinnu, þrælahaldi eða annarskonar 
þrælkun, brottnámi líffæra eða hverskonar hagnýtingu einstaklingsins.  
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Baráttan gegn mansali 

Alþjóðasamþykktir sem lýst er hér að ofan hafa það að markmiði að vinna gegn 
mansali og allnokkrum fjárhæðum hefur verið veitt í málaflokkinn undanfarinn áratug 
(sjá Markon, 2007; Einarsdóttir o.fl., 2010). Ríkistjórnir einstakra ríkja hafa 
skuldbundið sig til að setja lög og koma í framkvæmd aðgerðum sem vinna gegn 
mansali. Mikil áhersla er lögð á lögsókn þeirra sem eru brotlegir og aðstoð við 
fórnarlömb mansals. Samkvæmt United States State Department (2010) eru 12,3 
milljónir einstaklinga, fullorðir og börn, taldar vera fórnarlömb nauðungarvinnu, 
skuldaánauðar og kynlífsþrælkunar í heiminum og áætlað er að konur séu a.m.k. 56 
prósent þeirra. Áætlað hefur verið að um 600.000-800.000 manns séu flutt yfir landa-
mæri árlega sem fórnarlömb mansals og að 70 prósent þeirra séu konur eða stúlkur og 
50 prósent börn. Alls áttu sér stað 4.166 sakfellingar og 49.105 fórnarlömb mansals 
voru staðfest á heimsvísu árið 2009 sem er aðeins lítið brot áætlaðra tilfella.  

Ljóst er að baráttan gegn mansali gengur treglega. Markon (2007) bendir á að 
Bandaríkin hafi dyggilega stutt við alþjóðlega löggjöf gegn mansali og veitt háum 
fjárframlögum til að vinna að framkvæmd hennar, bæði heima fyrir og erlendis. Árið 
2006 hafi stjórnin varið 28,5 milljónum Bandaríkjadollara til að vinna gegn mansali 
innanlands, en það var 13 prósent aukning frá árinu áður. Markon bendir á að í 
Bandaríkjunum hafi 1.362 fórnarlömb mansals verið staðfest frá árinu 2000 til 2007, 
sem er aðeins lítið brot áætlaðs fjölda sem er um 50.000 manns árlega. Hann gagnrýnir 
aðferðafræðina við þá áætlun harkalega en hún byggðist fyrst og fremst á að áætla 
fjöldann í Bandaríkjunum út frá fréttum af mansali erlendis. Samkæmt Goździak 
(2010, bls. 245) var einungis í 212 tilvikum staðfest að börn væru fórnarlömb mansals 
í Bandaríkjunum á tímabilinu 2000-2009 og endurspeglar sú tala alvarlegar brotalamir í 
aðgerðum gegn mansali barna. 

Ástæður slælegs árangurs eru margþættar. Oftast er um að ræða dulið, ólöglegt 
athæfi þar sem miklir fjármunir eru í húfi. Einnig er talið að aðgerðir einstakra ríkja til 
að stemma stigu við ólöglegum innflytjendum leiði til þess að mansali sé ekki veitt 
tilskilin athygli (Farrell, McDevitt og Fahy, 2010). Bent hefur verið á að aðgerðir gegn 
mansali vinni stundum gegn möguleikum fólks, sérstaklega ungs fólks og kvenna, til 
þess að flytja milli svæða eða landa í von um vinnu eða möguleika til menntunar 
(GAATW, 2007). Einnig leiði sú stefna að snúa fórnarlömbum mansals aftur til síns 
heima til þess að þau vilji ekki þiggja þá aðstoð sem í boði er eða forðist að leita 
hjálpar.  

Eins og fram kemur hér að ofan hefur reynst erfitt að áætla fjölda einstaklinga sem 
eru fórnarlömb mansals. Ein ástæða þess er óvissa um hvaða tilfelli skuli flokka sem 
mansal en það má m.a. rekja til þess að hugtökin þrælahald og mansal renna saman í 
eitt með mansalsbókuninni frá 2000. Til dæmis telja sumir að skilgreina beri alla vinnu 
barna sem mansal en aðrir líta svo á að það eigi eingöngu við um kynlífsþrælkun 
(Dottridge, 2008). Það eru ekki allir sammála um hvort flutningur einstaklings verði að 
eiga sér stað til þess að um mansal sé að ræða. Krieg (2009, bls. 779) bendir á að 
mansalsbókunin geri ráð fyrir ákveðinni röð atburða eða s.k. trafficking chain þar sem 
fórnarlömb mansals eru flutt milli staða til að arðræna þau. Ljóst sé þó að þessi 
flutningur þurfi ekki að vera yfir landamæri. The Trafficking in Persons Reports 2010 
staðhæfir hins vegar að margar þjóðir gefi sér að flutningur fórnarlambs sé forsenda 
mansals en það sé misskilningur (United States State Department, 2010, bls. 5). Loks 
má nefna að það hefur verið gagnrýnt að áætlanir um fjölda fórnarlamba mansals séu 
gerðar og notaðar til fjáröflunar í baráttunni gegn mansali og til rannsókna á fyrir-
bærinu (Loff og Sanghera, 2004). Slíkt geti valdið ofáætlunum þar sem meiri fjöldi auki 
líkur á stærri framlögum. 
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Efnahagslegar aðstæður og menningarbundnar hugmyndir um æskilegt uppeldi 
geta stangast á við hugmyndir alþjóðastofnana og frjálsra félagasamtaka sem berjast 
fyrir auknum réttindum barna og afnámi illrar meðferðar á þeim. Börn í Afríku, og þá 
sérstaklega börn í vesturhluta álfunnar, eru talin vera í sérstaklega mikilli hættu á 
mansali þar sem þau vinni gjarnan að heiman á veitingastöðum, börum, við fiskveiðar, 
sveitastörf, verslun, o.fl. (De Lange, 2007; Hashim, 2006). Þau eigi því á hættu að 
lenda í þeirri stöðu sem ILO hefur skilgreint sem barnavinnu í sinni verstu mynd. 
Víða eru einnig sterkar hefðir fyrir því að senda börn í fóstur og mennta þau fjarri 
heimahögum, m.a. í Kóranskólum, auk þess sem þvinguð hjónabönd eru algeng 
(Hashim, 2006; Surtees, 2005). Til dæmis má finna fréttir um að allt að 100.000 
nemendur Kóranskóla, nefndir talibé, betli á götum Dakar og annarra borga í Senegal 
og að flestir þeirra komi frá Gíneu-Bissá og séu fórnarlömb mansals („Guinea-Bissau-
Senegal“, 2007). Samkvæmt UNICEF sýnir rannsókn frá 2006 að um 2.000 slíkir 
nemendur séu í Gíneu-Bissá, auk þess sem meirihluti af áætluðum 120.000 nemendum 
Kóranskóla í Senegal komi frá Gíneu-Bissá (UNICEF, e.d.).  

Aðstæður barna í Gínea-Bissá 

Gínea-Bissá, sem tilheyrir hópi s.k. óstöðugra ríkja, er í sæti 173 af 182 löndum á lista 
lífsgæðalista Sþ. Íbúar landsins eru um 1,6 miljónir talsins og tilheyra fjölda þjóð-
ernishópa en stærstir eru Balanta, Fula, Mandinga, Papel, Manjako, Nalu, Biafada, 
Mancanha, Felupe og Bijagós. Landið einkennist af stöðugri fjármálakreppu og stjórn-
málalegum óstöðugleika sem m.a. endurspeglaðist í uppreisn hersins árið 1998 og 
stríðsátökum sem fylgdu í kjölfarið (Einarsdóttir, 2007).  

Löndum heims er gefin einkunn fyrir framstöðu sína í baráttunni gegn mansali. 
Samkvæmt Trafficking in Persons Report 2010 er Gínea-Bissá á eftirlitslista í flokki 2 sem 
þýðir að landið uppfyllir ekki lágmarksstaðla mansalssamþykktar Sþ, en sé að vinna í 
málunum þrátt fyrir erfiðar aðstæður (United States State Department, 2010, bls. 5). 
Ekki hefur þó tekist að sýna fram á framfarir, eins og bætta aðstoð við fórnarlömb 
mansals og aukinn fjölda málaferla, en enginn hefur verið þar sakfelldur fyrir mansal. 
Samkvæmt skýrslunni er fjöldi bissá-gínenskra barna sendur í nauðungarvinnu, vændi 
og betl til nágrannalandanna. Langflestir eru drengir sem sendir eru í Kóranskóla í 
Senegal þar sem þeir búa hjá kennara sínum og eru þvingaðir til að betla fyrir 
viðurværinu.  

Ýmsar hefðir eru við lýði í Gíneu-Bissá sem hugsanlega mætti flokka sem mansal 
barna (Einarsdóttir o.fl., 2010). Fóstur er t.d. mjög algengt meðal allra þjóðernishópa 
en oftast er um að ræða tímabundna ráðstöfun. Börn eru mjög í hávegum höfð og það 
þykir mikil óhamingja að eignast ekki börn. Það þykir því eðlilegt að þeir sem eigi 
barnaláni að fagna „gefi“ eða „láni“ skyldmennum sem ekki eru svo lánsamir eitt 
barna sinna. Það er þó nokkur munur á formi fósturs hjá einstaka þjóðernishópum. 

Það eru ýmsar ástæður fyrir að setja börn í fóstur. Papel, sem rekja ættir í móður-
legg, setja t.d. börn sín gjarnan í fóstur (Einarsdóttir, 2004). Helstu ástæðurnar eru 
þörf mæðra fyrir hjálp vegna hvers konar erfiðleika, réttur móðurömmu til að taka til 
sín eitt barna dóttur sinnar og hjónaskilnaður. Frænkur og aðrir nákomnir ættingjar 
taka einnig oft börn í fóstur, sérstaklega ef þeim hefur ekki orðið barna auðið. Aðeins 
í undantekningartilfellum eru börn sett í fóstur til einstaklinga sem ekki eru tengdir 
þeim fjölskylduböndum. Papel mæður telja að fóstur hafi ýmsar jákvæðar hliðar, það 
geti gefið börnum betri fjárhagslegar aðstæður og tækifæri sem þau hefðu annars ekki 
fengið. Eins leyfir það mæðrum að leita nýrra möguleika til að afla sér viðurværis. Þær 
eru sér meðvitaðar um að fósturbörn séu oft beitt meiri aga og látin vinna meira en 
önnur börn, en það er ekki endilega neikvætt þar sem þau læri vinnusemi við slíkar 
aðstæður. Verra sé þegar fósturbörn njóti ekki góðrar aðhlynningar en slíkt er vel 
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þekkt. Fullorðið fólk minnist þó gjarnan fósturforeldra sinna, sérstaklega fósturmæðra, 
með mikilli hlýju.  

Balanta rekja ættir í föðurlegg og nánast er litið á bræðrabörn eins og systkini 
(Einarsdóttir o.fl., 2010). Fóstur er mjög algengt en mest hjá skyldmennum. Stúlkur 
sem koma úr sveitahéruðum dvelja oft í nágrannalöndunum hjá ættingjum þar sem 
þær sinna heimilisstörfum þar til þeim er ráðstafað í hjónaband. Balanta konur taka 
gjarnan dætur bræðra sinna í fóstur við 5-6 ára aldur og þær verða síðar samkonur (co-
wives) þeirra. Þannig tengist fjölskylda konunnar ætt manns hennar traustari böndum, 
auk þess sem hún fær samkonu sem hún hefur sjálf alið upp og er henni trygg. Ungar 
Balanta stúlkur hafna þó slíkum hjónaböndum í auknum mæli, enda eru þau í and-
stöðu við lög landsins sem banna þvinguð hjónabönd. Þær hlaupast því stundum á 
brott og leita aðstoðar lögreglu eða dómstóla. Það sama á við um stúlkur sem tilheyra 
öðrum þjóðernishópum, en snemmbærar og þvingaðar giftingar stúlkna eiga sér stað 
meðal allra hópa. 

Börn og unglingar, óháð hvaða hópi þau tilheyra, vinna fjölbreytt störf heima og 
að heiman (Einarsdóttir o.fl., 2010). Eins og annarsstaðar í Vestur-Afríku leita 
unglingar, allt frá 12-14 ára aldri, að vinnu eða tækifærum til að mennta sig fjarri 
heimabyggð. Þetta getur átt við bæði stúlkur og stráka, en það er þó nokkur munur 
milli einstakra þjóðernishópa. Fréttir af nýjum tækifærum berast fljótt. Balanta piltar 
leita sér að vinnu á næstu þéttbýlisstöðum og í höfuðborginni Bissá. Stúlkur frá 
norðurhéruðunum fara til Senegal og Gambíu, en þar er all nokkur straumur 
ferðamanna með tilheyrandi atvinnutækifærum, auk vændis. Felupe stúlkur eru sendar 
ungar að aldri, allt frá 8-10 ára, í vist til ættingja innanlands og til nágrannalandanna. 
Tekjurnar sem þær afla sér renna til fjölskyldunnar í þorpinu og til undirbúnings 
brúðkaups þeirra. Papel drengir vinna sem aðstoðarmenn vefara, sem oftast eru 
bræður þeirra eða nákomnir ættingar. Flestir þeirra búa tímabundið ár hvert í Gambíu 
og Senegal þar sem þeir selja framleiðslu sína en snúa svo heim í regntímanum til að 
sinna landbúnarðarstörfum. Þegar vel tekst til ná drengirnir að verða góðir vefarar sem 
gefur þeim möguleika á að afla sér tekna.  

Muslímsk börn, mest drengir, ganga gjarnan í Kóranskóla, innan lands og í 
nágrannalöndunum, sérstaklega Senegal og Gambíu (Einarsdóttir o.fl., 2010). Fjöldi 
barna stunda nám í Kóranskólum í Gíneu-Bissá og þá búa þau oftast í foreldrahúsum. 
Sum ganga í slíka skóla fjarri heimabyggð og búa þá hjá kennara sínum. Þar eru einnig 
börn frá öðrum löndum í Vestur-Afríku, t.d. Gíneu, Malí og Síerra-León, háð 
virðingarstöðu viðkomandi skóla. Samhliða náminu vinna börnin á ökrum kennara 
sinna og sinna öðrum störfum, en betl er fátítt og þá helst í þéttbýli eins og Gabu og 
Bissá. Kennarar skólana fara stundum tímabundið með nemendahópa til Senegal þar 
sem þeir vinna við uppskeru á bómull eða betla til að afla tekna fyrir lærimeistarann og 
skólagönguna. 

Nemendur sem ganga í Kóranskóla erlendis fara flestir til Senegal, en landið nýtur 
virðingar sem lærdómssetur múslímskra fræða (Einarsdóttir o.fl, 2010). Þar ganga þeir 
í skóla sem eru reknir af kennurum sem eiga flestallir rætur í Gíneu-Bissá. Þessir 
kennarar hafa valið að stofna skóla í Senegal vegna þess að þar þykir betl nemenda 
slíkra skóla sjálfsagt og Senegalar þykja örlátir á fé til þurfandi og þá sérstaklega þeirra 
sem stunda trúarlegt nám. Í Gíneu-Bissá er hins vegar ekki vel séð að vinnufærir 
einstaklingar, börn eða fullorðnir, betli fyrir framfæri sínu. Alþjóðasamtök og frjáls 
félagasamtök hafa vakið athygli á illri meðferð nemenda í Kóranskólum, og þá 
sérstaklega í Senegal, og er starfsemi þeirra gjarnan flokkuð sem mansal barna.  
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Mansal: „þungt“ orð 

Í rannsókn okkar á mansali barna í Gíneu-Bissá kom fram nokkur ágreiningur meðal 
viðmælenda um hvað felist í hugtakinu mansal barna (Einarsdóttir o.fl., 2010). Tals-
menn frjálsra félagasamtaka starfandi í landinu töldu flestir að hugtakið mansal gæti 
vel átt við í ofangreindum tilvikum og þá sérstaklega um venjuna að senda börn til 
Senegal í Kóranskóla. Bissá-gíneanskur starfsmaður slíkra samtaka benti þó á að eina 
leiðin til að afla fjár til að bæta stöðu barna í erfiðri aðstöðu væri að flokka þau sem 
fórnarlömb mansals. 

Flestir viðmælenda meðal almennings voru þeirra skoðunar að mansal væri 
„þungt“ orð (Einarsdóttir o.fl., 2010). Það ætti sér aðeins stað um flutning á börnum 
yfir landamæri og þegar slíkur flutningur ætti sér stað án samþykkis foreldra barnanna. 
Meðvitaðir um mikilvægi trúarlegrar menntunar fyrir múslíma töldu flestir að hið 
síðarnefnda ætti sjaldnast við um nemendur Kóranskólanna. Reyndar var bent á að 
drengir stelist stundum til að sækja slíka skóla án leyfis foreldra. Ofangreind dæmi um 
börn og unglinga sem leita vinnu fjarri heimabyggð þóttu aftur á móti endurspegla 
jákvæða viðleitni þeirra til að bjarga sér og kynnast heiminum. Sama viðhorf ríkti 
varðandi þann sið að senda börn í fóstur, sem var ýmist talinn endurspegla vilja for-
eldra til að gera það besta í erfiðri stöðu eða virðingu við barnlausa ættingja. 

Viðmælendur, sem eru feður eða mæður drengja sem ganga í Kóranskóla í Senegal, 
var misboðið allt tal um mansal (Einarsdóttir o.fl., 2010). Þeim sárnaði auk þess að 
sama hugtakið væri notað um viðleitni þeirra til að afla börnum sínum trúarlegar 
menntunar í Senegal og eiturlyfjasmygl, en í báðum tilfellum er kréolorðið tráfico notað. 
Foreldrum og flestum múslímum meðal viðmælenda fannst aðgerðir til að stemma 
stigu við mansali barna niðurlægjandi. Slíkar aðgerðir felast m.a. í að drengjum í 
Kóranskólum í Senegal er snúið heim fyrir milligöngu frjálsra félagasamtaka, en þau 
eru fjámögnuð með framlögum frá alþjóðastofnunum, þróunarstofnunum og ýmis 
konar félagasamtökum. Foreldrar upplifa mikla skömm þegar synir þeirra eru sendir 
heim án þess að þeir hafi náð ætlunarverki sínu um að ljúka trúarlegu námi. Það sama 
á við um drengina sjálfa, enda er venjan að séu þeir séu prófaðir í fræðunum með 
viðeigandi veilsuhöldum þegar þeir koma heim að afloknu námi. Auk þess kom í ljós í 
viðræðum okkar að dæmi eru um að drengjum sé snúið heim gegn vilja þeirra, en slíkt 
brýtur í bága við reglur um heimkomu fórnarlamba mansals. Þegar foreldrar taka á 
móti sonum sínum eru þeir látnir skrifa undir yfirlýsingu sem gerir þá seka ef synirnir 
snúa aftur til Senegal, en ekki er óalgengt að slíkt gerist. Í þeim tilfellum fara drengirnir 
ekki aftur til kennara sinna heldur gerast götubörn í Senegal þar sem staða þeirra 
verður enn verri en áður var. 

Foreldrar drengjanna og ýmsir aðrir voru ósáttir við vinnu félagasamtaka sem 
vinna gegn mansali barna og héldu því fram að þau væru jafnvel að auðgast á kostnað 
barna sinna (Einarsdóttir o.fl., 2010). Nokkrir héldu því fram að raunverulegt 
markmið sumra þeirra væri að snúa drengjunum til kristinnar trúar, en flestöll sam-
tökin sem vinna gegn mansali barna í Senegal eru kristin. Lögðu viðmælendur áherslu 
á að nær væri að nota þá fjármuni sem þessi samtök fengju til að vinna gegn mansali til 
að styrkja skóla í heimabyggð barnanna, en þar væru fá tækifæri til menntunar. Flestir 
voru meðvitaðir um að aðstæður drengja í Kóranskólum í Senegal eru erfiðar og 
marga grunaði að einstaka kennarar hefðu meiri áhuga á að nemendurnir öfluðu þeim 
fjár með betli en að þeir stunduðu námið. Það væri því hugsanlegt að mansal ætti við í 
einstaka tilfellum en ekki væri rétt að flokka siðinn í heild sinni sem mansal.  
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Lokaorð 

Aðgerðir gegn mansali á heimsvísu eru ekki að skila tilætluðum árangri og aðeins 
örlítill hluti áætlaðara brota endar með sakfellingu (Goździak, 2010; Unit ed States 
Department of State, 2010). Ætla má að fjöldi barna sem eru fórnarlömb mansals fái 
ekki þá aðstoð sem þau eiga rétt á. Samtímis má einnig ætla að fjöldi þeirra sé oftalinn, 
m.a. vegna þess hversu skilgreiningin er óljós sem rekja má að hluta til sögulegs bak-
grunns mansalsbókunarinnar.  

Á undanförnum áratug hefur verið tilhneiging til þess að víkka skilgreiningu 
hugtaksins mansal barna í Vestur-Afríku, þannig að hún nái til sem flestra aðstæðna 
þar sem börn eru í erfiðri stöðu. Þessu fylgja kostir og gallar. Það er hjálp þeim sem 
berjast fyrir auknum mannréttindum barna og bættri stöðu þeirra að til staðar sé 
alþjóðlegur lagarammi um mansal sem hægt er að styðjast við. Auk þess er mansal 
fordæmdur glæpur á alþjóðlegum vettvangi, nokkuð sem auðveldar fjáröflun. Vandinn 
er hins vegar að önnur alvarleg vandamál sem varða börn fá ekki tilskilda athygli. Eins 
er hætta á að hugtakið mansal barna verði svo víðtækt að það verði innihaldslaust. Það 
gæti haft í för með sér að börn sem raunverulega eru fórnarlömb mansals fái ekki 
verðskuldaða hjálp þar sem þau hverfa í fjöldann.  

Skilgreining tiltekinna uppeldishefða sem mansal, t.d. að setja barn í fóstur, vist eða 
Kóranskóla, leiðir til þess að heil samfélög eru sökuð um glæpsamlegt athæfi sem er 
saknæmt samkvæmt alþjóðasamningum. Til að varpa ljósi á vandann skal tekið dæmi 
frá heimahögum okkar Íslendinga. Niðurstöður MA-rannsóknar Ólafar Daðeyar 
Pétursdóttur (í vinnslu) sýna mjög breytilega reynslu einstaklinga sem voru sendir í 
sveit í æsku á seinni hluta síðustu aldar. Sumir segja frá miklu harðræði, þrælavinnu án 
greiðslu og refsingum sem jafnist á við ofbeldi; aðrir líta á sveitavistina sem tíma 
lærdóms og þroska. Því má spyrja hvort sveitavist flokkist sem mansal ef reynsla barna 
af henni er skoðuð í ljósi mansalsbókunarinnar. Jákvætt svar myndi gera marga 
núlifandi Íslendinga seka um alþjóðlega fordæmdan glæp. 

Rannsóknir benda til þess að aðgerðir gegn mansali vinni stundum gegn hags-
munum fórnarlamba mansals og annarra hópa í erfiðri stöðu, sérstaklega þeirra sem 
leita sér tækifæra utan heimalands síns (GAATW, 2007). Þetta má sjá í Gíneu-Bissá en 
þar hefur heimsending barna frá Senegal sett sum þeirra í verri stöðu en þau voru, þ.e. 
þau sem snúa aftur og verða götubörn. Auk þess á sér stað trúnaðarbrestur milli 
félagasamtaka sem vinna gegn mansali barna og þeirra samfélaga sem börnin koma frá. 
Átökin kristallast í þeirri staðreynd að samtökin telja sig vera að bjarga börnum úr 
stöðu sem foreldrarnir eru stoltir yfir og telja börnunum vera fyrir bestu. Forsenda 
bættrar stöðu barna, hvort sem þau eru fórnarlömb mansals eða ekki, er þátttaka og 
samþykki barnanna, fölskyldna þeirra og samfélags. Því ber að fagna að UNICEF í 
Bissá er um þessar mundir að endurskoða forvarnarstarf sitt með ofangreind atriði í 
huga. 
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Þjóðsagnasöfnun og kyngervi 

Um þjóðsagnasöfnun Torfhildar Þorsteinsdóttur Hólm 
og mótun íslenskrar þjóðsagna(söfnunar)hefðar 

Júlíana Þóra Magnúsdóttir 

Rannsóknir og nálganir í kynjafræði hafa verið einstaklega verðmætar fyrir þróun 
þjóðfræðirannsókna á síðustu áratugum. Meðal þeirra þátta sem fræðimenn sem beita 
kynjafræðilegum nálgunum við þjóðfræðirannsóknir hafa lagt áherslu á, er að 
kyngervi 1  sé grundvallaratriði fyrir flokkun reynslu; kynjamisrétti sé menningarlega 
uppbyggt; og að viðhorf karlmanna hafi verið ráðandi afl á sviði þekkingar, sköpunar, 
viðtekinna viðmiða og aðferða (Babcock, 1987). Þetta felur meðal annars í sér að hug-
tök eins og hefð, þekking, sannleikur og raunveruleiki hafa verið uppbyggð eins og 
reynsla karlmanna væri staðallinn og það að vera mannlegur þýddi að vera karlkyns 
(Personal Narrative Group, 1989). Fræðimenn sem beita kynjafræðilegum nálgunum 
við þjóðfræðirannsóknir hafa meðal annars dregið athyglina að reynsluheimi kvenna 
og þeim tegundum efnis þeirra sem karlkyns safnarar og fræðimenn höfðu áður 
sniðgengið eða sést yfir (Farrer, 1986; Jordan og Kalcik, 1985). Í stuttu máli má segja 
að viðmið og reynsluheimur karlmanna hafi verið ráðandi afl á sviði þekkingar-
sköpunar og framsetningar þjóðfræðiefnis með þeim afleiðingum að ýmsum þáttum 
kvennamenningar og reynsluheims kvenna hefur verið þrýst kerfisbundið út á jaðarinn.  

Á seinna skeiði 19. aldar var lagður grunnur að því sem kalla mætti ,,íslenska 
þjóðsagnahefð“ þegar kerfisbundin söfnun og útgáfa munnmælasagna hófst með 
brautryðjendaverki Jóns Árnasonar, Íslenzkum þjóðsögum og æfintýrum (1862-1864). Í 
kjölfarið fylgdu fjölmörg önnur söfn, svo sem Þjóðsögur og munnmæli Jóns Þorkelssonar 
(1899), Þjóðtrú og þjóðsagnir (1908) og Gríma (1929-1950) Odds Björnssonar, Gráskinna 
(1928-1936) og Gráskinna hin meiri (1962) Sigurðar Nordal og Þórbergs Þórðarsonar, 
Íslenzkar þjóð-sögur og -sagnir (1922-1958) Sigfúsar Sigfússonar, Rauðskinna (1929-1961) 
Jóns Thorarensens, Íslenzkar þjóðsögur (1935-1939) Ólafs Davíðssonar, Íslenzkar 
þjóðsögur (1932-1947) Einars Guðmundssonar, Íslenzkir sagnaþættir og þjóðsögur (1940-
1957) Guðna Jónssonar og Þjóðsögur og sagnir (1962) Torfhildar Þorsteinsdóttur Hólm. 
Eins og sjá má af ofangreindri upptalningu fór söfnun og útgáfa íslenskra þjóðsagna 
nær eingöngu fram á vettvangi karlmanna til miðbiks 20. aldar, ef undan er skilinn 
síðasti safnarinn, Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm. Þar sem þjóðsagnasöfnun og 
útgáfa sagna hafa mikilvægu hlutverki að gegna fyrir mótun hugmynda fólks um 
íslenska þjóðsagnahefð og því sem hún eigi að innihalda, vekur fjarvera kvenna frá 
íslenskri þjóðsagnasöfnun og útgáfu upp ýmsar áleitnar spurningar um varðveislu 
sagna sem endurspegla reynsluheim og sagnamenningu kvenna. Til þessa hefur farið 
lítið fyrir kynjafræðilegu sjónarhorni á íslenska þjóðsagnamenningu og engar rann-
sóknir hafa verið gerðar á þeim áhrifum sem kyngervi safnaranna hefur á hið útgefna 
þjóðfræðiefni sem og hið óútgefna sem varðveitt er á skjalasöfnum. Þar sem þjóð-
sagnasafn Torfhildar Þorsteinsdóttur Hólm er fyrsta þjóðsagnasafn íslenskrar konu, og 
hið eina til miðbiks 20. aldar, veitir það dýrmætt tækifæri til slíkra rannsókna. Í eftir-
farandi umfjöllun verða teknir til skoðunar nokkrir þeir þættir sem sérkenna safn 
                                                           

1  Með hugtakinu kyngervi (gender) er vísað til félags- og menningarlegra hlutverka karla og kvenna en 
ekki til líffræðilegs munar. 
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Torfhildar og meðal annars gerð grein fyrir því að hvaða leyti það ögrar þeirri mynd 
sem önnur þjóðsagnasöfn hafa gefið af íslenskri þjóðsagnahefð.  

Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm 

Torfhildur var fædd á Kálfafellsstað í Suðursveit 1845, dóttir séra Þorsteins 
Einarssonar og Guðríðar Torfadóttur konu hans. Hún var ein fárra kvenna sinnar 
tíðar sem átti þess kost að menntast, en hún fór 17 ára gömul til Reykjavíkur þar sem 
hún lagði stund á nám í hannyrðum, teikningu og tungumálum, og síðan til Kaup-
mannahafnar til frekara náms á þessum sviðum. Á þessum tíma voru menntastofnanir 
lokaðar konum og fór nám Torfhildar því fram með einkakennslu. Nokkrum árum 
eftir að hún sneri heim aftur giftist hún Jakobi Hólm verslunarstjóra á Hólanesi á 
Skagaströnd en hann lést árs hjónaband árið 1875. Hún fluttist til Vesturheims 1876 
og bjó þar á Nýja-Íslandi og síðan í Winnipeg, en fluttist aftur heim til Íslands árið 
1889. Þekktust er Torfhildur fyrir að vera fyrsti kvenkyns skáldsagnaritarinn og fyrsti 
Íslendingurinn sem fæst við ritun sögulegra skáldsagna. Auk þess var hún fyrsti 
Íslendingurinn sem fékk listamannalaun, þó að þau hafi reyndar verið endurnefnd 
ekknastyrkur er frá leið. Torfhildur fékkst einnig fyrst kvenna við útgáfu tímarita, en á 
árunum 1891-1908 gaf hún út tímaritið Draupni, barnatímaritið Tíbrá á árunum 1892-
1893 og síðan Dvöl á árunum 1901-1917. Talsvert hefur verið ritað um ævi Torfhildar 
og bókmenntaverk, ekki síst um áhrif kyns og almennra hugmynda um kyngervi á 
framsetningu í ritverkum hennar (Björg Einarsdóttir, 1984; Helga Kress, 2009; Gerður 
Steinþórsdóttir, 2008). Hinsvegar hefur þjóðsagnasöfnun hennar mætt nokkru tómlæti 
meðal þeirra fræðimanna sem fást við rannsóknir á íslenskri þjóðsagnahefð og má 
líklega að einhverju leyti rekja það til þess hversu seint safn hennar var gefið út.  

Bróðurpart safns Torfhildar virðist hún hafa skráð á fyrstu árum sínum í Kanada 
og inniheldur safnið því efni frá 19. öld. Sögurnar, sem nær undantekningarlaust fjalla 
um atburði á Íslandi, skrifar hún að því virðist eftir minni eða eftir nafngreindum 
Íslendingum sem voru henni samtíða í Vesturheimi. Samanstendur þjóðsagnahandrit 
hennar, nú varðveitt á Landsbókasafninu, af fremur tætingslegum stílabókum auk 
ýmissa blaðsnepla sem hún hefur hripað sagnir niður á í flýti. Hún gerði sjálf enga 
tilraun til að gefa þjóðsagnasyrpur sínar út, utan örfárra sagna sem hún birti í 
tímaritum sínum Draupni og Dvöl undir lok 19. aldar og byrjun þeirrar 20. 
Þjóðsagnahandrit Torfhildar bárust Landsbókasafninu úr dánarbúi ráðskonu hennar í 
byrjun 7. áratugs 20. aldar, og komu sagnirnar út undir titlinum Þjóðsögur og sagnir árið 
1962 í umsjón Finns Sigmundssonar, rúmlega fjórum áratugum eftir lát Torfhildar. Er 
formáli Finns að verkinu svo að segja eina fræðilega umfjöllunin um þjóðsagnasöfnun 
Torfhildar til þessa dags. (Finnur Sigmundsson, 1962).  

Kyn sögumanna 

Val þjóðsagnasafnara á viðmælendum í ljósi kyns þeirra myndar athyglisverðan flöt 
rannsókna. Þetta hefur ekki verið mikið rannsakað, utan rannsóknar Tangherlini á 
samsetningu heimildamanna danska 19. aldar þjóðsagnasafnarans Evald Tang 
Kristensens. Leiddi hún meðal annars í ljós að hann hafði mun ríkari tilhneigingu til að 
ræða við kynbræður sína en konur. Rakti Tangherlini þetta fyrst og fremst til betra 
aðgengis Kristensens að karlmönnum en hinum heimilisbundnu konum bændasam-
félagsins samhliða ríkari vilja karlmanna en kvenna til að segja honum sögur kyns hans 
vegna (Tangherlini, 1994). Hér kemur Tangherlini inn á mikilvægan þátt í söfnunar-
samhengi sagna, þýðingu kyns og kyngervis safnara fyrir vilja sögumanna til þess að 
flytja honum eða henni sagnir sínar. Þetta þýðir að konur hafa e.t.v. metið sagnir sínar 
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og reynslu óviðeigandi til frásagnar fyrir karlkyns skrásetjara og því verið tregari til 
þess að segja þeim sögur sínar en kynsystrum sínum sem að einhverju leyti deildu með 
þeim athafnasviði og reynsluheimi.  

Mikilvægi sameiginlegs bakgrunns og reynsluheims sögumanns og safnara birtist 
meðal annars í vandræðum sem einn af skrásetjurum Jóns Árnasonar upplifði í 
söfnunarstarfi sínu, að því virðist, kyngervis síns vegna. Þetta er Sigurður Gunnarsson 
á Desjamýri, en í bréfi til Jóns dagsettu 16. nóvember 1860 lýsir hann vandræðum 
sínum sem svo:  

 
Kerling er í sókn minni, nærri níræð, sem trúir svo á álfa, að hún sér þá oft og 
segir um hætti þeirra, – hún sér fylgjur allar og vofur, en vill ekki segja mér neitt. 
Nú skal ég setja út dóttir mína elztu til að hafa upp úr henni, en hún man nærri 
allt sem hún heyrir, og segir svo vel frá, að ég kann ekki jafn vel sjálfur (Jón 
Árnason, 1950, bls. 262). 
 

Svo er að sjá, að séra Sigurður hafi réttilega gert sér grein fyrir gildi áheyrandans í 
þessu samhengi og metið stöðuna sem svo að sögukonan yrði viljugri til þess að segja 
kynsystur sinni sögur sínar en honum sjálfum. Sögukonan virðist hinsvegar hafa gert 
sér grein fyrir því að áheyrendahópur hennar yrði mun stærri en dætur séra Sigurðar 
eingöngu, því í bréfi þann 18. mars 1861 segir Sigurður: ,,Í fyrra sinn gerði ég ráð fyrir 
að láta dætur mínar fá sögur hjá álfatrúarkerlingu og sögur hjá stúlku fróðri. Þetta fyrra 
hefur ei tekizt, því kerling vill lítið segja, hugsar menn vilji hlæja að því...“ (Jón 
Árnason, 1950, bls. 281). Ríkari tilhneiging karla til að ræða fremur við kynbræður sína 
en konur ásamt tregðu kvenna til að segja karlkyns skrásetjurum Jóns Árnasonar sögur 
gæti að einhverju leyti skýrt fæð kvenna meðal heimildamanna sagna í safninu. Ef 
skoðuð er skrá yfir nafngreinda heimildamenn í heildarútgáfu Árna Böðvarssonar og 
Bjarna Vilhjálmssonar á þjóðsagnahandritum Jóns Árnasonar, kemur í ljós að innan 
við þriðjungur þeirra eru konur (Árni Böðvarsson og Bjarni Vilhjálmsson, 1961). Má 
þó hugsanlega einnig rekja fæð kvenna meðal sögumanna í safni Jóns til tilhneigingar 
skrásetjara til að nafngreina fremur þá karlmenn sem þeir skráðu eftir en konurnar 
vegna ríkari virðingar fyrir karlmönnum í feðraveldi 19. aldarinnar.2  

Það fyrsta sem segja má að einkenni safn Torfhildar er hið óvenjulega háa hlutfall 
kvenkyns sögumanna sagna í safni hennar en tveir þriðjuhluti þeirra eru konur. Þetta 
má vafalítið rekja til þess að hún hefur kyns og kyngervis síns vegna haft mun betri 
aðgang að konum og sagnaskemmtunum þeirra en karlkyns þjóðsagnasafnarar. Hér 
verður heldur ekki litið framhjá því, að ólíkt þeim sögukonum sem miða þurftu sagnir 
sínar við áhuga og smekk karlkyns áheyrenda eða safnara, deildi Torfhildur að 
einhverju leyti þeirra eigin kjörum og reynsluheimi. Því má ætla að hið sameiginlega 
kyn og kyngervi Torfhildar og sögukvenna hennar hafi ekki aðeins stuðlað að auknum 

                                                           

2  Um feðraveldi 19. aldar, stöðu kvenna innan þess og almennar hugmyndir um kyngervi kvenna á 19. 
öld og snemma á 20. öld, sjá t.d. Erla Hulda Halldórsdóttir (1997a; 1997b; 2003; 2009); Gunnar 
Karlsson (2008); og Sigríður Matthíasdóttir (2003). Hvað varðar umræðu séra Sigurðar í bréfi hans til 
Jóns Árnasonar birtir hún okkur gamalgróna hugmynd um sögufróðar konur sem helstu 
varðveitendur menningararfs sem karlmenn bjarga síðan frá glötun með því að skrifa upp og prenta 
sem m.a. Helga Kress hefur gert grein fyrir (2009). Hugmyndin um konur sem varðveitendur 
munnmælasagna birtist okkur meðal annars í ýmsum hugtökum sem menn nota til að lýsa 
munnmælasögum, svo sem ,,kerlingarbækur“ og ,,old wives tales“ sem benda til þess að menn hafi 
áður fyrr tengt flutning þjóðsagna fremur við konur en karlmenn. Hinsvegar hafa rannsóknir á 
íslenskum og norður-evrópskum sagnamönnum á 19. og 20. öld sýnt að sagnasjóðir kvenna eru 
almennt ekki stærri en sagnasjóðir karla, nema síður sé, ef undan eru skilin ævintýri sem stundum 
mælast fleiri í sagnasjóðum kvenna (Dégh 1969; Júlíana Þ. Magnúsdóttir 2008; Rósa Þorsteinsdóttir 
2005). Lægra hlutfall kvenna meðal heimildamanna sagna í söfnun þeirra Kristiansens og Jóns 
Árnasonar gefa ákveðna vísbendingu um að mýtan um konur sem varðveisluaðila munnmælasagna 
fremur en karla hafi ekki orðið mönnum neinn sérstakur hvati til þess að leggja sig fremur eftir 
sögnum kvenna en karla í raunverulegu söfnunarstarfi.  
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áhuga kvennanna til þess að segja henni sögur, heldur hafi þær einnig sagt henni sögur 
sem konur sögðu kynsystrum sínum en mátu annars óviðeigandi til áheyrnar fyrir 
karlmenn.  

Sögupersónur og efnistök 

Við útgáfu Finns Sigmundssonar á Þjóðsögum og sögnum 1962 var farin sú leið að flokka 
sagnirnar eftir sögumönnum en ekki þema sagnanna. Þetta gerir það að verkum að 
erfitt er að bera safnið efnislega saman við söfn sem byggja á þemaskiptingu efnis. Ef 
gerð er tilraun til samanburðar við safn Jóns Árnasonar sem stendur safni Torfhildar 
næst í tíma, má þó sjá að heildarmynd þeirra eru nokkuð ólík hvað varðar efnistök. 
Stærstu flokkarnir í safni Jóns í fyrstu útgáfu safnsins á árunum 1862-1864 eru sagnir 
sem fjalla um bein átök og samskipti manna við yfirnáttúrulegar verur, eða sagnir um 
álfa (bls. 130), tröll (bls. 80) og afturgöngur (bls. 95), eða sagnir um útilegumenn (bls. 
144) og einstaka galdramenn (bls. 120). Ef reynt er að beita sambærilegri þemaflokkun 
og Jón Árnason beitir á sagnir í heildarútgáfunni á handritum Torfhildar, Þjóðsögum og 
sögnum, kemur í ljós að stærsti hluti þeirra fjallar um drauma, forspár og fyrirboða 
ýmissa atburða, sem í safni Jóns hefðu fallið undir kaflann Ófreskigáfur. Nærri lætur að 
þessar sagnir séu fjórðungur allra sagna í safni Torfhildar. Hjá Jóni rúmast kaflinn um 
Ófreskigáfur hinsvegar á aðeins um 23 blaðsíðum sem bendir til þess að skrásetjurum 
hans hafi ekki borist margar slíkar sagnir til eyrna eða þeir ekki lagt sig sérstaklega eftir 
þeim. Hin ríka áhersla á drauma, forspár og fyrirboða í safni Torfhildar gefur hins-
vegar ákveðnar vísbendingar um að slíkar sagnir hafi notið mikilla vinsælda meðal 
sögukvenna hennar og verið ríkur þáttur í sagnaskemmtun þeirra á 19. öldinni. Þess 
ber að geta að draumreynsla, forspár og fyrirboðar eru atburðir sem eðlis síns vegna 
eiga sér tíðast stað á vettvangi heimilisins en ekki á ferðalögum utan þeirra sem raunin 
er um margar sagnir sem skýra frá beinum átökum við framandi verur. Hér er því um 
að ræða reynslu og frásagnarefni sem var konum mun aðgengilegra en annað innan 
íslenskrar þjóðsagnahefðar. 

Í safni Torfhildar er talsverður fjöldi sagna sem erfitt er að finna stað í þema-
flokkunarkerfi Jóns Árnasonar og reyndar einnig síðari flokkunum. Í umfjöllun um 
Torfhildi og fyrirhugaða útgáfu þjóðsagnasafns hennar árið 1962 kemur Eiríkur 
Hreinn Finnbogason m.a. inn á þennan framandleika sagnanna í safninu, þar sem 
hann segir Þjóðsögur og sagnir vera:  

 
... eitt af merkustu ritum hennar fyrir nútímann, því að allar þessar sagnir hefur 
hún skráð eftir munnlegum heimildum, og þó að sumt, sem þar er að finna, 
komi kunnuglega fyrir sjónir, og annað megi e.t.v. kallast lítilvægt, er þar 
fjölmargt áður óþekkt og merkilegt í þjóðsagnafræðum (Eiríkur Hreinn 
Finnbogason, 1962, bls. 53).  

 
Eiríkur tilgreinir því miður ekki sérstök dæmi um efni sem telja 

megi ,,lítilvægt“ eða ,,áður óþekkt“ í umfjöllun sinni. Nærtækasta skýringin á fram-
andleika efnisins liggur þó í þeirri staðreynd að ólíkt flestum sögum í öðrum þjóð-
sagnasöfnum skýrir stór hluti sagnanna í safni Torfhildar frá reynslu og áhugamálum 
kvenna og atburðum sem eiga sér stað á athafnasviði þeirra. 

Rannsóknir á notkun sögumanna á sögupersónum í sögnum hafa meðal annars 
leitt í ljós ríka tilhneigingu karlmanna til að sniðganga konur og hlutverk þeirra í 
sögnum sínum á meðan konur segi sögur af sögupersónum af mun blandaðra kyni. 
(Holbek, 1987; Júlíana Þóra Magnúsdóttir, 2008; Rósa Þorsteinsdóttir, 2005; 
Tangherlini, 1994). Tangherlini skýrir þetta í rannsókn sinni meðal annars í ljósi sam-
félagsgerðar feðraveldis 19. aldar sem hafi orðið karlmönnum hvati til að vanmeta og 
smætta hlutverk kvenna og skýra frá atburðum á forsendum karla á meðan konur 
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kunnu betur að meta hlutverk kynsystra sinna og gátu þeirra því mun tíðar í sínum 
sögnum. Hann bendir enn fremur á að sagnahefð leggi mönnum til leið til tjáningar 
málefna sem eru mikilvæg sögumönnunum sjálfum og konur dragi þannig merkingu 
frá sögnum sem konur birtast í á meðan karlmenn dragi merkingu frá sögnum sem 
karlmenn birtast í. Við upptöku sagna í sagnasjóði sagnamanna gætu þeir því hafa 
breytt kyni sögupersóna til samræmis við eigið kyn í þeim tilgangi að gera sagnirnar 
merkingafyllri fyrir þá sjálfa (Tangherlini, 1994). Við þetta má bæta, eins og meðal 
annars Terry Gunnell hefur bent á, að sagnir birta einnig þau gildi sem fólk telur mikil-
væg með því að bjóða upp á fordæmi sem ber að fylgja eða varast (Gunnell, 2005). Þar 
sem flestar sagnirnar í safni Torfhildar hafa þá sérstöðu að birta okkur samræður milli 
tveggja eða fleiri kvenna, gefa þær okkur áhugavert og sjaldgæft sjónarhorn á þau gildi 
sem konur mátu mikilvæg á þeim tíma sem sagnirnar voru skráðar á, auk hugmynda 
þeirra sjálfra um stöðu sína og hlutverk innan samfélagsins. 

Virðing fyrir hlutverkum og gildum kvenna í sögnum í safni Torfhildar birtast 
meðal annars í ríkulegum fjölda sagna sem fjalla um matargerð og handavinnu með 
einum eða öðrum hætti. Sem dæmi má nefna sögnina ,,Hundslæri í mis-
gripum“ (Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm, 1962, bls. 148) sem skýrir frá því er fljót-
færni húsmóður leiðir til dauða bróður hennar eftir að hún ber fyrir hann hundslæri í 
stað hangikjöts. Þessi sögn sýnir konum víti til að varast, og í gegnum þær afleiðingar 
sem breytni konunnar hefur fyrir bróður hennar í sögninni sjáum við glitta í 
hugmyndir um æskilega eiginleika og ábyrgð húsmóðurinnar. Athyglisverðara dæmi 
um hugmyndir kvenna um gildi sitt og hlutverk birtist þó í þessari sögn Sigríðar frá 
Vogum:  

 
Einhverju sinni var fjölkunnugur maður ástfanginn í vinnukonu á öðrum bæ. 
Hún vildi ekki eiga hann, en var hrædd við fjölkyngi hans, svo hún vildi reyna að 
hafa hann góðan. Bar þá svo til, að hann kom á kvíagarðinn, þegar hún var að 
mjólka ærnar. Bauð hún honum að drekka lyst sína úr skjólunni, og gjörði hann 
það, og var þá gott borð á henni. Tók hún síðan skjóluna og pissaði í hana til 
þess að fylla upp skarðið. Honum þótti þetta ljótar aðfarir og fór að setja ofan í 
við hana. Þá svaraði hún: ,,þess gætir ekki, Mundi minn, í svo mikilli 
mjólk.“ Ofbauð honum þá svo mjög subbuskapur hennar, að hann varð henni 
öldungis fráhverfur (Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm, 1962, bls. 9-10).  

 

Aðferð vinnukonunnar ráðagóðu til að losna við hinn óæskilega vonbiðil er 
athyglisverð í ljósi þess hlutverks sem henni og öðrum konum er á þessum tíma ætlað 
að gegna innan vébanda hjónabandsins. 3  Til þess að losna undan nauðungar-
hjónabandi verður hún að sýna af sér hegðun sem er algerlega andstæð þeim 
hugmyndum sem samfélag hennar gerir sér um gildi kvenna og æskilega húsmóður-
eiginleika. Í stuttu máli gerir hún sannkallaða efnavopnaárás á sjálfan kjarna hús-
móðurstarfsins, siðferðið, matargerðina og hollustuhættina. Það er þó eftirtektarvert, 
að breytni vinnukonunnar kallar hvorki á þá refsingu sem oftast fylgir tabúbrotum eða 
uppreisnum gegn samfélagslega viðurkenndum gildum í sögnum, né virðist sögukonan 
áfellast hana fyrir gjörðir sínar. Í gegnum sögnina sjáum við því glitta í kvenlega 
samstöðu gegn valdi karlmanna og viðteknum hugmyndum samfélagsins um gildi og 
stöðu kvenna.  

                                                           

3  Hér má benda á rannsókn Erlu Huldu Halldórsdóttur (2009) á orðræðu um hjónabandið á 19. öld, en 
þar ræðir hún m.a. um svokallaða húshaldshugmyndafræði á 19. öld sem lagði áherslu á að ágæti 
kvenna fælist í því að vera góðar eiginkonur og mæður, trúræknar, skírlífar og vandar að virðingu 
sinni. Samkæmt þessari hugmyndafræði var fyrirmyndar húsmóðirin guðrækin og hafði siðferðislega 
yfirburði yfir karlmanninn, bar ábyrgð á uppeldi barna og umvöndun hjúa auk þess sem hún rak 
heimilið af festu, ráðdeild og hagsýni.  
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Í ljósi þess hversu konur 19. aldar voru háðar karlmönnum og hjónabandi með 
afkomu sína, kemur það ekki á óvart að áberandi stór hluti sagnanna í safni Torfhildar 
fjalla um togstreitu á milli kynjanna. Sumar þessara sagna eru það sem kalla má 
rómantískar og jákvæðar, svo sem sagnirnar ,,Grímur sá mannsefni Sigríðar“ og ,,Ari 
sá konuefni sitt í draumi“ (Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm, 1962, bls. 12). Mun fleiri 
fjalla þó um samskipti kynjanna á neikvæðum nótum, svo sem ,,Hýr augu“ og ,,Stígðu 
ekki svona fast á tána á mér“ (Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm, 1962, bls. 35) sem 
fjalla um heimskulega hegðun karlmanna í mislukkuðum bónorðsferðum. Þær sagnir 
eru þó fleiri sem skýra frá svikulum og jafnvel morðóðum unnustum og eiginmönnum, 
samanber sagnirnar ,,Vondi unnustinn“, ,,Nú er honum Lofti mínum horfinn 
hugur“, ,,Árni á Sævarhólum“, ,,Kona sprakk af sorg“, ,,Um Odd prest í 
Miklabæ“ og ,,Ég veit meinbuginn“ (Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm, 1962, 28-29, 
52-54, 85-86, 92-94, og 143). Við þetta má síðan bæta sögnum um konur sem verða 
fyrir þeirri ógæfu að giftast sauðaþjófum, samanber ,,Silfurkeðjan“ (Torfhildur 
Þorsteinsdóttir Hólm, 1962, 4-5) og ,,Ærhvörfin á Munkaþverá“ (Torfhildur 
Þorsteinsdóttir Hólm, 1962, 110-111) og sögnum um konur sem feðra sinna vegna fá 
ekki að eiga unnusta sína eða verða ófrískar í föðurhúsum, samanber ,,Harka 
Magnúsar sýslumanns“ (Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm, 1962, 80-81) og ,,Um 
seinan“ (Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm, 1962, 88). Allt eru þetta sagnir sem sagðar 
eru af konum og bera vinsældir þessa efnis vott um að sagnir af ástum og átökum 
þeim tengdum hafi verið snar þáttur í sagnamenningu kvenna á seinna skeiði 19. aldar. 
Sálfræðilega endurspegla þessar sagnir ótta kvenna um afkomu sína í samfélagi raun-
heimsins sem tæpast bauð konum upp á annan valkost en skjól hjónabandsins. Þá er 
athyglisvert að margar þessara sagna innihalda ekki söguefni sem kalla má dulræn eða 
yfirnáttúruleg, heldur er hér um að ræða meinta sögulega atburði, eða nokkurskonar 
kvenlega útgáfu af Sögnum frá seinni öldum.4 Hér sjáum við því glitta í munnlega sögu á 
forsendum kvenna og þeirra reynsluheims sem sjaldan bregður fyrir í öðrum 
íslenskum þjóðsagnasöfnum.  

Meðferð karlmanna á sögnum kvenna í íslenskum þjóðsagnasöfnum vekur upp 
ýmsar spurningar um varðveislu sjónarhorns kvenna í sögnunum og mögulega 
smættun hlutverka þeirra. Eins og Ólína Þorvarðardóttir hefur bent á í umfjöllun sinni 
um meðferð sagna í safni Jóns Árnasonar, bárust sögurnar í safninu:  

 
...frá sjálfum sögumönnunum... til eyrna skrásetjaranna.... Þeir skrifuðu sögurnar 
upp, hver eftir sínum smekk, og bjuggu í hendur Jóni Árnasyni sem gerði efnis- 
og orðalagsbreytingar, felldi úr og jók við ,,eftir þörfum“. Þaðan fóru sögurnar í 
gegnum eina síuna enn, nefnilega til Konrad Maurers sem prófarkalas alla 
bókina fyrir prentun og gerði enn frekari breytingar (Ólína Þorvarðardóttir, 1998, 
bls. 266).  

 
Eins og flest önnur íslensk þjóðsagnasöfn fóru Þjóðsögur og sagnir Torfhildar í gegnum 
síu ritstýringar eftir að skráningu sagnanna sleppti, í þessu tilfelli Finns Sigmundssonar, 
sem virðist hafa lagfært orðalag, og sumstaðar bætt við titlum sagna eða breytt þeim. 
Var hér að mörgu leyti um nauðsynleg inngrip að ræða frá hans hendi, þar sem 
Torfhildur virðist hafa hripað sagnirnar niður í flýti með ýmsum málvillum og greina-
merkjaskorti og ekki hreinritað síðar. Í einu tilfelli má þó finna dæmi um örlitla 
skekkingu sjónarhorns vegna inngripa hans, en þetta er í svohljóðandi sögn Torfhildar 
sjálfrar:  
 

                                                           

4  Sagnir frá seinni öldum er heiti á einum þemaflokkinum í öðru bindi safns Jóns Árnasonar frá 
árunum 1862-1864 en í þessum flokki eru ýmsar viðburðasagnir, svo sem af svartadauða, slysförum, 
örnefnum, sögufrægum einstaklingum og afreksmönnum svo eitthvað sé nefnt.  
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Þegar Melkior Bjarnason, sonur séra Bjarna Eggertssonar, var vinnumaður hjá 
afa mínum, séra Torfa á Breiðabólsstað í Fljótshlíð, fór hann til útróðra í 
Vestmannaeyjum eins og tíðkaðist þar. Móðir mín festi hnappa í föt hans áður 
en hann fór. Um vorið fór hann í fuglabjörg í eyjunum, og í einni lausagöngunni 
hrapaði hann. En svo vildi til, að einn hnappurinn festist á snös, og á þeim 
hnappi hékk hann, þar til sigmennirnir komu honum til hjálpar litlu síðar 
(Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm, 1962, bls. 180). 

 

Við fyrstu sýn mætti efnislega flokka þessa sögn til slysfara, og hefði hún vafalítið 
verið sett í þann flokk í flestum þeim þjóðsagnasöfnum sem byggja á þemaflokkun. 
Þegar betur er að gáð má þó sjá að sjónarhorn og áhugi sögukonunnar er ekki á 
slysinu sjálfu, heldur er kjarni sagnarinnar saumaskapur móður hennar sem getið er 
um eftir stutta kynningu á aðstæðum og persónum. Móðirin verður þannig hin eigin-
lega hetja sagnarinnar og virkur gerandi hennar þegar hún með vandaðri handavinnu 
sinni bjargar mannslífi. Þetta sjónarhorn endurspeglast vel í þeim titli sem Torfhildur 
gefur sögninni í handriti sínu, sem er ,,Vel festur hnappur“ (Lbs. 3983 4to). Í meðferð 
Finns á efninu hefur þessi sögn fengið nýjan titil, ,,Hnappur bjargar mannslífi“, sem 
smættar nokkuð gildi saumaskapsins og hlutverk konunnar í sögninni með því að færa 
sjónarhornið frá henni og verkum hennar að hnappinum sjálfum. Þessi sögn undir-
strikar því að einhverju leyti hættuna á smættun hlutverka kvenna í áheyrn og meðferð 
karla á sögnum þeirra vegna ólíkra áhugamála og reynsluheima kynjanna. Ef máls-
greininni um saumaskap móður Torfhildar hefði verið sleppt samhliða því að titli 
sagnarinnar var breytt, hefði staðið eftir sögn um slysfarir karlmanns en ekki handa-
vinnu kvenna og konan í sögninni þannig orðið ósýnileg aukapersóna hennar.  

Niðurlag 

Söfnun og útgáfa íslenskra þjóðsagna hefur sögulega nær eingöngu verið í höndum 
karlmanna, og er sú hætta fyrir hendi að hefðin hafi verið kortlögð á þeirra forsendum 
og í tengslum við áhugamál þeirra og reynsluheim. Líta má á þjóðsagnasafn Torfhildar 
Þorsteinsdóttur Hólm sem einstaka heimild um sagnaskemmtun kvenna á 19. öld, 
reynsluheim þeirra og gildi. Um leið undirstrikar þetta eina þjóðsagnasafn konu 
nauðsyn þess að söfnun og framsetning íslenskrar þjóðsagnahefðar fari einnig fram á 
forsendum kvenna með því að birta okkur ýmis frásagnaefni og gildi sem eru sjaldséð í 
öðrum þjóðsagnasöfnum síns tíma. Kyn og kyngervi þeirra aðila sem skópu þau gögn 
sem við vinnum með í dag, ætti því að vera sjálfsagður hluti þess samhengis sem við 
lítum til við rannsóknir okkar á efninu. Þess ber að gæta að síðari safnanir og 
rannsóknir á íslenskri þjóðsagnahefð hafa óhjákvæmilega byggt að nokkru leyti á þeim 
flokkum og tegundum efnis sem birtast okkur í prentuðum þjóðsagnasöfnum 19. og 
20. aldar. Eins og rætt var í upphafi greinarinnar, kallar fjarvera kvenna frá þjóð-
sagnasöfnun og útgáfu í fortíðinni fram spurninguna um stöðu sagnamenningar og 
reynsluheims kvenna í þeirri mynd sem við gerum okkur enn í dag af íslenskri 
þjóðsagnahefð. Frekari rannsóknir á þeim þáttum íslenskrar þjóðsagnahefðar sem 
tilheyra reynsluheimi og athafnasviði kvenna eru því nauðsynlegar, þar sem þær gætu 
breytt sýn okkar á þjóðsagnahefðina og dregið fram þá þætti hennar sem vanræktir 
hafa verið í fyrri söfnunum og rannsóknum.  

 

  



Júlíana Þóra Magnúsdóttir 

172 

Heimildir 

Árni Böðvarsson og Bjarni Vilhjálmsson. (1961). A. Heimildamenn. Í Jón Árnason, 
Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri (6. bindi, bls. 45-48). Reykjavík: Þjóðsaga.  

Babcock, B. (1987). Taking liberties, writing from the margins, and doing it with a 
difference. Journal of American folklore, 100, 390-411.  

Björg Einarsdóttir. (1984). Fyrsti íslenski kvenrithöfundurinn. Úr Ævi og starfi íslenskra 
kvenna (1. bindi, bls. 104-125). Reykjavík: Bókrún.  

Dégh, L. (1969). Folktales and society: Story-telling in a Hungarian peasant community. 
Bloomington: Indiana University Press.  

Einar Guðmundsson. (1932-1947). Íslenzkar þjóðsögur (1.-5. bindi). Reykjavík: Leiftur.  
Eiríkur Hreinn Finnbogason. (1962). Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm. Félagsbréf, 8(25), 

53-54.  
Erla Hulda Halldórsdóttir. (1997a). ,,Illt er að vera fæddur kona“: Um sjálfsmynd 

kvenna í sveitasamfélagi 19. aldar. Í Helgu Kress og Rannveig Traustadóttir 
(ritstjórar), Íslenskar kvennarannsóknir- Erindi flutt á ráðstefnu í október 1995 (bls. 33-40). 
Reykjavík: Rannsóknarstofa í kvennafræðum.  

Erla Hulda Halldórsdóttir. (1997b). Að vera sjálfstæð: Ímyndir, veruleiki og 
frelsishugmyndir kvenna á 19. öld. Saga, 35, 57-94.  

Erla Hulda Halldórsdóttir. (2003). Af bréfaskiptum kvenna á 19. öld. Í Ingi Sigurðsson 
og Loftur Guttormsson (ritstjórar), Alþýðumenning á Íslandi 1830-1930: Ritað mál, 
menntun og félagshreyfingar (bls. 247-267). Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

Erla Hulda Halldórsdóttir. (2009). Sem einn maður. Orðræða um hjónaband á 
nítjándu öld. Í Arnfríður Guðmundsdóttir og Kristín Ástgeirsdóttir (ritstjórar), 
Kvennabarátta og kristin trú (bls. 87-106). Reykjavík: JPV útgáfa.  

Farrer, C. R. (ritstjóri). (1986). Women and Folklore: Images and Genres. Prospect Heights: 
Waveland Press.  

Finnur Sigmundsson. (1962). Formáli. Í Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm, Þjóðsögur og 
sagnir (bls. v-xxiv). Reykjavík: Almenna bókafélagið.  

Gerður Steinþórsdóttir. (2008). Brautryðjandinn Torfhildur Þ. Hólm og sögulega 
skáldsagan. Andvari, 133, 135-148.  

Guðni Jónsson. (1940-1957). Íslenzkir sagnaþættir og þjóðsögur (1.-12. bindi). Reykjavík: 
Ísafoldarprentsmiðja.  

Gunnar Karlsson. (2008). Upphafsskeið þjóðríkismyndunar 1830-1874. Í Sigurður 
Líndal og Pétur Hrafn Árnason (ritstjórar), Saga Íslands IX (bls. 163-374). Reykjavík: 
Hið íslenzka bókmenntafélag.  

Gunnell, T. (2005). An Invasion of foreign bodies: Legends of washed up corpses in 
Iceland. Í M. Marnersdóttir, J. Cramer og A. Johansen (ritstjórar), Eyðvinur: 
Heiðursrit til Eyðun Andreassen (bls. 70-79). Þórshöfn: Føroyja fróðskaparfelag.  

Helga Kress. (2009). Á hverju liggja ekki vorar göfugu kellíngar. Úr Óþarfar unnustur og 
aðrar greinar um íslenskar bókmenntir (bls. 258-297). Reykjavík: Bókmennta- og 
listfræðastofnun Háskóla Íslands. 

Holbek, B. (1987). Interpretation of fairy tales: Danish folklore in a European perspective. (FFC 
no. 239). Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.  

Jordan, R., Kalcik, S. (ritstjórar). (1985). Women‘s folklore, women´s culture. Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press.  

Jón Árnason. (1862-1864). Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri. Leipzig: Verlag der J. C. 
Hinrichs.  

