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Þjóðarspegill, ráðstefna um rannsóknir í félagsvísindum, er nú haldinn í ellefta sinn 
og er í þessum bókum frá stjórnmálafræðideild að finna fimm ritrýndar greinar og 
þrettán ritstýrðar greinar á rannsóknasviðum deildarinnar, en þau eru stjórnmálafræði, 
opinber stjórnsýsla, kynjafræði og alþjóðastjórnmál. Þjóðarspegillinn bauð í ár í fyrsta 
sinn upp á ritrýni og nýttu nokkrir fræðimenn sér möguleika á að birta verk sín í 
þessum hluta. Enn fleiri birta greinar í ritstýrðum hluta, þar á meðal eru nokkrar 
greinar sem byggja á meistararitgerðum höfunda og doktorsverkefnum. Ég þakka 
höfundum gott samstarf og sérstakar þakkir fá allir ritrýnendurnir sem lögðu sitt af 
mörkum til að þetta yrði að veruleika, en tveir ónafngreindir ritrýnar fóru yfir hverja 
grein sem send var inn í ritrýndan hluta. 

Eins og áður er markmið Þjóðarspegilsins að gefa félagsvísindafólki tækifæri til að 
kynna rannsóknir sínar og skapa almenningi aðgang að þeim. Í ár eru greinarnar 
eingöngu gefnar út í rafrænu formi og verða aðgengilegar í Gegni og á Skemmunni, 
þar sem vonir standa til að þau nýtist almenningi enn betur en áður. Erindi voru valin 
á ráðstefnuna og til birtingar á grundvelli útdráttar, sem höfundar sendu inn.  

Með nýju fyrirkomulagi er einnig tekin upp sú nýbreytni að tengja erindi saman 
þvert á deildir. Í stjórnmálafræðihluta ritsins er því að finna greinar sem voru kynntar í 
málstofum á ólíkum sviðum, eða í málstofum um öryggismál, stjórnmál og samfélag, 
kynjafræði, fötlunarfræði, heilsu, efnahagshrun og afleiðingar, umhverfi og auðlindir, 
fjölmiðlarannsóknir, og stjórnskipun Íslands. Höfundar eru m.a. starfsfólk og 
nemendur stjórnmálafræðideildar, og sérstaklega ánægjulegt er að doktorsnemar og 
prófessorar birta greinar saman um efni tengd rannsóknum doktorsnema.  

Ráðstefna af þessu umfangi krefst mikillar undirbúningsvinnu. Félagsvísinda-
stofnun Háskóla Íslands hafði veg og vanda af undirbúningnum og á starfsfólk hennar 
heiður skilinn fyrir framlag sitt. Sigríður Kristín Hrafnkelsdóttir hafði umsjón með 
ritrýndum hluta verksins, Vala Jónsdóttir, Hólmfríður Arnalds, Harpa Lind Jónsdóttir, 
Hulda Sævarsdóttir, Hlín Kristbergsdóttir og Anna María Valdimarsdóttir sáu um 
yfirlestur heimilda. Umbrot var í höndum Sóleyjar Lúðvíksdóttur, Guðrúnar Jóns-
dóttur, Hólmfríðar Arnalds, og Olgu Árnadóttur. Sóley Lúðvíksdóttir, Vala Jónsdóttir, 
Katrín Ákadóttir, Linda Guðmundsdóttir, Ásta Björk Birgisdóttir og Gunnar Þór 
Jóhannesson sáu um aðra umsýslu og eru þeim öllum færðar þakkir fyrir skjót og 
örugg vinnubrögð og að svara öllum spurningum með bros á vör, sérstaklega á síðustu 
metrunum. 

 
Reykjavík, í október 2010 
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„Staðreyndir lífsins“ 

Orðræða geðlækna um tvöfalt tíðara þunglyndi kvenna1

Arnþrúður Ingólfsdóttir 
Gloria Wekker 

 

 

Þetta er svoldið svona þú veist eins og í geðklofi þá eru fleiri kannski karlmenn 
sem þurfa að vera á spítala, geðklofi kannski er alvarlegri hjá karlmönnum 
skiluru og ... þannig að þunglyndi er talið vera meira hjá konum, en að þetta er 
svona hmm ... meira bara svona staðreyndir lífsins.  

  (Hildur) 
 
Síðastliðna áratugi hefur færst í vöxt að bæði leikir og lærðir ræði um þunglyndi sem 
efnaskiptasjúkdóm í heilanum. Um miðbik síðustu aldar var þunglyndi skýrt sem af-
leiðing andlegra átaka eða áfalls í æsku og meðhöndlað með sálfræðimeðferð. Nú er 
það oft skýrt sem ójafnvægi í efnabúskap heilans og meðhöndlað með lyfjum (Dehue, 
2009). Í opinberri umræðu er lögð áhersla á að þunglyndi fari ekki í manngreinarálit; 
eins og segir í kynningartexta á vef átaksins Þjóð gegn þunglyndi geta allir orðið þung-
lyndir, „ungir og aldnir, konur og karlar, óháð stétt og stöðu“ (Landlæknir, 2008)

Bakvið hina kynhlutlausu líffræðilegu ímynd þunglyndis leynist þó sú staðreynd að 
í mörgum fjölþjóðlegum rannsóknum mælast konur aftur og aftur um það bil tvöfalt 
oftar þunglyndar en karlar, hvort sem stuðst er við fjölda greininga og innlagna á geð-
deildir eða mælingar á algengi þunglyndis meðal almennings (Blehar, 2006; Stoppard, 
2000; Ussher, 2010). Margt bendir til þess að svo sé einnig á Íslandi (Tómas Helgason, 
2004). Að konur mælist tvöfalt oftar þunglyndar en karlar er raunar sú staðreynd innan 
geðlæknisfræðinnar sem hvað best hefur verið færð sönnur á (Blehar, 2006). Hún er 
jafnframt ein sú umdeildasta. Sýnt hefur verið fram á aðferðarfræðilegar skekkjur, sem 
oft má rekja til menningarlegra kynjaviðmiða, í faraldsfræðilegum rannsóknum á 
þunglyndi (Ussher, 2010; Stoppard, 2000). Þannig leita karlar síður til lækna eða kvarta 
undan andlegum meinum, en dylja þunglyndi frekar með áfengis- og fíkniefnaneyslu 
(Brownhill, Wilhelm, Barclay og Schmied, 2005). Tjáning vanlíðunar og jafnvel 
vanlíðanin sjálf getur með öðrum orðum leitað í ólíkan farveg hjá fólki eftir kyni.

. 
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1  Grein þessi er unnin upp úr hluta meistararitgerðar minnar í kynjafræði við háskólann í Utrecht og 

Central European University í Búdapest. Leiðbeinandi minn var Prof. Dr. Gloria Wekker. Ritgerðin 
ber nafnið: „‘Our brains are a bit more sensitive’: The biocultural potential in psychiatrists’ discourse 
on women, depression and sexual difference“. Ég vil sérstaklega þakka viðmælendum mínum og Páli 
Matthíassyni framkvæmdastjóra geðsviðs Landspítala Háskólasjúkrahúss fyrir aðstoðina. Fyrir 
yfirlestur og ábendingar þakka ég Steindóri J. Erlingssyni, Þóru Björg Sigurðardóttur, Kristjáni Katli 
Stefánssyni, Huldu Proppé, Gunnari Þorra Péturssyni en jafnframt ritstjóra greinarinnar Silju Báru 
Ómarsdóttur og starfsfólki Félagsvísindastofnunar. 

 Sýnt 
hefur verið fram á hvernig líkamleg sjálfsvera einstaklinga mótast í tengslum við 
viðmið samfélagins um karlmennsku og kvenleika og orðræðu um geðsjúkdóma 
(Stoppard, 2000) Þessi mótun er gagnvirk því skilgreiningar á geðsjúkdómum mótast 
af viðmiðum um kyn. Þannig hefur verið sýnt fram á að sú þunglyndisgreining sem 
farið er eftir í dag var hönnuð í rannsóknum sem voru nánast eingöngu byggðar á 

2  Þegar ég nota orðið kyn á ég hvorki við enska hugtakið sex (líffræðilegt kyn) né gender (félagslegt kyn 
eða kyngervi), heldur vísa ég í hugtakið sexual difference sem komið er frá Luce Irigaray í skilningi 
Elizabeth Wilson (1998). Sexual difference, eða kynjamismunur, hafnar tvíhyggju líffræði og menningar 
og lítur á kynjamismun sem lífmenningarlegan og lífsálfræðilegan (biocultural & biopsychic). 
Einstaklingar og stofnanir skapa og endurskapa kynjamismun í tengslum við félagsleg viðmið eins og 
gagnkynhneigt forræði og hugmyndir um uppruna og þjóðerni, sem og læknisfræðileg viðmið um 
einungis tvö kyn og um heilbrigði og óheilbrigði.  
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kvenþátttakendum (Hirschbein, 2006). Grein Hirschbein um sögu þunglyndis-
greiningarinnar er ein af fjölmörgum rannsóknum sem styður kenningar um að 
vanlíðan kvenna sé sjúkdómsvædd; vanlíðan sem oft er bein eða óbein afleiðing af 
kynjamisrétti og ofbeldi er meðhöndluð af heilbrigðiskerfinu sem sjúkdómur innra 
með einstaklingnum (Chesler, 1989; Ussher, 2010).  

Í ofanálag er engin sátt um orsakir þess að konur mælast oftar þunglyndar. Flestar 
kenningar um orsakir hafa verið hraktar og taldar byggja á ónógum sönnunum (Blehar, 
2006; Stoppard, 2006). Kynjamunurinn gefur óneitanlega til kynna að samspil líf-
fræðilegra og sálfélagslegra ástæðna liggi að baki þunglyndis, en líffræðilegar og kyn-
hlutlausar skýringar á þunglyndi eru samt sem áður í forgrunni. 

Hin umdeilda staðreynd um tvöfalt tíðara þunglyndi kvenna fer ekki hátt í sam-
félaginu og hefur lítið verið rannsökuð á Íslandi. Við leit í Gegni fundust engar 
rannsóknir á þunglyndi kvenna eða kynjamun í mælingum á þunglyndi fyrir árið 1997 
en eftir það eru þær 15 talsins og einskorðast nánast við námsritgerðir í hjúkrunarfræði, 
félagsráðgjöf og sálfræði. Þögnin um tíðara þunglyndi kvenna en ekki síður 
ósamræmið á milli kynjamunarins og kynhlutlausra skýringa á þunglyndi gefur tilefni til 
frekari kortlagningar á orðræðum um kyn og þunglyndi. Á geðsviði Landspítalans fara 
fram rannsóknir á og meðferð við þunglyndi og gefur það tilefni til að staðsetja slíka 
kortlagningu þar, nánar tiltekið meðal geðlækna spítalans.  

Tekin voru hálf-opin viðtöl við fimm geðlækna innan geðsviðs Landspítalans sem 
allir höfðu reynslu af meðhöndlun þunglyndis og þau orðræðugreind.3

Mikilvægt er að taka það fram að orð viðmælenda minna fimm er ekki hægt að 
heimfæra upp á heila stofnun og er hér ekki gerð tilraun til þess. Litið er á orð þeirra 
einungis sem vísbendingar um hefðir og hugmyndafræði geðlækninga á Íslandi. Svör 
viðmælendanna eru ekki meðhöndluð sem traustar heimildir um skoðanir þeirra á 
ákveðnum málum, enda fela viðtöl sem þessi ávallt í sér ákveðna sviðsetningu ef svo 
má segja, hverrar forsendur eru að stórum hluta ákvarðaðar af rannsakandanum 
sjálfum. 

 Orðræða, í 
notkun Foucault nær yfir þær „reglur og athafnir sem móta og stýra því sem þykir 
eðlilegt að segja og eðlilegt að rannsaka á hverjum tíma“ (í Nixon, 2000, bls. 301). Í 
grein þessari nær orðræðuhugtakið yfir þrengra svið, þ.e. „[s]afn staðhæfinga sem fela í 
sér leið til að setja fram ákveðið málefni [...]“ (Nixon, 2000, bls. 302). Frásagnir og 
hugmyndir geðlækna á geðsviði opna einstaka gátt inn í þekkingarframleiðslu um 
geðkvilla á Íslandi, en hjá þeim er að finna samansafn reynslu og þekkingar um geð-
læknisfræði og klínískt starf sem nánast hvergi annars staðar lítur dagsins ljós, hvorki í 
ræðu eða riti (Gelder, Mayou og Cowen, 2001, bls. 3). Hér verður sjónum beint að því 
hvernig tíðara þunglyndi kvenna er sett fram sem málefni, nánar tiltekið sem viðfang 
þekkingar, meðal nokkurra lækna innan geðheilbrigðiskerfisins og sú orðræða sem þar 
fannst rakin til stærri strauma í geðlæknisfræðum og samfélaginu. Greinin hefst á 
spurningunni: Hvað liggur að baki þess að tala um tíðara þunglyndi kvenna sem 
„staðreyndir lífsins?“  

„Staðreyndir lífsins“: Eðlisgerving tíðara þunglyndis kvenna  

Ég: […] [E]r þetta eitthvað rætt hérna á deildinni, þú veist, að það séu miklu 
fleiri konur sem komi og færri karlar, er þetta eitthvað svona issue hérna? 
 
Benedikt: Ég veit ekki hvað maður ætti að ræða, þetta liggur ljóst fyrir, það eru 
fleiri konur. Menn eru ekkert að ræða það dagsdaglega eitthvað svona fræðilega 

                                                           
3  Vegna nafnleyndar mun ég ekki gefa nánari lýsingu á þeim eða starfi þeirra. Viðmælendurnir voru 

valdir með aðstoð framkvæmdastjóra geðsviðsins Páls Matthíassonar, með tilliti til fjölbreytni í aldrei 
og jafnrar skiptingu kynja. Nöfn viðmælenda eru dulnefni. 
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séð af hverju það er sko. Menn bara taka bara því sem að höndum ber, og reyna 
svona að leysa úr því einhvern veginn. Menn eru ekkert að diskútera sérstaklega 
af hverju þetta er sko. Það er alls ekki neitt issue sko. 

 
Ég spurði viðmælendur mína hvort hið ójafna kynjahlutfall í greiningum og inn-
lögnum á þunglyndi væri rætt á deildinni. Svör þeirra gefa vísbendingar um stöðu kyns, 
og tíðara þunglyndis kvenna, sem þekkingarviðfangs innan geðsviðsins. Flest svörin 
voru í samræmi við svar Benedikts. Einn sagði að þetta væri ekki „praktískt vanda-
mál“ (Sólrún), og annar að ekki væri litið á þetta sem „vandamál yfir höfuð“ (Jakob). 
Skilin milli „fræðilegra spurninga“ annars vegar og starfssviðs geðlækna hins vegar 
virðist mjög skýr í þessum svörum, þ.e. geðlæknar takast á við praktísk vandamál en 
ekki fræðileg. Það að „taka bara því sem að höndum ber, og reyna svona að leysa úr 
því einhvern veginn“ felur samkvæmt svari Benedikts ekki í sér vangaveltur um áhrif 
kyns á þunglyndi. Við fyrstu sýn virðist vera á ferðinni sjálfsögð aðgreining milli 
fræðilegra rannsóknarefna og praktískrar vinnu lækna. Ef þau eru sett í samhengi við 
svör hinna kemur í ljós að um er að ræða orðræðu sem hefur þá virkni að gera 
kynjamuninn sjálfsagðan. 

 Hildur sagði að tíðara þunglyndi kvenna væri ekki mikið rætt. Ég sýndi áhuga á að 
vita meira og þá tók hún til samanburðar dæmi um að karlar greinast með alvarlegan 
geðklofa oftar en konur og bætti við að þetta væru „meira bara svona staðreyndir 
lífsins.“ Það sem sló mig við svar Hildar í fyrstu var raddblærinn; ákveðinn endur-
tekningartónn í bland við uppgjöf, eins og hún væri að segja mér frá augljósri og 
jafnframt óbreytanlegri staðreynd.  

Orðræða viðmælendanna um tíðara þunglyndi kvenna sem eitthvað sem „liggur 
ljóst fyrir“ (Benedikt), er „ekki praktískt vandamál“ og eru „meira bara svona 
staðreyndir lífsins“, má setja í samhengi við þá þróun sem hefur átt sér stað innan 
geðlæknisfræða á síðustu öld. Mannfræðingurinn Anton Mooij heldur því fram að 
innan vestrænna geðlækninga blómstri nú þrjú svið; stjórnun (management), líffræði og 
greiningar (diagnosis). Þessar áherslur eru afleiðingar af hugmyndafræðilegum sveiflum 
innan geðlæknisfræðinnar, þ.e.a.s. frá sálfræði- og hugvísindalegri nálgun í átt að 
læknisfræði- og raunvísindalegri nálgun (Mooij, 1995). Í læknisfræðilegri geðlæknis-
fræði er litið á andleg mein sem afmarkaða sjúkdóma og lækningin gengur út á að 
losna við einkennin, fremur en að komast fyrir orsökina. Munurinn á geðsjúkdómum 
og öðrum sjúkdómum er hins vegar sá að illa gengur að staðfesta líffræðilegar undir-
stöður geðsjúkdóma (Blehar, 2006). Í samræmi við það er þunglyndi réttilega skilgreint 
sem kvilli, þ.e. heiti á samansafni einkenna – í aðal greiningarhandbók geðlækna, 
Diagnostic and statistical manual of mental disorder (DSM). En þrátt fyrir þessa formlegu 
skilgreiningu hefur verið sýnt fram á að í rannsóknum og klínískri vinnu geðlækna 
hefur kvillinn smám saman tekið á sig mynd sjúkdóms. (Dehue, 2009, bls. 48; Wilson, 
1993, bls. 408; Crow, 2000, bls. 75). Þunglyndi, eða „djúp geðlægð“ (Major depressive 
disorder) verður í orðræðu geðlækninga sjúkdómur sem einstaklingurinn er með og 
veldur þunglyndiseinkennum. Þetta ferli, að kvilli sem er upphaflega skilgreindur út frá 
ákveðnum fjölda einkenna en ekki orsök umbreytist í sjúkdóm, hefur verið kallað 
eðlisgerving (Crow, 2000, bls. 75). 

Orð Hildar um geðklofa karla og þunglyndi kvenna sem „staðreyndir lífsins“ eru 
gott dæmi um slíka eðlisgervingu. “Eðlisgerving” er þýðing á hugtakinu „naturalization“, 
og kemur frá bókmennta- og menningarfræðingnum Roland Barthes, og vísar til þess 
að tala um eða setja eitthvað fram sem algilt, meðfætt og/eða óbreytanlegt, þegar um 
að ræða birtingarmynd ákveðinnar hugmyndafræði (Barthes, 1977, bls. 45-46).  

Eðlisgervingin einskorðast ekki við á sviði einstaklingsins þar sem kvilli verður 
sjúkdómur heldur helst hún í hendur við sjúkdómsvæðingu vanlíðunar heilla félags-
hópa. Ef saga geðsjúkdómagreininga er skoðuð má sjá að ákveðnir sjúkdómar eru 
tíðari hjá ákveðnum hópum annars kynsins en hins, á ólíkum tímum og stöðum. 
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Kvíða- og þunglyndistengdir kvillar hafa alltaf verið algengari meðal kvenna ef ekki 
beinlínis sniðnir utan um ákveðinn hóp kvenna, sbr. hysteríu (Appignanesi, 2008; 
Chesler, 1989). Greiningartilhneiging sveiflast svo eftir félagslegum valdatengslum 
hvers tíma. Það sama á við um geðklofa, en sem dæmi má nefna að geðklofagreiningin 
var á 6. áratugnum algengust hjá hvítum millistéttarkonum í Bandaríkjunum, en varð 
svo hálfgerður einkennissjúkdómur svartra pólitískra aðgerðarsinna á 7. og 8. áratug-
num (Metzl, 2010).  

Félagspólitísk sýn á geðsjúkdóma hefur að miklu leyti verið jaðarsett m.a. með 
framgöngu læknisfræðilegrar geðlæknisfræði, og orðræða geðlæknanna ber keim af því. 
Í þessu samhengi vakti það athygli mína að þrátt fyrir áhyggjur sumra læknanna af 
ofnotkun á þunglyndisgreiningunni benti enginn geðlæknanna á þann möguleika að 
konur væru ofgreindar. Einn viðmælandi benti á að þunglyndisgreiningin væri orðin 
alltof algeng. Læknar ættu það til að greina þunglyndi þegar frekar er um að ræða 
félagsleg vandamál. 

Vísindalegar staðreyndir, eða „þetta er bara tölfræði“ 

Hér væri hægt að segja sem svo: Þunglyndi er ofgreint og konur 
eru í meirihluta, þannig er líklegt að konur séu ofgreindar. Á hvaða hátt kemur kyn þar 
við sögu? Slíkar vangaveltur komu ekki fram í neinum viðtalanna en hins vegar tóku 
nokkrir viðmælendur fram að hugsanlega væri þunglyndi karla vangreint. Hvort 
tveggja getur verið rétt, að karlar séu vangreindir og konur ofgreindar. En þögnin um 
hið síðarnefnda var greinileg.  

Ég spurði viðmælendur mína hvar eða hvenær þeir hefðu heyrt þá hugmynd fyrst að 
konur væru oftar þunglyndar en karlar. Það var með ráðum gert að vísa til hugmyndar 
fremur en staðreyndar og tilgreina enga tölfræði; markmiðið var að gefa viðmælend-
unum tækifæri til að leggja sína eigin merkingu í spurninguna. Einnig gerði ég ekki 
greinarmun á mælingum sem byggja á greiningum og innlögnum vegna þunglyndis 
annars vegar og algengi þunglyndis meðal almennings hins vegar til þess að gefa við-
mælendunum tækifæri á að tilgreina þennan mun, eða ekki.  
 

Ég: Hvaðan heyrðir þú þessa hugmynd að konur væru oftar þunglyndar heldur 
en karlar? Hvenær kom það inn í þitt líf? 
 
Benedikt: Ja, það er erfitt að segja. Allavegana í síðasta lagi í náminu. [...] 
[S]ennilega hefur maður nú haft einhverja óljósa hugmynd um það fyrr sko. Að 
konur væru kannski oftar svona þunglyndar sko. […] [E]n allavega í náminu þá 
var það svoldið neglt niður að þú veist, tvöföld meiri áhætta á þunglyndi. Það er 
svona það sem var búið að innprenta í mann svoldið sko. 
 
Ég: […] [O]g er þetta þín reynsla þá líka, sem læknir […]?  
 
Benedikt: Já ég held það. […] Ef ég myndi … stimpla inn þunglyndisgreiningu 
inn í sjúkraskrárkerfið mitt og bera saman hvað eru margar konur og hvað 
margir karlar sko […] þá er ekki nokkur vafi á því að það væru miklu fleiri konur 
sem myndu poppa upp, sem ég hef sinnt sko. 
 

Augljóslega telur Benedikt að um vísindalega sannaða staðreynd sé að ræða. Hann 
notar ólíkar leiðir til að staðfesta sannleiksgildi hennar og endurorða sem staðreynd. 
Hann byrjar á því að vísa í „óljósa hugmynd“ um „að konur væru kannski oftar svona, 
þunglyndar“ áður en hann hóf læknanám. Hin óljósa hugmynd gæti hafa komið frá 
hans eigin reynslu og gæti einnig tengst kynjuðum viðmiðum um þunglyndi. Innlegg 
Benedikts um læknanámið er áhugavert. Orðalag hans undirstrikar þá samþykkt sem 
ríkir um tíðara þunglyndi kvenna í læknisfræðinni, einkum orðalagið „neglt niður“ sem 
gefur til kynna að innan læknanámsins sé staðreyndin jafnvel talin fullsönnuð. 
Benedikt virðist síðan fjarlægja sig örlítið frá þeirri fullvissu með orðunum sem á eftir 
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koma: „Það er svona það sem var búið að innprenta í mann svoldið.“ Orðalag 
Oddnýar er á svipaða leið: „Já, þetta er ekki hugmynd, þetta er komið úr vísindunum, 
er mér sagt. Ég veit það ekki, ég held það“. Bæði ýja hér að hlutverki vísindasam-
félagsins í að halda á lofti staðreyndum sem ekki alltaf eiga sér traustan grunn.  

Allir geðlæknarnir endurorðuðu „hugmyndina“ um tíðara þunglyndi kvenna sem 
vísindalega sannaða staðreynd og flestir með því að vísa í rannsóknarniðurstöður: 
„Það eru nú bara ótal rannsóknir sem hafa sýnt það. Það er ekki, það er bara vísinda-
lega sannað.“ (Sólrún); og „[h]ún er nú komin úr bara endurteknum rannsóknum bara 
endalaust. Einhver segir að þetta sé bara einhver best, faraldsfræðilega staðreyndin, 
best rannsakaða staðreyndin innan geðlæknisfræðinnar.“ (Oddný); og „[j]a það er í 
raun og veru bara tölfræði“ (Jakob). Orðið „bara“ er ekki alveg saklaust í þessum 
dæmum. Það ýtir undir þá hugmynd að vísindalegar staðreyndir séu hafnar yfir efa. 

Orðræða geðlæknanna um vísindalega sannaðar staðreyndir er til vitnis um þá 
tegund geðlæknisfræði sem nefnist lýsandi geðlæknisfræði (descriptive psychiatry) og er, 
samhliða læknisfræðilegum áherslum, hluti af raunvísindalegri nálgun geðlæknis-
fræðinnar. Lýsandi geðlæknisfræði þróaðist í Bandaríkjunum m.a. í tengslum við inn-
limun geðlækninga í heilbrigðis- og tryggingakerfið þar sem skortur var á samræmi 
milli greininga mismunandi geðlækna (Wilson, 1993). Aðal greiningarhandbók 
geðlækna, DSM er vitnisburður um þróun geðlæknisfræðinnar frá svokölluðu sálar-
aflsfræðilegu (psychodynamic) líkani í átt að lýsandi líkani um eðli og meðhöndlun 
geðsjúkdóma (Dehue, 2009; Wilson, 1993). Þróunin einkennist af því að í rannsóknum 
sem og klínískri vinnu með sjúklinga hafa flokkanir og greiningar á geðkvillum verið 
settar í forgang fram yfir leit að orsökum þeirra (Dehue, 2009; Mooij, 2006, bls. 74). 
Við ritun þriðju útgáfu DSM handbókarinnar (DSM III) sem kom út árið 1980 var 
ákveðið að taka út hugtök og heiti sem áttu rætur að rekja til aðferðar sálarafls-
fræðinnar í geðlækningum. Þar með voru greiningarviðmiðin „hreinsuð“ af 
kenningum um eðli og orsakir geðsjúkdóma. Greiningarflokkarnir samsvara þó ekki 
sjúkdómum með skýra orsök og lýsti formaður ritstjórnarnefndar þriðju útgáfu DSM 
handbókarinnar greiningunum sem settar voru fram þar sem „tilgátum sem ætti eftir 
að staðfesta“ (Wilson, 1993). Þrátt fyrir það var útgáfunni var hælt fyrir vísindalegt 
hlutleysi og virtir geðlæknar lýstu yfir að gamla geðlæknisfræðin hafi verið byggð á 
kenningum en hin nýja á staðreyndum (Mayes og Horwitz, 2005, bls. 205). Vísan 
viðmælendanna í rannsóknartölfræði sem óyggjandi sönnun fyrir tíðara þunglyndi 
kvenna, er vitnisburður um það sem Wilson kallar yfirráð lýsandi geðlækninga á 
Vesturlöndum þar sem áreiðanleiki og samræmi í greiningum skiptir meira máli en 
nákvæmt eðli og orsakir geðsjúkdóma og -kvilla í einstaka tilfellum (Wilson, 1993, bls. 
408). Ekki er hægt að minnast á þróun í geðlæknisfræði án þess að nefna hversu sterk 
ítök lyfjaiðnaðurinn hefur haft og hefur enn í þróun og starfi geðlækninga. Áhersla á 
læknisfræðilegar undirstöður geðlækninga, greiningar og flokkun sjúkdóma hefur 
skilað ómældum hagnaði fyrir lyfjafyrirtæki sem fjármagna meirihluta lyfjarannsókna 
og markaðssetja jafnvel nýja sjúkdómsflokka um leið og þau kynna ný lyf til sögunnar. 
Flókin líf- og sálfélagsleg skýringarmódel eiga ekki upp á pallborðið hjá lyfjafyrir-
tækjum (Kirsch, 2009). 

Óvísindalegar vangaveltur eða „meðferðin hentar konum betur“ 

Og margir eins og ég sagði eru að spá í, erum við að missa af körlunum? Eru 
þeir að fara einhverjar aðrar leiðir? Þannig að þeir leita sér ekki hjálpar og ég 
held að það sé, það er klárlega hluti af skýringunni.  

 (Jakob)  
 
Allir geðlæknarnir lögðu áherslu á vísindalegt gildi staðreyndarinnar um tvöfalt tíðara 
þunglyndi kvenna. Seinna í viðtölunum tjáðu þau sig hins vegar frjálslega um ýmis 
vafaatriði sem gefa til kynna að rannsóknartölfræði nægir ekki til að renna stoðum 
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undir tvöfalt tíðara þunglyndi kvenna. Þær umræður komu fram þegar ég spurði hvort 
tvöfalt tíðara þunglyndi kvenna væri rætt innan sviðsins, hvort við því væri brugðist á 
einhvern hátt, hverjar gætu verið ástæðurnar fyrir kynjamuninum og hvort þunglyndi 
birtist á ólíkan hátt hjá körlum og konum. Þegar Jakob var spurður hvort kynjamunur-
inn væri ræddur á geðsviðinu svaraði hann því til að þeim fyndist þeir vera að missa af 
körlunum, eins og kemur fram í viðtalsbrotinu að ofan. 

Orð Jakobs breyta myndinni sem lýst var í kaflanum hér á undan talsvert og varpa 
öðru ljósi á innlegg Oddnýjar um að tíðara þunglyndi kvenna hafi verið sannað í 
„endurteknum rannsóknum endalaust“. Samkvæmt Jakobi er kynjahlutfallið skakkt 
m.a. vegna þess að karlar leita sér ekki hjálpar. Oddný, sem einnig minntist á fæð 
karlanna tengdi hana við þau úrræði sem geðsviðið býður upp á:  

 
Sko ... hérna ... flestir, þessi þjónusta sem við erum að bjóða hérna fyrir svona 
venjulega geðkvilla, að það eru yfirgnæfandi meirihluti konur sem eru að þiggja 
þessa þjónustu. Þessi úrræði henta þeim ágætlega. Hins vegar held ég stundum 
að úrræðin sem við erum með til dæmis hópúrræðin sem við erum með henti 
körlum ekki alveg eins vel. Hins vegar eru þeir kannski, þeir hafa nú aðeins lagt 
undir sig áfengis- og fíkniefnageirann ... og hérna þar eru úrræði sem henta þeim 
ágætlega. Kannski síður konum.  

(Oddný) 
 

Ef þessi tilgáta Oddnýjar á við rök að styðjast rennir það stoðum undir rannsóknir 
sem sýna að tjáning vanlíðunar og jafnvel vanlíðanin sjálf getur leitað í ólíkan farveg 
hjá fólki eftir kyni og að meðferðarúrræði geti litast af kynjuðum viðmiðum.  

 Í sviðaðan streng og Oddný tók Sólrún sem sagði karla tala minna um tilfinningar 
almennt og fara þar af leiðandi síður til geðlæknis, á meðan konur ættu auðveldara 
með að tala um vandamál sín og leita læknis. Hins vegar tækju karlar þrisvar sinnum 
oftar eigið líf.  

Ef slíkar athugasemdir eru teknar alvarlega má líta á tvöfalt tíðara þunglyndi 
kvenna sem vísbendingu um kynjaskekkju í skilningi almennings og geðheilbrigðis-
kerfisins á vanlíðan og þunglyndi frekar en vísindalega sannaða staðreynd. Þær kalla 
jafnframt á vangaveltur um gæði aðferðarfræðinnar í faraldsfræði geðlækninga. Hér 
gætir fyrst þess klofnings í orðræðunni um kyn og þunglyndi sem viðtalsgreiningin 
leiddi í ljós: Umræða geðlæknanna hér að ofan um kynjaskekkjuna í þunglyndisgrein-
ingum og -meðferðum virtist ekki draga úr sannleiksgildi staðreyndarinnar um tvöfalt 
tíðara þunglyndi kvenna. 

„Ef ég vissi það væri ég búin að fá nóbelinn“ - þokan sem umlykur 
orsakir kynjamunar í mælingum á þunglyndi 

Ólíkt þeirri vissu sem ríkti um tölfræðilega hlið kynjamunar var lítill samhljómur í 
svörum viðmælenda minna um orsakirnar fyrir tíðara þunglyndi kvenna. Svar 
Oddnýjar er lýsandi: „Ég veit það ekki. Ef ég vissi það væri ég búin að fá nóbelinn“. 
Ég spurði hvort hún hefði ekki komist að einhverju á langri starfsævi sinni. Hún 
svaraði: „Á maður ekki að vera auðmjúkur fyrir vísindunum?“ Svar Oddnýjar gefur til 
kynna mismunandi vægi sem þessum tveimur þekkingarviðföngum er gefinn, tíðni 
þunglyndis annars vegar og orsök hins vegar. Á meðan annað er óyggjandi staðreynd 
er hitt hulið myrkri og aðeins vísindanna að finna rétta svarið. Svar Oddnýjar gaf tón-
inn fyrir önnur svör við spurningunni, þ.e.a.s. viðmælendurnir veltu upp mörgum 
ólíkum hugmyndum en oft undir þeim formerkjunum að þetta væru pælingar, sem þau 
vissu ekki hvort ættu sér vísindalegar undirstöður. Það má segja að það eina sem allir 
geðlæknarnir voru sammála um hafi verið að ástæðurnar fyrir tíðara þunglyndi kvenna 
væru bæði líffræðilegar, sálfræðilegar og félagslegar. Ástæðurnar sem þeir nefndu voru 
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margar og ólíkar: Allt frá því að heili kvenna væri viðkvæmari, sem skýrðist hugsanlega 
af þróunarlíffræðilegum orsökum, út í afleiðingar af streitu vegna meiri ábyrgðar 
kvenna í samfélaginu og misréttis, eða sálfræðilega veikleika, meðfædda eða áunna. 
Sólrún nefndi afleiðingar kynferðisofbeldis: „[...] [J]afnvel margar hverjar sem koma til 
þín [hafa] lent í ýmis konar svona áföllum úr bernsku eða unglingsárum. Afskiptaleysi 
og ofbeldi, kynferðisofbeldi og fleira. Mörg fórnarlömb kynferðisofbeldis koma til 
okkar geðlækna.“.  

Í þessum svörum kom fram að geðlæknarnir hafa frá mörgu að segja varðandi 
mögulegar kynbundnar ástæður þunglyndis og voru alls ekki bundnir af líffræðilegum 
nálgunum. Líffræðilega sveiflan í geðlæknisfræði er ekki svo víðfeðm að hún takmarki 
svör geðlæknanna við spurningum um orsakir þunglyndis. Það sem vekur athygli hér 
er hvernig orðræða geðlæknanna breyttist þegar orsakir voru til umfjöllunar, saman-
borið við spurningar um hvernig hugmyndin um tvöfalt þunglyndi kvenna kom inn í 
líf þeirra. Geðlæknarnir nefndu óhikað hinar ólíkustu ástæður jafnvel byggðar á 
andstæðum kenningum um eðli kyns og þunglyndis og veltu vöngum fram og tilbaka. 
Bæði staðreyndin um tíðara þunglyndi kvenna og orsakir fyrir því standa veikum fót-
um innan geðlæknisfræðinnar en hið fyrra var rætt sem vísindaleg staðreynd, hið 
seinna sem óvísindalegar vangaveltur.  

Hér er lifandi komin jaðarsetning lýsandi geðlæknisfræði á kenningum um orsakir 
og eðli geðsjúkdóma. Áður var getið um mikilvægi vísindalegra flokkunarkerfa í 
lýsandi geðlæknisfræði. Aðferðafræðin sem þar liggur til grundvallar er kennd við 
„pósitívisma“ (Dehue, 2009; Stoppard, 2000). Eitt aðaleinkenni pósitivískrar nálgunar 
er að hún gefur sig út fyrir að halda uppi skýrri aðgreiningu milli staðreynda annars 
vegar og gilda eða kenninga hins vegar, og hins hlutlæga og huglæga (Ramazanoglu og 
Holland, 2006). Hvað varðar geðsjúkdóma birtist þessi aðgreining þannig að litið er á 
einkenni sem sjúklingar kvarta yfir sem hlutlægan mælikvarða á ástand þeirra, en merk-
ing einkennanna fyrir þann sem upplifir er huglægt aukaatriði. Einn viðmælandinn 
orðaði það svo að form þunglyndiseinkenna væri það sama hjá báðum kynjum, en 
innihaldið ólíkt og mótist það af mismunandi reynsluheimi kynjanna. „Innihald 
einkenna“ gæti gefið til kynna hvers vegna konur þjást oftar af þunglyndi en karlar og 
vísbendingar um hvernig á að komast fyrir þær orsakir. En samkvæmt lýsandi geð-
læknisfræði skiptir ekki höfuðmáli hvers vegna kona eða karl þjáist af þunglyndi, 
heldur að aflétta einkennunum (Dehue, 2009).  

Orðalag Benedikts í áður birtu viðtalsbroti er gott dæmi um pósitivíska nálgun á 
kyn og þunglyndi: „Ef ég slæ greininguna þunglyndi inn í gagnagrunninn myndu fleiri 
konur poppa upp.“ Litið er á greiningu á einkennum sem hlutlaust mælitæki sem mælir 
þunglyndi, og það er í raun tilviljun að fleiri konur séu þar á meðal. „Kyn.“ og 
„þunglyndi.“ eru fyrst og fremst breytur. Pósitivísk aðferðarfræði nær ekki að henda 
reiður á merkingu og gagnkvæma mótun kyns og þunglyndis í menningunni. Þannig 
takmarkar pósitivísk aðferðarfræði rannsókna í geðlæknisfræði sýn á ástæður kynja-
munar í þunglyndi. Þessi takmörkun kom skýrt fram þegar geðlæknarnir, sem lögðu 
oft mikla áherslu á sálfélagslegar orsakir þunglyndis í umræðum okkar, töldu sig ekki 
geta sett þær fram nema sem tilgátur, þrátt fyrir að flestar þær tilgátur hafi verið 
sannaðar utan læknisfræðinnar. Pósitivíska slagsíðan, aðskilnaður milli staðreynda og 
gilda, gerir að verkum að það er gjá á milli skýringa sem byggir á lýsandi geðlæknis-
fræðinni (greining og flokkun einkenna) og hins vegar skýringa sem leita í sálfélagslega 
þætti; og hið fyrra hefur þyngra vægi en hið síðara. 

Lokaorð 

Í gagnrýnni umræðu um meðhöndlun þunglyndis innan læknisfræðinnar og sérstaklega 
geðlæknisfræði nútímans er mikið talað um sjúkdómsvæðingu sorgar. Það felur í sér 
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að horfið sé frá sálfélagslegum útskýringum og meðferðum í átt til einhliða líffræði-
legra útskýringa og lyfjameðferða (MacLean og Stoppard 2004). Í rannsóknum femin-
ískra sálfræðinga hefur þessi gagnrýni snúið sérstaklega að sjúkdómsvæðingu vanlíð-
unar kvenna, sem eigi sér fyrst og fremst félagspólitískar orsakir. Viðtalsgreining sú er 
grein þessi byggir á hefur leitt í ljós flóknari mynd.  

Í fyrri hluta greinarinnar var sýnt fram á að tíðara þunglyndi kvenna er eðlisgert í 
orðræðu geðlækna og það útskýrt með vísun í læknisfræðilegar undirstöður nútíma 
geðlæknisfræði; ferli sem má réttilega kenna við sjúkdómsvæðingu. Í framhaldinu var 
svo sýnt fram á hvernig orðræða geðlækna breyttist þegar umræður snérust um orsakir 
fyrir kynjamun í mælingum á þunglyndi og tíðara þunglyndi kvenna. Geðlæknarnir 
drógu í efa aðferðarfræðina í mælingum og nefndu margar ólíkar orsakir fyrir tíðara 
þunglyndi kvenna, orsakir sem sumar mætti nefna lífsálfræðilegar, sálfélagslegar og 
jafnvel félagspólitískar. Sú umræða fór hins vegar fram í skjóli þess að þar væri um 
óvísindalegar vangaveltur að ræða. Það má því segja að orðræða geðlæknanna um kyn 
og þunglyndi klofni í tvennt á markalínu hins „vísindalega“ og „óvísindalega“. Önnur 
hlið orðræðu geðlæknanna um kyn og þunglyndi, sú sem snýr að tíðni þunglyndis 
hefur styrk vísindalegrar (pósitivískrar) aðferðarfræði á bakvið sig, hin sækir í ólíkar 
kenningar sem lýsandi geðlæknisfræðin jaðarsetur, þar sem erfitt er að festa hönd á og 
alhæfa um eðli og orsakir geðkvilla. Áherslan á áreiðanleika greininga birtist í 
endurteknum faraldsfræðilegum rannsóknum sem notast við hugtökin kyn og þung-
lyndi sem fyrirfram skilgreindar breytur. Slíkar rannsóknir festa í sessi „sannleik-
ann“ um tíðara þunglyndi kvenna. Söguleg og menningarleg tenging kvenna við kvíða 
og þunglyndi gerir að verkum að þessi sannleikur telst eðlilegur, og eðlisgerving tíðara 
þunglyndis kvenna verður ekki aðeins möguleg heldur sjálfsögð, ein af „staðreyndum 
lífsins“.  
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Frá flokksmiðlum til Fésbókar  

Boðskipti stjórnmálabaráttunnar fyrir 
sveitarstjórnarkosningar 2010 

Birgir Guðmundsson  

Í Fjölmiðlafrumvarpi sem lagt var fyrir á síðasta þingi segir að fjölmiðlar gegni mikil-
vægu hlutverki í nútíma lýðræði. „Þeir gegna lykilhlutverki í sérhverju samfélagi sem 
vill teljast lýðræðislegt og eru vettvangur umræðu og skoðanaskipta, upplýsinga og 
afþreyingar“ (Þingskjal 740, 2009-2010). Það er vissulega lýðræðisleg skylda borgar-
anna að taka ákvörðun um það í kosningum hvernig og hverjir stjórni samfélaginu 
næsta kjörtímabil og forsenda þess að slík ákvörðun geti talist upplýst er að 
almenningur hafi fengið aðgang að nauðsynlegum upplýsingum. Í flestum tilfellum 
fara þessar upplýsingar í gegnum hliðverði fjölmiðlanna sem vega og meta hvað þeir 
telja að eigi erindi inn í almannarými þjóðfélagsumræðunnar. Stjórnmálamenn og 
stjórnmálaflokkar eiga þó allt sitt undir því að sjónarmið þeirra og málefnaframlag 
komist til kjósenda og það hefur ekkert breyst þótt boðleiðir milli stjórnmálanna og 
almennings hafa tekið miklum breytingum á síðustu árum og áratugum (Bennett, 
2005). Umskiptin hafa bæði verið af samfélagslegum og pólitískum toga og þau hafa 
líka ráðist af þeim miklu tæknibreytingum í fjarskiptum og fjölmiðlun sem stundum er 
kennd við stafrænu byltinguna. Þannig hefur tilkoma netsins og gagnvirkra fjölmiðla-
gátta leitt til hugmynda um lýðræðisvæðingu samfélagsumræðunnar, eða jafnvel 
lýðræðisbyltingar, vegna þess að allir geti nú tekið þátt í henni óháð þeim skipulags-
heildum sem fyrir eru s.s. stjórnmálaflokkum (Gillmor, 2004). Hin hliðin á þessari 
lýðræðisþróun er spurningin um það hvernig stjórnmálaflokkarnir hafa þurft og getað 
brugðist við til þess að koma sér og málflutningi sínum á framfæri við kjósendur, 
sérstaklega fyrir kosningar. Ljóst er að upplýsingakerfi stjórnmálanna er að þessu leyti 
er gjörbreytt í dag frá því sem var þegar flokkarnir sjálfir höfðu tögl og hagldir í allri 
almennri fjölmiðlun. Hér á eftir verður leitast við að skoða þessa umbyltingu með 
kerfisbundnum hætti. 

Umbreyting fjölmiðlakerfis stjórnmálanna 

Frá upphafi stéttastjórnmála á Íslandi, snemma á liðinni öld, og allt fram til síðustu 
aldamóta hefur íslenska fjölmiðlakerfið einkennst af flokksblaðamennsku. Í því felst 
að nær allri fjölmiðlun var beint eða óbeint stýrt af flokkspólitískum stofnunum og að 
margir fjölmiðlar, einkum prentmiðlar, voru í raun stofnanir stjórnmálaflokkanna. Í 
íslenskri fjölmiðlasögu hefur þessi tími verið kallaður annars vegar „tímabil altækrar 
flokksfjölmiðlunar (1916-1960)“ og hins vegar „tímabil hörfandi flokksfjölmiðlunar 
(1960-2000)“ (Birgir Guðmundsson, 2007). Seinna tímabilið vísar til þess að tök 
stjórnmálaflokkanna á fjölmiðlakerfinu byrja að slakna en upphaf þeirrar slökunar 
getur verið álitamál og því varhugavert að taka ártölum of bókstaflega. Þannig telur t.d. 
Ólafur Þ. Harðarson (2008) eðlilegt að miða við 1970 og áttunda áratuginn þegar hann 
vísar til þessara breytinga á meðan aðrir rekja þessa þróun til sjöunda áratugarins 
(Guðjón Friðriksson, 1998, 2000).  

Á tímabili altækrar flokksfjölmiðlunar er fjölmiðlakerfið í raun framlenging af 
stjórnmálunum þar sem tilgangur útgáfunnar var boðun ákveðinnar pólitískrar stefnu 
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og sjónarmiða frekar en að veita almenningi mikilvægar upplýsingar um þjóðmálin. 
Jafnvel Ríkisútvarpið sem alla tíð hefur haldið fast í stefnu sína um óhlutdrægni 
takmarkaði mjög fréttaflutning sinn af þjóðmálum af ótta við að lenda í pólitískum 
illdeilum. (Birgir Guðmundsson, 2007, 2009; Guðjón Friðriksson, 1998, 2000). 

Í ljósi þess hversu mikil tengsl stjórnmálanna og fjölmiðlakerfisins voru kemur ekki 
á óvart að umtalsverðan tíma hafi tekið að vinda ofan af þessu kerfi. Það gerist enda á 
löngum tíma og stóra umbyltingin verður síðan upp úr aldamótum þegar tímabil 
markaðsfjölmiðlunar gengur í garð. Guðjón Friðriksson segir að tími flokksblaðanna 
hafi í raun verið „vaxtarverkir lýðræðisins. Á sama tíma var flokksræði og ríkisafskipti í 
hámarki, höft á mörgum sviðum, einangrun og frumstæður peninga-markaður“ 
(Guðjón Friðriksson, 1998, bls. 316). Ólafur Þ. Harðarson tengir umbyltingu 
fjölmiðlakerfisins einnig að hluta til við breytingar almennt í þjóðfélagsgerðinni, og 
bendir á inngönguna í EES, einkavæðingu og aukið frjálsræði á ýmsum sviðum. Talar 
hann í þessu sambandi um gamla fjölmiðlakerfið og það nýja (Ólafur Þ. Harðarson, 
2008). Meðal einkenna sem almennt eru talin auðkenna markaðsfjölmiðlunina og 
aðgreina hana frá flokksfjölmiðluninni eru aukin fagmennska í fjölmiðlum og að 
tengslin við stjórnmálaflokka eru rofin þannig að áherslan á að prédika víkur fyrir 
hugmyndinni um að þjóna lesandanum. Í þessum efnum má segja að íslensk 
blaðamennska færist nær því sem gengur og gerist í nágrannalöndum og falli betur að 
því sem Hallin og Manchini hafa flokkað sem Norður/Mið-evrópska sam-
ráðs/lýðræðis líkan fjölmiðlakerfis, en í því felst meðal annars slökun á tengslum 
fjölmiðla og stjórnmálaflokka (political paralellism) (Ólafur Þ. Harðarson, 2008; Hallin 
og Manchini, 2007). Einnig má líta á þróun fjölmiðlanna hér á landi eftir tilkomu 
markaðsmiðlunar, þ.e. eftir að farið var að reka fjölmiðla sem fyrirtæki á markaði sem 
framleiða vöruna fjölmiðlaefni, sem hluta af alþjóðlegri og evrópskri þróun í átt til 
einsleitni, þar sem áherslur, framsetning og útlit taka nokkuð mið af ensk-amerískri 
hefð í blaðamennsku (Örnebring, 2009). Tilraunir íslenskra blaðaútgefenda til útrásar 
bæði í Evrópu og Bandaríkjunum um miðjan fyrsta áratug þessarar aldar benda enda 
til ákveðinnar alþjóðahyggju í útgáfu hér. 

Umbreyting fjölmiðlakerfisins var róttæk og breytti verulega því hvernig 
fjölmiðlarnir uppfylla lýðræðishlutverk sitt. Eins og fram kom hjá Guðjóni 
Friðrikssyni (1998) að ofan má sjá flokksfjölmiðlunina sem eins konar vaxtarverki 
lýðræðisins. Í nýju fjölmiðlafrumvarpi og meðfylgjandi greinargerð má meðal annars 
sjá að fjölmiðlar eru ekki síður taldir ein meginstoð lýðræðisins í dag en þeir voru á 
tíma flokksmiðlunarinnar þótt með öðrum hætti sé (Þingskjal 740, 2009-2010).  

Í nýju fjölmiðlakerfi ráða stjórnmálaflokkarnir ekki með sama hætti yfir fjölmiðlum 
og áður og hafa því ekki sömu eða sams konar möguleika á að koma skilaboðum 
sínum á framfæri og þeir höfðu áður. Þeirrar spurningar hefur hins vegar ekki verið 
spurt hvernig flokkarnir koma skilaboðum sínum á framfæri og hvaða leiðir þeir nota 
nú þegar flokksfjölmiðlar eru ekki til staðar eða í mun takmarkaðri mæli en áður. Það 
hefur með öðrum orðum ekki verið kannað skipulega hvernig stjórnmálamenn og 
flokkar hafa brugðist við þeim nýja veruleika sem Birgir Ísleifur Gunnarsson fjallaði 
um í Morgunblaðsgrein strax 1978, eftir að sjálfstæðismenn höfðu „tapað“ Reykja-
víkurborg. Þá sagði hann: 

 
„Það er liðin tíð að frambjóðendur og flokksforusta geti látið ritstjóra og 
starfsmenn blaðanna sjá um hinn pólitíska áróður. Í því efni verða 
stjórnmálamennirnir sjálfir að verða miklu virkari. Þeir þurfa að skrifa meira og 
móta meira sjálfir sínar hugmyndir og koma þeim á framfæri við fjölmiðla. Nú 
gengur það ekki að kenna einhverju blaði um ef illa fer. Að þessu leyti lifum við 
á nýjum tímum og eftir því verða stjórnmálamenn að laga sig.”  
 

Þetta er einmitt meginviðfangsefni þessarar greinar, að skoða hvernig stjórnmála-
menn og flokkar koma skilaboðum sínum á framfæri fyrir kosningar eftir að tími 
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flokksfjölmiðlunar er liðinn. Stjórnmálaflokkar þurfa að finna nýjar boðskiptaleiðir á 
tveimur sviðum í það minnsta, sem flokksmiðlarnir leystu áður.  

 
• Annars vegar þurfa flokkarnir að finna leiðir til að uppfylla það hlutverk 

sem snýr inn á við og snýst um að miðla upplýsingum til flokksmanna um 
flokksstarf og segja frá því sem helst er að gerast í flokknum. 

• Hins vegar þurfa flokkarnir að finna leiðir til að miðla upplýsingum út á 
við, til kjósenda um stefnu og sjónarmið í einstökum málum. Þeir þurfa 
líka að geta haft áhrif á almenna þjóðfélagsumræðu, ekki síst í aðdraganda 
kosninga. 
 

Fyrra atriðinu, varðandi boðskipti inn á við, má svara nokkuð almennt með því að 
skoða heimasíður stjórnmálaflokkanna og þá útgáfu og aðferðir sem þeir nota í 
daglegu starfi. Það kemur í ljós að stafrænir miðlar leika stórt hlutverk, og allir flokkar 
hafa rafpóstlista og heimasíður sem sinna á ýmsa vegu því hlutverki sem flokks-
starfsdálkar í flokksblöðum gerðu áður (Áslaug Karen Jóhannsdóttir, 2010). 

Meginatriði þessarar greinar er að varpa ljósi á seinna atriðið og í því skyni var lögð 
netkönnun fyrir frambjóðendur í sveitarstjórnarkosningunum 2010. Aðal rannsóknar-
spurningin í athuguninni var þessi:  

 
• Hvernig og í gegnum hvaða miðla hyggjast frambjóðendur/flokkar koma 

pólitískum skilaboðum á framfæri við kjósendur fyrir kosningarnar 2010?  
 

Sú tilgáta var sett fram í upphafi að hefðbundnir fjölmiðlar, dagblöð og ljósvaka-
miðlar, sem lúta meginreglum markaðsfjölmiðlunar myndu ekki vera í aðalhlutverki 
nema þá sem opinn vettvangur fyrir viðhorfsgreinar frá frambjóðendum. Einnig var 
sett fram tilgáta um að vaxandi áhersla yrði á rafræna miðlun í gegnum gáttir á netinu 
þar sem flokkarnir myndu sjálfir ráða mestu um framsetningu og efnistök. Loks var 
sett fram tilgáta um að talsverð áhersla yrði á keyptar auglýsingar, þar sem minna 
svigrúm er til áhrifa og til að koma boðum á framfæri í fjölmiðlum en var til dæmis á 
tímum flokksblaðamennsku. Tilgátan var því í raun þríþætt: 

 
1. Hefðbundnir miðlar ekki í aðalhlutverki – nema fyrir viðhorfsgreinar 
2. Rafrænir miðlar – netið – skiptir miklu máli 
3. Mikið yrði um keyptar auglýsingar í hefðbundnum miðlum 

Rannsóknin – aðferð og mælitæki 

Könnunin var gerð meðal frambjóðenda í sveitarstjórnarkosningunum í maí 2010 á 
tímabilinu frá 15.-28. apríl 2010. Valin voru 10 sveitarfélög (sjá Töflu 1), sem talin 
voru gefa þverskurð af meðalstórum og stórum sveitarfélögum á landinu. Í úrtakið 
voru valdir 5-8 efstu frambjóðendur á öllum listum sem fram voru komnir þann 14. 
apríl í þessum sveitarfélögum, eða samtals 203 frambjóðendur. Í Reykjavík voru valdir 
átta af hverjum lista, sex í Hafnarfirði en annars fimm. Var það gert með tilliti til 
stærðar sveitarfélaga og pólitísks styrkleika flokka þannig að tryggt yrði að líklegir 
sveitarstjórnarfulltrúar og varafulltrúar yrðu með. Könnuninni svöruðu 150 fram-
bjóðendur eða um 74%. Rannsóknar- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri 
annaðist framkvæmd könnunarinnar og notaði „SurveyMonkey“ vefkönnunarkerfið. 
Áslaug Karen Jóhannsdóttir, nemi í fjölmiðlafræði við Háskólann á Akureyri að-
stoðaði við undirbúning rannsóknarinnar og nýtti hluta niðurstaðna í BA ritgerð sína. 

Þær spurningar í könnuninni sem varpa áttu ljósi á megin rannsóknarspurninguna 
voru þessar: 
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4. Merktu við þær leiðir sem þú

5. Hvaða fjölmiðla telur þú að 

 hefur/hyggst nýta í þínu framboði: (listi yfir 
miðla og leiðir) 

flokkurinn

6. Eru fjölmiðlar almennt háðir/óháðir stjórnmálaflokkum? 

 þinn muni helst nýta fyrir 
sveitarstjórnarkosningarnar. (listi yfir miðla og leiðir) 

 
Ástæðan fyrir því að spurt var með tvennum hætti um leiðir sem framboðið myndi 

nýta í kosningabaráttunni var sú að kanna hvort munur væri á því sem fram-
bjóðandinn sjálfur taldi sig nota og svo hins vegar flokkurinn eða flokksskrifstofan. 
Með þessu móti fæst fram hvort og hversu mikinn samhljóm frambjóðandinn telur 
vera milli sinna aðferða og svo aðferða sem flokksskrifstofan muni beita.  

Þriðja spurningin var hugsuð sem nokkurs konar bakgrunnur fyrir hinar tvær þar 
sem kortlagðar eru skoðanir frambjóðenda á því hversu háðir stjórnmálaflokkunum 
hefðbundnir fjölmiðlar eru í málflutningi sínum.  

Bakgrunnsbreytur í könnuninni í heild voru fjórar: flokkur, kyn, aldur og 
sveitarfélag. Almennt kom ekki fram mikill munur þegar spurningar voru skoðaðar út 
frá bakgrunnsbreytum, en áhugaverð blæbrigði koma þó fram og verður þeirra 
sérstaklega getið í niðurstöðukaflanum. 

Niðurstöður 

Eins og áður segir svöruðu 150 frambjóðendur könnuninni og skiptust svarendur 
þannig milli kynja að 58% voru karlar og 42% konur. Hlutfallsleg skipting svarenda 
milli flokka var þannig að 24% voru frá Framsóknarflokki, 16,7% frá Samfylkingu, 
26,7% frá Sjálfstæðisflokki, 18,7% frá Vinstri grænum, og 14% voru úr öðrum fram-
boðum. Aldursdreifing frambjóðendanna var nokkur, en 4 svarendur voru eldri en 60 
ára og 14 voru yngri en 30 ára. Tæp 30% eða 44 voru á aldrinum 31-40 ára; rúm 38% 
eða 57 á aldrinum 41-50 ára; og um 20% eða 30 frambjóðendur voru á aldrinum 51-60 
ára. Best var svörunin frá Akureyri eða 25 svör, en lökust frá Stykkishólmi en þaðan 
komu einungis 5 svör eins og sjá má í Töflu 1. 

Tafla 1. Skipting þátttakenda eftir sveitarfélögum 

Sveitarfélag  Fjöldi Hlutfall 
Akureyri 25 16,7 
Árborg 17 11,3 
Borgarbyggð 14 9,3 
Fljótsdalshérað 13 8,7 
Hafnarfjörður 14 9,3 
Ísafjörður 11 7,3 
Norðurþing 22 14,7 
Reykjanesbær 7 4,7 
Reykjavík 22 14,7 
Stykkishólmur  5 3,3 
Samtals 150 100,0 

 

Niðurstöður úr fyrstu spurningunni má sjá á Mynd 1. Áberandi er hversu stórt 
hlutverk staðbundin fréttablöð virðast leika í kosningabaráttunni en rúm 76% fram-
bjóðenda telja sig munu nota mikið eða frekar mikið þann möguleika að skrifa greinar 
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í slík blöð. Þá kemur í ljós að samskiptavefurinn Facebook eða Fésbók, eins og 
vefurinn er gjarnan kallaður á íslensku, skiptir mjög miklu máli í kosningabaráttunni en 
næstum 68% frambjóðenda telja sig munu nota hann mikið eða frekar mikið í 
kosningabaráttunni. Aðrir rafrænir miðlar, s.s. blogg, tölvupóstur og Twitter skora ekki 
eins hátt hjá frambjóðendum. Þó er vert að draga fram að stór hluti frambjóðenda eða 
tæp 63% sögðust myndu nota tölvupóstinn mikið eða frekar mikið. Tölvupóstur er 
orðinn að almennu samskiptatæki og þó hægt sé að hafa samband með stöðluðum 
hætti við marga aðila í einu er spurning hvernig eigi að flokka hann – hvort tölvu-
póstur er í raun fjölmiðill eða almennt samskiptatæki eins og t.d. síminn.  

 

 

Mynd 1. Leiðir sem frambjóðendur hugðust nýta sér 
 
Sé hins vegar litið til þess sem frambjóðendur töldu sig myndu lítið eða ekkert nota 

er tvennt mest áberandi. Annars vegar það að frambjóðendur sögðust lítið ætla að 
nota auglýsingar í kosningabaráttunni nema helst í staðbundnum fréttablöðum. Hins 
vegar að frambjóðendur virðast ekki horfa til landsdekkandi miðla. Þannig er aðeins 
fimmtungur frambjóðenda sem hyggst nota mikið eða mjög mikið þann möguleika að 
skrifa grein í landsdekkandi blað. Einnig má nefna að á meðan samskiptavefurinn 
Fésbók hefur náð umtalsverðri útbreiðslu þá er greinilegt að Twitter er nánast 
ónotaður af frambjóðendum.  
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Mynd 2. Leiðir sem frambjóðendur töldu að flokkurinn myndi nýta sér 

 
Niðurstöður úr spurningu 2 eru sýndar á Mynd 2. Sú spurning snýr að því hvað 

frambjóðendur telja að flokkurinn þeirra muni leggja áherslu á. Í ljós kemur að þeir 
telja að flokkurinn eða flokksskrifstofurnar muni nota allar leiðir sem spurt er um 
meira en einstakur frambjóðandi muni gera (sjá Mynd 3). Athygli vekur að í öllum 
aðalatriðum telja frambjóðendur að áherslurnar muni verða svipaðar hjá sér og 
flokknum, nema hvað að fram kemur að þeir telja flokkinn muni verða duglegri að 
nota auglýsingar en þá sjálfa. Þar telja flestir að auglýsingar í staðbundnum blöðum 
verði meira notaðar en auglýsingar í landsmiðlum. Gögnin sýna þó nokkurn breytileika 
í auglýsingamiðlum eftir sveitarfélögum, sérstaklega varðandi staðbundnar auglýsinga-
dagskrár. Á höfuðborgarsvæðinu, þ.e. í Hafnarfirði og í Reykjavík, telja svarendur að 
slíkar dagskrár verði ekki mikið nýttar eða um 14% frambjóðenda í Hafnarfirði og 26% 
í Reykjavík. Sambærilegar tölur eru hins vegar 92% á Akureyri, 75% á Fljótsdalshéraði 
og 61% í Borgarbyggð, þar sem blöð af þessu tagi hafa náð sterkri stöðu.  
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Mynd 3. Samanburður á þeim leiðum sem frambjóðendur telja að þeir sjálfir muni nota og 
þeim leiðum sem þeir telja að flokkurinn muni nota 

 
Á Mynd 3 kemur fram að flestir eða 84% frambjóðenda telja að flokksskrifstofan 

muni reiða sig mjög mikið eða frekar mikið á tölvupóstinn. Fast á hæla tölvupóstsins 
telja frambjóðendur koma svo greinaskrif í staðbundin fréttablöð (tæp 82%), og því 
næst Fésbókina eða Facebook (80%). Hér teiknast því upp sambærilegt mynstur og 
gerir varðandi áherslur í vali á leiðum og hjá frambjóðendunum sjálfum. Staðbundin 
fréttablöð, Fésbókin og rafræn boðskipti í tölvupósti eru þau atriði sem flestir fram-
bjóðendur telja að þeir og flokkurinn muni nota til að koma skilaboðum sínum til 
kjósenda.  
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Mynd 4. Viðhorf frambjóðenda til þess hvort fjölmiðlar almennt séu háðir stjórnmálaflokkum 

 
Á Mynd 4 má sjá viðhorf frambjóðendanna til þess hvort þeir telji fjölmiðla 

almennt háða eða óháða stjórnmálaflokkum. Þar kemur fram nokkuð afgerandi 
niðurstaða þar sem 64% frambjóðenda telja fjölmiðla almennt vera frekar eða mjög 
háða flokkunum en einungis 12,9% telja þá frekar eða mjög óháða stjórnmálaflokk-
unum. Meirihluti frambjóðenda í öllum flokkum telur að fjölmiðlarnir séu háðir 
stjórnmálaflokkum og er sú skoðun útbreiddust meðal frambjóðenda Vinstri grænna 
og „annarra framboða“, þar sem 75% telja fjölmiðlana frekar eða mjög háða stjórn-
málaflokkum. Sambærileg tala er 69,5% fyrir Samfylkingu og um 55% fyrir bæði 
Framsóknarflokk og Sjálfstæðisflokk.  

Rannsóknarspurning og tilgátur 

Megin rannsóknarspurningin sem lagt var upp með var þessi: 
 

• Hvernig og í gegnum hvaða miðla hyggjast frambjóðendur/flokkar koma 
pólitískum skilaboðum á framfæri við kjósendur fyrir kosningarnar 2010?  
  

Segja má að nokkuð skýr svör hafi fengist við þessari spurningu og í meginatriðum 
séu þrjár miðlunarleiðir mikilvægastar.  

Í fyrsta lagi eru staðbundin fréttablöð mikilvæg, sem vettvangur greina og raunar 
líka sem vettvangur auglýsinga. Þessi niðurstaða ætti ekki að koma mikið á óvart m.a. 
vegna þess að um byggðakosningar er að ræða og ljóst að umfjöllunarefni og 
kosningamál eru staðbundin og dregin út úr nærsamfélaginu. Nærfjölmiðlarnir, 
héraðsfréttablöðin eða staðarblöð eru því eðlilegur vettvangur slíkrar umræðu.  

Í öðru lagi vekur athygli hversu mikla áherslu frambjóðendur leggja á 
samskiptavefinn Fésbók, sem kemur í raun út sem einn mest notaði fjölmiðillinn í 
kosningunum í maí 2010. Fésbókin er tiltölulega nýtt fyrirbæri og trúlegt að þetta séu 
með fyrstu kosningum á Íslandi þar sem þessi miðill er í slíku lykilhlutverki. Líklegt er 
að miðillinn hafi nokkuð verið nýttur í síðustu þingkosningum, í apríl 2009, þó slíkt 
hafi ekki verið kannað.  
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Í þriðja lagi er ljóst að tölvupóstur er mikilvægt tæki fyrir frambjóðendur og flokka 
til að koma skilaboðum á framfæri við kjósendur í kosningabaráttunni. 
Tölvupósturinn er í dag orðinn að einu algengasta og um leið mikilvægasta samskipta-
formi upplýsingasamfélagsins og því kemur ekki á óvart að hann skuli líka vera í 
lykilhlutverki í samskiptum stjórnmálaflokka og frambjóðenda í kosningabaráttunni, 
líkt og annars staðar í samfélaginu.  

Tilgátur 
Til viðbótar við rannsóknarspurninguna voru hér að framan settar fram þrjár tilgátur 
um niðurstöður á grundvelli greiningar á þeirri breytingu sem orðið hefur á 
fjölmiðlakerfi og samfélagsaðstæðum.  

Fyrsta tilgátan laut að því að hefðbundnir fjölmiðlar myndu skipta máli sem 
vettvangur viðhorfsgreina, enda hafi flokkarnir ekki sömu tök á öðrum ritstjórnar-
þáttum blaða og ljósvakamiðla og þeir hugsanlega höfðu áður. Þessi tilgáta er staðfest 
hvað varðar staðbundna fréttamiðla sem koma út sem mjög mikilvægur hluti 
upplýsingakerfis stjórnmálanna fyrir umræddar kosningar. Viðhorfsgreinar í lands-
dekkandi blöðum virðast hins vegar ekki taldar skipta eins miklu máli. Slíkt er vissu-
lega fróðlegt í ljósi þess að viðhorfsgreinar eru almennt taldar skipta miklu máli í 
landsdekkandi fjölmiðlum og eru gjarnan skrifaðar þó um staðbundna kosningabaráttu 
sé að ræða, t.d. í prófkjörum. Hugsanlegt er að frambjóðendur telji erfiðara að komast 
að með slíkar greinar í landsblöðum en í héraðsfréttablöðum, en um það er þó ekkert 
hægt að fullyrða út frá þessari könnun.  