Jón Árnason. (1950). Úr fórum Jóns Árnasonar (1. bindi). Reykjavík: Hlaðbúð.  
Jón Thorarensen. (1929-1961). Rauðskinna (1.-3. bindi). Reykjavík: Ísafold. 
Jón Þorkelsson. (1899). Þjóðsögur og munnmæli . Reykjavík: Sigfús Eymundsson.  
Júlíana Þóra Magnúsdóttir. (2008). Saga til næsta bæjar: Sagnir, samfélag og þjóðtrú sagnafólks 

frá austurhéraði Vestur-Skaftafellssýslu. Óbirt MA ritgerð: Háskóli Íslands, 
Félagsvísindadeild. 



Þjóðsagnasöfnun og kyngervi 
 

173 

Lsb. 3983 4to. [Þjóðsagnahandrit Torfhildar Þorsteinsdóttur Hólm á Landsbókasafni 
Íslands.]  

Oddur Björnsson. (1908). Þjóðtrú og þjóðsagnir. Akureyri: Bókaverslun Odds 
Björnssonar.  

Oddur Björnsson. (1929-1950). Gríma: Þjóðsögur (1.-25. bindi). Akureyri: Þorsteinn M. 
Jónsson.  

Ólafur Davíðsson. (1935-1939). Íslenzkar þjóðsögur (1.-2. bindi). Akureyri: Þorsteinn M. 
Jónsson.  

Ólína Þorvarðardóttir. (1998). Þjóðsögur Jóns Árnasonar? Tilraun til heimildarýni. Í 
Jón Jónsson, Terry Gunnell, Valdimar Tr. Hafstein og Ögmundur Helgason 
(ritstjórar), Þjóðlíf og þjóðtrú: Ritgerðir helgaðar Jóni Hnefli Aðalsteinssyni (bls. 245-269). 
Reykjavík: Þjóðsaga.  

Personal narrative group. (ritstjóri). (1989). Interpreting women‘s lives: Feminist theory and 
personal narratives. Bloomington og Indianapolis: Indiana University Press. 

Rósa Þorsteinsdóttir. (2005). Sagan upp á hvern mann: Átta íslenskir sagnamenn og ævintýrin 
þeirra. Óbirt MA ritgerð: Háskóli Íslands, Félagsvísindadeild. 

Sigfús Sigfússon. (1922-1958). Íslenzkar þjóð-sögur og -sagnir (1.- 16. bindi). Reykjavík: 
Víkingsútgáfan.  

Sigríður Matthíasdóttir. (2003). Þjóðerni og karlmennska á Íslandi við upphaf 20. aldar. 
Í Jón Yngvi Jóhannsson, Kolbeinn Óttar Proppé og Sverrir Jakobsson (ritstjórar) 
Þjóðerni í þúsund ár? (bls. 119-132). Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

Sigurður Nordal og Þórbergur Þórðarson. (1928-1936). Gráskinna (1.-4. bindi). 
Reykjavík: Þjóðsaga.  

Sigurður Nordal og Þórbergur Þórðarson. (1962). Gráskinna hin meiri (1.-2. bindi). 
Reykjavík: Þjóðsaga.  

Tangherlini, T. (1994). Interpreting legend: Danish storytellers and their repertoires. New York 
og London: Garland publishing.  

Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm. (1962). Þjóðsögur og sagnir. Reykjavík: Almenna 
bókafélagið.  

 



 

174 

Ánægja með fjölskyldulíf á Íslandi í kjölfar 
bankahruns 

Kolbeinn Stefánsson 
Þóra Kristín Þórsdóttir 

Ánægja með fjölskyldulíf stýrist bæði af innri þáttum fjölskyldulífsins, svo sem 
samskiptum og verkskiptingu fjölskyldumeðlima (Johnson og Booth, 1998; Kluwer, 
Heesink og Van De Vliert, 1997; Burleson og Denton, 1997; Mathews, Wickrama og 
Conger, 1996), og ytri þáttum á borð við fjárhagslega afkomu, atvinnuöryggi, álagi í 
vinnu og árekstrum vinnu og heimilis (Williams og Alliger, 1994; Forthofer, Markman, 
Cox, Stanley og Kessler, 1996; Mathews, Conger og Wickrama, 1996; Broman, Riba 
og Trahan; 1996; Lorenz, Conger, Simon, Whitbeck og Elder, 1991; Conger o.fl., 
1990), sem og samspili innri og ytri þátta (Gottman og Notarius, 2000; Bradbury, 
Fincham og Beach, 2000). Í kjölfar bankahrunsins jókst atvinnuleysi umtalsvert, 
margir óttast atvinnumissi og fjárhagur fólks þrengdist til muna. Því er vert að kanna 
ánægju íslendinga með fjölskyldulíf enda má skoða hana sem vísbendingu um 
„gæði“ fjölskyldulífs. Markmið greinarinnar er tvíþætt. Annars vegar metum við hvort 
ánægja með fjölskyldulíf hefur breyst frá því fyrir bankahrun, hins vegar metum við 
áhrif ytri þátta sem tengjast bankahruninu á ánægju fólks með fjölskyldulíf. 

Rannsóknir á efnahagskreppum hafa fram til þessa að mestu takmarkast við 
hagfræði og –sögu. Fyrir vikið vitum við sitthvað um hvaða áhrif kreppur hafa á 
helstu hagstærðir, svo sem atvinnuleysi og afkomu fólks (sjá t.d. Krugman, 1999; 
Reinhart og Rogoff, 2009; Stiglitz, 2010), en minna um áhrif þeirra á ýmsa samfélags-
lega þætti. Ástæðan er sú að kreppur eru fátíðar og fyrir vikið er lítið um gögn sem 
gera okkur kleift að kanna hver áhrif þeirra á aðra þætti lífs fólks, svo sem hugarfar, 
gildismat og hegðun. Þessi grein veitir vissa innýn í breytingar í kjölfar kreppunnar og 
er þannig innlegg í ört vaxandi svið kreppurannsókna í félagsfræði. Megin áherslan er 
þó á stöðuna í kjölfar bankahrunsins en samanburður milli Íslands og annarra landa 
fyrir bankahrun gefur samhengi sem auðveldar túlkun á niðurstöðum. 

Kreppur og ytri áhrif á fjölskyldulíf 

Fátt er vitað um hvaða áhrif kreppur hafa á fjölskyldulíf fólks. Þó má ætla að áhrif 
kreppa séu óbein, þ.e. að samdráttur hagkerfisins hafi ekki áhrif á fjölskyldulífið heldur 
séu það fylgikvillar samdráttarins svo sem aukið atvinnuleysi, þrengri fjárhagur heimila 
og aukið óöryggi á vinnumarkaði. Slíkir þættir eru til staðar í öllum samfélögum á 
öllum tímum og benda rannsóknir til að þeir hafi áhrif á fjölskyldulíf. Þann fyrirvara 
verður þó að setja að ekki er víst að áhrif þeirra séu þau sömu í venjulegu árferði og í 
efnahagskreppum enda má ætla að slíkar kreppur hafi víðtæk áhrif á ýmsa sam-
verkandi þætti sem kunna að breyta samspili áðurnefndra þátta og fjölskyldulífs 
(Boudon, 1984; Lieberson, 1985). 

Vinnan hefur margvísleg áhrif á líf fólks. Auk þess að vera tekjulind er hún 
vettvangur félagslegra tengsla og þroska, forsenda sjálfsvirðingar, auk þess sem hún 
kemur reglu á daglegt líf fólks (Jahoda, 1982). Það er því mörgum áfall að missa 
vinnuna. Rannsóknir hafa sýnt að hverskyns áföll hafa neikvæð áhrif hjónabönd fólks 
(Broman, Riba og Trahan, 1996). Atvinnumissir er þar engin undantekning, en vís-
bendingar eru um að bæði andlegri og líkamlegri heilsu hraki í kjölfar atvinnumissis 
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(Alm, 2001; Korpi, 2001). Þessu fylgja oft aukin átök á heimili sem hafa ekki síður 
áhrif á líðan fjölskyldu hins atvinnulausa en hins atvinnulausa sjálfs (Ström, 2003). Þá 
kann að vera að atvinnuleysi hafi meiri neikvæð áhrif á þá einstaklinga sem aðhyllast 
hefðbundnar hugmyndir um hlutverk kynjana (Larson, 1984). Neikvæð áhrif atvinnu-
leysis á gæði fjölskyldulífs koma meðal annars fram í hærri skilnaðartíðni á meðal 
atvinnulausra en þeirra sem eru í vinnu (Lampard, 1994; Starkey, 1996). 

Fjárhagsþrengingar eru ein af megin afleiðingum atvinnuleysis og hafa gjarnan 
slæm áhrif á fjölskyldulíf fólks (Fox, Benson, DeMaris og Van Wyk, 2002; Kwon, 
Rueter, Lee, Koh og Ok, 2003). Ein ástæðan kann að vera sú að óöryggi og erfiðar 
ákvarðanir sem fylgja þröngum fjárhag auki á ágreining á milli hjóna með tilheyrandi 
afleiðingum fyrir fjölskyldulífið (Wilhelm og Ridley, 1988). 

Óöryggi á vinnumarkaði getur líka haft áhrif á gæði fjölskyldulífs. Einstaklingar 
sem óttast um starf sitt bregðast margir hverjir við með því að auka vinnuframlag sitt 
til að treysta stöðu sína. Auknu vinnuálagi geta hinsvegar fylgt auknir árekstrar á milli 
vinnu og heimilis (Brockner, Grover, O’Malley, Reed og Glynn, 1993). Ótrygg atvinna 
hefur einnig ýmis áhrif á launafólk sem koma niður á heimilislífinu (Larson, Wilson og 
Beley, 1994). Rannsóknir hafa til dæmis sýnt að streita og andlegir kvillar draga úr 
ánægju með fjölskyldulíf (Mauno og Kinnunen, 1999). Atvinnuóöryggi veldur streitu 
og kulnun og getur dregið úr velferð bæði þeirra sem búa við slíkt óöryggi og maka 
þeirra (Westman, Etzioni og Danon, 2001; Wilson, Larson og Stone, 1993). Þar sem 
launavinna er megin tekjustoð flestra veldur atvinnuóöryggi áhyggjum af fjárhagslegri 
afkomu, en rannsóknir benda til þess að slíkar áhyggjur dragi úr ánægju með 
fjölskyldulíf vegna átaka á milli hjóna og auki líkur á ofbeldi í nánum samböndum 
(Fox o.fl., 2002). 

Til að draga saman þá ytri þætti sem geta haft áhrif á ánægju með fjölskyldulíf og 
tengjast bankahruninu: 1) Aukið álag á vinnustað vegna aukins atvinnuóöryggis, sem 
getur leitt til aukinna árekstra vinnu og heimilislífs og aukins ágreinings og álags á 
heimili, 2) atvinnuleysi og fylgikvillar þess, og 3) fjárhagserfiðleikar. 

Gögn og aðferðir 

Þessi rannsókn byggir á þremur könnunum. Sú fyrsta er könnun International Social 
Survey Programme frá 2002 á fjölskyldulífi og breytingum á kynhlutverkum. 1  Hinar 
kannanirnar eru íslenskar endurtekningar á umræddri könnun. Þeirri fyrri var safnað 
árið 2005 af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands fyrir Stefán Ólafsson. Um var að 
ræða slembiúrtak 1000 einstaklinga á aldrinum 16-67 ára sem var fengið úr Þjóðskrá. 
Svarhlutfallið var 73,4%. Seinni könnunin var framkvæmd af Félagsvísindastofnun 
fyrir hönd Þjóðmálastofnunar Háskóla Íslands vorið 2010. Um var að ræða slembi-
úrtak 1500 einstaklinga á aldrinum 16-67 ára. Svarhlutfallið var 63,4%. Þegar gögnin 
voru skoðuð kom í ljós lágt svarhlutfall á meðal atvinnulausra. Þar sem atvinnuleysi er 
mikilvæg skýringabreyta fyrir margar þær rannsóknarspurningar sem gögnin bjóða upp 
á var ákveðið að bæta við slembiúrtaki 300 einstaklinga á vinnualdri af atvinnuleysis-
skrá. Svarhlutfallið var 52,1%%. Með þessum gögnum er hægt að skoða hvaða 
breytingar hafa orðið á tímabilinu 2005 til 2010, en á því tímabili má ætla að hrun 

                                                      

1  Ítarlegar upplýsingar um þessi gögn má finna á vefsíðu ISSP: http://www.gesis.org/en/services-
/data/survey-data/issp/modules-study-overview/family-changing-gender-roles/2002/  
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íslensku bankanna hafi umtalsvert skýringargildi, auk þess sem hægt er að setja stöðu 
mála á Íslandi fyrir bankahrun í alþjóðlegt samhengi.2 

Þau gögn sem við byggjum á í þessari grein endurspegla huglægt mat fólks. Þau eru 
þeim annmarka háð að oft er misræmi á milli aðstæðna fólks frá hlutlægu sjónarhorni 
og þess hvernig fólk metur þær. Ástæðan er sú að þegar misræmi verður á milli óska 
fólks og aðstæðna þeirra reynist oft auðveldara að aðlaga óskir að aðstæðum en að 
breyta þeim síðarnefndu (Elster, 1983). Fyrir vikið er gagnlegt að skoða aðra mæli-
kvarða sem endurspegla hegðun fremur en huglægt mat. Því notumst við einnig við 
tölur frá Hagstofu Íslands um uppsafnað skilnaðarhlutfall. Uppsafnað skilnaðarhlutfall 
mælir hversu mörg hjónabönd enda með skilnaði. 

Greining 

Mynd 1 sýnir sýnir þróun uppsafnaðs skilnaðarhlutfalls á Íslandi frá árunum 1991-
2009. Það er ljóst að uppsafnað skilnaðarhlutfall sveiflast allnokkuð á því tímabili sem 
er hér til skoðunar. Myndin bendir ekki til þess að skilnaðarhlutfallið hafi aukist í 
kjölfar bankahrunsins. Þvert á móti lækkar hlutfallið á milli 2008 og 2009 auk þess sem 
það er hærra flest önnur ár frá 1991. Þetta þarf þó ekki að endurspegla aukin gæði 
fjölskyldulífs. Vissulega myndum við að öðru óbreyttu gera ráð fyrir því að óánægja 
með fjölskyldulíf auki líkur á skilnaði, en aðrir þættir eru sjaldnast óbreyttir. Það er til 
dæmis hugsanlegt að þrengri fjárhagur í kjölfar bankahrunsins geri fólki erfiðara að 
skilja en ella.  

 

Mynd 1. Hjúskaparslit, lögskilnaðir, skilnaðir að borði og sæng, og uppsafnað skilnaðarhlutfall 
á Íslandi 2000-2009 (Hagstofa Íslands, 2010) 

 
Mynd 2 sýnir meðalánægju/óánægju með fjölskyldulíf hjá ýmsum þjóðum árið 

2002 og fyrir Ísland árin 2005 og 2010. Því lægra sem meðaltalið er, þeim mun ánægð-
ara er fólk með fjölskyldulífið. Fyrir bankahrun var ánægjan einna mest á Íslandi af 
samanburðarlöndunum. Aðeins á Írlandi og í Austurríki var ánægjan meiri. Þvert á 

                                                      

2  Höfundar þakka EDDU - öndvegissetri og Jafnréttisráði veittan stuðning sem gerði okkur kleift að 
afla gagnanna frá árinu 2010. Einnig viljum við þakka tveimur ónefndum ritrýnum fyrir skýrar og 
gagnlegar athugasemdir. 
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það sem hefði mátt áætla á grundvelli fyrri rannsókna á áhrifum atvinnuleysis, atvinnu-
óöryggis og fjárhagsþrenginga á fjölskyldulíf, hefur ánægja Íslendinga með fjölskyldulíf 
aukist á milli áranna 2005 og 2010. Breytingin er í sjálfu sér ekki stór, en nær því þó að 
vera tölfræðilega marktæk (p=.005). 

Mynd 2. Þegar á heildina er litið, hve ánægð(ur) ert þú með fjölskyldulífið? Meðaltal svarenda í 
mismunandi löndum 

 
Myndir 1 og 2 benda ekki til þess að bankahrunið hafi haft neikvæðar afleiðingar 

fyrir fjölskyldulíf Íslendinga og þar sem uppsafnað skilnaðahlutfall hefur ekki vaxið er 
ekki hægt að skýra aukna ánægju með fjölskyldulíf með sjálfsvali (selection effect), þ.e. að 
aukin skilnaðartíðni hafi lækkað hlutfall hjónabanda sem fólk er óánægt í, þó ekki sé 
hægt að útiloka að fólk eigi erfiðara með að skilja vegna ytri aðstæðna og aðlagi mat 
sitt á eigin fjölskyldulífi að þeim aðstæðum. 

Margar af þeim breytingum sem hafa átt sér stað í kjölfar bankahrunsins eru vel 
þekktar. Á meðal þeirra er aukið atvinnuleysi og fjárhagsþrengingar vegna lægri tekna 
og aukinnar skuldabyrði. Aðrar breytingar eru ekki eins vel þekktar, en í þeim gögnum 
sem við erum að vinna úr hér má finna breytur sem tengjast auknu álagi í vinnu og á 
heimilum og árekstrum þar á milli, sem og mælingar á verkskiptingu og ágreiningi þar 
um. Tafla 1 sýnir dreifingu svara við spurningum þar að lútandi fyrir árin 2005 og 
2010. 

Fyrstu tvær mælingarnar endurspegla árekstra vinnu og heimilislífs þar sem 
heimilislífið kemur niður á vinnunni. Á heildina litið hafa erfiðleikar við að einbeita sér 
í vinnu vegna fjölskyldunnar aukist. Þeim fækkar nokkuð sem upplifa aldrei slíka 
erfiðleika og þeim fjölgar sem upplifa þá einu sinni eða tvisvar á ári. Á móti kemur að 
þeim sem upplifa slíkt oftar fækkar lítillega. Aftur á móti eru litlar breytingar á 
dreifingu þeirra sem hafa komið þreyttir til vinnu vegna heimilisstarfa. 

Þriðja mælingin er vísbending um álag á heimili. Hlutfall þeirra sem eru mjög sam-
mála fullyrðingunni þess efnis að heimilið valdi þeim sjaldan streitu lækkaði úr 47,1% í 
39,2% en á sama tíma hefur fjölgað í hópi þeirra sem eru frekar sammála eða 
ósammála og þeirra sem eru hvorki sammála né ósammála. Þetta bendir til þess að 
álag á heimilum hafi aukist nokkuð, þó breytingin sé ekki afgerandi. 

Fjórða og fimmta mælingin sýna árekstra vinnu og heimilislífs sem koma niður á 
heimilislífinu. Þeim fækkar nokkuð sem hafa átt erfitt með að sinna fjölskyldunni 
nokkrum sinnum í viku vegna þess tíma sem þau verja í vinnu og þeim fækkar um-
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talsvert sem hafa lent nokkrum sinnum í viku í því að hafa komið of þreyttir heim úr 
vinnu til að sinna heimilisverkum. Ein af afleiðingum bankakreppunnar er sú að 
vinnustundum karla hefur fækkað verulega (úr rúmlega 52 stundum á viku árið 2005 í 
tæpar 42 stundir, samkvæmt þeim gögnum sem við erum að greina hér). Minna fram-
boð af aukavinnu og yfirvinnu kann þannig að leiða til þess að fólk hafi meiri tíma 
fyrir fjölskyldulífið. 

Sjötta mælingin er vísbending um álag í vinnu. Hlutfall þeirra sem er sammála eða 
mjög sammála fullyrðingu þess efnis að vinnan valdi þeim sjaldan streitu fer úr 54,2% 
í 58,6%. Breytingin er ekki stórvægileg en bendir þó til þess að álag á vinnustað hafi 
minnkað í kjölfar bankahrunsins. Þetta er í sjálfu sér athyglivert þar sem auknu 
atvinnuleysi fylgir gjarnan aukið atvinnuóöryggi sem eykur gjarnan álag á vinnandi fólk. 
Hér kann að skipta máli hver staða mála var áður en atvinnuleysi jókst. Íslendingar 
hafa lengi búið við mikið vinnuálag (Stefán Ólafsson, 2006), en sú fækkun vinnu-
stunda sem virðist hafa orðið í kjölfar bankahrunsins gæti hæglega vegið á móti auknu 
álagi vegna óöryggis.  

Sjöunda og áttunda mælingin lúta að skiptingu heimilisstarfa. Tölurnar eru ekki 
kyngreindar í töflunni, en slík greining leiddi í ljós að árið 2005 töldu um 47,6% 
íslenskra kvenna sig gera meira en sinn skerf af heimilisstörfum. Árið 2010 töldu um 
49% þeirra svo vera. Árið 2005 töldu tæp 50% karla sig gera minna en sinn skerf af 
heimilisstörfum. Árið 2010 var það hlutfall komið niður í 40%. Gögnin benda til þess 
að þátttaka karla í heimilisstörfum hafi aukist samliða minnkandi vinnutíma, sem helst 
í hendur við að færri karlar telja sig gera minna en sinn skerf. Kröfur kvenna um 
framlag karla á heimili gætu á sama tíma hafa breyst í ljósi nýrra aðstæðna, sem kann 
að skýra það að hlutfall kvenna sem telur sig gera meira en sinn skerf er nokkurn vegin 
óbreytt. 

Ágreiningur um skiptingu heimilisstarfa er hinsvegar tíðari eftir bankahrun en fyrir. 
Árið 2005 svöruðu tæp 39% því til að það kæmi aldrei upp ágreiningur um skiptingu 
heimilisstarfa. Árið 2010 er það hlutfall hinsvegar komið niður í rúm 20%. Á sama 
tíma hefur hlutfall þeirra sem eiga í slíkum ágreiningi nokkrum sinnum á ári tvöfaldast, 
úr 14% í rúm 28%. Þá hefur einnig fjölgað þeim sem upplifa slíkan ágreining nokkrum 
sinnum í mánuði eða á ári. Hér er rétt að benda á að ágreiningur um skiptingu 
heimilisstarfa er ekki mælikvarði á það hversu réttlát skiptingin er. Almennt er 
ágreiningur meiri í þeim löndum þar sem skiptingin er jafnari. Það kann að skýrast af 
því að skipting heimilisstarfa sé opin spurning þar sem kynjajafnrétti hefur náð hvað 
lengst, sem þýðir að skipting heimilisstarfa kalli á stöðuga endurskoðun sem geti leitt 
til ágreinings. 

Það virðist hinsvegar langsótt að breytingin á milli 2005 og 2010 skýrist af því að 
hér hafi átt sér stað mikil jafnréttisvakning. Það er öllu sennilegra að hana megi rekja 
til áhrifa kreppunnar, t.d. að spenna vegna þrengri fjárhags birtist í ágreiningi um 
heimilisstörf eða þá að kynin greini á um hve mikið karlar eiga að auka við sig 
heimilisstörf í ljósi færri stunda sem þeir verja í launavinnu. Margt bendir til þess að 
Íslendingar aðhyllist vissa eðlishyggju þegar kemur að hlutverkum kynjana, þ.e. að 
konur verji meiri tíma til heimilisstarfa en karlar af því þær séu einfaldlega heimilis- og 
fjölskyldumiðaðri en makar þeirra (Folbre, 2009; Pateman, 1989). Slík viðhorf eru 
gjarnan mæld með því að fá svarendur til að taka afstöðu til eftirfarandi fullyrðingar: 
„Það er í lagi að vinna launuð störf, en í rauninni vilja flestar konur eignast heimili og 
börn.” 
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Tafla 1. Dreifing á breytum sem hafa áhrif á ánægju með fjölskyldulíf og tengjast bankahruninu  

 
       2005 2010 
Ég hef átt erfitt með að einbeita mér í vinnunni vegna fjölskyldunnar  
Nokkrum sinnum í viku 3,5% 0,8% 
Nokkrum sinnum í mánuði 7,7% 7,1% 
Einu sinni eða tvisvar 22,6% 34,4% 
Aldrei 66,2% 57,7% 
   Ég hef komið í vinnuna of þreytt(ur) til að sinna verkefnum vegna heimilisstarfa  
Nokkrum sinnum í viku 3,1% 0,8% 
Nokkrum sinnum í mánuði 8,0% 7,9% 
Nokkrum sinnum á ári 15,2% 18,8% 
Aldrei 73,7% 72,4% 
   Fjölskyldulífið veldur mér sjaldan streitu 
Mjög sammála 47,1% 39,2% 
Frekar sammála 26,4% 30,7% 
Hvorki/né 3,1% 6,2% 
Frekar ósammála 15,1% 16,6% 
Mjög ósammála 8,3% 7,3% 
   Ég hef átt erfitt með að sinna fjölskyldunni vegna þess tíma sem ég ver til vinnu minnar  
Nokkrum sinnum í viku 13,3% 7,1% 
Nokkrum sinnum í mánuði 22,2% 25,5% 
Einu sinni eða tvisvar 22,8% 27,7% 
Aldrei 41,7% 39,7% 
   Ég hef komið of þreytt(ur) heim úr vinnu til að sinna þeim verkum sem þarf að sinna  
Nokkrum sinnum í viku 25,4% 13,6% 
Nokkrum sinnum í mánuði 36,3% 47,8% 
Einu sinni eða tvisvar 21,5% 22,3% 
Aldrei 16,9% 16,3% 
   Starf mitt utan heimilis veldur mér sjaldan streitu    
Mjög sammála 30,1% 27,4% 
Frekar sammála 24,1% 31,2% 
Hvorki/né 5,1% 6,5% 
Frekar ósammála 23,8% 25,0% 
Mjög ósammála 16,9% 10,0% 
   Hvert af eftirtöldu lýsir best hvernig þú og maki þinn skiptið heimilisstörfunum?  
Ég geri miklu meira en minn skerf 10,5% 10,9% 
Ég geri nokkuð meira en minn skerf 17,3% 19,7% 
Ég geri nokkurn vegin minn skerf 47,2% 48,4% 
Ég geri nokkuð minna en minn skerf 16,5% 14,1% 
Ég geri miklu minna en minn skerf 8,6% 6,9% 
   Hvert af eftirtöldu lýsir því best hversu oft þú og maki þinn verða ósammála um skiptingu 

 Nokkrum sinnum í viku 1,6% 3,3% 
Nokkrum sinnum í mánuði 10,2% 13,3% 
Nokkrum sinnum á ári 14,0% 28,4% 
Sjaldnar 35,4% 34,9% 
Aldrei 38,8% 20,1% 
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Ef marka er þau gögn sem við erum að vinna með hér hefur lítil breyting átt sér 
stað varðandi afstöðu Íslendinga til þessarar fullyrðingar. Árið 2005 voru 65,5% 
sammála henni en 24,6% ósammála henni. Árið 2010 voru 63,6% sammála en 18,2% 
ósammála. Helsta breytingin er sú að hlutfall þeirra sem voru ósammála lækkaði all-
nokkuð á milli þessara ára, þeim sem voru sammála fækkaði lítillega, en þeim sem 
voru hvorki sammála né ósammála fjölgaði nokkuð (sjá einnig rannsókn Gyðu 
Margrétar Pétursdóttur, 2009). Þá má einnig benda á rannsókn Þórodds Bjarnasonar 
og Andreu Hjálmsdóttur (2008, 2009), en niðurstöður þeirra benda til þess að 
kynhugmyndir unglinga hafi orið íhaldssamari á útrásartímanum. Fyrir vikið er ekki 
óvarlegt að ætla að vaxandi ágreiningur um skiptingu heimilisstarfa sé a.m.k. óbein 
afleiðing af bankahruninu fremur af almennri viðhorfsbreytingu. 

Á heildina litið bendir tafla 1 ekki til þess að bankahrunið hafi valdið stórfelldum 
breytingum á ofangreindum þáttum. Einhver aukning virðist vera á því að fólk upplifi 
heimili sitt sem uppsprettu álags. Einnig hefur ágreiningur um skipting heimilisstarfa 
aukist. Álag í vinnu virðist hinsvegar hafa minnkað og koma síður niður á heimilislífi. 
Því skal þó haldið til haga að þegar álag í vinnu er borið saman við álag á heimili er 
vinnan eftir sem áður meiri álagsvaldur í lífi fólks og hærra hlutfall fólks telur að 
vinnan komi niður á heimilislífinu en hið andstæða. 

Því miður getum við ekki skorið úr hvernig þessar breytingar hafa áhrif á ánægju 
fólks með fjölskyldulíf sitt og því ekki skýrt þá aukningu sem mældist á milli 2005 og 
2010. Engu að síður er ljóst að þessir ytri áhrifaþættir eru til staðar á mörgum 
heimilum og sumir þeirra eru tíðari en áður. Því er ástæða til að kanna hver áhrif 
þeirra eru á ánægju fólks með fjölskyldulíf sitt, en það gerðum við með aðhvarfs-
greiningu. Líkanið sem varð fyrir valinu var svokallað ordered logits líkan enda er fylgi-
breytan raðbreyta. Þær spurningar sem snerta á álagi í vinnu og áhrifum þess á 
heimilislíf eiga ekki við atvinnulausa svarendur. Til að koma í veg fyrir að þessar 
spurningar útilokuðu atvinnulausa úr greiningunni var þeim sem ekki svöruðu þessum 
spurningum gefin föst gildi utan svarskalanna og svo voru búnar til leppbreytur sem 
skilgreindu þessa hópa til að eyða út áhrifum þeirra á greininguna. Niðurstöðuna má 
sjá í töflu 2. 

Líkan 1 sýnir niðurstöður greiningarinnar með þeim breytum sem líklegt mátti 
teljast að hefðu áhrif á ánægju með fjölskyldulíf. Í líkani 2 hefur verið bætt við stýri-
breytum þátta sem ætla má að tengist skýringabreytunum og geti haft áhrif á samband 
þeirra við svarbreytuna. Í líkönum 3 til 6 eru möguleg samvirkniáhrif kyns og skýringa-
breyta greind. Niðurstöðurnar benda til þess að álag á heimili, vinnuálag og verk-
skipting hafi áhrif á ánægju með heimilislíf. Hvað varðar álag á heimili aukast líkurnar 
á óánægju með heimilislíf eftir því sem fólk telur heimilið meiri streituvald og því oftar 
sem það á erfitt með að einbeita sér í vinnu vegna fjölskyldu. Tengsl þess hve oft fólk 
kemur of þreytt til vinnu vegna fjölskyldu eru á sama veg en ekki tölfræðilega marktæk 
þegar stýribreytum hefur verið bætt við. 

Erfiðleikar við að sinna fjölskyldunni vegna tíma sem er varið í vinnu haldast í 
hendur við minni ánægju. Aðrar breytur ná ekki tölfræðilegri marktækni. Þegar við 
skoðum verkskiptinguna benda niðurstöður til þess að það sé ekki verkskiptingin sjálf 
sem hafi áhrif heldur hve tíður ágreiningur um hana er. Því tíðari sem ágreiningur er, 
því minni er ánægjan með heimilislífið. Eins og kom fram hér að ofan hefur slíkur 
ágreiningur aukist nokkuð frá því fyrir bankahrun. 

 
 

  



Kolbeinn Stefánsson og Þóra Kristín Þórsdóttir 
 

181 

Tafla 2. Aðhvarfsgreining (ordered logits) á áhrifaþáttum tengdum bankahruninu, tengsl við 
ánægju með fjölskyldulíf 

 
              

  
Líkan 

1 
Líkan 

2 
Líkan 

3 
Líkan 

4 
Líkan 

5 
Líkan 

6 
Heimilisálag       
Heimilisstreita .152** .140** .144** .140** .139** .140** 
Einbeitingarskortur í vinnu v. 
Fjölskyldu 

-
.592** 

-
.515** 

-
.517** 

-
.510** 

-
.517** 

-
.515** 

Þreyta í vinnu v. fjölskyldu .273* .220 .229 .220 .219 .220 
       
Vinnuálag       
Erfitt að sinna fjölskyldu v. 
vinnutíma 

-
.323** 

-
.338** 

-
.347** 

-
.338** 

-
.335** 

-
.338** 

Þreyta heima v. fjölskyldu  -.088 -.038 -.031 -.038 -.040 -.038 
Starf sem streituvaldur  .002 .005 -.001 .005 .006 .005 
       
Verkskipting       
Verkskipting -.054 -.039 -.038 -.038 -.039 -.039 

Ágreiningur um verkskiptingu 
-

.274** 
-

.254** 
-

.256** 
-

.253** 
-

.254** 
-

.254** 
       
Fjárhagur       
Heildartekjur heimilis .008 -.002 .000 -.002 -.002 -.002 
       
Atvinnuleysi       
Atvinnulaus .134 .135 .421 .135 .149 .137 
       
Stýribreytur       
Kyn (kona)  .050 .159 .056 .019 .047 
Kynjuð eðlishyggja  .038 .032 .038 .040 .039 
Vinnuviðhorf  -.040 -.040 -.040 -.039 -.040 
       
Samvirkniáhrif       
Kyn * atvinnuleysi   -.377    
Ágreiningur um verkskiptingu * kyn    -.002   
Einbeitingarskortur í vinnu v. 
fjölskyldu * kyn     .001  
Erfitt að sinna fjölskyldu v. 
vinnutíma * kyn      .000 
       
N 621 548 548 548 548 548 
Pseudo R2 .054 .048 .050 .048 .048 .048 
       
       
 

Hvorki atvinnuleysi né tekjur heimilisins virðast hafa áhrif á ánægju með 
fjölskyldulíf. Þetta kemur nokkuð á óvart. Hér verður að hafa í huga að það eru fjár-
hagsþrengingar fremur en tekjur sem kenningar gera ráð fyrir að hafi áhrif á ánægju 
með fjölskyldulíf. Tekjur heimilis eru afar ónákvæm mæling á afkomuóöryggi og fjár-
hagsþrengingar þar sem ætla má að fjárhagslegar skuldbindingar vaxi samhliða 
hækkandi tekjum. Upplifun fólks á þröngum fjárhag stýrist þannig ekki aðeins af þeim 
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tekjum sem það hefur heldur einnig þeim fjárhagslegu skuldbindingum sem það þarf 
að standa undir.  

Þegar samvirkniáhrif eru skoðuð er athyglisvert að áhrif atvinnuleysis hefur öfug 
formerki eftir því hvort um karla eða konur er að ræða. Atvinnuleysi eykur líkurnar á 
óánægju með fjölskyldulífið hjá körlum en dregur úr þeim hjá konum. Það kann að 
skýrast af ólíkum tengslum kynjana við vinnumarkaðinn, ekki síst því að konur hafa 
aðgang að fleiri samfélagslega samþykktum hlutverkum utan vinnumarkaðarins en 
karlar (Russell og Barbieri, 2000). Áhrifin eru þó ekki tölfræðilega marktæk, hvorki 
fyrir karla né konur. Hvað varðar ágreining um skiptingu heimilisistarfa, einbeitingar-
skort í vinnu vegna fjölskyldu, og erfiðleika við að sinna fjölskyldu vegna þess tíma 
sem er varið til vinnu, þá benda samvirkniáhrifin í líkönum 4 til 6 til þess að slíkt hafi 
fyrst og fremst áhrif á karla. 

Á heildina litið má vera ljóst að álag í vinnu, álag á heimili, og árekstrar þar á milli, 
ásamt ágreiningi um skiptingu heimilisstarfa eykur líkurnar á óánægju með heimilislíf. 
Áhrif atvinnuleysis eru ekki marktæk. Sennilega skýrist það af því að áhrifin eru ólík 
fyrir kynin en þegar samvirkniáhrifum hefur verið bætt inn í líkanið séu þau tilfelli sem 
búa að baki atvinnuleysisbreytunni og samvirknibreytu kyns og atvinnuleysis of fá til 
að niðurstaðan nái að vera tölfræðilega marktæk. Það verða því að teljast nokkrar líkur 
á að atvinnuleysi hafi áhrif á ánægju með heimilislíf og að þau áhrif séu ólík fyrir kynin, 
þó við getum ekkert sagt um það út frá þeim greiningum sem birtar eru hér. Þá getum 
við ekkert sagt um áhrif fjárhagsþrenginga á ánægju með fjölskyldulíf þar sem gögnin 
innihalda engar mælingar á mati fólks á slíku. 

Umræða 

Þær niðurstöður sem hér hafa verið kynntar benda til þess að kreppan hafi haft tak-
mörkuð áhrif á fjölskyldulíf Íslendinga. Ánægja fólks með fjölskyldulíf sitt hefur aukist 
lítillega frá því fyrir bankahrun. Það má ætla að áhrif bankahrunsins séu óbein og að 
áhrifunum sé miðlað í gegnum þætti eins og álag í vinnu, álag á heimili, árekstra vinnu 
og heimilis, ágreining um skiptingu heimilisstarfa, atvinnuleysi og fjárhagsáhyggjur og 
þrengingar. Greiningin hér að ofan gerir okkur því miður ekki kleift að draga ályktanir 
um áhrif slíkra breytinga á ánægju fólks með heimilislífið. Breytingar á öðrum 
orsakaþáttum (sjá töflu 1) eru ekki á einn veg. Í einhverjum tilfellum eru vísbendingar 
um að álag í vinnu og á heimilum sem og árekstrar þar á milli hafi aukist. Aðrar 
breytur benda til þess gagnstæða eða til lítilla breytinga. Það kann að skýrast af því að 
vinnuálag var mikið á Íslandi fyrir bankahrun, en í kjölfar hrunsins hefur dregið úr 
framboði auka- og yfirvinnu sem kann að hafa aukið tíma til heimilislífs og dregið úr 
árekstrum vinnu og heimilis. Frekari greininga er þó þörf til að skýra þessa þróun. 
Þrátt fyrir að breytingar séu ekki á einn veg bendir greiningin til að vinnuálag, álag á 
heimili, árekstrar vinnu og heimilis, og ágreiningur um skiptingu heimilisstarfa hafi 
áhrif á ánægju fólks með heimilislíf í samræmi við það sem erlendar rannsóknir hafa 
sýnt. Því er mikilvægt að fylgjast með þróun slíkra þátta á komandi misserum. Frekari 
rannsóknir ættu að veita viðkvæmum hópum sérstaka athygli, t.d. starfsfólki á 
tímabundnum ráðningarsamningum og fólki í geirum sem standa höllum fæti eða 
standa frammi fyrir niðurskurði. Einnig er mikilvægt að greina nánar ólík áhrif 
þróunarinnar á karla og konur. 
  



Kolbeinn Stefánsson og Þóra Kristín Þórsdóttir 
 

183 

Heimildir 

Alm, S. (2001). The Resurgence of Mass Unemployment: Studies on the Social Consequences of 
Joblessness in Sweden in the 1990s. [Dissertation Series No. 53]. Stockhólmur: SOFI. 

Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason. (2009). Og seinna börnin segja: „Þetta 
er einmitt sú veröld sem ég vil“...? Breytingar á viðhorfum 10. bekkinga til 
jafnréttismála, 1992–2006. Uppeldi og menntun, 17, 75-86. 

Bjarnason, Þ. og Hjálmsdóttir, A. (2008). Egalitarian attitudes towards the division of 
household labor among adolescents in Iceland. Sex Roles, 59, 1-2. 

Boudon, R. (1984). Theories of Social Change. Cambridge: Polity Press. 
Bradbury, T., Fincham, F. og Beach, S. (2000). Research on the nature and 

determinants of marital satisfaction: A decade in review. Journal of Marriage and the 
Family, 62(4), 964-980. 

Brockner, J., Grover, S., O’Malley, M., Reed, T. og Glynn, M. (1993). Threat of Future 
Layoffs, Self-Esteem, ad Survivors' Reaction: Evidence from the Laboratory and 
the Field. Strategic Management Journal, 14, 153-166. 

Broman, C., Riba, M. og Trahan, M. (1996). Traumatic events and marital well-being. 
Journal of Marriage and Family, 58(4), 908-916. 

Burleson, B. og Denton, W. (1997). The relationship between communication skill 
and marital satisfaction: Some moderating effects. Journal of Marriage and Family, 
59(4), 884-902. 

Conger, R., Elder, G., Lorenz, F., Conger, K., Simons, R., Whitbeck, L. o.fl. (1990). 
Linking economic hardship to marital quality and instability. Journal of Marriage and 
the Family, 52(3), 643-656. 

Elster, J. (1983). Sour Grapes. Cambridge: Cambridge University Press. 
Folbre, N. (2009). Greed, Lust & Gender. A History of Economic Ideas. Oxford: Oxford 

University Press. 
Forthofer, M., Markman, H., Cox, M., Stanley, S. og Kessler, R. (1996). Association 

between marital distress and work loss in a national sample. Journal of Marriage and 
the Family, 58(3), 597-605. 

Fox, G., Benson, M., DeMaris, A. og Van Wyk, J. (2002). Economic distress and 
intimate violence: Testing family stress and resources theory. Journal of Marriage and 
Family, 64(3), 793-807. 

Gottmann, J. og Notarius, C. (2000). Decade review: Observing marital interaction. 
Journal of Marriage and the Family, 62(4), 927-947. 

Gyða Margrét Pétursdóttir. (2009). Within the Aura of Gender Equality. Icelandic Work 
Cultures, Gender Relations and Family Responsibility. A Holistic Approach. Reykjavík: 
Háskóli Íslands, Stjórnmálafræðideild. 

Hagstofa Íslands. (2010). Mannfjöldi. Sótt 29. ágúst 2010 af http://www.hagstofa-
.is/Hagtolur/Mannfjoldi  

Jahoda, M. (1982). Employment and Unemployment. Cambridge: Cambridge University 
Press. 

Johnsons, D. og Booth, A. (1998). Marital quality: A product of the dyadic 
environment or individual factors? Social Forces, 76(3), 883-904. 

Kluwer, E., Heesink, J. og Van De Vliert, E. (1997). Marital dynamics of conflict over 
the division of labour. Journal of Marriage and the Family, 59(3), 635-653. 

Korpi, T. (2001). Accumulating disadvantage: Longitudinal analysis of unemployment 
and physical health in representative samples of the swedish population. European 
Sociological Review ,17(3), 1-19. 

Krugman, P. (1999). The Return of Depression Economics. New York: W. W. Norton & 
Company. 

Kwon, H., Rueter, M., Lee, M., Koh, S. og Ok, S. (2003). Marital relationships 
following the Korean economic crisis: Applying the family stress model. Journal of 
Marriage and Family, 65(2), 316-325. 



Ánægja með fjölskyldulíf á Íslandi í kjölfar bankahruns 

184 

Lampard, R. (1994). An examination of the relationship between marital dissolution 
and unemployment. Í D. Gallie, C. Marsh og C. Vogler (ritstjórar), Social Change and 
the Experience of Unemployment (bls. 264-298). Oxford: Oxford University Press. 

Larson, J. (1984). The effect of husband's unemployment on marital and family 
relations in blue-collar families. Family Relations, 33(4), 503-511. 

Larson, J., Wilson, S. og Beley, R. (1994). The impact of job security on marital and 
family relationships. Family Relations, 43(2), 138-143. 

Lieberson, S. (1985). Making it Count. The improvement of social research and theory. Berkeley: 
University of California Press. 

Lorenz, F., Conger, R., Simon, R., Whitbeck, L. og Elder, G. (1991). Economic 
pressure and marital quality: An illustration of the method variance problem in the 
causal modeling of family processes. Journal of Marriage and Family, 53(2), 375-388. 

Mathews, L, Conger, R. og Wickrama, K. (1996). Work-family conflict and marital 
quality: Mediating processes. Social Psychology Quarterly, 59(1), 62-79. 

Mathews, L., Wickrama, K. og Conger, R. (1996). Predicting marital instability from 
spouse and observer reports of marital interaction. Journal of Marriage and Family, 
58(3). 641-655. 

Mauno, S. og Kinnunen, U. (1999). The effects of job stressors on marital satisfaction 
in finnish dual-earner couples. Journal of Organizational Behaviour, 20(6), 879-895. 

Pateman, C. (1989). The Disorder of Women. Cambridge: Polity Press. 
Reinhart, C. og Rogoff, K. (2009). This time is different. Eight centuries of financial folly. 

Princeton: Princeton University Press. 
Russell, H. og Barbieri, P. (2000). Gender and the experience of unemployment. Í D. 

Gallie og S. Paugam (ritstjórar), Welfare Regimes and the Experience of Unemployment in 
Europe (bls 307-333). Oxford: Oxford University Press. 

Starkey, J. (1996). Race differences in the effect of unemployment on marital 
instability: A socioeconomic analysis. Journal of Socio-Economics, 25(6), 683-720. 

Stefán Ólafsson. (2006). Launþegahreyfingin á nýrri öld. Staða og horfur. Sótt 16. 
ágúst 2010 af http://notendur.hi.is/olafsson/launtegahre.doc 

Stiglitz, J. (2010). Freefall: Free Markets and the Sinking of the Global Economy. London: 
Allen Lane. 

Ström, S. (2003). Unemployment and families: A review of research. The Social Service 
Review, 77(3), 399-430. 

Westman, M., Etzioni, D. og Danon, E. (2001). Job insecurity and crossover burnout 
in married couples. Journal of Organizational Behaviour, 22(5), 467-481. 

Wilhelm, M. og Ridley, C. (1988). Stress and unemployment in rural nonfarm couples. 
Family Relations, 37(1), 50-54. 

Williams, K. og Alliger, G. (1994). Role stressors, mood spillover, and perceptions of 
work-family conflict in employed parents. The Academic Management Journal, 37(4), 
837-868. 

Wilson, S., Larson, J. og Stone, K. (1993). Stress among job insecure workers and their 
spouses. Family Relations, 42(1), 74-80. 



 

185 

Ímynd, ímyndun og útrásin 

Vegvísir fyrir rannsóknir á útrás og kreppu 

Kristín Loftsdóttir 

Í umfjöllun minni ætla ég að beina sjónum að mögulegum leiðum fyrir fræðilega 
greiningu á útrásinni og kreppunni. Ég nota meðal annars skrif Arjun Appadurai (1996, 
2001) um aukið vægi ímyndunar í samfélögum nútímans og velti fyrir mér hvernig 
nota megi þá innsýn til að dýpka fyrri áherslu á ímynd Íslands með því að skoða 
hvernig ólíkir hópar hafa ímyndað sér íslenska menningu og þjóð. Ímyndun, eins og 
Appadurai fjallar um, felur í sér félagslegt minni og þrá, ásamt því að vera samofið 
valdi en getur jafnframt verið drifkraftur breytinga (2001, 1996, bls. 6). Appadurai 
undirstrikar því í skrifum sínum að framtíðina megi ímynda sér á margvíslegan máta.  

Ég legg áherslu á gagnrýna nálgun mannfræðinga síðastliðna áratugi og tel að 
kenningar mannfræðinnar sem og önnur gagnrýnin sjónarhorn félags- og hugvísinda 
geti veitt ákveðna innsýn í atriði sem vert er að hafa í huga þegar við skoðum útrásina 
og hrunið á Íslandi.1  

Ímyndað samfélag 

Á síðastliðnum árum hefur ímyndun (imagination) verið mikilvæg á einn eða annan hátt 
í rannsóknum á sjálfmynd og samkennd. Nefna má sérstaklega áhrif bókar Benedict 
Anderson (1983) þar sem hann hélt því fram að líta mætti á þjóðir sem ímyndað 
samfélag. Einnig hafa rannsóknir á miðlum og miðlun undirstrika áhrifamátt þeirra við 
að markaðsetja og móta ímyndaða veröld og sjálfsmyndir (Ginsburg, Abu-Lughod og 
Larkin, 2002). Hugmyndir um sjálfsverur (subjectivity) beina einnig athygli að því 
hvernig einstaklingar læra að þekkja flokkun sína innan samfélagsins og þannig ímynda 
sér sig sem hluta af ákveðnum hópum (sjá Althusser, 1971; Alonso, 1994). Appadurai 
talar um að ímyndun hafi auðvitað alltaf verið mikilvægt félagslegt afl en sem afleiðing 
tæknilegrar framþróunar megi nú frekar líta á ímyndun sem félagslega staðreynd (social 
fact) í merkingu Emile Durkheim. Hún sé þannig áþreifanlegri og sýnilegri sem afl og 
með aukinni samtengingu heimsins fyrir tilstilli nýrrar tækni hafa orðið til nýjar leiðir 
til að ímynda sér sjálfan sig sem hluta af einhverju. Þannig hafa tengsl verið virkjuð á 
annan hátt en áður. Hnattvæðing felur þannig ekki nauðsynlega í sér aukna einsleitni 
heldur nýjar leiðir til þess að ímynda sér fortíð og framtíð (Appadurai, 1996, bls. 5-7).  

Fyrir mér er þessi áhersla á ímyndun tvíþætt. Annars vegar snýst hún um gagnsemi 
þess að nota „ímyndun“ til að skoða sjálfsmyndir í hnattrænum heimi og hins vegar 
bendir hún á mikilvægi þess að beina athygli að mismunandi leiðum til að ímynda sér 
framtíðina, en þessi atriði tel ég að geti verið mikilvæg við rannsóknir á íslenska 
efnahagshruninu og kreppunni. Ég byrja á seinna atriðinu sem tengist þýðingu mann-
fræðilegs sjónarhorns fyrir rannsóknir á núverandi ástandi, því hið fyrra útskýrist að 
hluta til frá því síðara. Í því samhengi tel ég að taka megi undir fyrrnefnd orð 
Appadurai (1996) um að fræðimenn hafi lengi vel vanmetið þann margbreytileika sem 

                                                        

1  Þessi umræða byggir á ransóknarverkefninu „Íslensk sjálfsmynd í kreppu“ sem fékk styrk frá 
Rannsóknarsjóð Háskóla Íslands árið 2010.  
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hnattvæðing felur í sér. Jafnframt má undirstrika að samtími okkar hefur nú um langt 
skeið einkennst af orðræðum þar sem lögð er áhersla á framþróun sem línulegt 
fyrirbæri, en slíkt felur í sér að eingöngu er til ein rétt leið til þess að ímynda sér 
framtíðina. Þróunarhyggja 19. aldar lagði áherslu á línulegar framfarir þar sem öll 
samfélög væru á leið í sömu átt, og sú hugmynd var endursköpuð á tímum kalda 
stríðsins í áherslum á alþjóðlegrar þróunarsamvinnu um að aðstoða ætti fátækari lönd í 
átt til nývæðingar (Ferguson, 1997; Porter og Sheppard, 1998). Fyrir marga er hugtakið 
hnattvæðing eins konar framhald alþjóðlegrar þróunarsamvinnu þar sem áhersla er 
lögð á að tengja alla við kapítalíska markaði og hnattrænt efnahagskerfi (Ribeiro, 2009, 
bls. 297). Andstæðingar hnattvæðingar virðast í raun leggja þann skilning í hugtakið að 
það feli í sér yfirráð hnattræns kerfi kapítalisma og markaðsafla (Patel og Mcmichael, 
2004, bls. 246). Rajeev Patel og Philip McMicheal benda til dæmis á að skuldir ríkja 
styrki yfirráð alþjóðlegra stofnana eins og Alþjóðabankans og Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins, og geri þeim mögulegt að innleiða stefnur sem taka lítið mið af fjölbreytni og 
sértækum aðstæðum (2004, bls. 249). Í þessu samhengi er hugtakið hnattvæðing notað 
sem forskrift að innihaldsríku lífi og framtíð mannkyns rétt eins og gilti um þróunar-
samvinnu á tímum kalda stríðsins (Ribeiro, 2009, bls. 298). Í skrifum sumra fræði-
manna má einnig finna sviðaðar áhyggjur hvað varðar tengsl menntunar og hnatt-
væðingar en Fazal Rizvi bendir á að greina megi aukið forræði nýfrjálshyggju 
hugmynda í stefnumörkun hvað varðar menntakerfi í heiminum (Rizvi, 2006, bls. 200). 
Þrátt fyrir að Appadurai hafi rétt fyrir sér að mikilvægt sé að hverfa frá því sjónarhorni 
að hnattvæðing orsaki eingöngu einsleitni má þó ekki heldur líta fram hjá því hvernig 
ákveðin öfl sem tengja má við hnattvæðingu stuðla að aukinni einsleitni heimsins.  

Mikilvægi mannfræðinnar 

Til þess að skilja mikilvægi mannfræðinnar í slíku umhverfi er rétt að stíga til baka örfá 
skref. Þegar mannfræðin varð til sem sjálfstætt fræðisvið í lok 19. aldar átti hún stóran 
þátt í að móta og útfæra hugmyndina um línulega fortíð og framtíð manneskjunnar. 
Hún skoðaði fyrst og fremst samfélög sem þóttu framandi Evrópubúum og reynt var 
að skilja innvið þessara samfélaga; hvað hélt hópum „villimanna“ saman í einhvers 
konar skipulögðu samfélagi. Þessar rannsóknir, sem byggðu vissulega á þjóðhverfum 
grunni, leiddu hins vegar til þess að í byrjun 20. aldar fóru mannfræðingar að spyrja sig 
hvort þessi fjölbreytni gæti eingöngu verið afleiðing af mismunandi þróunarstigi 
samfélaga. Andstætt hugmyndum þess tíma fóru mannfræðingar að leggja áherslu á að 
margar fjölbreyttar leiðir væru til þess að vera til; að vera kona, karl, foreldri og 
þjóðfélagsþegn. Þeir bentu á að þessa fjölbreytni væri ekki hægt að smætta í einfaldlega 
vanþróað form af samfélagi mannfræðinganna sjálfra eins og talið var við lok 19. aldar 
(Kuper, 1988). Samhliða þessu sáu þessir fyrstu mannfræðingar einnig að rannsóknir á 
öðrum samfélögum gáfu nýtt og ferskt sjónarhorn á þeirra eigið með því að setja 
spurningamerki við hluti sem þeir höfðu áður haldið að væru óumbreytanlegir og 
eðlilegir. Kenningarlegt sjónarhorn og þær aðferðir sem þróuðust innan sviðsins voru 
því ekki síður gagnlegar til að skilja veruleikann heima (Comaroff og Comaroff, 1992). 
Í jafnréttisbaráttu kynjanna í Bandaríkjunum og Evrópu fram til 1980 bentu mann-
fræðingar til dæmis á að tengsl kynjanna væru mjög ólík í mismunandi samfélögum. 
Þeir sýndu því fram á að það væri ekki eingöngu æskilegt að tengsl kynjanna breyttust í 
þeirra eigin samfélögum, heldur að þau gætu verið öðruvísi (Clifford, 1986). 

Mannfræðin veitir þannig ekki eingöngu nýja sýn á það sem er framandi heldur 
einnig, sem er ekki síður mikilvægt, veitir hún innsýn í það kunnulega með því að setja 
spurningarmerki við algildi þess, stöðu þess sem hið eðlilega og sjálfsagða. Mann-
fræðin undirstrikar mikilvægi þess að brjótast út úr heimi þar sem hið vestræna og 
karllæga eru hin eðlilegu viðmið, að nýrri og breiðari sýn þar sem manneskjan getur 
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skapað fjölbreyttari leiðir tilveru sinnar. Mannfræðingarnir George E. Marcus og 
Michael J. Fischer (1986) tala einmitt um mannfræðina sem menningarrýni og vísa til 
þess á hvern hátt hún greiðir fyrir því sjónarhorni að brjótast megi úr viðjum 
þjóðhverfu og skoða samfélagið á nýjan hátt.  

Síðastliðin ár hafa fræðimenn á mörgum sviðum einmitt lagt áherslu á afbyggingu 
(deconstruction) sem mikilvægan þátt gagnrýninna fræða. Afbygging er vel að merkja ekki 
uppfinning mannfræðinnar þrátt fyrir að vera mjög í anda þess sem hún hefur alltaf 
staðið fyrir. Það má augljóslega einnig heyra ákveðna gagnrýni á afbyggingu sem 
neikvæða, ofurgagnrýna eða sem tilraun til ritskoðunar. En afbygging þarf að mínu viti 
ekki að vera neitt af þessu – hún er eins og orðið felur í sér, það að taka í sundur þætti 
í okkar samfélagi, skoða umræður, stofnanir og hugmyndir með því að rýna í úr hverju 
þetta er samansett, hvaðan það er komið, rétt eins og um sé að ræða hlut sem búta má 
niður í litlar einingar til þess að sjá hverja þeirra betur fyrir sig. Afbygging felur í sér að 
verið sé að reyna skilja betur hvaðan þeir koma og úr hverju þeir eru samansettir og 
hver eru og hafa verið áhrif þeirra. Afbygging felur einnig í sér að hið ósýnilega verður 
sýnilegt og jafnframt ákveðið tækifæri til að byggja hlutina upp öðruvísi upp – á nýjan 
og ferskan hátt.  

Forræði útrásarinnar 

Með þessum langa inngangi vil ég undirstrika að útrásin gekk einmitt að svo miklu 
leyti út á að skapa viðmið – normalizeringu – eina leið – hina eðlilegu leið. Útrásin fól 
þannig í sér loforð um taktfastan hljóm framfara sem er eins og klukka sem tifar áfram 
en fer í raun og veru hring eftir hring í kringum sjálfa sig. Útrásin hafði 
hugmyndafræðilegt forræði (hegemony), svo ég nýti mér orðfæri Antonio Gramsci 
(1971); vald hennar lá í því að verða að heilbrigðri skynsemi (common sense), sem erfitt 
var að efast um eða skoða á gagnrýninn hátt. Í útfærslu Corrigan og Sayer (1985) á 
hugmyndum Gramsci er lögð áherslu á að vald ríkisins felist ekki eingöngu í samþykki 
þegnanna á valdi þess heldur ekki síður í því hvernig ríkið skapar ákveðna sjálfsverur 
og sjálfsmyndir í daglegum athöfnum og stofnunum og gerir þannig ákveðnar orð-
ræður mögulegar á meðan það útilokar aðrar (sjá einnig Alonso, 1994).  

Hvernig útrásin náði slíku forræði í íslensku samfélagi og að hún hlaut jafn litla 
gagnrýni og raun ber vitni á eftir að rannsaka. Þó mátti fljótlega sjá ýmsar bækur þar 
sem atburðarás hrunsins var rakin.2 Þannig bendir til dæmis Guðni Elísson (2009) á að 
í raun megi líta svo á að til hafi orðið sérstök bókmenntagrein (genre) (bls.118). Eins og 
ég hef fjallað um annars staðar var orðræða um fjárfestingar íslenskra athafnamanna 
sett fram eins og um náttúrulegt afsprengi af íslensku eðli þessarra einstaklinga væri að 
ræða og þannig voru þær staðsettar innan ramma þess „eðlilega“ (Kristín Loftsdóttir, 
2009a). Eins og Guðni bendir á þá virðast fjámálamennirnir sjálfir hafa gengist upp í 
hlutverkinu (2009, bls. 124). Orð Björgvins G. Sigurðssonar fyrrverandi viðskipta-
ráðherra í lok árs 2007 enduróma hvernig íslensk þjóðmenning og menningareinkenni 
Íslendinga voru, í umræðum um viðskiptalíf, aftur og aftur endurvakin í kjölfar hinnar 
svokölluðu útrásar: „Kraftur, kjarkur og góð þekking íslensku útrásarmannanna skilaði 
meiri árangri hraðar við fjárfestingar erlendis en hægt var að sjá fyrir og víkingurinn 
hefur vakið athygli á alþjóðavísu“ (Björgvin G. Sigurðsson, 2007). Margar fyrirsagnir 
Viðskiptablaðsins endurspegla einnig ágætlega sýn á útrásina sem náttúrulega fram-
þróun, sem vakti þó undrun og aðdáun. „Ótrúlegur uppgangur“ er fyrirsögn fréttar 
þar sem fjallað er um umfjöllun Íslands í tímaritinu European CEO 10. febrúar 2006 
                                                        
2  Má til dæmis nefna bók Guðna Th. Jóhannessonar (2009), Hrunið, bók Ólafs Arnarsonar, Sofandi að 

feigðarósi (2009) og bók Ármanns Þorvaldssonar (2009) ævintýraeyjan. Guðni telur að skipta megi 
þessum bókum í tvo flokka, þá sem gagnrýna aðferðirnar við auðsöfnun á útrásartímanum þá sem 
voru gerendur og reyna að koma með málsbætur fyrir þá sem bera ábyrgð (2009, bls. 118). 
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(„Ótrúlegur uppgangur,“ 2006). Fyrirsögnina „Erlend fasteignaviðskipti: Íslendingar 
stórtækir“ má sjá á forsíðu Viðskiptablaðsins þann 15. febrúar sama ár („Erlend 
fasteignaviðskipti,“ 2006) og þann 22. mars er fyrirsögn á forsíðu „Bankalandið Ísland 
– hvernig varð það til og hvert stefnir það?“ („Bankalandið Ísland,“ 2006). „Kaupþing 
er á blússandi ferð“ er fyrirsögn fréttar um greiningu Citibank á Kaupþingi þann 5. 
janúar árið eftir („Kaupþing er á blússandi ferð,“ 2007), og „Nú er rétti tíminn“ er 
fyrisögn fréttar um að Glitnir gerist aðili að Hnattrænum samningi Sameinuðu 
þjóðanna, þann 19. janúar sama ár (Hrund Gunnsteinsdóttir, 2007). Fréttir 
Viðskiptablaðsins árin 2006 og 2007 um ímyndarvanda Íslands í kjölfar gagnrýni 
erlendra sérfræðinga á íslensku bankana og íslensk fyrirtæki endurspegla einnig vel 
þetta forræði útrásinnar, en þar má sjá fyrirsagnir eins og „Danirnir efast um getu 
Dagsbrúnar – „við höldum okkar striki“ segir Gunnar Smári Egilsson 
forstjóri“ („Danirnir efast”, 2006), „Neikvæð umræða hafði jákvæð áhrif – segir 
Sigurjón Þ. Árnason, bankastóri Landsbankans“ (Sindri Sindrason, 2006) og 
fyrirsögnina „Margfaldur misskilningur“ um umfjöllun Ekstra Bladet um íslensk 
fyrirtæki í Danmörku („Margfaldur misskilningur“, 2006). Hér eru það vel að merkja 
ekki raddir blaðamannanna sjálfra sem eru endilega burðarás slíkra fyrirsagna heldur 
þeirra sem voru í forsvari fyrir ákveðin fyrirtæki eða ríkisstofnanir.  

Það má einnig leggja áherslu á að hugmyndafræðilegt forræði útrásarinnar var ekki 
aðskilið frá reynslu einstaklinga; útrásin varð almenn þekking, lifuð og snert og marg-
sönnuð á síðum fjölmiðla eins og þær fyrirsagnir sem ég vísaði í gefa til kynna. 
Hugmyndafræði almennt þarf að vera í samspili við þrár og væntingar einstaklinga, 
sem og að hafa samhljóm með reynslu þeirra (Eagleton, 1991, bls. 14-15) sem rímar 
við nálgun Gramsci á hugmyndafræðilegu forræði sem breytilegu í samfélaginu 
(Gramsci, 1971, bls. 210-211). Ég og aðrir önduðum útrásinni að okkur í fréttatímum; 
þegar dagblað var opnað, í viðbrögðum útlendinga og eins á erlendri grund.  