Önnur tilgátan snerist um að rafrænir miðlar eða internetið myndi skipta miklu 
máli. Þeir miðlar væru á forræði flokka og frambjóðenda og því væri þar sóknarfæri 
sem nýtt yrði í kosningabaráttu. Þessi tilgáta er rækilega studd í könnuninni með 
sterkri útkomu tölvupósts og Fésbókarinnar. Sérstaka athygli vekur áherslan á 
Fésbókina og hversu almenn notkun hennar er meðal frambjóðenda. Notkun 
Fésbókar er ekki bundin við tiltekna flokka. Þannig er munurinn á fjölda 
frambjóðenda eftir flokkum sem ætla að nota hana mikið eða mjög mikið aðeins 12 
prósentustig. Fæstir slíkra frambjóðenda komu úr hópi Vinstri grænna eða 60% af 
frambjóðendum flokksins, en hins vegar sögðust, 66% framsóknarfólks, 68% 
samfylkingarfólks, 71% sjálfstæðisfólks og 72% frambjóðenda annarra framboða nota 
Fésbók mikið eða mjög mikið. Í ljósi þess að stafræna byltingin og þeir möguleikar 
sem henni fylgja á netinu er tiltölulega ný tækni hefði mátt ætla að það væru fyrst og 
fremst yngstu frambjóðendurnir sem myndu nýta sér samskiptavefi eins og Facebook. 
Svo er þó ekki eins og sést á Mynd 5, en varast ber að gera of mikið úr elsta 
aldursflokknum vegna þess að þar er einungis einn frambjóðandi sem svaraði. 
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Mynd 5. Notkun frambjóðenda á Fésbókinni eftir aldri 

 
Þriðja tilgátan var sú að stjórnmálaflokkarnir myndu í ríkum mæli auglýsa í hefð-

bundnum fjölmiðlum. Með því móti væru þeir að reyna að vega upp takmarkaðra 
aðgengi að þessum miðlum en var á tímum flokksfjölmiðlunar. Tæplega er hægt að 
segja að niðurstöðurnar styðji við þessa tilgátu nema að takmörkuðu leyti. Vissulega 
eru auglýsingar, sérstaklega í hefðbundnum héraðsfréttamiðlum taldar mikilvægar en 
þær eru þó ekki það sem er mest áberandi í svörunum. Ýmsar skýringar kunna að vera 
á þessu, t.d. að ekki hafi verið stemning fyrir að vera með kostnaðarsamar auglýsingar 
og dýra kosningabaráttu í eftirmála efnahagshrunsins. Slíkt kom fram í fréttum frá 
þessum tíma (Ómar Friðriksson, 2010). Einnig má benda á að gert var samkomulag 
milli þeirra flokka sem buðu fram á landsvísu um þak á auglýsingakostnað og kann 
umræðan um það að hafa áhrif á svörin þó sjálft samkomulagið hafi ekki verið 
undirritað fyrr en nokkru eftir að könnuninni lauk (RÚV, 2010). Einnig er hugsanlegt 
að nýjar og ódýrari leiðir, m.a. þær sem nefndar eru hér á undan í tengslum við 
boðskipti á netinu, hafi dregið úr þörfinni á keyptu auglýsingaplássi.  

Umræða 

Almennt má segja að megin niðurstöður könnunarinnar falli að þeirri umræðu sem 
verið hefur um breyttan fjölmiðlaveruleika og tengsl fjölmiðla og stjórnmála. Þannig 
var samræðu- og upplýsingakerfi lýðræðislegra kosninga á Íslandi í tiltölulega föstum 
skorðum fram á öndverða síðustu öld. Þegar hins vegar tök flokkanna á blöðunum 
minnkuðu og ný sjónarmið í fjölmiðlun ruddu sér til rúms breyttist þetta upplýsinga-
kerfi og það þurfti að laga sig að breyttum aðstæðum á tveimur sviðum:  
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a) Stjórnmálaflokkar/stjórnmálamenn urðu að aðlagast kerfi markaðsfjöl-
miðlunar sem tók við af flokksmiðlakerfinu. Þannig urðu stjórnmálamennirnir 
sjálfir og flokkarnir að eiga frumkvæði að því að skrifa greinar og koma sjónar-
miðum sínum á framfæri í hefðbundnum almennum fjölmiðlum. Þetta er í raun 
það sem Birgir Ísleifur Gunnarsson nefnir í Morgunblaðsgrein sinni strax 1978. 
Greinilegt er að á þessu er almennur skilningur hjá frambjóðendum fyrir 
kosningarnar vorið 2010. Flestir nefna einmitt greinaskrifin í staðbundin blöð sem 
þá leið sem mest verði notuð.  

b) Stjórnmálaflokkar/stjórnmálamenn urðu að finna sér farveg þar sem ný 
tækni hinnar stafrænu byltingar í upplýsingamiðlun var nýtt til að koma pólitískum 
skilaboðum á framfæri og til að binda saman daglegt flokksstarf, ekki síst fyrir 
kosningar. Fyrir þær kosningar sem hér voru kannaðar voru Fésbókin og tölvu-
póstur í aðalhlutverki hvað stafrænu miðla varðar. Vinsældir Fésbókarinnar eru 
gríðarlegar bæði hér á Íslandi og út um allan heim. Alþjóðlega eru notendur hennar 
orðnir meira en 500 milljónir og í ágúst 2010 voru þeir tæplega 193.000 hér á 
Íslandi. Aldursdreifing íslensku notendanna er merkilega jöfn og ekki bundin við 
ungt fólk (Facebook, e.d.). Það er því eðlilegt að jafn öflugur samskiptavefur og 
Fésbókin fái fyrirferðarmikið hlutverk í samskiptum stjórnmálanna við kjós-
endur/almenning. Þá gefur lítil áhersla á keyptar auglýsingar sterklega til kynna að 
sú staðreynd að Fésbókin er ókeypis kunni að skipta miklu máli í ákvörðun 
frambjóðenda að nota hana. Slíkar ástæður segja hins vegar lítið til um raunveruleg 
áhrif og mikilvægi Fésbókarinnar, sem farvegs fyrir pólitíska umræðu fyrir 
kosningarnar. Mikil áhersla frambjóðenda á staðbundin fréttablöð sýnir að þótt 
þeir séu opnir fyrir nýjum og ódýrum rafrænum leiðum til að ná til kjósenda, þá 
vilji menn samhliða byggja á hefðbundnari fjölmiðlum líka. Fésbókin eins og aðrir 
samskiptavefir eru gagnvirkir miðlar sem gera kröfu til að viðtakandi sé tilbúinn að 
móttaka skilaboð eða vinabeiðnir stjórnmálamanna og flokka og getur slíkt 
augljóslega skipt máli þegar áhrifamáttur miðilsins er metinn. 

  
Það sem hins vegar stingur í stúf við hina almennu fræðilegu umræðu um umskipti 

fjölmiðlakerfisins frá flokksfjölmiðlun yfir í markaðsfjölmiðlun er niðurstaðan úr 
þriðju spurningunni, um það hvort frambjóðendur telja fjölmiðla almennt háða eða 
óháða stjórnmálunum. Í ljósi þess að markaðsmiðlun er sjaldnast séð sem flokks-
pólitísk – og  raunar hefur hún verið skilgreind sem annars konar kerfi en flokks-
fjölmiðlunin – hefði  mátt búast við að meirihluti eða jafnvel mestur hluti 
frambjóðenda teldi fjölmiðla almennt óháða. Notkun frambjóðenda á boðleiðum, sbr. 
niðurstöður úr spurningum 1 og 2, bendir raunar líka til að búast hefði mátt við slíkri 
niðurstöðu. En þessu er hins vegar þveröfugt farið og frambjóðendur telja fjölmiðla 
einmitt vera háða stjórnmálaflokkum. Vissulega sýna erlendar rannsóknir, að skynjun 
frambjóðenda eða þeirra sem hafa pólitíska sannfæringu, á umfjöllun fjölmiðla um 
þjóðfélagsmálefni er sú að þeir telja hana jafnan litast af sjónarmiðum pólitískra 
andstæðinga (D‘Alessio, 2003). En slíkt dugar varla til að skýra þessa eindregnu 
skoðun íslenskra frambjóðenda á íslenskum fjölmiðlum. Líklegra er að þetta bendi til 
þess að umskiptin úr kerfi flokksfjölmiðla yfir í kerfi markaðsmiðlunar sé flóknari en 
virðist í fyrstu eða hafi í það minnsta fleiri hliðar. Þar komi inn margvísleg tengsl og 
samþætting markaðsafla og stjórnmálaafla, sem geri það að verkum að markaðs-
fjölmiðlar – miðlar sem gefnir eru út á markaðslegum forsendum – séu um leið með 
tengsl við pólitíska flokka. Raunar rímar slíkt við orðræðuna í almennri þjóðfélags-
umræðu þar sem fjölmiðlar eru gjarnan sagðir hallir undir tiltekin stjórnmálaöfl sem 
eigendur eru taldir tengjast. Þetta er atriði sem skoða þarf sérstaklega í frekari rann-
sóknum og þá e.t.v. út frá því hvort sjálf grundvallarhugtökin sem notuð eru í rann-
sóknum af þessu tagi, hugtök eins og „flokksfjölmiðlun“ og „markaðsfjölmiðlun“, séu 
nægjanlega nákvæm. 
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Heimsborgari eða heimalningur? 

Guðmundur Heiðar Frímannsson 

Það eru ekki augljós sannindi að menntun eigi að miðast við skuldbindingar okkar við 
heiminn allan fremur en að miðast við okkar eigið samfélag. Um þetta hafa menn deilt 
nokkuð en engin almennt viðurkennd niðurstaða liggur fyrir um efnið. Ég mun halda 
fram þeirri skoðun að menntun verði að miða bæði við skuldbindingu við okkar eigið 
samfélag og allan heiminn, hún eigi að gera okkur bæði að heimsborgurum og heim-
alningum. Rökin eru fyrst og fremst þau að hvorug skoðunin útilokar hina. Það er 
eiginlega óhjákvæmilegt hlutskipti nútímafólks að þurfa að læra á menningu annarra 
landa en síns eigin en um leið verður það að kunna eitthvað um menningu eigin lands. 

Borgaravitund 

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) segir í nýlegri bók sinni „Í raun er borgaraleg vitund 
hollustueiður við siðferðileg og pólitísk gildi í þágu samfélagsins“ (bls. 343). Hér er 
komist skýrt og afdráttarlaust að orði og það er ómaksins vert að velta því fyrir sér 
hvað nákvæmlega er sagt í þessari setningu. Það fyrsta sem þarf að skýra er ‚borgaraleg 
vitund‘ eða ‚borgaravitund‘ en það hugtak er grundvallaratriði í bók Sigrúnar og er 
raunar grundvallaratriði í öllum kenningum sem leitast við að gera grein fyrir sambandi 
hvers og eins við samfélag og hvernig menntunin getur mótað það samband. Borgara-
vitund eða þegnvitund, sem er annað orð yfir sama hlut, er vitneskja um tengsl manns 
við samfélag, manns eigið eða annað. Það er ástæða til að taka eftir því að Sigrún segir 
ekki eigið samfélag sem væri eðlilegt en af allri umfjölluninni má skilja að hún er að 
fjalla um samband manns við eigið samfélag, það samfélag sem maður lifir og hrærist í. 
En í borgaravitund felst ekki bara vitneskja um tengsl við eigið samfélag heldur fyrst 
og fremst vitneskja um stöðu manns sem borgara eða þegns í samfélaginu. Í því felst 
þekking og kunnátta í að vera pólitískur þátttakandi í samfélaginu í þeim lágmarks-
skilningi að skilja hvað fram fer í stjórnmálum og greiða kannski atkvæði í kosningum 
ef maður býr í lýðræðisskipulagi. En borgaraleg vitund getur líka haft víðari merkingu 
og vísað til vilja til meiri þátttöku í hinu pólitíska samfélagi sem fælist í að móta sér og 
setja fram eigin skoðanir, beita sér í pólitískum samtökum eða pólitískum flokkum eða 
taka þátt í samfélagsþjónustu. Hlutverk menntunar í að móta borgaravitund er þá að 
sjá til þess eða gefa ungu fólki tækifæri til að afla sér þeirrar færni og þekkingar sem 
nauðsynleg er til að skilja hið pólitíska samfélag og til að taka þátt í því. Það má gera 
greinarmun á virkri og óvirkri borgaravitund eða lágmarks og víðtækri borgaravitund 
og velta fyrir sér hvort menntun á að miðast við lágmarks borgaravitund eða víðtæka. 
Eins og Sigrún greinir frá í bók sinni þá hefur verið tilhneiging í þá átt á síðustu árum 
að miða við víðtæka borgaravitund fremur en lágmarks borgaravitund og ástæðan sé 
sú að ekki sé hægt að taka lýðræðinu sem gefnu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  

Í tilvitnuðum orðum hér að ofan þá var fleira en borgaravitundin. Þar var talað um 
‚siðferðileg og pólitísk gildi í þágu samfélagsins‘. Það er ekki alveg ljóst hvað átt er við 
með þessu orðalagi og það má spyrja hvað það þýði að gildi séu ‚í þágu samfélagsins‘? 
Þýðir það að um sé að ræða samfélagsgildi fremur en einstaklingsbundin gildi, gildi 
tiltekins samfélags fremur en einstaklinga. Dæmin sem tekin eru eru af hinum 
klassísku gildum frelsis, jafnréttis og bræðralags (eða systkinalags eins og það er orðað 
í bókinni (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Ég hygg óhætt að segja að tvö fyrri gildin, 
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frelsið og jafnréttið, séu dæmigerð einstaklingsbundin gildi. Það eru einstaklingar sem 
eru frjálsir og það eru einstaklingar sem eru jafningjar og þótt auðvitað þurfi 
meginreglur að liggja að baki því að litið sé svo á í samfélagi að einstaklingar séu 
frjálsir og hafi jafnan rétt þá er það þó svo að reglur um þetta tvennt gilda um einstak-
linga. Bræðralagið er annars konar og virðist fyrst og fremst eiga við um þá þætti 
samfélagsins sem tengja fólk saman í eina heild. Það líkist fremur rétti samfélags til að 
viðhalda siðvenjum sínum eða tala eigið tungumál fremur en frelsinu eða jafnréttinu. 
Maður getur ekki talað eigið tungumál við sjálfan sig heldur hlýtur að tala við einhvern 
annan ef við skiljum tungumál venjulegum skilningi. Þess vegna getur rétturinn til að 
tala eigið tungumál ekki verið einstaklingsbundinn heldur hlýtur hann að vera réttur 
tiltekins hóps. Nú eru þessi gildi tvenns konar í þeim skilningi að vera gildi einstak-
linga annars vegar eða hópa hins vegar. En eru þau ‚í þágu samfélagsins‘? 
Almannaheill er dæmisgert gildi sem er í þágu samfélags. Það er raunveruleg spurning 
um almannaheill hvort hún er samanlagður hagur einstaklinganna eða eitthvað annað 
og meira. Ég held að það væri óvarlegt að skilja orð Sigrúnar þannig að gildin í þágu 
samfélagsins þurfi að vera hópgildi. Mér virðist nægilegt að geta sagt að gildin sem um 
ræðir stuðli að góðu, eftirsóknarverðu og manneskjulegu samfélagi. Það breyti engu 
hvort þau eru hópbundin eða einstaklingsbundin. Ef þetta er rétti skilningurinn þá 
gætum við lent í því að öll réttnefnd gildi séu í þágu samfélagsins og spurningin verður 
þá hvað er sagt með þessu orðalagi. 

Það síðasta sem ástæða er til að nefna í setningunni hér að framan er orðið 
‚hollustueiður‘. Sigrún staðhæfir að borgaravitund sé hollustueiður. Spurningin er hvað 
átt sé við með þessu orði. Ég get ekki betur séð en að hér sé staðhæft að í borgara-
vitund felist skuldbinding við eigið samfélag eða skuldbinding við samfélagið. Ég held 
að fyrra orðalagið sé betra vegna þess að tala um samfélagið býður heim spurningunni: 
Hvaða samfélag? Hollusta er nægilega sterkt orð til að líta megi svo á að sambandið 
sem það lýsir sé einhvers konar hlutdeild eða samsemd: Samfélagið er hluti af mér og 
ég er hluti af samfélaginu. Hollusta er stundum talin dygð en hún er vafasöm dygð. 
Ástæðan er sú að hollusta felst í að fylgja einhverjum í gegnum þykkt og þunnt, án 
spurninga og efasemda. Spurningar og efasemdir grafa undan hollustu og alvarlegar 
athugasemdir virðast geta eytt hollustu. Að þessu leyti virðast hollusta og gagnrýnin 
hugsun vera öndverðar hvor annarri. Vandinn er sá að í borgaravitund hlýtur að felast 
sjálfstæð dómgreind og gagnrýnin hugsun. Það þarf því frekari greinargerð um 
hollustna og hlutverk hennar í borgaravitundinni. Ég mun ekki skoða þetta mál frekar 
hér. 

Niðurstaðan af þessari greiningu á orðum Sigrúnar er sú að borgaravitundina megi 
skilja þröngum eða víðtækum skilningi, í henni felist skuldbinding við eigið samfélag 
og einnig við mannlegt félag hvar sem er. Í borgaravitundinni felist einstaklings-
bundinn réttur til dæmis til frelsis og jafnréttis og mögulega hópbundinn réttur og um 
leið skyldur sem samsvara réttinum. Borgaravitundin tjáir náið samband einstaklings 
og samfélags, nánast að samfélagið sé eins konar jarðarmen einstaklinganna. Það má 
spyrja að hve miklu leyti samfélag sé skilyrði þess að einstaklingar þroskist og verði 
manneskjur. Þetta er einn skilningur á orðum Sigrúnar sem ég huga ekki að.  

Heimsborgarahyggja 

Hvers konar rök geta legið til þess að við höfum skyldur við fólk hvar sem er? Í 
samtímanum eru tvær siðfræðikenningar sem virðast kveða á um skyldur við allar 
manneskjur. Annars vegar er það kenning Immanuels Kants sem kveður á um að 
lífsreglu þurfi að alhæfa til að átta sig á hvort hún kemur heim og saman við siða-
lögmálið eða ekki. Geri hún það tjáir lífsreglan siðferðilega skyldu (Kant, 2003). Hins 
vegar þá er það nytjastefnan sem heldur fram þeirri einu siðareglu að stuðla að sem 
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mestri hamingju í öllu sem við gerum og að hamingja sé ánægja (Mill, 1998). Þegar við 
skoðum hvað felst í því að tala um hina mestu hamingju þá þarf að skoða styrk 
hamingjunnar og hve margir njóta hennar. Mikil hamingja allra er best og meira að 
segja verður að taka tillit til dýranna líka því að þau geta fundið til ánægju. Það breytir 
engu hverjir það eru sem finna til ánægjunnar, allir eru jafngildir, ánægja barns í 
Indónesíu sem maður hefur hjálpað með fé eða öðrum hætti er alveg jafn mikilvæg og 
ánægja okkar eigin barns og á alveg jafn mikla kröfu til okkar. Það virðist því liggja í 
skilningi okkar á siðferðilegum skyldum að allar manneskjur geta átt siðferðilega kröfu 
á okkur. Þetta viðhorf til siðferðilegs sambands okkar við aðrar manneskjur er fornt, 
Díógenes hundingi, sem var lærisveinn Sókratesar, staðhæfði að hann væri alheims-
þegn (kosmopolitês á grísku) (Kleingeld og Brown, 2006). 

Í samtímanum hefur mikið verið rætt um heimsborgarahyggju (cosmopolitanism) í 
stjórnmálaheimspeki. Í raun felst í henni útfærsla á þeim hugmyndum sem finna má í 
siðferðiskenningu nytjastefnunnar og kenningar Kants. En það er eðlilegt að spyrja: 
hvað er nýtt í heimsborgarahyggjunni? Er hún að bæta einhverju við hinar eldri 
kenningar eða er hún ný túlkun eða kannski bara tískufyrirbrigði sem engu breytir og 
ekkert lagar? Það gerist nefnilega stundum að fræðaheimurinn er jafn fáfengilegur og 
tískuheimurinn. 

Á miðöldum og fram á nýöld var Evrópa ekki samfélag ríkja eins og hún hefur 
verið síðust aldirnar. Frá Vestfalíufriðnum sem saminn var 1648 má orða það svo að 
landamæri Evrópu hafi verið fest í sessi og fullveldi ríkjanna, þótt það hafi ekki verið í 
sama skilningi og síðar varð. Því er þetta nefnt hér að það hefur verið hefðbundin 
skoðun í stjórnmálaheimspeki frá því á átjándu öld að minnsta kosti að einstakling-
arnir ættu einungis réttar- og réttlætiskröfur hver á annan innan sama réttarkerfis. Öll 
réttarkerfi styðjast við tiltekið ríkisvald og þess vegna ná réttlætiskröfurnar ekki nema 
til annarra einstaklinga sem heyra undir sama ríkisvaldið. Þegar rætt er um þjóðaréttinn 
og alþjóðasamfélagið þá er einungis um að ræða ríkisvald sem stjórnast af hreinum 
eiginhagsmunum og þeim herstyrk sem það hefur komið sér upp. Það er því 
merkingarlaust að tala um að einstaklingar í ólíkum ríkjum, ég tala ekki um í ólíkum 
heimsálfum, eigi réttar- og réttlætiskröfur á aðra einstaklinga. Þessa sér stað í því að 
Immanuel Kant greinir rétt og réttlæti með allt öðrum hætti en siðferðishugtök, þótt 
siðferði sé algilt þá eigi réttur og réttlæti ekki við nema innan hvers ríkis. Sama gerir 
svo John Rawls á síðari hluta tuttugustu aldar í þekktustu réttlætiskenningu 
eftirstríðsáranna og það er ein mikilvægasta forsenda þeirrar kenningar að hún á fyrst 
og fremst við grunngerð hvers samfélags. Í bók sinni Þjóðaréttur (Law of Peoples) útfærir 
Rawls (1999) kenningu sína um hvaða skilyrði þjóðir þurfa að uppfylla til að eiga aðild 
að alþjóðasamfélaginu fremur en ríki (Þorsteinn Gylfason, 2006) en það er grund-
vallarfrávik frá hefðinni. 

Meginástæðan fyrir uppgangi heimsborgarahyggju samtímans er þróun alþjóða-
stofnana á árunum eftir heimsstyrjöldina síðari og þróun viðskipta og samskipta fólks 
á síðustu þrjátíu árum eða svo. Stofnanir á vegum Sameinuðu þjóðanna til dæmis hafa 
orðið æ mikilvægari og hafa áhrif á viðskipti, öryggi, réttarstöðu fólks svo að eitthvað 
sé nefnt. Alþjóðavæðing í viðskiptum hefur náð sér á strik og byggist á þeirri einföldu 
hugmynd að þeir framleiði vöru sem geri það á ódýrastan hátt og geti síðan selt öðrum 
án þess að ríkisvald setji slíkri verslun óeðlilegar hömlur. Þetta hefur gerst á ýmsum 
sviðum en ekki til dæmis í landbúnaði. Samskipti um heim allan hafa margfaldast í 
kjölfar tilkomu netsins og uppgangs samskiptatækja af ýmsu tagi. Þessar nýju aðstæður 
í heiminum með þeirri greiningu á siðferðishugmyndum frá Kant og Mill sem áður var 
nefnd hafa stuðlað að því að nú er sennilegra en áður að réttur og réttlæti eigi við yfir 
landamæri, jafnvel í heiminum öllum. Það er til dæmis réttlætiskrafa á neytendur í 
hinum ríkari hluta heimsins að kaupa ekki vörur sem framleiddar eru við ómanneskju-
legar aðstæður í fátækari löndum. 
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Umræða heimspekinganna hefur verið kröftug. Sumir halda því fram að þessi nýja 
túlkun á réttinum og réttlætinu sé óháð þeirri þróun í heiminum sem vikið var að 
(Caney, 2009) og jafnaðarhugsjón Rawls og fleiri eigi við um heiminn allan og við 
höfum ríkar skyldur við fólk annars staðar á hnettinum. Aðrir eru þeirrar skoðunar að 
einungis sé um að ræða lágmarksskyldur og allt umfram það hljóti að stjórnast af því 
hve mikil samskipti sé um að ræða á milli einstaklinga og fyrirtækja í ólíkum 
samfélögum (Mandle, 2009). 

Þjóð og þjóðerni 

Þessi rökræða hefur það í för með sér að öll tengsl við þá sem eru manni nánastir, 
eigin fjölskyldu og ástvini, verður siðferðilega vandasöm og enn vandasamari verða 
tengsl manns við eigið samfélag. Ástæðan er sú að það virðast augljós sannindi að við 
höfum ríkari skyldur við eigin fjölskyldu og vini en við óvandabundið fólk, hvað þá 
fólk sem býr annars staðar á hnettinum. Svipað virðist eiga við um fólk sem býr í sama 
samfélagi og maður sjálfur. Maður virðist vera í annarri siðferðilegri aðstöðu gagnvart 
því fólki en gagnvart fólki í öðrum samfélögum. Þetta sést greinilega ef við notum 
hugtakið þjóð til að lýsa eigin samfélagi þá virðist um leið fylgja að um er að ræða 
annað samband við einstaklinga sömu þjóðar og maður sjálfur en þá sem eru annarrar 
þjóðar. Þetta virðist fylgja þeim hugmyndum sem við höfum um hvað þjóð er og 
þjóðernisvitund (Guðmundur Hálfdanarson, 1996; Gunnar Karlsson, 2004). Sennileg 
ástæða fyrir þessu er að í þjóðarhugtakinu felst sameiginleg tunga, sameiginlegir siðir 
og sameiginleg saga. Um leið og maður lítur svo á að maður deili svona mikilvægum 
hlutum með einhverjum hópi manna þá virðist eðlilegt að telja að siðferðileg staða 
okkar hvers og eins gagnvart þeim sem eru sömu þjóðar sé ekki sú sama og gagnvart 
þeim sem tilheyra öðrum þjóðum. Spurningin er hins vegar hvernig hún er öðruvísi. 
Ef við værum í þeirri aðstöðu að þurfa að velja á milli tveggja kosta að bjarga fimm 
manneskjum frá drukknun og að bjarga eigin barni frá drukknun þá hygg ég að flestir 
féllust á og skildu af hverju maður veldi barnið sitt og það væri ekki ámælisvert. Það er 
næstum því eins og að bjarga sjálfum sér. En ef við værum í sömu aðstæðum og 
veldum einn Íslending fremur en fimm útlendinga þá held ég að flestir sæju að það 
væri ósiðleg ákvörðun. Ef valið stæði á milli fimm Íslendinga og fimm útlendinga væri 
það alveg jafn vafasamt að velja Íslendingana af þeirri ástæðu einni að þeir væru 
Íslendingar. Af þessum dæmum virðist mega draga þá ályktun að þjóðerni hefur óvissa 
siðferðilega stöðu og er ekki sambærilegt við fjölskyldutengsl. 

Það ætti ekki að koma neinum á óvart að þjóðerniskennd, þjóðernisvitund, 
þjóðernisstefna og þjóðerni hafi óljósa siðferðilega stöðu. Saga þjóðernisstefnu á 
tuttugustu öldinni er þannig að það ættu allir að hafa á sér vara þegar rætt er um þjóð 
og þjóðerni. Þjóðernisstefna virðist vera ástæða margra villimannlegustu verka 
tuttugustu aldarinnar og breytir þá engu hvort litið er til Hitlers Þýskalands, Serbíu 
Milosevich, Króatíu Tudjmans eða þjóðarmorðanna í Rúanda. Þegar þjóðernisstefna 
tengist kynþáttahyggju skapast veruleg hætta á því að morðæði renni á fólk í krafti 
trúar þess á eigið þjóðerni. Það virðist raunar innbyggð í þjóðernishyggju trú á afburði 
eigin þjóðar umfram aðrar. Önnur ástæða fyrir því að þjóðerniskennd sé siðferðilega 
vafasöm er sú að þjóðerni er ekki eiginleiki sem fólk kýs heldur hlýtur. Hver og einn 
getur ekki borið ábyrgð á slíkum eiginleika. Þess vegna getur slíkur eiginleiki ekki verið 
ástæða til þess að koma fram við aðra sama þjóðernis með öðrum hætti en útlendinga. 
Að þessu leyti hefur þjóðerni sömu stöðu og hörundslitur eða líkamshæð. 

Það hafa ýmsir orðið til að benda á að þjóðernishyggja á sér mildari myndir en þær 
sem nefndar voru hér að ofan. Þeir benda á að þjóðernishyggja og þjóðernisvitund sé 
ekki einvörðungu söguleg heldur sé hún stöðugum breytingum undirorpin í þrotlausri 
samræðu lýðræðisins (Kymlicka, 2003; Tamir, 1993). Hófsöm þjóðernishyggja virðist 
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líka fara vel saman við frjálslynt lýðræði og vera forsenda þess að það þrífist vel með 
því að skapa traust á milli fólks sömu þjóðar og traust er nauðsynlegt stöðugleika og 
réttlæti í samfélagi (Brighouse, 2007). Ágreiningur er óhjákvæmilegur í frjálslyndu 
lýðræðissamfélagi og traust eykur líkurnar á því að maður túlki ágreininginn sem ólík 
sjónarmið á almannahag fremur en sem hagsmunaárekstur eða valdaátök þar sem fólk 
leitist einungis við að hámarka hagsmuni sína. Hið frjálslynda lýðræðissamfélag þarf á 
því að halda að sem flestir leitist við að skapa réttlátt samfélag með stofnunum þess 
samfélags og í gegnum þær og í slíku samfélagi skapist grunnur trausts og velvildar 
fremur en illúðar og óvildar. Þjóðernishyggja getur verið frjálslynd og opin fyrir 
áhrifum frá öðrum þjóðum og frá hópum fólks sem hafa flust til landsins og gera 
kröfu til áhrifa. 

Í frjálslyndu lýðræðissamfélagi hafa borgararnir altækar siðferðilegar skyldur enda 
eru sterkustu rök fyrir slíku samfélagi byggð á slíkum hugtökum. Sumir telja að slíkar 
skyldur séu einu skyldurnar sem við höfum. En í slíku samfélagi þá er það samt svo að 
við höfum sérstökum skyldum að gegna við eigið þjóðfélag, tilteknar stofnanir þess. 
Slíkar skyldur eru stakar í þeim skilningi að þær beinast að einni tiltekinni stofnun og 
við höfum aðrar skyldur við þá sem eru sömu þjóðar og við sjálf. Ef altækar og stakar 
skyldur rekast á þá eru það venjulega þær altæku sem ráða en hinar stöku víkja. 

Ættjarðarást er fylgifiskur þjóðernishyggjunnar. Orðalag Sigrúnar Aðalbjarnadóttur 
um að borgaravitundin væri hollustueiður við samfélagið, sem vitnað var til í upphafi 
þessarar greinar, mætti skilja sem svo að ættjarðarást sé eðlilegur og sjálfsagður hlutur 
og það sem meira er það er bæði rétt og skylt að efla hana í skólum því að hún stuðlar 
að eðlilegum og sjálfsögðum viðhorfum ungs fólks til eigin þjóðfélags. Á tuttugustu 
öldinni hefur skólakerfið víða um heiminn fengið það hlutverk að móta þjóðernis-
kenndina og þar með að efla ættjarðarást. Á ensku er þetta iðulega nefnt ‚nation 
building‘. Það hefur verið algengast að efla ættjarðarástina með því að kenna sögu 
þjóðarinnar með þeim hætti að sýna fram á eðliskosti hennar og helst að vegferð 
hennar hafi verið samfelld framfaraganga í átt til mikilvægra gæða eins og frelsisins. Á 
Íslandi varð viðtekið snemma á tuttugustu öldinni að skoða þjóðarsöguna þannig að 
landnámstíminn og þjóðveldisöldin urðu glæsiskeið sem lauk með Gamla sáttmála og 
þá hófust myrkar aldir Íslandssögunnar sem lyki í upphafi þeirrar nítjándu þegar 
Fjölnismenn komu fram á sviðið og baráttan hófst fyrir sjálfsákvörðunarréttinum og 
fullveldinu sem lýkur 1944. Auðvitað er þetta einföldun en líklegt er að rækileg úttekt á 
kennslubókum Jónasar Jónssonar frá Hriflu í Íslandssögu sem kenndar voru víða lengi 
fram eftir tuttugustu öldinni birti nokkurn veginn þessa mynd af Íslandssögunni. 

Er eitthvað athugavert við að kenna ættjarðarást eða stuðla að ættjarðarást í 
kennslu í almennum skólum? Það hafa ýmsir glímt við þessa spurningu síðustu tvo 
áratugina og svörin eru á ýmsan veg. Í framhaldinu verður skoðað eitt svar sem er á 
ýmsan hátt athyglisvert. 

Harry Brighouse (2007) andmælir því eindregið að réttlætanlegt sé að kenna 
ættjarðarást eða þjóðerniskennd en þetta tvennt verður lagt að jöfnu í þessari rökræðu. 
Brighouse fellst á að frjálslyndisstefna og þjóðerniskennd geti farið saman en þá sé 
gengið að mjög mildri þjóðerniskennd vísri. Hann er reiðubúinn að viðurkenna á 
þjóðerniskennd en forsendan er samfélagið sé réttlátt.  

Stundum er greint á milli þvingunar og annarra úrræða sem ríkið getur beitt til að 
skapa samstöðu íbúanna, móta ættjarðarást. Ríkið styður á ýmsan hátt við ríkjandi 
menningu með því að ákveða opinbera frídaga, til dæmis á hátíðum kristinnar kirkju, 
með því að krefjast þess að samskipti fari fram á ríkjandi tungumáli í opinberum 
stofnunum á borð við dómstóla og skóla, að börnum sé kennd saga og bókmenntir í 
hinni ríkjandi menningu innan marka ríkisins. Sömuleiðis geti ríkið stutt ríkjandi 
menningu með fjárframlögum. Allt þetta sé ekki dæmi um þvingun heldur stuðning og 
hvatningu ríkisins. Þetta er tekið til vitnis um að þjóðernisstefna geti verið mildur og 
eðlilegur hluti opinberrar stefnu ríkisins. 
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Rök Brighouse gegn þessum röksemdum fyrir því að halda ríkjandi menningu á 
lofti eru eftirtektarverð. Um þjóðerniskenndina segir hann að staðreynd sé að flest 
raunveruleg ættjarðarást og þjóðerniskennd sé lítið annað en belgingur um eigið ágæti 
oft til að réttlæta yfirgang og valdbeitingu gegn lögmætum og réttlátum hagsmunum 
og kröfum annarra þjóða eða einstaklinga annarra þjóða. Þetta er vel þekkt staðreynd 
hér á landi (Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín Ástgeirsdóttir, 2010). 
Jafnvel þótt ættjarðarástin sé mild þá gengur hún iðulega gegn réttlátum hagsmunum 
almennings. Þetta er sérstaklega hættulegt ef ríkið á hlutdeild í að móta ættjarðarástina. 
Um greinarmuninn á þvingunum og öðrum úrræðum heldur Brighouse fram að hann 
standist ekki í þessum dæmum heldur sé um að ræða þvingun þegar ríkið velur tiltekna 
hátíðisdaga, styður verkefni í ríkjandi menningu og krefur skóla um kennslu í 
ættjarðarást. Það sé í reynd þvingun rétt eins og að loka mann inni í fangaklefa. 