Mannfræðileg nálgun í kreppu og hruni 

Gagnrýnin sýn mannfræðinnar á eðli manneskjunnar byggir á því sem oft er kallað 
heildræn nálgun mannfræðinnar. Mér finnst gagnlegt að fara aftur til grunnstoða 
fræðilegra nálgana til þess að fá frekari hugmyndir um hvernig afbyggja má forræði 
útrásarinnar. Margar inngangsbækur í mannfræði útskýra að mannfræðingar hafi frá 
upphafi lagt áherslu á heildræna nálgun sem felur í sér samanburð á milli samfélaga og 
að skoða ólík svið samfélagsins í samhengi við hvort annað (sjá til dæmis 
Durrenberger og Erem, 2007, bls. 5; People og Bailey, 1988, bls. 10). Ef við yfirfærum 
þetta á rannsóknir á útrás, hruni og kreppu undirstrika þessar stoðir mannfræðinnar 
mikilvægi hnattræns og sögulegs samhengis útrásarinnar og kreppunnar, sem og að 
staðsetja efnahagslega þætti sem hluta af öðrum víddum samfélagsins.  

Áhersla mannfræðinnar á að skoða einstaka svið samfélaga í tengslum við önnur 
svið þeirra á sérlega vel við nú. Hvorki útrás, hrun, kreppa eða uppbygging snýr ein-
göngu að efnahagslegum þáttum eða hagrænum ferlum. John Gledhill (2000) hefur 
fjallað um hvernig hið pólitíska svið hefur verið aðskilið frá hinu félaglega og á 
svipaðan hátt má spyrja hvernig kenningar gátu þróast þannig að hið efnahaglega er 
ekki hluti af hinu félaglega? Einangrun þess efnahaglega frá hinu félagslega og sögu-
lega hlýtur einmitt að gera valdatengsl óljós innan samfélagsins sem og dreifingu þeirra 
og virkni.  

Hnattræna samhengið dregur athygli að nokkrum þáttum: það kallar fram 
mikilvægi þess að einblína ekki á að íslenska kreppan hafi í sjálfu sér verið eitthvað 
sérstakt. Samþjöppun tíma og rýmis er oft nefnd sem eitt megineinkenni hnatt-
væðingar (Appadurai, 1996) og í samhenginu hér endurspeglast slík samþjöppun í því 
hvernig einstaklingar í Bretlandi, Bandaríkjunum, Íslandi og víðar fylgdust með 
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nákvæmlega sömu viðburðum á sjónvarpsskjánum þegar fjárfestingarbankinn Lehman 
Brothers féll - fyrirboða þess sem koma skyldi. Það má líkja því við því að horfa á 
flugvélarnar tvær fljúga á tvíburaturnanna þann 11. september 2001 nema á hægari 
hraða, án þess þó að geta stoppað atburðarrásina. Áhersla á hnattrænt samhengi 
atburða hér felur alls ekki í sér að ábyrgð fyrirtækja eða annarra sé eitthvað minni – að 
þetta sé bara eitthvað sem gerðist út í heimi – heldur þvert á móti sýnir það að ábyrgð 
þessara aðila er meiri vegna þess að það þurfti enga sérstaka spákúlu til að segja fyrir 
um þessa atburði.  

Einnig er mikilvægt að festast ekki í þeirri þjóðhverfu sýn að eingöngu megi bera 
Vesturlönd saman við önnur Vesturlönd; að samanburður annars staðar úr heiminum 
eigi ekki við í anda hroka Vesturlandabúa hvað varðar sýn á eigin yfirburði (sjá t.d. 
umræðu í Gledhill, 2000, bls. 13). Ef hrunið sýndi eitthvað þá er það kannski það að 
hin svo kölluðu siðmenntuðu ríki, hin óspilltu lýðræðislegu ríki, voru ekki alveg öll þar 
sem þau voru séð og spilling var ekki einskorðuð við Afríku eða ríki Suður-Ameríku, 
eins og stundum er ýjað að. Rannsókn Marcel Mauss á gjafaskiptum frá árinu 1924 
undirstrikar mikilvægi þess að skoða reglur um notkun gjaldmiðla í víðu samhengi, 
skilgreiningu þeirra og af hverju notkun þeirra er félaglega samþykkt á ákveðnu 
tímabili, sem og útilokun ákveðinna hópa frá dreifingu auðs innan samfélagsins. Vörur 
í Kula kerfinu sem mannfræðingurinn Bronislaw Malinowski rannsakaði á Tróbríanta-
eyjum í byrjun 20. aldar voru samofnar töfrum fyrir þá sem sáu kerfið innan frá en 
engu að síður gat Malinowski greint félagslegt hlutverk þeirra, uppbyggingu og virkni 
(Hart og Ortiz, 2008, bls. 2), sem og afleiðingar misskiptingar innan kerfisins. Á svipan 
hátt þarf að afhelga umræðu um fjármálamarkaði. Það þarf að skoða virkni þeirra, þá 
eiginleika sem taldir eru svo eðlilegir og sjálfsagðir að þá þurfi ekki að rannsaka. Skoða 
þarf hvernig misskipting er réttlætt og talin einhvern veginn svo náttúruleg að hún 
stendur utan við félagslegan veruleika (Hart og Ortiz, 2008).  

Ímyndun og ímyndir 

Áhersla á hnattrænt sjónarhorn mannfræðinna beinir sjónum okkar aftur að hugtakinu 
„ímyndun“ og möguleika þess til að ná utan um flækjur samtímans. Hugtakið er 
gagnlegt að því leyti að það felur í sér margskonar gerendur, um leið og það beinir 
sjónum að þverstæðum ímyndunar. Ímyndun, bendir Appadurai á, felur í sér ögun og 
stjórnun ríkisvalds og markaðsafla á einstaklingum jafnframt sem það bendir á nýja 
möguleika og leiðir til að skipuleggja andóf gegn ráðandi skipulagi (2001, bls. 6). 
Undirstrika má að áhersla á ímyndun þarf ekki að þýða að lítið sé gert úr efnislegum 
þáttum ímyndunarinnar, hvernig hún mótar raunverulegt líf fólks og efnislega tilveru 
þess. Ana María Alonso leggur til dæmis áherslu á að á sama tíma og við verðum að 
afbyggja orðræður sem líta á fyrirbæri eins og þjóðina sem náttúruleg, eðlislæg 
fyrirbæri, verðum við að skoða hvernig hið „ímyndaða“ verður rótfast í upplifun 
einstaklinga og reynslu (1994, bls. 382).  

 Í samhengi efnahagskreppunnar beinir hugtakið „ímyndun“ sjónum að því 
hvernig útrásin fól í sér ákveðna ímyndun fólks á sjálfu sér í hnattrænu og þjóð-
ernislegu samhengi, og hvernig slíkt átt sér stað í samspili við það hvernig aðrir 
ímynduðu sér Íslendinga. Appadurai spyr einmitt hvernig einstaklingar í samtímanum 
geta stokkið á milli veruleika sem er bundinn við ákveðið rými, yfir í hnattrænt 
samhengi hans sem tengir saman ólíka staði á nýjan og jafnvel óvæntan hátt? Í 
rannsóknum mínum hef ég bent á mikilvægi þess að skoða einkenni og birtingamyndir 
íslenskrar þjóðernishyggju á útrásartímum sem hluta af hnattrænum tengslum og 
alþjóðavæðingu (Kristín Loftsdóttir 2007, 2009a), sem og að skoða þjóðernishyggju 
fortíðar í tengslum við alþjóðlega strauma þess tíma, til dæmis nýlenduhyggju (sjá til 
dæmis Kristín Loftsdóttir, 2009b). Árið 2007 benti ég á að nýta mætti hugtaka-
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sambandið „hnattvæðing hins þjóðlega“ til að varpa ljósi á hugmyndafræði útrásar-
innar. Þannig vildi ég undirstrika mikilvægi þess að skoða „sambræðing alþjóðlegrar 
einstaklingshyggju við eldri hugmyndir þjóðernishyggju,“ þar sem hugmyndin um 
hreinleika og yfirburði íslensku þjóðarinnar er aðlöguð að breyttum samtíma. Í þessum 
samtíma eru hið alþjóðlega og þjóðlega mikilvægir þættir í sjálfsmynd þjóðarinnar 
(Kristín Loftsdóttir, 2007). Ég bar þar saman tvær táknmyndir sem endurspegluðu 
hvernig þjóðin ímyndaði sér sjálfa sig: frægðarsól Silvíu Nætur í undanúrslitum 
Eurovision árið 2006 og Magna Ásgeirssonar í Rock Star Supernova síðar sama ár. Í 
því samhengi velti ég fyrir mér hvernig efnahagsástand hefur áhrif á hvaða einkennum 
er haldið á lofti sem táknmynd þjóðarinnar, þá sem tilraun til að tengja saman hagræna 
og menningarlega þætti. Á þeim tíma sem Silvía Nótt var vinsæl var mikill uppgangur í 
íslensku samfélagi, hagvöxtur sem virtist endalaus og gengi íslenskra hlutabréfa hafði 
meira en fimmfaldast á undangengnum þremur árum. Síðar sama ár varð svo Magna 
Ásgeirssyni fagnað sem fulltrúa Íslands í Rock Star Supernova en hann var að mörgu 
leyti andstæða Silvíu Nætur og átti kannski betur við í því efnahagslega umhverfi sem 
þá ríkti, þegar gengi íslensku krónunar hafði t.d. veikst um 30% á nokkrum mánuðum 
(Kristín Loftsdóttir, 2007). Silvíu Nótt má líta á sem tákn útrásarinnar, hömlulaus, 
ögrandi og uppfull af eigin ágæti á meðan Magni var hógværari táknmynd þjóðar í 
niðursveiflu sem gerði sér þó ekki grein fyrir – og því síður ég þegar ég skrifaði 
greinina – að hún var á leiðinni fram af hengifluginu. Eins og sjá má í fyrirsögnum 
Viðskiptablaðsins sem fyrr var minnst á, þá virtist útrásin einmitt að stórum hluta hafa 
snúist um hvernig Íslendingar ímynduðu sér sig sem hluta af einhverju stærra, en með 
sértæk menningarleg einkenni. Hér þarf vissulega að kafa dýpra ofan í hvernig 
ákveðnar sjálfsverur voru mótaðar og agaðar af ríkisvaldi og markaðsöflum bæði í 
útrás og kreppu, sem og að rýna dýpra í tengingu markaðsafla og menningar og 
hvernig sú tenging birtist á margvíslegan hátt í íslensku samfélagi. 

Að lokum 

Edward Bruner (1996) notar hugtakið ráðandi frásögn (narrative) til að kalla fram 
hvernig ákveðnar frásagnir ramma inn nútíðina með ákveðnu upphafi og endi til þess 
að gera hana skiljanlegri og viðráðanlegri. Ef gagngerar breytingar eiga sér stað, segir 
Bruner, til dæmis þannig að reynsla einstaklinga fellur ekki að ráðandi frásögnum, 
verða til nýjar leiðir til að túlka veruleikann. Í íslensku samhengi má sjá gagngera 
endurskoðun á ráðandi frásögnum útrásartímabilsins og það verður ekki síður þörf á 
að skoða með gagnrýnum hætti orðræður kreppu og uppbyggingar. Þannig þarf að 
spyrja gagnrýninna spurninga um uppbyggingu rétt eins og um útrásina og hrunið, 
meira að segja að setja spurningarmerki við þessa skiptingu í útrás, hrun, kreppu og 
uppbyggingu. Til dæmis, má skoða orðræður sem mér fannst ég heyra víða í 
samfélaginu sérstaklega fyrst eftir efnahagshrunið að „fólk“ þurfi að standa saman og 
gera þetta eða hitt af því það væri kreppa (sjá til dæmis Kristín Loftsdóttir, 2009a) – 
rétt eins og kreppa og uppbygging snúist ekki um völd og áhrif eins og útrásin gerði 
áður. Eins og Ólafur Páll Jóhannsson (2009) hefur undirstrikað er mikilvægt að setja 
hugtakið kreppa í samfélagslegt, sögulegt og umhverfislegt samhengi og spyrja hvað 
það þýðir í raun og veru. Að mínu mati eigum við einnig að taka varlega orðræður sem 
mála framtíðina í hvítu eða svörtu, skipta henni upp í hægri og vinstri, þjóðlegt og 
alþjóðlegt og hjakka þannig í fari þess að orðfærið breytist lítillega en ekki tengsl eða 
þeir ferlar sem liggja að baki.  

Mannfræðin eins og Jean Comaroff og John Comoroff (1992) hafa bent á gerir hið 
framandi kunnulegt og hið kunnulega framandi. Það er vissulega þörf á því að gera hið 
framandi í heimi fjármála meira kunnulegt og að sama skapi að kanna skörun og tengsl 
sviða sem hafa verið aðgreind í samfélagi okkar. Í skrifum sínum leggur Appadurai 
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(2001) áherslu á að fræðimenn eigi í raun ekki aðeins að skrásetja og greina umræðuna 
heldur eigi þeir einnig að blanda sér í hana og fjalla um á hvern hátt hægt er að 
endurímynda sér ólíka og öðruvísi framtíð. 
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Welfare state attitudes 

Characteristics associated with individual support for 
governmental redistribution 

Margrét Valdimarsdóttir 

Over the past two decades income inequality has been rising in most industrial 
democracies (OECD, 2008; Smeeding, 2005; Stefán Ólafsson, 2006). The gap between 
poor and rich countries has also increased since the 1980s (Galbraith, 2002), but in the 
last few years that gap has been narrowing again, mainly as a result of the economic 
growth in China and India (OECD, 2008).1 There is evidence suggesting that the 
economic growth experienced in the years preceding the financial collapse mostly 
benefited the already rich (OECD, 2008; Ravallion, 2003).  

In the last two decades Iceland has also seen an increase in economic inequality 
(Stefán Ólafsson, 2006, 2008). As in other countries, this development is a 
consequence of several related factors, e.g., increased emphasis on free markets and 
globalization (Stefán Ólafsson, 2008).  

Through tax policies, social spending and overall-regime type governments can 
influence the distribution of income. Empirical analysis has shown that changes in tax 
laws and various welfare programs can reduce inequality (Kelly, 2005; Palme, 2006). 
Countries around the world differ widely in their redistributive policies, or the extent 
to which they assume responsibility for supporting the standard of living of 
disadvantaged or vulnerable groups. For the OECD countries, in 2005, the social 
expenditure, which is measured as the social support in gross public social expenditure 
relative to GDP, ranged from 29.4% in Sweden to 6.9% in South Korea. In 2005, the 
public social expenditure in the OECD countries was on average 21% of GDP, and 
16.1% in Iceland (OECD, 2010). A comparative study of 39 countries showed that 
countries with the highest public social expenditure have the lowest inequality and 
poverty rates (Stefán Ólafsson, 2010). 

In liberal democracies, public support is an essential part of the legitimacy of 
governmental redistribution. Furthermore, governmental policy is, at least to some 
degree, driven by public opinion and the choices citizens make in elections (Kelly, 
2005). Studies on welfare state (WS) attitudes, i.e., the attitudes towards state 
redistribution, have a somewhat long tradition in sociology, political science, and 
economics. However, the political and academic debates in Iceland have mostly rested 
on untested assumptions about public opinion. The aim of the current research is to 
assess Icelandic WS attitudes and to study which individual characteristics are 
associated with these attitudes.  

There have mainly been two theoretical threads in the research literature. The first, 
based on rational choice theory, is that WS attitudes are influenced by self-interest, 
and the second is that it is determined by political ideology.  

                                                           

1  It is worth pointing out that there have been intensive debates between scholars on inequality within 
and between countries. Some researchers have shown decreased inequality in recent years. Different 
research findings are due to different conceptualizations of inequality (see discussion in Palme, 2006 
& Ravallion, 2003).  
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In line with the self-interest view, it is hypothesized that high-income groups, who 
bear the tax burden of the WS and are unlikely beneficiaries, have negative attitudes 
towards the WS (Shivo & Uusitalo, 1995). Education could have both negative and 
positive effects on support for the WS. Educated people have a strong job market 
position, lower risk of unemployment, and therefore less need for governmental 
redistribution. Furthermore, a long and successful education might conduce to the 
attitude that people’s “achievement is rewarding and should be rewarded” (Andress & 
Heien, 2001, p. 341). However, education is likely to socialize egalitarian values 
(Pfeifer, 2009), and thus increase support for the WS. Most prior research findings 
indicate a negative relationship between education and WS support (Andress & Heien, 
2001; Jæger, 2006; Linos & West, 2003; Pfeifer, 2009), but findings have also found a 
positive relationship (Gelissen, 2002, as cited in Pfeifer, 2009).  

It has been argued that women support the WS more than men because of their 
weaker position on the labor market, their socialization as caregivers, and because they 
are more likely to be employed in the public sector (Blekesaune & Quadagno, 2003; 
Svallfors, 1997). Young people are expected to support WS policies for two main 
reasons. According to scholars (see Ervasti, 2001, p. 12), there has been a generational 
change in attitudes because young cohorts have lived at higher levels of material well-
being than their parents and grandparents and therefore have stronger egalitarian 
values. Second, young adults can be expected to gain more than the middle aged from 
benefits for children and young families and unemployment policies. Likewise, the 
elderly should gain from benefits for the old and the sick (Blekesaune & Quadagno, 
2003). Thus, the relationship between age and WS policies is expected to be u-shaped, 
i.e., the young and the old have more support for WS policies than the middle aged.  

Being single, having children, and being unemployed or disabled are all 
characteristics that are assumed to be associated with positive WS attitudes, as these 
factors have an impact on the likelihood of becoming poor and being a governmental 
beneficiary (Linos & West, 2003).  

Empirical studies provide considerable support for the self-interest view (Andress 
& Heien, 2001; Berglind Hólm Ragnarsdóttir & Jón Gunnar Bernburg, 2009; 
Blekesaune & Quadagno, 2003; Ervasti, 2001; Hasenfeld & Rafferty, 1989; Jæger, 
2006; Linos & West, 2003; Pfeifer, 2009; Shivo & Uusitalo, 1995; Svallfors, 1997, 2003; 
Taylor-Gooby & Hastie, 2003). 

Political ideology refers to the general political values that influence an individual’s 
attitudes and opinions (Muuri, 2010). This is commonly measured as a subjective 
position on the left-right continuum, liberal-conservative ideology, or party affiliation. 
According to prior studies, individuals who position themselves on the left/liberal 
wing or vote for parties that are identified with left/liberal are more likely to support 
the WS (Hasenfeld & Rafferty, 1989; Shivo & Uusitalo, 1995; Jacoby, 2000; Taylor-
Gooby & Hastie, 2003; Rudolph & Evans, 2005; Jæger, 2006). In the current research 
the relationship between political ideology and WS attitudes will be tested. Also to be 
tested is whether the relationship between income, a self-interest interest variable, and 
WS attitudes is moderated by political ideology. High-income groups are expected to 
be less supportive of WS policies because they do not benefit from these policies. The 
question being asked here is whether political ideology has an impact on individuals’ 
will to sacrifice their own interest for the sake of others. The author has no knowledge 
of prior research studying this kind of interaction effects.  

The importance of general and political trust is well known in sociology. General 
trust, also referred to as social trust and interpersonal trust, has been conceptualized as 
the trust in others and norms of reciprocity (Coleman, 1988; Putnman, 2000), and can 
therefore reflect a sense of solidarity. It can thus be reasoned that general trust is 
associated with the feeling of shared responsibility for the disadvantaged. General 
distrust might also correspond to the view that undeserving people will take advantage 
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of generous WS policies and thus reduce support for them. One can imagine that if 
people perceive the government as incompetent or ineffective they might be less 
supportive of the state redistribution of wealth (Hetherington & Globetti, 2002). 
Political trust has shown to be positively related to support for redistributive policies 
(Rudolph & Evans, 2005; Taylor-Gooby & Hastie, 2003). Given the high relevance of 
general and political trust in the research of WS attitudes, it is surprising how rarely it 
is included in the studies in the field. In the current study, it is hypothesized that 
general and political trust are positively related to support for the WS.  

Methods 

Data 
The current analysis is based on data from the Public Health Institute of Iceland 
(PHI). A paper-based mail survey was sent to a randomly selected sample of 5,294 
Icelanders aged 18 to 79 years in October 2009 (responses returned from the 
beginning of November to early February 2010). The response rate was 77.3%, or 
4,092 respondents (additional information at http://www.lydheilsustod.is/rannsoknir-
/heilsa-og-lidan-2007/). After accounting for missing data with listwise deletion the 
analysis is based on a sample of 2,074 to 2,1372.   

Measures 
The dependent variable WS attitude was measured with four survey items: “It is the 
responsibility of the government to reduce the differences in income between people 
with high incomes and those with low incomes,” “The government should provide a 
decent standard of living for the unemployed,” “The government should spend less 
on benefits for the poor,” “People with high incomes should pay a larger share of 
their income in taxes than those with low incomes,” The response categories ranged 
from one (strongly agree) to five (strongly disagree). Items 1, 2, and 4 were reversed 
so that a high value represents a strong support for the WS. The items were combined 
into an index by using the mean score of the four items (α = 0.67). This measure is 
roughly in line with most prior research on WS attitudes previously mentioned.  

Household income was measured with the question, “In what range has the average 
total income in your household been in the last 12 months?” The response categories 
ranged from 0 (under 75 thousand ISK per month/under 900 thousand ISK per year) 
to 14 (more than 1.5 million ISK per month/more than 18 million ISK per year).  

A dummy variable was constructed for university education. If the respondent has a 
university degree the variable was coded “1” and “0” otherwise. The respondent’s 
gender was measured with a dummy variable which was coded “1” for females and “0” 
for males. In addition to having a variable for the respondent’s age in years, the square 
root of age was also computed (the age variable was first centered around its mean). 
This was done to enable the examination of a curvilinear (u-shaped) relationship 
between WS attitudes and age. If the age2 is statistically significant it can be concluded 
that the relationship is curvilinear. Two dummy variables were constructed for 
unemployment, one for short-term unemployment (six months or shorter) and another for 
long-time unemployment (seven months or longer). If respondents were disabled beneficiaries 
(had a disability rating of 50% or more) they were coded “1” on a dummy variable, 
otherwise “0.” Individuals who are married or cohabiting were combined into one 

                                                           

2  When using listwise deletion only those cases that have no missing data, on any of the variables in the 
equation, are included.  
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group on the dummy variable married/cohabiting. Number of children was measured with 
the question: “How many children under the age of 17 live in your household?”   

Political ideology was measured with an 11-point left-right scale. The respondents 
were asked: “The discussion about “left” and “right” is common in politics. Where 
would you position yourself on the following scale where 0 stands for furthest to the 
left and 10 stands for furthest to the right?”  

General trust was measured with the following six survey items: “Generally speaking, 
most people can be trusted,” “You can never be too careful in dealing with people,” 
“Most people would take advantage of you if they got the chance,” “Most people try 
to be fair,” “Most of the time, people try to be helpful,” “People mostly look out for 
themselves.” The response categories ranged from one (strongly agree) to five 
(strongly disagree). Items 1, 4 and 5 were reversed so that a high value represents high 
general trust. The items were combined into an index by using the mean score of the 
six items (α = 0.78). Political trust was measured with one question: “How much or 
little do you trust the following institutions: the parliament.” The response category 
ranged from one (very much) to five (very little). The measure was reversed.  

Results 

Table 1 reports the descriptive statistics, after the data has been weighted by sex, age, 
and residence to correctly represent the population.3 The minimum and maximum 
scores for the variables are presented in parentheses. The findings indicate a strong 
overall support for the WS; the mean score is 3.9, on the scale of 1 to 5. The mean for 
the binomial dummy variables is the proportion in each group. For example, 2% of 
the sample has been unemployed for six months or less and 3% for seven months or 
more. On average, the sample is just about in the middle of the political ideology scale, 
and the variation of the sample is considerable (SD = 2.36). The mean score of 
general trust is higher than political trust, which is just below the middle score of the 
five-point scale.  
  

                                                           

3  Weighting the data can be beneficial if some groups are less likely to participate. Weighting helps to 
correct for non-response. In the present study women and older people had a proportionately higher 
response rate than men and younger individuals. 



Welfare state attitudes 

198 

Table 1. Describtive statistics 
 

 
 

Mean(sd) 

Welfare state attitudes 1-5 3.90(0.71) 
Household income 0-14 6.86(3.90) 
University education 0-1 0.30(0.46) 
Women 0-1 0.51(0.50) 
Age 18-82 48.77(15.84) 
Short-time unemployment 0-1 0.02(0.15) 
Long-time unemployment 0-1 0.03(0.17) 
Disabled beneficiaries 0-1 0.04(0.19) 
Married/cohabiting 0-1 0.48(0.50) 
Children (under 17) in household 0-8 1.17(1.16) 
Political ideology (left-right) 0-10 5.13(2.36) 
General trust 1-5 3.50(0.60) 

Political trust 1-5 2.26(1.01) 
 

The main analysis is presented in Table 2. The first model includes the self-interest 
variables only. The table reports the unstandardized coefficients, and the standardized 
coefficients in parentheses for the continuous variables. In line with the proposed 
hypothesis, household income has a negative effect on support for the WS (b = –
0.05**). Individuals with a university degree are more likely to have negative WS 
attitudes (b = –0.07*). Women have a stronger support than men (b = 0.18**).  

Age has a statistically significant relationship with WS attitudes (0.01**), but age 
squared does not. These findings thus do not confirm the prior expectations of a u-
shaped relationship. The relationship is positive, that is, as people get older they tend 
to have more support for the WS. Interestingly, unemployment is not a determinant 
of WS attitudes unless individuals have been unemployed for a long time. As was 
expected, disabled beneficiaries have more positive attitudes towards the WS. When 
holding other variables constant, marital status and having children in the household is 
not associated with WS attitudes.  
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Table 2. Regression on Welfare state attitudes 

 
    Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

  b(β) b(β) b(β) b(β) 
Constant 3.88 4.45 4.40 4.35 
Household income -.05**(-.24) -.04**(-.17) -.04**(-.17) -.04**(-.18) 
University educationa -.07* -.12** -.11** -.12** 
Womena .18** .11** .11** .10** 
Age 18-82 .01**(.13) .01**(.13) .01**(.13) .00**(.126) 
age2 -.00(-.01) -.00(-.02) -.00(-.02) -.00(-.02) 
Short-time unemploymenta .07 .07 .07 .07 
Long-time unemploymenta .16* .25** .24** .24** 
Disabled beneficiaries  .17* .11* .12 .12 
Married/cohabitinga .04 .03 .01 .02 
Children (under 17) in household  -.02(-.03) -.00(-.00) .00(.00) -.00(-.00) 
Political ideology (left-right)    -.13**(-.41) -.11**(-.36) -.13**(-.41) 
IncomeXpolitical ideology (interaction)    -.09**(-.11)  
General trust      .06*(.05) 
Political trust      -.02(-.03) 

Adj.R2(F-value) .12(30.72**) .28(74.58**) .29(71.84**) .28(63.59**) 

a=dummy var. *p<0,05 **p<0,01 b=unst. coefficient (st.coefficient) 
   

In Model 2 (Table 2) political ideology has been added to the equation. As was 
expected, individuals who hold a right-wing political ideology are less supportive of 
the WS. Model 2 also shows the relationships between the self-interest variables 
independent of political ideology. The relationships that were statistically significant in 
Model 1 are still so after accounting for political ideology. The difference in size of 
some coefficients indicates that a part of the difference in WS attitudes between the 
groups is due to a difference in overall political ideology. For example, the strong 
support for the WS held by women is in part due to their overall left-wing political 
ideology. 

In Model 3 the interaction between household income and political ideology is 
tested. The product term of income and political ideology is statistically significant, 
which indicates that income has a different effect on WS attitudes depending on the 
political views individuals hold. In order to simplify the interpretation of the 
interaction effects, the predicted standardized value for four groups was calculated 
and is graphed in Figure 1 (detailed computations available from author upon request). 
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Figure 1. The relationship between income and WS attitudes moderated by political ideology 
 

As the findings in Figure 1 show, income has clearly a different effect on WS 
attitudes depending on whether individuals hold a left or right political ideology. 
There is less attitudinal difference between high- and low-income groups that hold a 
left political ideology than between groups that hold a right ideology.  

In the last model, Model 4 (in Table 2), trust has been added to the equation. 
General trust has a statistically significant positive relationship with WS attitudes. 
Trusting individuals tend to be more supportive of WS policies. The relationship 
between general trust and WS attitudes is, however, not very strong. The relationship 
between political trust and WS attitudes is in the opposite direction expected (b = –
0.02), but the relationship is weak and non-significant.  

Discussion 

According to functionalist and neoclassical economics, income inequality is justifiable 
because it conduces to ambitions and economic progress (see Kelley & Evans, 1993, p. 
79). However, strong evidence points to harmful causes of economic inequality. 
Research findings have shown an association between income inequality and poor 
public health, e.g., high infant mortality rates and low life expectancy rates (Babones, 
2008; Spencer, 2004), and high rates of violence (Blau & Blau, 1982; Krahn, Hartnagel, 
& Gartel, 1986). Economic inequality also depresses political engagement, such as 
participation in elections, especially among low-income groups (Solt, 2008). The study 
of public WS attitudes is important since public support for governmental income 
redistribution influences governmental policies (Kelly, 2005).  

The aim of the current research was to assess Icelandic WS attitudes and to study 
which individual characteristics are associated with these attitudes. The main findings 
are that there is a considerable support for WS policies in Iceland, and that this 
support, however, differs between groups in society.  

Low income, not having a university degree, long-term unemployment, and being a 
disabled beneficiary are all individual characteristics associated with a support for the 
WS. Women are also more likely to support the welfare state than men, and as 
individuals get older their support increases. The strongest predictor of WS attitudes is 
political ideology, and as expected, the support dwindles to the right. Furthermore, 
political ideology moderates the association between income and WS attitudes. Low-
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income groups that hold a left political ideology have slightly more support for WS 
policies than low-income groups that hold a right political ideology, but in high-
income groups the difference in support is substantial. That is, high income is not 
associated with as much decreased support for the WS when individuals hold a left 
political ideology, as it does when people associate themselves with the right. In 
general, support for WS policies corresponds to interest, but individuals who position 
themselves politically to the left are more willing to sacrifice their own interest than 
those who position themselves to the right. In sum, the hypotheses about the 
association between the self-interest characteristics and political ideology presented in 
this study have been substantially supported. Furthermore, general trust, i.e., trust in 
others and norms of reciprocity, positively affects WS support, but political trust has 
no association with WS attitudes. That being said, it is important to note that this is 
most likely a simplistic picture of the mechanism of WS attitudes. It is quite rational 
that attitudes about governmental redistribution of wealth are affected by more 
explicit individual norms and values than have been included in this paper, as well as 
by society’s culture and norms. For example, studies have shown that the perception 
of restricted social mobility and social stratification is associated with WS support 
(Birkelund, 2006; Linos & West, 2003; Berglind Hólm Ragnarsdóttir & Jón Gunnar 
Bernburg, 2009). That is, if people believe that they live in an equal society, they are, 
perhaps not surprisingly, less supportive of governmental redistribution. It would thus 
be interesting for future researchers to study variations in these perceptions. Although 
family background is among the best predictors of an individual’s income and wealth 
in the U.S. (Pimpare, 2009), only about 30% of Americans agree with the statement 
that achievement in life depends largely on family background (Smith, 1987).  

Furthermore, the current study was restricted to the individual level, and therefore 
it cannot capture the collective norms that prior research findings (Andress & Heien, 
2001; Blekesaune & Quadagno, 2003; Kunovich & Slomczynski, 2007) have 
confirmed to be associated with WS attitudes.  

A further limitation to the findings is the cross-sectional data. The findings are 
thus limited to one point in time, which has several implications. The first and most 
obvious one concerns causation. This is especially relevant to the association between 
political ideology and WS attitudes. It can be assumed that WS attitudes are a view 
into how people think society should be organized and therefore a part of the overall 
political ideology. WS attitudes could thus form political ideology or be an expression 
of deeper ideological orientation (Shivo & Uusitalo, 1995). The strong relationship 
between WS attitudes and political ideology does show that people’s political views are 
internally consistent.  

Second, the exact time point of the data collection could have implications for the 
relationship between political trust and WS attitudes. Following the financial collapse 
in Iceland, political trust was at a historical low, and this applied to trust in all social 
institutions (Capacent, 2010). Furthermore, there was considerable media discussion 
about the “New Iceland,” which was to be characterized by a shift from capitalist 
ideology towards a more “caring” socialistic society. At the time of the study, the 
atmosphere in Iceland was characterized by distrust, anger, and a plea for political and 
social changes. This might have encouraged stronger support for WS policies than 
usual in Iceland. If this were actually the case it would have suppressed the 
relationship between political trust and WS attitudes. The impact that recessive 
economic times have on WS attitudes is not yet clear. For example, a cross-national 
study (Blekesaune & Quadagno, 2003) has shown that high unemployment rates, 
independent of individual unemployment, are positively associated with support for 
the WS, but a longitudinal study in Finland (Shivo & Uusitalo, 1995) demonstrated a 
declining WS support associated with economic recession. 



Welfare state attitudes 

202 

However, for the past decades, Stefán Ólafsson (1985, 1989, 1998) has 
documented attitudes towards inequality and attitudes towards the WS in Iceland. His 
researches indicate that Icelanders have had a sense of equality for a long time. That is, 
the strong WS support found in the current study is not necessarily a reflection of new 
values, in the midst of the economic crises, but mirrors Icelandic attitudes as they 
have been for decades.  
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Áhrif efnahagsþrenginga á fólksflutninga til og 
frá landinu 

Ólöf Garðarsdóttir 
Þóroddur Bjarnason 

Í frétt frá Hagstofu Íslands í upphafi árs 2010 kom fram að landsmönnum hefði 
fækkað í fyrsta sinn frá lokum 19. aldar (Hagstofa Íslands, 2010a). Með því er vísað til 
hinna miklu búferlaflutninga til Kanda og Bandaríkjanna sem hófust um 1870 og 
stóðu fram undir fyrra stríð. Vesturheimsferðir voru umfangsmiklar enda fluttust 
héðan hlutfallslega fleiri íbúar en frá flestum öðrum Evrópulöndum (Norman og 
Runblom, 1987; Ólöf Garðarsdóttir, 1998). Í fjölmiðlum hefur þeirri skoðun verið 
haldið mjög á lofti undanfarin misseri að brostinn sé á fólksflótti frá landinu sem muni 
hafa alvarlegar félagslegar og efnahagslegar afleiðingar (sjá t.d. „Fólksflótti gæti, 2009; 
„Mesta hættan“, 2009; „Tíu þúsund“, 2009; „Vísbendingar um“, 2009). Í því sambandi 
hefur sérstaklega verið bent á reynsluna af efnahagskreppunni í Færeyjum í lok 20. 
aldar þegar Færeyingum fækkaði um rúm níu prósent á sex ára tímabili.  

Í samanburði við önnur Evrópulönd hefur fólksfjölgun á Íslandi verið mikil 
undanfarna áratugi og nærri lætur að íbúatalan hafi tvöfaldast tvívegis á 20. öldinni. 
Fram á tíunda áratug aldarinnar var fólksfjölgunin einkum rakin til náttúrulegrar 
fjölgunar1 og flest ár fluttust fleiri einstaklingar frá landinu en til þess. Þótt fólks-
flutningar hafi verið umtalsverðir á síðari hluta 20. aldar og fram á 10. áratug 
aldarinnar voru flestir þeirra sem fluttu búferlum til og frá landinu íslenskir ríkis-
borgarar. Í allmörgum löndum í norðan og vestanverðri Evrópu höfðu fólksflutningar 
frá sunnanverðri Evrópu, Júgóslavíu og Tyrklandi veruleg áhrif á íbúaþróun á þenslu-
skeiðinu undir lok 7. áratugarins og fram að olíukreppunni í upphafi 8. áratugarins 
(Rosenberg, 1995). Þessara þensluáhrifa varð ekki vart á Íslandi enda leiddi hrun 
síldarstofnsins á þessum tíma til verulegra efnahagsþrenginga hér á landi. Árin frá 1968 
og fram yfir 1970 voru búferlaflutningar frá Íslandi raunar umfangsmeiri en flest 
önnur ár 20. aldarinnar. 

Þeir erlendu ríkisborgarar sem komu hingað voru fyrst og fremst frá Norður-
löndum, Þýskalandi, Bretlandi og Norður-Ameríku. Af manntölum áranna 1930, 1950 
og 1960 má sjá að hverfandi fáir íbúar sem fæddir voru erlendis voru fæddir í öðrum 
löndum en þessum (Hagstofa Íslands, 1937, 1958, 1969). Á árunum eftir seinna stríð 
komu hingað til lands nokkur hundruð Þjóðverjar og eftir uppreisnina í Ungverjalandi 
var tekið á móti rúmlega 50 flóttamönnum þaðan og þremur árum síðar komu hingað 
32 flóttamenn frá Júgóslavíu. Næsti stóri hópur flóttamanna var frá Víetnam 1979 en 
þaðan komu tæplega 100 flóttamenn. Tölur úr manntölum 1930, 1950 og 1960 sýna 
að rétt um 0,5% íbúa voru fæddir utan Norðurlanda (Ólöf Garðarsdóttir, Helga 
Katrín Tryggvadóttir og Guðjón Hauksson, 2009).  

Aðstæður á Íslandi eftir efnahagshrun ársins 2008 voru því um margt afar ólíkar 
aðstæðum í Færeyjum í lok 20. aldar svo ekki sé talað um Ísland í lok 19. aldar. 
Lýðfræðilega einkenndist fyrsti áratugur 21. aldar á Íslandi af mannfjölgun sem á sér 
vart hliðstæðu í öðrum vestrænum ríkjum á síðustu áratugum. Frá 2000 til 2008 
fjölgaði íbúum á Íslandi úr 279 þúsundum í rúm 315 þúsund eða um 13%. Mest var 

                                                           

1  Með náttúrulegri fólksfjölgun er átt við fædda umfram dána. Þar er sem sagt ekki tekið tillit til þeirra 
áhrifa sem fólksflutningar hafa á fólksfjölda.  
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fjölgunin að meðaltali 2,4% á ári 2006–2008 en mannfjölgun yfir 2% á ári telst vera 
mjög hröð (McNicoll, 2004). Mannfjöldi á Íslandi 1. janúar 2010 taldist vera 317.630 
sem var hálfu prósenti minni en árið áður en jafnframt rúmlega hálfu prósenti meiri en 
1. janúar 2008. Í upphafi árs 2010 hafði íbúum landsins því aðeins fækkað niður í það 
sem verið hafði u.þ.b. einu og hálfu ári fyrr. 

Þótt náttúruleg fjölgun hafi verið mikil á þessu tímabili er aðflutningur vinnuafls 
meginástæða örrar fólksfjölgunar. Á þensluskeiði fyrsta áratugar 21. aldar líktist mann-
fjöldaþróun á Íslandi raunar gorkúlubæ (boomtown) sem vex ógnarhratt vegna að-
flutnings vinnuafls (sjá t.d. Finsterbusch, 1982; Freudenburg, 1984). Þannig var að-
flutningur erlendra karlmanna á vinnualdri áberandi og hafði umtalsverð áhrif á 
aldursdreifingu og kynjahlutföll meðal íbúa landsins. Hlutfall erlendra ríkisborgara af 
heildaríbúafjölda jókst úr 2,6% árið 2000 í 7,6% árið 2009 (Hagstofa Íslands, 2010b). 
Árin 2005–2007 var flutningsjöfnuður2 hér á landi hærri en í nokkru öðru 
Evrópulandi (European Commission, 2010) og hlutfall erlendra ríkisborgara óx frá því 
að vera hið lægsta upp í að vera hið hæsta á Norðurlöndunum (Bjarnason og 
Gunnarsson, 2008).  

Í þessari rannsókn verður leitast við að skýra þau ferli sem leitt hafa til fólks-
fækkunar á Íslandi og áhrif þeirra á samsetningu þjóðarinnar. Í því skyni verður gerður 
greinarmunur á þeim íbúum landsins sem teljast vera af íslenskum uppruna og hinum 
sem flust hafa til landsins án þess að þeir eða foreldrar þeirra hafi fæðst hér á landi. 
Búast má við því að Íslendingar búi yfir félagslegum og menningarlegum auði sem að 
verulegu leyti er bundinn við íslenskt samfélag og myndi tapast við flutninga af landi 
brott. Tengsl við vini og fjölskyldu, starfsvettvangur og húseignir eru meðal þeirra 
þátta sem dregið geta úr líkum þess að flytja úr landi. Þótt búast megi við því að fleiri 
Íslendingar fari til náms eða starfa erlendis vegna atvinnuleysis og erfiðra aðstæðna hér 
á landi er ólíklegt að um stórfelldan landflótta sé að ræða. Búast má við því að meðal 
íbúa af íslenskum uppruna sé yngra fólk líklegra til að flytja af landi brott og karlmenn 
séu líklegri til að leita sér vinnu erlendis um lengri eða skemmri tíma vegna samdráttar 
í atvinnugreinum á borð við byggingarvinnu þar sem karlmenn eru í miklum meiri-
hluta. 

Búferlaflutningar milli landa eiga sér oft stað í nokkrum skrefum (Faist, 2000; 
Weeks, 2008). Oft hefjast slíkir flutningar á því að einn einstaklingur úr fjölskyldunni 
flytur milli landa í atvinnuskyni án þess að það sé endilega ætlunin að setjast þar að til 
frambúðar. Sumir hafa stutta viðdvöl en aðrir ílengjast og þegar þeir hafa samlagast 
hinu nýja samfélagi flytja makar þeirra, börn, foreldrar eða aðrir ættingjar oft til þeirra. 
Því má búast við því að efnahagshrunið hafi misjöfn áhrif á búsetu mismundandi hópa 
fólks af erlendum uppruna. Þeir sem lengst hafa dvalið á Íslandi, hafa aðlagast 
samfélaginu, lært tungumálið, keypt sér fasteign og jafnvel alið hér upp börn hafa 
svipaða menningarlega, félagslega og fjárhagslega hagsmuni af því að vera um kyrrt og 
þeir sem fæddir eru á Íslandi. Jafnframt er líklegt að margir fjölskyldumeðlimir sem 
stefna að því að flytja til ástvina sinna á Íslandi láti efnahagskreppuna ekki spilla 
slíkum áformum. Þeir sem skemur hafa dvalið og eru hér einir síns liðs eru hins vegar 
líklegri til að freista gæfunnar annars staðar þegar kreppir að hér á landi.  

 

  

                                                           
2  Með flutningsjöfnuði er átt við fjölda aðfluttra umfram brottflutta.  
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Gögn 

Rannsóknin fólst í úrvinnslu tölfræðilegra upplýsinga um mannfjölda og breytingar 
hans. Í flestum tilvikum var byggt á töflum í hagskýrslum og af vef Hagstofu Íslands 
en einnig voru upplýsingar sóttar í gagnagrunna í vörslu Hagstofunnar en þær byggja á 
upplýsingum úr þjóðskrár. Tölfræðilegar upplýsingar um búferlaflutninga milli landa 
byggja þannig á skráningu í íbúaskrá þjóðskrár. Þegar um nýskráningar er að ræða 
hefur skráning grundvallast á dvalarleyfi frá Útlendingastofnun. Til skamms tíma voru 
einungis þeir sem fengu dvalarleyfi til sex mánuða eða meira eru skráðir á íbúaskrá en 
frá árinu 2006 hafa einstaklingar yfirleitt verið færðir verið færðir á íbúaskrá hafi þeir í 
hyggju að hafa hér fasta búsetu í þrjá mánuði hið minnsta (Ómar S. Harðarson, 2010).  

Mikilvægt er að hafa í huga að nokkur óvissa um raunverulega tímasetningu 
flutnings. Nokkur dráttur getur orðið á því að útlendingar sem fá hér dvalarleyfi séu 
skráðir í íbúaskrá þjóðskrár og að sama skapi geta liðið nokkrir mánuðir eða jafnvel ár 
þar til einstaklingar sem hverfa af landi brott eru felldir úr íbúaskrá. Ákvörðun um slíkt 
byggir á athugun starfsmanna hjá þjóðskrá á dvalarleyfislengd hjá útlendingastofnun 
og skattagögnum og í sumum tilvikum berast upplýsingar um brottflutning frá 
vinnuveitanda. Loks er alvanalegt að einstaklingar sem fara til náms annars staðar en á 
Norðurlöndum séu áfram skráðir hér á landi. Einstaklingar sem flytjast innan Norður-
landanna þurfa þó að fylla út svokallað samnorrænt flutningsvottorð og þar er töf 
yfirleitt ekki veruleg. Af þessum sökum kunna upplýsingar um flutninga utan Norður-
landanna að vera tafðar (lagged) og kann það að valda ákveðinni bjögun í niðurstöðum 
rannsóknarinnar.  

Tafla 1. Bakgrunnur íslenskra og erlendra ríkisborgara 1. janúar 2010 (Hagstofa Íslands, 2010b) 

 

  Samtals 
Íslenskir 

ríkisborgarar 
Erlendir 

ríkisborgarar 
    Karlar Konur Karlar Konur 
Báðir foreldrar íslenskir 86 94 93 0 1 
Annað foreldri íslenskt  4 4 4 2 3 
Önnur kynslóð innflytjenda  1 0 0 3 4 
Fyrsta kynslóð innflytjenda 9 1 2 95 93 

 
 
Í rannsókninni er byggt á upplýsingum um íslenska og erlenda ríkisborgara. Þessi 

skipting er einföld og skýr og endurspeglar í grófum dráttum uppruna íbúa landsins. 
Eins og sjá má í töflu eitt eiga 98% karla og 97% kvenna með íslenskan ríkisborgara-
rétt annað eða bæði foreldri af íslenskum uppruna. Með sama hætti eru 98% karla og 
97% kvenna með erlendan ríkisborgararétt af fyrstu eða annarri kynslóð innflytjenda. 
Langflestir íslenskir ríkisborgarar eru því af íslenskum uppruna og langflestir erlendir 
ríkisborgarar eru af erlendum uppruna. Þó er rétt að hafa í huga að 20% fyrstu 
kynslóðar og 61% annarar kynslóðar innflytjenda eru með íslenskan ríkisborgararétt. 
Þessi hópur er 2–3% af öllum íslenskum ríkisborgurum og er talinn með þeim í 
eftirfarandi greiningu. 
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Niðurstöður 

Aldamótaárið 1900 voru Íslendingar rétt um 78 þúsund talsins, 1950 voru þeir ríflega 
140 þúsund og aldamótaárið 2000 voru landsmenn orðnir um 280 þúsund (Hagstofa 
Íslands, 2010d). Þessi mikla fólksfjölgun varð eingöngu vegna náttúrulegrar fjölgunar 
landsmanna. Flutningsjöfnuður var neikvæður í 64 ár af 20. öldinni og rúmlega níu 
þúsund fleiri einstaklingar fluttu frá landinu en til þess á öldinni. Á fyrstu átta árum 21. 
aldarinnar var flutningsjöfnuðurinn hins vegar jákvæður um rúmlega sextán þúsund 
manns, þar af fluttu rúmlega fimmtán þúsund fleiri til landsins en frá því á árunum 
2005–2007.  

Á mynd eitt má sjá flutningsjöfnuð íslenskra og erlendra ríkisborgara frá árinu 1961 
til 2009. Flutningsjöfnuður meðal íslenskra ríkisborgara var neikvæður nær öll ár frá 
árinu 1961. Fáir útlendingar fluttust búferlum hingað fyrr en á 10. áratug 20. aldarinnar 
en á þensluskeiðinu eftir aldamótin var flutningsjöfnuður hér hærri en annars staðar í 
Evrópu. Hæstur varð flutningsjöfnuður árið 2007 en það ár nam tala aðfluttra erlendra 
ríkisborgara 18 af hverjum 1000 landsmönnum. Í fáum Evrópulöndum var flutnings-
jöfnuður á þessu tímabili hærri en 2 af hverjum 1000 íbúum en einungis á Spáni og á 
Írlandi sjást viðlíka tölur og hér árin fyrir samdráttarskeiðið sem hófst árið 2008 
(European Commission, 2010).   
   

 

Mynd 1. Flutningsjöfnuður meðal íslenskra og erlendra ríkisborgara (Hagstofa Íslands, 2010c) 
 

Árið 2009 var flutningsjöfnuður hér neikvæður um 15 af hverjum 1000 íbúum. Um 
það bil helmingur þess var vegna brottflutnings íslenskra ríkisborgara en helmingur 
vegna brottflutnings erlendra ríkisborgara. Séu þessar tölur umreiknaðar sem 
flutningsjöfnuður fyrir hvorn hóp um sig kemur í ljós að flutningsjöfnuður var 
nokkurn veginn sá sami meðal erlendra og íslenskra ríkisborgara, -7,7 af hverjum 1000 
hjá íslenskum ríkisborgurum en -7,4 hjá erlendum.  

Samanburður við önnur samdáttarskeið hér á landi sýnir að flutningsjöfnuðurinn 
meðal íslenskra ríkisborgara var nokkurn veginn sá sami og hann var 1970 í kjölfar 
hruns síldarstofnsins en það ár fluttist allnokkur hópur búferlum, einkum til Norður-
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landanna og Ástralíu (Hagstofa Íslands, 1975, 1988). Þá var flutningsjöfnuður meðal 
íslenskra ríkisborgara sambærilegur við þessar tölur um miðbik 10. áratugarins en þá 
fjölgaði Íslendingum sem fluttust búferlum til Norðurlandanna, einkum til Danmerkur 
og Noregs (Hagstofa Íslands, 2010c).  

Samanborið við hrunið í Færeyjum á 10. áratugnum verður flutningsjöfnuður hér 
að teljast fremur hagstæður hvort sem litið er til þrenginganna um 1970 eða til 
flutninganna sem átt hafa sér stað frá hruni. Aðstæður voru líka mjög ólíkar því sem 
var hér á þensluskeiði, t.a.m. hafa erlendir ríkisborgarar verið fáir í Færeyjum og 
fólksfjölgun lítil. Á 10. áratugnum var brottflutningur frá Færeyjum mestur árin 1993 
og 1994 en þá var árlegur flutningsjöfnuður rúmlega -40 af 1000 íbúum, nær þrisvar 
sinnum meiri en hér árið 2009 (Nordisk statistisk årsbog, 2009). 

Í ljósi þess hve margir erlendir ríkisborgarar komu til Íslands misserin fyrir hrun 
verður að teljast athyglisvert hversu tiltölulega fáir erlendir ríkisborgarar hafa flutt af 
landi brott. Þannig voru aðfluttir umfram brottflutta erlenda ríkisborgara tæplega 
fimmtán þúsund árin 2005–2007 en árið 2009 voru brottfluttir erlendir ríkisborgarar 
tæplega 3.000 fleiri en aðfluttir. Þetta virðist benda til þess að einungis fáir þeirra sem 
komu hingað árin fyrir hrun hafi snúið heim enn sem komið er. 
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Tafla 2. Kynjahlutföll (fjöldi karla af hverjum 1000 konum) meðal aðfluttra og brottfluttra úr 
landi eftir ríkisfangi (Hagstofa Íslands, 2010c) 
 

 

 
Eins og sjá má í töflu tvö voru konur mun fleiri en karlar meðal innflytjenda hér á 

landi fram undir síðustu aldamót. Af hverjum 1000 konum komu sjaldan fleiri en 800 
karlar. Á þensluskeiðinu eftir aldamótin urðu karlar hins vegar mun fleiri en konur og 
frá árinu 2004 hafa karlar alla jafna verið mun fleiri meðal aðfluttra útlendinga en 
konur. Hæst varð hlutfallið árið 2006 nær 2.700 sem jafngildir því að hingað hafi 
komið nær þrisvar sinnum fleiri karlar en konur. Hreyfingin á körlum er líka greinilega 
meiri, jafnvel á mesta þensluskeiðinu fara mun fleiri karlar úr landi en konur.  

Skammtímaáhrif efnahagskreppunnar sem hófst haustið 2008 hafa einkum verið 
þau að karlmönnum af erlendum uppruna hefur fækkað en brottfluttir karlar voru 
talsvert meira en helmingi fleiri en brottfluttar konur árið 2009 og framan af árinu 
2010. Af mynd tvö má hins vegar sjá að þótt talsvert dagi úr flutningum til landsins á 
árinu 2009 frá því sem var árin 2004–2008 og flutningsjöfnuður sé vissulega nei-
kvæður voru erlendir ríkisborgarar sem komu hingað árið 2009 fleiri en nokkurt ár 
fyrir 2005. Hafa ber í huga að hátt hlutfall þeirra erlendu karlmanna sem hingað komu 
á árunum 2005-2007 komu hingað í tímabundna vinnu við virkja- og stóriðjufram-
kvæmdir. Gera má ráð fyrir að allnokkur hópur þessara einstaklinga hefði flutt af landi 

Aðfluttir Brottfluttir Aðfluttir Brottfluttir
1986 989,3 1.013,8 618,6 585,0
1987 1.001,5 1.014,7 679,9 613,1
1988 956,7 933,3 714,8 597,3
1989 859,6 955,9 661,2 680,7
1990 935,0 1.067,8 818,3 761,4
1991 999,1 985,1 681,1 687,2
1992 1.018,3 888,3 604,9 882,2
1993 1.022,0 990,1 622,2 692,2
1994 988,9 1.047,0 602,9 564,3
1995 1.060,9 1.137,9 558,1 649,1
1996 1.081,3 1.069,7 725,7 627,5
1997 1.070,5 1.079,0 777,5 742,0
1998 1.059,1 1.072,0 815,8 620,1
1999 997,9 1.038,4 856,7 834,6
2000 1.067,1 1.081,6 910,0 796,0
2001 997,6 1.000,7 902,4 765,2
2002 1.055,7 1.053,5 809,8 1.029,3
2003 1.032,0 1.035,7 903,0 807,5
2004 1.052,1 958,2 1.627,6 1.297,6
2005 1.036,2 948,3 2.179,3 1.399,0
2006 1.035,4 1.001,3 2.655,6 1.623,9
2007 1.046,9 987,7 2.051,1 4.401,9
2008 1.015,0 1.024,6 1.549,0 3.566,7
2009 1.049,0 1.190,1 1.079,7 2.337,8
jan-jún 201 1.170,8 1.266,3 1.054,9 1.765,4

Íslenskir ríkisborgarar Erlendir ríkisborgarar
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brott án þess að efnahagsþrengingar hefður komið til, einfaldlega vegna þess að fram-
kvæmdum sem hann vann við lauk. 
 

 

Mynd 2. Fjöldi aðfluttra erlendra ríkisborgara eftir kyni (Hagstofa Íslands, 2010a, 2010c) 
 

Í nýlegri skýrslu frá Hagstofu Íslands er bent á að frá árinu 1986 og fram yfir 
miðjan 10. áratuginn hafi verið mun algengara að fólk kæmi hingað einungis til 
skemmri tíma. Eftir að Ísland gerðist aðili að EES varð mun algengara að fólk settist 
hér að til langframa. Eftir aldamótin varð aftur breyting á þessu en þó einungis meðal 
karla. Þannig hækkaði endurhvarfshlutfall3 meðal þeirra karla sem komu hingað árin 
2004–2008 (Ómar S. Harðarson, 2010). 

En jafnvel þótt endurhvarfshlutfall hafi hækkað frá því sem var meðal útlendinga 
sem komu hingað frá miðjum 10. áratuginn og fyrstu ár 21. aldarinnar er líka 
athyglisvert að skoða hversu margir fara ekki. Töflur þrjú og fjögur sýna hlutfall þeirra 
erlendu einstaklinga sem komu til landsins á árunum 2000–2010 og voru hér enn hinn 
1. júlí 2010. Hér er miðað við nýskráða útlendinga, þ.e. þá einstaklinga sem koma í 
fyrsta sinn til landsins. Þetta hlutfall þeirra sem enn er á landinu er sýnt með tveimur 
aðferðum. Tafla þrjú sýnir hlutfall þeirra sem hafa flutt af landi brott frá því ári sem 
þeir komu til landsins. Tafla fjögur sýnir hins vegar sama hóp af öllum af þeim sem 
enn voru á landinu við upphaf efnahagsþrenginga í lok árs 2008. Töflurnar sýna 
hlutfall meðal fullorðinna eftir kyni. Einnig er sýnt hlutfall barna og eru börn hér 
skilgreind sem einstaklingar sem voru 16 ára og yngri í árslok 2008.  
  

                                                           
3  Með endurhvarfshlutfalli er átt við hlutfall þeirra sem hverfa aftur heim eftir dvöl erlendis. Í greiningu 

Hagstofu Íslands er miðað við endurhvarfshlutfall innan 7 ára frá brottför.  
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Tafla 3. Hlutfall útlendinga sem enn voru á landinu 1. júlí 2010 eftir komuári (Hagstofa Íslands, 
2010e) 

 
 
 

Tafla 4. Hlutfall útlendinga sem ekki fluttu erlendis eftir 31. desember 2008 eftir komuári 
(Hagstofa Íslands, 2010e) 

 
 

Töflur 3 og 4 sýna að af þeim sem komu hingað fyrir 2004 var áþekkt hlutfall karla 
og kvenna ílentist hér (rúmlega 40%). Eins og vænta mátti var hlutfallið hærra meðal 
barna enda barnafjölskyldur alla jafna líklegri til að ílendast (tafla 3). Efnahags-
þrengingar virðast ekki hafa haft umtalsverð áhrif á þennan hóp, af töflu 4 má sjá að 
langflestir þeirra sem komu hingað á árunum 2000–2004 voru hér enn í árslok 2008 
voru hér áfram þrátt fyrir hrun (81%–91%).  

Verulegur munur reynist vera á körlum og konum meðal þeirra sem komu hingað 
eftir 2003. Innan við fjórðungur karla sem komu á árabilinu 2004–2006 er enn 
búsettur hér. Þetta þarf í sjálfu sér ekki að koma á óvart þegar haft í huga að á íbúaskrá 
eru færðir þeir sem höfðu dvalarleyfi til mjög skamms tíma. Í ljósi þess hve hátt 
hlutfall vinnuaflsins í stjóriðjuframkvæmdum og byggingariðnaði á þessum tíma 
byggði á tímabundnu vinnuafli sem oft kom á vegum erlendra starfsmannaleiga er ekki 
að undra þótt hlutfall karla sem ílentust lækkaði fyrir þann hóp karla sem kom hingað 
á mesta þensluskeiðinu (tafla 3).  

Hlutfall kvenna sem ílentust er hins vegar óbreytt frá því sem var meðal kynsystra 
þeirra sem komu fyrir 2004. Svipuð mynd blasir við sé einungis litið til þeirra sem voru 
hér enn í árslok 2008 (mynd 4). Þannig eru líkurnar á því að konur og börn sem koma 
til landsins verði hér til frambúðar mun meiri en meðal karla. Þó er athyglisvert í ljósi 
hins mikla samdráttar í byggingariðnaði sem orðið hefur frá árinu 2008 að um 

Komuár
Alls Karlar Konur Börn

2000 41,5 39,7 39,6 66,3
2001 46,5 41,9 47,4 66,5
2002 47,5 40,8 45,3 77,0
2003 48,7 40,6 45,1 83,3
2004 33,4 21,7 44,5 69,2
2005 34,2 23,5 50,2 78,8
2006 32,3 23,7 49,6 62,9
2007 45,3 35,4 57,4 74,9
2008 51,6 39,7 64,1 78,1

Komuár
Alls Karlar Konur Börn

2000 87,6 84,8 89,7 90,5
2001 88,1 83,9 91,3 90,2
2002 87,5 81,4 89,4 94,7
2003 88,9 85,5 88,1 95,7
2004 78,0 67,4 83,0 95,7
2005 76,6 67,9 83,6 93,0
2006 66,6 58,0 76,8 85,4
2007 65,5 56,0 74,8 86,9
2008 61,9 51,7 70,0 82,3
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helmingur þeirra karla sem komu hingað árin 2004–2008 og voru hér enn í árslok 
2008 skuli enn vera búsettur hér.   

Umræða 

Fólksfækkun á Íslandi fyrstu misserin eftir efnahagshrun ársins 2008 hefur verið 
óveruleg eða um hálft prósent. Flutningsjöfnuður íslenskra ríkisborgara hefur verið 
neikvæður eftir hrun en vegna náttúrulegrar fólksfjölgunar hefur þeim þó ekki fækkað 
hér á landi. Flutningsjöfnuður Íslendinga árið 2009 er sambærilegur við árið 1970 í 
samdráttarskeiðið í kjölfar hruns síldarstofnsins. Enn sem komið er virðist því ekki 
brostinn á stórfelldur landflótti á borð við vesturheimsferðir Íslendinga fyrir rúmri öld. 
Í þessu samhengi er þó rétt að hafa í huga að alla jafna líður nokkur tími þar til fólk 
tekur sig upp og flytur búferlum. Þannig voru flutningar meiri undir lok efnahags-
lægðarinnar um 1970 en var fyrstu misserin. Þá er ekki enn ljóst hversu lengi 
núverandi efnahagslægð mun standa yfir. Verði núverandi efnahagslægð lengri og 
dýpri en fyrri lægðir kunna áhrifin á fólksflutninga að vara lengur.  

Sterk hefð er fyrir því að Íslendingar fari tímabundið til útlanda bæði til náms og 
vinnu. Undanfarna tvo áratugi hafa 10–12 af hverjum 1000 íslenskum ríkisborgurum 
flutt til útlanda sem er mun meira en meðal ríkisborgara frá hinum Norðurlöndunum 
(Nordisk statistisk årsbog, 2009). Endurkomuhlutfall Íslendinga er hins vegar líka hátt, 
en nær 80% allra þeirra Íslendinga sem flytjast til útlanda snúa aftur innan 7 ára frá 
brottför (Brynjólfur Sigurjónsson og Ómar Harðarson, 2009). Í kjölfar hrunsins hafa 
þó fleiri íslenskir karlar en konur flutt af landi brott og gæti það verið vísir að 
svonefndum keðjuflutningum þar sem karlinn flytur fyrst en fjölskyldan í kjölfarið. Því 
gæti auknir flutningar íslenskra ríkisborgara verið framundan.   