Um fyrra atriðið virðist Brighouse hafa rétt fyrir sér. Mikið af því þjóðernistali sem 
boðið er upp á þessi árin að minnsta kosti er lítið annað en belgingur, merkingarlaus 
orðavaðall sem getur hæglega orðið stórhættulegur. Það breytir hins vegar engu um 
það að ást á eigin landi og samfélagi getur vel farið saman við skilning og virðingu við 
menningu annarra landa. Brighouse dregur einfaldlega ranga ályktun af belgingnum. 
Um síðara atriðið held ég að Brighouse hafi rangt fyrir sér. Það er einfaldlega rangt að 
trúa því að það sé þvingun við einhvern að ríkið ákveði tiltekna hátíðisdaga, að styðja 
við tiltekna menningu. Þótt ríkið stuðli að því í skólum að ýtt sé undir ættjarðarást þá 
er það ekki þvingun. Grunnatriðið er hvort hver og einn á um fleiri kosti að velja. Ef 
kennari gætir þess að koma fleiri skoðunum á framfæri en þeim sem fegra þjóðar-
söguna þá er ekki hægt að halda því fram að börn séu þvinguð fremur en nokkur 
maður er þvingaður til að halda jól þótt þau séu opinberir frídagar. Frjálslynt ríki getur 
ekki þvingað fram eina skoðun á þjóðarsögunni ef það vill vera sjálfu sér samkvæmt. 
Frjálsyndið virðist krefjast þess að ættjarðarástin, sem auðvitað er mikilvægur þáttur í 
að gera okkur hvert og eitt að því sem við erum, þarf að vera þess eðlis að aðrir geti 
virt hana (Dower, 2003). Hinn algildi þáttur frjálslyndisins setur þeim staka skilyrði. 
Þess vegna þurfum við að vera bæði heimsborgarar og heimalningar til að verða 
þroskaðar og fullveðja manneskjur eins og lesa má úr bók Sigrúnar Aðalbjarnardóttur 
sem nefnd var í upphafi. 
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The increased strategic importance of the high 
North and its security implications for Iceland 

Gustav Pétursson  
Alyson J.K. Bailes 

The increased human activity we are witnessing in the Arctic region, notably the 
interest in resource extraction and increased Arctic shipping, offers opportunities but 
not without increased threats and vulnerabilities. The following discussion will analyze 
these threats and vulnerabilities - and their impact on Iceland - by applying a multi-
dimensional security approach. Exploring the different dimensions of such a 
comprehensive definition of security can offer a deeper and richer understanding than 
the traditional state-centric approach of the threats and vulnerabilities that states, man 
and the environment are faced within the Arctic region. The multi-dimensional 
security analysis applied here is based on the work of Buzan, Wæver and de Wilde 
(1998), and for present purposes distinguishes five primary dimensions: military, 
political, economic, societal, and environmental security. 

Military security 

The valuable natural resources of the Arctic, along with the possibility of increased 
shipping through the Northwest and the Northeast Passages, would seem to make the 
region the ideal crucible for conflict, at least from the realist perspective. The realist 
view would be that a region with such vast resources and potential is bound to trigger 
a race among its littoral states, as they try to grab as much land as possible to further 
their influence and power. Access to Arctic resources would then translate directly 
into increased power within the international system since it would enhance the 
successful states’ aggregated capabilities, including their economic, political and 
military strengths (Borgerson, 2008). 

This analysis is in line with the realist perspective but it may prove too simple and 
one-dimensional when applied to reality. Those resource rich areas within the Arctic 
region that will be tapped in the foreseeable future lie well within the specific 
200nauticalmile Exclusive Economic Zones (EEZ) of various Arctic littoral states, 
and there are a daunting number of technological as well as regulatory issues that need 
addressing before extraction can take place beyond the EEZ. This immediately makes 
the idea of an early “Arctic race to resources” look exaggerated (Young, 2009). 

Even so, there are major strategic issues at stake. The Russian Arctic is extremely 
important for the Russian economy as 20% of the Russian Gross Domestic Product 
(GDP) is generated north of the Arctic Circle and as much as 22% of Russia’s export 
earnings come from Arctic resources (Holtsmark, 2009). The current strategic 
importance of the Arctic region for Russia, combined with the fact that Russia is the 
only non-NATO littoral state, creates a possibility that Russia - in this context, too – 
might continue in Cold War mode, viewing the issue in a realist perspective of zero-
sum gains. This would inject new tension into the relations between Russia and other 
Arctic countries, as Russia would see itself as being encircled by countries that were 
stark adversaries of the Soviet Union (and thus of Russian interests) for the better part 
of the 20th century. The kind of sabre-rattling tactics that would be diagnostic of such 
perceptions have indeed had their place in Russian actions in last years. Russian 
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strategic bombers have renewed their training sorties over the Norwegian Sea and the 
North Sea as well as venturing into the Icelandic Military Air Defence Identification 
Zone, which they had ceased to do after the collapse of the Soviet Union. Russian 
government representatives frequently stress the vital role the Russian military plays in 
securing Russian economic interests in the Arctic, and the Russian Ministry of 
Defence announced in July 2008 that ships of the Northern Fleet would resume their 
regular patrolling of Arctic waters, including the waters around Svalbard (Holtsmark, 
2009). 

Mistrust of the U.S. and NATO is still very much alive among Russian policy 
makers and they have pointed to allegedly increased political and military pressure 
from the U.S. and NATO. It has for example been argued by Russian experts engaged 
in the formulation of Russia’s maritime policy in the Western Arctic that the U.S. and 
NATO are seeking control and hegemony in all oceans of the world, with the aim to 
increase the threat from the sea against Russia, China and India (Zysk, 2009). This 
kind of mistrust towards NATO is also evident in Russian policy documents, for 
instance in the report of a State Council working group which pointed out in 2004 
“…that Russia’s military tasks in the High North should be planned in reference to 
NATO’s military presence and activity (Zysk, 2009).” 

Despite Russian scepticism about the intentions of its NATO neighbours in the 
Arctic, the Russians’ approach to their Arctic neighbours has in practice so far 
remained within the prescripts and limits of international law – so the occasional 
sabre-rattling might also be read as a more general reminder to the world that Russia is 
still a contender in world politics. In May 2008 Russia was one of the co-signers of the 
Ilulissat Declaration, which affirmed the willingness of all littoral states to abide by the 
peaceful resolution of overlapping claims. The importance of international law in this 
and other contexts has been repeatedly stressed by the Russian leadership, for 
example in the annual addresses to the National Assembly by President Medvedev and 
President Putin during his term in office (Zysk, 2009). 

Political security 

The concept of political security is about defending against political threats aimed at 
the organizational stability of the state. Their purpose may range from pressuring the 
government on a particular policy through to overthrowing the government. 
Maintaining political security implies establishing order to stabilize political arrange-
ments and construct a frame where the units can jostle without posing a threat to each 
other, whether within the hierarchical state or the anarchical international system 
(Buzan, 2007). 

The main issues of contemporary political security thus arise at the larger interstate 
level, and relate to the lack or vagueness of a system for guaranteeing both the orderly 
conduct of relations among actors in a dynamic scenario, and fairness for the smaller 
and more peripheral as well as the large and central players. 

The Arctic Region has at the moment no single treaty governing it, as the Antarctic 
does. The overarching legal regimes in the region are on one hand the United Nations 
Convention on the Law of the Seas (UNCLOS), which serves as a hard legal frame-
work, and on the other hand the Arctic Council which is a political organization using 
“soft” methods of consensus so that its decisions are not legally binding for its 
members. UNCLOS is deficient not only in the sense of lacking instruments of power 
for its own enforcement, but also in that it does not address many of the issues 
relevant for the Arctic, such as environmental pollution and the effect of climate 
change on human settlements. The Arctic Council was formed to analyze and hope-
fully provide a forum for the Arctic littoral states to address these problems, along 
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with other aspects of Arctic life. The Council’s mere existence does not, however, 
solve the political security issue of whether some states are more able to have a voice 
and enforce their views within it. Here as elsewhere, smaller states with lesser leverage 
may be essentially forced to accept the decisions handed down to them if they want to 
be perceived as being reliable and consistent in reciprocity when it comes to 
international cooperation. In turn, from a realist standpoint, this absence of an 
overarching Arctic regime to deal with issues such as resource extraction and Arctic 
shipping might allow the larger states to bully the smaller Arctic states into accepting 
whatever arrangements on these issues best favour themselves. Therefore the form 
that Arctic governance takes in the future will be of the highest importance for the 
Arctic states and especially the smaller ones. 

Economic security 

Economic security concerns access to the markets, resource and finance necessary to 
develop and maintain acceptable levels of welfare and state power. In the context of 
this article, the concept of economic security becomes interchangeable with the 
concept of energy security as countries aim to derive vital supplies from as many 
diverse sources as possible to avoid becoming to dependent on one source (Westgaard, 
2008). Arctic resources and their extraction may prove to be a boon to the economies 
of the Arctic littoral states, but with the promise of increased prosperity comes also 
the heightened sense of risks and threats. The bulk and value of oil and gas shipping 
makes states more vulnerable to incidents at sea, whether they are attributable to 
accidents or intentional sabotage. And there is also the question of who profits from 
these resources and to what end they may be used: economic dependencies can be 
exploited for political means as most states are dependent on a secure supply of 
energy from world markets. 

Oil and gas extraction in the Arctic is by no means an easy enterprise. Those who 
wish to enjoy the riches must battle the harsh physical environment, such as severe 
cold, the presence of sea-ice, and the alternating light/dark regimes of the High North 
which make for difficult working conditions. Arctic resource exploitation is made 
more difficult by the lack of infrastructure in the region, with implications for drilling, 
extraction and transportation of oil and gas as well as the support and security of 
working populations. The lack of infrastructure compounded by the remoteness of 
the oil and gas fields in the Arctic presents major problems when it comes to 
transporting the resources to markets. The most likely solution for transporting the 
greater part of Arctic resources to markets would be by shipping, which raises another 
set of security issues with regard to transportation safety. Transport ships operating in 
the Arctic carrying liquid natural gas (LNG) or oil will require ice-strengthened hulls 
or ice-breaker services to accompany the ships (Offerdal, 2009). 

Apart from the risk associated with extracting and transporting resources to 
markets, the question who profits from these resources is important when it comes to 
the economic/energy security of states. Russia, as already mentioned, is currently by 
far the biggest producer of Arctic gas and oil with about 80% of all Arctic oil 
production and 99% of all Arctic gas production, and is likely to maintain its pre-
dominant position given its vast reserves within the Russian Arctic. Gazprom and 
Rosneft, the two biggest oil and gas exporters in Russia, play an important role in 
Russian foreign affairs. The government controlled Gazprom, as has been mentioned 
before, accounts for nearly 87% of Russian gas production as well as controlling a 
sizeable chunk of Russian gas reserves. The company has also a monopoly on gas 
exports as well as running the integrated trunk pipeline system. Russia’s current 
president, Dmitry Medvedev, served as the chairman of Gazprom’s board of directors 
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from 2000-2008 and as such took part in running the company and was involved in 
important international negotiations (Poussenkova, 2008). The status of Russia as the 
biggest exporter of Arctic resources, along with Gazprom’s unique monopoly on ex-
porting Russian gas, means that Russia could be in the position of transforming its 
resources into a political bargaining chip, and thereby being able to exert pressure on 
states that are economically vulnerable as energy demanders.  

Societal security 

The concept of societal security can be viewed as centring attention on the sets of 
threats and risks that lie close to the individual citizen and the workings of society as a 
whole. In the context of Arctic security the perspective of societal security focuses on 
the threats and risks that increased Arctic resource extraction and shipping may pose 
for Arctic indigenous and resident communities, such as the development of new 
settlements, social instability, and threats to the individual as well as new exposure to 
disease.  

Increased Arctic oil and gas extraction and to an extent increased Arctic shipping 
will involve development of new settlements, installations and increased activity in the 
High North. The relevance of this for societal security is that oil and gas activities are 
drivers of social and economic change, and as such can be a force for good or bad for 
the indigenous populations of the High North. Increased economic activity means 
more revenues to improve public services and raise the standard of living, but on the 
other hand the increased oil and gas activities may create further alienation and dis-
location - which the indigenous populations have seen much of already - because of 
the rapid environmental social and cultural changes such activities bring. Increased 
human activity in the High North may also cause greater exposure to epidemic disease 
for the indigenous population as workers from outside the region will be brought in to 
work on oil and gas projects (AMAP, 2007). Increased Arctic resource extraction as 
well as increased Arctic shipping will increase the possibility of an accident occurring 
with implications for the wellbeing and survival of indigenous communities. The 
effects of the Exxon Valdez oil spill in 1989, for example, included psychological 
damage to the residents of the region as the relationship between the indigenous 
peoples and nature was disrupted. People were afraid to eat traditional foods because 
of the fear of tainting by oil and some people suffered from post-traumatic stress 
disorder as well as generalised anxiety disorder (AMAP, 2007). 

In a broader context, the societal security perspective on the opening up of the 
Arctic doubly underlines the importance of the issue of shipping and aircraft accidents 
and infrastructure failures, and further highlights the importance of accident 
prevention and installation-safety measures. Not just local residents are at risk: given 
the almost complete lack so far of local rescue capabilities, any accident will first and 
foremost threaten the lives of those aboard. 

Environmental security 

Environmental security concerns the maintenance of the local and the planetary bio-
sphere as the essential support system on which all other human enterprises depend. 
The observed climate change, along with increased activity in the Arctic region, brings 
risks and threats to the air and sea and the animals and plants that live in the Arctic. 
These threats and risks will also have an impact on the human environment as it is 
directly influenced by changes in the local biosphere. 
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The greatest effect of oil and gas activities in the Arctic on land so far has been 
physical disturbance as the gas and oil extraction has left physical footprints such as 
roads, pipe networks, gravel pads and airstrips, animals such as caribou and reindeer 
are known to change behaviour close to pipelines and roads, especially in areas with 
intensive industry activity. The proximity of production facilities can affect reindeer 
herders and hunters by forcing the animals away from their preferred calving and 
feeding areas and usual migration paths (AMAP, 2007). 

In the Arctic marine environment the risks associated with oil spills are considered 
to be the largest environmental threats, as even a small diffuse release of oil can have 
substantial impact. As seen most recently in the Gulf of Mexico, marine spills are 
especially difficult to contain and may spread over vast areas, hundreds if not 
thousands of kilometres. Tanker routes and near-shore facilities pose a greater risk of 
coastal damage than offshore facilities from which spills may disperse more widely in 
the ocean (AMAP, 2007). 

The effect of an oil spill on the wildlife such as birds, fish and sea mammals can be 
quite devastating. Oil spillage has lead to closing of fisheries, decline in consumption 
of fish and reduced sales. An oil spill could severely affect some northern fish species 
such as navaga, saffron cod, arctic cod and polar cod which spawn under the sea 
during wintertime. During spring the eggs hatch when plankton blooms begin and the 
larvae have food to eat. An oil spill in such spawning areas could severely reduce that 
year’s hatching (AMAP, 2007). 

Passenger ships can also cause harm in many ways in the fragile Arctic environ-
ment, e.g. by emissions of substances to the local air and sea, sinking and groundings 
and the inappropriate behaviour of passengers ashore. While at sea the average 
passenger ship releases, on a weekly-basis, a total of 532,000 to 789,000 litres of 
sewage and 3,8 million litres of wastewaters from sinks, showers and laundries as well 
as considerable amount of solid waste. The introduction and spread of alien species 
into foreign habitats, in ballast water, through contamination by organisms clinging to 
ship’s hulls, and in ships’ cargo can have ecological, economic as well as health and 
environmental impacts (AMSA, 2009). 

How do These Threats and Risks Affect Iceland? 

Military conflict in the Arctic is highly unlikely, but – as argued above - any tension 
that could possibly arise and escalate into an armed clash would most likely take place 
between Russia and some of the other Arctic littoral states. In the unlikely event of 
such tension escalating into a military incident Iceland would be affected politically as 
a NATO member, but might also face physical dangers from the hostilities themselves 
or from a sudden surge of air and sea activity for monitoring and reinforcement 
purposes in its vicinity. Iceland could also be affected by associated non-military 
hostile action such as cyber-warfare, trade and travel blocks and disturbance of 
fisheries.  

The main issue for Iceland within the realm of political security, as mentioned 
before, is the present lack or vagueness of a system for guaranteeing the orderly 
conduct of relations among actors in the High North, and for ensuring fairness for the 
smaller and more peripheral as well as the large central players. The absence of an 
overarching and binding Arctic regime to deal with issues such as resource extraction 
and Arctic shipping might allow the larger states to force upon the smaller ones 
whatever solutions best suit themselves. It is clearly important for Iceland to have 
access to the forums of decision making in matters regarding the High North, on the 
most equal basis possible, so that it can voice its interests and have a say in how the 
various issues are resolved. 
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The dimensions of economic and environmental security in the context of the 
High North and Iceland are interlinked for Iceland as its economy is highly dependent 
on marine resources. Increased oil and gas shipping through the Icelandic EEZ would 
increase the risk of a spillage whether caused by accident or intentional sabotage. A 
large oil spillage from, for example, a sunken tanker could have tremendous effects on 
the marine biology. A large spillage of 10,000 tons or more during the spawning 
season could cause considerable damage to fish eggs and larva over an area of a few 
hundred km² (Ministry of Foreign Affairs, 2005). Any spillage that could damage the 
fisheries and taint the fish stock would pose a threat to the economy of Iceland. 
Iceland does not have contingency measures in place at present to deal with a large oil 
spill outside harbours, and there is currently no Icelandic ship that is capable of 
pulling a large tanker to safety in the case of a malfunction or if a tanker should run 
aground (Ministry of Foreign Affairs, 2009). 

The increasing number of cruise liners in Arctic waters is of particular concern 
within the dimension of societal security. In a short period of time the number of 
cruise ships visiting Iceland has risen from 20 to 80 and the number of passengers has 
grown from 10,000 to approximately 60,000 passengers. Emergency response and 
capacity in Iceland and Greenland are currently not able to deal with an accident 
demanding the rescue of hundreds or even thousands of people at risk at sea. Iceland 
is thus faced not only with the problem of ensuring its own people’s security by land 
and sea, but also with having an adequate safety response capacity if the need should 
arise to rescue a large number of people on a stranded cruise liner. Failure to do so 
would not only mean a humanitarian disaster but could potentially damage Iceland’s 
image and international partnerships, with consequential effects for its political and 
economic security. 

Conclusions 

The opening up of the Arctic is only one of the security environments and sets of 
challenges facing Iceland today. However, it is more than enough to demonstrate the 
country’s need for a full multi-dimensional analysis of security challenges, and for 
understanding the way that different dimensions interact. It is also an excellent 
illustration of how any single trend can bring both opportunities/benefits, and 
risks/uncertainties. A small country like Iceland has little power to affect the basic 
conditions, so should focus even more on its own tactics for management and adapta-
tion, based on a shrewd and forward-looking cost-benefit analysis.  

Besides the local Arctic Council, other existing institutions (like the BEAC and 
EU’s Northern Dimension) and some not yet fully engaged – notably the EU and 
NATO – are pushing themselves forward as interested actors and possible frame-
works for solutions in the new High Northern adventure. Although, no single one of 
them simultaneously represents all concerned actors, and has all the needed 
knowledge and tools. Exclusion of powerful actors like Russia, or partial solutions that 
focus on some dimensions while neglecting others, would risk being equally harmful 
at least in the longer term. Iceland’s approach thus needs to be multi-institutional as 
well as multi-dimensional, not only to try to magnify a small state’s voice, but to let it 
be heard in as many different places as possible – and with the right message. 
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Skapa eigendur auðlindar engan arð? 

Hannes Hólmsteinn Gissurarson 

Forsenda kröfunnar um auðlindaskatt er, að til sé sérstakur arður, sem fljóti af auð-
lindunum einum, en sé ekki skapaður af mönnum.1

Verðskulda innheimtumenn rentunnar ekki þóknun sína óskipta? 

 Hann megi reikna út og gera 
upptækan. Slíkur arður er venjulega kallaður „renta“. Breski hagfræðingurinn Davíð 
Ricardo (1821) taldi til dæmis jarðeignir bera jarðrentu. Til skýringar má hugsa sér tvær 
jafnstórar, en misgóðar jarðir og gera ráð fyrir, að þær sitji tveir jafnröskir bændur. 
Önnur jörðin er svo kostarýr, að ábúandinn á henni uppsker aðeins það, sem nemur 
lágmarkslaunum í landinu (annars bregður hann væntanlega búi). Hin jörðin er miklu 
betri frá náttúrunnar hendi. Bóndinn þar uppsker miklu meira. Munurinn á afrakstri-
num af þessum tveimur jörðum er í fæstum orðum jarðrenta. Íslenskir hagfræðingar 
hafa fært þessa hugmynd yfir á fiskveiðar og tala þá um sjávarrentu, sem ekki sé 
sköpuð af útgerðarmönnum, heldur náttúrunni. Hér hyggst ég kanna fræga sönnun 
bandaríska hagfræðingsins Pauls Samuelsons (1974) á því, að landeigendur skapi engan 
arð, nema síður sé, og eigi þess vegna ekki að hirða jarðrentuna óskipta. Síðan sný ég 
mér að sjávarrentunni og hina umdeildu úthlutun framseljanlegra (og hugsanlega 
varanlegra) aflakvóta á Íslandsmiðum og bendi á, að þetta mál varði ekki aðeins 
atvinnulíf, heldur líka stjórnmál. Taka verði tillit til þess veruleika, sem menn lifi og 
hrærist í. 

Ritgerð Samuelsons (1974) ber ofangreint heiti, „Is the Rent-Collector Worthy of His 
Full Hire?“ og fyrstu orðin í henni eru: „Svarið er nei.“ Hann rifjar upp og tekur undir 
rökin fyrir því að innheimta rentu: Það stuðli að hagkvæmari framleiðslu, sem sé öllum 
í hag. Spurningin sé þá, hvort landbúnaðarverkamenn eigi sjálfra sín vegna að sætta sig 
við tilvist landeigenda. Svo sé ekki. Það sé að vísu rétt, að framleiðsla verði hag-
kvæmari við að innheimta rentu af jarðnæði, en laun lækki við það. Samuelson kveðst 
hafa lagt eftirfarandi prófdæmi fyrir nemendur sína í Massachusetts Institute of 
Technology í janúar 1962: 
 

Þorp eitt á tvenns konar land, misgott, A og B. Framleiðsluföllin fyrir 
uppskeruna af þessum tveimur landskikum miðað við, að vinnuafl sé allt 
jafngott, eru: 
f(AL) = 8 – ½ LA  og 
 
f(BL) = 6 – ½ LB. 
Vinnuaflið er samtals 6 jafngóðar einingar. Þorpið notar landið í sameign. Það 
skiptir landinu svo, að afrakstur hvers manns sé jafn. Síðan hlítir það ráði 
Ricardos og innheimtir rentu (sem það endurgreiðir síðan þorpsbúum jafnt). 
Skýrið rökin fyrir þessu ráði, reiknið út rentuna og sýnið, hvernig og hversu 
mikið hver þorpsbúi hagnist á þessu. 

                                                           

1  Þessi ritgerð er liður í rannsóknarverkefninu: „Umhverfisvernd, eignaréttindi og auðlindanýting,“ sem 
ég hef umsjón með hjá Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og í samstarfi við þrjár erlendar 
stofnanir, Cato Institute í Washington DC, BNA, Friedrich Naumann Stiftung í São Paulo, Brasilíu, 
og Instituto Millenium í Rio de Janeiro, Brasilíu. Dr. Markúsi Möller hagfræðingi eru þakkaðar 
gagnlegar ábendingar, þótt ekki séum við sammála um allt. 
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Samuelson upplýsir síðan, hver séu réttu svörin. Ef ekki er innheimt hærri renta af 
betra landinu A en verra landinu B, þá verður A ofnýtt og B vannýtt. Vinnuaflið 
skiptir sér þá milli A og B, uns meðalafrakstur verður jafn af báðum skikum. Ef fimm 
einingar vinnuafls (fimm landbúnaðarverkamenn) eru notaðar á A og ein eining á B, 
þá verður meðalafrakstur á mann 5,5 einingar uppskeru (5½ kornknippi). Heildar-
framleiðsla þorpsins verður sá afrakstur margfaldaður með fjölda verkamannanna eða 
samtals 33 einingar uppskeru (kornknippi). 

Eftir að innheimt er renta af A og B, breytist þetta. Þá flyst vinnuafl af A á B. 
Vinnuaflið skiptir sér þá milli A og B, uns jaðarafrakstur — ekki meðalafrakstur — 
verður jafn af báðum skikum. Fjórar einingar vinnuafls (fimm landbúnaðarverkamenn) 
verða notaðar á A og tvær á B. Jaðarafrakstur verður 4 einingar uppskeru. Heildar-
framleiðsla þorpsins verður 34 kornknippi, einu fleira en áður. Samuelson bendir hins 
vegar á, að laun (jaðarafrakstur) að frádreginni rentunni verða lægri en áður, 4 í stað 
5½, þótt heildarframleiðslan hafi aukist um eitt kornknippi. Þetta segir hann að sýni að 
innheimtumenn rentunnar, landeigendur, verðskuldi hana að minnsta kosti ekki alla. 
Þótt þjóðarbúið, sem í þessu dæmi er þorpið, græði í heild á því, að rentan sé innheimt, 
tapa einstakir verkamenn á því, ef rentan rennur ekki að minnsta kosti að einhverju 
leyti aftur til þeirra.  

Gallinn á sönnun Samuelsons 

Dæmi Samuelsons (1974) er um það, að samnýting leiði til ofnýtingar. Renta fari þá í 
súginn, og hana þurfi að endurheimta, innheimta. Sönnun hans á því, að landeigendur 
skapi engan arð og eigi þess vegna ekki að hirða jarðrentuna óskipta, er vissulega snjöll 
— og rétt, eins langt og hún nær. En með henni er ekki öll sagan sögð. Samuelson 
gerir í dæminu af þorpinu ráð fyrir aðvífandi landeiganda, einhvers konar óðalseiganda. 
Hvers vegna þarf þess með? Til er miklu einfaldari leið til að innheimta jarðrentuna. 
Hún er að hugsa sér í upphafi sömu sex þorpsbúa, sem eiga allt landið í sameiningu og 
erja það á þann veg, að afrakstur þeirra allra verði samur og jafn. Þetta er ekki kjör-
staða í skilningi hagfræðinnar, því að heildarframleiðsla þorpsins er minni en hún gæti 
verið. Síðan hlíta þeir ráði Ricardos um að innheimta rentu. En það gera þeir með því 
að skipta landinu á milli sín, svo að hver hinna sex þorpsbúa fái jafna reiti af skikunum 
A og B.  

Þá fæst sjálfkrafa sú niðurstaða, að vinnuaflið skiptist á milli skikanna tveggja á 
hagkvæmari hátt en áður (sé horft fram hjá hugsanlegu óhagræði af því fyrir mann að 
skipta vinnu sinni á milli tveggja misgóðra skika, en það er auðleyst í frjálsum við-
skiptum). Samuelson getur þess aðeins stuttlega í neðanmálsgrein, að einn nemandi 
sinn hafi leitt út þessa lausn á prófinu í janúar 1962. 

Myndun eignarréttar á landi þarf ekki að fela í sér, að aðvífandi landeigandi hrifsi 
landið af þeim, sem það hafa erjað, innheimti rentu, sem renni óskipt í vasa hans, og 
greiði landbúnaðarverkamönnunum sömu laun og tíðkast í öðrum atvinnugreinum 
(þótt eflaust hafi eitthvað þvílíkt stundum gerst). Hún getur líka falist í því, að landinu 
sé skipt upp á milli margra manna, sem þegar hafa erjað landið, svo að þeir breytist úr 
landbúnaðarverkamönnum í landeigendur. Á því tapar enginn, en sumir eða jafnvel 
allir græða, ekki síst þjóðarbúið. Þegar einstakar jarðir ganga síðan kaupum og sölum, 
er lagt á þær verð, sem endurspeglar gæði þeirra. Með myndun eignarréttar á landi fæst 
með öðrum orðum sjálfkrafa sú niðurstaða, sem Samuelson telur eins og Ricardo 
(1821) æskilega, — að reiknað sé með rentu af landi, misgott land beri mishátt verð og 
sé nýtt samkvæmt því. 

Því er við að bæta, að hér er gert ráð fyrir því, að allar einingar vinnuaflsins séu 
jafngóðar. En svo er auðvitað ekki. Menn eru sem kunnugt er misgóðir búmenn. Einn 
meginkosturinn við að skipta upp landinu og mynda framseljanlegan eignarrétt á því er, 
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að þá fer það að öðru jöfnu í frjálsum viðskiptum í hendur þeirra, sem best kunna 
með það að fara. Hinir snúa sér að öðrum störfum, flytjast til dæmis á sjávarsíðuna. 
Bændur fá aðhald af hinum frjálsa markaði, verða að laga framleiðslu sína að þörfum 
neytenda, og losna við það tímafreka amstur, sem fylgir því að taka ákvarðanir í sam-
einingu með öðrum þorpsbúum: Garður er granna sættir. 

Umferðartafir og ofveiði 

Dæmi Samuelsons (1974) er aðeins eitt af mörgum, sem hagfræðingar kunna um of-
nýtingu vegna samnýtingar, — óhagkvæma nýtingu á misgóðum gæðum, þegar renta 
af þeim er ekki innheimt. Annað alþekkt dæmi er frá breska hagfræðingnum Arthur C. 
Pigou (1920). Tveir misgóðir vegir liggja á milli tveggja borga, og fara aðeins flutninga-
bílar um þá báða. Annar vegurinn er þröngur, sléttur og beinn, hinn víður, krókóttur 
og holóttur. Pigou leiðir út á sama hátt og Samuelson, að við ókeypis aðgang að veg-
unum tveimur skiptist umferð flutningabílanna á milli þeirra svo, að meðalafrakstur 
verði jafn. Það merkir, að bílum fjölgar á þrönga veginum, uns tafirnar af því verða 
nógu miklar til þess, að það borgar sig fyrir suma vörubílstjórana að fara víða veginn. 
Þröngi vegurinn er ofnýttur, víði vegurinn vannýttur. Þetta má orða svo, að umferðar-
tafirnar á betri veginum geri að engu meiri gæði hans; þau fara í súginn. 

Lausn Pigous (1920) á þessum vanda var, að ríkið setti vegartolla á vegina tvo og 
hefði þá hærri á betri veginum. Eftir það skiptist umferð flutningabílanna á milli þeirra 
svo, að jaðarafrakstur verði jafn. Frank H. Knight (1924) benti hins vegar á, að Pigou 
hefði yfirsést önnur einföld lausn á málinu. Hún var, að vegirnir tveir væru í einkaeigu. 
Þá innheimta eigendur þeirra vegartollinn og stilla því svo til, að hann verði því hærri á 
betri veginum sem nemi auknum gæðum hans. Þá nýtast gæði hans að fullu, en fara 
ekki í súginn í umferðartöfum. 

Sönnun H. Scotts Gordons (1954) á því, að fiskveiðar séu óhagkvæmar við óheftan 
aðgang að fiskimiðum, er sama eðlis og dæmi Samuelsons og Pigous. Hann hugsar sér 
tvö misgóð fiskimið, sem nokkrir jafnstórir og –búnir bátar sæki, og leiðir út, að við 
óheftan aðgang skiptist sóknin á milli þeirra svo, að meðalafrakstur verði jafn. Það 
merkir, að bátunum fjölgar á betri miðunum umfram það, sem hagkvæmt getur talist. 
Of margir bátar sækja þau. Offjárfesting verður í fiskveiðum, vegna þess að ekki er 
innheimt renta af auðlindinni, sem þar er nýtt, fiskistofnunum. Rentan fer í súginn. 
Þegar íslenskir hagfræðingar og stjórnmálamenn hófu á áttunda tug tuttugustu aldar 
umræður um hagkvæma skipan fiskveiða, notuðu þeir þetta líkan Gordons. Sumir 
vildu innheimta rentuna með auðlindaskatti, aðrir láta eigendur fiskiskipanna, út-
gerðarmenn, innheimta rentuna, og varð sú leið fyrir valinu.2

Skapa útgerðarmenn engan arð? 

 

Fljótt á litið er talsverður munur á sveitaþorpi Samuelsons og fiskveiðum á Íslands-
miðum. Ýmis sjónarmið valda því, að auðlindaskattur kann að vera óheppilegur í 
þorpinu: Auðvelt er að skilgreina eignarrétt á einstökum landskikum, jörðum, og halda 
honum uppi. Erfitt er að gera greinarmun á þeim hluta verðmætis einstakrar jarðar, 
sem stafar af jarðarbótum bóndans, og þeim hluta, sem rekja má til misjafns örlætis 
náttúrunnar. Hvort sem eðlilegt væri að skipta ónumdu landi jafnt á milli manna eða 

                                                           

2  Bjarni Bragi Jónsson (1975) hóf þessar umræður. Hann hefur ásamt Þorvaldi Gylfasyni (1990) verið 
helsti formælandi auðlindaskatts. Sjálfur lagði höfundur til (Gissurarson, 1983), að framseljanlegum 
aflakvótum yrði úthlutað ókeypis. Einn helsti stuðningsmaður núverandi kvótakerfis í sjávarútvegi er 
Ragnar Árnason (1990). 
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ekki, er hitt staðreynd, að land hefur gengið kaupum og sölum öldum saman, svo að í 
verði einstakra jarða endurspeglast rentan af þeim; hún er því tekin með í reikninginn, 
eins og hagkvæmt er. Menn hafa þegar greitt fyrir hana, ef svo má segja. Hvorki þarf 
fjarlæga óðalseigendur né opinbera embættismenn til að innheimta rentuna, svo að 
hún fari ekki í súginn. Hún skapast sjálf og innheimtist við einkaeignarrétt og frjáls 
viðskipti. 

Í fiskveiðum virðast þessi sjónarmið síður eiga við. Auðvelt virðist vera að gera 
greinarmun á þeim tekjum útgerðarmanna, sem þeir hafa sjálfir skapað, og þeim 
tekjum, sem rekja má til auðlindarinnar, sjávarrentunni. Verð aflakvóta á uppboðs-
markaði endurspeglar sjávarrentuna. Útgerðarmenn geta ekki bætt auðlindina á sama 
hátt og bændur jarðir sínar. Hún er utanaðkomandi stærð, sem þeir hafa einungis 
öðlast rétt á að taka úr, ef svo má að orði komast. Er þess vegna ekki jafnhagkvæmt að 
minnsta kosti og hugsanlega hagkvæmara, að ríkið innheimti sjávarrentuna? Eftir sem 
áður fá útgerðarmenn umbun erfiðis síns í venjulegum tekjum. 

Hér skal ekki gengið lengra en að segja, að óvíst sé, að svarið sé játandi. Vel getur 
verið, að meiri arður skapist, ef útgerðarmenn eiga auðlindina, en ekki ríkið, og má í 
þeim skilningi segja, að sá arður skapist þeirra vegna, þótt eðlilegra sé að segja, að 
einkaeignarrétturinn skapi þann arð en einstakir útgerðarmenn. Þeir hagfræðingar, sem 
mælt hafa fyrir auðlindaskatti í sjávarútvegi, taka ekki nægilegt tillit til þess veruleika, 
sem aðilar málsins lifa og hrærast í. Þar eru þrjú sjónarmið mikilvægust.  

Þrjú sjónarmið 

Í fyrsta lagi má spyrja, hvernig þeir, sem nýtt hafa auðlind eins og fiskistofna árum og 
jafnvel áratugum saman, tækju því, væri aðgangur að miðunum skyndilega tak-
markaður við þá, sem gætu greitt skatt til ríkisins, svo að fyrirsjáanlega yrðu fjölmargir 
að hætta veiðum. Þetta er sennilega ástæðan til þess, að hér og víðar var sá kostur 
tekinn að úthluta aflakvótum eftir aflareynslu. Útgerðarmennirnir áttu mest í húfi og 
hefðu veitt hörðustu andspyrnuna við því að takmarka aðganginn að hinni tak-
mörkuðu auðlind. Þetta er sama sjónarmiðið og í þorpi Samuelsons: Einfaldast var og 
best fallið til sátta að innheimta rentuna með því að einkavæða jarðnæðið, skipta því 
upp á milli þorpsbúa.3

Í öðru lagi bendir bandaríski hagfræðingurinn Ronald Johnson (1995) á, að hegðun 
útgerðarmanna breytist, ef þeir gerast leiguliðar hjá ríkinu, en hætta að vera eigendur 
aflakvóta. Þá hafa þeir ekki sama beina og ótvíræða hag af því að hámarka til langs 
tíma arðinn af auðlindinni, fiskistofnunum. Leiðir Johnson rök að því, að við 
auðlindaskatt (eða opinbert uppboð á aflakvótum) muni þeir telja sér í hag að reyna að 
hafa áhrif á það, að leyfilegur hámarksafli verði sem mestur. Þeir muni vilja hirða sem 
mest úr auðlindinni á sem skemmstum tíma. Í fæstum orðum muni hegðun þeirra 
breytast í sama horf og var, á meðan aðgangur að hinni takmörkuðu auðlind var 
óheftur. 

 

Í þriðja lagi heldur Birgir Þór Runólfsson (1999) hagfræðingur því fram, að máli 
skipti, hvernig arðinum af auðlindinni, rentunni, sé ráðstafað, ef og þegar tekst að 
skapa hana. Ef ríkið tekur hann til sín í auðlindaskatti í stað þess, að hann renni í vasa 
útgerðarmanna, sem síðan noti hann til neyslu og fjárfestingar, er hætt við, að honum 
verði sóað í stjórnmálaátökum. Notar Birgir Þór í því sambandi hugtakið keppni að 

                                                           

3  Einhverjir kunna að spyrja, hvort málið varði ekki sjómenn eins og útgerðarmenn. Því er til að svara, 
að útgerðarmennirnir eru eigendur þess fjármagns, sem fest er í fiskveiðum. Offjárfestingarvandinn er 
vandi þeirra, ekki annarra. Tjónið vegna offjárfestingarinnar (sem stafar af kerfisgalla, vöntun á 
eignarrétti) lendir á þeim. Sjómennirnir starfa hins vegar á almennum vinnumarkaði, og undir 
eðlilegum kringumstæðum ráðast kjör þeirra þar.  
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aðstöðuhagnaði (rent-seeking). Því meira fé sem ríkið hefur til ráðstöfunar í margvíslegar 
millifærslur, því harðari og kostnaðarsamari verður keppni ýmissa hagsmunahópa um 
þetta fé. Menn hætta að vísu að gera út tvo báta til að ná afla, þar sem einn hefði 
dugað. En þess í stað nota þeir ærið fé til að beina til sín framlögum úr ríkissjóði. 
Menn éta með því upp ávinninginn af aukinni hagkvæmni. Sóun á landi tekur við af 
sóun á sjó.  

Samantekt 

Niðurstaðan hér er, að meiri arður kunni að skapast af fiskveiðum fyrir þjóðarbúið, ef 
útgerðarmenn fá að innheimta sjávarrentuna og ráðstafa henni en geri ríkið það. Í 
þeim skilningi megi svara spurningunni í fyrirsögn þessarar greinar játandi. Þetta styðst 
við þrjú sjónarmið. Hið fyrsta er, að arðurinn skapist ekki, sjávarrentan endurheimtist 
ekki, nema hagkvæmu skipulagi sé komið á, og það takist ekki, nema útgerðarmenn 
sætti sig við breytinguna. Annað sjónarmiðið er, að arðurinn verði meiri af auðlindinni 
en ella, ef útgerðarmenn hafi beinan og ótvíræðan hag af því. Þriðja sjónarmiðið er, að 
arðinum verði að miklu leyti sóað, ef ríkið reynir að hirða hann.  
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Hamingja, stjórnmálaafstaða og 
efnahagshrunið 

Hulda Þórisdóttir 

Á árunum fyrir efnahagshrunið 2008 sætti það vart lengur tíðindum þegar fréttir 
bárust af alþjóðlegum mælingum sem sýndu að Íslendingar væru meðal hamingju-
sömustu þjóða heims, ef ekki sú allra hamingjusamasta („Íslendingar eru“, 2003; 
„Iceland is“, 2006; „Iceland happiest“, 2007). Ekki eru enn ljós langtímaáhrif hrunsins 
á hamingju landsmanna en kannanir Lýðheilsustöðvar árin 2008 og 2009 benda til 
lítilla breytinga enn sem komið er (Lýðheilsustöð, 2009). En má vera að hrunið hafi 
haft misjöfn áhrif á ólíka hópa fólks? Er möguleiki að efnahagshrunið og þær róttæku 
samfélagslegu breytingar sem það hafði í för með sér, að minnsta kosti til skemmri 
tíma litið, hafi dregið úr hamingju sumra en jafnvel aukið hana hjá öðrum? Þessi 
rannsókn byggir á kenningum og fyrri rannsóknum um tengsl stjórnmálaafstöðu við 
hamingju og er tilgangur hennar tvíþættur. Í fyrsta lagi að meta hvort bandarískar og 
evrópskar niðurstöður rannsókna á tengslum stjórnmálaafstöðu og hamingju komi 
einnig fram meðal Íslendinga. Í öðru lagi að prófa tilgátu leidda af fyrri rannsóknum 
um möguleg áhrif efnahagshrunsins á tengsl stjórnmálaafstöðu og hamingju. 

Skoðanakannanir meðal Bandaríkjamanna hafa sýnt að allt frá árinu 1972 hafa 
repúblikanar og þeir sem telja sig hægra megin við miðju verið líklegri en demókratar 
og þeir vinstra megin við miðju til að segjast mjög hamingjusamir (Taylor, Funk og 
Craighill, 2006; Taylor, 2008). Í Evrópu hafa þeir sem staðsetja sig hægra megin við 
miðju á vinstri-hægri kvarðanum einnig talið sig hamingjusamari en þeir til vinstri 
(Alesina, Di Tella og MacCulloch, 2004). Skýringar á þessum muni liggja að einhverju 
leyti í bakgrunnsbreytum. Í Bandaríkjunum eru repúblikanar til að mynda líklegri en 
demókratar til að vera trúaðir en trú hefur jákvæða fylgni við hamingju (Haidt, 2006). 
Þá segjast miðaldra einstaklingar síður hamingjusamir en þeir sem eldri og yngri eru 
(Blanchflower og Oswald, 2004).  

Bakgrunnsbreytur skýra þó ekki nema lítinn hluta af tengslum hamingju og 
stjórnmálaafstöðu. Í rannsókn frá árinu 2008 leituðu Napier og Jost sálfræðilegra 
skýringa á þessu sambandi. Fyrri rannsóknir hafa sýnt að hægrisinnaðir eru líklegri en 
vinstrisinnaðir til þess að trúa því að samfélagið sé í eðli sínu sanngjarnt, innviðir þess 
réttlátir og að þeir sem leggi hart að sér hljóti umbun til samræmis við erfiðið (Jost, 
Nosek og Gosling, 2008). Enn fremur eru einstaklingar sem hafa slíka trú á sanngirni 
samfélagsins almennt ánægðari með lífið, og segjast upplifa fleiri jákvæðar og færri 
neikvæðar tilfinningar en þeir sem telja samfélagið óréttlátt (Lerner, 1980; Major, 1994; 
Napier, Thorisdottir og Jost, 2010; Wakslak, Jost, Tyler og Chen, 2007). Ef út frá því 
er gengið að flest fólk telji æskilegt að samfélagið sé réttlátt og sanngjarnt þá ógnar 
augljós ójöfnuður, sem ekki er auðveldlega skýrður með mismunandi framlagi 
einstaklinga, hugmyndum fólks um réttlæti. Napier og Jost settu fram þá tilgátu að trú 
á sanngirni samfélagsins geti við þær aðstæður virkað sem nokkurs konar stuðpúði 
gagnvart ójöfnuði, þar með töldum efnahagslegum ójöfnuði. Þar sem hægrisinnaðir 
eru líklegir til þess að telja ójöfnuð óhjákvæmilegan ef ekki æskilegan (Jost, Glaser, 
Kruglanski og Sulloway, 2003), leiðir af því að efnahagslegur ójöfnuður í samfélaginu 
ætti síður að hafa neikvæð áhrif á hamingu þeirra heldur en vinstrisinnaðra. Tölfræði-
greiningar á þremur líkindaúrtökum Bandaríkjamanna, þar af einu sem náði yfir 30 ára 
tímabil, og níu Evrópulöndum studdu tilgátu Napier og Jost (2008) þess efnis að 
afstaða til ójöfnuðar miðli tengslum stjórnmálaafstöðu og hamingju. Niðurstöður 
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þeirra leiddu með öðrum orðum í ljós að möguleg ástæða þess að hægrisinnaðir segjast 
hamingjusamari en vinstrisinnaðir er sú að þeir eiga auðveldara með að sætta sig við 
og jafnvel réttlæta efnahagslegan ójöfnuð í samfélaginu.  

Á Íslandi, rétt eins og í nágrannalöndum okkar, nota lærðir jafnt sem leikir vinstri-
hægri kvarðann þegar talað er um stjórnmálaafstöðu. Til að mynda má án ágreinings 
raða fjórum helstu stjórnmálaflokkum landsins frá vinstri til hægri í eftirfarandi röð: 
Vinstri-græn, Samfylking, Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur. Þrátt fyrir 
almenna notkun á vinstri-hægri hugtakinu hafa ekki verið gerðar rannsóknir á því hvað 
nákvæmlega felst í því þegar Íslendingar skilgreina sig til vinstri eða hægri á stjórn-
málarófinu. Íhaldssemi, eins og hún endurspeglast gjarnan í öðrum löndum í við-
horfum til félagslegra mála á borð við fóstureyðingar, trúmál eða réttindi samkyn-
hneigðra, hefur ekki vakið upp teljandi deilur í íslensku samfélagi undanfarin ár né 
hafa stjórnmálaflokkar sett slík mál á oddinn. Munurinn á hægri og vinstri í hugum 
Íslendinga markast líklega einkum af afstöðu til efnahagsmála, þá fyrst og fremst af því 
hvert sé hlutverk ríkisins í að tryggja efnahagslega velsæld og jöfnuð (sjá vísbendingar 
þess efnis í Ólafur Þ. Harðarson, 1995; Thorisdottir og Jost, í prentun). Það má því 
gera ráð fyrir því að röksemdafærsla Napier og Jost um ástæðu þess að hægrisinnaðir 
séu hamingjusamari en vinstrisinnaðir eigi einnig við á Íslandi.  

Hagfræðingar hafa fengist talsvert við að meta áhrif bæði einstaklings- og þjóðar-
tekna á hamingju. Svo virðist sem að á hverjum tíma sé jákvætt samband á milli ein-
staklingstekna og hamingju en að tekjuaukning valdi ekki aukningu á hamingju fólks til 
lengri tíma litið (Kahneman, Krueger, Schkade, Schwarz og Stone, 2006). Einnig eru 
ríkari þjóðir hamingjusamari en fátækar en um það er deilt hvort auknar þjóðartekjur 
leiði til varanlegrar aukningar á hamingju (Stevenson og Wolfers, 2008; Di Tella og 
MacCulloch, 2008). Í ljósi þessa má reikna með að hamingja Íslendinga hafi heldur 
sigið niður á við í kjölfar efnahagshrunsins því þá lækkuðu meðaltekjur einstaklinga 
(að minnsta kosti kaupmáttur). Efnahagshrunið hafði þó ekki einungis breytingar á 
tekjum fólks í för með sér. Samkvæmt útreikningum á Gini stuðli jókst ójöfnuður í 
íslensku samfélagi á árunum fyrir hrun. Stuðullinn var 24,1 árið 2004 en fór upp í 28,0 
árið 2007 (Hagstofa Íslands, 2010). Á sama tíma var líka talsverð fjölmiðlaumfjöllun 
um ofurlaun innan fjármálageirans (sjá til dæmis „Óábyrg ofurlaun“, 2006) og aukinn 
launamun í samfélaginu („Tekjubilið breikkar“, 2007). Þá sýndi skoðanakönnun 
Capacent Gallup í apríl árið 2007 að til samræmis við reikninga Hagstofu Íslands og 
fjölmiðlaumfjöllun þá taldi 71% Íslendinga ójöfnuð í samfélaginu hafa aukist á 
síðastliðnum fjórum árum („Skoðanakönnun Capacent“, 2007). Hrunið dró að öllum 
líkindum úr skynjun fólks á launaójöfnuði í samfélaginu. Í fyrsta lagi var það alkunna 
að við gjaldþrot bankanna missti margt hálaunafólk innan fjármálageirans vinnu sína 
og risavaxnir kaupaukar voru úr sögunni. Í öðru lagi tók vinstri stjórn við völdum sem 
hækkaði skatta með margvíslegum hætti, til dæmis með hátekjuskatti. Til samræmis 
sýna útreikningar Hagstofu Íslands að Gini stuðullinn lækkaði árið 2008 niður í 27,3 
(stuðullinn hefur þó hækkað aftur og var 29,6 árið 2009). Ef sú kenning er rétt að ein 
ástæða þess að vinstrisinnaðir mælast ekki eins hamingjusamir og hægrisinnaðir sé sú 
að þeir þoli síður ójöfnuð í samfélaginu, ætti efnahagshrunið með tilheyrandi breyting-
um á skynjuðum ójöfnuði að hafa dregið minna úr hamingju vinstrisinnaðra en þeirra 
til hægri.  

Þær tilgátur sem settar hafa verið fram hér að framan og prófaðar verða í þessari 
rannsókn eru því eftirfarandi: 

 
1. Jákvæð fylgni er á milli þess hversu langt til hægri fólk staðsetur sig á vinstri-

hægri kvarðanum og hversu hamingjusamt það segist vera. 
2. Viðhorf til efnahagslegs ójöfnuðar skýrir tölfræðilega sambandið á milli 

vinstri-hægri og hamingju. Með öðrum orðum er ein ástæða neikvæðs 
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sambands vinstrisinnaðrar stjórnmálaafstöðu og hamingju sú að fólk til vinstri 
er ósáttara við efnahagslegan ójöfnuð í samfélaginu en hægrisinnaðir. 

3. Sé tilgáta 2 rétt, ætti hamingja fólks til vinstri ekki að hafa beðið eins mikinn 
hnekki við efnahagshrunið og þeirra til hægri. 

Aðferð 

Í þessari rannsókn voru greind gögn úr umfangsmikilli langsniðsrannsókn á vegum 
Lýðheilsustöðvar sem nefnist Heilsa og líðan Íslendinga (Lýðheilsustöð, 2010; sjá einnig á 
http://www.lydheilsustod.is/rannsoknir/heilsa-og-lidan-2007/). Heilsa og líðan Íslend-
inga er samþykkt af Vísindasiðanefnd og unnin í samstarfi við Krabbameinsfélag 
Íslands, Landlæknisembættið, Landspítalann og Vinnueftirlitið, auk sérfræðinga hjá 
Háskóla Íslands, Háskólanum á Akureyri og Háskólanum í Reykjavík. Rannsóknin, 
sem er póstkönnun, var fyrst lögð fyrir árið 2007. Aftur var ráðist í framkvæmd 
hennar haustið 2009 til þess að meta áhrif hrunsins á heilsufar þjóðarinnar. Árið 2007 
voru sendir út spurningalistar til slembiúrtaks 9.711 Íslendinga á aldrinum 18-79 ára en 
5.906 svör skiluðu sér sem er 60,8% svarhlutfall. Árið 2009 var aftur sendur út 
spurningalisti til allra þeirra sem svöruðu árið 2007 og höfðu samþykkt skriflega að 
taka þátt í framhaldsrannsókn. Alls bárust þá 4079 gild svör sem er 42,0% svarhlutfall 
af upphaflegu úrtaki og jafnframt sá fjöldi þátttakenda sem notast er við í þessari 
rannsókn. 

Hamingja var metin árin 2007 og 2009 með spurningunni: „Þegar á heildina er litið, 
hversu hamingjusama/n telur þú þig vera?“ og var svarkvarðinn frá 1 (mjög 
óhamingjusöm/-samur) til 10 (mjög hamingjusöm/-samur). Allar aðrar breytur 
notaðar í þessum greiningum voru einungis mældar árið 2009. Spurt var um stjórn-
málaafstöðu árið 2009 með spurningunni: „Í stjórnmálum er oft talað um „vinstri“ og 
„hægri‘, hvar myndir þú staðsetja sjálfa/n þig á eftirfarandi kvarða þar sem 0 þýðir 
lengst til vinstri og 10 þýðir lengst til hægri.“ Viðhorf til efnahagslegs ójöfnuðar var 
einnig metið árið 2009 með því að svarendur tóku afstöðu til fullyrðingarinnar: 
„Launamunur á Íslandi er of mikill“ og voru svör gefin á kvarðanum 1 (mjög ósam-
mála) til 5 (mjög sammála). Þess var gætt að mælingin á viðhorfi til ójöfnuðar jafngilti 
ekki mælingu á hugmyndafræði. Það er að segja, einungis var spurt hvort fólk áliti 
launamun á Íslandi vera of mikinn en ekki hvað það áliti um orsakir hans eða 
mögulegar lausnir. Það var til dæmis ekki spurt hvort fólk teldi að tekjuháir ættu að 
borga hærri skatta en þeir sem lægri tekjur hafa eða hvort það sé hlutverk ríkisins að 
draga úr ójöfnuði. Til viðbótar við þessar meginbreytur rannsóknarinnar var leiðrétt 
fyrir áhrif eftirtalinna bakgrunnsbreyta: Kyn (0 = karl, 1 = kona), menntun (10 bila 
kvarði frá barnaskólaprófi til doktorsprófs), heildartekjur svarandans (10 bila kvarði) 
og aldur í árum árið 2009. Einnig var leiðrétt fyrir aldur í öðru veldi þar sem 
rannsóknir hafa sýnt að yngra og eldra fólk er hamingjusamara en fólk um miðjan 
aldur (Blancflower og Oswald, 2004). Allar frumbreytur (að undanskildu kyni) voru 
miðjaðar um meðaltal. Notuð var vigt til að fá prósentutölur eins og kynja, búsetu og 
aldursskipting þjóðarinnar var árið 2007. 

Niðurstöður 

Lýsandi tölfræði 
Árið 2007 var hamingja á kvarðanum 1-10 að meðaltali 7,99 (Sf = 1,76) og árið 2009 
var meðaltalið 7,89 (Sf = 1,76). Í báðum tilvikum var dreifingin neikvætt skekkt, 
tíðasta gildi og miðgildi var 8. Að meðaltali var stjórnmálaafstaða á kvarðanum 0-10 

http://www.lydheilsustod.is/rannsoknir/heilsa-og-lidan-2007/�
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mjög nálægt miðju, eða M = 5,16 (Sf = 2,35) og eins og sjá má á mynd 1 speglaðist 
dreifing nokkuð jafnt um miðju.  

 

 

Mynd 1. Stjórnmálaafstaða svarenda, eða dreifing á vinstri-hægri kvarðanum (0-10) 
 
Bæði árin 2007 og 2009 mátu um 40% svarenda hamingju sína 9 eða 10 á 

kvarðanum 1 - 10. Á mynd 2 má sjá hlutfall þeirra sem staðsettu sig í þessum tveimur 
efstu þrepum hamingju eftir því hvort þeir sögðust vera til vinstri við miðju (0 - 4), á 
miðju (5) eða hægra megin við miðju (6 - 10). Eins og sjá má, mátu 45% hægrisinnaðra 
hamingu sína sem 9 eða 10 árið 2007 en það hlutfall hafði lækkað niður í 43% árið 
2009. Fólk til vinstri var mun ólíklegra til að meta sig í hæsta hamingjuflokki, eða 36% 
árið 2007 en 38% 2009. Hægrisinnuðum fækkaði því eilítið í flokki þeirra hamingju-
sömustu milli kannana á meðan vinstrisinnuðum fjölgaði.  

 

 

Mynd 2. Hlutfall svarenda eftir stjórnmálaafstöðu sem mátu hamingju sína 9 eða 10 á 
kvarðanum 1 - 10 
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Fylgnifylki helstu breyta rannsóknarinnar má sjá í töflu 1. Eins og sjá má í töflunni 
minnkar andúð á launaójöfnuði eftir því sem svarandi metur sig lengra til hægri en 
fylgnin er þó langt því frá að vera svo há að hún nálgist samtvinnun breyta. 

 

Tafla 1. Fylgnifylki (r) fyrir helstu breytur rannsóknarinnar 

 
 

Tilgáta 1 
Tveggja þrepa fjölbreytuaðhvarfsgreining var notuð til að prófa þá tilgátu að því lengra 
sem svarendur staðsetji sig til hægri á vinstri-hægri kvarðanum því hamingjusamari 
segist þeir vera. Í fyrsta þrepi var því stjórnmálaafstaða látin spá fyrir um hamingju 
árið 2009 og í öðru þrepi var bakgrunnsbreytum bætt við. Eins og sjá má í fyrsta þrepi 
í töflu 2, var marktækt jákvætt samband á milli stjórnmálaafstöðu og hamingju. Í þrepi 
tvö má sjá að þetta samband hélst marktækt þegar leiðrétt var fyrir kyn, aldur, aldur í 
öðru veldi, menntun og heildartekjur svarenda. Því er stjórnmálaafstaða til hægri 
marktækt tengd því að fólk telji sig hamingjusamara. 

 

Tafla 2. Óstaðlaðir hallastuðlar fjölbreytuaðhvarfsgreiningar á mati svarenda á eigin hamingju 
(1 - 10) í könnuninni Heilsa og líðan 2009. Staðalvillur í sviga 

 
 

Tilgáta 2 
Þegar andúð á launaójöfnuði var bætt inn í fjölbreytuaðhvarfslíkanið í þrepi 3 spáði sú 
andúð marktækt fyrir um lægri hamingju og reyndist þá jafnfamt samband stjórnmála-
afstöðu og hamingju ekki lengur marktækt. Í framhaldi var gerð miðlunargreining til 
að prófa tilgátuna að viðhorf til efnahagslegs ójöfnuðar skýri, að minnsta kosti að 
hluta til, samband stjórnmálaafstöðu og hamingju. Reiknuð var aðhvarfsgreining þar 
sem stjórnmálaafstaða spáði fyrir um viðhorf til ójöfnuðar og leiðrétt var fyrir sömu 
bakgrunnsbreytur og áður. Niðurstaða sýndi marktækan hallastuðul fyrir stjórnmála-
afstöðu, b = -0.086, St.v. = 0,005, p < ,001. Sobel próf (Baron og Kenny, 1986) 

Hamingja 2007 Hamingja 2009 Andúð á launaójöfnuði

Vinstri-hægri 0,082*** 0,052*** -0,287***
Hamingja 2007 0,568*** -0,055***
Hamingja 2009 -0,080***
* p  <  ,05. ** p  < ,01. *** p  < 0,001

Frumbreyta Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3

Vinstri-hægri 0,037 (0,029)** 0,031 (0,012)** 0,021 (0,013)

Heildartekjur 0,088 (0,015)*** 0,080 (0,015)***

Menntun 0,029 (0,010)** 0,024 (0,010)*

Kyn 0,115 (0,061) 0,130 (0,061)*

Aldur 0,003 (0,002) 0,004 (0,002)*

Aldur2 0,001 (0,0001)*** 0,001 (0,0001)***

Andúð á launaójöfnuði -0,125 (0,039)**

* p  <  ,05. ** p  < ,01. *** p  < 0,001

Greiningar byggja á 3.630 svörum.
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staðfesti, eins og spáð hafði verið, að andúð á launaójöfnuði veitir tölfræðilega 
marktæka skýringu á lægri hamingju vinstrisinnaðra, Sobel próf = 3,00, p < 0,01. 

 

Tilgáta 3 
Að lokum var prófuð sú tilgáta að breyting á eigin mati á hamingju fyrir og eftir 
efnahagshrun tengist stjórnmálafstöðu. Eins og sjá má í töflu 1 var lægri fylgni á milli 
hamingju og stjórnmálaafstöðu árið 2009 en árið 2007. Til þess að meta tölfræðilega 
marktækar breytingar á hamingju voru gildin fyrir hamingju hvers svaranda árið 2009 
dregin frá hamingju hans árið 2007. Niðurstaðan var því mismunagildi þar sem 
neikvæð tala merkir að svarandi hafi talið sig óhamingjusamari árið 2009 samanborið 
við árið 2007, en jákvæð tala að hann hafi talið sig hamingjusamari. Til að prófa 
tilgátuna var því næst keyrð fjölbreytuaðhvarfsgreining þar sem stjórnmálaafstaða var 
frumbreyta en breytingar á hamingju fylgibreyta. Leiðrétt var fyrir sömu bakgrunns-
breytur og áður. Eins og sjá má í töflu 3 spáði stjórnmálaafstaða marktækt fyrir um 
breytingar á hamingju milli áranna 2007 og 2009 með þeim hætti að hamingja svarenda 
lengra til hægri lækkaði meira á milli ára en hamingja vinstrisinnaðra. Hallastuðull 
stjórnmálaafstöðu hélst marktækur þegar leiðrétt var fyrir bakgrunnsbreytur. Tilgáta 3 
var því studd. 

 

Tafla 3. Óstaðlaðir hallastuðlar fjölbreytuaðhvarfsgreiningar á breytingu á hamingju milli 
áranna 2007 og 2009 í könnuninni Heilsa og líðan 2009. Staðalvillur í sviga 

 

 

Umræða 

Niðurstöður tölfræðigreininga styðja tilgáturnar þrjár sem settar voru fram í upphafi. Í 
fyrsta lagi voru endurteknar niðurstöður erlendra rannsókna um tengsl stjórnmála-
afstöðu og hamingju. Nánar til tekið, því lengra til hægri sem fólk staðsetur sig á 
vinstri-hægri kvarðanum því hamingjusamara segist það vera. Til samræmis við tilgátu 
tvö sýndu niðurstöður að tengsl stjórnmálaafstöðu og hamingju héldust ekki marktæk 
þegar afstaða til launaójöfnuðar var tekin inn í myndina. Marktækar niðurstöður 
miðlunargreiningar sýndu að viðhorf til launaójöfnuðar skýrir (að minnsta kosti að 
hluta) samband stjórnmálaafstöðu og hamingju. Í ljósi þess að stuðningur fékkst við 
tilgátu tvö var því spáð í tilgátu þrjú að í kjölfar efnahagshrunsins hafi hamingja þeirra 
til vinstri ekki beðið eins mikinn hnekki og þeirra til hægri. Þessu var spáð vegna þess 
að efnahagshrunið er almennt álitið hafa dregið úr ofurlaunum nokkurs konar 
fjármála- og útrásaryfirstéttar og umræðan í samfélaginu á þá leið að launajöfnuður 

Frumbreyta Þrep 1 Þrep 2

Vinstri-hægri -0,024 (0,011)* -0,027 (0,011)*

Heildartekjur -0,010 (0,013)

Menntun -0,009 (0,009)

Kyn -0,126 (0,055)*

Aldur -0,005 (0,002)**

Aldur2 0,0001 (0,0001)*

* p  <  ,05. ** p  < ,01. *** p  < 0,001

Greiningar byggja á 3.598 svörum.
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hafi þar með aukist. Ef það er rétt að andúð vinstrisinnaðra á efnahagslegum ójöfnuði 
í samfélaginu sé ein orsök þess að þeir álíti sig síður hamingjusama en hægrisinnaðir, 
ætti efnahagshrunið því að hafa dregið úr þessum muni. Niðurstöður aðhvarfs-
greiningar studdu þessa röksemdafærslu og þar með þriðju tilgátu.  

Þótt niðurstöður aðhvarfsgreininga hafi þar með tölfræðilega stutt allar tilgátur er 
ljóst að áhrifastærð var í öllum tilvikum lítil og ber að varast að alhæfa um of út frá 
þeim um raunverulegan mun á hamingju hægri- og vinstrisinnaðra. Eins og sjá mátti í 
töflu 1 var fylgni hamingju árið 2009 og stjórnmálaafstöðu r = 0,052, p < 0,001, og 
skýrði stjórnmálaafstaða undir 1% í heildardreifingu á hamingju. Raunar skýrðu bak-
grunnsbreyturnar kyn, aldur, menntun og tekjur einnig lítinn hluta hamingju eða 
samtals um 2% af heildardreifni. Það er því ljóst að aðrir þættir en þeir sem prófaðir 
voru í þessari rannsókn eru megináhrifavaldar fyrir hamingju fólks. Ein ástæða lítilla 
áhrifastærða í þessari rannsókn getur falist í því að helstu breytur rannsóknarinnar, 
stjórnmálaafstaða og hamingja, voru mældar með einni spurningu. Það er þekkt að 
áreiðanleiki slíkra breyta er lægri en breyta sem eru samsettar úr nokkrum spurningum 
um sama efni og kemur það iðulega til lækkunar áhrifastærða (Kruger og Schkade, 
2008). Framtíðarrannóknir ættu því að meta báða þessa þætti með nokkrum spurning-
um. Í þessari rannsókn var enn fremur einungis notast við tekjur svarenda sjálfra en 
ekki tekið tillit til heildartekna allra heimilismanna né fjölda í heimili. Það hefur líklega 
ekki skipt sköpum þar sem áhrif tekna voru ekki skoðuð sérstaklega heldur einungis 
leiðrétt fyrir áhrif þeirra. Áhrif bæði einstaklings og þjóðartekna á hamingju eru þó 
stórt rannsóknarefni í hamingjurannsóknum (sjá Di Tella og MacCulloch, 2008; 
Kahneman o.fl., 2006) og má gefa þeim nánari gaum í framtíðargreiningum en hér var 
gert. 

Markmið þessarar rannsóknar var ekki að skilja hvað ákvarðar hamingju heldur að 
prófa þá tilgátu að þrátt fyrir að aragrúi þátta hafi áhrif á hamingju hvers einstaklings 
þá megi engu að síður finna kerfisbundinn mun á hamingju eftir stjórnmálaafstöðu. 
Hér var greint í fyrsta sinn frá tengslum stjórnmálaafstöðu og hamingju meðal 
Íslendinga þar sem í ljós kom sama mynstur og fundist hefur í Evrópu og Banda-
ríkjunum. En niðurstöður þessarar rannsóknar eru einkum áhugaverðar út frá 
kenningalegu sjónarhorni. Niðurstöður sem sýna breytingu á tengslum hamingju og 
stjórnmálaafstöðu fyrir og eftir hrun eru viðbót við fyrri þekkingu og til samræmis við 
kenningar (Napier og Jost, 2008; Wakslak o.fl., 2007) um að það virki sem stuðpúði á 
óhamingju að hafa tilhneigingu til að álíta samfélagið sanngjarnt.  
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State security or human security and the 
security debate in international relations 

An Icelandic perspective 

Jakob Þór Kristjánsson 

The intent of this paper is to analyse the concept of security and to show how the 
international security debate influenced Icelandic security policy in the late twentieth 
century. Traditional definitions of security – which focus on state actions and concen-
trate on power politics, emphasising state power and military might – dominated the 
security debate from the late 1940s. In 1980s and after the Cold War in the 1990s it 
became more popular to focus on human/individual security: emphasizing economic 
security, societal security, environmental security, political security, poverty, human 
rights and cultural security. This has been termed as a broadening of the security 
concept.  

The article focuses on how Icelandic security priorities changed as the Cold War 
cooled down and finally ended. The security literature in international relations will be 
analysed and an overview presented on why and how a broader security definition was 
introduced in the 1980s. This overview will be used to show how a broader meaning 
of security influenced the security policy of Iceland. This will be done by analysing 
speeches in the Icelandic parliament by the country’s foreign and prime ministers 
from 1971 to 1995 in order to trace how and when the broader definitions of security 
were introduced into the security policy of Iceland.  

The evolution of the security debate 

After the end of the Second World War and during most of the Cold War period state 
security had a priority for states. Security was seen in military terms and linked to 
states and alliances. These challenges where not simply external military threats, they 
also included ideological, economic and social dangers. Nonetheless, the ‘contest’ 
between the two super powers, the United States and the Soviet Union, early on took 
for granted the notion that the sovereign state was the principal actor on the world 
stage where it had to protect its interests to ensure its survival. Or more bluntly put: it 
became widely acknowledged that “international politics, like all politics, is a struggle 
for power” (Morgenthau, 1973, p. 27). Hence, the definition of security soon after the 
start of the Cold War “narrowed down to a largely military focus under pressure of 
nuclear arms race marked by rapid, sustained, and strategically important improve-
ments in technology” (Buzan, 1997, p. 6). The state was the main actor and its 
principal aim was survival in a bipolar world dominated by the two nuclear powers. 

When the Cold War was cooling down many scholars began to redefine the 
concept of security, as the narrow state centric definition of security tended “to focus 
on material capabilities and the use and control of military forces by states” 
(Katzenstein, 1996, p. 9). They suggested that a broader definition was needed instead 
of the narrow military security definition that had dominated international relations. In 
short, they were arguing that the time had come to include a wider perspective when 
potential threats to nations are discussed and evaluated – such as migration, human 
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rights and economic and environmental issues (Mathews 1989; Moran, 1990; Ullman, 
1983; Weiner, 1992).  