Erlendum ríkisborgurum hefur hins vegar fækkað um 10% eftir efnahagshrunið og 
hlutfall erlendra ríkisborgara af íbúafjöldanum hefur jafnframt lækkað úr 7,6% í 6,8%. 
Karlmenn með erlendan ríkisborgararétt voru mun fleiri hér á landi en konur en eftir 
efnahagshrunið hefur kynjahlutfallið jafnast og börnum með erlendan ríkisborgararétt 
hefur fjölgað. Karlar með erlendan ríkisborgararétt sem höfðu dvalið hér á landi í 
fimm ár eða lengur og konur sem höfðu dvalið í þrjú ár eða lengur eru mun líklegri til 
að vera hér enn en þau sem skemur hafa dvalið. Enn flytja fleiri karlar en konur með 
erlendan ríkisborgararétt úr landi en kynjahlutfallið er nánast jafnt meðal þeirra sem 
flutt hafa til landsins eftir hrun.  

Meirihluti erlendra ríkisborgara hefur kosið að búa áfram á Íslandi eftir hrun og eru 
ástæðurnar eflaust svipaðar og hjá þeim mikla meirihluta íslenskra ríkisborgara sem 
hefur kosið að gera slíkt hið sama. Þótt atvinnuleysi hafi aukist mikið eru flestir í vinnu 
og hafa nóg að bíta og brenna. Þá geta fjölskyldu- og vinatengsl á Íslandi og sátt með 
félagsgerð og menningu landsins dregið úr áhuga fólks á því að leita út fyrir lands-
steinana. Erlendir ríkisborgarar hafa í mörgum tilvikum sambærileg tengsl við 
upprunaland sitt en þrátt fyrir versnandi lífskjör hér á landi er ekki víst að þau séu 
betri þar. Þannig hafa Anna Wojtynska og Malgorzata Zielinska (2010) til dæmis bent 
á að atvinnuleysi í Póllandi sé meira en á Íslandi og atvinnuleysistryggingar að mörgu 
leyti lakari. Því sé ekki endilega ástæða fyrir pólska ríkisborgara sem hafa áunnið sér 
rétt til atvinnuleysisbóta á Íslandi að snúa aftur til Póllands. 

Lýðfræðilega má því segja að samsetning hins erlenda mannfjölda minni síður á 
gorkúlubæ (boomtown) en áður og svipi meira til innlenda mannfjöldans. Það bendir til 
þess að íslenskt fjölmenningarsamfélag sé að þroskast og ná jafnvægi eftir mikla þenslu 
undangenginna ára. 
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Jón Sigurðsson forseti og aðild Íslands að 
Evrópusambandinu 

Páll Björnsson 

„Það er merkilegt hvað menn eru duglegir við að draga fram Jón Sigurðsson og reyna 
að gera hann að samherja sínum“ (Egill Helgason, 2009). Tilefni þessara ummæla voru 
tíðar vísanir stuðningsmanna en þó einkum andstæðinga aðildar Íslands að Evrópu-
sambandinu til Jóns Sigurðssonar forseta (1811–1879). Spurningin er áhugaverð: 
Hvernig má það vera að Jón Sigurðsson, sem gegndi forystu í sjálfstæðisbaráttu 
Íslendinga á 19. öld, skuli ganga aftur í umræðum um þjóðfélagsmál á Íslandi þótt 
langt sé um liðið frá andláti hans? Til þess að skoða þetta verður fyrst leitað svara við 
þeirri spurningu hverjir hafi einkum nýtt sér Jón, þ.e.a.s. hvort það séu bæði and-
stæðingar og stuðningsmenn aukinnar Evrópusamvinnu Íslands og einnig hvort fólk 
úr ólíkum stjórnmálaflokkum hafi gert það. Þá verður kannað hvernig Jón hefur verið 
notaður, t.d. hvort notendurnir styðjist mikið við sömu vísanir í verk hans eða túlkanir 
á honum. Þessi orðræða verður m.ö.o. flokkuð og greind um leið og hugað verður að 
því hvort vísanir til Jóns séu merki um að hann gegni ákveðnu hlutverki sem þjóð-
ernislegt sameiningartákn. 

Gögnin sem voru notuð í þessari rannsókn eru einkum þrenns konar. Í fyrsta lagi 
var leitað í blaða- og tímaritsgreinum með aðstoð gagnagrunnsins timarit.is. Leitað var 
að öllum orðasamböndum þar sem orðastrengirnir „Jón forseti“ og „Jón Sigurðsson 
forseti“ komu fyrir, í öllum föllum. Blaða- og tímaritsgreinarnar, sem fundust með 
þessu móti, reyndust samtals vera 47 og eru frá árunum 1989 til 2010. Með svipuðum 
hætti var leitað á veraldarvefnum með aðstoð google-leitarvélarinnar og gaf sú leit 55 
færslur. Loks voru skoðaðar þær hátíðarræður sem fluttar hafa verið árlega á 
Hrafnseyri við Arnarfjörð þann 17. júní á undanförnum 30 árum.  

Ófáar rannsóknir hafa verið gerðar á Jóni Sigurðssyni, lífshlaupi hans, hugmyndum 
og pólitísku starfi. Þar hafa fjölmargir fræðimenn lagt mikið af mörkum, t.a.m. Páll 
Eggert Ólason (1929–1933), Sverrir Kristjánsson (1981), Lúðvík Kristjánsson (1961, 
1991), Einar Laxness (1979) og Guðjón Friðriksson (2002–2003). Framhaldslíf Jóns 
Sigurðssonar eftir andlát hans árið 1879, þ.e. saga minninga um hann eða ímyndar 
hans, hefur á hinn bóginn frekar lítið verið rannsakað. Þó mætti nefna að fyrir tæpum 
tveimur áratugum benti Guðmundur Hálfdanarson á að Íslendingar hafi „alla tíð lesið 
málflutning Jóns út frá sínum eigin forsendum og skilið það eitt úr sem þeim hefur 
fallið í geð“ (Guðmundur Hálfdanarson, 1993, bls. 38). Áratug síðar benti Guðundur á 
að „engin goðgá“ væri að líta á Jón Sigurðsson „sem táknrænan föður þess þjóðríkis 
sem varð til á Íslandi á fyrstu áratugum tuttugustu aldar“ (Guðmundur Hálfdanarson, 
2001, bls. 96). Fleiri rannsóknir mætti nefna þar sem gildi Jóns í samtímanum hefur 
verið rætt (Guðmundur Hálfdanarson, 2009; Sverrir Jakobsson, 2003). Með þessari 
rannsókn er leitast við að kafa aðeins dýpra í þetta efni með því að skoða einn anga 
þess, þ.e. nýtingu ímyndar Jóns Sigurðssonar í umræðum um þátttöku Íslands í sam-
vinnu Evrópuríkja. Rétt er að geta þess að þær niðurstöður sem hér er kynntar eru 
afmarkaður hluti af umfangsmikilli rannsókn höfundar á því hvernig Jón Sigurðsson 
forseti hefur verið nýttur á mörgum sviðum sem táknmynd frá andláti hans til dagsins 
í dag. 
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Notkunin á Jóni forseta 

Ein fyrstu merkin um að Jón Sigurðsson hafi verið nýttur í umræðunni um aðild 
Íslands að Evrópubandalaginu/Evrópusambandinu eru frá 17. júní 1988. Þá flutti Jón 
Sigurðsson (1988), dóms-, kirkjumála- og viðskiptaráðherra hina árlegu hátíðarræðu á 
Hrafnseyri. Hann ræddi mest um afmælisbarnið, alnafna sinn, þ.á m. um baráttu hans 
fyrir verslunarfrelsi. Mest lofaði hann þó forsetann fyrir hve hratt og vel hann hafi 
brugðist við nýjum aðstæðum. Síðan sneri ræðumaður sér að samtímanum og benti á 
að meðal þess sem nú væri að breytast væri „staða Íslands í samfélagi þjóðanna“: Hún 
verði „á næstu árum og áratugum ekki hvað síst háð miklum breytingum, sem eru að 
verða í samstarfi Evrópuþjóða“ (Jón Sigurðsson, 1988, bls. 6–7). Hér er talað í 
kringum hlutina en breytingar lágu í loftinu. Eftir þeim tók Ingvar Gíslason, ritstjóri 
Tímans, en hann flutti hátíðarræðuna á Hrafnseyri árið 1989: „Ég neita því ekki að mér 
finnst eins og ýmsir ungir menntamenn og þeir sem sækjast eftir áhrifum í 
þjóðfélaginu, séu farnir að leggja annan skilning í sjálfstæðishugtakið en viðgengist 
hefur.“ Hann óskaði sér að fólk myndi tileinka sér ákveðna íhaldssemi í þessum efnum: 
„Með þeim hætti ber að halda uppi merki Jóns Sigurðssonar. Þannig höldum við 
minningu hans í heiðri. Boðskap Jóns Sigurðssonar eigum við að lesa áfram, en ekki 
aftur á bak“ (Ingvar Gíslason, 1989, bls. 7). Tilhneigingar til að tengja Jón forseta við 
Evrópumálin voru greinilega hafnar.  

Vorið 1989 birti Morgunblaðið frétt um könnun Félagsvísindastofnunar á hug 
1.500 Íslendinga til Evrópubandalagsins. Niðurstöðurnar komu ýmsum á óvart því að 
54% þeirra sem tóku afstöðu voru hlynntir því að Ísland sækti um aðild að 
bandalaginu en þriðjungur reyndist óákveðinn; mestur stuðningur var meðal ungs 
fólks („54% þeirra“, 1989). Niðurstaðan hreyfði við mörgum, þ.á m. Jóni Gunnarssyni, 
lektor við HÍ, sem ritaði langa grein í Morgunblaðið þar sem hann lýsti því yfir að 
hann hefði sagt „nei“ ef hringt hefði verið í hann (Jón Gunnarsson, 1989). Með því 
hefði hann örugglega lent í góðum félagsskap, þ.e.a.s. með Jóni forseta og reyndar 
einnig Thomas Jefferson. 

Umræðan um aukna þátttöku Íslendinga í samvinnu Evrópuþjóða var að fara í 
gang fyrir alvöru. Það sést best á þjóðhátíðaræðu Þorsteins Pálsson, þáverandi 
formanns Sjálfstæðisflokksins, sem hann flutti á Eyrarbakka 17. júní sama ár. Hann 
vitnaði í Jón Sigurðsson og hrósaði honum á ýmsa lund fyrir að berjast fyrir sjálfstæði 
og hagsmunum Íslands. Varðandi hættuna af erlendum áhrifnum vitnaði Þorsteinn 
hins vegar í þessi orð Jóns úr bréfi hans til Jens bróður síns árið 1866: „Látum þá alla 
svelgja okkur í þeim skilningi að þeir eigi við okkur kaup og viðskipti ...“. Um leið 
minnti Þorsteinn á að Evrópubandalagið hefði „sett sér markmið um frjáls viðskipti 
og samskipti á flestum sviðum. Aðrar þjóðir ræða um það hvernig megi tengjast 
þessari nýju frjálsræðisbylgju í Evrópu.“ Og bætti síðan við: „Við ætlum okkur 
sannarlega ekki einungis að verða Evrópubúar heldur fyrst og fremst Íslendingar í 
samvinnu frjálsra þjóða í Evrópu. Ísland á ekki að vera eyland nema í landfræðilegum 
skilningi. Einangrun Íslands á þessum miklu breytingartímum myndi þýða stöðnum og 
afturför“ („Frelsið er“, 1989). Ræðan er annars merkileg fyrir þær sakir að Þorsteinn 
taldi mögulegt að Berlínarmúrinn félli, u.þ.b. hálfu ári áður en það gerðist; þá taldi 
hann þá „draumsýn“ ekki lengur óhugsandi að Evrópa yrði „ein álfa og frjáls“. 
Viðbrögðin við ræðunni virðast ekki hafa verið mikil. Þó má ætla að Matthías 
Johannesson sé að bregðast við þessum vangaveltum Þorsteins í dálki sínum 
„Helgispjalli“ í Morgunblaðinu fáum dögum síðar. „Enn vitjar Evrópa Íslands“, sagði 
Matthías og minnti á að Jón Sigurðsson og aðrir „fullhugar“ sjálfstæðisbaráttunnar 
hefðu haft „þjóðlega menntastefnu og fornar bókmenntir í hávegum. Það mættum við 
ekki sízt hafa í huga nú á tímum, þegar Evrópubandalagið réttir að okkur epli í Eden 
allsnægtanna“ („Helgispjall“,1989). 
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Á næstu árum ber Jón Sigurðsson forseti talsvert á góma í Evrópuumræðunni. 
Guðmundur Magnússon (1990) sagnfræðingur fullyrti að þá, eins og á liðnum öldum, 
tækjust á tvö sjónarmið, annars vegar íhaldssemi og einangrun, og hins vegar fram-
sækni og alþjóðalyndi. Á 19. öld hafi Jón forseti verið talsmaður þess síðarnefnda, en í 
samtímanum væru vinstrisinnaðir andstæðingar Evrópubandalagsins talsmenn 
einangrunarhyggju og í afstöðu þeirra birtist forneskja. Ólafur Oddsson (1990) 
íslenskufræðingur benti hins vegar á að samstarf við Evrópuþjóðirnar mætti ekki verða 
til þess að fullveldi þjóðarinnar, sem Jón Sigurðsson hefði barist svo dyggilega fyrir, 
yrði ekki skert. Á þessum dæmum sést greinilega hvernig Jón forseti er nýttur og settur 
í sögulegt samhengi. Aðrir beittu einfaldari röksemdafærslum, t.d. þeirri að það væri 
dæmi um minnimáttarkennd að vilja ganga í bandalagið. Til samanburðar hafi Jón 
forseti búið lengstum í Danmörku og aldrei látið neinn bilbug á sér finna. Annars 
hefði Ísland ekki orðið sjálfstætt ríki (Lúðvig Eggertsson, 1990). Einfaldar vísanir í hin 
þekktu lokaorð Þjóðfundarins 1851, „Vér mótmælum allir“, voru einnig notaðar 
(Guðrún J. Halldórsdóttir, 1991; Valtýr Guðmundsson, 1991). 

Einnig bar nokkuð á því að menn bæru andstæðinga nánari samvinnu Íslendinga 
við Evrópu saman við kunnar persónur úr Íslandssögunni, gjarnan Gissur jarl. Hann 
var fulltrúi hins illa á meðan fulltrúi þess góða var Jón forseti (Páll Sigurjónsson, 1991). 
Í slíkum uppstillingum fólst ekki aðeins umdeild þjóðernistúlkun á hlutverki Gissurar á 
13. öld, þ.e.a.s. mörkun hans sem svikara, heldur einnig tilraun til þess að skilgreina 
viðhorf stuðningsmanna Evrópusamvinnu sem svikráð við þjóðina. Ritstjórar Tímans 
beittu slíku líkingamáli t.a.m. sumarið 1991 („Tímabréfið“, 1991): 

 
Svo er komið að íslenskir ráðamenn, og helst þeir sem ættir rekja til 
bernskuslóða Jóns Sigurðssonar og eru jafnvel alnafnar hans, eru farnir að lesa 
boðskap forsetans aftur á bak, vinda ofan af öllu því sem fyrri kynslóðir þessarar 
aldar hafa verið að snúa sér í hag með stofnun sjálfstæðs og fullvalda ríkis í anda 
Jóns Sigurðssonar eins og hann gaf frekast tilefni til. 
 

Og hvað vildu ritstjórarnir í staðinn? 
 

Þessar kenningar (krata og nýkapítalista) boða það fyrst og fremst að setja skuli 
punktinn aftan við sjálfstæðishugsjón Íslendinga eins og hún þróaðist í anda 
Jóns forseta og lauk með stofnun lýðveldis 1944. En þær gera meira. Þessum 
kenningum er ekki aðeins ætlað að ljúka því skeiði Íslandssögunnar sem kennt er 
við sjálfstæðisbaráttu og hugsjón hins frjálsa lýðveldis. Þeim er auðvitað ætlað að 
vera upphaf nýs tíma þar sem menn sjá Ísland fyrir sér sem stjórnskipulegan 
hluta Stór-Evrópu og Íslendinga sem þegna voldugra bandaríkja, þegar fram líða 
stundir. Það er að vísu rétt að þetta á ekki að gerast í einu stökki, heldur stig af 
stigi, „með milliríkjasamningum“. 
 

Og síðan fylgir hinn sögulegi samanburður: 
 

Raunar hafa Íslendingar æfingu frá fyrri öldum í að afsala sér innlendu forræði 
og gerast þegnar útlendra valdhafa með milliríkjasamningi sem er Gamli sáttmáli. 
En það er tilfinningalaus maður á mikilleik þjóðarsögunnar sem ekki finnur 
hversu tragiskt það er, þegar íslenskir valdamenn geta ekki látið 20. öldina líða til 
loka án þess að fella merki Jóns Sigurðssonar, en hefja á loft fána Gissurar 
Þorvaldssonar. 
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Greinilegt er að ritstjórarnir ― líklega Ingvar Gíslason því að fyrstu línurnar hér eru 
svipaðar og í Hrafnseyrarræðu hans árið 1989 sem vitnað var til hér að framan ― litu á 
mögulegar breytingar á stöðu Íslands sem ein mestu þáttaskil í sögu þjóðarinnar. Að 
kalla á aðstoð frá Jóni forseta var hins vegar ekkert nýtt. Hér er spjótunum beint að 
Jóni Sigurðssyni viðskiptaráðherra, en utanríkisráðherrann, Jón Baldvin Hannibalsson, 
lenti einnig í skotlínunni. Þórarinn Þórarinsson (1991), fyrrverandi ritstjóri Tímans, 
lagði t.d. áherslu á hlut Jóns forseta í því að færa löggjafarvaldið inn í landið. Með 
EES-samningnum ætlaði Jón Baldvin hins vegar að stefna í þveröfuga átt: „Það er ekki 
ofmælt að tveir ólíkustu mennirnir í sjálfstæðissögu Íslands varðandi löggjafarvald 
Alþings séu þeir Jón forseti og Jón Baldvin Hannibalsson.“ Þórarinn (1992) taldi 
einnig þá sem berðust fyrir aukinni Evrópusamvinnu Íslendinga vera farna að dreyma 
um nýjar Jótlandsheiðar og vísaði með því til tveggja alda gamallar hugmyndar um að 
flytja Íslendinga til Jótlands á tímum móðuharðindanna. Og hvernig gátu þeir eignast 
hinar nýju Jótlandsheiðar: Með því „... að hverfa frá fullveldishugmynd Jóns forseta og 
sætta sig við að vera útskagi Evrópubandalagsins.“ Í svipuðum dúr er sú röksemda-
færsla Önnu Snæbjörnsdóttur (1992) um að Jón forseti hefði fórnað ævi sinni og 
kröftum til að Íslendingar yrðu sjálfstæðir. Nú standi hins vegar hið „unga íslenska 
lýðveldi ... frammi fyrir því að þess eigin börn svíkist aftan að því.“ Svik 
„barnanna“ beinast því að Jóni Sigurðssyni, þau bregði sér í líki Gissurar jarls, vilji gera 
nýjan Gamla sáttmála og láta flytja Íslendinga á Jótlandsheiðarnar. Slíkt líkingamál 
hefur bæði verið notað fyrr og síðar hérlendis, t.a.m. í Icesave-deilum undangenginna 
missera (Guðmundur Hálfdanarson, 2009). 

Einnig var sú hugmynd á kreiki að samtímafólk gæti hafið sig upp í hóp manna 
eins og Jóns forseta með ákveðnum aðgerðum í Evrópumálunum. Sumir höfðu vonað 
að Vígdís Finnbogadóttir yrði fyrsti forseti lýðveldisins til þess að beita neitunarvaldi 
þegar EES-samningurinn var samþykktur á Alþingi árið 1993. Af því varð þó ekki. Ári 
síðar benti Hannes M. Þórðarson (1994) á að þá hefði „blessunin hún Vigdís [getað] 
neitað að skrifa undir, og hefði þá orðið þjóðhetja og verið sett á bekk með Jóni 
forseta og öðrum valinkunnum mönnum ...“. Enn einu sinni er Jóni teflt fram sem 
tákni um æskilega breytni. 

Davíð Oddsson, þáverandi forsætisráðherra, lét ekki sitt eftir liggja í því að tengja 
Jón forseta við Evrópusambandsumræðuna. Í þjóðhátíðarræðu sinni 17. júní 1992, ári 
áður en EES-samningurinn var samþykktur, gat hann þess hvernig Jón Sigurðsson 
hefði hafið „á loft merki sinnar þjóðar, viljans merki, merki sem aldrei mun falla, 
merki sem lengst og best hefur dugað okkur.“ Síðan lýsti hann samningnum sem 
„gullnum meðalvegi“ og gaf þannig sterklega í skyn að verið væri að fylgja 
merkisberanum Jóni forseta („Lífskjaraskerðing blasir“, 1992). Þremur árum síðar, við 
sama tækifæri, tók Davíð Oddsson skýra afstöðu gegn aðild Íslands að Evrópu-
sambandinu. Hann lagði áherslu á baráttu Jóns Sigurðssonar fyrir sjálfstæði landsins 
og bætti við að innganga í Evrópusambandið myndi þýða að staða Alþingis yrði eins 
og þegar það var endurreist árið 1845. Hann lagði áherslu á að Jón forseti hefði ekki 
eitt augnablik efast um tilverurétt þjóðarinnar. Það sé þess vegna „þyngra en tárum 
taki, þegar velmenntað og velmeinandi fólk er uppfullt af vanmetakennd fyrir 
þjóðarinnar hönd“ („Lærum Ísland“, 1995). Að vilja aðild að Evrópusambandinu 
jafngilti því svikum við Jón forseta. 

Ræða Davíðs framkallaði nokkur viðbrögð vegna nýtingar hans á Jóni forseta. 
Alþýðublaðið vakti t.d. athygli á þeim samhljóm sem forsætisráðherrann taldi sig sjá 
milli hugmynda Jóns og andstöðunnar við Evrópusambandsaðild Íslands 
(„„Rugludallarnir“ og“, 1995). Annar ritstjóra blaðsins, Hrafn Jökulsson (1995), ritaði 
síðan grein þar sem hann gagnrýndi ráðherrann harðlega. Hrafn taldi hann lítið þekkja 
til skrifa Jóns og vísaði til sömu orða og Þorsteinn Pálsson hafði gert sex árum fyrr, og 
vitnað var til hér að framan, að Íslendingar ættu að leyfa erlendum þjóðum að svelgja 
sig, í þeirri merkingu að þær myndu eiga við þá viðskipti. „Nei, Davíð Oddsson á 
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ekkert sameiginlegt með Jóni Sigurðssyni,“ sagði Hrafn undir lok greinar sinnar og 
bætti við: „Vilji hann hins vegar finna sér sálufélaga frá síðustu öld [þ.e. 19. öld] ― þá 
væri honum nær að halla sér upp að Trampe sáluga greifa. Þar fyndi Davíð Oddsson 
mann sem var álíka mikið á móti samtímanum og hann er sjálfur.“ Með því að líkja 
Davíð við helsta andstæðing Jóns forseta á Þjóðfundinum 1851, þá lagði Hrafn 
sérstaka áherslu á það að Jón myndi, væri hann lífs, vilja nánara samband Íslands við 
Evrópusambandið. 

Ekki breyttust skoðanir Davíðs Oddssonar við þessi skrif. Í gamlaársdagsræðu 
sinni árið 1999 áréttaði forsætisráðherrann andstöðu sína við aðild Íslands að Evrópu-
sambandinu sem hann skilgreindi nú sem sambandsríki og leitaði síðan halds í þeim 
orðum Jóns forseta að farsælast væri fyrir Íslendinga að eiga viðskipti við mörg lönd 
en ekki aðeins eitt („Framkvæmdaviljinn dráttarklár“, 2000). Og svipuð viðhorf 
ómuðu í hátíðarræðu ráðherrans á Hrafnseyri 17. júní 2001 þar sem hann sagði: „Það 
vafðist ... aldrei fyrir Jóni Sigurðssyni að frjálsri og fullvalda þjóð myndi farnast betur 
en þeirri sem misst hefði forsjá sína að öllu eða verulegu leyti í annarra 
hendur“ (Davíð Oddsson, 2001). 

Fleiri stjórnmálaleiðtogar urðu þátttakendur í þessu ferli. Jón Baldvin Hannibalsson 
(1997), sem flutti hátíðarræðu á Hrafnseyri í tilefni þjóðhátíðardagsins 1997, ræddi t.d. 
mest um Jón forseta, nútímavæðingu Íslands og tengslin við önnur lönd. Jón Baldvin 
velti m.a. fyrir sér hvaða afstöðu Jón Sigurðsson hefði tekið til aðildar Íslendinga að 
Evrópusambandinu og sagðist reyndar ekkert geta fullyrt um það en vísaði hins vegar 
til sömu orða Jóns og Þorsteinn Pálsson hafði gert 1989 og Hrafn Jökulsson sex árum 
síðar: „Þú heldur að einhver svelgi okkur. Látum þá alla svelgja okkur í þeim skilningi 
að þeir eigi við okkur kaup og viðskipti ...“. Jón Baldvin var allavega sannfærður um 
að Jón hefði stutt EES-samninginn. Ræðan kallaði fram viðbrögð. Eggert Haukdal 
(1997), fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins, fullyrti t.d. að hún hefði hneykslað 
marga. Það væri fjarstæða „að telja þann mann, sem best hefir barist fyrir sjálfstæði og 
fullveldi Íslands, vilja svipta okkur forræði í veigamiklum málum með inngöngu í ESB. 
Það eru gróflega móðgandi orð og kaldhæðnislegt að mæla þau á fæðingarstað Jóns 
forseta og fæðingardegi.“  

Það voru ekki aðeins stjórnmálamenn sem voru gagnrýndir fyrir að tengja Evrópu-
sambandsaðildina við Jón forseta. Þorvaldur Gylfason, prófessor í hagfræði, er ekki 
aðeins þekktur fyrir stuðning við nánari tengslum Íslands við Evrópusambandið, 
heldur einnig fyrir áhuga sinn á Jóni Sigurðssyni forseta. Þetta tvennt tengdi hann 
saman í heimildamynd og bók (1998). Þar leiddi hann líkur að því að vegna áhuga síns 
á fríverslun myndi Jón Sigurðsson vera jákvæður gagnvart Evrópusambandinu. Nú var 
andmæla að vænta. Árni Bergmann (1998) rithöfundur taldi að Jón forseti hefði verið 
grátt leikinn af Þorvaldi. Hann benti á að aðild að sambandinu myndi þýða að vald 
ákvarðana yrði í vaxandi mæli flutt til Brussel: „Í ljósi þess liggur beint við að kalla Jón 
Sigurðsson bandamann andstæðinga aðildar að Evrópusambandinu...“ en bætti svo 
við: „... það skal ekki gert hér vegna þess að slík samanburðarstökk fram og aftur í 
tíma eru meira eða minna út í hött.“ Á svipuðum nótum gagnrýni Ragnar Arnalds 
(1998) málflutning Þorvalds. 

Á næstu árum er eins og verði hlé á þessum tengingum Jóns forseta við spurning-
una um aðild Íslands að Evrópusambandinu. Þó má nefna að Halldór Ásgrímsson 
(2002) þáverandi utanríkisráðherra hélt hátíðarræðuna á Hrafnseyri 17. júní 2002 og 
tengdi Jón forseta við umræðuna um Evrópusambandið. Hann lagði áherslu á 
mikilvægi samvinnu Íslands við aðrar þjóðir á tímum aukinnar hnattvæðingar og 
almennt voru viðhorf hans til sambandsins jákvæð: „Þegar menn deila kjörum með 
öðrum, jafnvel fullveldi, verða hinir sömu að eiga fulla aðild að sameiginlegum 
ákvörðunum er varð framtíðarhag.“ Þá vísaði Halldór til stuðnings Jóns forseta við 
erlendar fjárfestingar í Dýrafirði upp úr miðri 19. öld og bætti við að „vísdómur Jóns 
Sigurðssonar“ ætti jafn vel við þá og nú: „Enn finnast þeir, sem kjósa einangrun og 
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hræðast hið óþekkta,“ sem voru greinilega skýr skilaboð til Davíðs Oddssonar. Mesta 
áherslu lagði Halldór síðan á þau sömu orð Jóns forseta og Þorsteinn Pálsson, Hrafn 
Jökulsson og Jón Baldvin höfðu gert, þ.e. að leyfa öðrum að svelgja sig, eins og vitnað 
var til hér að framan. 

Á allra síðustu árum hefur umræðan um Evrópusambandið og Jón Sigurðsson 
aftur orðið fjörugri. Þorsteinn Pálsson (2007), þáverandi ritstjóri Fréttablaðsins, hélt 
t.a.m. hátíðarræðuna á Hrafnseyri 17. júní 2007 þar sem hann lagði áherslu á erlenda 
strauma hérlendis. Þjóðhátíðardagurinn ætti ekki að vera rómantísk hugljómun heldur 
ætti fólk að nota hann til að leggja kalt mat á hlutina: „Stundum er eins og þjóð-
hátíðardagurinn fylli okkur svo af sjálfstæðismetnaði, eða öllu heldur sjálfstæðri 
þvermóðsku, að segja nei við öllum alþjóðlegum félagsskap nema þá helst í 
afsökunarskyni.“ Þorsteinn kvað fastar að orði ári síðar í tveimur leiðurum í Frétta-
blaðinu árið eftir. Hann sagði m.a.: „Þegar kemur að því að meta hvort í Evrópu-
sambandsaðild felist brigð við sjálfstæðisbaráttu nítjándu aldar er rétt að hafa í huga að 
afrek Jóns Sigurðssonar fólst ekki síst í því að gera Ísland að þátttakanda í þeirri 
hreyfingu í Evrópu sem á þeim tíma færði fólki aukin lýðréttindi og nokkurt verslunar-
frelsi. Honum auðnaðist að gera evrópska hugsjónabaráttu að íslenskum veru-
leika“ (Þorsteinn Pálsson, 2008, 29. apríl). 

Vísanir andstæðinga Evrópusambandsaðildar til Jóns Sigurðssonar forseta voru 
greinilega farnar að taka á taugar Þorsteins: „Þeir sem höfðu forystu um aðildina að 
Atlantshafsbandalaginu voru sakaðir um svik við hugsjónir Jóns forseta. Nafni hans 
var veifað gegn varnarsamningnum. Andmæli í hans nafni voru færð fram gegn 
aðildinni að Fríverslunarsamtökunum og Evrópska efnahagssvæðinu.“ Þorsteinn 
minnti síðan á að hlutverk forystumannanna á 19. öld hafi verið að veita evrópskum 
menningarstraumum til Íslands; verkefnið í samtímanum væri það sama (Þorsteinn 
Pálsson, 2008, 17. júní). Vert er að geta þess strax að það voru ekki aðeins and-
stæðingar í öllum þeim málum sem Þorsteinn nefndi, sem notuðu Jón Sigurðsson, 
heldur einnig stuðningsmennirnir (Páll Björnsson, 2010). Þá miklu notkun 
andstæðinga Evrópusambandsaðildar á Jóni Sigurðssyni forseta, sem Þorsteinn ræddi 
um, er varla að finna í prentmiðlum. Sé hins vegar horft til birtinga í vefmiðlum og á 
bloggsíðum, sem kallaðar voru fram með google-leitarvélinni í byrjun ágúst 2010, þá er 
annað uppi á teningnum. Af samtals 55 síðum, þar sem rætt er um Jón forseta og 
Evrópusambandsaðild Íslands, þá reyndust milli 80 og 90 af hundraði þeirra vera frá 
andstæðingum aðildarinnar, langflestar frá síðustu þremur árum. 

Andstæðingar aukinnar Evrópusamvinnu óttuðust einnig mögulegt brottnám eða 
brotthvarf á ákveðnum sýnilegum táknmyndum Jóns Sigurðssonar. Vorið 1991 brást 
leiðarahöfundur Þjóðviljans t.d. við þeirri ákvörðun ríkisstjórnarinnar að láta kanna 
hugsanlega aðild Íslendinga að evrópsku myntsamstarfi með þeim orðum að nú væri 
stefnt að því „að fella niður íslensku krónuna í raun.“ Og hvað myndi það þýða? „Þá 
verður aðeins sýndarmennska að hafa stórmenni sögunnar eins og Jón forseta á 
íslenskum peningaseðlum“ („Burt með“, 1991). Áratug síðar lagði Örnólfur 
Kristjánsson (2001) til í gamansömum tón að þegar Ísland væri komið í sambandið 
ættum menn að skipta styttunni af Jóni Sigurðssyni á Austurvelli út fyrir afsteypu af 
framkvæmdastjóra Evrópuþingsins. Umræður um að láta bræða styttuna af Jóni á 
Austurvelli (Gylfi Gylfason, 2009) eða láta fánastöng með fána Evrópusambandsins 
leysa styttuna af hólmi (Jón Pétur Líndal, 2010) eru af svipuðum toga. Öll þessi dæmi 
sýna vel hvernig ímyndir af Jóni Sigurðssyni brutust fram í hugum fólks þegar 
umræðan um stöðu Íslands í Evrópu bar á góma. 
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Umræður 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna glöggt að Jón Sigurðsson hefur verið talsvert 
notaður í opinberri umræðu um framtíðarstöðu Íslands í Evrópu. Í því sambandi 
verður þó að hafa hugfast að þær heimildir, sem rannsóknin byggist á, eru takmark-
aðar. Vissulega er gagnagrunnurinn timarit.is orðinn öflugur sem sést vel á því að 
nánast öll tölublöð af dagblöðum landsins eru komin inn í grunninn, auk fjölmargra 
tímarita. Rétt er þó að minna á að leitarvélar ná sjaldnast öllu sem leitað er að. Einnig 
verður að hafa hugfast að opinber umræða af þessu tagi fer fram víðar en í prent-
miðlum, netheimum eða í hátíðarræðum á Hrafnseyri. Nægir í því sambandi að benda 
á umræður á Alþingi en heimilda var t.a.m. ekki leitað í Alþingistíðindum. Niðurstöður 
þessarar rannsóknar gefa því einvörðungu vísbendingar um gildi Jóns Sigurðssonar í 
umræðunni um framtíðarstöðu Íslands.  

Rannsóknin sýnir að bæði stuðningsmenn og andstæðingar aukinnar þátttöku 
Íslands í samvinnunni Evrópuríkja litu á Jón Sigurðsson sem bandamann sinn. 
Notendurnir komu auk þess úr mismunandi stjórnmálaflokkum. En hvers vegna leitar 
fólk til 19. aldar mannsins Jóns Sigurðssonar árið 2010 í ljósi þess að staða Íslands í 
samfélagi þjóðanna hefur gjörbreyst frá því á tímum Jóns? Hann skrifaði og talaði 
m.ö.o. inn í aðstæður sem eru ekki sambærilegar við núverandi kringumstæður. Er fólk 
að leita að raunverulegri leiðsögn hjá hinum raunverulega Jóni 19. aldar eða einfaldlega 
að búa sér til sína eigin táknmynd af honum, eignast hlutdeild í honum?  

Með niðurstöðum úr þessari rannsókn verður þessum spurningum ekki svarað. Séu 
þær hins vegar bornar saman við niðurstöður úr nýrri rannsókn höfundar (Páll 
Björnsson, 2010) á arfleifð Jóns Sigurðssonar þá verður mynstrið skýrara: Allar 
stjórnmálahreyfingar hérlendis hafa nefnilega vísað til Jóns Sigurðssonar og allar hafa 
þær litið á sig sem arftaka hans: Kommúnistar, sósíalistar, nasistar, samvinnumenn, 
jafnaðarmenn og sjálfstæðismenn. Í raun hefur Jón Sigurðsson verið gerður að 
þátttakanda í mörgum helstu deilumálum á sviði stjórnmála á Íslandi allt frá því 
snemma á 20. öld þegar heimastjórnarmenn og landvarnar- og þjóðræðismenn tókust 
á. Allir vildu vera bandamenn forsetans og arftakar hans. Þannig komust ungir 
kommúnistar t.d. að orði á afmælisdegi Jóns árið 1936: „Arftaki Jóns Sigurðssonar, 
fulltrúi framsækninnar og byltingaraflanna nú, – það er íslenzki verkalýðurinn sem í 
bandalagi við fátæka bændur og millistéttir landsins býr sig undir að fullkomna það 
verk, sem Jón Sigurðsson helgaði líf sitt“ („Arfur Jóns“, 1936). Það kemur m.ö.o. í ljós 
að nýtingin á Jóni Sigurðssyni í Evrópuumræðunni er með mjög líkum hætti og tíðkast 
hefur í hinni almennu stjórnmálaumræðu hérlendis í meira en heila öld.  

Sterk staða ímyndar Jóns Sigurðssonar endurspeglast e.t.v. best í þeirri gagnrýni 
sem sett hefur verið fram á það að tilteknir aðilar væru að nota Jón Sigurðsson með 
„óviðurkvæmilegum“ hætti. Slík gagnrýni hefur heyrst alla 20. öldina. Taka mætti dæmi 
úr leiðara Alþýðublaðsins frá miðri öldinni („Jón Sigurðsson“, 1951): 

 
Mörgum hefur blöskrað, þegar Morgunblaðið og Tíminn hafa öðru hvoru verið 
að reyna að draga Jón Sigurðsson, frelsishetju okkar á nítjándu öldinni, í dilk til 
sín og deilt dögum saman um það, hvort hann myndi í dag heldur vera 
íhaldsmaður eða framsóknarmaður. En hvað er þetta smekkleysi þó á móti 
þeirri ósvífni, að gera hið góða nafn Jóns Sigurðssonar að skálkaskjóli fyrir 
kommúnista, og það meira að segja á afmælisdegi hans, sjálfum 
þjóðhátíðardeginum, eins og Þjóðviljinn leyfði sér að gera í fyrradag? Er hægt að 
ganga öllu lengra í helgispjöllum og móðgun við íslenzka þjóð? 
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Sú helgi kringum nafn Jóns Sigurðssonar, sem hér var lýst, endurspeglast einnig í 
umræðunum um stöðu Íslands í Evrópu á síðustu áratugum. Hvað veldur henni? Það 
að fólk sé enn að leita til Jóns má helst útskýra með vísunum til kenninga um mikil-
vægi sameiginlegra minninga í sköpun og endursköpun einstakra þjóða. Slíkar 
minningar geta snúist um fjölmargt, t.a.m. sögulega atburði, sögustaði, listaverk, gjald-
miðil eða einstaklinga. Allt eru þetta dæmi um það sem kallað hefur verið „staðir 
minninganna“ (Nora, 1997). Ýmsir fræðimenn, allt frá Ernest Renan (1882) til 
Anthonys D. Smiths (1996/2004), hafa lagt áherslu á að slíkar minningar tengi 
einstaklingana við þjóðina, efli þjóðernisvitundina. Hérlendis, eins og víða annars 
staðar, hafa minningar orðið til í tengslum við marga ólíka staði eða vettvanga, allt frá 
Þingvöllum til íþróttaliða. Eftirspurnin eftir Jóni Sigurðssyni í Evrópuumræðunni sýnir 
glöggt að hann hefur verið álitinn góður kostur, að verðgildi ímyndar hans sé hátt 
metið. Hátt virði hennar er afleiðing þess að margir Íslendingar á 20. öld hafa ekki 
aðeins litið á Jón Sigurðsson sem afreksmann heldur sem yfirburðamann. Fólk sam-
einaðist um minninguna um yfirburðamanninn þótt túlkunin á inntaki hennar hafi 
verið mismunandi. Sá mismunur kemur t.d. glöggt fram í þeim dæmum sem rætt var 
um hér að framan þar sem andstæðir skoðanahópar gátu gert sér mat úr honum. 

Einhugur um ákveðna þjóðhetju af því tagi sem minningin um Jón forseta hefur 
getið af sér er óvenjulegur í vestrænu samhengi ― en þó ekki einstakur. Í því sambandi 
mætti vísa til almennrar hylli þjóðhetjunnar Georges Washingtons (Mitnick, 1999) í 
Bandaríkjunum og annarra svokallaðra feðra bandaríska lýðveldisins. Eins mætti líta til 
Ítalíu þar sem bæði vinstri- og hægrimenn hafa reynt að gera Giuseppe Garibaldi 
(Gerwarth og Riall, 2009) að sínum manni. Algengara er þó að þjóðhetjurnar séu 
umdeildar. Í Finnlandi getur marskálkurinn Carl G. E. Mannerheim (Vihavainen o.fl., 
2005) t.d. ekki orðið að sameiningartákni með sama hætti og Jón forseti vegna þess 
hve umdeildur hann er. Sama er að segja um stöðu þýska kanslarans Ottos von 
Bismarcks (Machtan, 2001). Bæði Mannerheim og Bismarck áttu þátt í að sameina eða 
halda ríkjum sínum saman, en komu hins vegar stórlaskaðir úr þeim leiðöngrum. Jón 
Sigurðsson forseti fékk á hinn bóginn fá tækifæri til að verða óvinsæll og var m.a. af 
þeirri ástæðu gott efni í þjóðhetju. Notkunina á Jóni forseta, m.a. í Evrópuumræðunni, 
má líta á sem vitnisburð um vilja notendanna til að viðhalda táknmynd hans. Það 
mætti einnig orða þannig að þótt sú merking sem hver og einn hefur lagt í táknið sé 
mismunandi, þá hafi hinir ólíku notendur á vissan hátt tekið þátt í því að halda 
þjóðríkinu sameinuðu með því að sameinast um þetta tiltekna tákn, Jón Sigurðsson 
forseta. 
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Íslenskt sjónvarp eða sjónvarp á Íslandi?1 

Ragnar Karlsson 
 

Óvenju mikil fyrirferð útlends efnis hefur verið eitt helsta sérkenni íslensks sjónvarps 
allt frá því að útsendingar Sjónvarpsins hófust árið 1966. Ísland hefur þráfaldlega 
vermt svo gott sem botnsætið samkvæmt alþjóðlegum (Nordenstreng og Varis, 1974; 
Varis, 1985) og evrópskum rannsóknum (Sepstrup, 1989; De Bens, Kelly og Bakke, 
1992; De Bens og de Smaele, 2001). Niðurstaða slíkra athugana er enn óhagstæðari 
fyrir íslenskt sjónvarp ef aðeins er miðað við leikið efni (De Bens o.fl., 1992; De Bens 
og de Smaele, 2001; EAO, 2009). Þegar þess er gætt að sjónvarpið er sá miðill sem 
hefur verið frekastur á athygli okkar má færa fyrir því rök svo sem mælingar sýna að 
enginn miðill sem á undan hafi komið hafi veitt erlendum menningarstraumum af 
slíkum þunga inn í þjóðlífið eins og sjónvarpið (Þorbjörn Broddason, 2005, bls. 77). Í 
þessu samhengi er spurning hvort rétt sé að tala um íslenskt sjónvarp yfirhöfuð, líkt og 
Finn Lynge þáverandi útvarpsstjóri Grænlenska útvarpsins (Grønlands radio) spurði 
þegar fyrir dyrum stóð stofnun þjóðarsjónvarps í heimalandi hans um miðjan áttunda 
áratug síðustu aldar. Hann taldi eðlilegra að tala um „sjónvarp í Grænlandi“ fremur en 
„grænlenskt sjónvarp“ þegar haft væri í huga að það efni sem löndum hans stæði til 
boða yrði um ófyrirséða framtíð að stærstum hluta af útlendum uppruna (Lynge, 1977, 
bls. 107). 

Samkvæmt Jeremy Tunstall má greina „augljósa goggunarröð á fjölmiðla-
mörkuðum innan heimsálfa og um veröldina“, þar sem „ríki og svæði efst í goggunar-
röðinni flytja út til þeirra sem eru skör neðar“ (Tunstall, 2008, bls. 235 og 245). 
Mannfjöldi hefur augljóslega mikil áhrif á það að þau „lönd sem eru fámennust flytja 
mest inn. Vegna takmarkaðra möguleika til að notfæra sér áhrif stærðarhagkvæmni 
fjölmiðla geldur þjóðríki sem telur aðeins fáeinar milljónir íbúa fyrir smæð sína og 
tekjur standa ekki undir umtalsverði framleiðslu sjónvarpsefnis eða kvikmynda-
framleiðslu“ (Tunstall, 2008, bls. 126). 

Viðskipti með sjónvarpsefni milli þjóða ráðast að miklu leyti af „menningarlegri 
nálægð“ (cultural proximity) milli þjóða (Straubhaar, 2007), eða því sem sumir vilja nefna 
„landfræðileg málsvæði“ (geolinguistic regions) (Sinclair, 2009; Sinclair, Jacka og 
Cunningham, 1996, bls. 11-14) ellegar „landfræðilega menningarmarkaði“ (geocultural 
markets; Hesmondhalgh, 2007, bls. 220-21; Sassoon, 2002). Ríkrar tilhneigingar gætir 
þannig meðal þjóða að sýna fremur efni frá löndum sem þau deila með sama 
tungumáli og löndum sem þær finna til menningarlegs skyldleika við. Frá þessu eru þó 
mikilsverðar undantekningar. Stórþjóðir hafa tilhneigingu til að sýna síður efni frá 
sínum helstu keppinautum og löndum sem standa neðar í „goggunarröðinni“. 
Smáþjóðir hneigjast, hins vegar,  til að sýna efni frá stærri nágrönnum (Tunstall, 2008). 

Donald Sassoon leggur til að greinarmunur sé gerður á milli ríkja eftir því hvar þau 
eru stödd í því sem hann nefnir „stigskipt valdakerfi menningar“ (hierarchy of cultural 
power). Í fyrsta lagi eru ríki sem hafa yfirburði á sviði framleiðslu menningarafurða 
(culturally dominant states). Þessi ríki fullnægja að miklu leyti eftirspurn á heimamarkaði 
og þau eiga mörg hver auðvelt um vik með útflutning þar sem þau tilheyra gjarnan 
stærra og sameiginlegu tungumálasvæði og geta þannig mætt eftirspurn á útlendum 

                                                           

1  Þessi samantekt er að stórum hluta byggð á Karlsson og Broddason (2010). 
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mörkuðum. Ríki sem þannig er ástatt um eru gjarnan umsvifamiklir útflytjendur en 
flytja takmarkað inn. Augljósasta dæmið þar um eru Bandaríkin. Í öðru lagi, eru ríki 
með stóran heimamarkað en sem takmarka innflutning vegna „verndarsjónarmiða“ og 
eiga takmarkaða möguleika á umfangsmiklum útflutningi á menningarsviðinu. Sovét-
ríkin fyrrverandi eru dæmi þar um og Kína í dag. Í þriðja lagi eru ríki þar sem 
framleiðsla menningarafurða er umtalsverð og innflutningur sömuleiðis mikill en eru 
ófær um útflutning í miklum mæli svo sem af tungumálaástæðum. Dæmi um ríki sem 
falla í þennan hóp eru Indland og Japan. Að síðustu eru ríki sem Sassoon skilgreinir 
sem „menningarlega undirokuð“ (culturally dominated states) í þeim skilningi að eigin 
framleiðsla megnar langt í frá að fullnægja eftirspurn heima fyrir. Þessi hópur ríkja þarf 
því að reiða sig á innflutning í stórum stíl. Útflutningsmöguleikar þessara ríkja eru 
gjarnan verulega takmarkaðir sökum þess að þau tilheyra litlu málsvæði. Smáríki falla 
flest hver í þennan flokk (Sassoon, 2002, bls. 114-15). 

Fullyrða má að Ísland falli í neðsta þrepið í þeirri menningarlegu „goggunar-
röð“ sem þeir Tunstall og Sassoon gera að umtalsefni. Uppistaða þess efnis sem sýnt 
er í íslensku sjónvarpi er óhjákvæmilega af erlendum uppruna. Þar skiptir mestu smæð 
íslensks þjóðfélags með innan við 320.000 íbúa og tungumál sem við deilum ekki með 
öðrum. Kostnaður við dagskrárgerð fyrir sjónvarp er því hlutfallslega hár og tekjurnar 
næsta litlar í samanburði við það sem gerist á stærri mörkuðum. Þrátt fyrir að þessar 
aðstæður gætu bent til „náttúrulegrar einokunar“ (natural monoply; Noam, 1991) þá 
einkennist íslenskur sjónvarpsmarkaður af talsverðri fjölbreytni svo að nokkurri 
undrun sætir er varðar fjölda þeirra stöðva sem í boði eru en síður í úrvali efnis. 

Í þessari grein verður fjallað um framboð efnis í íslensku sjónvarpi eftir uppruna 
og hvaða breytingar hafa þar orðið á frá þeim tíma þegar Ríkisútvarpið hafði einkarétt 
til sjónvarpsútsendinga og til dagsins í dag sem einkennist af fjölbreyttu framboði 
sjónvarpsrása. Sjónvarp á Íslandi einkennist af lágu hlutfalli innlends dagskrárefnis, svo 
mjög að Ísland hefur þráfaldlega mælst í eða við neðsta sæti meðal þjóða heims. Með 
tilkomu sjónvarpsins hér á landi var erlendum menningarstraumum veitt af áður 
óþekktum krafti inn í þjóðfélagið. Með þetta í huga er ástæða til að spyrja hvort 
íslenskar sjónvarpsstöðvar geti í raun talist innlendir fjölmiðlar. Hér á eftir verður 
leitast við að varpa ljósi á sérstöðu íslenskra fjölmiðla og íslenskrar fjölmiðla-menn-
ingar og á áhrif hinnar nýju boðskiptatækni, sem einkenndi síðari hluta tuttugustu 
aldarinnar á þjóðlífið. Efni Sjónvarpsins og einkastöðvanna Skjás 1 og Stöðvar 2 
verður borið saman með tilliti til uppruna dagskrár.  

Erlent dagskrárefni á tímum einkaréttar Ríkisútvarpsins 

Ísland var eitt síðasta landið í Evrópu til að hefja sjónvarpsrekstur. Ytri aðstæður réðu 
miklu um tímasetningu á stofnun Sjónvarps Ríkisútvarpsins líkt og átti við í mörgum 
þróunarlöndum (Katz og Wedell, 1977). Þegar Sjónvarpið hóf reglubundnar 
útsendingar haustið 1966 hafði bandaríska herliðið á Miðnesheiði starfrækt eigin 
sjónvarpsstöð innan herstöðvarinnar í meira en áratug. Fimm árum síðar var sendi-
styrkur stöðvarinnar fimmfaldaður og náðu útsendingarnar til höfuðborgarsvæðisins 
og víðar. Vafalítið fögnuðu margir þeirri nýbreytni sem sjónvarpið var og fjöldamörg 
heimili urðu sér úti um sjónvarpstæki í kjölfarið til að ná útsendingu stöðvarinnar. 
Ekki voru þó allir jafn hrifnir. Að mati margra var hér um freklega íhlutun erlends 
herveldis í íslensk menningarmál að ræða. Fullyrða má að aukin útsendingargeta 
hersjónvarpsins og andstaða fjölmargra framámanna í menningarmálum gegn 
útsendingunum, þvert á flokkslínur og annars ólíka afstöðu til veru hersins hér á landi 
og herverndarsamningsins, hafi orðið til þess að flýta stofnun Sjónvarpsins, sennilega 
um nokkur ár, sem viðbrögð gegn „óæskilegum“ amerískum menningarstraumum 
fremur en fyrirfram ígrunduð ákvörðun byggð á félagslegum og menningarlegum 
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markmiðum (sjá Broddason, 1979, 1996a, bls. 41-2, 1996b; Hörður Vilberg Lárusson, 
1998). 

Frá fyrstu tíð samanstóð dagskrá Sjónvarpsins að langmestu leyti af innfluttu efni 
sem átti sér fá ef nokkur fordæmi í hinum iðnvædda heimi. Samkvæmt tímamóta-
rannsókn þeirra Kaarle Nordenstreng og Tapio Varis á flæði sjónvarpsefnis snemma á 
áttunda áratugnum sem náði til 60 sjónvarpsstöðva í 50 löndum í öllum heimsálfum 
reyndist Sjónvarpið í fimmta hæsta sæti hvað fyrirferð erlends efnis varðaði þar sem 
meira en tveir þriðju hlutar dagskrártímans voru helgaðir innfluttu efni (Nordenstreng 
og Varis, 1974). Sérstaða Íslands var staðfest frekar í framhaldsrannsókn áratug síðar 
(Varis, 1985). 

Á þeim tíma sem einkaréttur Ríkisútvarpsins til sjónvarpsútsendinga var við lýði 
(1966–1986) var erlent efni í Sjónvarpinu að mestu leyti fengið frá Bretlandi og Banda-
ríkjunum, eða að jafnaði u.þ.b. einn fjórði hluti af útsendingartímanum frá hvoru landi 
um sig. Þrátt fyrir margvísleg söguleg og menningarleg tengsl við önnur Norðurlönd 
nam hlutfall efnis frá þeim að jafnaði innan við tíunda hluta. Efni frá öðrum löndum 
og svæðum var miklum mun sjaldséðara (Hagstofa Íslands, 2003, bls. 274-78). 

Eftir afnám einkaréttarins 

Sjónvarpsmarkaðnum hér á landi hefur verið umbylt frá afnámi einkaréttar Ríkis-
útvarpsins til sjónvarps árið 1986. Samfara tæknilegum breytingum sem orðið hafa í 
sjónvarpi á síðari árum hefur sjónvarpsstöðvum ekki einasta fjölgað heldur hefur 
sjónvarpsefni sem áhorfendum stendur til boða margaldast. Rétt er að slá varnagla við 
þegar kemur að því að kasta tölu á sjónvarpsstöðvar (sbr. EAO, 2009, bls. 108-10). 
Nú er sjónvarp sent út með ýmsum hætti. Áhorfendur eiga þess kost að taka á móti 
sjónvarpsmerki á margvíslegan máta, yfir Netið, í gegnum tölvu og farsíma, yfir kapal 
og í gegnum loftnet, svo fátt eitt sé upp talið. Um þessar mundir, tæpum aldar-
fjórðungi eftir að sjónvarp á vegum einkaaðila var heimilað, geta landsmenn valið á 
milli níu eiginlegra innlendra sjónvarpsstöðva sem ýmist hafa upp á bjóða almennt efni 
eða sérefni, auk Sjónvarpsins. Til viðbótar gefst sjónvarpsáhorfendum þess kostur að 
ná u.þ.b. 100 útlendum sjónvarpsstöðvum sem sendar eru um gervihnött og dreift er 
til áskrifenda í viðstöðulausu endurvarpi, auk þáttasölusjónvarps (Pay-TV; Ragnar 
Karlsson, 2010, bls. 280-287). 

Samtímis fjölgun sjónvarpsstöðva hefur útsendum stundum sjónvarps fjölgað 
sexfalt á innan við áratug. Þessa aukningu er ekki einungis að rekja til aukins fjölda 
sjónvarpsstöðva, heldur einnig lengri daglegs útsendingartíma, en margar einkareknu 
stöðvanna senda út allan sólarhringinn. Þeirra á meðal eru Stöð 2 og Skjár 1. Út-
sendingartími Sjónvarpsins er mun takmarkaðri. Þetta hefur leitt til þess að umfang 
erlends sjónvarpsefnis hefur stórlega aukist. Á sama tíma hefur innlent efni aukist með 
harðnandi samkeppni milli stöðva um athygli áhorfenda og auglýsingafé. Frá 1995 til 
2008 nær tvöfaldaðist sýningartími innlends efnis á þeim þremur stöðvum sem hér eru 
gerðar að umtalsefni, eða úr 1.800 stundum í 3.500 stundir. Á hinn bóginn var hlutfall 
innlends efnis á stöðvunum þremur svo til óbreytt árið 2008 og það var árið 1995, eða 
ríflega fjórðungur (Ragnar Karlsson, 2010, bls. 288-90 og 295-302). 

Dagskrá Sjónvarpsins er um margt frábrugðin dagskrám Skjás 1 og Stöðvar 2, jafnt 
á kjörtíma sem daglangt.2 Sjónvarpið leggur ríkari áherslu á efni sem flokka má undir 
upplýsingu en einkareknu stöðvarnar þar sem leikið efni og önnur afþreying er höfð í 
hávegum (sjá Ragnar Karlsson, 2010; Karlsson og Broddason, 2006). 

                                                           
2  Kjörtími vísar til þess tíma dags þegar áhorfið er að jafnaði mest. Hann er hér skilgreindur frá kl. 19 

til kl. 23 fyrir Sjónvarpið og Skjá 1 en fyrir Stöð 2 frá kl. 18:30 er fréttatími stöðvarinnar hefst til kl. 23. 
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Tafla 1 sýnir dagskrártíma Sjónvarpsins, Skjás 1 og Stöðvar 2 á árabilinu 2001–
2008 eftir uppruna. Til að draga úr vægi sveiflna milli ára eru tölur sýndar sem fjögurra 
ára meðaltöl. Eins og lesa má úr töflunni skipar erlent efni stóran sess í dagskrá allra 
stöðvanna. Merkjanlegur munur er þó á milli stöðva, jafnt er varðar hlutfall erlends 
efnis og eftir uppruna. Erlent efni er að hlutfalli umtalsvert hærra á einkareknu 
stöðvunum Skjá 1 og Stöð 2 en í Sjónvarpinu. Töluverður munur er á uppruna erlenda 
efnisins milli stöðva. Sjónvarpið leggur nokkra rækt við efni frá Evrópu (þ.m.t. 
Norðurlöndum) á meðan evrópskt efni er hverfandi á dagskrá  hinna stöðvanna. 
Bandarískt efni er langsamlega mest á öllum stöðvum. Það er talsvert fyrirferðarmeira 
á Skjá 1 og Stöð 2 en heimafengið efni. 
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Tafla 1. Dagskrá Sjónvarpsins, Skjás 1 og Stöðvar 2 eftir uppruna 2001–2008 (hlutfallsleg skipting, %; Ragnar Karlsson og Þorbjörn Broddason, 2010, 226; endurgerð höfunda) 

 
 
 

Innlent Erlent Evrópskt* Þar af Bandarísktað/óskilgr. ** Samtals Stundir á ári
Norrænt Breskt

Samtals
2001–2004 31 69 13 2 8 49 5 100 13.122
2005–2008 27 73 14 2 10 50 8 100 14.925
Sjónvarpið
2001–2004 43 57 18 3 10 29 9 100 3.532
2005–2008 45 55 22 5 12 29 4 100 3.944
Skjár 1+

2001–2004 23 77 3 – 3 74 – 100 2.799
2005–2008 17 83 10 – 10 72 0 100 2.919
Stöð 2
2001–2004 23 77 16 1 10 50 11 100 6.791
2005–2008 22 78 11 1 8 53 14 100 8.062

         

+ Útsendingartími að frátöldum tónlistarmyndböndum.

Skýringar: Fjögurra ára meðaltöl. Námundaðar tölur.
* Að frátöldu innlendu efni.
** Fjölþjóðleg samframleiðsla.
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Mismunandi dagskrárframboð Sjónvarpsins og einkareknu stöðvanna má að 
nokkru skýra út með tilliti til þeirra sérstöku krafna sem löggjafinn gerir til sjónvarps í 
almannaþjónustu (sbr. Ragnar Karlsson, 2010, bls. 230-33; Karlsson og Broddason, 
2006). Kröfur til einkareknu stöðvanna eru tiltölulegar mildar í samanburði við þær 
ríku skyldur sem Ríkisútvarpinu eru lagðar á herðar (sbr. Útvarpslög nr. 53/2000). 

Starfsemi Ríkisútvarpsins er skilgreind annars vegar með lögum (Lög um Ríkis-
útvarpið ohf. nr. 6/2007) og hins vegar með þjónustusamningi milli mennta- og 
menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
2007). Samkvæmt samningnum er Ríkisútvarpið skuldbundið að auka hlut innlends 
sjónvarpsefnis á kjörtíma í 65 af hundraði fyrir árið 2011. Hlutfall norræns efnis skal 
aldrei vera minna en fimm prósent af heildar dagskrártíma. 

Innlend dagskrárgerð fyrir sjónvarp hefur að mestu verið einskorðuð við fréttir og 
fréttatengt efni, skemmtiþætti í sjónvarpssal og íþróttaefni. Regluleg framleiðsla leikins 
efnis hefur reynst íslenskum sjónvarpsstöðvum þung í skauti (Ragnar Karlsson, 2010, 
bls. 295-96). Á undanförnum árum hefur innlendri dagskrárgerð eigi að síður vaxið 
nokkuð fiskur um hrygg. Hlutfall innlendra dagskrárliða nemur nú fast að helmingi af 
útsendingartíma Sjónvarpsins. Þrátt fyrir það er það enn eftirbátur annarra norrænna 
stöðva í almannaþjónustu eins og sýnt er í töflu 2. Sjónvarpið sker sig einnig frá 
systurstöðvum sínum á Norðurlöndum hvað varðar umfang efnis frá Norður Ameríku. 
Hlutur þess er mun stærri í dagskrá Sjónvarpsins en annarra stöðva. Athygli vekur að 
hlutdeild evrópsks efnis, annars en norræns, er lægst í Sjónvarpinu. Á hinn bóginn 
sýnir Sjónvarpið hlutfallslega meira af efni frá Norðurlöndum en nokkur hinna 
norrænu stöðvanna. Megnið af því norræna efni sem Sjónvarpið sýnir er fengið í 
gegnum samstarfsvettvang norrænna sjónvarpsstöðva í almannaþjónustu, Nordvision. 
Reyndar sýnir engin önnur stöð en Sjónvarpið árlega jafn margar dagskrárstundir af 
efni frá Nordvision (Carlsson og Harrie, 2010, bls. 101). 
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Tafla 2. Uppruni efnis á dagskrám norrænu sjónvarpsstöðva í almannaþjónustu (hlutfallsleg skipting, %) (Ragnar Karlsson og Þorbjörn Broddason, 2010, bls. 228) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stöð/stöðvar Innlent Norrænt Evrópskt, annað Norður amerískt Annað*

Finnland (2007) YLE TV1 60 2 29 8 –
YLE TV2 59 1 21 16 3

Ísland (2008) Sjónvarpið 46 6 17 29 2
Noregur (2006) NRK 1, 2 57 3 23 15 2
Svíþjóð (2008) SVT 1, 2 63 4 18 11 4
Skýringar: Sambærilegar upplýsingar um skiptingu dagskrár eftir uppruna á stöðvum Danmarks Radio - DR eru ekki fáanlegar.
* Fjölþjóðlegt samframleiðsla og óflokkað.
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 „[Þ]ví Evrópa er fjarri“ 

„[Þ]ví Evrópa er fjarri. Og eyjan er raunverulega / óræð...“, orti enska skáldið Wystan 
Hugh Auden (Auden, 2007, bls. 21), til úrskýringar á því hvers vegna hann og skáld-
bróðir hans Louis McNeice fundu sér tímabundinn griðarstað á Íslandi sumarið 1936 
frá skarkala heimsins og yfirvoandi stríðsátökum í Evrópu „þar til veröldin kæmi í 
bakið á þeim á nýjan leik“ (Longley, 1988, bls. 49-51). Enn þann dag í dag er Evrópa í 
órafjarlægð að því er varðar efni á íslenskum sjónvarpsstöðvum. 