What followed was a discussion that tried to deepen the debate on security studies 
where the aim was either to move “down to the level of individual or human security 
or up to the level of international or global security, with regional and societal security 
as possible intermediate point” (Krause & Williams, 1996, p. 230). While Walt (1991) 
maintained that even though ‘non-military phenomena’ like poverty, AIDS, and the 
likelihood of environmental hazards could become a threat to ‘states and individuals’ 
this kind of broadening the security concept did run “the risk of expanding security 
studies excessively; by this logic, issues such as pollution, disease, child abuse, or 
economic recessions could all be viewed as threats to security” (Walt, 1991, p. 213).  

In 1994, the United Nations Development Program published a report where it 
introduced the concept of human security: The report states that security had been 
defined too narrowly: It should be broadened beyond “security of territory [and] 
external aggression”. Instead, the meaning of security should include “ordinary 
people’s concerns” which were forgotten during the Cold War. “For many of them, 
security symbolized protection from the threat of disease, hunger, unemployment, 
crime, social conflict, political repression and environmental hazards” (UNDP, 1994, 
p. 22). In short, the report argued that human security was a ‘universal concern’.  

In the 1980s and 1990s security got politicized as the narrow state centric 
definition of security, the threat of use of force was challenged by a broader 
understanding of the term. In essence, the meaning of security was widened out 
referring to new and more important threats such as societal security, environmental 
security, economic security, human security, gender security, migration and cultural 
security. The term evolved from national security studies, which focused primarily on 
military science to strategic studies that researched grand strategy during the Cold War 
to international security studies at the end of it examining both military security and 
non-military security issues including the reasons for conflicts (Fierke, 2007, p. 16).   

Iceland: the security policy 

When Iceland decided to join NATO in 1949 it based its security policy on the 
military alliance and later on the defence agreement with the United States of America 
in 1951. The main interest of the Icelandic economy was the export of fish. It became 
clear to Icelandic governments that if unregulated fishing by foreign vessels close to 
Icelandic shores was to go on unhindered, the main source of the island’s income 
would fall dramatically. This process might even endanger the survival and security of 
the nation. The Icelanders considered this an international issue and therefore 
presented the matter to the United Nations, hoping to gain international recognition 
of the right to preserve the fish stocks and to further extend the fishing zone around 
the island (Valdimar Unnar Valdimarsson, 1993, p. 240). 

There are some reasons to believe that the Icelandic political elite, during the 
extension of the fishing zone from 4 miles in 1952 to 200 miles in 1976, understood 
that the unique strategic position of the island in the North Atlantic created an 
opportunity to use the bipolar system of the Cold War to Iceland’s advantage. Corgan 
(2002) argues that the Icelandic political elite made a “logical connection between core 
national values and concrete interests that must be defended” (Corgan, 2002, p. 99). 
Others suggest that Iceland’s foreign policy/security decisions during the period were 
more based on domestic politics where nationalism and sovereignty played a big part 
and were not so much based on international security issues. As Valur Ingimundarson 
(1996) states that the Icelandic people did not define ‘national security’ only as a threat 
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from a foreign state. In Iceland it was considered to be important to safeguard the 
Icelandic nationality and culture.  

The broadening of security in Iceland 

The following section is divided into four parts. The aim is to show how the Icelandic 
security debate changes from 1970 to 1995 as broader security definitions are 
introduced into the security policy of Iceland. When Icelandic policy makers decide to 
become more active internationally after the Cold War, that demonstrates a 
correlation between that decision and the broadening of the security concept and the 
policy presented after 1990.  

The 1970s 
In the early 1970s security was defined narrowly. The Icelandic political elite began to 
move gradually away from the ‘narrow’ state centric definition of security and towards 
a broader definition of security. At the end of the decade a broadening of security is 
hinted at. In 1971 the left wing government of the Progressive Party, the Union of 
Liberals and Leftists and the People’s Alliance announced its intent to terminate the 
defence pact with the USA and shut down the military base in Iceland. At the same 
time a parliamentary resolution was proposed to the Icelandic parliament by the 
opposition, where it was suggested that Iceland should reassess its security needs. The 
proposal suggested that: 

 
• Iceland should examine the value of the North Atlantic Treaty 

Organization for the security of Iceland.  
• Iceland should investigate the increased navy activity by the superpowers 

in the North Atlantic. 
• The value of the radar stations and fighter planes1

• Iceland’s opportunities to participate in surveying the North Atlantic, at 
least over the territorial waters of Iceland, should be examined and the 
100-mile pollution zone on sea around Iceland monitored (Jón Ármann 
Héðinsson, 1971).   

 based in Iceland for 
the security of the country and NATO should be examined. 

 
This proposal is interesting for several reasons. Security is defined narrowly with a 

focus on the state and its security needs. Military aspects of security are central and 
broader security definition is not included. The value of territorial waters and 
pollution in them is highlighted; one explanation is the issue of fishing rights and the 
protection of the fishing stock. Thus, the control over the fishing zone is connected 
with security affairs of the state. 

In 1974 the left wing government is no longer in office and the Independence 
Party and the Progressive Party are in power. The new prime minister of the 
Independence Party Hallgrímsson (1974) explains the security policy of his pro-
NATO government. He prioritises Iceland’s participation in the UN, as well as 
Nordic Cooperation and Western defence collaboration. Hallgrímsson then 
emphasises the importance of human rights and the protection of national resources 
and the environment. The value of NATO membership is reiterated. What is 
interesting about this statement is the hint of broadening of interests detected here, i.e. 

                                                           
1  The prooposal is rather unclear at this point, in Icelandic the words “varnarkerfis í heild” are used, 

translated this means ‘the whole defence system’. Thus it is unclear what is to be valued. NATO or 
the defence system in the North Atlantic.  
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human rights and the environment. A year later Hallgrímsson restates the country’s 
most important foreign policy: the expansion of the exclusive fishing zone to 200 
miles, but Iceland had recently extended the fishing zone from 50 miles to 200.  

 
The aim is to secure our possession over all this area, so we can control how the 
resources are utilized… I am pleased with the solidarity that exists among the 
nation in this matter… the interests [of the fishing zone] are vital for the 
nation’s survival (Hallgrímsson, 1975). 

 
Not only does the prime minister define the main interests, he states that they are 

vital for the continued existence of the nation. Thus, it is important for the security 
and prosperity of Iceland to protect this vital resource.  

The next significant step occurs in 1978, when Ólafur Jóhannesson, the prime 
minister of Iceland, introduces the intent of the government, of his Progressive Party, 
the Social Democratic Party and the People’s Alliance to form a security committee 
(The Icelandic Commission on Security and International Affairs – ICSIA). 

 
‘The committee shall conduct a thorough research on security needs of Iceland, 
i.e. the position of the country in world conflicts, analyze security policy 
alternatives, the present state of security affairs and the effects thereof on 
Icelandic society. To investigate the future of the military bases after the armed 
forces leave Iceland and security measures to deal with terrorist groups (Corgan 
2002, p. 130; Ólafur Jóhannesson, 1978, p. 56,).  

 
Two things are interesting in the text: First the suggestion that the committee shall 

look into alternative security policies. Even though it is not specified what these 
alternative policies could be, the text suggests less military security in favour of un-
conventional measures. Secondly, security and society are linked, which suggests a 
wider perspective on security.  

1980-1986 
The foreign policy reports from 1980 to 1986 stress the value of NATO for Icelandic 
security. At the same time, new security issues emerge more frequently in the debate, 
which becomes more and more global in its outlook. For example, in the foreign 
policy report by the Progressive Party foreign minister in 1981 ‘universal’ values are 
expressed.  

 
Iceland supports peaceful relations between all nations. All states big or small 
should solve their differences with international agreements and other peaceful 
means… in accordance with the principles of the United Nations and 
international law’ (Ólafur Jóhannesson, 1981).  

 
In 1984 the foreign minister from the Independence Party addresses the 

importance of international disarmament, as well as freedom and democracy which 
are, according to the minister, fundamental issues for Icelandic foreign policy (Geir 
Hallgrímsson, 1984). In a space of ten years Hallgrímsson has gone from describing 
the cornerstones of Icelandic policy, in 1974, as the membership of the UN, Nordic 
cooperation and NATO membership. Now he identifies freedom and democracy as 
the two most important factors.  

A glimpse from the past is detected in 1986 when the right wing government of 
the Independence Party and the Progressive Party is in power. The main goal is to 
secure the independence of Iceland. Nordic cooperation, international economic 
affairs, NATO and the UN remain important. Iceland’s policy of disarmament is 
restated and it is stressed that Iceland must guard the 200-mile exclusive fishing zone. 
Peace, human rights, and liberty are named as the key to the independence of Iceland 
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as well as the foreign and security policy of the state. The section in the report about 
defence and security does not mention other broader security issues. Thus, security is 
defined narrowly, emphasizing the role of the American defence force and the military 
base (Matthías Á. Mathiesen 1986). 

1988-1993 
NATO and the defence agreement with the USA remain vital for the security and 
defence of Iceland. Steingrímur Hermannsson, the foreign minister in 1988, repeats 
this in the foreign policy report by the government of the Independence Party, Social 
Democratic Party and his Progressive Party. According to Hermannsson “Iceland [is] 
no longer isolated in the North Atlantic; therefore, it must participate in world affairs. 
Iceland has a duty to participate in making the world a safer place” (Steingrímur 
Hermannsson, 1988).  This can be seen as a step from ‘free rider policy’ in 
international affairs, to the suggestion that Iceland has something to offer 
internationally. A hint of broadening of the security concept is detected when 
Hermannsson (1988) states, that Iceland will always evaluate security, peace issues and 
the defence of Iceland independently. In a certain way security is treated as more than 
military defence. This policy shift continues in the next years.  

In 1989 the Cold War is ending. A new government, led by the Progressive Party 
with the support of the Social Democrats and the People’s Alliance, is in power. In 
the foreign ministry a Social Democrat is at the helm. His goal is to strengthen the 
independence and the international interests of Iceland. The solution now is active 
participation: In the United Nations, NATO, EFTA, The Nordic Council and other 
international organizations (Jón Baldvin Hannibalsson, 1989). In order to achieve 
these goals Hannibalsson mentions that Iceland should assist developing countries. 
He emphasizes human rights, peaceful relations between states and support for a 
nuclear free zone around the island. Icelanders must research military matters and 
evaluate Iceland’s security needs. In international environmental affairs, including 
pollution in the North Atlantic, Iceland should be active. Finally, Iceland must prepare 
for the changes in Europe within the European Economic Community and secure its 
economic interests (Jón Baldvin Hannibalsson, 1989). The minister nonetheless 
mentions that this policy is based on the same principles that have guided previous 
governments for the past 40 years: NATO membership and military protection 
through the defence agreement with USA. These, according to Hannibalsson (1989), 
are the cornerstones of the security and defence policy. Human rights, economic and 
environmental issues are, from the perspective of broader security, identified as 
essential to Icelandic prosperity and security. A similar security perspective emerges 
when Hannibalsson (1990) presents his next report to the parliament. International 
events have now altered the political landscape in Europe as the Cold War is over. 
The reunion of the two German states, East and West Germany, is in the cards. 
Lithuania has declared independence which Iceland supports. Jón Baldvin 
Hannibalsson mentions that important for Iceland are the negotiations between 
EFTA and the EEC on the European Economic Area as well as international trade 
and international agreements. Furthermore, nuclear disarmament in the oceans 
remains vital for Icelandic fishery interests. The defence treaty with the USA and 
NATO membership continue to be the core of Icelandic security and defence policy. 
Hannibalsson argues that Nordic cooperation remains one of the cornerstones of 
Icelandic foreign policy. The minister says that the time has come for government is 
to act on its promises and begin wholeheartedly to support developing nations (Jón 
Baldvin Hannibalsson 1990). 

The minister not only suggests new international responsibilities for Iceland; he 
states that the foundations for Icelandic defence and security have remained the same 
for half a century. A clear broader security agenda is not declared. The broader 
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definition appears in 1992 in the foreign policy report by the new government of the 
Independence Party and The Social Democratic Party:  

 
[Now] the importance of military security has diminished. As political matters 
have become more significant which means increased cooperation in 
international affairs. At the same time, economic, environmental, and even 
social issues have become more important in international relations (Jón Baldvin 
Hannibalsson, 1992).  

 
Then the minister emphasizes that Iceland’s security will be strengthened by the 

associate membership of the Western European Union, which it joined in 1992. The 
underlying gist of the statement is that in the future Iceland might need to look 
increasingly to Europe for security as the continent gradually becomes more 
integrated (Jón Baldvin Hannibalsson, 1992).  

1993-1995 
In 1992 the foreign minister of Iceland forms a committee to evaluate Iceland’s 
‘standings in the new security and defence climate’ (Ministry of Foreign Affairs, 1993, 
p. 5). The findings of the committee are published in 1993 and a broader definition of 
security is specified.  

 
 During the Cold War, the concept of security carried primarily a military 
connotation. This situation has changed substantially. Within the past few years, 
economic and commercial considerations have assumed a far greater importance 
in international relations. The ideological struggle of the past has yielded to 
competition between nations which all adhere to some form of market economy. 
As a consequence, security must to a degree be based on extensive economic 
and commercial cooperation; also, environmental considerations, social affairs, 
ethnic freedom and human rights have assumed greater importance. Things 
previously seen as internal affairs have in many cases assumed the status of 
international problems, giving rise to dispute and conflict. The concept of 
security is more complex than ever before, being interwoven with multifarious 
aspects of national and international affairs. Nevertheless ‘security’ in the 
traditional sense is far from being an obsolete notion… ensuring the security of 
the citizens by adequate defence must still be viewed as a fundamental duty of 
any government (Ministry of Foreign Affairs, 1993, p. 7).  
 

Hannibalsson reaffirms the committee’s statement in 1993. “Foreign affairs are not 
as clear cut as before, security issues, for example, are now more intertwined with 
economics, international trade, human rights and the environment than ever before” 
(Jón Baldvin Hannibalsson, 1993). Both the committee’s report and the foreign 
minister state that the international situation is changing and that this influences 
Icelandic security. Participating in international affairs and cooperation in defence 
matters with neighbouring states is therefore vital. According to Hannibalsson (1993) 
Iceland has to find new ways to enhance its security, while the defence treaty with the 
USA and participation in NATO still remain vital for Iceland’s security. In 1995 
Halldór Ásgrímsson from the Progressive Party has become foreign minister in the 
coalition government of his party and the Independence Party. Participation in 
NATO and the defence treaty with the USA remain essential for the security of 
Iceland. Ásgrímsson, however, emphasizes that Europe is at the crossroads and 
security is no longer limited to military issues.   

 
‘Security is now a combination of many different issues; military, political, 
economic, societal and human concerns. There will be no peace unless 
economic wellbeing, mutual understanding and respect for human rights are 
guaranteed’ (Halldór Ásgrímsson, 1995).  
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Ásgrímsson argues that all democratic nations have the duty to contribute to a new 

security system for the European continent. “We have the responsibility to act” 
(Halldór Ásgrímsson, 1995). 

Icelandic security policy is changing and has begun to take into account broader 
definitions of security. The international understanding that security was no more just 
military security had influenced the policy of Iceland. Ásgrímsson and Hannibalsson 
believe that Icelandic security will be guaranteed with active participation in 
international affairs.   

Conclusion 

Icelandic security policy from 1971 to 1995 was primarily connected to NATO 
membership and the defence agreement with the USA. Ministers from the left or 
centre generally define security from a broader perspective than the ministers from the 
right wing Independence Party. The broader definition of security finds its way into 
the security policy as the Cold War recedes. International affairs and definitions of 
security play a role in how the Icelandic security policy changes. International 
cooperation and human rights appear frequently in the security policy as security 
definitions become broader in the 1980s and the early 1990s. The broadening of 
security is included in the security policy with the 1993 report and in the statements by 
the foreign ministers in 1993 and 1995, even though the value of NATO is reiterated. 
Thus, the broader definitions of security influence the security policy of the Icelandic 
state as Icelandic policy makers decide to become more active internationally.  
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Iceland and cyber-threats 

Jón Kristinn Ragnarsson 
Alyson J.K. Bailes 

For the last twenty years the world has depended more and more on computers, for 
purposes ranging from the private and personal to the running of huge infrastructures 
and even military operations. But with added dependency comes added risk, and today 
cyber-threats are recognized as a major challenge for the twenty-first century. The 
great powers of the world and leading institutions are showing this in the emphasis 
they place on IT threats and cyber-security: NATO for instance has focussed on the 
topic since 2004 and even more after the cyber-attacks on Estonia in 2007. Cyber-
threats are expected to play a clear part in the Alliance’s forthcoming new Strategic 
Concept (NATO, 2010). At national level the same trend can be seen on both sides of 
the Atlantic, in the US and the UK. The new Security Strategy of the United States 
published in May 2010 defines cyber-threats as one of the most serious concerns the 
nation faces (The White House, 2010). The US has accordingly appointed a ‘Cyber-
Czar’, putting considerable resources at his discretion. The UK launched its first 
cyber-security strategy in 2009 in response to the growing threat Britons were thought 
to be facing (UK Office of Cyber Security, 2009). One of the features singling out 
cyber-threats from all others is that physical obstacles, including traditional borders, 
are helpless against them: so it is natural to suppose that these threats will also affect a 
small country lying between these two great powers, namely Iceland.  

Iceland in a Changing Security Environment 

Iceland’s own security situation has changed significantly in the last few decades. In 
2006 the US left the country after having maintained a military base at Keflavik for 
more than 50 years. The US rationale was that Iceland had lost its once high strategic 
importance, since modern warfare was now more and more taking place in a Middle 
East/West Asian ‘arc of crisis’ where assets pinned down in Iceland had no real 
relevance. While the US base was there to guarantee quick access by US troops, any 
threat Iceland faced under the old East-West military agenda might be considered fully 
covered by the US’s deterrent power, with NATO as a whole behind it. Now that the 
US has left, Iceland has no special protected status, no troops of its own, and as will 
for instance be seen in the case of Estonia mentioned later, the universal mobility of 
cyber-enemies makes any country a possible target. The most relevant question is then, 
is Iceland really a potential target for cyber-criminals? 

In fact, traditional military threats were never really the main issue for Iceland. The 
major ongoing threats the country has faced since independence were rather of the 
natural sort, and the volcanic eruptions in 2010 show that nothing has changed. 
Economic security problems have also been present, and still are in many respects. 
Active threats have been answered with military responses, as in the Cod Wars of the 
twentieth century, but the Icelandic mentality seems to find it hard to classify 
problems that do not present themselves in such physical and violent terms. (A 
general reluctance to think about ‘security’ needs may be related to the widespread 
popular aversion towards words like ‘defence’ and ‘military’.) Traditional natural 
threats may be well understood and dealt with, no matter under what name, but the 
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modern range of security concerns that any responsible nation needs to be alert to 
goes much wider than that. Britain’s placement of an Icelandic bank on a terrorist 
regime list in 2008 gives one example of how aggressive behaviour can arise in spheres 
other than the purely military threat axis.  

Another, and globally recognized, example of new violence is the terrorist threat 
that gained such prominence after 9/11. Large scale attacks no longer need a state 
sponsor to do massive damage, and non-military, civilian targets are often the first 
choice for terrorist aggression. Further, while traditional military confrontations still 
exist in the world, most cases of modern armed conflict are internal ones where the 
sides have changed from a military vs. military to a military vs. civilian or civilian vs. 
civilian contest; where any kinds of ‘rules of war’ are hard to enforce, and where it is 
not always clear who is winning. NATO itself has had to re-focus in the post-Cold 
War world to see if it can find a new place on the anti-terrorist and conflict-related 
battlefield: and experience in Afghanistan shows how tricky this new agenda can be 
even for such a powerful alliance. 

Although Iceland may have passed somewhat out of the security loop in the last 
years with the Cold War’s end and the departure of the US, that could in fact be 
changing in the coming years. The opening of the Arctic region could bring this 
territory back into the strategic spotlight and put new pressure on Iceland to 
determine where its priorities lie (Foreign Ministry of Iceland, 2009b). Many different 
questions arise under the new High North agenda, notably whether Iceland intends to 
claim some right to resources found there, but also what new security threats will 
affect Iceland as a result and how it intends to respond.  

A typology of cyber-threats 

To see where cyber-threats come into this picture we must first specify what the 
threats are. They have been catagorized into three classes, all inter-connected (Cornish, 
Hughes, & Livingstone, 2009). The first category is probably the best-known 
personification of cyber-crimes, namely the lone hacker. While the image is often of 
the teenager with too much time on his hands, the hacker is actually more often a 
well-educated adult male. The reasons behind a particular cyber-crime can be very 
diverse, varying from the simple urge for vandalism to bragging rights or financial 
gains. While the damage the lone hacker can inflict may vary, he is seldom truly alone 
but rather one of a network of like-minded individuals. These people connect through 
forums and social networking sites where hacking tools are often offered to anyone 
interested. These sites can start trading in stolen account numbers and personal 
information that are often sold to the highest bidder: and while websites offering such 
services are often being taken down by law-enforcement officials around the world, 
there are always more available. Sites such as these are most often a part of the modus 
operandi of large international criminal organizations, who use them to handle stolen 
merchandise but also to recruit new hackers. These organized criminal organizations 
then form the second class of cyber-offenders (Cornish et al., 2009). 

While the size of these organizations may vary, the largest of them have been seen 
to develop as a one-stop site for anything connected to cyber-crimes and illegal 
online-activity. That includes trafficking in personal and credit card information as 
already mentioned, but can also mean child pornography and manuals intended for 
terrorist cells and organizations. This can all be combined on a single site, hosted by 
the criminal group itself. Several organizations are offering ‘bullet-proof hosting’ for 
individuals or groups who want to build a site with illegal material. Bullet-proof 
hosting means that in the case of attention from law-enforcement officials the 
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customer will be given ample time to save his illegal material before the site is closed, 
and the same site can then be opened at another location with little to no down-time.  

The main threats posed by these organizations are often connected with Trojan 
viruses and spam. The sequence can be summarized thus: a member of the criminal 
groups writes a Trojan programme designed to infect computers and steal information 
from them. The infected computer is then used in order to infect even more 
computers, most often by using spam i.e. mass-sent e-mails preying on the curiosity 
and greed of the average computer user. These infected computers will then continue 
to try to infect more computers until the Trojan is eradicated from the system. Some 
Trojans even have some form of evolutionary potential, evolving to keep pace with 
the methods used to eradicate them. The network of infected computers, which may 
be counted in the millions and is commonly called a ‘botnet’, can then also be rented 
to interested parties - for instance to join in on an attack on any other site on the 
internet. One computer could be called a single soldier in this army of computers. A 
traditional cyber-attack involves this computer network all trying to access one 
computer or a small network of computers at the same time. While most sites are 
ready to handle a certain amount of computer traffic, if that level is exceeded the site 
will not be able to handle it and will most often be shut down. This is called taking a 
site off-line. Defences against a cyber-attack of this type would consist for instance of 
pre-limiting access by traffic from a certain computer or even region. This should 
keep traffic to a manageable level, but in a well-organized cyber-attack the attacks will 
be coming from such diverse areas that such simple methods will not be effective. 
These cyber-armies can be rented by groups or even individuals for an often modest 
fee, but the same methods are used by states that are actively attacking other states: 
blocking or distorting official sites, attempting to steal information, and planting 
cyber-mines. 

The third category consists of cyber-threats directed at states and can be 
orchestrated both by other states but also by individuals and groups, with cooperation 
between these actors also being possible. Several states are already actively making 
cyber-weapons a part of their arsenal, but the extent of true cyber-attacks executed so 
far is not clear. The world today seems relatively free of military campaigns, but that 
does not mean that cyber-weapons are not being used even between ‘friendly’ nations. 
One possibility is for a state to enter another state’s system and plant a cyber-mine in 
that system, for instance in the electrical system for a large city or even the whole 
country. In the case of a military conflict between these nations, the mines would be 
activated and the system either damaged or even taken off-line for some time. Such a 
major attack could be triggered through the telephone lines, without any soldier 
having to fire a single shot (Cornish et al., 2009). 

An excellent example of all these manoeuvres was the cyber-attack on Estonia in 
2007 (Traynor, 2007). The trigger for the attack is generally considered to be the 
planned move of a Soviet war-memorial statue that had for a long time caused discord 
in Estonia. On the morning of the projected move, the Estonian state came under 
cyber-siege. Estonia had been in the forefront of technological advances and relied 
heavily on computers and computer systems, which caused the attack to be even more 
severe. Although the attack took several sites off-line, for instance some newspapers 
and the site for the Estonian president, its real effectiveness can be disputed. The 
disrupted sites did not stay off-line for long and in the end the statue was indeed 
moved. The attack did, however, draw serious attention to cyber-attacks and - since 
Estonia was a member of NATO - also raised interesting questions about whether the 
alliance’s common defence clause in Article 5 included joint reactions against cyber-
aggression. In the end NATO established a Centre of Excellence in Estonia and has 
continued to raise the priority of cyber-threats as a serious and imminent threat.  
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The culprit for the cyber-attack on Estonia is still at large. Although Russia seems 
to be the clearest suspect, authorities in Moscow can claim plausible deniability and in 
the international arena that will suffice. Online evidence seems to indicate that there 
was a great online surge against Estonia on that particular date, with connections to 
Russian criminal organizations that were linked in their turn to Moscow. It has been 
argued that the strategic targets chosen in the attacks indicated state sponsorship, but 
the fact remains that while Russia denies having been behind the attack, nothing can 
be proven. 

Another aspect of cyber-activity between states is cyber-espionage. This means a 
state employee trying to access a computer system of another state in pursuit of 
valuable information, for instance industrial secrets or other sensitive material. 
Although reported occurrences of cyber-espionage between states are not many, there 
is some evidence that incidents might be going un-reported. First, both states and 
institutions may feel there is a certain shame connected with being cyber-attacked. 
Such an attack means that someone has entered your private area without your being 
able to stop him, which could be seen as a sign of weakness. A company that has 
suffered a cyber-attack might hesitate to report the incident knowing that this might 
lead to fewer customers trusting the company. A state might also be reluctant to 
report that it was unable to defend its citizens. Secondly there is also the fact that 
cyber-attacks can be masked to conceal their origins. Thus when an attack or breach 
appears to come from a certain country or region, it might also be coming from 
somewhere completely different.  

Iceland’s cyber-exposure 

Iceland’s position regarding cyber-use is somewhat peculiar. This country has long 
been proud to be in the forefront for many technological advances, and its population 
for instance ranks very high when it comes to the rate of use of computers and the 
Internet (Nordic Council of Ministers, 2009). Just this year, Iceland has claimed a 
leadership role in exploring another aspect of the freedom of the Internet by offering 
a home for electronic publishing by ‘whistle-blowers’, such as Wikileaks (Vallance, 
2010). But that does not tell the entire story. True advances in technology are in fact 
twofold: the use of the technology, and the security that needs to accompany those 
advances. The latter is where Iceland is lacking (Jón Kristinn Ragnarsson, 2010).  

One of the reasons Iceland has not considered security very important is the geo-
graphical location of the country. Being far from any other country makes Iceland 
relatively safe in traditional military terms, where soldiers need to travel over terrain 
and water to reach the opponent. But it is obvious that this cannot be the case with 
cyber-warfare. The soldiers of a cyber-army travel through the telephone lines and are 
not affected by traditional borders. While there might be people in Iceland who would 
propose to block even this by disconnecting the country from the outside world, that 
is hardly a practical scenario. And while Iceland is connected to the outside world, 
cyber-threats for Iceland are a viable possibility.  

Iceland has been a partner in Nordic cooperation for many years, and a report 
reassessing that cooperation was commissioned from Thorvald Stoltenberg, a noted 
Norwegian politician, in 2009 (Stoltenberg, 2009). He was asked to offer suggestions 
on where Nordic security cooperation could be expanded beyond its present level. 
The report included 13 proposals that ranged from war crime investigation units to 
monitoring of Icelandic airspace, but also included setting up a Nordic resource 
network to protect against cyber-attacks. Since the release of the report this idea has 
already been pursued among the Nordic countries, with experts’ meetings taking place 
including in Iceland. Those meetings, although just recently established, can be taken 



Iceland and cyber-threats 

64 
 

as showing that Iceland together with its neighbours takes the issue seriously, and that 
is certainly a good thing (Stefán Snorri Stefánsson, (PTA) e-mail communication, 
2010).  

However, the only real step that Iceland has taken lately towards systematically 
assessing its own security vulnerability was the appointment of an independent Risk 
Assessment team that presented its report in March 2009 (Foreign Ministry of Iceland, 
2009a). The assessment was led by Valur Ingimundarson, a noted historian and 
lecturer, at the behest of the former Minister of Foreign Affairs for Iceland, Ingibjörg 
Sólrún Gísladóttir. While the assessment found that cyber-threats did not have a high 
probability for Iceland, it identified them as one of the best options for anyone who 
might want to attack the country - precisely because they side-step the geographical 
factors obstructing a traditional military attack. 

In fact, Iceland is lagging behind all other Nordic countries and most other 
relevant analogues in one specific regard, namely the establishment of a CSIRT team. 
(Computer Security Incident Response Team) In other countries this team would 
handle the cyber-defences of Icelandic civilian networks. Military networks are then 
handled by independent military CSIRT teams and other computer networks can have 
their own team, for instance in universities. Yet again the peculiarity of Iceland is seen 
in the fact that while it is a military-free country, no clear agent exists to handle the 
cyber-defences of the Iceland civilian sector either. The Icelandic Defence Agency, 
while operational, only handles the defences of its own network in accordance with its 
obligations towards NATO, while the civilian sector is unmanned. There has been 
some work done on options for setting up an Icelandic CSIRT team, in committees at 
the Ministry of Transport, but it has been bogged down for some time due to limited 
funding. This might reflect the general lack of security mentality in the Icelandic elite, 
but perhaps also the fact that the actual threat posed by cyber-attacks is still unclear in 
Iceland. As can for instance be seen with the recent vulnerability of the financial and 
economic sector - it seems that Iceland needs to fall victim to a threat before it will 
recognize the threat, but that state of affairs is clearly less than optimal.  

What next? 

One good way to overcome this inertia is for Iceland to pursue practical, coordinated 
cyber-defence measures in the Nordic network where it feels most at home. However, 
the personal ties and the trade, transport, tourism and communication networks that 
bring cyber-vulnerability with them now link Iceland intimately not just with these 
near neighbours, but literally the whole world. For efficiency’s sake also, it would be 
good for such a small state to ‘pick the brains’ of as many other partners and 
organizations as it can so as to arrive quickly and cheaply at a level of best practice. 
Here again we see the fundamental change of security conditions in the fact that 
working only, or mainly, with Iceland’s earlier protectors - the USA and NATO - 
would not meet anything like these country’s whole needs. NATO is a military 
institution that cannot control or make rules for economic and social actors, or claim 
to deal with civil crimes. The institutions that have most systematically focussed on 
solving today’s cyber-threats start, in fact, with the Council of Europe which has 
published The Convention on Cybercrime, aiming to harmonize international efforts 
in this field (Council of Europe, 2001). Other relevant conventions aim at the internet 
service provider and security when it comes to cloud computing.1
                                                           

1  Cloud computing involves a ‘cloud’ of computers hosting information for clients, instead of a single 
computer. Among the legal challenges is to determine to which jurisdiction the cloud belongs, and 
then what laws to abide by. 

 The EU has also 
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made attempts to harmonize legislation between member states, and to promote 
cooperation and consistency between international organizations that have interests in 
the matter. Because of the cross-border nature of cyber-crimes, universal standards 
for legislation and enforcement are the only sure way to eradicate ‘safe-havens’ and to 
ensure that some court, somewhere, is able to try any cyber-offender in future. As a 
full member of the Council of Europe and linked with the EU through the European 
Economic Area, Iceland can walk through an open door to tighten its cyber-
cooperation both with these institutions and others.  

These details point to a truth that applies much more widely to Iceland’s security 
situation today. It can no longer rely simply on being protected either by its 
geographical situation, or by old allies who consider that situation important. Effective 
help, protection and partnership in technical advances is needed from a much wider 
range of states, neighbours and other Europeans and perhaps other like-minded 
nations further afield: and from a number of different institutions with varying 
competences and resources. If the options seem confusing and time-consuming, that 
does not mean that Iceland could not get a very good bargain for the country - in 
terms of the security won against the efforts spent - with a skillful policy based on 
cooperation between both official and non-state experts.  

Indeed, here as in several other security-related fields, the moment when Iceland 
has found a good solution for its own needs is also the moment when it can start 
being a giver and helper for others. The world’s poorest states are also liable to 
become cyber-victims as soon as their societies and national systems become 
dependent on any kind of cyber-technique, including the cyber-systems of their aid-
givers. Just as it does already in the fields of fishing technology, geothermal power 
extraction, sustainable use of the environment and gender rights, could not Iceland 
aspire to become a model and helper for the world’s less fortunate countries in the 
sphere of peaceful and efficient cyber-security as well? This would allow Iceland to 
play a part also in the universal spreading of best practice, rather than running the risk 
(by omission and ignorance) of offering safe channels to cyber-criminals - or chasing 
the illusion that cyber-safety can be built in isolation.  
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People, place and culture in regional policy 

Magnfríður Júlíusdóttir 

In the last decade culture, creativity and valorisation of an entrepreneurial spirit has 
gained prominence in regional1

Despite new approaches to sustaining economic growth in regions, the stated 
rationale for regional policy has not changed much over the decades. In Icelandic 
policy formulations the central aim has been to improve conditions for living outside 
the capital area,

 development policy in Iceland. These developments 
mirror a general trend at the intersection of hegemonic discourses of market led 
globalisation and a normative cultural economy approach in policy circles (Gibson & 
Kong, 2005). A new regionalism has become stronger in policy and implementation at 
the EU-level (Ray, 1998), where a territorial approach has replaced a sectoral one in 
funding regional development. In the territorial approach people living in the regions 
are encouraged to identify and value local resources, including cultural identity, which 
can be used both in place-promotion and for strengthening community cohesion in 
times of global economic restructuring. In the northern European periphery culture 
has become prominent in processes of place reinvention (Nyseth, 2009).  

2

Grasping complexity in place identity and intersectionality  

 combat population decline and promote social equality in rural areas 
(Þingskjal 849, 2001-2002; Þingskjal 473, 2005-2006). With these goals in mind, the 
lack of both gender and multi-ethnic analysis in regional policy documents is striking, 
considering the gender gap among younger people, with fewer women in many 
regions, and increased ethnic diversity. My aim is to problematize this lack in a policy 
that looks to cultural economy as a new base for employment and women as the 
prime target for training in entrepreneurial skills. In this context I find it interesting 
how the relationship between culture and place is conceptualized in regional policy 
documents and if the increased complexity and intersections of social divisions is 
problematised. Which subject positions and social divisions are made visible or 
invisible in what context? Here context refers both to diverse policy goals and how 
groups are positioned in discourses on these, e.g. how arguments used in regional 
policy are assigning social groups different subject position and value (Hudson & 
Rönnblom, 2007).  

In geography, local reactions to global restructuring processes in the deindustrialising 
North/West and theoretical debates in feminism on multiple and fluid identities, 
initiated Doreen Massey‘s (1994) reconceptualisation of spatial identities (place, rural, 
region, etc.) as relational constructs. She conceptualised places as unbounded and 
constructed through present and historic connections with other places and spatial 
scales, as well as through complex internal social relations. These relational processes 
are imbued with power, meaning and symbolism. According to Massey (2004, p. 6) 

                                                           
1  I use the term regional policy to refer to national policy, byggðastefna in Icelandic, as well as policy 

developed in and for specific regions, as part of recent emphasis on decentralisation in the national 
policy.   

2  In the new regional policy proposal for 2010-2013, still in parliamentary process, the focus is on all 
regions and only a few proposals mention specific targeting of regions outside the capital area 
(Þingskjal 910, 2009-2010). In the context of changes in spatial reach and imaginary of regional policy 
this is a new and interesting development, but outside the main topic of this paper.  
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the initial aim was to “combat localist or nationalist claims to place based on eternal 
essential, and in consequence exclusive, characteristics of belonging: to retain, while 
reformulating, an appreciation of the specific and the distinctive while refusing the 
parochial. ”  

As with reformulation of place identity the concept of intersectionality seeks to 
theorise multiple relationships in construction of personal identity and hierarchical 
social locations. Although debates in feminism in the 1970s centred much on the 
intersection of gender and class, the specific concept of intersectionality is traced to 
the merging of feminism and critical race studies in the United States in the late 1980s 
(McCall, 2005; McDowell, 2008; Valentine, 2007; Yuval-Davis, 2006). Debates on 
theoretical and methodological developments on intersectionality are prominent in 
recent publications and conferences (Lewis, 2009). Just to mention some main threads, 
there are different approaches on the use, and usefulness of, analytical categories in 
studying the complexity of intersectionality. McCall (2005) makes distinctions between 
three approaches. Anticategorical, with focus on deconstruction and resistance to 
homogenized discourses on social categories. Intracategorial, using categories 
strategically to reveal formerly neglected points of intersection of social divisions. The 
focus is usually on one group and different social dimensions added on to each other, 
like black and woman and working class. This has been presented as triple oppression, 
used for political mobilisation and to make visible structures and dynamics of 
subordination and discrimination, not adequately covered in institutional practices 
(Lewis, 2009). Although not denying the political usefulness of the 
additive/intracategorial approach, Yuval-Davis (2006) argues that social divisions are 
not reducible to each other and contextual analysis are needed for an intersectional 
review of policy and implementation. The third approach, intercategorial, McCall (2005) 
advocates for a realist approach when studying changing hierarchies of inequalities in 
places affected differently by restructuring processes. In an extensive statistical 
analysis of wages of various groups in the United States, her conclusion was that “no 
single dimension of overall inequality can adequately describe the full structure of 
multiple, intersecting, and conflicting dimensions of inequality” (McCall, 2005, p. 
1791). The outcome varied by place.  

In this paper my analysis and arguments draw mainly from studying various policy 
documents at national and regional level in Iceland. The focus is on how discourses 
on culture and regional development are weaved together. Initially my research 
interest in regional development was on gender and entrepreneurship in the context of 
cultural economy focus in policy. At the same time activities and big money, presented 
as contribution to regional development, was in construction projects, mainly 
involving men in a gender segregated labour market (Júlíusdóttir & Gunnarsdotter, 
2009). In the case of the large construction projects in Eastern Iceland in 2003-2007, 
mainly foreign men temporally hired for the work. There was little preparedness in the 
region for the effects of this large scale project on both multi-ethnic composition 
(Hjalti Jóhannesson et al., 2010) and viability of smaller firms. Firms in trade, service, 
art and handicrafts, mainly run by women entrepreneurs, were loosing in the 
competition for housing when new actors entered this large investment site (Helga B. 
Ragnarsdóttir, 2004).  

Culture and place in regional policy in Iceland 

In the Icelandic context tourism and culture were woven together as one of the main 
paths to regional growth in Growth Agreements in the first decade of the 21st century 
(Magnfríður Júlíusdóttir, 2008). The emphasis was on making the cultural heritage of 
the nation more visible for both Icelandic and international tourists (Þingskjal 849, 
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2001-2002). In the parliamentary resolution on regional development plan for 1999-
2001, allocating more finances to cultural activities was a central theme. Since then a 
cultural economy understanding of culture has been dominant in regional 
development policy at the national level, with heritage tourism running as a red thread 
in policy documents. In the policy for 2006-2009 creative industries get on board 
(Þingskjal 473, 2005-2006), defined as creative fusion of art and culture with 
technology and science (Prime Minister’s Office, 2005). In the policy proposal for 
2010-2013 “strengthening tourism” is one of seven key areas and tourism is the only 
economic sector drawn out in the policy as a key area (Þingskjal 910, 2009-2010).  

Although economic arguments for investing in culture are predominant in the 
regional policy documents, strengthening of community identity in the regions by 
facilitating the cultivation of local cultural roots is more problematic. This call for a 
reinvention of cultural heritage resembles a nationalistic discourse of territory, with 
the merging of land and people with cultural roots in the area. This kind of a 
geographical imagination assumes that everyone living in the same region shares a 
cultural origin, which has developed in a bounded space into a unique and distinct 
culture. In a report from the Icelandic Regional Development Institute, accompanying 
the latest proposal for a regional policy, the “situation” and “future outlook” in 
regional development is presented (Byggðastofnun, 2009). Reconnecting with local or 
place identity, by preserving the local heritage, is seen as necessary for community 
cohesion and shared experience in times of globalisation. The argument is that with 
globalisation arrives international culture and local values weaken and disappear. In 
the report it is claimed that a common reaction in regional policy in other countries in 
Europe is “to identify and strengthen local culture as a base for quality of life, 
employment and sustainable development” (Byggðastofnun, 2009, p. 20). This line of 
argumentation is the main theme in the subchapter on society (meaning community), 
where weak or strong self-esteem/identity of individuals are projected on to 
community identity. Weak identity leads to passivity but a strong one to having 
initiative and energy. The similarity between common stereotypes of femininity and 
masculinity are clear. The weak community identity is attributed to communities with 
a long history of population decline and they “need to make use of local specialty, 
knowledge and culture to reawaken and rebuild the identity of the local population 
and the outward image” (Byggðastofnun, 2009, p. 20). The use of local culture and 
knowledge become key strategies in the socioeconomic development of sparsely 
populated areas, capitalising on creating new attractions in heritage tourism. Thereby, 
heritage becomes the main frame of reference for representing culture-place relations 
in regional development policies.  

Following the rhetoric of cooperation in clusters, the whole community has to be 
mobilized for making heritage tourism successful, as everyone in the community is 
seen as taking part in constructing the “tourism product” just by living in the 
destination (Byggðastofnun, 2009). This discourse is an example of othering processes 
that both marginalize the growing number of people of foreign origin living and 
working in these regions (see Table 1) and in-migrants of Icelandic origin, but not 
embedded in the valorised local heritage. It is also in tension with another dominant 
discourse where places need to connect to a global urban youth culture and offer 
vibrant cultural activities to become attractive places for young talented people, the 
creative class leading developments in creative industries (Florida, 2002). In the 
regional Growth Agreements and Cultural Contracts, developed in the last ten years, 
this discourse comes in strong. The next section draws mainly on an analysis of policy 
documents from (or for) East Iceland, starting with the Cultural Contract.  
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Oscillating between local heritage and global art  
In 2001 the Association of Municipalities in East Iceland signed the first regional 
cultural contract with the Ministry of Education and Culture. Other regions have 
followed this initiative. Cooperation between municipalities, enhancement of cultural 
diversity and access for all was emphasised (Menningarráð Austurlands, 2008). The 
meaning of cultural diversity is varying art forms, not socio-cultural stratification by 
lifestyle, ethnicity, gender or other identity markers. The only social division 
mentioned is age/generation and cultural activities attracting young and old people are 
favoured.  

The Development Association of East Iceland (Þróunarstofa Austurlands in 
Icelandic) took the initiative of urging the municipalities to unite in the proposal for 
the Cultural Contract in 2001. The main argument was that a better supply and quality 
of cultural activities would increase the satisfaction of inhabitants, with special 
attention drawn to needs of young people, as potential out-migrants. It was also 
stressed that cultural activities create employment and have direct impact on sectors 
like tourism and commerce (Þróunarstofa Austurlands, 2000). In these formulations 
cultural activities are an important ingredient in perceptions of quality of life in certain 
places and hence a factor in migration decisions.  

Citizen forums held at the beginning of the 21st century also stressed the 
importance of creating a good community for young people, with more cultural 
activities and building up arts education (Alta, 2005; Austur-Hérað, 2001). Equal 
opportunities, compared to urban settings, for children and youth living in rural areas 
were a priority. The forums were open to all interested inhabitants willing to 
participate, in spirit of Agenda 21 vision of broad community engagement in 
providing roadmaps for a sustainable future development. There was a gender balance 
in participation in the two citizen forums, but judging from the names of participants 
no immigrants were involved. Many of the ideas and visions developed in these two 
forums were taken up in project proposals in the Growth Agreement with East 
Iceland.  

In 2009 a new cultural policy for East Iceland A cultural policy for the community was 
developed after consultation with focus groups in six towns in the region (Menningar-
ráð Austurlands, 2009). Apart from people in culture administration and artists, 
representatives from tourism companies, older people and young people, either living 
in the town or originating from it, were mentioned as participants. Like in 2001, the 
focus is on supporting diversity of art forms and especially some new and innovative 
performances. The problematic understanding of culture-place relations, as found in 
policy at the national level, is coming stronger in now than in the original proposal for 
a cultural contract. In a chapter on “Needs and expectations of inhabitants and 
tourists” the reader learns that “Most people [in the focus groups] agreed that among 
tourists there is a general need to experience authentic way of life and authentic 
people. Introducing food culture and hunting culture were some ideas about how to 
meet this need” (Menningarráð Austurlands, 2009, p. 13). Although this is presented 
as a view from the focus groups (without direct quotes), the strong discourse on 
heritage in regional policy at the national level might be ‘trickling down’ to the 
consulting firm carrying out the study. In another statement it is claimed that „[t]he 
history and the people are the pillars of the settlements. The knowledge of the history 
of the places ... has become weaker as the years go by, not least because of much 
migration to and from East Iceland” (Menningarráð Austurlands, 2009, p. 12 – my 
emphasis). These quotes clearly demonstrate boundary drawing around both place and 
people. The discourse on cultural heritage, as both creating income from tourists and 
saving local culture from threats of globalisation and even modernisation, is feeding 
the parochial Massey (1994) was challenging when theorising place as a relational 
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construct. In her theorisation, the configuration of historic and present relations to 
other places is what makes a place unique.  

Regions without social divisions? 

In the period 2004-2006 the Ministry of Industry and Trade (now Industry, Energy 
and Tourism) made Regional Growth Agreements with six regions in Iceland.3

Only in the Growth Agreement with West Iceland is the gender gap presented as a 
problem which needs to be researched and reacted to for sustainable future 
development. The increased number of immigrants is also noticed and research into 
their socioeconomic situation proposed. They are seen in need of access to service 
and building bridges between immigrants and local people is recommended. These 
proposals are placed last of 30 project proposals, which indicates a marginal 
placement of issues problematising social divisions in regional development context.  

 They 
are all built on the same script, which raises interesting questions of power relations 
between the ministry and the regional actors in what is claimed to be a big step 
towards decentralization in regional development. The individual agreements can be 
divided into three parts. The first is the theoretical or ideological context. This part is 
the same in all the contracts, just changing the name of the region. Regional 
development in times of globalisation is framed into the neoliberal discourse of 
regions competing in the global market, just like firms (Harvey, 1989). To succeed 
they need to define their competitive advantage and create a positive image to attract 
investment, inhabitants and tourists. The best method is to develop clusters of firms 
working in related businesses (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, 2006). The second 
part is presentation of key statistics for the region; demography, educational levels and 
labour force by sectors. Only the demographic material shows gender and age 
structure. The gender gap is addressed but little effort made to explain it by referring 
to studies on the subject. The third part contains project proposals, competing for 
funding from the agreements. Local initiative in regional policy seems to be limited to 
applying knowledge of regional specialities and priorities for developing new projects, 
which may or may not get funded. The wider framework is delivered in a top-down 
fashion. 

A growing number of  immigrants have moved into all regions in the last two 
decades, with fishing communities in the Westfjords having the highest proportion 
of  foreign citizens in the 1990s. Immigrants in Iceland work in different occupation, 
but many are in jobs that are defined as low-skilled jobs in service and industry 
(Guðbjört Guðjónsdóttir & Kristín Loftsdóttir, 2009) and their numbers in 
agriculture are increasins, like in neighbouring countries (Rye & Andrzejeweska, 
2010; Magnfríður Júlíusdóttir, Anna Karlsdóttir, Karl Benediktsson, Inga E. 
Vésteinsdóttir, & Sigfús Steingrímsson, 2009).  

From 1991-2009 nearly eight thousand people obtained Icelandic citizenship 
(Hagstofa Íslands, 2010a) and the number of people of foreign origin intending to live 
in Iceland grew steadily (Unnur Dís Skaptadóttir, 2009). Still they are almost invisible 
in regional development policy, not to mention as gendered or differentiated by other 
identity markers. If immigrants are mentioned in the regional policy documents it is 
mainly in the context of status and outlook in the Westfjords, a region which has 
needed to import labour force for the fishing industry, to use the wording of the 
policy (Þingskjal 473, 2005-2006). Actually the report presented with the newest policy 
proposal mentions that the many nationalities in the Westfjords “can give 

                                                           
3  In February 2010 the Growth Agreements were renewed to 2013. Now the sum of 215 million 

kronas a year is divided between eight regions (Iðnaðarráðuneytið, 2010).  
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opportunities for work creation and development” in for example tourism and the 
creative sectors (Byggðastofnun, 2009, p. 41). The long history of immigrants in the 
region and the location of the Intercultural and information centre, at Ísafjörður, is a 
likely explanation.  

Statistics on nationality by gender in regions outside the capital area, in 1998 and 
2010 (Hagstofa Íslands, 2010b), show that the number of women with foreign 
citizenship was highest in the Westfjords in 1998. They were 7.1% of women in the 
region, by far the highest proportion seen in 1998. In January 2010 the percentage is 
still the highest (8.6%), but now only the Northwest has fewer foreign women 
(meaning foreign citizenship). The same trend is seen for foreign men in the 
Westfjords in 2010, although they are now 10.6% of men living there, which is similar 
to the Southwest. As shown in Table 1, the number of both foreign men and women 
in all regions has grown between 1998 and 2010, while the number of both women 
and men with Icelandic citizenship has decreased. The only exception is a modest 
increase of women in the Northeast.   
 
Table 1. Population change by sex and citizenship in regions outside the capital area between 1998 and 
2010 (Hagstofa Íslands, 2010b) 

 
As indicated in Table 1 East Iceland is the only region where the decrease in the 

number of women with Icelandic citizenship is greater than among men. It supports 
warnings raised about the gendered effects of putting almost all the eggs into the 
basket of large construction projects, in a gender segregated labour market.  

To explain the gendered and ethnic variation in population change in the regions 
requires a better database and deeper analysis than have been offered in regional 
policy documents so far. A large literature exists on both gendered labour market 
segregation and ethnic niches, and a growing interest in combining these studies 

Region Women Men
Soutwest (Suðurnes)
   Icelandic citizenship 2013 1931
   Foreign citizenship 677 1023
West (Vesturland)
   Icelandic citizenship 337 334
   Foreign citizenship 342 433
Westfjords (Vestfirðir)
   Icelandic citizenship -637 -905
   Foreign citizenship 11 237
Northwest (Norðurland vestra) 
   Icelandic citizenship -472 -526
   Foreign citizenship 131 109
North East (Norðurland eystra)
   Icelandic citizenship 81 -234
   Foreign citizenship 308 328
East (Austurland)
   Icelandic citizenship -377 -223
   Foreign citizenship 226 411
South (Suðurland)
   Icelandic citizenship 1189 1077
   Foreign citizenship 543 581
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(Schrover, van der Leun & Quispel, 2007). Among intersecting threads in both 
literatures is the importance of networks, which are found to be differentiated by 
gender and ethnicity alike. 

Women’s resistance spreading 

From a feminist perspective, analysing gendering of power, resources and 
representation in regional development, an interesting project proposal is found in the 
Growth Agreement with East Iceland in 2006. Categorised under “welfare projects” is 
the Network of Women in East Iceland (Tengslanet austfirskra kvenna or TAK), applying 
for grants to run a newly established network. The aim of the women’s network is 
increasing projects and research focusing on gender equality and the position of 
women in East Iceland. The network wants to encourage women to greater 
participation in political life, media debate, public and private boards and seek jobs in 
male dominated occupations (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið 2006, TAK-Tengslanet 
austfirskra kvenna, n.d.). TAK ’s formulation of what needs to be done to make the 
region an interesting place for women to live in, and thereby reversing the present 
gender gap, has little resemblance with solutions proposed in the Growth Agreement. 
There it was suggested that balancing the supply of traditional women’s and men’s 
jobs and making the region attractive for young people with their families, would be 
the way forward. Auður Anna, who now chairs the board of TAK, was in 2006 the 
only woman found among the nine board members for the Development Association 
of East Iceland (DAEI) managing the Growth Agreement. According to her the 
incentive for creating the network was women’s protest, when they lost a business and 
gender equality advisor in 2005. Then the government was not willing to extend this 
program, initiated by high unemployment rate of women in many regions at the 
beginning of the 21st century. The advisor was stationed at DAEI in 2003-2005, with a 
mandate to assist potential women entrepreneurs. The chairwoman of TAK said “we 
women were angry because we did not have this gender equality advisor. We started to 
meet, a small group of about 30 women, and then we just went on to announce a 
meeting, and there came much more women than we had expected.” (Auður Anna 
Ingólfsdóttir, chairwoman of TAK and DAEI, personal communication, August 2, 
2010).   

The initiative of women in East Iceland is now spreading to other regions, with 
women starting similar networks in 2009 and 2010, in the Westfjords, North West and 
North East. The women’s network can be interpreted as a sign of resistance to the 
marginalisation of women in the new regional policy forums and male bias in the 
resource allocation of funds supporting business initiatives in regional development 
(Sigríður E. Þórðardóttir & Halldór V. Kristjánsson, 2005). Emphasis on direct 
competition in fund bidding, partnerships with the local private business sector and a 
preference for large-scale ‘flagship’ projects are processes that have been found to 
reinforce male power within policy-making, as women are poorly represented in 
leading positions and networks within the private sector. The result of the above 
emphasis being that the praxis of rural economic policy is increasingly masculine in 
style and direction (Pini, 2006; Little & Jones, 2000). Like in Swedish regional 
development the last decade, women have been presented as Other [to men] needing 
support to become entrepreneurs (Hudson & Rönnblom, 2007). Despite the 
dominance of that discourse in Icelandic regional policy and wider society, women are 
not using that opportunity well. According to a recent study, twice as many men as 
women are entrepreneurs. The gender balance has not changed since 2002 (Hannes 
Ottóson, Rögnvaldur J. Sæmundsson & Silja B. Baldursdóttir, 2010), which raises 
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questions about gaps between political rhetoric and implementation of policy, as well 
as lack of analysis of the context of implementation.  

Discussion 

In this paper I have attempted to weave loosely together different threads from 
studies on regional development and regional policy, from critical perspectives in 
feminism and geography. The complexity of social divisions and contestations 
envisaged in reformulation of place identities and theorisation of intersectionality has 
still to reach the pages of Icelandic regional policy. The lack of such approaches is 
problematic in many ways. As presented, the discourse on heritage in connection with 
growing interest in capitalising on heritage tourism is not only a market issue. The 
arguments used are also about boundary making and questions of belonging in a 
place/region. If taken too far it risks becoming an exclusionary regionalism. Only 
people with deep roots in the regions are valued as permanent residents. Others are 
only welcome as tourists or guest workers.  

Almost invisible in regional development policy and implementation are 
immigrants. They are a growing group in all regions, but if  mentioned, presented as 
labour force in traditional industry, but not as a resource in the new pillars of  
economic growth. They are absent from the discourse on entrepreneurship, 
innovation and creativity, despite studies in Iceland showing that 25% of  immigrants 
are interested in starting own firms and over half  of  them have university degree (Vala 
Jónsdóttir, Kristín E. Harðardóttir, & Ragna B. Garðarsdóttir, 2009). Women in some 
immigrant groups have a high rate of  self-employment (Magnús O. Schram, 2005), 
but are never mentioned when strategies are shaped for the undifferentiated ‘Woman 
entrepreneur’. According to the script on globalisation in regional development, 
reaching out to the world should be the goal. Immigrants’ networks to other places in 
the competitive global market, seem to be of  little value. The government initiated 
process of  making a forward looking strategy for Icelandic industry and society in 
wake of  the economic cricis (in Icelandic 20/20 Sóknaráætlun Íslands), is the latest 
round of  citizens forums making visions for future regional growth. The information 
portal of  this vision making process has no information in other languages than 
Icelandic, despite being located at the same webpage as information directed at 
immigrants (Prime Minister’s Office, n.d.a and n.d.b).  

In the various regional development policy documents age/generation is the main 
or only social division worth mentioning in the Icelandic regional context. If women 
are presented they are a resource for reproduction and it is a cause for worry that 
young potential mothers are leaving. If gendered labour market information is 
provided it is presented as comparison of women or men in different regions, instead 
of men and women in the same region. Despite some attempts to respond to the new 
demand of gender mainstreaming (Byggðastofnun, 2009) much needs to be done in 
provision and analysis of gendered data. Such analyses are needed for a contextualised 
planning and implementation of a regional policy aiming at equality and continued 
settlement in all regions of the country. 
  



People, place and culture in regional policy 

75 
 

References 

Alta. (2005). Héraðsþing. Fljótsdalshérað til framtíðar. Retrieved August 4, 2006, from 
www.alta.is/pdf/grg-herad.pdf   

Austur-Hérað. (2001). Á nýrri öld. Stefna Austur-Héraðs. Staðardagsskrá 21, 2001–2006. 
Retrieved August 5, 2006, from http://www.egilsstadir.is/egilsstadir/files/-
anyrriold.pdf   

Byggðastofnun. (2009). Byggðaþróun – Ástand og horfur. Fylgirit með tillögu til þingsályktunar 
um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2010-2013. Sauðárkrókur: Byggðastofnun. 
Retrieved December 5, 2009, from http://byggdastofnun.is/static/files/Byggda-
aetlun1013/Fylgirit_Byggdaaaetlunar_11.09.pdf   

Florida, R. (2002). The Rise of  the Creative Class – and how it’s transforming work, leisure, 
community and everyday life. New York: Basic Books.  

Gibson, C., & Kong, L. (2005) Cultural economy: A critical review. Progress in Human 
Geography, 29(5), 541–561. 

Guðbjört Guðjónsdóttir, & Kristín Loftsdóttir. (2009). Íslendingar þrífa ekki herbergi: 
Skörun kyns og uppruna í störfum á hóteli. In Gunnar Þór Jóhannesson & Helga 
Björnsdóttir (Eds.) Rannsóknir í félagsvísindum X: Félags- og mannvísindadeild (pp. 447-
458). Reykjavík: Félagsvísindastofnun.  

Hagstofa Íslands. (2010a). Veiting íslensks ríkisfangs eftir fyrra ríkisfangi, kyni og aldri 1991-
2009. Retrieved August 1, 2010, from www.hagstofa.is/Hagtolur/Mannfjoldi/-
Rikisfang-faedingarland   

Hagsofa Íslands. (2010b). Mannfjöldi eftir kyni, sveitarfélagi og ríkisfangi 1. janúar 1998-
2010. Retrieved August 1, 2010, from www.hagstofa.is/Hagtolur/Mannfjoldi/-
Rikisfang-faedingarland   

Hannes Ottósson, Rögnvaldur J. Sæmundsson, & Silja B. Baldursdóttir. (2010). 
Frumkvöðlastarfsemi á Íslandi 2009, GEM. Reykjavík: Rannsóknarmiðstöð HR í 
nýsköpunar og frumkvöðlafræðum.  

Harvey, D. (1989). The Condition of  Postmodernity. Oxford: Basil Blackwell. 
Helga B. Ragnarsdóttir. (2004). Atvinnurekstri kvenna á Austurlandi ógnað. 

Morgunblaðið. Retrieved November 1, 2008, from http://www.mbl.is/mm/gagna-
safn/greinhtml?grein_id=797469&searcid=541d3-30fc-f4d15  

Hjalti Jóhannesson. (Ed.). Enok Jóhannesson, Jón Þorvaldur Heiðarsson, Kjartan 
Ólafsson, Sigrún Sif  Jóelsdóttir & Valtýr Sigurbjarnarson. (2010). Rannsókn á 
samfélagslegum álvers- og virkjunarframkvæmdum á Austurlandi (Rannsóknarrit nr. 9. 
Lokaskýrsla: Stöðulýsing í árslok 2008 og samantekt yfir helstu áhrif  2002-2008). 
Akureyri: Byggðarannsóknastofnun Íslands.  

Hudson, C., & Rönnblom, M. (2007). Regional development and the constructions of  
gender equality: The Swedish case. European Journal of  Political Research, 46(1), 47-68.  

Iðnaðarráðuneytið. (2010). 215 milljónir til vaxtarsamninga. Retrieved February 15, 2010, 
from http://www.idnadarraduneyti.is/frettir/frettatilkynningar/nr/2840  

Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið. (2006). Vaxtarsamningur Austurlands. Tillögur 
verkefnisstjórnar að vaxtarsamningi Austurlands, til aukinnar samkeppni og sóknar. 
Reykjavík: Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið. Retrieved August 5, 2006, from 
http://www.idnadarraduneyti.is/media/rafraen_afgreidsla/austurlandLowRes.pdf   

Júlíusdóttir, M., & Gunnarsdottir, Y. (2009). Gendered places: Cultural economy and 
gendered processes of  place reinvention. In T. Nyseth & A. Viken (Eds.), Place 
Reinvention: Northern Perspectives (pp. 73-91). Aldershot: Ashgate. 

Lewis, G. (2009). Celebrating intersectionality? Debates on a multi-faceted concept in 
gender studies: Themes from a conference. European Journal of  Women’s Studies, 
16(3), 203-210. 

Little, J., & Jones, J. (2002) Masculinity, Gender and Rural Policy. Rural Sociology, 65(4), 
621-639. 

http://www.alta.is/pdf/grg-herad.pdf�
http://www.egilsstadir.is/egilsstadir/files/anyrriold.pdf�
http://www.egilsstadir.is/egilsstadir/files/anyrriold.pdf�
http://byggdastofnun.is/static/files/Byggdaaetlun1013/Fylgirit_Byggdaaaetlunar_11.09.pdf�
http://byggdastofnun.is/static/files/Byggdaaetlun1013/Fylgirit_Byggdaaaetlunar_11.09.pdf�
http://www.hagstofa.is/Hagtolur/Mannfjoldi/Rikisfang-faedingarland�
http://www.hagstofa.is/Hagtolur/Mannfjoldi/Rikisfang-faedingarland�
http://www.hagstofa.is/Hagtolur/Mannfjoldi/Rikisfang-faedingarland�
http://www.hagstofa.is/Hagtolur/Mannfjoldi/Rikisfang-faedingarland�
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/greinhtml?grein_id=797469&searcid=541d3-30fc-f4d15�
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/greinhtml?grein_id=797469&searcid=541d3-30fc-f4d15�
http://www.idnadarraduneyti.is/frettir/frettatilkynningar/nr/2840�
http://www.idnadarraduneyti.is/media/rafraen_afgreidsla/austurlandLowRes.pdf�


Magnfríður Júlíusdóttir 

76 
 

Magnfríður Júlíusdóttir, Anna Karlsdóttir, Karl Benediktsson, Inga E. Vésteinsdóttir, 
& Sigfús Steingrímsson. (2009). Litróf  búskapar og byggðar. Fjölþættur landbúnaður á 
Íslandi. Reykjavík: Land- og ferðamálafræðistofa Háskóla Íslands. 

Magnfríður Júlíusdóttir. (2008). Menning og ferðamennska í byggðaþróun: Stefna og 
straumar á Héraði. In Ingjaldur Hannibalsson (Ed.), Rannsóknir í Félagsvísindum IX, 
Viðskiptafræðideild og hagfræðideild (pp. 405-416). Reykjavík: Félagsvísindastofnun.  

Magnús O. Schram. (2005). Immigrant entrepreneurship in Iceland. In Ingjaldur 
Hannibalsson (Ed.), Rannsóknir í félagsvísindum VI: Viðskipta- og hagfræðideild (pp. 
363-373). Reykjavík: Félagsvísindastofnun.  

Massey, D. (1994). Space, Place and Gender. Cambridge: Polity Press. 
McCall, L. (2005). The comlexity of  intersectonality. Signs: Journal of  Women in Culture 

and Society 30(3), 1771-1802. 
McDowell, L. (2008). Thinking through work: Complex inequalities, constructions of  

difference and trans-national migrants. Progress in Human Geography, 32(4), 491-507. 
Menningaráð Austurlands. (2008). Samningur menntamálaráðuneytis og iðnaðarráðuneytis við 

sveitarfélögin, undirritaður 9. janúar á Egilsstöðum. Retrieved June 8, 2009, from 
http://www.menningarrad.is/images/stories/samningar/mennsam2008.pdf   

Menningarráð Austurlands. (2009). Menningarstefna í þágu samfélagsins. Egilsstaðir: 
Author. 

Nyseth, T. (2009). Place Reinvention at the Northern Rim. In T. Nyseth & A. Viken 
(Eds.), Place Reinvention. Northern Perspectives (1-14). Aldershot: Ashgate. 

Pini, B. (2006). A critique of  “new” rural local governance: The case of  gender in a 
rural Australian setting. Journal of  Rural Studies, 22(4), 396–408.  

Prime Minister’s Office. (n.d.a). 20/20 Sóknaráætlun. Retrieved August 9, 2010, from 
http://www.island.is/endurreisn/soknaraaetlun-islands  

Prime Minister’s Office. (n.d.b). island.is. Retrieved August 6, 2010, from http://-
en.island.is  

Prime Minister’s Office. (2005). Vísinda- og tækniráð. Ályktun vorfundar 2005. 
Retrieved in August 2008 from www.forsaetisraduneyti.is/media/frettir/ alyktun-
VTRvor2005.doc  

Ray, C. (1998). Culture, Intellectual Property and Territorial Rural Development. 
Sociologia Ruralis, 38(1), 3–20. 

Rye, J. F., & Andrzejeweska, J. (2010). The structural disempowerment of  Eastern 
European migrant rural workers in Norwegian agriculture. Journal of  Rural Studies, 
26, 41-51. 

Schrover, M., van der Leun, J., & Quispel, C. (2007). Niches, Labor Market 
Segregation, Ethnicity and Gender. Journal of Ethnic and Migration Studies, 33(4), 529-
540. 

Sigríður E. Þórðardóttir, & Halldór V. Kristjánsson. (2005). Konur og stoðkerfi 
atvinnulífsins. Sauðárkrókur: Byggðastofnun. 

TAK -Tengslanet austfirskra kvenna (n.d.). Upplýsingar. Sótt af www.tengslanet.is  
Þróunarstofa Austurlands. (2000). Stefna í menningarmálum á Austurlandi. Egilsstaðir: 

Þróunarstofa Austurlands. 
Vala Jónsdóttir, Kristín E. Harðardóttir, & Ragna B. Garðarsdóttir. (2009). Innflytjendur 

á Íslandi. Viðhorfskönnun. Reykjavík: Félagsvísindastofnun HÍ & Fjölmenningarsetur.  
Valentine, G. (2007). Theorizing and Researching Intersectionality. A Challenge for 

Feminist Geography. Professional Geographer, 59(1), 10-21. 
Unnur Dís Skaptadóttir. (2009). Aðlögunarferli í fjölmenningarlegu samfélagi. In 

Gunnar Þór Jóhannesson and Helga Björnsdóttir (Eds.), Rannsóknir í félagsvísindum 
X: Félags- og mannvísindadeild (pp. 559-568). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla 
Íslands.  

Yuval-Davis, N. (2006). Intersectionality and Feminist Politics. European Journal of 
Women’s Studies, 13(3), 193-209.  

http://www.menningarrad.is/images/stories/samningar/mennsam2008.pdf�
http://www.island.is/endurreisn/soknaraaetlun-islands�
http://en.island.is/�
http://en.island.is/�
http://www.forsaetisraduneyti.is/media/frettir/%20alyktunVTRvor2005.doc�
http://www.forsaetisraduneyti.is/media/frettir/%20alyktunVTRvor2005.doc�
http://www.tengslanet.is/�


People, place and culture in regional policy 

77 
 

Þingskjal 849. (2001-2002). Tillaga til þingsályktunar um stefnu í byggðamálum fyrir 
árin 2002-2005. Alþingistíðindi A-deild, Retrieved August 6, 2006, from http://www.-
althingi.is/pdf/thingskjal.php4?lthing=127&skjalnr843  

Þingskjal 473. (2005-2006). Tillaga til þingsályktunar um stefnumótandi byggðaáætlun 
fyrir árin 2006-2009. Alþingistíðindi A-deild. Retrieved August 5, 2006, from www.-
altingi.is/altext/132/s/pdf/0473.pdf    

Þingskjal 910. (2009-2010). Tillaga til þingsályktunar um stefnumótandi byggðaáætlun 
fyrir árin 2010-2013. Alþingistíðindi A-deild. Retrieved May 19, 2010, from www.-
althingi.is/altext/138/s/pdf/0910.pdf    

 
 

http://www.althingi.is/pdf/thingskjal.php4?lthing=127&skjalnr843�
http://www.althingi.is/pdf/thingskjal.php4?lthing=127&skjalnr843�
http://www.altingi.is/altext/132/s/pdf/0473.pdf�
http://www.altingi.is/altext/132/s/pdf/0473.pdf�
http://www.althingi.is/altext/138/s/pdf/0910.pdf�
http://www.althingi.is/altext/138/s/pdf/0910.pdf�


78 

Arctic security 

Policy analysis of the circumpolar states 

Margrét Cela 

Since the end of the Cold War the security scenario in the Arctic region has changed 
significantly. Academics have written about new dimensions of security states must 
now take into consideration. The purpose of this article is to compare the declared 
policies of the eight member states of the Arctic Council - Canada, 
Denmark/Greenland, Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden and the United 
States - focusing on sovereignty, security and defense. The purpose is to establish: a) 
whether the new security scenario is reflected in these states’ official policy 
documents, and b) whether there is a difference between the policies of the five 
coastal states - Canada, Denmark/Greenland, Norway, Russia and the USA - and the 
other three circumpolar states. One key difference between the coastal states and the 
other three Arctic Council members is that the former have a stronger legal position 
in the Arctic territorial regime (Byers, 2009; United Nations, 1982). 