Á seinni árum hefur heildarhlutfall evrópsks efnis íslenskra sjónvarpsstöðva með 
almenna skírskotun numið um það bil 14 hundraðshlutum af dagskránni. Þetta hlutfall 
hækkar í 40 prósent þegar heimafengið efni er talið með. Íslenskar sjónvarpsstöðvar 
verja sýnu minni tíma í evrópskt efni en flestar aðrar sjónvarpsstöðvar álfunnar. Á 
síðustu árum hafa Íslendingar dregist enn lengra aftur úr en áður (EAO, 2009). 

Hið lága hlutfall efnis frá Evrópu er umhugsunarvert í ljósi þess að Ísland hefur í 
krafti aðildar að Evrópska efnahagssvæðinu undirgengist ákvæði útvarps- og sjón-
varpstilskipunar Evrópusambandsins („The audiovisual media services directive“)3 þess efnis 
að sjónvarpsstöðvar skuli kosta kapps að fylla meirihluta útsendingartíma hefð-
bundinnar dagskrár með evrópsku efni (að innlendu efni meðtöldu; European 
Commission, e.d.).4 

Íslendingar hafa lengi átt í basli með að uppfylla kröfuna um helmingshlut 
evrópsks sjónvarpsefnis. Þannig voru þeir lægri en nokkur önnur þjóð sem hefur 
undirgengist reglugerðina árið 2006 (sjá mynd 1). Hlutfall evrópsks efnis á íslensku 
sjónvarpsstöðvunum mældist 45 af hundraði eða nokkru fyrir neðan sett 
viðmiðunarmörk og langt fyrir neðan meðaltal þeirra 26 landa sem samanburðurinn 
nær til (European Commission, 2008; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.).5 
 

 
 Mynd 1. Hlutfall evrópsks sjónvarpsefnis á dagskrá í Evrópulöndum 2006 (hlutfall, %) (European 
Commission, 2008; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.; endurgerð höfunda) 
 

                                                           
3  Tilskipunin öðlaðist fyrst gildi árið 1989 sem „The Television Without Frontiers Directive“. 
4  Að frátöldum sýningum á fjarsöluþáttum, auglýsingum, leikjum og íþróttaviðburðum. 
5  Nokkra varúð ber að hafa við túlkun þessara talna þar sem aðeins er um tilmæli til sjónvarpsstöðva að 

ræða og gagnaöflun og eftirlit yfirvalda með framkvæmd tilskipunarinnar er á misjafnan veg farið eftir 
löndum. 
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Þessa stöðu mála má einkum rekja til hinnar miklu aukningar bandarísks sjónvarps-
efnis í kjölfar afnáms einkaréttar Ríkisútvarpsins á níunda áratug síðustu aldar. Frá 
þeim tíma hefur evrópskt efni af öllu tagi verið á undanhaldi þótt þess hafi óneitanlega 
gætt mest á sviði afþreyingarefnis. 

Bandarískt sjónvarpsefni stendur mjög traustum fótum í flestum Evrópulöndum 
enda eru flest þeirra, jafnvel hin fjölmennustu, beinlínis háð innflutningi leikins efnis. Í 
þessum efnum má þó sjá skýran mun milli stöðva og fer hann eftir því hvernig tekjum 
þeirra er háttað og hvort þær gegna almannaþjónustuhlutverki (EAO, 2009, bls. 163-
66). Árangurinn af tveggja áratuga viðleitni Evrópusambandsins til að auka hlut 
evrópsks efnis innan sinna vébanda er fátæklegur svo ekki sé sterkara að orði kveðið. 
„Ekkert bendir til þess að sjónvarpsmarkaðir Evrópu séu að taka á sig evrópskan 
svip“ segir Andrea Esser (2009, bls. 29). 

Eftir því sem sjónvarpsiðnaði hefur vaxið fiskur um hrygg hneigjast evrópskar 
sjónvarpsstöðvar í auknum mæli til að leggja áherslu á sýningar á innlendu efni á 
kjörtíma og að sýna ódýrara innflutt efni á öðrum tíma dags þegar færri eru að horfa. 

Þrátt fyrir vaxandi samleitni og samhæfingu Evrópuþjóða á mörgum sviðum 
stjórnsýslu og efnahagsmála gætir slíkrar viðleitni mun síður á vettvangi menningar. 
Megineinkenni evrópska sjónvarpsmarkaðarins, sem um leið er meginveikleiki hans, er 
hversu sundurleitur hann er með tilliti til tungumála. Afleiðingarnar eru stórfelldir 
erfiðleikar við að halda uppi arðbærri framleiðslu sjónvarpsefnis (Biltereyst og Pauwels, 
2007; de Smaele, 2009). Til að teflaekki á tæpasta vað er öruggara fyrir sjónvarps-
stöðvar að sýna fremur innflutt efni frá Bandaríkjunum sem hefur þegar sannað 
vinsældir sínar en að hætta á óvissar móttökur efnis af framandlegra tagi.. 

Trójuhesturinn? Alþjóðlegt efni í heimafengnum búningi 

Efnisframleiðsla fyrir sjónvarp hefur alla tíð byggt á fyrirmyndum fengnum annars 
staðar frá. Í árdaga sjónvarps var ekki óalgengt að framleiðendur leituðu í smiðju 
hljóðvarpsins að fyrirmyndum. Svo dæmi sé tekið fékk sjónvarpið „sápu-
óperuna“ (soap opera) að láni frá hljóðvarpinu. Sjónvarp í einstökum löndum er að 
meira og minna leyti byggt á erlendum fyrirmyndum, eftiröpun, ef ekki beinlínis „rit-
stuldi“ (Tunstall, 2008, bls. 12 o.áfr.). Með aukinni eftirspurn eftir sjónvarpsefni á 
síðari árum samfara fjölgun sjónvarpsstöðva og stórlega aukins útsendingartíma hefur 
skapast grundvöllur fyrir alþjóðlega verslun með svonefnda „forskriftarþætti“ (format 
programmes) þar sem uppskriftin að sjónvarpsþáttum og seríum er seld sjónvarpsfram-
leiðendum og sjónvarpsstöðvum til endurgerðar (Moran, 2009). 

Á íslenskum sjónvarpsstöðvum hefur líkt og í öðrum löndum hafist framleiðsla 
innlends efnis sem byggt er á erlendum forskriftum (sjá töflu 3). Þessi þróun vekur 
spurninguna um það hvenær efni geti talist innlend framleiðsla og hvenær ekki. Svarið 
er ekki einhlítt (Tunstall, 2008, bls. 6). 
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Tafla 3. Forskriftarþættir í íslensku sjónvarpi (Ragnar Karlsson, 2010, bls. 299, tafla 7.9; endurgerð höfunda) 

 
 

Stöð Upphaflegt heiti Heiti í íslenskri endurgerð Tegund efnis Upphaf sýninga á íslenskri endurgerð Ríkisfang rétthafa Upphaf sýninga á upphaflegri gerð

Sirkus1 The Love Boat Ástarfleyið Raunveruleikaþáttur 2005 Bandaríkin 1977

Skjár 1 How Clean is Your House Allt í drasli Raunveruleikaþáttur 2005 Bretland 2003
The Bachelor Íslenski piparsveinninn Raunveruleikaþáttur 2005 Bandaríkin 2002
Are You Smarter than a 5th Grader? Ertu skarpari en skólakrakki? Keppni 2007 Bandaríkin 2007
The Singing Bee Singing Bee Keppni 2008 Bandaríkin 2007
America‘s Funniest Home Videos2 Fyndnar fjölskyldumyndir Skemmtiþáttur 2009 Bandaríkin 1989

Stöð 2 Who Wants to Be a Millionaire? Viltu vinna milljón? Keppni 2003 Bretland 1998
American Idol3 Idol stjörnuleit Keppni 2003/ 2005 Bandaríkin 2002
The Lyrics Board Það var lagið Keppni 2005 Írland 1992
X-Factor X-Factor Keppni 2005 Bretland 2004
The Block Hæðin Raunveruleikaþáttur 2008 Ástralía 2003
Wipe Out Wipeout – Ísland Keppni 2009 Holland 2008

Skýringar:
1 Nú Stöð 2 Extra.
2 Byggt á japönsku þáttaröðinni „Kato-chan Ken-chan Gokigen TV“, upphaflega sýnd á Tokyo Broadcasting System (TBS) upp úr 1980.
3 Byggt á bresku þáttaröðinni „Pop Idol“ sem var upphaflega tekin til sýninga á ITV árið 2001.
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Þegar sjónvarpsefni er tekið til sýninga utan heimalandsins er jafnan gripið til 
einhverra ráða til að auðvelda áhorfendum í viðtökulandinu að njóta þess. Talsetning 
er mjög róttæk aðgerð, sem beitt er meðal stórþjóðanna, en textun, sem tíðkuð er 
meðal hinna fámennari þjóða Evrópu, er miklu hófstilltari íhlutun í verkið. Á hinn 
bóginn gefa neðanmálstextar aðeins stytta útgáfu af hinu talaða máli á skjánum 
(Broddason, 1999, bls. 186-89). 

Efni, sem er framleitt samkvæmt erlendri forskrift er ævinlega flokkað sem innlend 
framleiðsla (Moran, 2004, bls. 265). Gagnrýnendur, framleiðendur, stjórnmálamenn og 
eftirlitsaðilar hafa látið hjá líða að taka afstöðu til munarins á efni framleiddu 
samkvæmt erlendum forskriftum og efni af þjóðlegum uppruna. Þessi afstaða (eða 
skortur á afstöðu) auðveldar sjónvarpsstöðvum að fullnægja kröfum um heimafengið 
og evrópskt efni. Efni unnið eftir forskrift nýtur ekki síður hylli áhorfenda en innlent 
efni og því virðist nærtækt að halda áfram á þessari braut, líkt og segir í ljóði Gertrude 
Stein Sacred Emily, „Rós er rós, er rós, er rós“ (Rose is a rose is a rose is a rose; Stein, 1999), 
með öðrum orðum einfaldlega með því að nefna hlutinn höfum við vakið ímyndir og 
tilfinningar honum tengdar fremur en að tala um áþreifanlegan veruleika. Hér er 
ástæða til að staldra við því ekki er allt sem sýnist. Hafa verður í huga menningarlegar 
afleiðingar þess að leggja að jöfnu endurgerð erlends efnis við algerlega heimafengið 
efni. Alþjóðlegar eftirlíkingar eru tvennrar náttúru, framandlegar og kunnuglegar í 
senn, líkt og þegar Hemingway í skáldsögu sinni Hverjum klukkan glymur (For Whom the 
Bell Tolls), lét Jordan segja að laukur, fyrir utan ilminn, væri eins og rós: „Nauðalíkur 
rós. Rós er rós er laukur“ (Hemingway, 1980, bls. 265). 

Forgangsröð notenda 

Niðurstöður nýlegrar könnunar á menningarneyslu benda til þess að íslenskir 
sjónvarpsnotendur taki heimafengið efni, sem þeir geta tengt eigin tilveru og umhverfi, 
fram yfir erlent efni (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2010, bls. 40). Þessi niður-
staða sætir litlum tíðindum. Hvar sem er í heiminum laðast áhorfendur að 
sjónvarpsefni, sem sprottið er úr eigin tungumáli og kunnuglegum menningarþáttum, 
jafnvel án tillits til framleiðslugæða þess. Tunstall segir: 
 

Flestir íbúar heimsins kjósa skemmtikrafta sem líkjast þeim í útliti, tali, 
kímnigáfu og öllu hátterni; leika sömu leiki, eiga sömu trú og sömu heimssýn. 
Þeir velja einnig innlendar fréttir, hvort heldur um er að ræða stjórnmál, veður 
eða knattspyrnu og aðrar íþróttir (Tunstall, 2008, bls. xiv). 
 

Þrátt fyrir mikið framboð erlends (aðallega bandarísks) sjónvarpsefnis á íslenskum 
sjónvarpsstöðvum nýtur íslenskt efni almennrar hylli áhorfenda. Þetta má glögglega 
lesa í töflu 4, sem sýnir 20 vinsælustu sjónvarpsþætti í tiltekinni viku. Einungis tveir 
erlendir dagskrárliðir ná í hóp efstu tíu vinsælustu dagskrárliðanna en hins vegar raðar 
bandarískt efni sér í neðri sæti listans. 
 



Íslenskt sjónvarp eða sjónvarp á Íslandi? 

237 

Tafla 4. Tuttugu áhorfshæstu dagskrárliðir í íslensku sjónvarpi (2.–8. ágúst 2010) (Capacent, 2010; endurgerð höfundar) 

 

 

Röð Upphaflegt heiti dagskr Áhorf, % Upprunaland Tegund efnis Stöð

1 Fréttir* 24 Ísland Fréttir Sjónvarpið
2 Veðurfréttir* 23 Ísland Veður Sjónvarpið
3 Hvaler 23 Noregur Fjölskyldudrama Sjónvarpið
4 Poppunktur 23 Ísland Spurningaþáttur Sjónvarpið
5 Fréttir Stöðvar 2* 21 Ísland Fréttir Stöð 2
6 Fagur fiskur í sjó 21 Ísland Matreiðsluþáttur Sjónvarpið
7 Maður eins og ég 19 Ísland Gamanmynd Sjónvarpið
8 Kastljós* 18 Ísland Samfélags- og dægurmáSjónvarpið
9 Barnmorskorna 18 Svíþjóð Heimildaþáttur Sjónvarpið

10 Tíufréttir* 17 Ísland Fréttir Sjónvarpið
11 Animal Fillers 17 Þýskaland Náttúrulífsþáttur Sjónvarpið
12 Helgarsport 16 Ísland Íþróttafréttir Stöð 2
13 Ísland í dag* 14 Ísland Samfélags- og dægurmáStöð 2
14 American Dad 11 Bandaríkin Teiknimyndaþáttur Stöð 2
15 Meteor 10 Bandaríkin Spennuþáttur Stöð 2
16 America's Got Talent 10 Bandaríkin Keppni Stöð 2
17 The Simpsons 10 Bandaríkin Teiknimyndaþáttur Stöð 2
18 Meteor 10 Bandaríkin Spennuþáttur Stöð 2
19 Veður 18:23* 10 Ísland Veður Stöð 2
20 Two and a Half Men 9 Bandaríkin Gamanþáttur Stöð 2

Skýringar: Aldur áhorfenda 12–80 ár.
* Áhorf yfir vikuna.
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Meiriháttar misgengi? 

Erlent (bandarískt) dagskrárefni hefur sett svo sterkan svip á íslenskt sjónvarp að ef til 
vill má taka undir með persónu í kvikmynd Wims Wenders Im Lauf der Zeit frá 1976: 
„Kanarnir hafa tekið sér bólfestu í undirvitund okkar.“ Ekki er nóg með að bandarískt 
efni sé ríkjandi í sjónvarpi heldur stendur það enn traustari fótum á íslenskum kvik-
mynda- og mynddiskamarkaði (Karlsson, 2002a, 2002b). 

Halldór Laxness, setur viðlíka skoðun fram hispurslaust þegar hann segir í grein 
um kvikmyndina amerísku frá 1928 að heita megi að 

 
kvikmyndin... frá Hollywood sé orðin eitt aðal uppeldismeðal Íslendinga. 
Douglas Fairbanks, Tom Mix og John Gilbert og þeirra frúr hafa meira 
aðdráttarafl og sterkari uppeldisáhrif í Reykjavík en séra Friðrik Friðriksson, 
Sigurður Jónsson skólastjóri og Ásgeir Ásgeirsson fræðslumálastjóri. 
Kvikmyndin ameríska hefur áfjáðari aðdáendur en allar íslenskrar listgreinar 
samanlagðar (Halldór Laxness, 1955, bls. 119). 
 

Raunar er markaðsstaða bandarísks dagskrárefnis víða um heim slík að taka má 
undir með breska kvikmyndaframleiðandanum David Puttnam, sem segir að grund-
vallarröskun hafi orðið milli heims ímyndanna, sem hreyfimyndirnar skapa, og hins 
daglega lífs almennings (ívitnað hér í Boyd-Barrett, 1998, bls. 160). Silvio Waisbord 
bendir á að þótt þjóðir búi við veika og fátæka fjölmiðla, sé ekki þar með sagt að 
menning þeirra standi höllum fæti. Þjóðernisstyrkur og þjóðrækni er háð mörgum 
þáttum og því er ekki líklegt að þjóð yfirgefi þjóðerni sitt fyrir atbeina fjölmiðlunar af 
erlendum toga (Waisbord, 2004, bls. 384). 

Þjóðleg menning hvers lands mun halda áfram að sækja styrk til innlendra fjölmiðla, 
hvað sem líður skæðadrífu efnis frá heimsvæddum sjónvarpsstöðvum (Waisbord, 2004, 
bls. 386-87). Annars vegar hlúa fjölmiðlarnir að þjóðerniskennd með því að halda á 
lofti kunnuglegum menningarsniðum. Tungutak fjölmiðlanna eflir tilfinninguna um 
aðild að þjóðlegri menningu. Fjölmiðlarnir veita stöðug tækifæri fyrir sameiginlega 
reynslu í þágu samkenndar, þrátt fyrir sundrungu áhorfendahópanna og yfirlýsingar 
um endalok línulegrar dagskrár og miðstýrðra fjölmiðla (t.d. Jenkins, 2006; Lotz, 2007; 
Pavlik, 2009; Turner, 2009). 
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Rannsókn á tengslum háskólakennslu og 
rannsókna 

Rúnar Vilhjálmsson 

Greinin fjallar um ólík viðhorf og niðurstöður fræðimanna um tengsl háskólakennslu 
og rannsókna og birtir niðurstöður rannsóknar á þessum tengslum meðal kennara við 
Háskóla Íslands. Niðurstöðurnar eru ræddar með tilliti til megin markmiða 
rannsóknaháskóla. 

Kennsla og rannsóknir eru megin starfsþættir kennara í rannsóknaháskólum 
(university). Algengt er að slíkir skólar séu skilgreindir þannig að þar starfi kennarar 
sem ætlað er að stunda kennslu og rannsóknir jöfnum höndum (Crittenden, 1997). 
Höfundar eru þó ekki á einu máli um hvernig tengslum kennslu og rannsókna er 
háttað. Sumir halda því fram að jákvætt samband sé milli kennslu og rannsókna þannig 
að kennslan styrki rannsóknirnar og/eða að rannsóknirnar styrki kennsluna (Braxton, 
1996; Sullivan, 1996). Aðrir halda hinu gagnstæða fram – að áhersla á kennslu komi 
niður á rannsóknum og öfugt (Blackburn, 1974; Marsh, 1987). Enn aðrir eru þeirrar 
skoðunar að engin tengsl séu milli kennslu og rannsókna í háskólum því þetta séu ólík 
og aðskilin verkefni (Barnett, 1992; Rugarcia, 1991). Þá telja sumir að tengsl kennslu 
og rannsókna séu ólínuleg (nonlinear) og að kennsla og rannsóknir fari ágætlega saman 
upp að vissu marki, en þegar mikil áhersla verði á annan þáttinn bitni það á hinum 
(Mitchell og Rebne, 1995). Loks hefur því verið haldið fram að tengsl kennslu og 
rannsókna séu háð öðrum þáttum (interaction). Það geti til dæmis verið háð tegund 
fræðasviðs eða tegund náms hvernig sambandi kennslu og rannsókna er háttað 
(Centra, 1983; Smeby, 1998). Þá er mögulegt að staða eða kynferði kennara hafi áhrif á 
þetta samband (uz Zaman, 2004). 

Jákvæð tengsl kennslu og rannsókna 

Ýmis rök hafa verið færð fyrir jákvæðum tengslum kennslu og rannsókna. Báðir 
þættirnir byggja á skynsemi, rökvísi og þekkingu. Rannsóknarvirkni kennara getur 
gagnast í kennslunni því þekkingin sem hann miðlar byggir á rannsóknum. Kennarar 
sem eru virkir í rannsóknum hafa oft undir höndum nýjustu upplýsingar og niður-
stöður á sínu fræðasviði og reiða sig ekki eingöngu á eldri (og stundum úreltar) 
upplýsingar úr kennslubókum. Kennarar sem miðla niðurstöðum eigin rannsókna 
vekja ef til vill meiri áhuga hjá nemendum en kennarar sem eingöngu greina frá niður-
stöðum annarra fræðimanna. Þá kann rannsóknareynsla að auðvelda kennaranum að 
miðla gagnrýninni afstöðu til aðferða og niðurstaðna í rannsóknum. Loks er mögulegt 
að kennarar sem eru virkir í rannsóknum njóti meiri virðingar og álits meðal nemenda 
og séu því áhrifaríkari kennarar (Marsh og Hattie, 2002). Kennslan getur jafnframt 
gagnast rannsóknunum. Undirbúningur kennslunnar getur eflt skilning kennarans á 
eigin rannsóknum. Við undirbúninginn þarf kennarinn að setja rannsóknir sínar og 
annarra í skiljanlegt samhengi og við það kunna að koma í ljós ýmsar þekkingar-
gloppur sem vekja nýjar og áhugaverðar spurningar. Þá geta umræður og athugasemdir 
nemenda í kennslustofunni kveikt nýjar rannsóknahugmyndir. Í yfirliti Braxtons (1996) 
yfir 30 rannsóknir kom í ljós að í 37% tilvika voru jákvæð tengsl milli rannsóknavirkni 
kennara og mats nemendanna á kennslunni þó flestar rannsóknir sýndu engin tengsl 
þar á milli. Rannsóknir á viðhorfum háskólakennara til tengsla rannsókna og kennslu 
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leiða í ljós að flestir telja að um jákvætt samband sé að ræða, einkum á framhaldsstigi 
(Smeby, 1998). Flestir skýra hin jákvæðu tengsl þannig að rannsóknirnar gagnist 
kennslunni, fremur en að kennslan gagnist rannsóknunum (Smeby, 1998). 

Neikvæð tengsl kennslu og rannsókna 

Kennarar sem eru virkir í rannsóknum gætu vanrækt kennsluna. Tíminn sem fer í 
rannsóknirnar kann að bitna á tímanum sem er aflögu til undirbúnings kennslunnar. 
Sumir halda því fram að kennarinn og vísindamaðurinn séu í ólíkum og illa 
samræmanlegum hlutverkum (Light, 1974). Þá er ekki víst að eiginleikar góðs 
vísindamanns og góðs kennara fari endilega saman. Sá fyrri þarf að einbeita sér að 
mjög afmörkuðum viðfangsefnum meðan sá síðari þarf að tengja saman ólíka þætti í 
stærra samhengi. Sá fyrri gerir einkum grein fyrir niðurstöðum sínum í rituðu máli 
gagnvart vísindasamfélaginu en sá síðari miðlar þekkingu að miklu leyti munnlega til 
óreyndra lærlinga. Samskiptahæfni og munnleg tjáskipti (communication) skipta rann-
sakandann minna máli en kennarann. Sá fyrri þarf lítt að huga að orðlausri (non-verbal) 
tjáningu, en sá síðari byggir í ríkum mæli á henni. Þá er hvatakerfi rannsókna og 
kennslu að ýmsu leyti ólíkt. Sérhæfður vísindamaður sem kominn er langt í sínum 
rannsóknum kann að eiga erfitt með að miðla þekkingu síns fræðasviðs til nemenda á 
aðgengilegan og skiljanlegan máta, gæti verið illa læs á stöðu nemenda og gert 
óraunhæfar kröfur til þeirra um skilning og nám.  

Sérhæfður vísindamaður gæti einnig beint kennslunni um of að eigin rannsóknum í 
stað þess að gefa nemendum innsýn í ólík viðfangsefni og aðferðir á rannsóknasviðinu. 
Þá má nefna að fjármögnun kennslu og rannsókna er með ólíkum hætti. 
Rannsóknasjóðir (gjarnan samkeppnissjóðir utan háskólanna) kosta að miklu leyti 
rannsóknir, en kennslan er jafnan kostuð af fastri fjárveitingu háskóladeildanna. 
Hvatning fyrir góða kennslu kemur einkum frá áhugasömum nemendum, en hvatning 
fyrir góðar rannsóknir kemur frá kollegum og stjórnendum í háskóladeildunum og frá 
vísindasamfélaginu utan háskólanna. Sumir höfundar líta svo að aðskilnaður kennslu 
og rannsókna fari vaxandi í rannsóknaháskólum, hvatakerfin séu ólík og bestu 
vísindamennirnir meðal kennara komi nú lítið að háskólakennslunni, einkum grunn-
náminu (Barnett, 1992). Rannsóknir sem gerðar hafa verið á tengslum kennslu og 
rannsókna í háskólum benda til að almennt séu tengslin ekki neikvæð (uz Zaman, 
2004). Það breytir þó ekki því að undir vissum kringumstæðum gæti rannsóknarstarf 
kennara bitnað á kennslu þeirra og öfugt, en það þyrfti að athuga nánar. 

Engin tengsl milli kennslu og rannsókna 

Sumir telja að háskólakennsla og rannsóknir séu ótengd. Barnett (1992) heldur því til 
dæmis fram að rannsóknir (uppgötvun nýrrar þekkingar) og kennsla (miðlun 
þekkingar) séu ólík svið og árangur kennara í kennslu hafi lítið með rannsóknaárangur 
að gera. Þá hafi sjónarmið námsefnisgerðar og kennslu lítil áhrif á skipulag og 
framvindu rannsókna hjá háskólakennurum. Þeir sem halda fram að kennsla og 
rannsóknir séu ótengd leggja gjarnan áherslu á ólíka eiginleika kennarans og vísinda-
mannsins (samanber fyrri umræðu) og benda á að menn geti verið hvort tveggja góðir 
vísindamenn og kennarar, en það þurfi þó ekki endilega að fara saman. Aðalatriðið sé 
að góður árangur í kennslu nýtist að litlu eða engu leyti í rannsóknum  og góður 
árangur í rannsóknum nýtist að litlu eða engu leyti í kennslu (Feldman, 1987; Rugarcia, 
1991).  

Því séu sumir góðir kennarar og vísindamenn, aðrir góðir kennarar en slakir 
vísindamenn og enn aðrir slakir kennarar en góðir vísindamenn. Því séu engin almenn 
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neikvæð eða jákvæð tengsl milli kennslu og rannsókna. Í yfirliti yfir rannsóknir á 
tengslum kennslu og rannsóknastarfs komst Feldman (1987) að þeirri niðurstöðu að 
litlar líkur væru á að rannsóknavirkni kennara gagnaðist í kennslunni eða bitnaði á 
henni. Kennsla og rannsóknir væru tveir aðskildir þættir. Hattie og Marsh (1996) 
reiknuðu sömuleiðis út meðalfylgni ólíkra mælikvarða á rannsókna- og kennslustarf 
kennara í 58 rannsóknum og fengu engin tengsl. 

Ólínuleg tengsl kennslu og rannsókna 

Þó svo að almennt mælist veik eða engin línuleg fylgni milli rannsókna og kennslu 
þýðir það ekki endilega að kennsla og rannsóknir séu ótengdir þættir. Vel má vera að 
forsenda fyrri rannsókna um línulegt samband kennslu og rannsókna hafi verið röng 
og að sambandið sé í reynd ólínulegt, eða nánar tiltekið sveiglínulegt (polynomial). Því 
hefur verið haldið fram að kennsla og rannsóknir geti stutt hvort annað upp að vissu 
marki (uz Zaman, 2004). Meðan kennarar gefi sér nægan tíma til rannsóknastarfs og 
undirbúnings kennslu styðji hvor þátturinn hinn. Leggi kennarar ofuráherslu á annan 
hvorn þáttinn hafi þeir lítinn tíma aflögu fyrir hinn og þá hverfur hið jákvæða 
samband rannsókna og kennslu og verður jafnvel neikvætt. Sárafáar rannsóknir hafa 
athugað hvort tengsl kennslu og rannsókna geti verið ólínuleg. Þó má nefna að í 
rannsókn Mitchell og Rebne (1995) kom fram að rannsóknavirkni kennara tengdist 
með sveiglínulegum hætti tímanum sem kennarinn varði til kennslu. Kennsla upp að 8 
vinnustundum á viku (sem höfundarnir töldu samsvara kennslu 1 námskeiðs á misseri) 
tengdist aukinni rannsóknarvirkni kennaranna, en ofan við þessi kennslumörk dró úr 
rannsóknavirkninni að meðaltali. 

Tengsl kennslu og rannsókna háð aðstæðum 

Að síðustu er rétt að nefna að tengsl kennslu og rannsókna gætu verið með mis-
munandi hætti eftir aðstæðum og kennurum. Mögulegt er að á sumum fræðasviðum 
séu þessi tengsl jákvæð en á öðrum sviðum neikvæð, eða ekki fyrir hendi. Þá getur 
verið að þessi tengsl kennslu og rannsókna séu skýrari eða jákvæðari í framhaldsnámi 
en grunnnámi (Smeby, 1998). Þá er einnig mögulegt að kynferði kennara eða 
akademísk staða hafi áhrif á þetta samband (uz Zaman, 2004). Enn er lítið vitað um 
hvort eða með hvaða hætti tengsl rannsókna og kennslu eru háð aðstæðum og 
kennurum og flestar athuganir á því hafa byggst á viðhorfskönnunum meðal kennar-
anna, en ekki athugunum á því hvernig þessum tengslum er háttað í framkvæmd (uz 
Zaman, 2004). 

Í rannsóknunum hér að framan eru notaðir ólíkir mælikvarðar á rannsóknir og 
kennslu sem kann að skýra ólíkar niðurstöður um samband þessarra þátta. Rann-
sóknirnar eru þó oftast metnar útfrá fjöldi birtra tímaritsgreina eða annarra ritsmíða. 
Kennslan er ýmist skoðuð útfrá mati nemenda á gæðum kennarans eða kennslunnar, 
eða áherslu kennarans á kennsluna, einkum þeim tíma sem kennarinn ver til 
kennslunnar og undirbúnings hennar. Minni áhersla hefur verið lögð á að skoða tengsl 
rannsókna og kennslureynslu kennarans eða viðurkenningar sem hann kann að hafa 
fengið fyrir kennslustörf sín. 

Núverandi rannsókn er fyrsta skipulega athugununin á tengslum kennslu og 
rannsókna í stóru úrtaki háskólakennara hérlendis. Notaðir eru hlutlægir mælikvarðar á 
kennslu háskólakennara. Í fyrsta lagi er metin reynsla kennarans af kennslu útfrá fjölda 
ára sem hann hefur kennt við háskólann. Í öðru lagi er metið umfang kennslunnar 
útfrá fjölda unninna yfirvinnustunda kennarans við kennslu. Með því að athuga 
yfirvinnustundir við kennslu gefst kostur á að meta hvaða afleiðingar það kann að hafa 



Rannsóknir á tengslum háskólakennslu og rannsókna 

245 

að kenna mikið eða vera hlaðinn kennslustörfum. Í þriðja lagi er metið framlag 
kennarans til kennslu umfram venjubundna námskeiðakennslu eins og fram kemur í 
kennslustigum sem kennarar eiga kost á við árlegt vinnumat háskólans. Allir þessir þrír 
þættir kennslu eru tengdir hlutlægum mælikvörðum á rannsóknaárangur sem varða 
annars vegar fjölda birtra ritsmíða og hins vegar rannsóknastig eins og þau eru metin í 
árlegu vinnumati háskólans. Nánar tiltekið athugar rannsóknin hvort tengsl kennslu- 
og rannsóknabreytanna eru jákvæð, neikvæð, engin, sveiglínuleg, eða háð fræðasviði, 
kynferði og akademískri stöðu kennara. 

Aðferðir 

Efniviður 
Byggt er á gögnum úr rannsóknarverkefninu Árangur í háskólarannsóknum er tekur til 
kennara í Háskóla Íslands sem voru í lektors-, dósents- eða prófessorsstöðu 2003. 
Verkefninu var stýrt af höfundi, unnið í samstarfi við yfirstjórn Háskólans og styrkt af 
háskólarektor (Rúnar Vilhjálmsson, 2010). Verkefnið var tilkynnt Persónuvernd 
(Tilkynning S4416/2009). Útbúin var tölvutæk gagnaskrá vegna verkefnisins sem var 
án persónuauðkenna. Núverandi rannsókn tekur til allra kennara við Háskóla Íslands 
sem gegndu starfi lektors, dósents eða prófessors haustið 2003 og voru ennþá við 
störf haustið 2008. Samtals er um að ræða 403 kennara. Upplýsingar um kennslu 
kennaranna komu frá rannsóknasviði (kennslustig) og launaskrifstofu (kennslu-
yfirvinna) Háskólans. Upplýsingar um rannsóknir kennaranna komu frá rannsókna-
sviði (rannsóknastig) og frá vefsetri Thomson Reuters (áður Institute for Scientific 
Information) (2010). 

Breytur 
Kennslubreytur rannsóknarinnar eru þrjár. Ein breytan varðar kennslureynslu 
kennarans, þ.e. árafjölda hans í kennslu við Háskóla Íslands árið 2003. Önnur breytan 
varðar kennslumagn sem metið er út frá meðalfjölda árlegra yfirvinnustunda sem 
kennarinn hefur fengið greiddar vegna kennslu á árabilinu 2003-2008. Þriðja 
kennslubreytan – kennsluframlag – eru  samanlögð kennslustig á árabilinu 2003-2008 
sem kennarinn fékk samkvæmt vinnumatsreglum Félags háskólakennara og Háskóla 
Íslands og vinnumatsreglum kjaranefndar (vegna prófessora) fyrir framlag til kennslu 
umfram almenna kennslureynslu (námskeiðakennslu). Um er að ræða stig fyrir 
kennslurit, og ýmis konar nýsköpun í kennslu, s.s. skipulagningu nýrra námsleiða, 
þróun kennsluaðferða, gerð verkefnabanka og fleira. Þá eru einnig veitt kennslustig 
fyrir leiðbeiningu við lokaverkefni framhaldsnemenda þegar verkefnum er lokið (Félag 
háskólakennara, 2003). Rannsóknir voru metnar með þrennum hætti. Fyrst er að nefna 
árlegt meðaltal heildarstiga kennara fyrir rannsóknir á árabilinu 2003-2008 samkvæmt 
vinnumatsreglum Félags háskólakennara og Háskóla Íslands og vinnumatsreglum 
kjaranefndar. Inni í heildarstigunum eru fræðilegar bækur, bókakaflar og greinar, bæði 
ritrýndar og óritrýndar, auk fræðilegra erinda og veggspjalda á erlendum og innlendum 
ráðstefnum (Félag háskólakennara, 2003).  

Þá var athugaður árlegur meðalfjöldi alþjóðlegra rannsóknastiga kennara útfrá 
vinnumatsreglunum á árunum 2003-2008. Til alþjóðlegra rannsóknastiga teljast 
alþjóðlega ritrýndar bækur, bókakaflar í slíkum bókum og alþjóðlega ritrýndar greinar 
(ISI-greinar) í tímaritum skráðum í Thomson Reuters gagnagrunninum (2010). Þá var 
talinn saman fjöldi greina sem kennarar voru höfundar að í ISI-tímaritum á árabilinu 
og notaður í því sambandi gagnagrunnur Thomson Reuters (2010). Auk þessarra 
breyta tók rannsóknin einnig til fræðasviðs sem kennarar tilheyrðu, kynferðis kennara 
og akademískrar stöðu þeirra á árinu 2003 (lektor, dósent, prófessor). 
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Tölfræðileg úrvinnsla 
Við gagnagreiningu voru reiknaðir Pearson fylgnistuðlar milli kennslu- og 
rannsóknarbreyta í heildarhópi kennara og einnig eftir kynferði, akademískri stöðu og 
fræðasviði kennaranna. Þá var einnig lagt mat á sveiglínuleg tengsl kennsluyfirvinnu og 
kennsluframlags (óháðar breytur) annars vegar og rannsóknarstiga (heildarstig og 
alþjóðleg stig) og fjölda ISI-greina (háðar breytur) hins vegar. Samtals var um að ræða 
6 aðhvarfsjöfnur á forminu Y=a+b1X+b2X2+e og var b2-stuðullinn í jöfnunni notaður 
sem mælikvarði á frávik frá línulegu sambandi. Í fylgni- og aðhvarfsgreiningum eru 
marktæknistuðlar (t-stuðlar) og p-gildi þeirra einungis höfð til hliðsjónar við mat á 
samböndum milli breyta, enda var ekki um tilviljunarúrtak kennara að ræða í rann-
sókninni heldur fremur þýði allra kennara á ákveðnum tímapunkti. 

Niðurstöður 

Tafla 1 sýnir fylgni milli kennslu og rannsókna í heildarhópi háskólakennara á 
tímabilinu 2003-2008. Kennslureynsla tengist að litlu eða engu leyti afköstum eða 
árangri í rannsóknum. Til að mynda mælist engin fylgni milli kennslureynslu og 
alþjóðlegra rannsóknastiga og engin sambönd rannsókna og kennslu teldust 
tölfræðilega marktæk samkvæmt t-prófi. Kennsluyfirvinna hefur einnig lítil tengsl við 
rannsóknaárangur í heildarhópi kennara, en hefur þó veik neikvæð tengsl við fjölda 
birtra ISI-greina. Hins vegar hefur kennsluframlag (stig sem kennarar fá fyrir framlag 
til kennslu) í öllum tilvikum jákvæð tengsl við árangur í rannsóknum. Einkum eru 
umtalsverð tengsl milli kennsluframlags og heildarstiga fyrir rannsóknir. 
 

Tafla 1. Fylgni milli kennslu og rannsókna háskólakennara (N=403) 
 

    Kennslureynsla Kennsluyfirvinna Kennsluárangur 
Rannsóknarstig 
(heild)   -0,096 0,085 0,505*** 
Alþjóðleg rannsóknastig 0,007 0,000 0,337*** 
ISI-greinar (fjöldi)   -0,061 -0,112* 0,210*** 
          

 

* p<0,05; ***p<0,001 (p-gildi miðast við tilviljunarúrtak og tvíhliða t-próf og eru hér höfð til  
hliðsjónar við samanburð fylgnistuðla) 

 
Til að leggja mat á hvort tengsl kennslu og rannsókna eru háð bakgrunni eða stöðu 

kennara sýnir tafla 2 þessi tengsl eftir kynferði og akademískri stöðu. Nokkur munur 
kemur fram eftir kynferði. Þannig hefur kennslureynsla að einhverju leyti neikvæð 
tengsl við rannsóknaárangur karla en ekki kvenna. Sömuleiðis hefur kennsluyfirvinna 
neikvæð tengsl við ISI-birtingar karla en ekki kvenna, meðan kennsluyfirvinna hefur 
jákvæð tengsl við heildarstig kvenna í rannsóknum. Það gildir þó um bæði kynin að 
kennsluframlag tengist með jákvæðum hætti árangri í rannsóknum. 
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Tafla 2. Fylgni kennslu og rannsókna eftir kyni og akademískri stöðu háskólakennara 
 

    Kennslureynsla Kennsluyfirvinna Kennsluárangur 
Karlar (N=289)         

Rannsóknastig (heild)   -0,137* 0,056 0,464*** 
Alþjóðleg rannsóknastig   -0,05 -0,032 0,267*** 

ISI-greinar (fjöldi)   -0,164** -0,153** 0,126* 
Konur (N=114)         

Rannsóknastig (heild)   0,03 0,199* 0,643*** 
Alþjóðleg rannsóknastig   0,112 0,146 0,594*** 

ISI-greinar (fjöldi)   0,156 0,055 0,495*** 
          

Lektor (N=82)         

Rannsóknastig (heild)   -0,355** 0,422*** 0,431*** 
Alþjóðleg rannsóknastig   -0,179 -0,086 -0,081 

ISI-greinar (fjöldi)   -0,044 -0,17 -0,122 
Dósent (N=142)         

Rannsóknastig (heild)   -0,374*** 0,222* 0,489*** 
Alþjóðleg rannsóknastig   -0,198* 0,076 0,345*** 

ISI-greinar (fjöldi)   -0.121 -0,164 0,034 
Prófessor (N=179)         

Rannsóknastig (heild)   -0,240** -0,021 0,521*** 
Alþjóðleg rannsóknastig   -0,143 0,019 0,391*** 

ISI-greinar (fjöldi)   -0,240** -0,06 0,340*** 
          

 

* p<0,05; ** p< 0,01; *** p<0,001 (p-gildi miðast við tilviljunarúrtak og tvíhliða t-próf og  
eru hér höfð til hliðsjónar við samanburð fylgnistuðla) 

 
Tafla 2 sýnir enn fremur að tengsl kennslu og rannsókna eru almennt svipuð með 

tilliti til akademískrar stöðu. Þó má nefna að kennsluyfirvinna hefur jákvæð tengsl við 
heildarstig rannsókna meðal lektora og dósenta, en ekki prófessora. Þá hefur kennslu-
framlag jákvæðust tengsl við rannsóknaárangur hjá prófessorum. 
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Tafla 3. Fylgni kennslu og rannsókna háskólakennara eftir fræðasviði 
 

    Kennslureynsla Kennsluyfirvinna Kennsluframlag 
Hugvísindi (N=71)         

Rannsóknastig (heild)   -0,09 -0,017 0,442*** 
Alþjóðleg rannsóknastig   -0,026 0,032 0,417*** 

ISI-greinar (fjöldi)   -0,09 -0,016 0,252* 
Félagsvísindi (N=77)         

Rannsóknastig (heild)   0,116 -0,101 0,183 
Alþjóðleg rannsóknastig   0,194 -0,17 -0,088 

ISI-greinar (fjöldi)   0,057 0,081 -0.005 
Heilbrigðisvísindi (N=155)         

Rannsóknastig (heild)   0,012 0,264** 0,669*** 
Alþjóðleg rannsóknastig   0,093 0.120 0,604*** 

ISI-greinar (fjöldi)   0,042 -0,094 0,445*** 
Verk- og raunvísindi 
(N=99)         

Rannsóknastig (heild)   -0,320** -0,161 0,613*** 
Alþjóðleg rannsóknastig   -0,253* -0,266** 0,488*** 

ISI-greinar (fjöldi)   -0,331** -0,289** 0,435*** 
          

 

* p<0,05; ** p< 0,01; *** p<0,001 (p-gildi miðast við tilviljunarúrtak og tvíhliða t-próf og  
eru hér höfð til hliðsjónar við samanburð fylgnistuðla) 

 
Tafla 3 sýnir að tengsl kennslu og rannsókna eru nokkuð mismunandi eftir 

rannsóknasviði kennarra. Kennslureynsla er í neikvæðum tengslum við rannsókna-
árangur innan verk- og raunvísinda, en tengist lítt rannsóknaárangri innan annarra 
fræðasviða. Sömuleiðis er kennsluyfirvinna í neikvæðum tengslum við rannsókna-
árangur innan verk- og raunvísinda, en þau neikvæðu tengsl eru almennt ekki fyrir 
hendi innan annarra fræðasviða. Athygli vekur að kennsluárangur tengist með skýrum 
hætti árangri í rannsóknum innan allra fræðasviða nema félagsvísinda þar sem tengslin 
eru veik eða ekki fyrir hendi. 

Að síðustu var lagt mat á sveiglínuleg tengsl milli kennsluyfirvinnu og kennslu-
framlags (óháðar breytur) annars vegar og rannsóknarstiga (heildarstig og alþjóðleg 
stig) og fjölda ISI-greina (háðar breytur) hins vegar. Samtals voru metnar 6 aðhvarfs-
jöfnur – ein fyrir hvert sett af kennslu- og rannsóknarbreytum. Aðeins í einu tilviki (er 
varðar tengsl kennslureynslu og heildarstiga í rannsóknum) uppfylltu ólínuleg tengsl 
skilyrði um tölfræðilega marktækni. Niðurstöður í því tilviki bentu til að rannsóknastig 
kennara ykjust með aukinni kennslureynslu þar til u.þ.b. 16 kennsluárum væri náð, en 
þaðan í frá færu rannsóknastig lækkandi með aukinni kennslureynslu. 

Umræða 

Þrátt fyrir umfangsmikla fræðilega umfjöllun á undanförnum árum um tengsl 
rannsókna og kennslu í háskólum ríkir ágreiningur um eðli þessa sambands. Höfundar 
sem um málið fjalla hafa ýmist haldið því fram að sambandið sé jákvætt, neikvætt, 
ekkert, ólínulegt, eða háð aðstæðum eða bakgrunni kennara. Núverandi rannsókn var 
ætlað að varpa nokkru ljósi á samband kennslu og rannsókna í hópi lektora, dósenta 
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og prófessora við Háskóla Íslands. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að tengsl rannsókna 
og kennslu fara eftir því um hvaða þátt kennslu er að ræða. Almennt hefur kennslu-
reynsla kennara og yfirvinna þeirra vegna kennslu lítil tengsl við árangur þeirra í 
rannsóknum, en framlag til kennslu (samkvæmt sérstöku vinnumati) hefur undan-
tekningalítið jákvæð tengsl við rannsóknaárangur. Þetta bendir til að þeir kennarar sem 
sinna kennslunni af alúð og annast leiðbeiningu nemenda í lokaverkefnum nái meiri 
árangri í rannsóknum. Þótt niðurstöður rannsóknarinanr samræmist að hluta rök-
semdum og niðurstöðum erlendra höfunda þess efnis að rannsóknir og kennsla í 
háskólum séu aðgreindir og ótengdir þættir (Feldman, 1987; Rugarcia, 1991), styðja 
niðurstöðurnar einnig röksemdir um að háskólakennsla geti stutt rannsóknastarfið og 
öfugt (Smeby, 1998; Sullivan, 1996).  

Röksemdir ýmissa höfunda um neikvæð tengsl rannsókna og kennslu (Light, 1974; 
Marsh, 1987) fengu lítinn stuðning í rannsókninni, en slík neikvæð tengsl var helst að 
finna meðal karlkennara og kennara í verk- og raunvísindum. Þessar niðurstöður 
þarfnast nánari athugunar en skýringar á þeim liggja ekki á lausu. Röksemdir fræði-
manna um ólínuleg tengsl kennslu og rannsókna (Mitchell og Rebne, 1995) fengu 
takmarkaðan stuðning í rannsókninni, en kennslureynsla reyndist þó í ólínulegum 
tengslum við heildarstig kennara fyrir rannsóknir. Sú niðurstaða kann að endurspegla 
ólíka rannsóknavirkni kennara eftir starfsaldri, þ.e. meiri virkni á fyrri hluta starfs-
æfinnar en minni á síðari hlutanum. Hér er rétt að hafa í huga að kennslureynsla var 
metin út frá starfstíma við kennslu í Háskóla Íslands og því var ekki unnt að aðskilja 
starfsaldur og kennslureynslu til að meta tengsl hvors þáttar um sig við árangur í 
rannsóknum. 

Kennsla og rannsóknir eru megin verkefni rannsóknaháskóla. Eitt helsta markmið 
háskólayfirvalda er að skapa háskólastarfinu umgjörð sem stuðlar að jákvæðum gagn-
kvæmum tengslum kennslu og rannsókna. Í því sambandi er mikilvægt að hvatakerfi 
rannsókna og kennslu og kröfur til kennara varðandi þessa starfsþætti tryggi gott 
jafnvægi milli þeirra. Háskólar og deildir sem ætlast til mikillar kennslu af kennurum 
sínum eiga á hættu rýra uppskeru í rannsóknum. Í stað áherslu á magn kennslunnar er 
farsælla að umfang kennslu sé í hófi og að alúð sé lögð við unna kennslu. Í því 
sambandi þarf umbunarkerfi kennslu í háskóladeildum að miðast í auknum mæli við 
gæði kennslunnar. Rannsóknastarf kennara getur gagnast með ýmsum hætti í 
kennslunni og á það væntanlega einkum við í framhaldsnáminu. Þetta kom m.a. fram í 
jákvæðum tengslum kennsluframlags og rannóknaárangurs í þessari rannókn, en 
kennsluframlag byggðist meðal annars á leiðbeiningu við meistara- og doktorsritgerðir 
og slíkar ritgerðir leiða oft til birtingar niðurstaðna í samstarfi nemanda og 
leiðbeinanda. Með því að gera ríkar rannsóknakröfur til kennara og skapa þeim um 
leið góð skilyrði til rannsókna tryggja háskóladeildir og rannsóknasjóðir einnig gæði 
leiðbeiningastarfa í rannsóknatengdu námi nemenda. Augljóst er að í þessu efni fara 
gæði rannsókna og kennslu saman. 

Ýmsum spurningum er enn ósvarað um samband rannsókna og kennslu í 
háskólum. Athuga þyrfti betur með langtímarannsóknum í hvaða mæli hin jákvæðu 
tengsl rannsókna og kennslu kunna að stafa að framlagi rannsóknanna til kennslunnar 
og/eða framlagi kennslunnar til rannsóknanna. Þá þarf að athuga betur undir hvaða 
kringumstæðum kennsla getur bitnað á rannsóknum og öfugt og hverjar skýringar á 
því kunna að vara. Þá mætti gefa frekari gaum að því hvenær samband kennslu og 
rannsókna getur verið ólínulegt og hvaða þætti rannsókna og kennslu gæti verið um að 
ræða. Þá er ástæða til að greina milli kennslu í grunnnámi og framhaldsnámi. Halda má 
því fram að tengsl rannsókna og kennslu séu nánari í framhaldsnámi en grunnnámi og 
að árangur kennara í rannsóknum ætti að nýtast betur í framhaldsnáminu um leið og 
kennsla og leiðbeining í framhaldsnámi ætti að nýtast kennaranum betur í 
rannsóknunum en kennsla í grunnnámi. Þá væri ástæða til að nota fleiri mælikvarða á 
kennsluna en hér hafa verið notaðir, til dæmis mat nemenda á ýmsum þáttum 
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kennslunnar.  Hér er rétt að hafa í huga að starf kennarans er fjölþætt. Kennarinn er 
framsögumaður (presenter), hvatamaður (facilitator), þjálfari (trainer), stjórnandi (manager) 
og matsmaður (evaluator) og því verða störf hans ekki metin á heildstæðan hátt nema 
matið sé fjölþætt (sjá Hattie og Marsh, 1996). Lokst er ástæða til að grafast nánar fyrir 
um jákvæð og neikvæð tengsl kennslu og rannsókna með viðtölum við kennara og 
nemendur á ólíkum stigum námsins. Slík viðtöl geta gefið ýmsar vísbendingar um það 
hvernig þessir megin þættir háskólastarfseminnar togast á og við hvaða skilyrði þeir 
fara vel saman. 
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Fjölskyldumiðuð þjónusta í endurhæfingu 
barna 

Mat foreldra 

Sara Stefánsdóttir 
Snæfríður Þóra Egilson 

Undanfarna áratugi hefur fjölskyldumiðuð þjónusta náð fótfestu víða um heim 
(Dempsey og Dunst, 2004). Áhersla er lögð á samvinnu foreldra og þjónustuaðila og 
mikið lagt upp úr því að styðja fjölskylduna til að taka ákvarðanir um þjónustu. 
Fjölskyldan í heild skal vera þungamiðja þjónustunnar og þarfir hennar hafðar að 
leiðarljósi. Þjónustan verður því á margan hátt ólík hefðbundinni læknisfræðilegri 
nálgun þar sem aðaláherslan er á barnið og fagfólk tekur ákvarðanir um það sem gera 
skal. Fjölskyldumiðuð þjónusta byggist á ákveðnum gildum og viðhorfum þar sem 
gert er ráð fyrir að hver fjölskylda sé einstök, hún sé burðarásinn í lífi barnsins og 
þekki best til styrkleika og þarfa þess. Áhersla er á styrkleika fjölskyldunnar og hún er 
studd til að vinna með þeim sem þjónustuna veitir svo tekið sé mið af þörfum allra 
fjölskyldumeðlima. Markmið þjónustunnar er að auka lífsgæði og þátttöku barnsins 
(King, Teplicky, King og Rosenbaum., 2004; Law o.fl., 2003; Nijhuis o.fl., 2007; 
Rosenbaum, King, Law, King og Evans, 1998). 

Rannsóknir á þáttum sem tengjast fjölskyldumiðaðri þjónustu renna stoðum undir 
mikilvægi nálgunarinnar. Komið hefur fram að börn þrífast best í styðjandi umhverfi 
fjölskyldunnar, að fjölskyldur vilja þjónustu sem er fjölskyldumiðuð og að tímamót í 
lífi barnanna reynast oft erfið og þá er þörfin fyrir stuðning jafnframt mest (King o.fl., 
2002). Rannsóknir hafa einnig sýnt að fjölskyldumiðuð nálgun bæti heilsutengd 
lífsgæði fjölskyldunnar og auðveldi foreldrum að berjast fyrir rétti barnsins og að 
nálgast upplýsingar (Bailey o.fl., 2006; Moore, Mah og Trute, 2009). 

Samskipti foreldra og fagfólks er þýðingarmikill þáttur fjölskyldumiðaðrar þjónustu. 
Lundeby og Tøssebro (2008) rannsökuðu reynslu foreldra fatlaðra barna af sam-
skiptum við fagfólk. Rannsóknin var eigindleg og rætt var við 31 foreldri í tvígang á 
fjögurra ára tímabili. Reynsla foreldranna af samskiptum við fagfólk var bæði jákvæð 
og neikvæð. Einkennandi fyrir neikvæð samskipti var upplifun foreldranna á því að 
ekki væri hlustað á þá við hinar ýmsu aðstæður, svo sem þegar upphaflegar áhyggjur 
foreldra af barninu vöknuðu og þegar foreldrar en ekki fagfólk bentu á vanda. Reynsla 
og þekking foreldra á getu barnsins var oft ekki tekin trúanleg fyrr en fagfólk hafði 
sjálft sannreynt getuna. Rannsakendurnir leggja áherslu á að hæfni foreldra fatlaðra 
barna sé viðurkennd og hlustað sé á skoðanir þeirra og tillögur um þjónustu (Lundeby 
og Tøssebro, 2008).  

Undanfarna áratugi hefur áhugi á þátttökuhugtakinu aukist til muna og telja rann-
sakendur á sviði endurhæfingar barna og starfandi fagfólk að eitt megin markmið 
heilbrigðis- og félagsþjónustu sé að styðja við og efla þátttöku barna í samfélaginu og 
tryggja að lífsgæði þeirra séu til jafns við önnur börn (Colver, 2006, 2008; Morris, 2009; 
Rentinck, Gorter, Ketelaar, Lindeman og Jongmans, 2009). Fagfólk sem stefnir að því 
að efla þátttöku barna þarf því að hafa í huga lífsmynstur, vana, þarfir, áhuga og gildi 
fjölskyldunnar við skipulag og framkvæmd þjónustu (Rosenbaum o.fl.,1998). 

Víða erlendis hefur lífleg umræða um lífsgæðahugtakið leitt til þess að horft er með 
heildrænni hætti á þarfir fjölskyldunnar en áður (King o.fl., 2002; Sloper, Greco, 
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Beecham og Webb, 2006). Fyrrnefndar breytingar endurspeglast einnig í auknum 
fjölda rannsókna á reynslu og ánægju með þjónustu, útbreiðslu fjölskyldumiðaðrar 
nálgunar, og áherslu á styrk og bjargráð fjölskyldunnar í stað vanda og örlagasagna 
(Ahl, Johansson, Granat og Carlberg, 2005; Colver, 2008; Coster og Khetani, 2008; 
Payne, 2002; Rosenbaum o.fl., 1998; Rosenbaum og Stewart, 2004; Siebes, 2006; 
Sloper o.fl., 2006). Reynsla fjölskyldna af þjónustu á Íslandi hefur verið lítt könnuð og 
ekki hægt að segja til um hvort svipaðra áhrifa gæti hér á landi.  

Endurhæfing barna og ungmenna á Íslandi 

Hér á landi hefur ákveðin þróun átt sér stað í skrifum um þjónustu fyrir fjölskyldur og 
fötluð börn. Ritað er um heildrænni þjónustu sem komi betur til móts við þarfir fjöl-
skyldunnar en áður og að leitast sé við að tryggja þátttöku barnsins (Sigríður K. 
Gísladóttir og Þóra Leósdóttir, 2003). Hins vegar hefur lítið verið kannað hvort svo sé 
raunin og fátt sem sýnir fram á að endurhæfingarþjónusta fyrir börn og fjölskyldur á 
Íslandi hafi í raun breyst mikið á síðustu áratugum. 

Hérlendis fer þjónustan að mestu leyti fram innan stofnana en lítið er vitað um 
hversu viðamikil hún er utan þeirra. Ýmiskonar ráðgjöf og þjálfun fer þó fram á leik- 
og grunnskólum landsins og innan heilsugæslunnar er fötluðum börnum og fjöl-
skyldum þeirra sinnt að einhverju marki. Í skýrslu starfshóps um málefni barna með 
langvinnan heilsuvanda kom fram að tæplega fimmtungur grunnskólabarna glímir við 
heilbrigðisvanda af ýmsum toga og eru þá ekki meðtalin fötluð börn. Niðurstöður 
skýrslunnar benda til þess að mikil þörf sé á þverfaglegri þjónustu innan skólakerfisins 
svo unnt sé að tryggja fulla þátttöku allra barna (Sigríður Kr. Gísladóttir, Ragnheiður 
Ósk Erlendsdóttir, Guðrún Bjarnadóttir, Ragnheiður Elísdóttir og María Guðnadóttir, 
2005). Þótt ekki hafi verið kannað að nokkru ráði að hve miklu leyti þjónustan er veitt 
í umhverfi barnsins þykir víst að verulega skortir á að þörfum fjölskyldna á Íslandi sé 
mætt. 

Helstu stofnanir á Íslandi sem þjónusta fötluð börn eru Æfingastöðin, Barna- og 
unglingageðdeild Landspítalans og Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins. Þjónusta 
þessara stofnana fer að mestu fram innan þeirra þótt í einhverjum tilvikum sé hún að 
hluta til færð inn í daglegt umhverfi barnsins, s.s. í leikskóla, skóla og á heimili. 
Æfingastöðin er helsta endurhæfingarstofnun landsins fyrir börn og er hlutverk hennar 
að efla börn og ungmenni með skerta færni, með það að markmiði að auka þátttöku 
og bæta lífsgæði þeirra og fjölskyldna þeirra. Árið 2009 störfuðu þar tíu iðjuþjálfar í 
átta stöðugildum og 16 sjúkraþjálfarar í 14 stöðugildum. Fjölskyldumiðuð þjónusta var 
formlega innleidd á Æfingastöðinni haustið 2009 með gerð þjónustuáætlunar fyrir 
hverja fjölskyldu en áætlunin felur m.a. í sér markmiðssetningu þar sem fjölskylda og 
fagfólk vinna náið saman að því að tilgreina vanda og finna viðeigandi lausnir. 
Tilgangur rannsóknarinnar var að afla þekkingar á reynslu og sýn foreldra á 
þjónustuna sem Æfingastöðin veitir. 

Aðferð 

Rannsóknin var þríþætt og fólst í spurningalistakönnun, útkomumælingu og opnum 
viðtölum. Í þessari umfjöllun verður greint frá tveimur hlutum rannsóknarinnar, þ.e. 
spurningalistakönnuninni og viðtölunum. Notað var blandað rannsóknarsnið (mixed 
methods design) en einkenni þess er að gögnum er safnað og þau greind samkvæmt 
megindlegum og eigindlegum aðferðum og niðurstöður síðan samþættar í eina heild 
(Creswell, 2008). Sniðið var raðbundið (sequential mixed methods) þar sem megindlegum 
gögnum var safnað í upphafi með spurningalista og gagnasöfnun lokið með eigind-
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legum viðtölum. Eigindlega hlutanum var ætlað að dýpka og bæta skilning á öðrum 
gögnum rannsóknarinnar.  

Þátttakendur 

Gögnum var safnað með spurningalista í apríl 2009. Þátttakendur voru allir foreldrar 
0-18 ára barna sem fengu þjónustu á Æfingastöðinni tímabilið september 2008 til mars 
2009. Samtals fengu 516 foreldrar eða foreldrapör sendan spurningalista og svör 
bárust frá 257 þátttakendum. Þar af voru 236 listar gildir. Viðtölin fóru fram í 
nóvember 2009. Rætt var við þrjár mæður sem voru valdar markvisst til að tryggja 
ákveðin einkenni. Skilyrði fyrir vali var að þátttakandi hefði bæði reynslu af iðju- og 
sjúkraþjálfun og hefði sótt þjónustu á Æfingastöðinni í a.m.k. eitt ár. Einnig að börn 
þátttakenda væru á svipuðum aldri. Viðmælendur voru kvenkyns og á aldrinum 25-35 
ára. Börn þeirra voru á aldrinum 15 mánaða til fjögurra ára, tveir drengir og ein stúlka, 
og var færniskerðing þeirra mismunandi. Börnin ásamt fjölskyldu höfðu notið 
þjónustunnar frá einu ári upp í fjögur og þau sóttu iðju- og sjúkraþjálfun á 
Æfingastöðinni þrisvar til fimm sinnum í viku. 

Gagnaöflun og -greining 
Megindlegum gögnum var safnað með matstækinu Mat foreldra á þjónustu (Measure of 
processes of care [MPOC]) (King, Rosenbaum og King, 1995). Þessi útgáfa mats-
tækisins byggir á 32 spurningum sem foreldrum er ætlað að svara og er kvarðinn sjö 
þrepa raðkvarði. Spurningarnar raðast í fimm flokka, sem allir eiga að endurspegla 
fjölskyldumiðaða þjónustu. Auk þess var 11 viðbótarspurningum bætt við varðandi 
bakgrunn þátttakenda og tegund og lengd þjónustu. Í flokknum Efling og samvinna eru 
átta spurningar, fimm í Almennar upplýsingar, flokkurinn Sértækar upplýsingar inniheldur 
fjórar spurningar, tíu eru í flokknum Samræmd og heildstæð þjónusta og fimm í Virðing og 
stuðningur. 

Eigindleg gögn voru fengin með opnum viðtölum þar sem stuðst var við viðtals-
ramma og fóru öll viðtölin fram á heimili viðmælenda. 

Lýsandi tölfræði var notuð til að lýsa niðurstöðum flokkanna fimm og innri 
áreiðanleiki hvers flokks var kannaður með Cronbach´s alpha prófi. Til að kanna 
hvort og hvaða breytur hefðu áhrif á svör foreldra var gerð aðhvarfsgreining. 

Viðtölin voru hljóðrituð og afrituð orðrétt. Í greiningarferlinu var unnið eftir 
tillögum Bogdan og Biklen (2003) um opna kóðun en að öðru leyti stuðst við fyrir-
bærafræðilega úrvinnslu (Sigríður Halldórsdóttir, 2003).  

Niðurstöður 

Mat foreldra á þjónustu (MPOC-32) 
Tafla 1 sýnir upplýsingar um bakgrunn þátttakenda. Við úrvinnslu gagna voru 
spurningarnar flokkaðar í þá fimm flokka sem matslistinn byggist á (sjá töflu 2). 
Meðaltalið sjö táknar að þjónustan endurspegli fjölskyldumiðaða þjónustu að öllu leyti 
en meðaltalið einn að hún geri það að engu leyti. Alphaprófun á flokkunum leiddi í 
ljós innri áreiðanleika á bilinu 0,85-0,95. Hæstur var alphastuðullinn í flokknum 
Almennar upplýsingar (0,95), en lægstur í Sértækar upplýsingar og Virðing og stuðningur (0,85). 
Við alla tölfræðiúrvinnslu var miðað við marktektarstig p < 0,05.  
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Tafla 1. Bakgrunnsupplýsingar þátttakenda 

 
  *Fjöldi Hlutfall 

Aldur barns 

0-6 ára 108 46 
7-11 ára 103 43,8 
12-18 ára 24 10,2 
Samtals 235 100 

Aldur foreldris 

24 ára eða yngri 6 2,6 
25-34 ára 68 28,9 
35-44 ára 123 52,3 
45-54 ára 33 14 
55-64 ára 5 2,2 
Móðurmál foreldris 

Íslenska  221 96,1 
Annað 9 3,9 
Samtals 230 100 

Hver svarar 

Móðir 203 86 
Faðir 28 11,9 
Annar forráðamaður 5 2,1 
Samtals 236 100 

Færni barns við athafnir daglegs lífs 

Alltaf sjálfbjarga 60 25,9 
Að mestu sjálfbjarga 95 40,9 
Þarf töluverða aðstoð 51 22 
Þarf alltaf fulla aðstoð 26 11,2 
Samtals 232 100 

Skerðing barns 

Seinkaður hreyfiþroski 40 20 
Hreyfihömlun 38 19 
Þroskahömlun 21 10,5 
Hreyfi- og þroskahömlun 15 7,5 
Athyglisbrestur með/án ofvirkni 
(ADHD) 

17 8,5 

Einhverfa/röskun á einhverfurófi 51 25,5 

Annað 18 9 
Samtals 200 100 

*Samtölur eru mismunandi þar sem taflan byggist aðeins á gildum listum. Einnig hafa sumir kosið að svara ekki 

ákveðnum spurningum. 
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Tafla 2 sýnir niðurstöður hvers flokks. Sá flokkur sem metinn var hæst og 
endurspeglar fjölskyldumiðaða þjónustu hvað best er Virðing og stuðningur en flokkur-
inn Almennar upplýsingar endurspeglar síst fjölskyldumiðaða þjónustu. Staðalfrávik 
flokksins mældist nokkuð hátt sem bendir til dreifingar í svörum. Vert er að benda á 
að niðurstöðurnar endurspegla fyrst og fremst sjónarhorn mæðra þar sem þær 
svöruðu listanum í 86% tilvika. 

Tafla 2. Lýsandi tölfræði MPOC 

 

Flokkur N* Meðaltal Miðgildi Staðalfrávik Lægsta 
gildi 

Hæsta 
gildi 

Efling og samvinna 
215 5,35 5,5 1,13 2,33 7 

Almennar 
upplýsingar 138 3,47 3,25 1,84 1 7 

Sértækar 
upplýsingar 

194 4,83 5 1,52 1 7 

Samræmd og 
heildstæð þjónusta 

175 5,33 5,56 1,18 1,89 7 

Virðing og 
stuðningur 213 5,72 6 1,1 2,6 7 
*í hverjum flokki eru mismargir þátttakendur vegna ógildra lista 

Áhrif aldurs 
Niðurstöður sýna að aldur barns, færni þess og skerðing, hafa áhrif á hvernig foreldrar 
meta þjónustuna. Þó var misjafnt eftir flokkum hvort marktækur munur greindist. 
Svör foreldra í flokkunum Efling og samvinna (p=0,004), Sértækar upplýsingar (p=0,000) 
og Samræmd og heildstæð þjónusta (p=0,001) voru marktækt lægri hjá foreldrum barna 12-
18 ára en hjá foreldrum yngri barnanna. Meðaltal var hæst í öllum flokkum hjá 
foreldrum barna í aldurshópnum 0-6 ára nema í Almennar upplýsingar en þar voru 
foreldrar 7-11 ára barna með hæst meðaltal. Foreldrar 12-18 ára barna höfðu lægsta 
meðaltalið í öllum flokkunum fimm. Lítill munur var á svörum foreldra sem eiga börn 
á aldrinum 0-6 ára og 7-11 ára. Mynd 1 sýnir meðaltal hvers flokks eftir aldri barns. 
Meðaltal flokkanna Efling og samvinna og Samræmd og heildstæð þjónusta er mjög svipað í 
öllum aldurshópum og því skarast línur þeirra á myndinni. 
 

 

Mynd 1. Meðaltal flokka MPOC eftir aldri barns 
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Áhrif færni 
Þegar svör foreldra voru skoðuð út frá færni barns þeirra greindist marktækur munur á 
þremur flokkum MPOC-32, þ.e. Efling og samvinna, Sértækar upplýsingar og Samræmd og 
heildstæð þjónusta. Foreldrar barna sem þurfa töluverða aðstoð við athafnir daglegs lífs 
mátu Eflingu og samvinnu (p=0,038), Sértækar upplýsingar (p=0,005) og Samræmda og 
heildstæða þjónusta (p=0,001) marktækt lægri en foreldrar barna sem eru alltaf sjálfbjarga. 
Einnig mátu foreldrar þeirra barna sem eru sjálfbjarga að mestu flokkana Sértækar 
upplýsingar (p=0,028) og Samræmd og heildstæð þjónusta (0,014) marktækt lægri en foreldrar 
barna sem eru alltaf sjálfbjarga. 

Meðaltal flokkanna fimm var alltaf lægst hjá foreldrum barna sem þurfa töluverða 
aðstoð við athafnir daglegs lífs nema í flokknum Sértækar upplýsingar en þar var meðal-
talið lægst hjá foreldrum barna sem þurfa alltaf fulla aðstoð. Meðaltal lækkar því yfir-
leitt í öfugu hlutfalli við færniskerðingu barns en hækkar svo aftur hjá foreldrum barna 
sem þurfa alltaf fulla aðstoð. Í öllum tilvikum var hæsta meðaltalið hjá foreldrum 
barna sem eru alltaf sjálfbjarga. Mynd 2 sýnir meðaltal hvers flokks eftir færni barns. 

 

Mynd 2. Meðaltal flokka MPOC eftir færni barns 

 
Áhrif skerðingar 
Greining á svörum foreldra eftir skerðingu barns þeirra sýndi að foreldrar barna með 
hreyfihömlun mátu flokkana Almennar upplýsingar (p=0,008) og Samræmd og heildstæð 
þjónusta (p=0,028) marktækt hærri en foreldrar sem eiga börn með einhverfu eða 
röskun á einhverfurófi og foreldrar barna þar sem skerðing flokkast sem „annað.“ 
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Mynd 3. Meðaltal flokka MPOC eftir skerðingu barns 

 
Hæst var meðaltalið hjá foreldrum barna með hreyfihömlun í Efling og samvinna, 

Samræmd og heildstæð þjónusta og Virðing og stuðningur. Í flokkunum Sértækar upplýsingar og 
Almennar upplýsingar var meðaltalið hæst hjá foreldrum barna með athyglisbrest 
með/án ofvirkni. Í Efling og samvinna var meðaltalið lægst hjá foreldrum barna með 
hreyfi- og þroskaskerðingu. Lægst var meðaltal flokkanna Sértækar upplýsingar og 
Samræmd og heildstæð þjónusta hjá foreldrum barna með færniskerðingu sem flokkaðist 
sem „annað.“ FlokkurinnVirðing og stuðningur var með lægst meðaltal hjá foreldrum 
barna með einhverfu eða á einhverfurófi. Mynd 3 sýnir meðaltal hvers flokks eftir 
skerðingu barns. 
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Tafla 3. Styrkleikar og veikleikar þjónustu 

 

        Efling og 
samvinna 

Styrkleikar þjónustunnar Hlutfall 
% 

...svarað spurningum þínum á fullnægjandi hátt?  77,4 

Sértækar 
upplýsingar 

...greint þér frá niðurstöðum skoðunar og/eða mats? 76,5 

Samræmd og 
heildstæð þjónusta 

... fylgt eftir því sem þið hafið rætt og komist að samkomulagi 
um? 

76 

... unnið skipulega með öðrum þjónustuaðilum þannig að þeir 
stefndu allir að sama marki?  

72,8 

... veitt þér upplýsingar um barnið þitt sem voru ekki misvísandi 
milli þjálfara? 

72 

Virðing og 
stuðningur 

...komið fram við þig sem jafningja en ekki einungis sem foreldri 
skjólstæðings? 

74,4 

Efling og 
samvinna 

Veikleikar þjónustunnar Hlutfall 
% 

...útskýrt fyrir þér þjónustu Æfingastöðvarinnar og þau 
meðferðarúrræði sem þar standa til boða? 41,9 
...gefið þér kost á að taka ákvarðanir varðandi þjónustu og 
meðferðarúrræði? 33,1 
...látið þig um að ákveða hvenær þú færð upplýsingar og hvernig 
upplýsingar þú færð? 40,3 

Almennar 
upplýsingar 

...veitt þér upplýsingar um hvers konar þjónusta er í boði á 
Æfingastöðinni eða í þínu umhverfi? 51,7 
...haft til taks almennar upplýsingar um fötlun eða færniskerðingu 
barnsins (t.d. um orsök, framvindu og framtíðarhorfur)? 

41,9 
...haft upplýsingar aðgengilegar fyrir alla í fjölskyldunni? 39,8 
...haft til taks upplýsingar á ýmsu formi, t.d. bæklinga,vefslóðir og 
myndbönd? 50,8 
...ráðlagt þér um hvernig nálgast megi frekari upplýsingar eða 
komast í samband við aðra foreldra (t.d. í gegnum internetið eða 
hjá félagasamtökum) 47 

Sértækar 
upplýsingar 

...veitt þér skriflegar upplýsingar um hvað barnið þitt gerir í 
þjálfunartímum? 45,8 

 ...veitt þér skriflegar upplýsingar um framfarir barnsins þíns? 42,4 

Samræmd og 
heildstæð þjónusta 

...gert skriflega áætlun með þér þar sem sett voru skýr markmið 
og skilgreint hvenær og hvernig árangur skyldi mældur? 44,5 
Gengið úr skugga um að þú og fjölskylda þín hafið stuðning? 33,5 
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Styrkleikar og veikleikar þjónustu 
Upplýsingar um þætti sem foreldrar telja að endurspegli fjölskyldumiðaða þjónustu 
bæði best og verst voru teknar saman til að greina styrk- og veikleika þjónustunnar. 
Tafla 3 sýnir sex spurningar er varða styrkleika og tilheyra flestar flokknum Samræmd og 
heildstæð þjónusta. Einnig voru flokkaðar saman spurningar sem sýna veikleika 
þjónustunnar. Alls voru 12 spurningar af 32 þar á meðal, þar af allar spurningarnar úr 
flokknum Almennar upplýsingar.  

Viðtöl 
Viðmælendurnir þrír voru í heild ánægðir með þjónustu Æfingastöðvarinnar. Sérstaka 
ánægju mátti greina varðandi fagfólkið sjálft, þ.e. iðjuþjálfa og sjúkraþjálfara. Almennt 
þóttu þjálfararnir sýna fjölskyldunum virðingu og gagnkvæmt traust ríkja á milli aðila. 
Einnig kom fram að samvinna og samskipti þeirra á milli voru góð og árangursrík þó 
svo að foreldrar væru oft fremur óvirkir í samvinnu. Hvað varðar skipulag og tilhögun 
þjónustunnar tóku allir viðmælendur fram að aðstaða stöðvarinnar væri til fyrirmyndar, 
þangað væri gott að koma og börnunum liði vel þar. Hins vegar þótti þjálfunin taka 
mikinn tíma í daglegu lífi og hafa áhrif á atvinnuþátttöku foreldra og skólastarf 
barnanna. Í því samhengi skipti staðsetning Æfingastöðvarinnar og leikskólans miklu 
máli sem og búseta fjölskyldunnar. Allir viðmælendur óskuðu eftir að þjónustan yrði 
veitt í umhverfi barnsins að einhverju marki. Þeir lýstu því að nú væri í fyrsta sinn 
unnið eftir markmiðum á Æfingastöðinni. Þeim fundust slík vinnubrögð til mikilla 
bóta og töldu að þau myndu skila sér í meiri árangri og samræmdum aðgerðum fjöl-
skyldu, leikskóla og Æfingastöðvarinnar. Mikilvægi upplýsingagjafar kom berlega í ljós, 
sér í lagi varðandi stuðning. Fram kom að litlar upplýsingar varðandi foreldra- og 
stuðningssamtök væru veittar og að þjónustutilboð á stöðinni og í samfélaginu væru 
ekki kynnt fyrir foreldrum. 

Umræða 

Þótt niðurstöður rannsóknarinnar sýni að þátttakendur séu sammála um margt 
varðandi þjónustu Æfingastöðvarinnar endurspegla þær einnig að reynsla þeirra er ólík 
sem og þarfir þeirra. Niðurstöðurnar eru því í samræmi við forsendur fjölskyldu-
miðaðrar þjónustu, þ.e. að hver fjölskylda sé einstök og að sníða þurfi þjónustuna eftir 
þörfum hverju sinni (Rosenbaum o.fl., 1998).  

Hár innri áreiðanleiki spurningalistans rennir styrkum stoðum undir niðurstöður 
rannsóknarinnar. Þær sýna að foreldrar fá ekki nægilegar upplýsingar og bentu svör við 
öllum spurningum sem varða almenna upplýsingagjöf til foreldra til veikleika 
þjónustunnar. Stór hluti foreldra var t.d. ekki upplýstur um hvers konar þjónusta er í 
boði á Æfingastöðinni eða í nánasta umhverfi fjölskyldunnar og ekki voru gerðar ráð-
stafanir til að tryggja að fjölskyldan hefði greiðan aðgang að upplýsingum um fötlun 
eða færniskerðingu barnsins. Viðtölin styrkja niðurstöður spurningalistans. Þessar 
niðurstöður virðast ekki einsdæmi enda sýna rannsóknir að miðlun upplýsinga til 
foreldra er ekki nógu vel sinnt (Dyke, Buttigieg, Blackmore og Ghose, 2006; Granat, 
Lagender og Borjesson, 2002; Huber, Dietrich, Gugini og Burke, 2005; Raghavendra 
o.fl., 2007; Unnur Árnadóttir, 2009).  

Aldur, færni og skerðing barns hafa áhrif á hvernig foreldrar meta þjónustuna. 
Foreldrar barna í aldurshópnum 0-6 ára telja þjónustuna almennt mun fjölskyldu-
miðaðri en foreldrar barna í elsta aldurshópnum, 12-18 ára. Aðrar rannsóknir hafa sýnt 
að foreldrar yngri barna eru ánægðari með þjónustu en foreldrar eldri barna (Bjerre 
o.fl., 2004; McConachie og Logan, 2003; Raghavendra o.fl., 2007; Siebes, o.fl., 2007). 
Hugsanlegt er að foreldrar með langa reynslu af tiltekinni þjónustu verði með 
tímanum gagnrýnni og styður rannsókn Raghavendra o.fl. (2007) þá ályktun. Í sænskri 
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rannsókn kom fram að foreldrar yngri barna taka gjarnan meiri þátt í þjónustunni en 
aðrir foreldrar og því þekkja þeir fagfólkið vel. Einnig hefur komið fram að þjónusta 
minnkar iðulega eftir því sem börnin eldast (Bjerre o.fl., 2004; Snæfríður Þóra Egilson, 
2007). Hins vegar dregur oft ekki úr vandanum heldur getur hann þvert á móti orðið 
umfangsmeiri þar eð tímamót í lífi ungmennanna, félagsleg staða og framtíðarhorfur 
valda foreldrum og börnum oft áhyggjum (Antle, Mills, Steele, Kalnins og Rossen, 
2007; Cooney, 2001). Hugsanlega fást foreldrar yngri barna ekki við jafn margþættan 
vanda og einblína frekar á líkamlega þætti.  

Áhugavert var að foreldrar þeirra barna sem mesta aðstoð þurfa við athafnir 
daglegs lífs töldu þjónustu Æfingastöðvarinnar endurspegla fjölskyldumiðaða nálgun 
að meira marki en foreldrar barna sem þurfa töluverða aðstoð. Erfitt er að skýra 
þessar niðurstöður en hugsanlega er sérstaklega vel hugað að þeim foreldrum sem eiga 
mikið fötluð börn. 

Foreldrar barna með hreyfihömlun mátu þjónustuna fjölskyldumiðaðri en 
foreldrar barna á einhverfurófi og foreldrar sem eiga börn sem falla í flokkinn „annað“ 
á tveimur flokkum spurningalistans, Almennar upplýsingar og Samræmd og heildstæð 
þjónusta. Skýringar á þessum niðurstöðum geta m.a. legið í að nokkuð stór hluti þeirra 
barna sem falla í flokkinn „annað“ hafa ekki skilgreinda eða fremur fátíða fötlun og 
hugsanlega skortir upplýsingar um skerðingu barnsins og framtíðarhorfur. Rannsóknir 
sýna að foreldrar barna með einhverfu og hegðunarvanda upplifa frekar streitu og 
kvíða en foreldrar barna með aðrar raskanir og því er nauðsynlegt að huga vel að þeim 
hópi (Bromley, Hare, Davison og Emerson, 2004; Dumas, Wolf, Fisman og Culligan, 
1991). Rannsóknum ber annars ekki saman um hvort tegund skerðingar hafi áhrif á 
mat á þjónustu (Granat o.fl., 2002; McConachie og Logan, 2003).  

Stór hluti þátttakenda taldi þjónustuna taka mið af þörfum fjölskyldunnar varðandi 
tíma- og staðsetningu. Segja má að viðtöl við mæður hafi varpað ákveðnu ljósi á þessa 
niðurstöðu. Í upphafi kom fram ánægja með að þjónustan færi fram á Æfingastöðinni. 
Þegar viðmælendur voru hins vegar spurðir nánar út í staðsetningu óskuðu allir eftir 
því að þjónustan yrði í auknum mæli færð í skóla barnanna eða heim, þar sem 
þjálfunarferðir höfðu töluverð áhrif á atvinnuþátttöku foreldra og skólagöngu 
barnanna. Þetta er í samræmi við niðurstöður erlendra og íslenskra rannsókna 
(Canchild o.fl., 2004; Law o.fl., 2003; Snæfríður Þóra Egilson, 2007). Viðmælendur 
sögðu þjálfara sjaldnast starfa utan Æfingastöðvarinnar og oft væri tilviljun háð hvort 
þjónusta væri veitt í nærumhverfi fjölskyldunnar. Niðurstöðurnar benda til þess að 
nauðsynlegt sé að samræma vinnubrögð svo öllum fjölskyldum bjóðist sambærileg 
þjónusta óháð þjálfara, búsetu eða staðsetningu skóla. Til að efla þátttöku barnsins 
heima við og í skólanum þarf þjónustan að vera í nánum tengslum við daglegt líf þess 
og umhverfi (Egilson og Traustadóttir, 2009; Snæfríður Þóra Egilson, 2007).  

Bæði spurningakönnunin og viðtöl leiddu í ljós að samskipti þátttakenda og 
þjálfara voru árangursrík og byggð á gagnkvæmri virðingu. Þeim niðurstöðum ber 
saman við niðurstöður margra annarra rannsókna (Dyke o.fl., 2006; Knox og Menzies, 
2005; McConachie og Logan, 2003; Raghavendra o.fl., 2007; Unnur Árnadóttir, 2009; 
Whitton, Williams, Wright, Jardine og Hunt, 2008).  

Athyglisvert var hversu mikla þýðingu persónulegir eiginleikar og færni þjálfarans 
hafði fyrir foreldra. Að þjálfarar sýndu áhuga, hlustuðu og gæfu nægan tíma til spjalls 
var þátttakendum í viðtölum ofarlega í huga og virtist jafnvel skipta þá meira máli en 
vinnubrögðin sjálf. Þær niðurstöður ríma við rannsókn Snæfríðar Þóru Egilson (2007) 
en þar kemur fram að einstaklingsbundnir eiginleikar fagmannsins skipta foreldra 
miklu. Þar eru nefndir þættir eins og áhugi, metnaður og umhyggja fyrir barni og 
fjölskyldu.  

Markmiðssetning er talinn einn mikilvægasti þáttur íhlutunar (Sumsion, 2005). Þó 
sýna niðurstöður spurningalistans að tæplega helmingur foreldra hafi ekki eða aðeins 
að nokkru leyti gert skriflega áætlun með þjálfurum Æfingastöðvarinnar þar sem 
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markmið eru skilgreind og ákveðið hvernig og hvenær útkoma skuli metin. Ekki 
fundust sambærilegar niðurstöður í fræðilegum heimildum (Dyke o.fl., 2006; Knox og 
Menzies, 2005; Unnur Árnadóttir, 2009). Viðmælendur rannsóknarinnar greindu frá 
eindreginni ánægju með nýtilkomið vinnulag varðandi markmiðssetningu. Þeir töldu 
það auka árangur þjálfunar, vera hvetjandi fyrir alla aðila og árangursríka leið til að 
opna á samskipti foreldra og þjálfara. Þessar niðurstöður ríma við skrif og rannsóknir 
fræðimanna um einstaklingsbundin markmið í þjónustu við börn og fjölskyldur þeirra 
(King, McDougal, Palisano, Gritzan og Tucker, 1999; Tam, Teachman og Wright, 
2008). Þótt foreldrum líkaði markmiðsvinnan vel mátti greina ákveðnar efasemdir sem 
tengdust helst viðhorfum og áhugahvöt þjálfara til slíkra vinnubragða. Því er brýnt 
festa vinnubrögðin enn frekar í sessi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að huga þurfi vel að ýmsum þáttum í þjónustu 
fyrir fötluð börn og fjölskyldur þeirra hér á landi. Við innleiðingu fjölskyldumiðaðrar 
þjónustu er brýnt að hafa í huga að það nægir ekki að upplýsa starfsfólk heldur er 
áríðandi að fjölskyldan sé vel að sér um hvers megi vænta og hvernig kröfur eðlilegt sé 
að gera. Þetta er í takt við niðurstöður Law og félaga (2003) og Siebes og félaga (2007), 
þ.e. að þekking foreldra á fjölskyldumiðaðri þjónustu hefur áhrif á mat þeirra á 
þjónustu og kröfur til fagfólks.  

Læknisfræðileg sjónarhorn eru ekki nægjanleg þegar þjónusta er skipulögð heldur 
er heildræn nálgun forsenda þess að komið sé til móts við þarfir nútíma fjölskyldna. 
Íslensk stjórnvöld þurfa að leggja hönd á plóg svo að stofnunum séu sköpuð skilyrði 
til að koma til móts við þarfir fjölskyldunnar, t.d. varðandi staðsetningu, samvinnu 
þjónustuaðila og hlutverk þeirra. Þótt óskað sé eftir meiri samræmingu og skýrri stefnu 
þá er sveigjanleiki ein forsenda þess að fjölskyldur með mismunandi þarfir fái þjónustu 
við hæfi. Fjölskyldur eru ólíkar, búa við mismunandi skilyrði og takast á við daglegt líf 
með fjölbreytilegum hætti. Markmið með þjónustu fyrir fötluð börn og fjölskyldur 
ættu að miða að því að þau séu virkir þátttakendur í samfélaginu og meti lífsgæði sín til 
jafns við aðra hópa þess. 



Fjölskyldumiðuð þjónusta í endurhæfingu barna 

263 

Heimildir 

Ahl, L. E., Johansson, E., Granat, T. og Carlberg, E. B. (2005). Functional therapy for 
children with cerebral palsy: An ecological approach. Developmental Medicine and 
Child Neurology, 47, 613-619.  

Antle, B., Mills, W., Steele, C., Kalnins, I. og Rossen, B. (2007) An exploratory study 
of parents' approaches to health promotion in families of adolescents with physical 
disabilities. Child: Care, Health and Development, 34, 185-193.  

Bailey, D. B., Bruder, M. B., Hebbeler, K., Carta, J., Defosset, M., Greenwood, C. o.fl. 
(2006). Recommended outcomes for families of young children with disabilities. 
Journal of Early Intervention, 28(4), 227-251. 

Bjerre, I., Larsson, M., Franzon, A. M., Nilsson, M., Strömberg, G. og Westbom, L. 
(2004). Measure of processes of care (MPOC) applied to measure parents' 
perception of the habilitation process in Sweden. Child: Care, Health and Development, 
30, 123-130.  

Bogdan, R. C. og Biklen, S. K. (2003). Qualitative research for education (4. útgáfa). 
Boston: Allyn & Bacon. 

Bromley, J., Hare, D. J., Davison, K. og Emerson, E. (2004). Mothers supporting 
children with autistic spectrum disorders: Social support, mental health status and 
satisfaction with services. Autism, 8, 409-423. 

Canchild, Law, M., Rosenbaum, P., Jaffer, S., Plews, N., Kertoy, M. o.fl. (2004). Service 
coordination for children and youth with complex needs: Report for the ministry of children and 
youth services. Hamilton: CanChild Centre for childhood disability research.  

Colver, A. (2006). What are we trying to do for disabled children? Current Paediatrics, 
16, 501-505.  

Colver, A. (2008). Measuring quality of life in studies of disabled children. Paediatrics 
and Child Health, 18, 423-426.  

Cooney, B. F. (2001). Exploring perspectives on transition of youth with disabilities: 
Voices of young adults, parents, and professionals. Mental Retardation, 40, 425-435.  

Coster, W. og Khetani, M. A. (2008). Measuring participation of children with 
disabilities: Issues and challenges. Disability and Rehabilitation, 30, 639-648.  

Creswell, J. W. (2008). Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative 
and qualitative research (3. útgáfa). New Jersey: Pearson, Merrill Prentice Hall.  

Dempsey, I. og Dunst, C. J. (2004). Helpgiving styles and parent empowerment in 
families with a young child with a disability. Journal of Intellectual and Developmental 
Disability, 29, 40-51.  

Dumas, J. E., Wolf, L. C., Fisman, S. N. og Culligan, A. (1991). Parenting stress, child 
behavior problems, and dysphoria in parents of children with autism, Down 
syndrome, behavior disorders, and normal development. Exceptionality, 2, 97-110. 

Dyke, P., Buttigieg, P., Blackmore, A. M. og Ghose, A. (2006). Use of the Measure of 
process of care for families (MPOC-56) and service providers (MPOC-SP) to 
evaluate family-centred services in a paediatric disability setting. Child: Care, Health 
and Development, 32, 167.  

Egilson, S. T. og Traustadóttir, R. (2009). Participation of students with physical 
impairments within the school environment. American Journal of Occupational Therapy, 
63, 264-272.  

Granat, T., Lagander, B. og Borjesson, M. (2002). Parental participation in the 
habilitation process-evaluation from a user perspective. Child: Care, Health and 
Development, 28, 459-468.  

Huber, J. T., Dietrich, J. D., Cugini, E. og Burke, S. (2005). F2F connection: A 
community health information needs assessment of Texas families who have 
children with chronic illnesses and/or disabilities and their care providers. Journal of 
the Medical Library Association, 93, 278-281.  



Sara Stefánsdóttir og Snæfríður Þóra Egilson 

264 

King, G., Tucker, A. M., Baldwin, P., Lowry, K., LaPorta, J. og Martens, L. (2002). A 
life needs model of pediatric service delivery: Services to support community 
participation and quality of life for children and youth with disabilities. Physical and 
Occupational Therapy in Pediatrics, 22(2), 53-77.  

King, G. A., McDougal, J., Palisano, R. J., Gritzan, J. og Tucker, M. A. (1999). Goal 
attainment scaling: Its use in evaluating pediatric therapy programs. Physical and 
Occupational Therapy in Pediatrics, 19(2), 31-53.  

King, S., Rosenbaum, P. og King, G. (1995). The Measure of processes of care: MPOC: A 
means to assess family-centred behaviours of health care providers. Kanada: CanChild, Centre 
for childhood disability research.  

King, S., Teplicky, R., King, G. og Rosenbaum, P. (2004). Family-centered service for 
children with cerebral palsy and their families: A review of the literature. Seminars in 
Pediatric Neurology, 11, 78-86.  

Kiresuk, T. J., Smith, A. og Cardillo, J. E. (1994). Goal attainment scaling: Applications, 
theory, and measurement. New York: Psychology Press.  

Knox, V. og Menzies, S. (2005). Using the Measure of processes of care to assess 
parents' views of a paediatric therapy service. British Journal of Occupational Therapy, 
68, 110-116.  

Law, M., Hanna, S., King, G., Hurley, P., King, S., Kertoy, M. o.fl. (2003). Factors 
affecting family-centred service delivery for children with disabilities. Child: Care, 
Health and Development, 29, 357-366.  

Lundeby, H. og Tøssebro, J. (2008). Exploring the experiences of "Not being listened 
to" from the perspective of parents with disabled children. Scandinavian Journal of 
Disability Research, 10, 258-274. 

McConachie, H. og Logan, S. (2003). Validation of the Measure of processes of care 
for use when there is no child development centre. Child: Care, Health and 
Development, 29, 35-45. 

Moore, M. H., Mah, J. K. og Trute, B. (2009). Family-centred care and health-related 
quality of life of patients in paediatric neurosciences. Child: Care, Health and 
Development, 35, 454-461. 

Morris, C. (2009). Measuring participation in childhood disability: How does the 
capability approach improve our understanding? Developmental Medicine and Child 
Neurology, 51, 92-94.  

Nijhuis, B., Reinders-Messelink, H., de Blecourt, A., Hitters, W., Groothoff, J., 
Nakken, H. o.fl. (2007). Family-centred care in family-specific teams. Clinical 
Rehabilitation, 21, 660.  

Payne, S. (2002). Standardised tests: An appropriate way to measure the outcome of 
paediatric occupational therapy? The British Journal of Occupational Therapy, 65, 117-
122. 

Raghavendra, P., Murchland, S., Bentley, M., Wake-Dyster, W. og Lyons, T. (2007). 
Parents and service providers' perceptions of family-centred practice in a 
community-based, paediatric disability service in Australia. Child: Care, Health and 
Development, 33, 586-592.  

Rentinck, I., Gorter, J., Ketelaar, M., Lindeman, E. og Jongmans, M. (2009). 
Perceptions of family participation among parents of children with cerebral palsy 
followed from infancy to toddlerhood. Disability and Rehabilitation, 31, 1828-1834.  

Rosenbaum, P., King, S., Law, M., King, G. og Evans, J. (1998). Family-centred 
service: A conceptual framework and research review. Physical and Occupational 
Therapy in Pediatrics, 18(1), 1-20. 

Rosenbaum, P. og Stewart, D. (2004). The World Health Organization International 
classification of functioning, disability, and health: A model to guide clinical 
thinking, practice and research in the field of cerebral palsy. Seminars in Pediatric 
Neurology, 11, 5-10.  

Siebes, R. C. (2006). Processes of care in paediatric rehabilitation. Holland: Utrech University.  



Fjölskyldumiðuð þjónusta í endurhæfingu barna 

265 

Siebes, R. C., Wijnroks, L., Ketelaar, M., van Schie, P. E. M., Vermeer, A. og Gorter, J. 
W. (2007). One-year stability of the Measure of processes of care. Child: Care, 
Health and Development, 33, 604-610.  

Sigríður Halldórsdóttir. (2003). Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði. Í Sigríður 
Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (ritstjórar), Handbók í aðferðafræði og 
rannsóknum í heilbrigðisvísindum (bls. 249-265). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

Sigríður Kr. Gísladóttir, Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, Guðrún Bjarnadóttir, 
Ragnheiður Elísdóttir og María Guðnadóttir. (2005). Grunnskólabörn með langvinnan 
heilsuvanda: Greining á þörf fyrir heilbrigðisþjónustu. Reykjavík: Miðstöð heilsuverndar 
barna.  

Sigríður Kr. Gísladóttir og Þóra Leósdóttir. (2003). Iðjuþjálfun barna og ungmenna: 
Þjónusta á tímamótum? Iðjuþjálfinn, 1, 15-18. 

Sloper, P., Greco, V., Beecham, J. og Webb, R. (2006). Key worker services for 
disabled children: What characteristics of services lead to better outcomes for 
children and families? Child: Care,Health and Development, 32, 147.  

Snæfríður Þóra Egilson. (2007). „Var hann duglegur í tímanum?” Viðhorf foreldra 
barna með hreyfihömlun til þjónustu iðjuþjálfa og sjúkraþjálfara. Iðjuþjálfinn, 2, 22-
31. 

Sumsion, T. (2005). Facilitating client-centred practice: Insights from clients. Canadian 
Journal of Occupational Therapy, 72, 13-20. 

Tam, C., Teachman, G. og Wright, V. (2008). Paediatric application of individualised 
client-centred outcome measures: A literature review. The British Journal of 
Occupational Therapy, 71, 286-296.  

Unnur Árnadóttir. (2009). Hvað finnst foreldrum barna með hreyfihömlun um þjónustu 
sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa og talmeinafræðinga?: Mat á fjölskyldumiðaðri þjónustu. Óbirt 
M.Sc. ritgerð: Háskólinn á Akureyri, Heilbrigðisdeild. 

Whitton, C., Williams, C., Wright, B., Jardine, J. og Hunt, A. (2008). The role of 
evaluation in the development of a service for children with life-limiting conditions 
in the community. Child: Care, Health and Development, 34, 576-583.  



 

266 

Museum politics and turf-house heritage 

Sigurjón Baldur Hafsteinsson 

In a newspaper article written in 1899 the housing condition of the Icelanders is 
described in stark colours. The author describes Icelandic turf-houses as dark, ugly 
underground hovels. The author finds them impractical and unhealthy, as they have 
low ceilings, foul air, and a garbage dump is usually situated directly in front of the 
main entrance (Guðmundur Hannesson, 1899). A century later, when the Icelandic 
financial system collapsed in the fall of 2008, the image of the turfhhouse as an 
underground hovel appeared in the media as the symbol of the setback the country 
had suffered! In this paper I want to discuss the Icelandic architectural heritage and 
how it has become a contested project at a time when governmentally sponsored 
initative to reserve a place for Icelandic turf-house heritage on UNESCO´s World 
Heritage List takes place. At the same time when this happens, private enterprise, like 
the Icelandic Turf-house Project, is responding to new governmental cultural policy 
with its investments in cultural hertiage. In particular I will discuss how the 
implementation of neoliberal cultural policy in Iceland has undermined the 
authoritative status of the National Museum of Iceland in relation to its role as the 
guardian of the Historic Buildings Collection and architectural heritage. Before I 
proceed, I would like to briefly mention the UNESCO World Heritage List. Iceland 
has signed UNESCO´s agreement of Convention Concerning the Protection of the 
World Cultural and Natural Heritage. The idea of the agreement is to archive and 
evoke interest in the preservation of the tangible and intangible heritage of humanity. 
Close to 200 countries, including Iceland, have signed the agreement which has 
enabled close to 1000 sites the list. This global initiative has been criticized by 
anthropologists and others as favoring conceptions of cultural tradition over cultural 
change, as well as for portraying culture as a national and political property (Scholze, 
2008). It is a long process to become part of the UNESCO World Heritage List; the 
inscription process entails a nation-wide survey of candidate sites for nomination, 
followed by the enumeration of detailed justification criterion. 

The negative strand towards turf-houses became in the late 19th and early 20th 
century a influential discourse about the modernization of Iceland. The elimination of 
turf-houses became a moral mission of modernization to improve hygene and the 
general well being of the population. The turf-house was identified as a national 
problem and its elimination and replacement became part of state-led nation-building 
projects. As such the turf-house gradually became an emblem of “old ways of living” 
incompatible with modern society. In the 1920s specifically Icelandic architecture also 
emerged as part of the nation-building project but it did not use the turf-house in toto 
as a source for creating visual power. One reason for the rejection of the turf-house 
heritage for the nationalization project was the conviction that turf-houses lacked 
aesthetic qualities. For example, a newspaper article dating from 1936 stated that “a 
particular architectural style did not emerge in the Icelandic farm or churches. 
Isolation and poverty prevented people from developing such qualities, and they had 
to settle for a mere roof over their heads” (“Listirnar og”, 1936). As a result, a limited 
amount of turf-houses have survived; some of those that have became part of the 
Historic Buildings Collection of the National Museum of Iceland. The majority of 
those turf-houses are themselves from affluent farmsteads, rather than the modest 
turf-houses in which the majority of the population had lived for centuries. An 
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example of a local initiative that both complements and counters the work of the 
National Museum is The Icelandic Turf-house Project. In this paper I want to stress 
what the Icelandic Turf-house Project calls the “aesthetic atrocity” (Hannes Lárusson, 
2006) of previous efforts by governmental institutions, such as the National Museum.  

The Icelandic Turf-house Project is a restoration and an exhibition project about 
Icelandic turf-house heritage that aims to explore it from different vantage points, 
including the aesthetic. The Icelandic Turf-house Project is an example of a private 
enterprise. It is located at Austur-Meðalholt the site of a typical traditional farmhouse 
in the South of Iceland. In the last twenty years an effort has been made to develop 
and conserve the old farm, but few such farmhouses of that kind remain in the district. 
The intention is to create a cultural institution with the ambition to teach and exhibit 
turf-house heritage from at least three different viewpoints. First, is the aim of 
exhibiting the old farmhouse at Austur-Meðalholt which has undergone extensive 
reconstruction and development in recent years, eight buildings of different sizes form 
a homogeneous arrangement on the farm site. Secondly, a permanent exhibition 
featuring drawings, models and other visual materials will produce a comprehensive 
view of the evolution of the turf-house tradition over the centuries. The exhibition 
will be in a specially-designed exhibition-hall which is under construction. And third, 
the cultivation of practical skills which are of use in the maintenance of turf buildings 
and related structures is considered instrumental in the overall plan as a site for the 
preservation of cultural heritage.  
 

 

Figure 1. The Flói Exhibition-hall, a part of the Icelandic Turf-house Project. Photo: Author 

Neoliberalism and Cultural Policy  

The struggle for independence and the struggle for economic and cultural 
development of the immediate post-independence period gave Icelandic society and 
its more powerful discourses quite a distinct corporatist character. This corporatism 
manifested itself in extensive government support for economic development and 
activity, the frequent involvement of local governments in the running of businesses, 
(for example fish plants), and the provision of guarantees from the central 
government for business ventures of various kinds. This changed with the election of 
a new government in 1991 which introduced the ideology of neo-liberalism to 
governance across the island (Ómar H. Kristmundsson, 2003). Now state sponsorship 
of economic activity was deemed morally wrong, because it skewed competition, and 
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was considered economically wasteful. Previously state run businesses where 
privatized, fishing rights were fully commoditized (Helgason & Pálsson, 1997) and a 
powerful discourse arose publicly of individual initiative, responsibility, and freedom 
(Árnason, Hafsteinsson, & Grétarsdóttir, 2003) – in which affected the cultural scene 
profoundly by introducing new cultural policy. 

The new cultural policy aimed to reduce state initiatives and seek strategic alliances 
with private enterprise and municipalities to take the initiative in the forming official 
cultural policy and the implementation of state-supported cultural projects. That 
meant, for instance, that the Ministry of Culture, Education and Science allocated 
within the cultural sector some of its centralized power to sectors that became, as the 
rhetoric of the time stated; “active” agents rather than “passive recipients” of policy 
decisions. The new cultural policy framework had profound ramifications for cultural 
production and cultural practice in Iceland. For example, the number of museums and 
museum-related activites mushroomed. Many such new establishments became an 
integral part of the discourse throughout official channels that emphasized 
entrepreneurship and regional development. Correspondingly, the Icelandic 
government redefined its cultural borders and actively deployed various governmental 
bodies in an attempt to integrate and position Icelandic culture within the emerging 
global scene (Björn Bjarnason, 1995; Grétarsdóttir, 2010). In 2001 the Museum 
Council of Iceland (Safnaráð) was established as a legal entity, a gesture on the part of 
the Parliament that confirmed the structural and cultural policy change. Ideologically, 
these changes were supposed to serve several functions nationally and culturally; to 
strengthen economic development, to participate in increasing globalization, to 
preserve distinctive national culture and cultural identity. The neoliberal scheme 
managed successfully both to change the scene in terms of its policy and to 
restructure the financial economy of the museum scene. The government introduced, 
as part of contract managing (Ómar H. Kristmundsson, 2009), a new funding system 
intended to allocate funds to regional institutions and other cultural and heritage 
activities. Interestingly, previously established museums, like the National Museum of 
Iceland, were also officially encouraged to diversify in their financing, and as a 
consequence, they joined the more newly established museums and cultural initiatives 
in the market for private sponsorship. In the wake of these structural changes acting 
museum professionals reinforced their position by underscoring their professional 
commitment through the development of professional codes of conduct, as well as of 
definitions of concepts like museum (safn). Politicians and ministers became part and 
parcel of the endeavour, and echoed such commitments in the House of Parliament 
and the media. It is within this policy framework and change that we have to situate 
and discuss Icelandic architectural heritage.  

Contesting Architectural Heritage 

Since the advent of the new cultural policy framework the National Museum of 
Iceland has been forced to reinvent itself in every aspect. The Museum´s exhibition 
and exhibitions facilities have been reconstructed and new managerial practices have 
been implemented, such as, for example, the contracting-out of some of its previous 
responsibilities.1 For instance, in 2006 the National Museum contracted out to the 
National Architectural Heritage Board (Húsafriðunarnefnd) the supervision of 

                                                           

1  See “Endurreisn Þjóðminjasafns” ,2004. In some cases, the National Museum has contracted out 
portions of its collection. For example, the transportation collection of the National Museum is now 
located at Skógar Museum. 
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inspection and reconstruction of the Historic Buildings Collection, which had 
previously been managed by a specific department at the National Museum. The 
Historic Buildings Collection comprises close to fifty different edifices, which vary in 
scale and are located across the country.2 The origin of the Collection can be traced to 
the early 1920s, when the director of the National Museum was shocked by the poor 
condition of two stone churches and solicited funding from private sources for their 
reconstruction. Prior to the initative he took to fortify the stone churces, the director 
had appealed, on two separate occasions in the 1910s, to the government of Iceland 
for financial support for the reconstruction and preservation of two turf-houses. Both 
attempts failed. It was not until 1931 that the first house was enlisted on the list of 
national archaeological artifacts (fornleifaskrá), and thus became the responsibility of 
the National Museum. Between 1931 and 2010 the number of houses that became 
part of the Collection increased considerably and is now close to fifty. 

 

Figure 2. Distribution of the Historic Buildings Collection of the National Museum. Courtesy 
of the National Museum of Iceland.  

 
As mentioned above the Icelandic architectural heritage has become a contested 

project at a time when governmentally sponsored initative to reserve a place for the 
Icelandic turf-house heritage on UNESCO´s World Heritage List takes place. The 
World Heritage List, grounded as it is in notions of localization, has among its 
principal criterion the requirement that the initiative for inscription must come from 
the local population itself, rather than the state (Scholze, 2008). The National Museum 
is cognizant of the importance of the criteria, however, attempts they have made to 
create a dialogue, or to reach out to local representatives and foster ownership and 
accountability in the articulation of the criteria, seem to have failed. For instance, a 
hotel owner and local authorities in the South-East of Iceland have disregarded any 
warnings by the National Museum and the National Architectural Heritage Board that 
construction plans for the hotel can endanger the chance of a local turf-house church 
in the area to be enlisted on the World Heritage List (Nikulás Úlfar Másson, personal 
communication, March 24, 2010).  

                                                           
2  The Collection can be seen on the Web at: http://www.natmus.is/minjar-og-rannsoknir/husasafn-

/husin-i-stafrofsrod/ 
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Similarily, any attempts by locally-based individuals, such as Hannes Lárusson and 
the Icelandic Turf-house Project, to attain a permanent role in the inscription process, 
has also failed. At the same time, the mobilizing efforts of individual or privatized 
enterprises on behalf of neoliberal governments have strengthened them, in the sense 
that they have been enabled by market-oriented curation to stake a greater claims on 
the role of guardianship over national culture. Such regional empowerment in cultural 
affairs has encouraged individuals, museums and other cultural institutions across 
Iceland to take initiative in representing national cultural history. Many such initiatives 
have not, prior to their establishment, sought any support of the National Museum or 
any other national cultural agency within the field of cultural heritage. As we have seen, 
neoliberal cultural policy has emphasized, where possible, the support of private 
enterprise within the cultural sector. This support has come in different forms which 
includes seeking advice in cultural matters outside of conventional intitutional circles. 
This shift in policy has also had implication for the involvement of The Icelandic 
Turf-house Project in the domain of official curation and cultural guardianship. The 
former World Heritage Board (Heimsminjaskrárnefnd) (between 2007-2009) approached 
the representative of the Icelandic Turf-house Project, Hannes Lárusson, in the fall of 
2008, to write a memo on the prerequisites for the inscription process to the World 
Heritage List (Hannes Lárusson, 2009). The chair of the World Heritage Board at the 
time was the minister of justice, and instrumental in the implementation of the new 
neoliberal cultural policy. The new World Heritage Board, which is now chaired by 
the director of the National Museum, has yet not seen a reason to specifically discuss 
the memo. 

 

 

Figure 3. Hof in Öræfasveit, South Iceland. The hotel in the back of the turf-house church, 
Hof. Photo: Author 

Another interesting conflict between the National Museum and local enterprise, is 
to what degree it is possible to preserve Icelandic architectural heritage. The National 
Museum and local enterprise seem to agree on the importance of the concept of 
locality of the World Heritage List criteria but they differ when it comes down to 
defining what this concept actually means. On one hand the Icelandic Turf-house 
Project stresses the importance of the connection between theory and practice, at least 
in terms of building and reconstructing turf-houses. In fact, it argues that previous 
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attempts to articulate the heritage at the National Museum, has separated the two; that 
it has, in effect, turned practice into technique and theory into style. According to this 
view, the overall effect is that the ontological status of the turf-house is reduced; the 
ontology of the turf-house as a living, breathing, constantly-changing and even 
counter-ontological object disappears from discussion. In fact, the representative of 
the Icelandic Turf-house Project argues that “It is virtually impossible to preserve 
turf-houses without preservation of the practices, theory and ideology which is 
integrated in their construction” (Hannes Lárusson, 2009, p. 8). The National 
Museum takes a different approach altogether; as a national institution, it has sought 
to approach the subject´s historical and intellectual delimitations, with the intention to 
preserve knowledge about the turf-house heritage. Historically, the Museum has 
assigned wardens some authority for the maintenance of turf-houses within the 
Historic Buildings Collection and in more recent years, it has endeavored to address 
public the importance ofcollaborating with locals. The majority of the employees of 
the National Museum that participate in the actual decision processes of preservation 
and reconstruction have been intellectuals and/or administrators who have little or no 
experience in the actual construction of turf-houses (see for instance Hörður 
Ágústsson, 2000; and Rúnarsdóttir, 2007) - and therefore limited experiential and 
practical knowledge, which are essential criterion for the turf-house as conceived by 
Hannes Lárusson and his various and occasional interlocutors in the development of 
The Icelandic Turf-house Project.  

The emphasis on the importance of convergence between knowledge and skills is 
also evident in the approach that practicioners in turf-house building have towards the 
texture of material. For instance, the Icelandic Turf-house Project emphasises locality 
by arguing for a better sense of the diversity of the material being used in the houses 
in different parts of the country. It is argued that, turf is not just turf, and rocks are 
not just rocks! Each material is different in texture and visual appearance according to 
the location of its source. One instance of this outlook can be observed in the ways 
that Hannes Lárusson of the Icelandic Turf-house Project has characterized turf and 
material from an aesthetic and philosophical point of view. In an interview he 
explained the idea of material as follows:  

 
The process of material degeneration is usually addressed by contemporary 
architects and others as a negative force. As a result, the tendensy is to avoid 
using material in construction that is perceived as being unstable and having 
limited endurance. Turf, in particular, has been characterized in that way and is 
the main reason why it is not being used exstensively in contemporary housing 
constructions. It´s considered unstable in resisting harsh weather conditions or 
earthquakes, for example. Such characterization of the turf is, however, a wrong 
approach. Instead, we should try to analyse the good qualities of the turf – 
which it unquestionably has in terms of insulation, visual aesthetics and 
environmental qualities to name just three examples. Interestingly, I believe that 
such approach can not be addressed without exploring the nature of every 
material which is continuous degeneration. Even the most enduring and popular 
of all building material like concrete and steel degenerate with time! (Hannes 
Lárusson, personal communication, October 10, 2009). 
 

Such explicit philosophical explorations have not been part of the official 
preservation process of the Historical Buildings Collection of the National Museum 
or of any official discussion about the inscription process for the World Heritage List.  

In the closing I would also like to mention practices of turf-construction, as these 
which are another point of conflict between the National Museum and local enterprise. 
The National Museum hired a Norwegian concervationist to rebuild Núpsstaðir 
Chapel, which is part of the Historic House Collection. An Icelandic local turfmaster 
who had been hired to assist in the process quit after dissagreeing with the methods 
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being used in the reconstruction. He claimed that the method „to tear down only that 
is considered absolutely necessary“ and then rebuild on top of that is not how he was 
taught the art by his father or grandfather. In addition, instead of rebuilding the 
Chapel as he, and others assigned to the work saw fit, the method directed of being 
used was to chalk each stone with numbers, and then position them in the exact place 
where it had been before. The local turfmaster resigned from his post and has since 
not been part of any turf-house project on behalf of the National Museum, despite 
extensive work experience in the field, and despite the current avowed mandate of the 
National Museum to seek strategic alliance with experienced turfmasters (Víglundur 
Kristjánsson, personal communication, August 18, 2010).  

Concluding remarks 

Since its foundation in 1863, the National Museum of Iceland has been a leading 
institution for the preservation, research, and management of national cultural 
heritage. In 2001 the role of the museum was altered with new legislation which both 
reinforced and undermined the power of the Museum. Its role was changed from 
being a central authority in conservation, research and exhibition towards a more 
managerial role in terms of cultural practices, including architectural heritage. As a 
result, the architectural heritage has become a contested issue between the National 
Museum and private enterprise, as evident in the case of the Icelandic Turf-house 
Project. The contestation is amplified when reviewed in the context of the 
UNESCO´s World Heritage List project.3  

 

                                                           
3 I want to thank Arnar Árnason, Tinna Grétarsdóttir, Michael Antenbring and two 
anonymous reviewers for their constructive criticism.  
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Up against the strength of traditions? 

Stefanía Júlíusdóttir 

Collections of public archives and records centres form some of the basic 
administrative tools that are needed for efficient work of public officials. To function 
as such they have to be systematically organized, preserved and securely kept. The 
same kind of importance applies to such collections in the private sector. In the public 
sector these collections are along with library collections and other collections of 
cultural material public property. In a demographic society public access to them is 
vital to enable the citizens to form opinions based on reliable knowledge of the state 
of affairs and for cultural reasons (Guðmundur Hálfdanarson, 2007/2001, p. 225; 
Þjóðskjalasafn Íslands, 2005; Schellenberg, 1975/1956, p. 3-10; Holmgren, 1994).  

The findings of a 2001-survey on manpower requirements and on the number and 
kinds of service units in the area of libraries, archives and records management (ARM), 
indicated that the structure of the service units had changed greatly since the 1989-
survey on manpower and service units of libraries. And that records management (RM) 
was the area that along with special librarianship had grown the most since 1989, 
when RM was beginning to be important as a working area for university educated 
staff (Stefanía Júlíusdóttir, 1997). In these two surveys quantitative data was collected 
(Stefanía Júliusdóttir, 2007). While this development indicated increased career 
opportunities for university educated staff at ARM, a follow up interview study in 
2005 provided mixed results. On the one hand librarians were considered to have a 
role to play at RM and on the other some of the interviewees in this area seemed 
unsure of their position (Stefanía Júlíusdóttir, 2008).  

ARM is by nature an internal function dependent in part on external factors. In 
this paper some important external factors are considered, some of the findings of the 
2005 interview study are discussed and placed in context with findings of the 2004-
survey of the Icelandic National Archives (2005), the research of Gunnlaugsdóttir 
(2006), and some of the findings in the report of Rannsóknarnefnd Alþingis (the 
Special Investigation Commission) (2010a, 2010b) concerning records generation and 
records management in the Icelandic financial sector and at the Financial Supervisory 
Authority – Iceland (FME). The aim is to examine whether discrepancies found in the 
ARM in the studies consulted can be considered due to inadequate external factors or 
whether their causes are internal.  

External factors 

External factors take place outside of organizations and are not under their control 
while possibly affecting them greatly. By nature they are environmental factors, the 
most important are regulatory, normative, educational, and technical factors shortly 
addressed below. 

Regulatory factors 
Regulatory factors stipulate what can, may, or has to be done. In the area of public 
ARM the most important regulatory factor is the National Archives act (Lög um 
Þjóðskjalasafn Íslands no 66/1985). It provides clear stipulations on the authority of 
the National Archives over how public records shall be kept with regard to 
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organization, retention, preservation and security. Other important acts are the 
Administration procedures act (Stjórnsýslulög, 1993), the Information act 
(Upplýsingalög, 1996) and the Privacy act (Lög um persónuvernd og meðferð 
persónuupplýsinga no. 77/2000). They specify what kind of access is permitted and by 
whom. The last named act is important in collections in all sectors where records on 
individuals are kept (Gunnlaugsdóttir, 2006). In addition acts pertaining to the 
operation of the mother organization of the records and archival collection are 
important for work there.  

Most regulatory factors of importance in this respect are of Icelandic origin (Eva 
Margrét Ævarsdóttir & Hafdís Ólafsdóttir, 2007). 

Normative factors 
Normative factors form a sort of guidelines on how to accomplish given tasks 
pertaining to vital actions in this area. Most of them originate abroad at international 
non-governmental standards organizations (INGO’s) (Guðrún Rögnvaldardóttir, 
2007), such as the International Standards Organisation (ISO) and other national and 
international standards organisations. An important example is the RM standard 
translated into Icelandic around the turn of the millennium (Gunnlaugsdóttir, 2002; 
Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2003a, 2003b; ÍST-ISO, 2001a, 2001b).  

Educational factors 
Educational possibilities in ARM leading to degrees have been available at the 
University of Iceland both within the programme of History since 1974 and that of 
Library and Information Science since 1979 (Guðmundsson, 2000). In addition 
continuing educational courses are offered by the Institute of Continuing Education at 
the University of Iceland, the Icelandic Records Management Association (IRMA) and 
the Icelandic National Archives. The last named institution, furthermore publishes 
books and booklets, and provides material on its homepage and on paper on ARM 
(Þjóðskjalasafn Íslands, 2008) (Félag um skjalastjórn, 2009). More educational 
possibilities in Iceland and abroad are on the Internet, both formal degree pro-
grammes, and occasional continuing educational courses.  

Technical factors  
At present the development of the computer and its use in records generation and 
management is of vital importance in this area. This calls for systematic organisation 
of long term storage of the electronic archival collections and databases both at the 
National Archives where public archives are preserved for present and future use and 
in the private sector. The need for co-ordinated systematic organization of records 
began to be felt around 1990 (Gunnlaugsdóttir, 2006, p. 13), brought on by new 
trends in government and industry, legal requirements and standards, that all called for 
increased emphasis on knowledge management and hence RM since harnessed 
knowledge becomes records (Gunnlaugsdóttir, 2006, p. 16-19, 39-42) and documents 
amassed in electronic databases. To cope with these needs for organisation of and 
access to e-documents, use of electronic records management systems (ERMS) that 
were developed in various groupware systems has increased steadily in Iceland 
(Gunnlaugsdóttir, 2006, p. 13). 

Internal factors 

Internal factors have to do with the internal operation of organizations and are under 
their control. Two large studies have been done in Iceland on internal management in 
the study area. The 2004-survey of the National Archives  on the situation in archives 
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in publicly operated organizations, regarding automation and operation of e-databases 
(Þjóðskjalasafn Íslands, 2005); and the PhD project of Jóhanna Gunnlaugsdóttir that 
was completed in 2006 and focuses on the implementation and use of electronic RM 
systems (ERMS) in organizations in Iceland (Gunnlaugsdóttir, 2006). 

2004-survey of the National Archives 
The National Archives plays a vital part in the e-governance of the nation by being at 
the receiving end of public e-archives and responsible for their organization, security 
and preservation, and to provide access to them presently and in the future (Þjóð-
skjalasafn Íslands, 2005; 2008, p. 47-56). Work on the e-archives started in the 1990’s; 
a committee founded in 1997 surveyed the situation in Iceland and familiarised itself 
with similar projects abroad. It found that one of the basic requirements for the 
success of a project on e-archives was that they be structured and organized in a 
standardized way when delivered to the National Archives (Nefnd um varðveislu 
tölvugagna sem verða til í stjórnsýslunni, 1998). In accordance with governmental 
policies (Forsætisráðuneytið, 2004) a second committee was appointed to work on the 
e-archives project in the summer of 2004 (Þjóðskjalasafn Íslands, 2005, p. 4-5). As a 
part of that project the situation in archives of publicly operated organisations, 
including the ministry and its main organizations was surveyed in 2004. Respondents 
were questioned on systematic ARM and automation of that function and on their 
operation of e-databases. According to the findings around 40% of respondents did 
not document information on the records they generated and received in a systematic, 
standardized fashion, around 80% did not have records retention schedules while 
some 46% had ERMS necessary for e-governance and around 64% used e-databases 
as a part of their operations. On the average each one operated 3.6 databases 
(Þjóðskjalasafn Íslands, 2005, p. 1-9).  

The PhD project of Jóhanna Gunnlaugsdóttir 2006 
The aim of this research project was to investigate how ERMS were implemented and 
used in Icelandic organizations; what were the perceived objectives of implementing 
such systems, how successful the implementation was and if private and public 
organizations differed in this respect. Furthermore, if and how employees used ERMS 
and how they felt about using them; and if they did not use ERMS what they used 
instead. And how the way in which the ERMS were implemented affected the success 
of their use?  

According to the findings eight objectives were mentioned by interviewees as 
reasons for implementing ERMS:  

 
[...] increased productivity, improved customer/client services, anticipated cost 
savings, reduced space required to store documents, integrated work procedures, 
gaining a better overview of cases and better meeting legal requirements 
(Gunnlaugsdóttir, 2006, p. 235).  
 

There was neither much of a difference between individual ERMS nor between 
public and private organizations, apart from the public ones placing more emphasis 
on saving storage space and being concerned with legal stipulations granting 
individuals access to information about themselves. Even when ERMS had been 
acquired support from top management was sometimes lacking in the implementation 
process. This resulted in a failure in the implementation process and subsequently 
affected the degree and quality of the ERMS‘s use, with the result that they were not 
used or not used successfully by all employees (Gunnlaugsdóttir, 2006, p. 235-237).  
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Interview Study in 2005 

During the 1980’s important developments significant of the growing importance of 
ARM in Icelandic society took place. A new act on the Icelandic National Archives 
was passed in 1985, and IRMA was founded in 1988. The interview study under 
discussion here forms a part of a larger study in the area of libraries and ARM, 
undertaken to detect the effects that social changes and technical developments are 
having on career opportunities and the working environment in the study area. Some 
of the findings of this project have already been reported in Þjóðarspegill (Stefanía 
Júliusdóttir, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009). The interviews were taken in 2005 with 
five chosen directors and consultants at ARM that were handpicked. They were key 
persons or leading authorities in the field and had in addition to formal education 
gained knowledge through working in the study area. The interviews were semi-
structured, carried out in a single session that lasted from an hour and a half to three 
and a half hours and the interviewer used a topic guide (see also Stefanía Júliusdóttir, 
2008). The greatest limitation of this study is the small sample size of the interviewees 
that makes any conclusions indecisive. 

For preparing the interviews I used Moore’s book on how to do research (Moore, 
2000). Prior to this study a number of amalgamations of large organizations had taken 
place in Iceland, and a number of public once had been privatized as a result of 
regulatory changes. These developments had clearly affected the study area. 

Findings 
In the 1989-survey units reported as having an ARM function were 1.6% of the total 
survey units. Although it was known that a handful of public libraries were also 
responsible for the municipal archives this was not reported; by also considering them 
this percentage could have been brought up to around 3%, at the most. Special 
libraries were around 12.5% of the survey units and ARM was the responsibility of 
special librarians in 13% of these libraries. While in 2001, reportedly around 21% of 
the total survey units were either solely concerned with ARM work or doing so in 
amalgamation with work in some library type. At that time the National Library of 
Iceland – University Library was the only library type that did not report responsibility 
for ARM, but possesses all the same archival collection in its Manuscript Department. 
Of the 21% around 44% were solely in the area of ARM. Special libraries were around 
18% and some 53% of them were also responsible for ARM. Apart from special 
libraries the library type most commonly amalgamated with ARM were public libraries 
of which some 5% also had the responsibility for municipal archives. However, as 
indicated in the response from records managers they were unsure of their positions. 
One said that “possibly a less expensive staff member will be hired to replace me 
when I have set up the RM system and made it functional.” Another one linked career 
opportunities at ARM in private companies in general to their success by saying that 
when they are doing well they hire university educated records managers, but when 
money is scarce these positions are discontinued (Stefanía Júlíusdóttir, 2008). 

The interviewees deemed regulatory events to have great effect. They all deemed 
the National Archives act of vital importance, and likewise the Information act and 
said that it had greatly increased demand for records managers and consultants in this 
area particularly in the public sector, because it calls for public records to be kept in a 
systematic fashion and it is effective retrospectively. The Administration procedures 
act and the Privacy act were also named in this respect; the latter for its importance 
for ARM of all organizations that keep personal records. Moreover they said that all 
organizations private as well as public have to operate in accordance with regulatory 
stipulations; and that regulatory changes had altered the roles of their organizations 
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and thereby that of the ARM, because public organizations are established according 
to regulatory stipulations. When setting up records management (RM) systems, 
developing records retention schedules and weeding, regulatory stipulations have to be 
taken into consideration. Organizations that co-operate with foreign parties and those 
that operate abroad as well as in Iceland also have to abide to foreign regulatory 
factors as well as the Icelandic ones, such as those of the European Union and in 
some cases international ones. Regulatory factors are seen to act as a frame for RM; 
they support RM programmes, and are important when teaching RM to employees 
that handle organizational records as a part of their work. However one interviewee, a 
consultant said that RM does not necessarily comply with legal acts, even though 
obligatory by law. And that in some organizations systematic RM was not practiced. 
According to the same interviewee there is neither a tradition to follow regulatory 
stipulations nor to use standards at RM work in Iceland. Moreover, this interviewee 
said that consultancy work had changed with time. “We used to be hired to set up RM 
systems for organizations”, but at the time of the interview more of the clients 
preferred to get education and guidance on how to set up such a system and have 
their own staff do that work. This is interesting because more of the interviewees said 
that staff gets far too little education on regulatory factors pertaining to the RM of 
their organizations.  

Likewise the interviewees deemed normative factors like standards important. One 
interviewee said that they function like guidelines or directives on how to conduct RM. 
They mentioned the ÍST-ISO 15498 standards on RM noted above, the ISO 17799 
(BS7799) on information security and the ISO 9000 standards on quality control in 
that respect. Standards were both seen to change the way the work is done and to 
increase the work load particularly the last named ones. Thereby they increased the 
demand for records managers and consultants in this area especially in the private 
sector. Considering that standards originate internationally this development is 
indicative of Iceland being a member of the international community. 

Education is clearly important. All of the interviewees were offered their positions 
or had set up their consultancy businesses based on their university education, their 
work experience and sometimes special education additionally, in the field of their 
organization. Moreover knowledge relating to technical developments and to 
regulatory and normative factors was considered important. To further their education 
four out of the five interviewees were enrolled in formal university degree pro-
grammes at the time of the interviews. Some were also responsible for the special 
library of their organization, but that was a secondary function by importance. 
Knowledge needed for the ARM was by all considered to be that of organizing 
collections in a structured and systematic fashion in order to be able to retrieve 
needed items accurately and quickly; and knowledge of regulatory and normative 
factors pertaining to ARM. Those working at public archives placed emphasis on 
knowledge of the history of public administration and languages while those at RM 
placed emphasis on structured and systematic organization. 

Technical developments were deemed to affect work in this area greatly. While 
they do not change the roles of the organizations and the roles of their archives and 
records centres like the regulatory factors do, they have revolutionized the way in 
which the roles are fulfilled. The technical possibilities bring new tasks and increased 
demands for instant online access. More and more material is scanned to fulfil such 
requirements, both for use internally and externally in particularly in public 
organizations. This brings the services closer to the public. And it means increased 
work even though general staff themselves saves the documents and records in the 
system and ARM staff only monitors what they do. Moreover some of the 
interviewees said that they were able to work from home and take part in distance 
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degree educational programmes also from home, which saved them time and money 
(Stefanía Júlíusdóttir, 2008). 

Report of the Special Investigation Commission, 2010 

The Special Investigation Commission was established by Althingi (the Icelandic 
parliament) in December 2008 to investigate developments leading to the collapse of 
the Icelandic financial system in 2008 (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010a, 2010b). In 
view of the findings of the two studies on ARM discussed above and the 2005 
interview study it is interesting to see how records creation and ARM is rated in the 
Report of the Special Investigation Commission. In the Report serious problems are 
found with records creation and the RM systems and their use both in the collapsed 
financial organizations and at the Financial Supervisory Authority – Iceland (FME). 
This made the work of the Commission difficult at times and in some cases it was 
even impossible to find out how and why things had happened the way they did by 
consulting records (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010a, p. 50, 127, 143, 2010b, p. 56, 
85, 107-109, 111-112, 146-153). In some cases decisions on big loans were taken in a 
bank without holding a meeting according to the rules of the bank, in other cases no 
minutes were kept of decisions of such meetings, in still other cases no contracts were 
to be found on big loans, or such contracts were unsigned. Rules of conduct and 
guidelines on how to reach important decisions were not available in writing. Written 
information on debtors of some of the banks, even the big ones was missing 
(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010b, p. 108-109). Creation and management of records 
concerning collaterals for loans to customers were far from being satisfactory to say 
the least (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010a, p. 127). In the area of records creation or 
the lack thereof, there are also examples of important documents being undated 
(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010a, p. 50, Vol. 5, p. 286), no documented information 
being available on some of the important meetings called for by FME in financial 
organizations, because the meetings had neither been formally called nor were the 
minutes of such meetings properly recorded if at all recorded in writing 
(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010b, p. 56, 85). The RM system at FME had serious 
shortcomings. Its structure left a lot to be desired. Some aspects of it were imperfect 
or not functional at all and its use lacked consistency. Thus it is described in the 
Report that each case is identified in two ways: by a case number and by a term 
indicating its subject. The choice of terms for subject identification of cases appears 
not to have been from a standard list of subject terms but rather from the top of the 
heads of individual staff members. In the example given in the Report eleven different 
subject terms were used for the same kind of a subject rendering the subject search in 
the RM system useless in some instances (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010b, p. 86, 
148, 151-153).  
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Discussion 

The external factors can all be deemed adequate, and a 2008 study of external factors 
by Magnús Guðmundsson Archivist and Records and Information Manager, 
University of Iceland reveals that the same kinds of external factors are still the most 
important, although new editions and new titles of the normative factors have been 
issued. In the public sector the requirements of knowledge on public administration 
and languages are likewise still the same (Guðmundsson, 2008). 

In view of the adequacy of the external factors and the importance of access to 
properly created and kept records and documents for administrative, financial, 
historical and cultural purposes, it is surprising to find that all the studies consulted 
and the 2005-interview study indicate that these matters were far from being in order. 
And it does seem that internal factors are to blame. Only 60% of respondents in the 
2004-survey of the National Archives managed their records in a systematic fashion 
(Þjóðskjalasafn, 2005, p. 1-9) even though the Information act clearly states that this 
has to be done and it is considered the basis for effective ARM (Þjóðskjalasafn, 2005, 
p. 8). Moreover lack of support from top management led in some cases to 
insufficient or incorrect use of ERMS and hence their benefits were only partly 
realized (Gunnlaugsdóttir, 2006). And according to the report of the Special 
Investigation Commission important records were not always created and when 
created they were sometimes not properly managed, and were therefore of limited or 
not use, when difficult or impossible to find.  

Could the reason for the state of ARM as reported above be the lack of respect for 
regulatory and normative factors as described by one of the interviewees in the 2005-
study? And can it be that this kind of behaviour is tolerated by society and the 
authorities because by tradition it is culturally accepted in Iceland that authoritative 
persons decide for themselves whether to abide to regulatory stipulations or not? In 
this respect it is interesting to note that regulatory stipulations to the effect of the 
Information act were passed in some of the countries Iceland is sometimes compared 
to a couple of hundred years ago, namely in Sweden in 1766 (Holmgren, 1994) and in 
France in 1796 (Schellenberg, 1975/1956). After such an act was finally passed in 
Iceland in 1996 authorities seem to have been reluctant to manage records in such a 
way that the Information act is effective. If this behaviour is due to traditional 
disrespect for regulatory stipulation, that tradition has to be broken. To find out if this 
is the case research is needed on the attitude of Icelanders in general to law breaking 
of authoritative persons when it comes to ARM and of the attitude of the 
authoritative persons themselves to such behaviour.  
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Reflection 

A general reflection cannot be made because of the small sample size. But the 
tentative findings of this paper may reflect that improvements are unlikely unless there 
is a change in attitude amongst authoritative individuals towards legal acts and ARM.  
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Merking mannamynda Rapanui 

Sveinn Eggertsson 

Rapa Nui, sem margir þekkja eflaust betur undir nafninu Páskaey, er lítil eyja í Suður 

Kyrrahafi tæpa 4000 kílómetra vestur af strönd Suður Ameríku og 2200 kílómetra 

suðaustur af Pitcairn eyjum, næstu mannabyggð. Ég fylgi þeirri hefð að tala um eyjuna 

sem Rapa Nui, en pólýnesíska íbúa hennar sem Rapanui. Alls voru skráðir íbúar 

eyjarinnar 3200 síðari hluta ársins 2002, þegar ég var þar í 6 mánuði við rannsóknir. 

Rúmlega helmingur þeirra eru af pólýnesískum uppruna aðrir íbúar eru aðallega fólk 

sem hefur komið frá Chile, sem Rapa Nui hefur tilheyrt frá 1888. Rannsókn mín 

beindist aðallega að hefðbundnum útskurði Rapanui í tré og ég hélt mikið til á tveimur 

mörkuðum Hangaroa, þéttbýliskjarna eyjarinnar, og kynntist þar útskurðarmönnum 

og sölumönnum myndanna. Ég heimsótti einnig marga handverksmenn á vinnustofur 

þeirra og heimili og tók við þá formleg viðtöl.  

Evrópumenn komu fyrst til eyjarinnar árið 1722, en þá höfðu íbúar hennar verið í 

algerri einangrun frá öðru fólki í marga mannsaldra. Fornleifafræðingar hafa enn ekki 

komist að niðurstöðu um það hversu löng sú einangrun var en það er yfirleitt áætlað 

að eyjan hafi verið numin einhverntíma á árabilinu 400-600 e. Kr. (Charola, 1997, 

Fischer, 2005) og sumir fræðimenn telja mögulegt að Rapanui hafi haldið uppi 

siglingum til annara pólýnesískra eyja lengi framan af. Það er þó ljóst að einangrun 

eyjaskeggja varaði í nokkrar aldir og að á eyjunni þróaðist sérstætt afbrigði þeirrar 

pólýnesísku menningar sem Rapanui fluttu með sér, að öllum líkindum frá einhverri 

þeirra eyja sem eru hluti af því sem í dag er nefnt Franska Pólýnesia. Steinmyndir, 

sumar hverjar risavaxnar voru meitlaðar úr hlíðum gígsins Rano Raraku á suðurströnd 

eyjarinnar og reistar meðfram strandlengju eyjarinnar. Stytturnar hafa valdið 

vestrænum fræðimönnum miklum heilabrotum og þá aðallega hvernig fólkið gat flutt 

ferlíkin og reist með afar fábrotnum verkfærum. Steinmyndirnar eru í dag aðal 

aðdráttaraflið fyrir ferðamenn og skapa, beint eða óbeint, flestum eyjarskeggjum vinnu. 

Í skjóli þessara mynda þrífst ýmis konar önnur og áhugaverð menningarleg iðja í formi 

handverks og útskurður í tré hefur þar mikilvægan sess. Verklagið er mörgum tamt, 

það hefur lærst mann fram af manni frá því fyrir komu Evrópumanna. Annað gildir 

um merkingu þeirra mynda sem menn eru að skera út. 

Það eru nokkur átök um túlkun á menningarlegri arfleifð Rapanui fólksins, bæði 

meðal fræðimanna og heimamanna sjálfra. Ástæðan sem gefin er fyrir því er að þeir 

sem fróðastir voru um táknheim eyjaskeggja, andlegir leiðtogar og sérfræðingar í 

rapanuiskum táknfræðum, féllu í átökum við erlenda menn um miðbik 19. aldar og 

með þeim hvarf mikilvægur skilningur á þeim þekkingarheimi sem myndgerð Rapanui 

er hluti af. Skortur á þekkingarlegu valdi skóp aðstæður fyrir frjálslega túlkun, og 

(endur)skilgreiningu á menningararfleifðinni í samræmi við persónulega hagsmuni, 

bæði meðal fræðimanna og heimamanna. Slík sköpunargleði sýnir auðvitað að 

menningararfleifð Rapanui er hvorki dauð né óumbreytanleg, hún leikur stórt hlutverk 

í lífi margra. En það er auðvitað einnig áhugavert að reyna að komast nær þeim hug-

myndaheimi sem skóp fyrri tíma myndverk og reyna að gera sér grein fyrir því 

menningarlega samhengi sem gaf listinni merkingu fyrir tíma evrópskra afskipta. 

Aukinn skilningur Rapanui á fortíð sinni gæti veitt þeim styrk í sköpun sameiginlegrar 

sjálfsmyndar sem margir þeirra telja mikilvæga í dag.  

Í þessum pistli beini ég athyglinni að nokkrum þeim fígúrum sem listamenn á Rapa 

Nui skera út í samræmi við fornar fyrirmyndir. Þar styðst ég við aðferðir sem mann-
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fræðingar hafa þróað við greiningu á menningarlegri arfleifð fólks á öðrum eyjum 

Kyrrahafs. Roy Wagner hefur þróað greiningartæki (obviation theory) sem hann hefur 

aðallega beitt á melanesískar mýtur (1978), en ég mun nota til greiningar á 

upprunasögu útskurðar á Rapanui. Aðferð hans, tvinnar hugmyndir um myndlíkingar 

og miðlun, líkt og fram koma í formgerðarhyggju Lévi-Strauss, við tilvistarlegar 

áherslur í anda Heideggers og er mjög áhugavert tæki til að greina atburðarrás frásagna. 

Kenning Wagners gerir vissulega ráð fyrir tiltekinni formgerð í mýtum, en sú 

formgerð er annars eðlis en sú sem fram kemur hjá Lévi-Strauss. Formgerð Wagners 

er ekki hin meinta sameiginlega innri formgerð mannsins heldur hin áþekka formgerð 

umhverfis og athafna sem leitar á svipaðan hátt inn í frásagnir mannsins hvar sem er 

(2001). Alfred Gell hefur ritað margt um hlutverk pólýnesíks húðflúrs (1993), meðal 

annars sem vörn gegn altumlykjandi guðlegu afli (1995). Í samanburði hans á húðflúri 

og list ólíkra pólýnesískra menningarsamfélaga kemur fram ólík myndbirting þess 

hvernig tattú og myndverk endurspegla slíkar hugmyndir um vörn gegn ágengum 

krafti guðanna. Hér set ég myndbirtingu slíkra hugmynda í list Rapanui í samhengi við 

greiningu Gell.  

Margvísleg merking 

Eins og minnst var á að ofan er túlkun á ímyndum fortíðar oft ólík. Það þýðir þó ekki 

að tiltekin túlkun sé réttari en önnur. Í því sambandi má nefna mynd af konu (moai vi’e) 

líkt og á mynd eitt, sem situr á hækjum sér og er samkvæmt Campbell (1974) að fæða 

barn í þeirri stellingu sem algengust er við slíkar athafnir á eynni. Nokkrir heimamenn 

tjáðu mér að hér væri um fæðingu væntanlegs konungs að ræða, þeir kæmu ávalt í 

heiminn með fæturna fyrst. Ungur listamaður sagði fígúruna hins vegar sýna, á tákn-

rænan hátt, tengslin milli konu og jarðar. Eldri útskurðarmanni þótti sú skýring 

dulrænt rugl og hló að, myndin, sagði hann, sýndi konu með skapabarma sem búið 

væri að lengja. Slíkt hefði verið gert til að auka ánægju elskenda af kynlífi og tvær 

fullorðnar konur, sem hlustuðu á samtal okkar, samsinntu því.  

Það er ekki hægt að útiloka að áhrif kaþólskra trúboða hafi orðið til þess að 

einhverjir heimamenn hafi horfið frá þeirri skýringu á konumyndinni sem skírskotar til 

kynfæra hennar (sjá Pinart, 2004) og við það hafi sagan af konungsfæðingunni orðið til. 

En tilvist ólíkra skýringa meðal heimamanna má einnig skoða sem hluta arfleifðar frá 

því fyrir tíma skólagöngu og bóknáms og þeirra einsleitu, alráðu skýringa sem slíku 

uppeldi oft fylgja. Mögulega hafa persónulegar skoðanir haft meira vægi og menn 

meira frelsi til að halda vitsmunalegri umræðu lifandi og skemmtilegri. Sá túlkunar 

munur sem er til staðar í dag er kannski helst til marks um að útskurðurinn er lifandi 

afl í mótun nútímalegrar sjálfsmyndar Rapanui.  
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Mynd 1. Konumynd, Moai vi’e (Heyerdahl 1976, Mynd 90b) 

Moai kavakava 

Ein þekktasta fígúran skorin út í tré er moai kavakava (fígúra rifbeinanna), sem sjá má á 

mynd tvö. Fræðimenn hafa fundið henni ýmsar skýringar. Chauvet (1970), sem aldrei 

kom til eyjarinnar sjálfur, segir hana sýna mann með merki um truflun í starfsemi 

innkirtla, aðallega vegna klóreitrunar sem hann telur stafa af of mikilli drykkju 

saltvatns. Englert (1974), kaþólskur trúboði á Rapa Nui í rúma þrjá áratugi, benti á að 

Rapanui hefðu safnað regnvatni til drykkjar og notað afar lítið salt í matargerð sinni og 

því væri túlkun Chauvet lítið annað enn hugarburður hans. Hugmynd Heyerdahl’s 

(1976) um að kavakava fígúran sýni líkamlegt útliti vannærðra frumbyggja, sem 

aðkomnir sigurvegarar hafa hrakið upp í fjöll, verður að skoða útfrá þeirri kenningu 

hans að eyjan hafi verið byggð suður-amerísku fólki áður en pólýnesískir landnemar 

settust þar að. Þeirri kenningu hefur almennt verið hafnað. Attenborough telur eigin 

kavakava fígúru, sem hann rekur til heimsóknar Cooks til eyjarinnar 1774, vera eina af 

fáum sönnum ímyndum sem til eru af guðinum makemake (Attenborough og Broome, 
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2000). En ímynd makemake líkt og á mynd þrjú, sem má sjá mjög víða á eynni, er allt 

önnur en hinn horaði kavakava. Makemake var hinn frjósami frumforveri Rapanui 

(Fischer, 2005). Skýringar á heiti hans eru tvenns konar en þurfa ekki að teljast 

andstæður: Samkvæmt Orðsifjafræðilegri orðabók málnefndar Rapanui (2000) felur 

heitið í sér tvítekningu á orðinu mana (ma(na)ke ma(na)ke >makemake) og er skírskotun í 

sérstæðan og mikinn frumkraft. Samkvæmt Fischer vísar orðið til þess hvernig reður 

manns tútnar út við stinningu (2005). Það er erfitt að sjá tengsl milli hins beinabera 

kavakava og hins holdlega makemake.  

 

 

Mynd 2. Moai kavakava (Museo la Merced, Santiago, Chile) 
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Mynd 3. Ólík andlit makemake (Lee, 1992, bls. 57 og 58)    

 

Fischer tengir hina mjóslegnu fígúru við hungursneyðir á átjándu öld, en þá voru 

myndirnar framleiddar í miklum mæli (2005). Seaver Kurze (1997) kemst að svipaðri 

niðurstöðu. Ég tel þó mjög ólíklegt að Rapanui útskurðarmenn hafa notað fágætan við 

til þess eins að skera út myndir af hungruðu fólki. Timbur var orðið mjög sjaldgæft á 

eyjunni og sérlega verðmætt (Fischer 2005). Vissulega varð mikil aukning dauðsfalla á 

átjándu öld í kjölfar fyrstu komu evrópskra manna til eyjarinnar 1722, en útskurðurinn 

endurspeglar, að mínu viti, fjölgun anda nýlátins fólks (akuaku). Hann er skiljanlegur 

sem virðingarvottur við hinn látna, líkt og menn telja steinstytturnar miklu að hluta til 

vera. Auk þess hlutgera myndirnar vald hinna eftirlifandi, líkt og steinstytturnar sýndu 

vald ættflokka, getu þeirra til þess að kaupa eða skikka fólk til að höggva myndirnar út, 

flytja og reisa. Eftirlifandi ættingjar nýlátins fólks, akuaku anda, fengu að sama skapi 

tækifæri til þess að sýna getu sína opinberlega. Karlmenn hengdu á sig fígúrur, allt upp 

í tvo tugi þeirra, þegar þeir mættu á samkomur. Fjöldi myndanna skipti ekki öllu máli, 

því gæði útskurðarins var einnig metinn. Illa skornar myndir gátu gert þann sem bar 

þær að athlægi. En ef magn og gæði fór saman var það til marks um að karl mundi 

líklegur til að verða bænheyrður af makemake . Auðvitað sýndu magn og gæði verkanna 

einnig það að viðkomandi hafði efni á að láta búa þær til og vísast hefur rausnarleg 

frammistaða lifandi ættingja verið talin þóknanleg andanum sem myndin var tileinkuð. 

Samkvæmt heimildum evrópskra nítjándu aldar gesta var fígúrunum sýnd mikil ástúð. 

Á samkomum lyftu menn myndum sínum endurtekið yfir höfuð sér, sungu til þeirra 

og þrýstu þeim að brjósti sér dansandi (Fischer, 2005). Sú fórn sem fólst í því að gera 

myndirnar ásamt þeim tilfinningum sem þeim voru sýndar virðist til marks um að 

eftirlifandi fólk vildi halda góðum tengslum við anda nýlátinna ættmenna.  
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Lík látinna voru lögð til meðan þau rotnuðu. Á Rapanui, líkt og víða um heim, er 

litið á rotnunarferli líkamans sem hliðstæðu umbreytingar anda mannverunnar (Howes, 

1987). Akuaku andinn er tímabundið fyrirbæri, sem bíður þess að losna við hinn 

rotnandi jarðneska líkama, hreinsast, og komast yfir í Po, sæluríki látinna (Campbell, 

1974). Akuaku andar eru yfirleitt taldir vinsamlegir gagnvart lifandi ættingjum sínum, 

en geta þó refsað þeim fyrir að virða ekki hefðir forfeðranna. En þeir geta verið 

varhugaverðir ókunnugum og jafnvel mjög illskeyttir (Fischer, 2005). Menn verða að 

læra að umgangast þá af þeirri virðingu sem andarnir krefjast meðan á umbreytingu 

þeirra stendur.  

Þetta vandamál og lausn á því, er kynnt í sögunni sem segir frá upphafi útskurðar – 

ekki einungis á kavakava myndum heldur einnig á moai pa’apa’a (fígúran uppþornaða), 

sem í anda þess að skilningur er margvíslegur, er einnig nefnd moai papa (fígúran flata). 

Líkt og með upprunasögur almennt eru til mismunandi afbrigði af þessari sögu í 

samræmi við ólíkan skilning manna eða áherslur. Ég styðst við tvær vel þekktar 

útgáfur með innslagi úr persónulegum samræðum mínum við Rapanui fólk. Í frásögn 

Englerts (1974) er aðaláherslan lögð á þann skilning að söguhetjan blekki eða plati 

andana með því að gera sýnilegt í útskurði það sem ekki má segja með orðum. Sá 

skilningur er algengur meðal Rapanui. Hjá Metraux er áhersla lögð á matargjafir fólks 

til þess sem sker út og það að akuaku andarnir gangi um meðal lifenda (Orliac, C. og 

Orliac, M., 1995). Í báðum sögum er hlutverk konungs, sem miðils milli lifandi fólks 

og anda undirstrikað.   

Greiningaraðferð Wagners 

Greiningaraðferð Wagners felur það, meðal annars, í sér að skoða hvernig frásögn 

miðlar, stig af stigi, milli upphaflegs andstæðupars, mildar andstæðurnar, og að lokum 

eyðir. Aðferðin á rætur í þeim hugmyndum Lévi-Strauss að mýtur hefðu það hlutverk 

að leysa tilvistarleg vandamál með því að brúa andstæður, finna þeim málamiðlun. Í 

greiningaraðferð Wagners öðlast slíkar málamiðlanir, í fyrstu þrepum frásagnarinnar, 

nýtt andlag, sem aftur þarf að miðla á milli. Oftast er um þrjú þrep að ræða uns 

upphaflegri andstæðu hefur verið eytt og vandamálið leyst. Ferlið má setja upp líkt og í 

mynd fjögur, þar sem upphafs atriði frásagnar er merkt A og upphafleg andstæða þess 

er merkt B. Miðlunin, sem mildar andstæðurnar, er merkt C. Hún gerir það fyrirbæri 

sem kynnt er sem B ögn líkara upphaflega fyrirbærinu, A, en verður um leið upphaf að 

nýjum miðlunarþríhyrningi: C – D – E. E verður síðan upphafið að þriðja 

miðlunarþríhyrningnum: E – F – G, þar sem fyrirbæri G er hliðstæða fyrirbæris A. 

Upphaflegu andstæðunni milli A og B hefur verið þar með verið eytt og frásögnin 

hefur kynnt lausn á tilteknu tilvistarlegu vandamáli. 
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Mynd 4. Ferlið í greiningaraðferð Wagners (1978, bls. 37) 

Greining á frásögninni „Uppruni moai kavakava og moai pa’apa’a“ 

Liður A: Morgun einn fer konungur eyjarinnar, Tu’u ko Iho, gangandi frá húsi sínu á 

norðvestur ströndinni á leið til dvalarstaðar á suður ströndinni. Á þeirri göngu verður 

hann að fara yfir land Tupa Hotu Marama ættarinnar, sem er honum óskylt fólk.  

Liður B: Strax handan við landamörkin gengur hann fram á tvo akuaku anda 

sofandi. Þeir líta skelfilega illa út, holdlausir og ræfilslegir. Þriðji andinn situr á hæð 

skammt undan og kallar til þeirra og vekur þá.  

Liður C: Andarnir vakna og flýta sér að færa hold á bein sín og taka á sig ásýnd 

venjulegs lifandi fólks.  

Liður D: Þeir eru þó ekki í rónni vegna þess að þeir telja konunginn hafa komast 

að sannleikanum um raunverulegt ástand þeirra. Andinn sem vakti þá haft sagt þeim 

það. Friðlausir reyna andarnir allt hvað þeir geta til að ná sannleikanum úr konung-

inum, en ef hann viðurkennir að hann hafi séð hið auma ástand þeirra verða þeir að 

drepa hann. Konungurinn þykist ekkert hafa séð, sama hvað andarnir reyna. Þeir sitja 

um hann og hlera samtöl hans en allt kemur fyrir ekki, konungurinn þykist ekkert 

óvenjulegt hafa séð.  

Liður E: Loka tilraun andanna er að látast vera konur. En konungurinn talar við þá 

í kvengervinu sem væru andarnir raunverulegar konur. Akuaku andarnir, áður óvissir 

um vitund konungs um holdlaust ástand þeirra, virðast sannfærast um að konungur 

segi satt þegar hann sér ekki í gegn um kvengervi þeirra. Þeir láta konunginn 

afskiptalausan upp frá því. 

Liður F: Andstætt ósönnum orðum sínum sker konungurinn raunsannar ímyndir 

kavakava andanna, og pa’apa’a kvennanna í eldivið. Kvenmyndirnar eru stundum með 

hökuskegg sem einn andinn gleymdi að fela þegar hann dulbjó sig. Konungur selur 

síðan fólki, sem um biður, útskurð sinn fyrir mat. Það má túlka það þannig að þögn 

konungs, rétt framkoma hans gagnvart akuaku öndunum, sé umbunuð með mat.  

Liður G: Þegar fólk kemur og biður um fígúrur án þess að færa konungi mat, sýnir 

hann fólkinu hvernig stytturnar „ganga“. Hann hefur bundið þær þannig undir rjáfur 

húss síns að þegar hann togar í tiltekin bönd virðast myndirnar ganga. Þær ganga líkt 

og konungurinn gerir í upphafi sögunnar og upphaflegu andstæðurnar milli hins 

lifandi konungs og hræja akuaku andanna hefur verið eytt. Mögulega segir þessi saga 

okkur það að með því að sýna öndunum tilhlýðilega virðingu og leyfa þeim að ganga 

með lifendum án þess að vekja máls á raunverulegu ástandi þeirra muni þeir reynast 

fólki velviljaðir. Hún gæti einnig verið að undirstrika það að konungurinn miðlar á 

milli þessa heims og annars, tryggir góð samskipti við framliðna, undirsátum sínum til 

góðs. 
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En samlíkingin milli hins gangandi konungs og dauðleika mannsins er einnig 

undirstrikuð í frásögninni og þá það ferli umbreytingar sem lifendur eiga eftir að ganga 

í gegnum áður en þeir ná til sæludvalar í Po. Það tekur um þrjú ár að syrgja látinn 

mann, en að þeim tíma liðnum er haldin samkoma þar sem glaðir ættingjar tilkynna að 

hinn látni sé loks fyllilega liðinn.  

Lokun og margföldun 

Í hugmyndum Pólýnesa um alheiminn var litið svo á að rými ljóss og mannlífs hefði 

verið skapað með ýmsum aðgerðum sem skildu það frá myrku rými hins guðlega. 

Aðskilnaðurinn var ekki alger, líkt og hugtökin mana og tabú gefa til kynna og ívist 

guðanna, stöðug nærvera þeirra, orsakaði verundarlega kreppu hjá mörgu fólki, 

sérstaklega hjá körlum, sem þóttu þeir eiga undir högg að sækja gagnvart hinum 

guðlegu öflum. Til þess að verjast þeim beittu menn táknrænum brögðum, sem fólust 

í því að endurtaka á einn eða annan hátt það ferli aðgreiningar sem hafði skapað 

mannveruna og rými hennar í alheiminum. Þetta var gert með tvennum hætti, menn 

gátu varið sig gegn hinum guðlegu öflum með því að að loka á áhrif þeirra eða með 

því að endurtaka hina upphaflegu aðgreiningu með tvöföldun eða margföldun (Gell, 

1995). 

Það má sjá slík táknræn brögð í útskornum myndum af samvöxnum tvíburum og 

tvöföldum andlitum, líkum Janusar-andlitum rómverskrar goðafræði, frá Tonga og Fiji, 

þar sem tvíteknar og aðgreindar myndirnar snúa bakhliðum saman og vernda hvor 

aðra (Gell, 1998). Dæmi um slíkar myndir eru víða um Pólýnesíu: Marquesas (Hooper, 

2006), Cook Islands (Gell, 1995), Society Islands (Hooper, 2006), Hawai’i (Hooper, 

2006) og frá Austral Islands þar sem, í stað hugmyndar um að menn snúi bökum 

saman, er komin hugmynd um að tveir menn deili líkama (Kjellgren, 2007), en sú 

hugmynd hefur einnig verið sett fram varðandi hið tvíhöfða tahonga Rapanui 

(Raffensperger, 2001).  

 

Mynd 5. Tahonga (Heyerdahl, 1976, eftir Chauvet, 1934, Myndir 90, 91 og 94) 

 

Tahonga, líkt og á mynd fimm, hefur egglaga form. Reyndar telur Englert það vera 

hjartalaga (1974) og Seaver Kurze (1997) og Chauvet (1970) líkja því fremur við 

kókoshnetu, en tahonga voru stundum skorin út úr slíkum ávöxtum sem rak á fjörur 

eyjarinnar. En táknrænt séð þá er tahonga mjög tengt hugmyndum um tiltekin farfugl, 

manutara, og egg hans, sem höfðu mikla þýðingu í trúarlegu og pólitísku lífi Rapanui. Í 

innvígslum þar sem ungir drengir fengu stöðu „fugl-drengs“ (poki manu) voru tahonga 

hengd um háls þeirra til marks um áfangann. Flestir viðmælendur mínir sem fengust 

við útskurð töldu tahonga tákna egg hins miklvæga farfugls, vorboða, sem táknrænt séð 
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markaði upphafið að árlegri endurnýjun lífheims eyjarinnar. Höfuð, fugla eða manna 

eru oft ofan á egglaga forminu og virðast þá sem ungar að klekjast úr eggi. Það er 

mikilvægt með tilliti til þeirra hugmynda sem Gell setur fram að tahonga voru ávallt 

borin í jafnri tölu, tvö og tvö saman (Seaver Kurze, 1997). Svo var einnig um sigðlaga 

skrautmuni (rei miro), sem menn báru um háls eða hengdu á axlir sér (Kjellgren, 2001).  

Tvöföld (Janusar) andlit er að finna á sprotum (paoa), kylfum (ua) og hálsfestum 

(moai aringa). Hliðstæðar táknmyndir má sjá í húðflúri þar sem tvenndarpör – andlit 

eða árar – eru teiknuð á kvið manns, sem hluti af varnarbelti um mitti hans (Gell, 

1993). Slíkar myndir eru einnig flúraðar á bök fólks, bæði karla og kvenna (Gell, 1993). 

Í mótsögn við þessar hugmyndir um vernd tvöfaldra ímynda er saga, sem Kjellgren 

(2001) rekur, af tveimur andlitum á höfði stríðsmanns. Þau fóru að þræta í miðjum 

bardaga með þeim afleiðingum að stríðsmaðurinn gleymdi óvininum og var veginn.  

Umræðuna um tvöföldun eða margföldun, sem leið til að verjast guðlegri ágengni, 

má tengja við umræðuna um kvenmyndina sem minnst var á í upphafi. Sú mynd er 

túlkuð á tvenns konar hátt, einn skilningurinn er sá að myndin leggi áherslu á kynfæri 

konu með lengda skapabarma. Fyrir þeirri skoðun má hæglega færa þau rök að 

hliðstæða áherslu á mikil sköp kvenna er að finna í öðrum útskornum kvenmyndum 

(Heyerdahl, 1974), ríka skírskotun til kynfæra kvenna í steinristum víða um eyjuna, en 

konusköp eru þar algengasta myndefnið (Lee, 1992) og svo að sjálfsögðu með því að 

lenging skapabarma var viðtekinn siður meðal Rapanui kvenna. Margir Rapanui voru 

sannfærðir um þessa skýringu. En þeir sem voru á öndverðum meiði voru margir jafn 

sannfærðir um sinn skilning, að hér væri verið að myndgera fæðingu konungs (ariki) 

og fætur hans stæðu niður úr konunni. Kona í einni sölubúðinni lék fæðinguna fyrir 

mig af innlifun, settist á hækjur sér og gerði mér ljóst með handahreyfingum hvernig 

fæðing konungs hefði átt sér stað. Í ljósi hugmynda Gells um varnarmátt tvöföldunar 

og um leið tengsl á milli slíkrar hugmyndar um tvöföldun og fæðingar (1995), fær 

fæðingar-túlkunin aukið vægi. Það eru einnig til útskornar myndir frá Marquesas 

eyjum, sem óumdeilanlega sýna konur vera að fæða (Gell, 1998), myndefnið er þekkt í 

Pólýnesíu.  

Það er ljóst að sjálf merking myndanna fer í gegnum ferli aðgreiningar, tvöföldunar 

eða margföldunar við það að ólíkt fólk kemur að því að gefa þeim merkingu. Kannski 

gerist það helst í samskiptum við ágenga útlendinga sem vilja einfaldar og skiljanlegar 

skýringar á myndverkum sem þeir kaupa. Ef svo er þá má skilja margbreytileika 

skýringanna sem tiltekið form lokunar á samskipti við framandi gesti og vörn gegn oft 

ágengri afstöðu þeirra og annarlegum kröfum. 

Lokaorð 

Þær aðferðir sem ég hef beitt hér að framan til að reyna að nálgast upphaflega 

merkingu mannamynda Rapanui eru ólík verkfæri. Greiningaraðferð Wagners beinist 

að því að skoða ferli athafna fólks í frásögn og hvernig frásögnin tekur á tilvistarlegu 

vandamáli og finnur á því lausn. Samkvæmt þeirri lausn eru útskornu myndirnar til 

marks um samkomulag milli manna og framliðinna anda, sem bíða þess að losna úr 

prísund mannheims. Samanburður Gells, þvermenningarlega og milli ólíkrar mynd-

gerðar Pólýnesa, varpar ljósi á hugmyndir þeirra um alheim og samskipti þeirra við 

guðlegar verur. En þótt verkfærin séu ólík þá eiga þau það sammerkt að nýtast við 

rannsóknir á efnislegri menningu og, í tilfelli Rapanui, gefa kost á að skapa áhugaverða 

tengingu milli nútíðar og fortíðar. 
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Hve hár var hinn hávi? 

Hlutverk Óðins í íslensku samfélagi fyrir kristnitöku1 

Terry Gunnell 

Í nýlegri bók Gro Steinsland, Norrøn religion (2005) er kafli sem nefnist, Odin: Den 

mektigste asen‘. Staðhæfingar um yfirburði Óðins í stigveldi goðanna, eins og heiti 

kaflans gefur til kynna, hafa oft verið settar fram – þá gjarnan með athugasemd um að 

fyrst og fremst sé vísað í orð Snorra Sturlusonar í Snorra Eddu og Ynglinga sögu (sjá t.d. 

Jón Hnefil Aðalsteinsson, 1999; Lindow, 2001; Ólaf Briem, 1945; Orchard, 2001; 

Simek, 1993; Ström, 1995; Turville-Petre, 1964). Það er því nokkuð kaldhæðnislegt að 

þegar Snorri Sturluson fullyrti að ,Alföðr‘ (þ.e. Óðinn) ,lifir [...] of allar aldir ok 

stjórnar öllu ríki sínu ok ræðr öllum hlutum stórum ok smáum‘ (Snorri Sturluson, 

2005, bls. 8) bjó hann á eyju þar sem mjög fáir virðast hafa tilbeðið Óðin, að undan-

skildu fámennu bræðralagi farandskálda. Auðvitað hlýtur nafn Óðins að hafa verið 

þekkt hér á landi en, eins og verður sýnt fram á í eftirfarandi grein, er fátt sem gefur til 

kynna að trúarleg heimsmynd flestra íbúa Íslands fyrir upphaf kristnitöku hafi 

endurspeglað það stigveldi sem birtist í verkum Snorra. Það er tími til kominn að þeir 

fræðimenn sem skrifa um form og eðli norrænnar trúar fari varlega í því að treysta 

fullyrðingum Snorra varðandi trúarlega heimsmynd manna á norðurslóðum, ekki síst á 

Íslandi og í vestur Noregi þar sem ástæða er til að ætla að flestir hafa borið meiri 

virðingu fyrir Þóri. 

Hugmyndin um að Óðinn hafi í raun ekki verið tilbeðinn víða á Íslandi hefur áður 

verið sett fram í fjölda annarra verka (sjá t.d. DuBois, 1999; Jón Hnefil Aðalsteinsson, 

1988, 1999; Lassen, 2006; Ólaf Briem 1945; Simek, 1993; Ström, 1995; Strömbäck, 

1975; Turville-Petre, 1964, 1992a, 1958). Hins vegar hefur lítið verið rætt um afleiðingar 

staðhæfinganna um fjarveru Óðins á Íslandi fyrir skilning okkar á eðli fornnorrænnar 

trúar. Eins og ég mun sýna fram á, kalla slíkar staðhæfingar á nákvæma endurskoðun á 

landfræðilegri og félagslegri útbreiðslu fjölda lykilhugtaka í tengslum við fornnorræn 

trúarbrögð. Þá er ekki aðeins átt við meinta yfirstjórn Óðins, heldur einnig hugmyndir 

manna varðandi sköpun heimsins, Valhöll og ragnarök.  

Vert er að byrja á að skoða vitnisburð um trú Íslendinga fyrir kristnitöku í öðrum 

heimildum en verkum Snorra sem sumar voru ritaðar fyrir tíð hans. Heimildir þær sem 

um ræðir hafa áður verið rannsakaðar í þessu sambandi m.a. af Ólafi Briem (1945) og 

Turville-Petre (1964, 1992a), en samt er ástæða til þess að endurskoða þetta efni í nýju 

samhengi. Fjöldi fræðimanna hefur undanfarin ár bent á að tími sé kominn til að 

menn hætti að tala um nokkuð stöðug fornnorræn ,trúarbrögð‘ eða goðafræði, í 

líkingu við önnur trúarbrögð eins og kristni eða íslam sem eru byggð á ákveðnum 

grunntexta. Í staðinn ættu menn að velta fyrir sér hugmyndinni um eins 

konar ,trúarkerfi‘ með sameiginleg einkenni en mismunandi þætti og áherslur sem eru 

breytilegar eftir tíma, svæðum og samfélagslegu - og landfræðilegu umhverfi (sjá t.d. 

Andrén, 2007; Brink, 2007; DuBois, 1999; Gunnell, 2005, 2007; McKinnell, 1994, 

2005; Price, 2002; Schjødt, 2008, 2009). Eins og þessir fræðimenn hafa bent á, á 

grundvelli rannsókna á sviði fornleifafræða, á örnefnum og skriflegum heimildum er 

enginn vafi á því að menningarlegur orðaforði fólks á Norðurlöndum hefur verið jafn 

                                                 

1  Þýðandi: Liv Anna Gunnell; yfirlestur Steingrímur Þórðarson. 
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breytilegur og þjóðfræðin sem safnað var á þessum svæðum um miðja nítjándu öld. 

Ísland, þar sem flestar skriflegar heimildir um fornnorræna trú á frummáli voru 

skráðar, er gott dæmi um þessa fjölbreytni. Það er engin augljós ástæða þess að trú og 

trúarathafnir í mismunandi landshlutum á Íslandi hefðu átt að vera nákvæmlega hinar 

sömu og þekktust t.d. í herbúðum á Jótlandi.  

Samantekt á viðeigandi ritheimildum um heiðna trú á Íslandi hlýtur að hefjast á 

Landnámabók, en fyrsta gerð hennar var áreiðanlega samin við upphaf tólftu aldar, um 

það bil eitt hundrað árum eftir formlega kristnitöku (Íslendingabók. Landnámabók, 

1968). Viðbætur og lagfæringar við verkið voru gerðar seinna, m.a. af frænda Snorra, 

Sturlu Þórðarsyni, í kringum 1270, aðeins fimmtíu árum eftir að Snorri setti saman 

Snorra Eddu, og á sama tíma og var verið að setja saman Konungsbók Eddukvæða 

(Íslendingabók. Landnámabók, 1968). Landnámabók er fyrst og fremst skrá yfir 

minningar um landnám Íslands, sem voru varðveittar munnlega í innflytjendasamfélagi, 

ekki er óhugsandi að fyrstu safnarar efnisins hafi heyrt minningarnar frá barnabörnum 

þeirra sem voru á lífi fyrir tíð opinberrar kristnitöku (sjá m.a. Íslendingabók. Land-

námabók [1968] um heimildir Ara). Með þetta í huga er áhugavert að það er aðeins 

einu sinni minnst á Óðin í Landnámu (allar gerðir meðtaldar) (Landnámabók, 1968). 

Hins vegar er minnst á Frey fimm sinnum, og sex sinnum á Þór (og þá í talsvert 

viðamiklu máli) (Landnámabók, 1968). Mjög áhugavert er að sjá hve oft Þórr er 

tengdur við tré (öndvegissúlur), sjóferðir og vernd í óveðri; að honum hafi verið 

færðar fórnir og að það hafi verið hægt að öðlast fréttir frá honum. Í stuttu máli sagt 

er ekki aðeins minnst á Þór með nafni í þessum sögum, heldur gefa þessar upplýsingar 

til kynna (samkvæmt munnlegri hefð) að alls kyns trúarlegar athafnir hafi verið 

stundaðar í tengslum við hann í náttúrulegu umhverfi manna á landnámsöld. 

Auðvitað mætti halda því fram að höfundar og seinni tíma ritstjórar Landnámabókar 

hafi allir tekið þátt í kristnu samsæri sem var ætlað að eyða nafni Óðins úr landnáms-

sögunni (en af einhverjum ástæðum halda eftir nöfnum Þórs og Freys). Það virðist þó 

fremur ólíklegt í ljósi þess að Óðinn fær þveröfuga meðferð í Snorra Eddu á svipuðum 

tíma (ef hægt er að treysta því að seinni tíma handrit verksins endurspegli hugmyndir 

Snorra). Í raun bendir allt til þess að efni Landnámabókar gefi nokkuð skýra mynd af 

sagnaminningum Íslendinga á elleftu, tólftu (og þrettándu) öld um trú og trúarathafnir 

forfeðra sinna.  

Það er mikilvægt að hafa í huga að vísbendingarnar sem við fáum úr Landnámabók 

standa ekki einar og stakar. Ofangreindar röksemdir njóta stuðnings frá Íslendinga-

sögunum þar sem heldur er varla minnst á Óðin, nema í frásögnum af skáldum. En 

þessar frásagnir eru þó ekkert í líkingu við lýsingarnar á trúarlegum athöfnum í 

tengslum við Þór í Eyrbyggja sögu (1935), og Frey í Víga-Glúms sögu (1956), Vatnsdæla 

sögu (1939), Gísla sögu Súrssonar (1943) og Hrafnkels sögu (1939). Áhugi fjölskyldna á 

einstökum goðum endurspeglast ef til vil einnig í fjölda íslenskra eiginnafna sem 

innihalda forliðinn eða endinguna Þór. Um 25% nafna í Landnámabók innihalda nafnið 

Þór (Ólafur Briem, 1945) og það er algengt í Íslendingasögunum og einnig á Íslandi í 

dag. Á eftir koma nöfn sem vísa til Freys; ásamt þeim sem innihalda forliðinn Ing- 

(Eyrbyggja saga, 1935; Landnámabók, 1968; sbr. Snorri Sturluson, 1941-1951, um 

nafnaval fornmanna í sambandi við trú).  

Að auki benda Landnámabók og Íslendingasögur til þess að fólk hafi helgað 

goðunum eignir sínar þegar það flutti til Íslands. Þetta átti sérstaklega við um landið 

sem það lifði á (Víga-Glúms saga, 1956; Eyrbyggja saga, 1935). Eins og Svavar 

Sigmundsson hefur bent á innihalda a.m.k. 25 örnefni á Íslandi forliðinn Þór. Til 

samanburðar eru aðeins þrjú örnefni sem innihalda nafnið Freyr (tvö Freysnes og einir 

Freyshólar) og tvö sem vísa í Njörð, en, ekkert örnefni er kennt við Óðin hér á landi 

svo vitað sé, og er það væntanlega merki þess að hann hafi ekki verið tignaður hér að 

neinu marki‘ (Svavar Sigmundsson, 1992, bls. 244).  
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Að sjálfsögðu mætti halda því fram að á Íslandi hafi Óðinstrú verið falin á bak við 

önnur eiginnöfn eins og Grímr og Gizzr eða forskeyti eins og Úlf-, Hest-, Örn- og 

Hrafn- (Nordal, 1999). Þó þetta geti vel verið rétt þá vekur það upp aðrar spurningar: 

Hvers vegna völdu Óðinsmenn eins og Egill Skallagrímsson og Hallfreðr 

vandræðaskáld ekki slík nöfn á börn sín? (Egils saga Skalla-Grímssonar, 1933; 

Hallfreðar saga, 1939). Og hvers vegna var Hrafnkell nefndur Freysgoði (en ekki 

Óðinsgoði)? Einnig mætti spyrja af hverju nöfn með forskeytinu Hest- ættu frekar að 

vísa í Óðin en Frey (sem er svo oft tengdur við hesta [sjá Hrafnkels saga, 1939; 

Vatnsdæla saga, 1939; og Þáttr Rauðs hins ramma, í Flateyjarbók, I, 1944-1945]). 

Raunar sýnist mér að í þessu samhengi sé gengið aðeins of langt í því að reyna að 

finna vitnisburð um Óðinstrú á Íslandi, ekki síst í ljósi þess að það virðist ekki hafa 

verið mikil hræðsla við beina notkun nafns Óðins þegar landsvæði hafa verið helguð 

honum annars staðar (Brink, 2007; Wilson, 1992).  

Önnur rök sem hafa verið færð fyrir útbreiddri trú á Óðin á Íslandi á síðastliðnum 

árum eru þau að minnst er á hamskipti í Íslendingasögunum og að hestar og sverð hafi 

verið grafin með mönnum á Íslandi (Nordal, 1999). Aftur má setja spurningamerki við 

báðar þessar röksemdarfærslur. Í fyrsta lagi voru hamskipti tengd við margt í ýmsum 

menningarheimum fyrir kristnitöku og í hinu fornnorræna samfélagi vísa hamskipti 

jafn mikið til Loka og Freyju eins og Óðins, berserkja og úlfhéðna. Í öðru lagi tel ég að 

eign á hesti og spjóti bendi varla til þess að viðkomandi tigni Óðin frekar en nokkurt 

annað goð. Hugsanleg fórn dýra og greftrun vopna hefur líklega frekar stafað af 

persónulegum tengslum milli manns, vopna hans og hesta.  

Þegar á heildina er litið virðast vísbendingar úr Landnámabók, Íslendingasögunum 

og örnefnum sem tengjast mikilvægi Þórs (og Freys) í samanburði við almennt 

áhugaleysi á Óðni vera óyggjandi. Frekari stuðning fyrir þessu má ef til vil finna í 

baugeiðnum sem minnst er á í Úlfljótslögum, þar sem áherslan er lögð á þrenningu 

goða: ,Freyr ok Njörðr ok hinn almáttki áss‘ (Landnámabók, 1968, bls. 315 [H 268]). 

Eins og bent hefur verið á getur orðalagið ,hinn almáttki áss‘ hér þýtt það sama og 

NN í lögfræðiskjölum nútímans, þótt líklega sé verið að vísa með virðingu í Þór (Jón 

Hnefill Aðalsteinsson, 1999). En kraftur í merkingunni ,máttr‘ er sannarlega ekki einn 

af dæmigerðum eiginleikum Óðins. Í stuttu máli sagt virðist nafn Óðins yfirleitt ekki 

hafa komið við sögu í minningum af lagalegum og trúarlegum athöfnum á Íslandi. 

Enn frekari stuðningur við vísbendingarnar úr Landnámabók kemur frá fornleifa-

fundum á Íslandi. Nánast engin rúnaskrif hafa fundist hér á landi frá því fyrir 

kristnitöku og engir fundir sem vísa beint í Óðin á meðan þrír Þórshamrar hafa 

fundist (Kristján Eldjárn, 2000) auk styttunnar frá Eyrarlandi (sjá Perkins, 2001).  

Í þessu samhengi er einnig vert að hafa í huga að lík voru sjaldnast brennd á Íslandi, 

ólíkt því sem tíðkaðist í mörgum nágrannalöndunum (Kristján Eldjárn, 2000). Þetta er 

ekki svo undarlegt í sjálfu sér en er áhugavert í ljósi staðhæfingar frá Snorra í Ynglinga 

sögu um lög Óðins að ,alla dauða menn skyldi brenna ok bera á bál með þeim eign 

þeira‘ ef þeir vildu komast til Valhallar (Snorri Sturluson, 1941-1951, I, bls. 20). Hins 

vegar stendur hér mjög skýrt í Ynglingasögu  að Freyr sé heygður (ólíkt Óðni og Nirði) 

(Snorri Sturluson, 1941-1951, I). Enn einu sinni er Snorri í mótsögn við sjálfan sig – 

það er að segja ef hann meinti það í alvöru að Óðinn hafi verið talinn æðstur goða um 

gervallan hinn norræna heim (þar með talið heimaland sitt, þar sem menn virðast þó 

ekki hafa viljað fara til Valhallar samkvæmt þessu).  

Munnlegar sagnir, örnefni, eiginnöfn og forleifafundir á Íslandi virðast því allt 

benda til þess að Óðinn hafi almennt ekki verið tilbeðinn af landnemunum á Íslandi. 

En það er einnig nokkuð áhugavert að vísbendingar sem við fáum úr sögnum um  

kristnitöku Íslendinga, sem á sér stað um það bil eitt hundrað árum eftir landnám, gefa 

til kynna að jafnvel þá hafi lítið breyst. Þrátt fyrir hlutverk Óðins í Snorra Eddu sem 

svokallað æðsta goð og leiðtogi ásliða í við ragnarökum, er fjarvera hans áberandi bæði 

í sögnum og kvæðum frá því um kristnitöku. Kristni saga, líklega samin á 13. öld, og 
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einnig byggð að miklu leyti á munnlegum sögum (Sverrir Tómasson, 1992), inniheldur 

nokkrar ljóðrænar tilvísanir í æsina (almennt) og völd þeirra yfir náttúrunni, sem 

truflaði starf hinna kristnu trúboða. Fyrsta dæmið um slíkt birtist í kvæði sem sagt er 

hafa verið ort af heiðnu skáldi um það bil árið 996, eftir óveður þar sem skip 

trúboðans Stefnis Þorgilssonar strandaði. Skáldið segir að goðin hljóti að vera voldug 

að geta valdið slíkum hamförum (SPSMA, 2010; Kristni saga, 2003). Svipuð hugmynd 

um tengsl reiði goðanna við náttúruhamfarir birtist í frásögninni um eldgosið sem 

hófst þegar umræður stóðu sem hæst um kristnitökuna (Kristni saga, 2003). En var þá 

átt við reiði Óðins eða jafnvel um hóp ása undir forystu hans?  

Hér mætti huga að vísu Vetrliða Sumarliðasonar um vald og reiði Þórs sem á að 

hafa verið ort á svipuðu tímabili (SPSMA, 2010; Snorri Sturluson, 1998). Formi og 

innihald vísunnar svipar til kvæðis um verndarmátt Þórs eftir Þorbjörn Dísarskáld, 

sem ort var á svipuðum tíma (SPSMA, 2010; Snorri Sturluson, 1998). Það er nokkuð 

ljóst að bæði kvæðin eru eins konar bölvun, nokkurs konar andstæða Merse-

burgsæringarinnar (Lindow, 2001). Í þessu tilfelli á reiði goðsins að bitna á þeim sem 

kvæðinu er beint að. Svipuð nálgun sést í kvæðum eftir Steinunni, móður Skáld-Refs, 

sem undirstrikar svo ekki verður um villst að Þórr var talinn helsti andstæðingur bæði 

Þangbrands og Krists – og var einnig álitinn ,máttugr‘ í sköpun óveðurs (SPSMA, 

2010; Kristni saga, 2003). Enn og aftur er ekkert minnst á þátttöku Óðins í vörn 

heiðinna Íslendinga gegn ágengni kristninnar. Þrátt fyrir að Þórr hafi verið talinn helsti 

verndarvættur Ásgarðs í heimsmynd Óðinsmanna sem birtist í Snorra Eddu er samt 

ástæða til að benda á að sem leiðtogi goðanna er Óðinn furðulega óvirkur á svo 

erfiðum tímum. 

Þegar allt kemur til alls virðast fæstir Íslendingar hafa þurft á Óðni að halda hvorki 

við landnám né kristnitöku. Fyrir utan Snorra (og Eddukvæðin sem hann notaði) eru 

það aðeins hirðskáldin sem leggja áherslu á völd Óðins. En þau voru mörg hver langt 

frá því að vera dæmigerðir íslenskir bændur, heldur gerðust heimsborgarar þegar þau 

unnu fyrir konunglega viðskiptavini erlendis sem á þessum tíma aðhylltust Óðin 

(Turville-Petre, 1992a). Auk þess má ekki gleyma því að mörg skáld virðast hafa trúað 

því að snilligáfa þeirra kæmi frá Óðni og að hún viðhéldist meðan þau aðhylltust hann. 

En þetta var fámennur hópur.  

Vert er að hafa í huga að yfirburðir Þórs einskorðast svo sannarlega ekki aðeins við 

Ísland. Fræðimenn hafa áður bent á hve sjaldan nafn Óðins er notað í örnefnum og 

hve algengt nafn Þórs er í örnefnum í vestur og norður Noregi (Brink, 2007). Svipaða 

áherslu má einnig finna í írskum annálum (Turville-Petre, 1964), þar sem Norðmenn 

sem réðust á Írlandi virtust einnig hafa tengt sig og trú sína við Þór frekar en Óðin. 

Sama hugmynd birtist í lýsingum Snorra sjálfs á hofi í Þrándheimi í Ólafs sögu 

Tryggvasonar (Snorri Sturluson, 1941-1951, I) sem minnir á lýsingar Adams frá Brimum 

á Gömlu Uppsölum um miðja elleftu öld, þar sem ,the mightiest of them, Thor, 

occupies a throne in the middle of the chamber; Wotan and Frikko have places on 

either side‘ (Adam frá Brimum, 1917, bls. 259-260, 1959, bls. 208). Annað dæmi má 

finna í frásögnum Snorra í Ólafs sögu helga (Snorri Sturluson, 1941-1951, II). 

Ekki er síður athyglisvert að eftir kristnitökuna í Noregi virðist kirkjan þar hafa 

talið það nauðsynlegt að skipta út ímyndinni af Þór með hamar fyrir ímynd af Ólafi 

helga með öxi (báðir drepa risa: Bø, 1955; sjá einnig Þátt Rauðs hins ramma í 

Flateyjarbók, 1944-1945, I); og einnig sú staðreynd að ólíkt Óðni lifði Þór áfram með 

ýmsu móti í norskum þjóðsögum og þjóðtrú allt fram á nítjándu öld (sjá t.d. Bø o. fl., 

1981). Það er greinilegt að það var næstum jafn erfitt að má ímynd Þórs úr hugum 

fólks á tilteknum landsvæðum og gömlu náttúruvættanna. Allt öðru máli gegnir um 

Óðin. Eftir kristnitökuna virðist önnur hlið hans hafa blandast við Jesú Krist. Hin 

hliðin verður að djöfli, m.a. í þjóðtrú í Danmörku og Svíþjóð.  

Hins vegar má ekki gleyma því að Þórr var ekki eina goðið sem átti möguleika á að 

leika hlutverk hins ,háva‘ meðal fólks á Norðurlöndum. Auk algengra lýsinga á 
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tilbeiðslu Þórs, eru frásagnir í Ólafs sögu Tryggvasonar enni mestu (frá 14. öld) sem segja frá 

trúarathöfnum við styttur af Frey í Uppsölum og Þrándheimi (Þáttr Rauðs hins ramma, 

í Flateyjarbók, 1944-1945, I; sbr. Ögmundar þáttr dytts, 1956). Eins og áður sagði 

benda aðrar ritheimildir til þess að Freyr hafi einnig verið tilbeðinn af landnáms-

mönnum á Íslandi. Enda gefur nafn hans til kynna að margir hafi trúað því að hann 

væri æðstur goðanna. Nöfn fornra ættbálka eins og Ynglingar og Ingvaeones 

endurspegla þetta viðhorf enn frekar. Einnig röktu margar ráðandi fjölskyldur í 

Svíþjóð, Noregi og Englandi ættir sínar til hans (Sundqvist, 2002). Svipaða hugmynd 

má finna í Ynglinga sögu þar sem Snorri segir að Freyr sé nefndur ,veraldargoð‘ (sbr. 

notkun Sama á orðasambandinu, Waralden-olmay‘) (Snorri Sturluson, 1941-1951, I, 

bls. 25; Fritzner, 1877; Olrik, 1904). Getur það verið að þeir sem vitnuðu í Frey á 

slíkan hátt hafi nokkurn tíma litið á hann sem undirmann Óðins?  

Þegar á heildina er litið bendir allt til þess að slík ,almáttug‘ ímynd af Óðni, sem 

sett er fram bæði í Ynglinga sögu og Snorra Eddu, sýni að Óðinn hafi bætt við sig þó 

nokkrum eiginleikum annarra goða. Slíkt er ekki lítið afrek fyrir goð þeirra sem eru að 

byggja nýja þjóð og stétt stríðsmanna, en ímynd Valhallar undir stjórn Óðins 

endurspeglar stóru herbúðirnar sem voru settar upp af þessum nýju drottnurum (Hall, 

2007; Lund, 2008; Roesdahl, 2008). Samt sem áður bendir allt til þess að ekki sé hægt 

að treysta fyllilega á myndina sem Snorri dregur upp af stigveldi goðanna. Varast ber 

að yfirfæra hana á heimsmynd fólks á Norðurlöndunum almennt, þar með talið í 

Noregi og á Íslandi, frá landnámi fram að kristnitöku. Það virðist nokkuð ljóst að 

hvorki Snorra Edda né Ynglinga saga endurspegli á hlutlausan hátt heimssýn flestra 

þeirra sem bjuggu á Norðurlöndunum (heimsmynd sem Snorri hlýtur af hafa þekkt), 

heldur hafi þau verk verið ætluð útvöldum og fámennum hópi lesenda sem 

aðhylltust ,Óðins-miðaðan‘ heim: Heimskringla hafi þá verið ætluð efri stéttum norska 

aðalsins (sem Sturlungarnir vildu líkjast) og Snorra Edda hefur líklega verið ætluð 

nokkuð þröngum bræðralagshópi nostalgískra íslenskra skálda á þrettándu öldinni, 

mönnum sem röktu list sína aftur til heiðinna forfeðra sinna – til manna sem höfðu 

þjónað fyrrnefndum ráðandi stéttum erlendis og fundið fyrir sterkri tengingu við Óðin, 

þaðan sem list þeirra var sögð koma. Það getur líka vel verið að Snorri hafi jafnframt 

haft sínar eigin ástæður fyrir að vilja breyta sagnfræðilegum (í skilningi Ara fróða) 

upplýsingum, sér og/eða ráðandi stéttum bæði í Noregi og á Íslandi í vil eða vegna 

heimsmyndar fjölskyldu sinnar. 

Eins og áður sagði er ég langt frá því að vera fyrsti fræðimaðurinn sem hefur 

komist að þeirri niðurstöðu að Óðinn hafi ekki verið mjög mikilvægur hér á Íslandi 

nema fyrir hirðskáldin (og síðar nokkra af ætt Sturlunga sem vildu líkjast konungum á 

meginlandinu). En þegar hugsað er til fólksins sem nam land á Íslandi er í rauninni 

engin gild ástæða fyrir því að það hafi tilbeðið Óðin sem var goð dauðans, galdra og 

stríðs. Hann hafði mjög lítið að bjóða bændum eða sjómönnum. Fáir Íslendingar 

höfðu verið í herjum dönsku (og norsku) konunganna þar sem Óðinn var verðug 

fyrirmynd og hafði eðlilega miklu hlutverki að gegna. Hermenn þurftu á sveigjanlegu 

goði algleymis að halda, goð sem bauð betra líf eftir dauðann, líf sem var þess virði að 

deyja hetjudauða fyrir. Bændur, verslunarmenn og sjómenn höfðu meiri áhuga á 

afkomu sinni og baráttunni við náttúruöflin.  

Í ljósi ofangreindra röksemda ættum við að varast hugmyndir um eina forna 

norræna trú eins og sagt er frá í verkum Snorra. Röksemdirnar undirstrika þá stað-

reynd, að líkt og þjóðtrú á Norðurlöndum á síðari tímum, voru trú og trúarathafnir 

fyrir kristnitöku breytilegar eftir landsvæðum, stéttum, samfélagshópum og tíma (þótt 

þau hafi hugsanlega átt sameiginlegan grunn, nöfn og hugtök). En áhrifa þessarar 

staðhæfingar gætir víðar. Því hefur verið haldið fram að flestir á Íslandi og í vestur 

Noregi hafi talið Þór yfir önnur goð hafinn. Ef dæmigerður Íslendingur fyrir 

kristnitöku hefði sett saman goðsagnakver er ekki ólíklegt að það hefði innihaldið 

margar frásagnir Snorra Eddu – en áherslurnar hefðu ábyggilega verið ólíkar Snorra 
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Eddu í stórum hluta efnisins. Hefði Þórr verið sonur Óðins í slíku safni? Og hefði það 

verið Óðinn, frekar en Þórr, sem skapaði heiminn og manneskjurnar? Hefði heimstréð 

frekar verið kennt við Óðin en Þór (þegar haft er í huga að aðrar heimildir, eins og 

þær sem fjalla um öndvegissúlurnar, ýja að sterkum tengslum milli Þórs og mikilvægra 

trjáa (Medieval sourcebook, e.d.; Turville-Petre, 1992b; sjá einnig Einhardi Annales og 

Annales Laurissenses, í Monumenta Germaniae Historica, 1826) Enn fremur er ástæða 

til að velta því fyrir sér hvort flestir Íslandingar hefði trúað því að karlmenn sem dóu 

færu til Valhallar, ekki síst í ljósi þess að mjög fá lík voru brennd fyrir kristnitöku, auk 

þess að í nokkrum frásögnum Landnámabókar er vísað í þá trú á að hinir látnu hafi 

lifað áfram í fjöllum eða hólum (Landnámabók, 1968). Getum við nokkuð gengið að 

því vísu að flestir Íslendingar hafi trúað á ragnarök þar sem Þórr beið ósigur 

(McKinnell, 1994). Hvernig upplifðu flestir Íslendingar hlutverk Óðins í slíkum heimi? 

Togstreitan á milli hugmynda skáldanna og Snorra og þeirra hugmynda sem 

endurspeglast í íslenskum (og norskum) sögnum í óbundnu máli er kannski augljós en 

það mætti spyrja svipaðra spurninga um goðsagnir og heimsmynd þeirra sem bjuggu í 

Svíþjóð: Hver ætli maður sem bjó í Härjedalen hafi haldið að hafi skapað heiminn?  

Enn er fleira sem vert er að íhuga. Sú staðreynd að Þórr virðist hafa gegnt 

mikilvægu hlutverki í heimsmynd flestra á Íslandi og í vestur Noregi vekur einnig upp 

nýjar spurningar um önnur grundvallaratriði, eins og bakgrunn, uppruna, varðveislu, 

útbreiðslu og hlutverk Eddukvæðanna. Eins og margir vita gegnir Óðinn lykilhlutverki 

í mörgum kvæðanna. Konungsbók Eddukvæða endurspeglar svo Snorra Eddu með því að 

hafa Óðin í aðalhlutverki. Ef við samþykkjum að flest þessara verka séu byggð á 

frásögnum frá því fyrir kristnitöku (eins og Snorri virðist sjálfur hafa trúað) og að þau 

hafi verið fyrst skráð á Íslandi eða í vestur Noregi þar sem Þórr gegndi lykilhlutverki, 

þurfum við að endurskoða hver gæti hafa samið þau, hvers vegna þau voru varðveitt 

svo lengi og hvernig þau gengu á milli manna. Hversu vel þekkt voru verk um Óðin 

eins og Grímnismál, Vafþrúðnismál, Völuspá og stór hluti Hávamála á eyju þar sem flestir 

lögðu traust sitt á Þór? Hver hefði tilgangur þeirra verið í slíku samfélagi? Er hægt að 

halda því fram að þeim hafi verið safnað erlendis (á svæði þar sem Óðinstrú var 

ríkjandi)? Ég giska á að ef kvæðin voru varðveitt á Íslandi þá hafi þau aðallega verið í 

eigu fámenns hóps skálda sem hafði góða ástæðu til að læra verkin, varðveita þau og 

deila með öðrum sem undirstöðuþekkingu í kvæðagerðarlist. Kannski endurspegla 

verk eins og Grímnismál og Vafþrúðnismál einhvers konar ljóðræna vígslu sem er upp-

runnin í hernaðarsamfélögum sem skáldin kynntust erlendis. Aftur á móti er rökrétt að 

álykta að verk eins og Skírnismál, Alvíssmál og Þrymskviða, þar sem Óðinn er varla 

sýnilegur, hljóti að koma úr allt öðru umhverfi. Það sama á við um uppruna margra 

goðsagnanna um Þór.  

Sumir gætu haldið því fram að ef við legðum verk Snorra og vísbendingar í drótt-

kvæðunum og Eddukvæðunum til hliðar og einbeittum okkur í staðinn að frásögnum í 

óbundnu máli, sem eru líklegri til taka breytingum í munnlegri geymd, þá værum við 

komin út á hálan ís í leit okkar að heimsmynd manna fyrir kristnitöku (sjá t.d. Jónar 

Kristjánsson, 1992). En er það ekki nákvæmlega eins og að hunsa öll þau rök sem hafa 

verið tíunduð í þessari grein? Sem fyrr segir eru rökin sem dregin eru af frásögnunum 

(sem lýsa heimsmynd margra manna) ekki aðeins studd af fornleifafræði heldur einnig 

rannsóknum á örnefnum (ásamt nokkrum staðbundnum kvæðum). Hirðskáldin voru 

hins vegar mjög sérstakur hópur listamanna með tengsl út fyrir landsteinana og þau 

höfðu góða ástæðu til þess að gerast bandamenn Óðins. Að einblína á persónulegar, 

alþjóðlegar og ljóðrænar lýsingar þessara skálda og hunsa upplýsingar ,sagnfræðinga‘ á 

staðnum er dálítið eins og að skrifa sögu Bretlands á sjöunda áratug tuttugusta aldar 

og byggja hana eingöngu á textum eftir Lennon og McCartney. Það sama á við um að 

treysta Snorra í blindni, manni sem hefur greinilega fylgt sinni eigin pólitísku og 

menningarlegu sýn. Hann átti viðskiptavini sem höfðu góða ástæðu til að óska eftir 

heimsmynd þar sem Óðinn trónir á toppi stigveldisins. Ég legg áherslu á að það er 
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ekki ætlunin að gera lítið úr eða afneita þeim mikilvægu upplýsingum um goðafræði 

eða trú sem birtast í Eddukvæðum, dróttkvæðum og verkum Snorra. Enda hefur slíkt 

efni líklegast verið ,viðeigandi‘ fyrir tiltekinn hóp manna, hjá ákveðnum stéttum og 

jafnvel þjóðum á ákveðnu tímabili á Norðurlöndum (þá sérstaklega í Danmörku). 

Hins vegar bendir efni þessarar greinar til þess að nauðsynlegt sé að fara varlega í að 

halda því fram að efni fyrrnefndra verka endurspegli trú meirihlutans í vestur Noregi 

og á Íslandi (og jafnvel víðast hvar í Svíþjóð), þar sem Þórr (og Freyr) virðast hafa 

gegnt miklu stærra hlutverki en Snorri heldur fram í verkum sínum. Auðvitað má 

notast við verk Snorra en það þarf að gera með varkárni og með það í huga að þau 

voru skrifuð í ákveðnum tilgangi fyrir minnihlutahópa. Enda er tími til kominn að við 

förum að hugsa um forn norræn trúarkerfi frá nýju sjónarhorni, sem hefst ekki með 

Snorra, og átta okkur á því að Óðinn var langt frá því að vera hinn ,hávi‘ alls staðar, og 

allra síst á Íslandi, heimalandi Snorra.  
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Let‘s make a toast to art!  

A transnational economic paradigm 

Tinna Grétarsdóttir 

The period from the early 1990s until the collapse of Iceland‘s economy in the fall of 

2008 will be referred to in Iceland‘s future history books as the time of the ―Icelandic 

conquest‖ or, in Icelandic, the era of útrás (conquest) (Jón Karl Helgason, 2006, p. 6-7). 

Governmental officials persistently and publicly reminded Icelanders that they needed 

to adjust to the new global economy, gain ground in the global community, and 

exploit the opportunities that lay ahead of them – or otherwise be left behind (Halldór 

Ásgrímsson, 2004). These transformations, along with a tidal wave of free trade, 

market rationality and expansions across national borders, called for corresponding 

changes in attitude. Rather than the state, it was the freedom of the market, depicted 

as increasingly global in scope, that could guarantee individual freedom and improve 

the well-being of the population (Arnar Árnason, Sigurjón B. Hafsteinsson, & Tinna 

Grétarsdóttir, 2007). This restructuring was manifested in the privatization programs 

and state deregulation according to neoliberal doctrines. Neoliberal regimes of 

rationality surfaced in a range of technologies, discourses and practices used to 

regulate and shape individual activities and to reform and direct individuals to be 

enterprising, empowered, and creative as appropriate to the neoliberal project (see 

Rose, 1999). 

Significantly, however, Chris Shore & Susan Wright argue that ―neoliberal reforms 

do not mean less government‖ (1997, p. 28-29). The state has only refigured its 

modus operandi by rendering its governing activities ―more diffuse and less visible‖ 

(Shore & Wright, 1997, p. 28-29). One manifestation of this restructuring is the mode 

of ―resituating the management of the social squarely within civil society‖ (Yúdice, 

1999, p. 24-25). This transformation does not exclude the art world, which has, much 

like other fields in the humanities and culture, ―increasingly resorted to a pragmatic 

defence [and] become part of the social service rationale or of economic development 

plans for communities‖ (Yúdice, 1999, p. 24-25). In Iceland, both public and private 

institutions emphasized the instrumental value of the ―creative industry,‖ including art 

that is discussed mostly in relation to its social and economic contribution to the 

national economy, measured and presented in numbers, graphs and GDP‘s scales (see 

Ágúst Einarsson, 2004; Icelandic Ministry of Education, Science and Culture, 2010; 

Icelandic Prime Minister Office, 2008). Artists, ―the innovative class,‖ are increasingly 

referred to (against the wishes of many of those in the fine arts), as cultural workers, 

part of the creative cultural industry (see Canclini 2007; Yúdice 1999; Wu 2002).   

In this paper I address the ways in which artists and art work are used in the 

transnational art project Núna (in English, Now), held annually in Canada since 2007. I 

trace how the work of Canadian artists of Icelandic descent have managed to carve 

out transnational space, channel cultural and ethnic identities, and restructure social 

and economic development. I highlight the controversies over the ways in which art is 

legitimated and over the impulse to subordinate art practice‘s value as ―art‖ by forcing 

it to comply with a pragmatic and utilitarian agenda, such as social engineering, ethnic 

networking, nation-branding and economic growth. I build my disucssion on ethno-
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graphic field research I conducted in Canada and Iceland periodically throughout 

2004-2008.1  

In Iceland, creating opportunities for growth and expansion across national 

borders led to excessive expansion of the Icelandic Ministry of Foreign Affairs, 

evident in the number of new embassies and offices abroad, including those in Canada. 

In the late 1990s, building and strengthening relations with Canada became a priority. 

In 1997 the Canada/Iceland EFTA free trade agreement was already in the pipelines. 

The Icelandic foreign ministry opened a Consulate General office in Winnipeg in 1999 

and an Embassy in Ottawa in 2001. Beyond the tangible and concrete efforts to 

increase ties to Canada, Iceland urgently hoped to ―wake the giant,‖ as one official at 

the Icelandic Foreign Ministry told me in an interview—wake the old Icelandic-

Canadian community in order to tune them toward Icelandic culture, and to use them 

to further boost the Icelandic economy. The Núna art project complied with such an 

agenda. Today the largest population with Icelandic heritage outside Iceland is in 

North America.2 The community of Icelandic-Canadians is viewed as a ready-made 

market and as a conduit by which Iceland may enter the North American market as a 

whole. Yet, the community is assimilated population of third, forth, and fifth 

generation Canadians of Icelandic descent which has had few opportunities to renew 

its ties with the country of origin through new immigration from the original 

homeland since the large wave of emigration in late 19th/early 20th century. 

Thus, revitalizing the Icelandic community, renewing transnational relations, 

―updating‖ and modernizing the Icelandic-Canadian identity and, not least, reaching 

the younger generations for the sake of contemporary, commercial and corporate 

Iceland has been an ongoing agenda of the Icelandic government. Canadian artists of 

Icelandic descent who were asked by the Icelandic state to volunteer on the Núna 

curatorial committee dealt with, in addition to curatorial programming, the mandate to 

revitalize ―Icelandicness‖ and build a modern cultural bridge between the 

communities through art. Through a focus on art, Núna also served as an instrument 

in the process of nation-branding – creating and marketing ―Icelandicness.‖ The 

project reflects on the reality of artists, in particular the ways in which the artist‘s 

assumed ―spirit of revolt‖ manages to collaborate with neoliberal restructuring efforts. 

The project draws attention to the ways artists (members of the curatorial committee) 

work within the confines of the anticipated results and expectations inherent in 

contractual relationships. And it considers the discrepancies and the disharmony that 

arises when art is conflated with profitable commodities in a cultural industry, is 

regarded as a currency in the politics of nation-branding and is valued simply as 

―creative enterprise‖ for social engineering and economic developments. This is 

indeed in opposition to the Euro-American model for assessing artists and art based 

not only on aesthetic considerations but also on the ability of the work to break free 

of expectations and causal thinking, to break out of narrative and to propel us as an 

audience into an unpredictable, powerful aesthetic terrain. Therefore, within Núna, 

particularly for those on the curatorial committee who value the aesthetic, 

humanitarian, and progressive aspects of art, there arises a built-in paradox: how can 

                                                 

1  Informal and formal interviews were conducted with members of the Icelandic-Canadian community, 
including Icelandic Canadian artists. Interviwes were also conducted with Icelandic artists, Icelandic 
diplomats, ambassadors and directors. The research also draws on archival materials, particularly 
from the Icelandic Ministry of Foreign Affairs, and a large body of written and visual materials, such 
as artwork, television programs, newspaper articles, and formal speeches (see also Tinna Grétarsdóttir 
2009, 2010) 

2  It is suggested by Icelandic government officials that the number of people of either partly or 
completely Icelandic descent in North America is close to 200,000. This may not be a large number, 
but consider the fact that Iceland‘s current population just exceeds 300,000. 
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such a project comply with the radical politics of art and at the same time promote 

cultural identity for the purposes of economic growth? 

Translating the Value of Art 

The complex relationship between art, state and private sponsorship has long sparked 

controversy. The art historian Chin-tao Wu (2002) maintains that the 1980s witnessed 

a drastic increase in corporate culture and power within the art scene in both Britain 

and the Americas. Corporations‘ cultural sponsorships, which were once perceived as 

philanthropy, are now contractual agreements for the purposes of marketing 

investments, identity enhancement and public relations (Rectanus, 2002; Wu, 2002). 

Yet, while the increasing corporate sponsorship to art has not gone unnoticed, the 

boundary between the public and private is not always clear, as is evident in the 

sponsorship of Núna, for which the state acted to fundraise and procure private 

captial. Thus, Núna’s existence is bound up with ―the ambigous nature of being public 

and private at the same time‖ (Wu, 2002, p. 21). Building on Bourdieu‘s concept of 

cultural capital, Wu stresses that agencies that fund the arts accumulate symbolic 

capital, which can be turned to economic and political advantage (2002, p. 269). The 

question remains: what are the ramifications of this shift in legitimating narratives of 

art? narratives that now revolve around prospective profits and financial investments? 

narratives that now must include the pursuit of art as an image-enhancing tool and 

instrument by which people‘s relations to art and to one another are engineered? 

Arguing that, as art is increasingly channeled to manage the social rather than to 

provide societal critique, George Yúdice raises the concern that this shift may ―push 

society to a phantasmatic happy medium‖ (Yúdice, 1999, p. 31). Yúdice argues that 

the utilitarian perspective has ―become hegemonic, so much so that even ‗progressives‘ 

have found a way of making peace with it‖ (1999, p. 17).  

In recent years, at the same time as it has maintained state endowments for the 

arts, the Icelandic government has encouraged arts-and-culture partnerships with 

corporate businesses that have increasingly integrated themselves into the support 

infrastructure of the art world. The presence of the private sector became pervasive in 

the cultural milieu of Iceland and across the borders of the Núna project.3 While 

society was ―colonized‖ by the discourse of enterprise culture in an almost totalitarian 

fashion (where notions of enterprise, efficiency and performative actions are often 

measured using numbers and statistics), the discussion of art was increasingly present-

ed in graphs, numbers, and grids, in expressions of networking, results and image 

making. The so-called ―Image Report,‖ officially compiled by the Public Image 

Committee for the Icelandic Prime Minister‘s Office in 2008, shows how artists are 

increasingly involved in the business of branding.4 

Artists participate in the process of representing and redefining cultural and 

corporate images on the global scene. The artists‘ work, but also the artists themselves, 

come to represent the culture at large. In Iceland, this representation is of a 

progressive, even rebellious, culture that combines strong work in the arts with 

economic innovation—such an image is highly compatible with a partnership between 

                                                 
3  This ―partnership‖ of art and corporate culture, generally addressed as corporate social responsibility 

(CSR), did not, in general, result in the establishment of autonomous non-profit art-supporting 
organizations run with a professional independent board. The partnership, instead, took a pragmatic 
direction in the sense that the private funds established to support contemporary art in Iceland were 
more or less directly linked to their donors, the corporations. 

4  The full title of the so-called ―Image Report‖ is Ímynd Íslands. Styrkur, staða og stefna. Skýrsla 
nefndar.  
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artists and corporate patrons and appropriate in a context that sees art as valuable 

currency within a neoliberal marketplace. 

The morality of the system is expressed by the trickle-down effects of capitalism‘s 

pyramid scheme, which is enterprise culture‘s version of egalitarianism (Heelas & 

Morris, 1992, p. 21). According to advocates of neoliberalism, everyone will benefit 

from ―incresasing the size of the pie.‖ Thus, the neoliberal condition is often 

presented as a ―win-win situation‖ despite evidence to the contrary (see Stefán 

Ólafsson, 2010). Needless to say, this win-win situation is a mantra often repeated in 

the art world. Artists are generally closer to the bottom of the pyramid. They are 

―cheap labor,‖ although their wine glasses get refilled at the ―up town‖ parties. This is 

reflected in the Núna project: artists are approached to form a curatorial committee on 

a voluntary basis with the exception of a small honorarium; yet, these artists ―pull the 

wagon‖ of marketing ―Icelandicness‖ in Canada for the future economic benefit of 

Iceland and its corporate world. In the Núna project, as in other forms of 

corporate/governement/artist partnership, artists are in fact the ―agents,‖ or, in the 

language of neoliberalism, the ―managerial class‖: they are the social engineers of 

cultural change, building a contemporary bridge between Canadians of Icelandic 

descent and the old homeland. 

 ―Making Iceland cool and attractive to new generations‖ 

In 2007, the Icelandic government initiated the Núna art convergence by mobilizing 

artists across the borders to form a curatorial committee and to put together an annual 

Icelandic/Icelandic-Canadian arts festival in Canada. The curatorial committee was 

comprised of six Canadians of Icelandic heritage from various art disciplines, each of 

whom were recruited by the director of the board, the Icelandic consul in Winnipeg. 

The arts festival was funded by the Icelandic state, which, in line with neoliberal 

governance, also acted as a fundraiser and therefore acted to recruit Icelandic 

corporations and, later, Canadians to sponsor the project. The curatorial committee 

received a small honorarium to build the program and to select the artists from 

Canada and Iceland. All its decisions, however, had to be approved by the Icelandic 

consul in Winnipeg (the director of the board of the festival) and at times the 

curatorial committee did not have the desired curatorial freedom. 

The festival was designed around the theme of ―Icelandicness.‖ Explaining the 

core element of Núna, one of the members of the curatorial committee explained, ―It 

has of course an Icelandic bias…both Icelandic proper and ‗Western Icelandic‘ 

Icelandic-Canadians as well as incorporating artists who have only a very few drops 

of Icelandic blood in them, or are ‗Icelandic by marriage‘ or in some cases who are 

Icelandophiles‖ (Fuller, 2007a, p. 10). Since 2007, for several days in late April and 

early May, Núna has displayed artwork from Iceland and Canada. Many individual 

talents and distinctive voices have contributed to the festival in various forms, 

including visual arts, performance, film and music.5  

The name of the festival, Núna (Now), stresses the contemporary focus of the 

event. Moreover, as one member of the curatorial committee suggested to me, Núna is 

about ―using the young generation—the exciting things—to build the bridge…and to 

promote Iceland.‖ In general, the curatorial committee spoke of Núna as an 

opportunity to work with art and curatorial practices, to get people together, to create 

new connections and to become a contemporary voice of the Icelandic-Canadian 

community in opposition to the one that had already existed in Canada. According to 

                                                 
5  My discussion on Núna is limited to the first two years.  
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one of the curators, Núna provides a venue to explore one‘s heritage and to make new 

connections. She commented that ―there is bit of an idea [that] what it is to be 

Icelandic in Canada is stuck in the past‖ and somewhat ―inflexible.‖ Thus, she 

explained that motivating young people, who are, in general, more interested in 

contemporary culture than they are in the past version of Icelandic-Canadian relations, 

allows Núna to ―contemporize the relations‖ between the two countries. She 

continues, ―I understand the desire to build this relationship, because the relationship 

that [has, up until now, existed] between the countries is more through vinarterta a 

layered torte at the height of its popularity in late 19th century in Iceland than 

[through] Sigur Rós a contemporary Icelandic music band.‖ Another member of the 

committee, who had never before been involved in the community, added, ―We want 

to make people realize that this festival isn‘t about the past… this festival is about 

creating new traditions‖ (Binning, 2007, p. 4-5).  

Many of the younger generation of Icelandic descent in Canada consider Núna to 

be the only Icelandic public event of relevance. Many who attend Núna are meeting 

people from Iceland for the first time—and many from Iceland are visiting and 

learning about the Icelandic-Canadian community for the first time. Gabriela Jonson, 

a Canadian of Icelandic descent, states that, for many, Núna is a wake-up call 

―highlighting assimilatedness rather than our ‗Icelandicness‘‖ and, significantly, she 

not only finds ―less friction connecting‖ with people than usual but also more 

meaningful representations of the Icelandic identity (personal letter to author, April 9, 

2008). In contrast, some voices express concern that there is ―something unsettlingly 

white about Núna‖; and an artist from Winnipeg criticises, although in a joking 

manner, that he finds his colleagues of Icelandic ancestry overly obsessed with their 

heritage. Overall, however, the Núna festival has garnered positive feedback and has 

been crucial in reinvigorating interest towards Iceland and Icelandic heritage among 

younger generations of the Icelandic-Canadian community. 

The inaugural Núna in 2007 was ―a whirlwind of events‖ (Fuller, 2007b, p. 7). It 

was not only the multidisciplinary arts events that drew attention to Iceland but also 

the ―Taste of Iceland‖ days organized by the branding program Iceland Naturally. 

Sponsored by Iceland Naturally, Núna was incorporated into ―Taste of Iceland‖ days. 

The goal that first year was to create a level of interest in Iceland as a desirable 

destination by promoting Icelandic products, its geothermal energy and its businesses. 

According to my respondents at Icelandic Naturally these methods, of using art events 

to attract media attention and create level of interest in Iceland have worked extremely 

well, even better than paid advertisments in print and televison media.  

The inaugural year of Núna was a whirlwind in many ways: the President of Iceland 

was visiting; the annual convention of the Icelandic National League of North 

America was being held; Icelandic Landsbanki bank, one of the main sponsors of 

Núna 2007, officially opened in Winnipeg; and contemporary Icelandic cuisine was 

available at specific restaurants. The Icelandic president, a vocal advocate of neoliberal 

politics and a tireless promoter of Icelandic businesses and banks abroad, drew the 

media‘s attention as he promoted the ―Icelandic creativity‖ evident in the Núna 

festival and in Icelandic businesses, which he promoted at a special luncheon hosted 

by the Winnipeg chamber of commerce (Cash 2007, p 28). Speaking on behalf of both 

communities, the president referred to Icelanders at home and abroad as a daring and 

innovative, not just in the sphere of art, but also in the ―art of businesses.‖  

Content with the results of the events, the Icelandic consul in Winnipeg stated, ―It 

was not possible [during those] two weeks to move around in Winnipeg without 

hearing people talking about Iceland. We saturated the city as we were on radio, 

television and in the newspaper. The city was ours.‖ Despite the media attention and 

public forums held in relation to Núna, such as the panel ―What is Icelandic about 
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that?‖ there was a limited discussion about the art and artistic projects for the sake of 

the art itself. The generated formal discourses of the art projects had little to do with 

aesthetic values or ideals, and the curatorial committee was not able to make public 

critical assessments of the thematic, conceptual and formal approaches to the 

artworks they chose to include. Commenting on this lack, one committee member 

stated, ―So what happened was because Iceland Naturally was marketing it we got 

some good coverage but not the kind of coverage that we needed.‖ He continued, 

―The consulate would argue that we got huge coverage‖; however, as he explained, the 

coverage was on Iceland and not on art. Núna also received attention in the Icelandic 

media. There, the media introduced Núna to its readers/viewers the same way as 

Manitoba‘s media had, by focusing on ―Icelandicness‖ and how the arts events fuelled 

people‘s interest in their Icelandic heritage; the media concentrated on promotional 

themes and relations across the communities (Arnar Eggert Thoroddsen 2009, p. 59; 

Steinþór Guðbjartsson, 2009, p. 34-35).  

Two years into Núna, one of the curators voiced the importance ―of taking 

responsibility for what we are doing and how we are doing it.‖ The curator 

emphasized the importance of making a Núna catalogue, as well as asserting their 

agency in their relationships with the old homeland and the Icelandic consulate in 

order to explain their association with ―corporate Iceland interests.‖ Expressing 

unease about the framework of Núna and the fact that there was a ―little bit of 

paternalistic relationship going on‖ because the festival was designed to use art to 

open up contemporary and corporate relations between Canada and Iceland, she 

stated that ―while others on the committee have tried to assure me that Núna is 

about the artists and it is about the art…I am not completely sure why we exist.‖ She 

expressed further concerns about the committee‘s roles and responsibilities by asking 

questions such as, ―Are we going to be perceived as agents of commerce coming to 

extract cultural capital?‖ And then insisting, ―I don‘t want to be perceived that way, 

that is not what I am doing, but people‘s perception could easily be that.‖ 

A specific aspect of the dilemma that the curatorial committee faced was that they 

were expected to include nation-branding trademark clichés and images on their 

posters and sites. Some of the curators felt that they were ―holding hands with 

somebody whose hands they did not want to hold.‖ Others of the curatorial 

committee were less concerned with existential questions. They embraced the fact that 

the arts were recieving funding: ―It is nice to see that when there is a little bit of extra 

money at the end of the day that it is used to support art‖; ―I think there are different 

people that have different ideas about Núna but not ideas that contradict each other.‖ 

During my field research, I learned that some members of the committee questioned 

the intentions behind Núna at the same time that they regarded Núna as a great 

opportunity, stressing that ―we have to take those opportunities.‖ Although the board 

of Núna did not provide them saleries for their work, excepting a small honorarium, 

they got to travel back and forth between Iceland and Canada and Núna provided 

them curatorial experience as well as it served as a venue for their own art works.  

Those first two years, the curatorial committee did not provide a catalogue nor 

provide any public aesthetic contextualization for the work included, other than to 

simply present the art works as Icelandic/Icelandic-Canadian, as mandated by the 

Icelandic state. The framework of Núna and the conflation of art/ethnicity/country 

was not considered problematic for the majority of the Canadian participants. Yet 

there were voices that resisted the idea that art be framed by ethnicity. Criticism was in 

particular raised by Icelandic participants during the panel discussion ―What is 

Icelandic about that?‖ which undeniably directed participants to situate the discussion 

within an ethnic framework with few exceptions. While the panel discussion on 

―What is Icelandic about that?‖ revolved mainly around how people addressed their 
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―Icelandicness‖ some of the Icelandic participants attempted to disrupt the whole 

framework by raising provocative thoughts about transporting ethnic schemeta ―to 

practices where they might not be the most applicable or relevant‖ (Wineger, 2005, p. 

12). One Icelander attempted to change the direction of the panel discussion from the 

ethnic origin of the elements to broader themes of art, aesthetics, and the human 

experience. Another Icelandic curator and artist highlighted the cultural politics and 

the disharmonious relations in Núna by stating,  
 
One of  the problems with the relationship between Canada and Iceland 
is that it has been extremely structured and channeled over the 
years…let‘s put it this way, that Canadians and Icelanders have not been 
communicating–or they have been communicating under supervision–it 

has been supervised communication...tied to the mix of  nationalism, 
commercialism and politics (Hannes Lárusson, 2008).  
 

He also expressed his concerns about approaching art based on 

ethnicity/nationality, stating the necessity of abandoning the ethnic framework and 

addressing art primarily from a place of aesthetic ideals, ―because when you cut 

through the idea of ‗Icelandicness‘ you are dealing with quality of art and if you do 

that you are not thinking about it as Canadian or Icelandic‖ (Hannes Lárusson, 2008).  

Despite the resistance of many Icelandic artists, equating Icelandic contemporary 

art with ethnicity/country/nature is a recurrent practice in Iceland where 

contemporary art, business and tourism are often presented in a joint nation-branding 

programme. Equating Icelandic art with ethnicity/country, as evident in Núna, has 

become an established ―theme‖ in discourses of Icelandic contemporary art in various 

venues (see Artslant worldwide, 2008; Kelly, 2005; Rosenberg, 2008; Volk, 2000). 

Despite the fact that progressive Icelandic art has always been influenced by 

international art movements, and that artists often seek their education abroad, the 

portrayal of Icelandic artists is very much associated with a homogenous ―Icelandic 

style‖ and stereotypes that depict artists (as well as Icelanders) as spellbound by 

country/nature ―whether it is conspicuous or not‖ (Chilling with Icelandic Art... at the 

Scandinavian House, 2008). Icelandic artists and arts seem to be, to some extent, tied 

down, and some might want to say haunted, by clichés of ―Icelandicness,‖ as is 

evidenced in one artist‘s answer when she was asked, in a panel, to comment on what 

is Icelandic about her art: ―Obviously when I am referring to my art I can‘t say that it 

is specifically Icelandic—then I would just suffocate because this is art. Art has to 

have its own life, it is not about countries, it is about communication…you really have 

to get this oxygen, you have to allow the work to breathe‖ (Margrét Blöndal, 2005). 

Conclusion 

The Núna project is not merely a tool to aid in the transnational endeavor to create 

and promote contemporary and corporate Iceland and the Icelandic presence in 

Canada, but, more significantly, is a participant in directly influencing the Icelandic-

Canadian artistic community in terms of art practices and conversations about art—at 

the same time as it renews identities and relations of power that operate beyond the 

state. Although there is nothing historically new about the use of art by powerful 

agents (see Wu, 2002), the ways in which art and art projects have been incorporated 

into a ―way to channel, conduct and enable action‖ (Yúdice, 1999, p. 18) across 

national borders is an example of emerging ways in which neoliberal authorities 

practice their power. Transnational art projects have become part of the expanded 

role of culture as a problem-solver for national and corporate issues, have become 
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part of the management role in terms of social and cultural engineering, and have 

become part of the move toward reducing direct subvention by the state while 

maintaining a level of state intervention. Arts festivals such as Núna play an important 

role in constructing ―governable subjects‖ (Rose, 1999) across national borders who 

can be organized and regulated through the creation of an arts festival; a process that 

contributes to and consequently appears to be merely based upon humanistic values, 

heritage, kinship and celebration of creativity. Thus, as I‘ve demonstrated in Núna‘s 

case, the arts take on a controversial and complex role in the neoliberal marketplace. 
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Alþjóðlegir fólksflutningar á tímum 
efnahagslegs samdráttar  

Unnur Dís Skaptadóttir 

Alþjóðlegir fólksflutningar, vegna vinnu, voru mikilvægir í uppgangi hnattræns kapítal-
isma við upphaf 21. aldar. Á síðustu tíu árum jukust fólksflutningar og breyttu um 
farveg og að sama skapi margfölduðust peningasendingar til helstu upprunalanda í 
byrjun aldarinnar. Frá því kreppan skall á hefur samdráttur verið mikill í atvinnu-
greinum sem byggðu að miklu leyti á erlendu vinnuafli, svo sem í byggingaiðnaði, 
framleiðslu og þjónustu. Þessi þróun mála á við á Íslandi eins og annars staðar. 
Atvinnuleysi vegna efnahagsþrenginga hefur því ekki síst bitnað á fólki með erlent 
ríkisfang, fólki sem ekki hefur full réttindi í nýju landi. Vegna minnkandi atvinnu hefur 
víða dregið úr fólksflutningum og peningasendingum brottfluttra. Þó margir hafi 
snúið aftur til upprunalands síns í kjölfar minnkandi vinnu kjósa margir að vera um 
kyrrt, enda hefur hluti aðfluttra sest að á Íslandi. Auk þess gætir áhrifa efnahags-
kreppunnar mjög víða þar sem hún er hnattræn og því oft ekki um auðugan garð að 
gresja í upprunalandinu heldur.  

Í þessari grein er fjallað um þessar breyttu forsendur fólksflutninga og breyttar 
aðstæður innflytjenda. Byrjað er á að skoða almennar breytingar á fólksflutningum í 
hnattrænu samhengi á tímum góðæris og í kjölfar efnahagssamdráttar, þar á eftir er 
sjónum beint að aðstæðum á Íslandi. Skoðað verður hvaða áhrif breyttar forsendur á 
íslenskum vinnumarkaði hafa á líf og möguleika innflytjenda.  

Í þeim hluta greinarinnar sem snýr að Íslandi er byggt á niðurstöðum þriggja rann-
sóknarverkefna sem unnin hafa verið að á síðusta áratug. Þau eru Mótun 
margbreytileikans á tímum hnattvæðingar, sem unnið var að frá 2003 til 2007 og 
Filippseyingar á Íslandi: þátttaka og samþættingarferli, sem verið hefur í gangi frá 2008. 
Einnig er að einhverju leyti byggt á verkefninu Samþætting eða Samlögun? Leiðir Pólverja til 
þátttöku í íslensku samfélagi. Tvö síðarnefndu verkefnin eru enn í vinnslu en eru langt 
komin. 1 Þessi þrjú rannsóknarverkefni eiga það sameiginlegt að þau byggja á eigind-
legum rannsóknaraðferðum sem meðal annars hafa falið í sér viðtöl og þátt-
tökuathuganir í á höfuðborgarsvæðinu og í nokkrum smærri bæjum. Í verkefninu 
Mótun margbreytileikans á tímum hnattvæðingar var talað fólk sem þurfti að sækja um 
atvinnuleyfi til að fá að starfa á Íslandi sem á þeim tíma komu frá Póllandi og öðrum 
Austur Evrópulöndum, Filippseyjum, Tælandi. Eins og heiti verkefnanna tveggja gefa 
til kynna snúa þau annars vegar að fólki frá Póllandi og hins vegar frá Filippseyjum. Í 
öllum þessum verkefnum felst ennfremur eigindleg innihaldsgreining á fréttaflutningi 
og greinaskrifum í helstu prentmiðlum landsins. Ástæða þess að niðurstöður þriggja 
rannsókna eru dregnar fram, í stað eins verkefnis, er að með því má fá betri innsýn í 
breytingarferli og áhrif þeirra, bæði á fólk sem kemur frá löndum Evrópu og löndum 
utan hennar.  

                                                           

1  Verkefnin Mótun margbreytileikans á tímum hnattvæðingar og Filippseyingar á Íslandi. Þátttaka og 
samþættingarferli voru styrkt af Rannsóknasjóði RANNÍS og Rannsóknasjóði Háskóla Íslands. 
Verkefnið Samþætting eða Samlögun? Leiðir Pólverja til þátttöku í íslensku samfélagi er styrkt af 
EFTA Scholarship and Training fund. Ég vil þakka Helgu Ólafsdóttur og Álfrúnu Sigurgeirsdóttur 
MA nemum fyrir aðstoð við rannsóknir og yfirlestur. 
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Fólkflutningar um aldamót – hnattrænt samhengi góðæris og 
kreppu 

Miklir fólksflutningar vegna vinnu, bæði innan og milli ríkja, einkenndu alla 20. öldina 
en þeir jukust um aldamótin og sérstaklega undanfarinn áratug. Hreyfanleiki vinnuafls 
innan Evrópu hefur aukist vegna reglugerða sem leyfa fólki að sækja vinnu innan 
annarra ríkja Evrópusambandsins og á Evrópska Efnahagssvæðinu. Árið 2008 var 
metár hvað varðar fólksflutninga frá mikilvægum sendendaríkjum eins og til dæmis frá 
Filippseyjum en þaðan fluttu margir í leit að betri lífsafkomu (Martin, 2009). Allflestir 
sem ráðnir voru til vinnu erlendis á fyrsta áratugi þessarar aldar fengu störf í bygginga-
iðnaði, framleiðslu, þjónustu eða umönnun, en flestir við mannvirkjagerð (Martin, 
2009). Lágir vextir ýttu undir þenslu í byggingaiðnaði og dró iðnaðurinn að sér fjölda 
karlmanna víða að úr heiminum (Martin, 2009). Þeir fluttu í stórum stíl til að vinna við 
mannvirkjagerð í löndum eins og Spáni, Grikklandi, Bandaríkjunum og Írlandi (Martin, 
2009; Wilson, 2009). Konur fluttu helst til landa þar sem vinnu var að fá í þjónustu og 
umönnunarstörfum. Flutningar karla og kvenna voru því ólíkir hvað áfangastað og 
störf varðar (Koser, 2007; Mahler og Pessar, 2006; Skaptadóttir og Wojtynska, 2008a).  

Fólksflutningar vegna vinnu hafa áhrif á líf þeirra sem verða eftir heima og hagnast 
á peningasendingum þeirra sem fara (Brettell, 2007; Guarnizo, 2003; Olwig og 
Sørensen, 2002; Vertovec, 2004). Martin (2009) bendir á að meiri aukning hafi orðið í 
peningasendingum en fólksflutningum frá síðustu aldamótum, sérstaklega rétt áður en 
kreppan skall á. Ný tækni auðveldar orðið peningasendingar á milli heimshluta. Með 
nýjum sendingaraðferðum má fá meiri yfirsýn yfir þær upphæðir sem sendar eru um 
heiminn en áður, þegar peningar voru sendir milli landa í umslagi með ættingjum. 
Samkvæmt Martin er áætlað að peningasendingar til svokallaðra þróunarríkja hafi 
aukist um 9% frá árunum 2007 til 2008. Tæpur helmingur af þessum peninga-
sendingum fóru til landa í Asíu (Martin, 2009, bls. 672-674). Peningasendingar eru 
mikilvægar fyrir efnahag margra landa, til dæmis vógu þær 18% af vergri þjóðar-
framleiðslu El Salvador og 12% af vergri þjóðarframleiðslu Gvatemala árið 2008 
(Wilson, 2009, bls. 588).  

Áhrif efnahagslegs samdráttar 
Á árunum 2008 og 2009 fækkaði störfum á heimsvísu mest í fjórum atvinnugreinum: 
mannvirkjagerð, framleiðslu, fjármálaþjónustu og ferðamálatengdri þjónustu. Eins og 
áður kom fram eru þetta svið þar sem algengt er að erlent fólk sé ráðið til starfa, þó 
störfin séu ólík hvað menntunarkröfur varðar. Í mannvirkjagerð er algengt að fólk 
með iðnmenntun fáist til starfa, í fjármálageiranum með háskólamenntun, en oftast 
eru litlar kröfur um menntun í þeim störfum sem bjóðast nýaðfluttum (Martin, 2009). 
Við upphaf kreppunnar voru uppsagnir á atvinnumarkaði tíðastar í byggingaiðnaði en 
það þarf ekki að koma á óvart þar sem kreppan gerði fyrst vart við sig innan þess geira. 
Þetta kom skýrt fram í Bandaríkjunum þar sem karlar frá spænskumælandi löndum er 
unnu í byggingarvinnu, sem voru annað hvort með tímabundin atvinnuleyfi eða án 
atvinnuleyfa, voru með þeim fyrstu til að missa vinnuna (Castles og Miller, 2010). 
Þegar efnahagssamdráttar í fjármálageiranum fór að gæta misstu einnig meira 
menntaðir innflytjendur innan banka, fjármála- og upplýsingafyrirtækja vinnunna, eða 
þurftu að sætta sig við minni vinnu og lægri laun. Atvinnugreinar tengdar þjónustu í 
ferðamannaiðnaði og ummönnun, þar sem konur hafa verið í meirihluta, hafa frekar 
brugðist við kreppunni með því að draga úr vinnutíma og endurskipuleggja áður en til 
uppsagna kemur. Atvinnuleysi hefur því ekki verið eins mikið innan þessara atvinnu-
greina (Martin, 2009).  
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Að fara eða vera? 
Enn er ekki komið í ljós hvaða áhrif núverandi efnahagslegur samdráttur mun hafa á 
alþjóðlega fólksflutninga til langs tíma. Áhrif á líf fólks eru mismunandi og margþætt 
og gætir bæði hjá þeim sem fóru til annarra landa að vinna og þeim sem eftir urðu í 
upprunalandinu. Efnahagskreppan hefur áhrif á möguleika fólks til flutninga og hvert 
hægt er að flytja en einnig á peningasendingar til heimalands. Fólk virðist ekki eiga jafn 
mikla möguleika og á öðum samdráttarskeiðum á að sækja atvinnu til annarra svæða. Í 
kjölfar staðbundinna kreppa undanfarinna áratuga dró úr fólksflutningum á ákveðna 
staði um leið og þeir jukust til annarra (Castles og Miller, 2010).   

Í efnahagskreppunni á seinni hluta 20. aldarinnar sneri hluti fólks aftur til upp-
runalandsins og mörg Evrópulönd stöðvuðu atvinnuleyfi til fólks utan Evrópu-
sambandsins, til að mæta vaxandi atvinnuleysi. Margir voru með tímabundin 
atvinnuleyfi og hefðu sennilega snúið til upprunalandsins hvort eð er en aðrir lögðu 
meiri áherslu á að fá fjölskylduna til sín, þar sem einnig var kreppa í upprunalandinu. 
Því má segja að á þessum tíma hafi fjölskyldusameining og móttaka flóttamanna hafi 
tekið við sem megin ástæða fólksflutninga til Evrópu. (Dobson, Latham og Salt, 2009). 
Núverandi kreppa er hnattræn og því er ekki auðvelt fyrir fólk að flytja sig frá 
samdráttarsvæðum til þenslusvæða. Margir kjósa því að bíða kreppuna af sér þar sem 
ástandið í heimalandinu er verra (Castles og Miller, 2010). Þeir sem eru aðeins með 
tímabundin atvinnuleyfi og hafa ekki áunnið sér réttindi í komulandinu eru líklegastir 
til að fara fyrstir. Þeir eiga ekki rétt á bótum og því er ekki líklegt að þeir verði um 
kyrrt í landinu ef enga vinnu er að fá. 

Einstaklingar með ríkisborgararétt í löndum Evrópusambandsins og Evrópska 
efnahagssvæðisins eiga rétt á að leita sér að atvinnu innan aðildarlandanna og ávinna 
sér sama rétt og aðrir íbúar viðkomandi lands til atvinnuleysisbóta. Þeir geta alltaf 
snúið til baka þó þeir yfirgefi landið um tíma, sem gefur þeim ákveðið frelsi til að fara 
tímabundið og leita vinnu í heimalandinu eða annars staðar. Aftur á móti fara þeir sem 
koma frá löndum utan Evrópska efnahagssvæðisins síður, þar sem atvinnuleyfi þeirra 
er oftast bundið við dvalarlandið og þeir geta fyrirgert rétti sínum til að snúa aftur, hafi 
þeir ekki verið nægilega lengi í landinu til að ávinna sér full réttindi. Þeir innflytjendur 
sem fluttust búferlum til að sameinast fjölskyldu sinni eru ólíklegir til að flytja í 
efnahagsþrengingum (Martin, 2009). Castles og Miller (2010) benda á að stærsti 
innflytjendahópurinn á síðustu árum innan OECD landanna sé ekki líklegur til að fara 
í kreppu, það séu einmitt þeir sem komu til að sameinast fjölskyldum sínum.  

Í þeirri efnahagskreppu sem nú ríður yfir má víða sjá strangari innflytjendareglur en 
áður og að reglum sem fyrir voru sé beitt af meiri festu. Castles og Miller (2010) benda 
á að á tímum efnahagskreppu séu lönd líklegri til að auka landamæravörslu,beita 
strangari reglum til að draga úr flutningi fólks til landsins og senda af landi brott þá 
sem þar eru ólöglega. Þetta má m.a. sjá á Írlandi þar sem stjórnvöld hafa sett fram 
strangari reglur um réttindi þeirra sem koma frá löndum utan Evrópusvæðisins en 
þeirra sem koma frá löndum innan þess. Þannig urðu þeir sem komu frá löndum utan 
Evrópusvæðisins árið 2009 að sýna framá laun að lágmarki 30.000 Evrur til að fá 
atvinnuleyfi. Einnig var þeim var bannað að aka flutningabílum (Martin, 2009). Þá má 
jafnframt sjá nýjar heftandi aðgerðir í öðrum löndum. Árið 2008 buðu yfirvöld á Spáni 
fólki frá ákveðnum löndum, utan Evrópusambandsins, greiðslu fyrir að yfirgefa landið 
með því skilyrði að það snéri ekki aftur næstu þrjú árin (Martin, 2009). 
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Fólksflutningar og þensla á Íslandi 

Undanfarna tvo áratugi hafa margir flust til Íslands vegna mikils atvinnuframboðs. 
Enda var erlent vinnuafl mikilvægur þáttur í efnahagsþenslunni hér á landi, líkt og 
annars staðar. Hlutfall innflytjenda af heildaríbúafjölda á Íslandi jókst mest á 
uppgangstímanum upp úr síðustu aldamótum. Í byrjun tíunda áratugarins fór að 
skorta fólk til starfa í fiskvinnslu vítt og breitt um landið en síðar síðar bar einnig á 
manneklu í þjónustu og framleiðslugreinum. Eftir aldamótin jókst að fólk væri ráðið 
erlendis frá í þjónustu og mannvirkjagerð. Flestir sem fluttust til Íslands í upphafi 
þessa tímabils komu með tímabundið atvinnuleyfi og hugðust snúa aftur til uppruna-
landsins er það rynni út. Þar sem mikla vinnu var að fá var frekar auðvelt að fá maka 
og aðra nána ættingja til sín, þeir fengu fljótlega vinnu og það sama á við um þá sem 
komu til að mennta sig á Íslandi (Skaptadóttir og Wojtynska 2008b). Innflytjendur 
voru 2,1% landsmanna árið 1996 en 8,1% árið 2008. Stærsti hluti þeirra, eða 76,8%, 
var fæddur í Evrópu. Pólverjar voru lang fjölmennastir, 11.575 manns, eða rúmur 
helmingur allra innflytjenda frá Evrópu. Innan við 15% allra innflytjenda komu frá 
löndum Asíu2 (Ólöf Garðarsdóttir, Guðjón Hauksson og Helga Tryggvadóttir, 2009). 
Flestir þeirra sem fluttust til Íslands í byrjun 21. aldar voru á aldrinum 25 til 30 ára. 
Árið 2010 var 15% íbúa landsins á þessu aldursbili fæddir erlendis. Árið 2009 voru um 
10% allra karla á þessum aldri fæddir í Póllandi og 8% kvenna (Hagstofa Íslands, e.d.-
b). Vegna þess að fólksflutningar til landsins hafa að stórum hluta tengst vinnu hafa 
börn fædd erlendis verið hlutfallslega fá, eða aðeins um 2% allra barna, enda kjósa 
margir að skilja börnin eftir í heimalandinu (Hagstofa Íslands, e.d. -b). 

Fram til ársins 2004 voru konur í meirihluta innflytjenda á Íslandi en þó konum 
héldi áfram að fjölga eftir 2005 fjölgaði körlum enn meira. Með byggingu 
Kárahnjúkavirkjunar og álversins á Reyðarfirði fjölgaði karlmönnum í mannvirkjagerð 
gífurlega. Þetta má sjá í því að árið 2007 þegar framkvæmdir stóðu sem hæst var 9% 
starfandi fólks á Íslandi með erlent ríkisfang (Vinnumálastofnun, 2007). Árið 2001 
voru kvenkyns innflytjendur 4.1% kvenna á Íslandi en karlkyns innflytjendur 3,1% 
karla. Árið 2008 voru karlkyns innflytjendur 8.9% af körlum en kvenkyns innflytjendur 
7.2% af konum (Ólöf Garðarsdóttir o.fl., 2009). 

Þó flestir hafi flust til Íslands vegna vinnu hafa flutningar, vegna náms eða 
fjölskyldusameiningar, aukist undanfarin ár. Þrátt fyrir að fólk hafi komið til Íslands til 
að vinna hafði stór hluti þess atvinnu í upprunalandinu áður en það kom til Íslands, 
því var atvinnuleysi ekki meginástæða flutninganna heldur leit að bættum kjörum. 
Nýleg rannsókn Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands, um viðhorf stærstu 
innflytjendahópa á Íslandi, sýnir að 84% svarenda höfðu verið í vinnu áður en þeir 
komu til Íslands (Vala Jónsdóttir, Kristín Erla Harðardóttir og Ragna Benedikta 
Garðarsdóttir, 2009). Í viðtölum og rannsóknarverkefnum umfjöllun þessi byggir á 
kemur einnig fram að megin ástæður flutninga hafa verið möguleikar á hærri launum 
en buðust í heimalandinu, möguleikinn á að senda peninga til heimalands og aðstoða 
ættingja eða byggja upp betra líf þar í framtíðinni (Unnur Dís Skaptadóttir 2010; 
Skaptadóttir og Wojtynska 2008b). 

Fólk frá löndum Evrópska efnahagsvæðisins þarf ekki að sækja um atvinnuleyfi 
áður en það kemur til starfa á Íslandi. Í maí 2006 fengu 8 aðildarlönd, sem gengu í 
Evrópusambandsið árið 2004, sama rétt - þar með talið Pólland. Fyrir þann tíma 
þurftu atvinnurekendur að sækja um atvinnuleyfi fyrir hönd starfsfólks frá þessum 
löndum áður en það kom til landsins. Árið 2006 voru veitt 2849 ný tímabundin 
                                                           
2  Samkvæmt skilgreiningu Hagstofu Íslands er innflytjandi einstaklingur sem fæddur er erlendis og á 

foreldra sem báðir hafa erlendan bakgrunn 
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atvinnuleyfi en þeim fækkaði í 538 árið 2007 þegar mestur fólkflutningur var til 
landsins. Framlengdum tímabundnum atvinnuleyfum fækkaði úr 2019 árið 2006 í 1937 
árið 2007 og voru aðeins 85 árið 2009 (Vinnumálastofnun, 2010). Fólk sem kemur frá 
löndum utan Evrópu þarf enn að sækja um atvinnuleyfi, sem getur reynst torsótt þar 
sem íbúum frá Evrópulöndum er veittur forgangur á vinnumarkaði á Íslandi. Það býr 
við minni sveigjaleika og færri möguleika á að flytja, ef vinna minnkar, en þeir sem 
geta leitað að vinnu í öðrum Evrópulöndum.  

Áhrif kreppu á Íslandi 
Eins og áður sagði, var helsta einkenni innflytjenda á Íslandi, um það leyti sem 
kreppan skall á, að stór hluti þeirra var nýkominn til landsins, þeir voru að mestu leyti 
frá Evrópu og á þeim aldri sem er virkur á vinnumarkaði. Eins og víða dró verulega úr 
allri mannvirkjagerð á Íslandi strax í upphafi efnahagssamdráttarins. Því voru karlar 
sem störfuðu í byggingaiðnaði fyrstir til að missa vinnuna. Í desember 2007 voru fáir 
úr byggingaiðnaðinum atvinnulausir, eða aðeins 18 af 143 skráðum atvinnulausum út-
lendingum. Í mars 2008 hafði atvinnulausum sem starfað höfðu við mannvirkjagerð 
fjölgað í 49 af 240. Í desember 2008 hafði þessi hópur hins vegar stækkað. Þannig 
voru 533 af 1270 atvinnulausum útlendingum einstaklingar sem starfað höfðu við 
mannvirkjagerð eða nærri helmingur. Voru atvinnulausir erlendir karlar því næstum 
þrefalt fleiri en atvinnulausar erlendar konur. Heildarfjöldi atvinnulausra var þá 8.982 
einstaklingar. Í desember 2009 var heildarfjöldi atvinnulausra kominn uppí 15.329 - af 
þeim voru 1963 erlendir ríkisborgarar. Af þeim komu 626 úr mannvirkjagerð og næst 
flestir komu úr öðrum iðnaði eða 202 einstaklingar (Vinnumálastofnun, e. d.-b). Í maí 
2010 voru að meðaltali 13.875 einstaklingar atvinnulausir Af þeim voru 2.338 erlendir 
ríkisborgarar (16,8%). Mikill meirihluti erlendra ríkisborgara sem voru atvinnulausir 
voru frá ríkjum Evrópu, þar af 1374 Pólverjar (59%). Rúmur helmingur þeirra hafði 
starfað í byggingaiðnaði (Vinnumálastofnun, e. d.-a; Vinnumálastofnun, e. d.-b). 

Algengt hefur verið að líta svo á að fólk sem komið hefur til starfa snúi aftur til 
upprunalands síns og rými þannig fyrir íslensku starfsfólki. Eins og áður sagði kom 
margt fólk til Íslands í þeim tilgangi að starfa hér tímabundið. Stór hluti þeirra sem 
komu á síðustu tíu árum hefur snúið aftur til upprunalands síns eða annarra landa. 
Aðrir hafa sest að á Íslandi og enn aðrir hafa af ýmsum ástæðum ekki snúið til baka, 
þrátt fyrir áætlanir um stutta viðveru á Íslandi. Fyrst má nefna að fólk frá ríkjum 
Evrópusambandsins vinnur sér inn réttindi til atvinnuleysisbóta, á sama hátt og 
Íslendingar og að margir kjósa að nýta sér þann rétt í von um að finna annað starf á 
Íslandi. Einnig geta þeir sem eru frá ríkjum Evrópska efnahagssvæðisins verið á 
atvinnuleysisbótum héðan í þrjá mánuði og á meðan leitað sér að vinnu í Evrópu. 
Pólverjar gætu flutt rétt sinn til atvinnuleysisbóta með sér til Póllands, en bætur eru þar 
lægri og laun einnig. Þar sem atvinnuleysi í Póllandi er mikið hafa sumir þeirra, sem 
fóru til Póllands í atvinnuleit í byrjun kreppunnar, snúið aftur til Íslands. Líklega hafa 
margir séð að erfitt var að standa við efnahagslegar skuldbindingar, t.d. húsnæðislán 
eða aðrar skuldir á Íslandi, á atvinnuleysisbótum í Póllandi. Margir kusu því að fram-
lengja dvölina á Íslandi í von um tilfallandi störf sem væru hærra launuð en störf í 
Póllandi.  

Fólk með Filippseyskt ríkisfang á ekki kost á að fara til starfa eða flytja rétt sinn til 
atvinnuleysisbóta til annarra landa og hafa þeir sem ekki höfðu verið í þrjú ár á landinu 
því þurft að snúa til baka. Þeir eru þó ekki margir því fólk frá Evrópuríkjum hefur haft 
forgang á vinnumarkaði í um það bil fjögur ár. Því er fjölskyldusameining í auknum 
mæli ástæða flutninga Filippseyinga til Íslands. Þar sem efnahagsástandið er ekki 
ásættanlegt í Filippseyjum hafa þeir ekki mikið val um að fara eða vera og því leggja 
þeir sem hafa áunnið sér atvinnu- og búseturétt áherslu á að vera áfram á Íslandi og 
hafa áhuga á að fá fjölskyldu sína til sín.  
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Margt fólk frá Póllandi og Filippseyjum er fjárhagslega skuldbundið ættingjum 
heima fyrir. Þeir borga oft fyrir framhaldsnám barna eða annarra ættingja, fjármagna 
læknismeðferðir og styrkja foreldra sína fjárhagslega. Margir borga jafnvel af eigin 
fasteign í heimalandinu. Þar af leiðandi þurfa allmargir að senda hluta af lágum launum 
eða atvinnuleysisbótunum til fjölskyldu sinnar og þá er oft og tíðum ekki mikið eftir til 
daglegra nota á Íslandi. Því hafa sumir þeirra leitað aðstoðar hjá hjálparstofnunum. Í 
fjölmiðlum hefur komið fram umræða um einstæða erlenda karla sem leitað hafa 
aðstoðar hjá hjálparstofnunum vegna matar. Í viðtölum við Pólverja, sem ekki hafa 
verið lengi hér á landi og kunna ekki íslensku, hefur komið fram að sumir þeirra telja 
að matargjafir séu hluti af almennri aðstoð við atvinnulausa. Aðrir þurfa á þessari 
aðstoð að halda þar sem þeir ná ekki endum saman eftir að þeir hafa sent peninga 
heim, sem vegna gengisþróunar duga ekki lengur fyrir öllum skuldbindingum. Þróun 
gengisins hefur gert bæði þeim sem komu frá ríkjum Evrópu og utan hennar erfiðara 
um vik að aðstoða fjölskylduna í heimalandinu, þar sem þeir þurfa annað hvort að 
senda lægri upphæð en áður eða senda hærra hlutfall af launum sínum. Á sama tíma 
hefur matvælaverð á Íslandi og annar kostnaður hækkað og því hefur verið minna 
aflögu.  

Frá því 2003 og til dagsins í dag má finna breytingar á viðhorfum til innflytjenda. 
Helsta breytingin átti sér stað á mesta uppgangstímanum en í efnahagsþrengingunum 
breyttust viðhorfin og þau urðu jafnvel meira útilokandi en fyrr. Á tímum útrásarinnar 
og svokallaðs góðæris blómstraði þjóðernishyggja og talað var um að Íslendingar gætu 
sigrað heiminn. Í kreppunni breyttist þessi þjóðernishyggja í áherslu á það sem 
stundum er kallað „góðu gömlu gildin“. Í því felst mikil áhersla á allt sem er íslenskt 
og íslenska framleiðslu - og má segja að sú umræða sé ef til vill meira útilokandi en 
fyrri þjóðernisumræða. Þegar góðærið stóð sem hæst voru víða litlar sem engar kröfur 
gerðar um tungumálakunnáttu eða annað þegar menn voru ráðnir í vinnu. Núorðið er 
mun algengara að krafa sé gerð um íslenskukunnáttu í flest störf. Í nýlegum viðtölum 
sem tekin hafa verið við fólk frá Filippseyjum og Póllandi tala nokkur þeirra um að 
þau verði vör við neikvæðari viðhorf og minna umburðalyndi gagnvart þeim en áður. 
Þrátt fyrir litla opinbera umræðu í fjölmiðlum, um stöðu innflytjenda á krepputímum, 
segjast þátttakendur í rannsóknum mínum finna fyrir breyttum viðhorfum á 
vinnustöðum og á almenningsstöðum. Einn viðmælandi komst þannig að orði: „Þeir 
kenna útlendingum um kreppuna. Þeir skilja ekki hvað við höfum lagt til upp-
byggingarinnar og að við höfum verið að borga skattana okkar, og þeir skilja ekki að 
við verðum að senda fjölskyldum okkar peninga. Það er mjög erfitt að þurfa að snúa 
til baka og geta ekki lengur aðstoðað ættingjana sem treysta á mann.“ Annar 
viðmælandi svaraði þegar spurt var um hvort viðhorf hefðu breyst í kreppunni: „Það 
er erfitt að vinna þegar maður verður fyrir mismunun eða þegar fólk æpir á 
mann.“ Þrátt fyrir þessi neikvæðu viðhorf sem viðmælendur segjast finna fyrir er 
umræða um stöðu innflytjenda í fjölmiðlum, eftir að efnahagsþrengingar hófust, þó 
ekki mikil. Samkvæmt Guðnýju Eydal og Guðbjörgu Ottósdóttur hefur umræðan á 
þessum tíma fyrst og fremst snúist um stöðu hælisleitenda án þess að minnst sé á efna-
hagskreppuna. Þær benda á að umræða um fólk sem hefur komið til Íslands vegna 
atvinnu sé nær eingöngu rædd í fjölmiðlum í tengslum við kreppuna og að höfuð 
áherslan sé á flótta þess frá landinu (Guðný Eydal og Guðbjörg Ottósdóttir, 2009). 

Samantekt og lokaorð 

Þegar við skoðum þær breytingar sem áttu sér stað á tímum þensluskeiðsins í upphafi 
aldarinnar og samdráttarins í kjölfars þess, má sjá að Ísland hefur fylgt sama mynstri 
og önnur lönd hvað innflytjendur varðar. Fólksflutningar jukust verulega og hafa 
aldrei verið meiri en rétt fyrir hrun. Meirihluti fólks á faraldsfæti fékk vinnu í bygginga-
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iðnaði, framleiðslu, þjónustu eða umönnun, en flestir við mannvirkjagerð. Á síðustu 
árum fækkaði störfum í þeim atvinnugreinum sem helst ráða til sín erlent starfsfólk. 
Því misstu margir innflytjendur vinnuna og þurftu að sætta sig við atvinnuleysi en 
atvinnuþátttaka þeirra var mjög há fyrir efnahagshrunið.  

Í núverandi efnahagskreppu beita mörg lönd strangari innflytjendareglum, til að 
draga úr fólksflutningi til landsins. Innflytjendur er koma frá ríkjum utan Evrópu mæta 
enn hærri múrum en áður og sterkari hömlum, þar sem skortur á vinnuafli hefur 
minnkað. Á uppgangstímanum fengu innflytjendur hæglega vinnu en einnig reyndist 
auðsótt að fá til sín skyldmenni og útvega þeim störf. Stór hluti innflytjenda flutti 
einungis tímabundið til Íslands og hefur þegar snúið aftur til upprunalandsins en 
margir hafa ekki hugsað sér til hreyfings, þar sem þeir fluttu til landsins vegna fjöl-
skyldusameiningar. Aðrir hafa ekki kost á að snúa aftur sökum fjárhagslegra skuld-
bindinga og minni fjárráða eða vilja bíða af sér kreppuna. Helsti munur á þeim sem 
koma frá Evrópuríkjum og utan hennar er að fyrri hópurinn getur leitað að störfum í 
öðrum Evrópulöndum á meðan fólk sem kemur frá löndum utan Evrópu eiga þess 
ekki kost.  

Þjóðernisorðræðan eftir hrund er á vissan hátt meira útilokandi í dag en hún var á 
uppgangstímunum. Rannsókn mín sýnir að þrátt fyrir litla almenna umræðu um inn-
flytjendur í fjölmiðlum verða innflytjendur nú varir við neikvæðara viðhorf í þeirra 
garð og jafnvel kröfu um að þeir yfirgefi landið. Þetta er í samræmi við það sem víða 
sést á tímum efnahagsþrenginga þegar skýrari mörk eru dregin milli þeirra sem taldir 
eru tilheyra þjóðríkinu og þeirra sem ekki eru álitnir gera það. Þegar harðnar í ári vill 
oft gleymast að innflytjendur eru fólk sem hefur lagt sitt af mörkum til þjóðarbúsins 
og áunnið sér réttindi á vinnumarkaði á sama hátt og aðrir landsmenn. Aukinheldur 
eru þeir á landinu undir sömu samningum og gera Íslendingum kleyft að sækja vinnu 
erlendis en margur landinn hefur nýtt sér þann kost í efnahagsþrengingunum.  
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