As this article focuses on Arctic security at the beginning of the 21st century, the 
Cold War security scenario will not be discussed in any detail. Many academics have 
written about security and how the concept has changed after the Cold War, but this 
article is inspired mainly by the writing of two authors, Dr. Lassi Heininen and Dr. 
Rob Huebert. Both have written about Arctic security and outlined the new security 
threats in the region. Their findings will be used to set the stage for this article and as a 
tool for analysis. In this context it is important to note that by using such narrow 
approach, a complicated discourse is being greatly simplified. The article draws on 
official policies of the states, speeches, reports and academic literature.  

Setting the scene 

In 1987 Mikhail Gorbachev gave a groundbreaking speech in Murmansk. He 
emphasized the need to improve conditions in the Arctic region in terms of peace, 
cooperation, confidence building, science and environmental protection. Two decades 
later much has improved along the lines Gorbachev hoped for, as can be seen in 
Heininen’s writings. According to Heininen the Arctic has in many ways turned out to 
be a success story, as the region has become less a scene for military confrontation 
and more a scene for international cooperation (Lasse Heininen, 2004; Heininen, 
2008b). Compared to the Cold War period, the Arctic is also much more stable and 
tensions are lower. It nonetheless remains strategically important when it comes to 
maintaining the balance between the main nuclear powers (Heininen, 2008a).  

According to Huebert (2004) the Arctic states need to address the following 
dimensions of security: 

 
1. Traditional security: often defined as military security threats or hard security. 

Military threats in the Arctic have decreased rapidly after the Cold War but 
cannot be wholly discounted. The main concerns regarding traditional 
security threats are nuclear deterrence, nuclear defense and terrorism. As 
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defined by Heininen (2008a) traditional security emphasizes two kinds of 
power, both military and political. 

2. Environmental security: Environmental threats, such as trans-boundary 
pollutants affect all states but cannot be effectively dealt with by a single state. 
Such threats have been influential in directing the circumpolar states towards 
closer cooperation. Even though the states have taken big steps towards 
cooperation, mainly in the field of environmental research, political will is still 
lacking for the states to provide the necessary resources in order actually to 
solve the problems (Huebert, 2004).  

3. Human security: Focuses less on the state and more on individuals and their 
communities. In the Arctic there are three main focal points in terms of 
human security: health security, cultural security and food security (Huebert, 
2004).  

Arctic strategies 

The Arctic is a region that is greatly affected by climate change. As the ice melts 
increasing number of  states and other actors declare their interests in the region. That 
should not come as a surprice in the light of how rich the area is in natural resourses, 
such as oil and gas, and then  the possibility of new shiping routs opening up.  All this 
demands for the Arctic states to stay alert, and form their new strategies towards the 
region, which is what they have been doing since 2006. Here below are the main 
points of their strategies concerning the three different security aspects, traditional, 
environmental and human. 

Canada 
Canada has the second longest coastline bordering the Arctic, after Russia, and has 
declared a vital interest in the region. The Canadian government published a Northern 
strategy in 2009 where four priorities are emphasized: exercising Canada’s Arctic 
sovereignty; promoting social and economic development; protecting the North’s 
environmental heritage; and improving and developing northern governance (The 
Government of Canada, 2009).  

Sovereignty appears to be one of the keys to the strategy, as it stresses the 
importance of Canada’s exercising sovereign rights and protecting its territory by land, 
sea and air. To these ends the Canadian government wants to maintain strong 
presence in the region and ensure capacity and capability to protect and patrol, 
including by military means (The Government of Canada, 2009). Another important 
factor of the Canadian strategy is international cooperation and law. Canada, despite 
having some unresolved disputes with other Arctic states, stresses that it faces no 
military threat and that all disputes are well managed and under control. The Ilulissat 
declaration from 2008 is used as an example in that context, where the five littoral 
states committed themselves to peaceful settlement of any overlapping claims (Ilulissat 
Declaration, 2008; The Government of Canada, 2009). It is nonetheless apparent that 
Canada aspires to be among the big powers in the region. The strategy emphasizes its 
good relationship with the United States, and also an improving relationship with 
Russia (The Government of Canada, 2009). Another interesting thing to note in this 
context is Canada’s willingness in the recent years to sidestep the Arctic Council by 
encouraging the five powers meetings (“Formalizing the” 2010).  

Environmental protection is discussed, for the most part in relation to 
sustainability, and less directly related to security. Human security is indirectly 
discussed as the policy describes the different ways the Canadian government 
supports the Northern communities to make them healthier and more vibrant (The 
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Government of Canada, 2009). Security as a concept is not mentioned in that context. 
Nevertheless it can be argued that both supporting the communities and protecting 
the environment are likely to lead to increased environmental and human security. 

Denmark/Greenland 
Denmark published its Arctic strategy in 2008. The strategy has two main policy 
objectives, to support and strengthen Greenland’s development towards increased 
autonomy and to maintain the Kingdom of Denmark’s position as a major Arctic 
player (Ministry of Foreign Affairs of Denmark, 2008). 

A significant part of the security discussion in the policy is devoted to 
environmental security, as it discusses what are called new challenges - opposed to the 
Cold War tensions between east and west - such as risks related to climate change, i.e. 
oil spills and pollution (Ministry of Foreign Affairs of Denmark, 2008). 

The document expresses concern about the changing living conditions of the 
inhabitants of the region and mentions a special Danish program to support 
indigenous peoples in cooperation with Greenland, with the aim of improving their 
living conditions. Yet it is also stated that the Greenlandic Home Rule now has 
authority, both administrative and legislative, over key areas of its citizens’ lives: the 
judiciary, police and health to name but a few (Ministry of Foreign Affairs of 
Denmark, 2008). That is regarding most aspects of human security. 

In terms of harder security, NATO and the defense agreement with the USA are 
briefly mentioned but Denmark’s own military presence all year round is considered 
important. The military units have well defined tasks which are: To perform 
sovereignty assertion and monitoring; fisheries inspection, search and sea rescue; 
assistance to police and tax authorities; help with civil society; environmental and 
maritime pollution control and to maintain visible presence for the defense of 
Greenland (Ministry of Foreign Affairs of Denmark, 2008). 

The Danish government recognizes the importance of international cooperation in 
the region as many of the challenges the Arctic faces cannot be counteracted by a 
single state. Yet the Danes express concern or even disappointment with the Arctic 
Council, which they feel has been less effective regarding sustainable development 
than was hoped for when it was established. The reason, in Denmark’s view, is that 
the USA has downplayed the Council’s role. Denmark wants to seek measures to 
strengthen the Arctic Council, and along with Sweden and Norway has agreed to use 
their three presidencies in the council from 2006-2012 to do so. Denmark is a 
member state of the European Union and believes that it would be a positive 
development if the EU could be granted observer status in the Arctic Council: this 
would increase the European Commission’s understanding of the Arctic and facilitate 
Greenland-EU cooperation (Ministry of Foreign Affairs of Denmark, 2008). 
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Finland1

Finland published its Arctic strategy in June 2010, in which it defines its own position 
as an Arctic state and a natural Arctic actor (Ministry of Foreign Affairs of Finland, 
2010). 

 

Both human security and environmental security have great prominence in the 
policy as seen in its discussions of the status and rights of indigenous peoples, as well 
as the multiple impacts of climate change. International cooperation with all actors in 
the region to solve environmental issues raised by climate change is said to be 
essential. Examples of such environmental issues are the increase of maritime 
transportation, exploitation of natural recourses, biodiversity reduction, pollution and 
nuclear safety (Ministry of Foreign Affairs of Finland, 2010). 

The Arctic Council is considered the most significant forum for international co-
operation as it is the only one involving all eight Arctic states along with indigenous 
peoples. Even though the five coastal states have met separately as at Ilulissat, Finland 
attaches importance to the Arctic Council keeping its position as the central forum for 
circumpolar cooperation. It is also considered important to strengthen other forums 
for cooperation such as the Barents Euro-Arctic Council and the Northern 
Dimension (Ministry of Foreign Affairs of Finland, 2010). 

Sovereignty, security and defense are not addressed in detail, yet it is stated that 
Finland’s interest is to maintain stability and cooperation in the region as well as to 
keep the security situation as predictable as possible. Finland wants to raise awareness 
of the Arctic and seek opportunities to promote safety in its broadest sense. There is a 
section on NATO where it is argued that even though the importance of this area has 
decreased for NATO after the Cold War, debates are in progress among some of its 
member states about what the organization’s role in the Arctic should be. NATO may 
be of value for the region in terms of search and rescue operations and improving 
situational awareness concerning environmental and natural disaster management 
(Ministry of Foreign Affairs of Finland, 2010). 

The European Union is given great salience in the document. Finland supports the 
EU request for observer’s status in the Arctic Council and wants the Union to take 
greater account of the Arctic in its various policy areas and to contribute more to the 
region (Ministry of Foreign Affairs of Finland, 2010). 

Iceland 
Iceland is one of the eight Arctic Council states and the only one lying entirely within 
the Arctic boundary, according to the Council’s definition (Arctic Council). The 
Foreign Ministry published a report called Iceland in the High North in 2009, and 
even though it is not presented as a policy or strategy, this document is comparable to 
the policy papers published by the neighboring states.  

The report states that the High North is a priority area in Iceland’s foreign policy 
and that cooperation with the other Arctic states is of great importance. The Arctic 
Council is seen as the most valuable forum for that cooperation. When it comes to 
security, the Icelandic government welcomes the increased interest that international 
organizations such as the UN, NATO and EU have taken in the region’s safety, as it is 
argued that these organizations have capabilities to increase global understanding in 
Arctic affairs, to coordinate cooperation and enhance capacity to respond to danger 
(Ministry of Foreign Affairs of Iceland, 2009).  

The report claims there is a growing awareness that environmental, economic and 
security factors in the region all go hand in hand, and that sustainability is similarly 
connected to human factors such as culture and welfare. The importance of 
                                                           

1      The author thanks Eliisa Kaloinen for valuable help with translations from Finnish. 
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environmental security is emphasized, as it is argued that Icelanders depend on the 
sustainability of natural recourses, both on land and sea, for their livelihood. Other 
matters of concern in the paper are search and rescue capabilities, which the Icelandic 
government feels need to be substantially increased given the rising number of ships 
in the area. Cultural security is indirectly mentioned by speaking of the importance of 
preserving the culture of the indigenous communities. Regarding hard security 
matters, Iceland emphasizes the changed security scenario after the Cold War, and 
that the likelihood of military conflicts in the region is very low (Ministry of Foreign 
Affairs of Iceland, 2009). 

Norway 
Norway published a strategy for the High North in 2006 where it recognizes the 
growing importance of the High North region for Norway (Norwegian Ministry of 
Foreign Affairs, 2006). 

The Norwegian Arctic strategy sets the goal of ensuring Norway’s presence in the 
region, which is defined as the most important strategic priority area in the 
forthcoming years. Norway hopes thereby to exercise its sovereignty and authority 
both credibly and consistently. The presence of armed forces is considered vital to 
meet national security needs as the army has a clearly defined leadership role in the 
chain of command and capacities that could be required in a case of emergency 
(Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2006).  

Environmental protection is high on the list of priorities and the Norwegian 
government wants to have a leading role when it comes to monitoring climate change, 
pollution and the maritime environment. As trans-boundary environmental problems 
have become a serious concern in the region, international cooperation and joint 
coordination are said to be vital, for example through the Arctic Council. Norway also 
looks on energy issues as a security factor that is becoming more clearly defined in the 
security policy of states. In that sense cooperation with Russia is found to be of great 
importance, but this cooperation and good relations with Russia are also generally vital 
as it is the neighbour that Norway shares the Barents Sea with. In fact, Norway’s 
improving relationship with Russia after the Cold War is given a lot of weight in every 
section of the paper, and the continued development of that relationship is stated as a 
priority (Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2006).  

Regarding human security, Norway’s intention is to safeguard the culture, 
traditions and livelihood of the indigenous peoples. The intention is also to increase 
stability by using a so-called “people to people” approach, creating opportunities for 
the peoples of the North to cooperate directly on health, education culture and other 
‘soft’ human security issues. As an example, the Norwegian government wants to help 
Northern Russians to develop more expertise in health matters, and believes that by 
doing so the risk of disease on the Norwegian side of the border can also be reduced 
(Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2006). 
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Russia 
Russia has the longest coastline bordering the region and published its national policy 
towards the Arctic in 2008. Among its general goals is to guarantee the national safety 
of Russia and the preservation of its role as a leading Arctic power. Four fundamental 
national interests are outlined in the policy. First of all, the use of the Russian 
federation Arctic Zone as a strategic resource base of the Russian Federation, helping 
to resolve social-economic development problems of the country. Secondly the 
preservation of the Arctic as a zone of peace and cooperation. Thirdly the 
preservation of the unique ecological system of the Arctic, and fourthly the use of the 
Northern Sea Route as the exclusive transport route of the Russian Federation in the 
Arctic (The Security Council of the Russian Federation, 2008). 

The Russian policy speaks much of security, both hard military security and the 
softer ecological or environmental security involving nature conservation, pollution 
monitoring and so on. Human security on the other hand is not mentioned as such, 
although it is said to be a strategic priority to improve the quality of life for the native 
people by modernizing social infrastructure including better educational and 
healthcare institutions. In regard to military defense it is considered necessary to guard 
the Russian border by guaranteeing a favorable operating regime in the Russian Arctic 
Zone and by developing means to resolve security- and defense issues. It is considered 
necessary to create capabilities in the Russian Federation Armed Forces and other 
units and agencies that can guarantee military security under the various scenarios of 
the military-political environment (The Security Council of the Russian Federation, 
2008). 

Sweden 
Sweden is the only circumpolar state that has not yet published an Arctic policy. 
Therefore a speech given by minister for foreign affairs Carl Bildt at the Arctic 
Council in 2009 will be used in order to learn about Sweden’s positions in Arctic 
security matters. 

In his speech Bildt (2009) emphasized the impact of climate change in the region, 
the changing living conditions and the importance of environmental protection. He 
also stressed that all the Arctic states shared responsibility to implement measures to 
temporarily slow the Arctic warming as well as to maintain peace and stability in the 
region. Regarding human security, he mentioned that the Swedish government had 
established a working group on Sami issues and would take the UN Human Rights 
Committee’s recommendations into consideration to determine what measures were 
needed. 

Sweden wants to strengthen the Arctic Council, not least its political role. Also, as 
a member of the European Union, the Swedish government welcomes the EU’s 
application for observer status in the Council, and believes that it would increase the 
Commission’s understanding of Arctic matters and have impact on other EU policies 
(Bildt, 2009). 

United States 
In 2009 the White House published a presidential directive in order to establish US 
policy in the Arctic region. 

The policy expresses a primary concern over sovereignty and security matters, as 
the US claims to have sovereign rights and both broad and fundamental national 
security interests in the region. The claimed interests are missile defense, deployment 
of sea and air systems, strategic deterrence, maritime presence, maritime security 
operations; ensuring freedom of navigation and over flight and preventing terrorist 
attacks, just to name some. When it comes to security matters the US is prepared to 
operate either independently or, preferably, with others. The Arctic Council is 



Arctic security 

84 

considered to be of great importance, together with the participation and cooperation 
of all eight Arctic states. The policy includes a statement on the importance of 
environmental protection and sustainability, but does not directly refer to those 
factors as security related. Likewise, human security is not mentioned as such, but the 
involvement of indigenous peoples in decision-making is on the agenda as well as the 
importance of enhancing search and rescue capabilities (Bush, 2009). 

Summary 

Now that the policies of the circumpolar states have been analysed it is time to sum 
them up and make a comparison. For that purpose, the tables below show which 
Arctic states have formed a policy on different kinds of security. The first table shows 
only those states that have defined a security policy, but the second table also shows 
states that appear to have a relevant policy without relating it directly to the term 
“security”. 

Table 1. States refering to the different security factors by using the term security 

 

 

Table 2. State policies include different security factors without necessarily referring to them as 
security 

 
 

As becomes obvious by looking at the two tables above, the states don’t always 
refer to security while discussing the different security aspects. There can be different 
reasons for them using the aproach they choose, in some cases a particular security 
aspect may simply not be relevant for the state in question. In other cases it may be 
deliberatly decided not to securitize2

  
 a particular matter.  

                                                           
2    Securitization: When authorities decide that a particular matter should be defined as an existential 
threat, and thereby be granted extraordinary measures, beyond the everday politics (Cottey, 2007) 

Traditional security Environmental security Human security

Canada x
Denmark/Greenland x x
Finland x x x
Iceland x x
Norway x x
Russia x x
Sweden x x
USA x

Traditional security Environmental security Human security

Canada x x x
Denmark/Greenland x x x
Finland x x x
Iceland x x x
Norway x x x
Russia x x x
Sweden x x x
USA x x x
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Conclusions and discussions 

Even though the circumpolar states have developed new policies towards the Arctic 
not all mention all the potential security aspects as such. That is not to say, however, 
that indications cannot be found within the policies by reading between the lines. By 
discussing such matters as environmental protection, supporting the rights of 
indigenous peoples and exercising their sovereign rights, the states are indeed 
touching all three security aspects: traditional, environmental and human. 

An interesting perspective is to wonder why the states put different labels on such 
factors as environmental protection and societal improvements. What some states 
label as a security, others discuss in a different context. In some cases the explanation 
might not be so hard to find, e.g. the difference between Finland and Iceland 
regarding human security. While Finland has a sizable indigenous population, Iceland 
has none. It is harder to determine why states such as the USA and Canada do not 
speak of environmental or human security by using the term security, and one might 
wonder if it has anything to do with them having other regional interests they value 
more. 

In the case of the Arctic it so happens that two of the coastal states are also the 
former major rivals of the Cold War, Russia and the USA. Both of them still 
emphasize hard security. In the same context it is interesting to note the difference 
between the five coastal states and the three others in that the coastal states generally 
emphasize sovereignty and hard security in a much stronger way. Regarding the Arctic 
Council the states all claim to value it greatly and want it to gain increased leverage. At 
the same time their actions don’t always demonstrate that interest. It is understandable 
that the smaller states emphasize the Council, as it is the forum where they have equal 
rights as the larger states. In the case of the larger states that also claim to value the 
Arctic Council a great deal, it must be kept in mind that recent history shows that they 
can sideline the Council when they believe their interests are better served in that way. 
The three European Union member states, Denmark, Finland and Sweden, all speak 
in favor of the EU’s gaining observer status in the Arctic Council. They might believe 
that the EU would increase their influence, by backing them up in a more concrete 
way than is possible now. 
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Attitudes towards whaling in Iceland 

An attempted explanation 

María Björk Gunnarsdóttir 
Hulda Þórisdóttir 

Whaling, a controversial issue in the international arena, has spun interestingly into 
Icelandic society over the years. For the past decades the distinct whaling policy of the 
Icelandic government has been the subject of debate in international relations. This 
debate is likely to continue and even intensify now that the country’s application for 
membership of the European Union has been acknowledged (see “Hvalveiðar ógna”, 
2010; “MEPs back”, 2010). Following the accession talks, Icelanders and the Icelandic 
government need to come to terms with the future of whaling in Icelandic waters as 
the European Union has taken a strong stance against whaling.  

Even though whaling has very limited support internationally, Icelanders have 
proven supportive of this industry over the years. In this article we set out to explore 
these positive attitudes with a qualitative study conducted in the spring of 2010. Our 
aim is to explain how these positive attitudes are formed and what values they build 
upon. We pay special attention to the political discourse on whaling in Iceland and if, 
or how, it is mirrored in public attitudes.  

The article begins with a theoretical rationale for the study which is then followed 
by a background chapter on the history of whaling in Icelandic society. The main 
findings are presented in five subchapters, each devoted to one of the main themes 
found in the study: 1) attitudes towards whaling and awareness of the matter, 2) 
sentimentality and the whaling debate, 3) sovereignty related issues, 4) economic 
factors and, 5) conditionality of the attitudes. The article concludes with a summary of 
findings and their implications.  

Theoretical rationale 

Opinion polls are an accepted and efficient way of gauging the public’s attitudes 
towards a particular issue. They do, however, only provide limited information and 
cannot give insight into the formation of attitudes and the various factors that can 
influence how they are reported at each time (Floyd, 2008; Maio & Haddock, 2010). 
The purpose of this study was therefore not to take a snapshot of the overall attitudes 
of Icelanders towards whaling; these have already been documented. Rather, we set 
out with the goal of examining the roots and influencing factors of the attitudes.  

We used the focus group method as it was well suited to the study’s objective to 
have participants discuss whaling openly in a setting as close to natural as possible. 
Listening to verbalized experiences of others stimulates memories, ideas, and 
experiences, therefore revealing data and insight that would be less accessible by other 
means (Krueger, 1994).  

The study was conducted from February 1-8 2010 at the University of Iceland. 
Five focus groups, containing four to seven participants, were used for this study. 
Participants were all students at the University of Iceland who volunteered to take part 
in the study. They were grouped according to their field of study to create common 
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grounds for each focus group. Each focus group discussion lasted roughly two hours. 
Participants were offered refreshments during the discussions and received a token of 
gratitude after their participation.  

The discussions were lead by a predetermined questionnaire containing open 
questions and focusing exercises. All discussions were recorded and subsequently 
transcribed. Grounded theory was used to reduce the data systematically through 
coding and formulating themes. To deepen the analysis, discourse analysis was applied 
to the data in order to gain a deeper understanding of the context and meaning of 
participants’ ideas. 

Background 

The history of whales and whaling in Icelandic society runs a long path although the 
direct share of Icelanders in the industry is relatively new. Icelandic folktales and 
proverbs indicate the importance of whales in earlier times but because of lack of 
technical know-how, the use of whales was mainly limited to occasional stranding of 
whales. In the 16th and 17th century foreign whalers started making their way to the 
rich whaling grounds around Iceland and laid the foundation for this industry that has 
become so controversial. Although Icelanders benefited a great deal from this industry, 
there were many who resented not taking a direct part in it and hungered for a larger 
share of the profit. At the turn of the 20th

It was not until 1935 that Icelanders started their first whaling industry, using 
Norwegian whaling vessels. By that time, the opposition towards whaling had worn 
out and locals welcomed the industry. The industry was neither large nor long-lived as 
the whaling vessels were called in for military service in 1939. In 1948 the Icelandic 
whaling industry was revived and it has been run intermittently since then, 
commercially and/or scientifically (Institute of Economic Studies, 2010; Trausti 
Einarsson, 1987). Around the mid 1980s, the global atmosphere regarding the 
protection of endangered species had changed and an international moratorium on 
whaling was instituted. What followed for Iceland was that this little known and 
seasonally based industry became the center of national discourse and raised harsh 
responses globally until the whaling ceased in 1989 (Jóhann Viðar Ívarsson, 1994). 
When the Icelandic government decided to resume whaling in 2003 it proved 
controversial, as expected, and raised yet again considerable attention both locally and 
internationally (Þorsteinn Siglaugsson, 2007; “23 ríki”, 2003; “25 ríki”, 2006; “26 ríki”, 
2009).  

 century, opposition to the whaling industry, 
which was perceived as foreign, had grown in Iceland. This followed not only the 
diminution of the whale stocks but also the growing nationalistic sentiment rooted in 
the campaign for an independent Iceland. As a result whaling within Icelandic 
territorial waters was restricted from the year 1886 and forbidden from 1913 to 1928 
(Trausti Einarsson, 1987).  

Even though support for whaling in Iceland has declined over the years, opinion 
polls still show considerable support for it. In Figure 1 the results of various nationally 
representative opinion polls conducted since the mid 1980s have been taken together 
to summarize the development of Icelanders attitudes towards whaling.  
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Figure 1. Attitudes towards whaling in Iceland, measured in various opinion polls (María Björk 
Gunnarsdóttir, 2010) 

 
It is evident that the support for whaling was greatest during the 1990s when no 
whaling was conducted in Icelandic waters. The support at that time has in large part 
been attributed to the documentary Survival in the High North in March 1989. The 
documentary was a reaction against the declining support for whaling in Iceland in 
1988 and early 1989 as a result of effective business coercions by anti-whaling groups 
(Brydon, 1991; Jóhann Viðar Ívarsson, 1994). It builds in large part on nationalistic 
sentiments in line with the political discourse on whaling at that time and depicts a 
negative image of anti-whaling groups. Interestingly and despite the fact that most 
Icelanders have either no recollection of the documentary or have never seen it, the 
message it sought to portray still seems to prevail. 

The most likely explanation for the consistent support for whaling in Iceland is to 
be found in a political discourse that in many ways echoes the message of Survival in 
the High North. In that manner the Icelandic government emphasizes its sovereign 
right to determine the exploitation of all resources within Icelandic territorial waters, 
usually referred to as “our resources” (Jón Bjarnason, 2009-2010; Parliamentary 
Document 1047, 1999). Government officials have also openly undermined the 
credibility of anti-whaling groups and strengthened their negative image among 
Icelanders (Iceland Nature Conservation Association, 2003; Jóhann Viðar Ívarsson, 
1994). Referring to research conducted by the Icelandic Marine Research Institute, the 
government has fiercely justified its whaling policy while criticizing the International 
Whaling Commission for using political, idealistic or emotional premises to determine 
the future of whaling (Árni R. Árnason, 1998-1999; Einar Kr. Guðfinnsson, 2003; 
Jóhann Viðar Ívarsson, 1994; Tómas H. Heiðar, 2010).  

Added to the previously mentioned political discourse, whaling has increasingly 
been presented as an export industry that enhances employment (see Grétar Mar 
Jónsson, 2008-2009a; Grétar Mar Jónsson, 2008-2009b; Jón Gunnarsson, 2008-2009a; 
Jón Gunnarsson; 2008-2009b; Guðjón A. Kristjánsson, 2000-2001; Guðjón A. 
Kristjánsson, 2008-2009; Pétur H. Blöndal, 2008-2009; Þorgerður K. Gunnarsdóttir, 
2008-2009). This emphasis on economic benefits is an especially effective way to 
garner the public’s support during the current economic recession in Iceland. Even 
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though opponents of whaling have doubted the real economic benefits of the industry, 
(see Álfheiður Ingadóttir, 2009-2010; Helgi Hjörvar, 2009; Kolbrún Halldórsdóttir, 
2008-2009; Lúðvík Bergvinsson, 2007-2008; Steinunn Valdís Óskarsdóttir, 2007-2008) 
a report released earlier this year by the Institute of Economic Studies at the 
University of Iceland on the macro-economic importance of whaling, concluded that 
on the whole, whaling is beneficial. This conclusion is in large part be explained by 
added value and the possibility to increase exploitation of other marine stocks in the 
future, due to reduced competition between whales and commercial fisheries over the 
resources (see The Institute of Economic Studies, 2010). The report has, however, 
been criticized openly and has received remarkably little media attention. The main 
criticism being that it is based on simplified research methods and unwary 
assumptions about the ecosystem and markets for whale meat (see Mörður Árnason, 
2010; “Gagnrýnir skýrslu”, 2010; “Hvar á”, 2010). 

Main findings 

In this article we present five of the themes that emerged in this study. The themes 
build on the coding method used to conceptualize the core issues from the data. We 
report on how participants expressed matters related to these themes and put the 
themes in context with historical and societal matters that can increase our 
understanding of their attitudes.  

1) Attitudes towards whaling and awareness of the matter: “This comes as a 
surprise, I thought I would be the only one”1

In line with the results of the opinion polls referred to above, it soon became clear 
that the vast majority of participants proved to be in favor of whaling. Their positive 
attitudes however turned out to be rather moderate and many of them actually 
referred to their stance as being just on the positive side of neutral. Their attitudes 
were also weak, as is to be expected, because participants said they had paid this issue 
limited attention prior to the focus group discussions. During the discussions, a 
change of emphasis was also detected when participants started conditioning their 
stance, e.g. “I am in favor of whaling if we do not lose out more”. This kind of change 
in attitudes is quite common when attitudes are weak (Maio & Haddock, 2010). In this 
case the two-hour discussions may have lead participants to seriously consider and 
discuss the matter for the first time, and therefore give grounds for the changed 
emphasis.  

 

Interestingly, the participants seemed unaware of the tendency amongst Icelanders 
to be in favor of whaling. They seemed to assume that anti-whaling discourse applied 
in Iceland and that anti-whaling groups had proven successful in lobbying against 
whaling not only abroad but also in Iceland. This idea is consistent with Milton 
Freeman’s (1995) idea of the “mediagenic megafauna”; the theory of the “super-whale” 
presented by Arne Kalland (2009) and the development of the anti-whaling discourse 
presented by Charlotte Epstein (2008). Freeman, Kalland and Epstein argue that the 
media has created a sacred image of whales, making it politically wrong to favor 
whaling. However, as the results of the opinion polls show, it is evident that these 
ideas have not received the same support in Iceland as abroad. 

                                                           
1  Þetta kemur á óvart, ég hélt að ég yrði kannski bara ein. 
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2) Sentimentality and the whaling debate: “Sentimentality on par with religion”2

All in all, tolerance for anti-whaling groups proved negligible. Participants emphasized 
fanaticism when the subject was brought up and condemned the sentimentality they 
believed characterized the anti-whalers’ reasoning. They placed great importance on 
the role scientific knowledge should play in decisions about whaling, although they 
admitted not knowing the facts themselves. In their discussions they, therefore, 
seemed to have great trust in the government and the Icelandic Marine Research 
Institute as they argued that we would never continue whaling if the whales were really 
endangered. 

 

Few participants noted that sentimentality not only characterized the arguments of 
the opponents of whaling, but also their own. This is a common phenomenon 
recognized in social psychology as naïve realism, or the tendency to consider ideas that 
are different to one’s own to be biased and sentimental (Pronin, Lin & Ross, 2002). In 
this line a trace of the so-called othering discourse was detected in the discussions. 
Othering has been defined as a way of defining and securing one’s own positive 
identity through stigmatization of an “other” (Carver & Pikalo, 2008). This was 
evident when participants started distinguishing between us and them; them being 
foreigners who based their arguments on sentiments while we, Icelanders, based our 
arguments on scientific facts. This negative image of anti-whaling groups did not seem 
do rub off on other conservation groups, as participants, just like the government, 
emphasized the need to protect nature. Participants also seemed more in favor of the 
work of Icelandic based conservation groups than the foreign ones, stressing that the 
Icelandic ones understood our situation better. Ann Brydon (1991), who studied the 
whaling debate in Iceland, came to a similar conclusion. She found that in the late 
1980s Icelanders seemed to believe that not only were economic interests threatened 
because of actions of foreign anti-whaling groups, but the nation as a whole. This 
skepticism towards foreigners is also in line with the current political discourse in 
Iceland, in large part related to inroad of foreigners towards our resources (“Könnun: 
ESB yrði”, 2009; Saving Iceland, 2010). 

3) Sovereignty related issues: “No matter what they say or do, they can not stop 
us”3

Sovereignty was a salient theme in all focus group discussions and most participants 
admitted finding this line of argument quite appealing. It was in large part brought up 
in relation to our resources and our right to use those resources, reflecting the most 
popular discourse in Icelandic politics. That does not come as a surprise considering 
the findings of Guðmundur Hálfdanarson (2004) who has specialized in European 
social and political history. He argues that “politicians fully realize that nothing 
galvanizes Icelandic voters in the same manner as nationalism.”  

 

Referring to the legal base in the sovereignty argument most participants had a 
hard time recognizing the emotional touch in it. After looking deeper into this 
argument, however, they came to the conclusion that it did not justify whaling at all. 
They found the argument unlikely to gain support for whaling internationally and 
some even wanted to compare it to giving the international community the finger. 
Participants, therefore, agreed that it would be more beneficial to use other lines of 
arguments to justify whaling internationally, even though at the end of the day they 
could never stop us.  

                                                           
2  Tilfinningasemi á sama skala og trú. 
3  Það er sama hvað hinir gera eða segja, þeir geta ekki stoppað okkur. 
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4) Economic factors: “I mean, it produces revenue for us”4

Participants were familiar with the economically related reasoning in favor of whaling. 
In effect, it was one of the most prominent themes in all the focus groups’ discussions. 
Some participants argued for stronger marketing of whale products while others 
wanted to consider the possible negative impact of the industry on Iceland’s business 
interests. Whale watching and various import/export related businesses were 
frequently mentioned and that for some it might be more beneficial to have the 
whales alive.  

 

Participants had, however, a hard time believing any long-term negative impact on 
the Icelandic economy following the whaling policy. It does not come as a surprise 
considering that international opposition towards the Icelandic whaling policy has 
been relatively peaceful in recent years. Few of the participants are old enough to 
remember the economic sanctions enacted against Iceland in the 1980s and were 
believed to have been close to reversing the public’s opinion on whaling at the time 
(Brydon, 1991; Jóhann Viðar Ívarsson, 1994). When looking at the bigger picture of 
possible revenues from whaling, participants also seemed to be familiar with the 
argument that the whales are eating up our fish stocks and therefore costing the fishing 
industry possible export revenues (see Árni Mathiesen, 2002, 2003a, 2003b, 2003c; 
Einar K. Guðfinnsson 2006-2007; Einarsson, 1996; Marine Research Institute, 2005). 

5) Conditionality of the attitudes: “If we do not stand to lose more”5

As the discussions came to an end, participants seemed more and more cautious and 
did not want to jump to conclusions about the benefits of whaling. Some pointed out 
that no real evidence has been put forward in order to reveal the profit of the industry. 
Even though whalers have argued that the demand is great (”Allt hvalkjötið”, 2008; 
Landssamband íslenskra útvegsmanna, 2009; “Sala hvalkjöts”, 2009; The Minke 
Whalers Association in Iceland, 2008) export numbers indicate that the revenues of 
whaling have been nowhere near the 5 billion Icelandic króna (40 million USD) that 
were predicted when the whaling quota was increased considerably in 2009 (see Árni 
Finnsson, 2010; Þorbjörn Þórðarson, 2010; Statistics Iceland, 2010).  

 

Participants got caught up in the “what if“. They started wondering how business 
coercions and other negative impacts of the whaling policy could affect the fragile 
Icelandic economic conditions. The result was that participants started conditioning 
their attitudes in manners such as favoring whaling as long as it did not backfire on us. 
Arguments such as: “We should continue whaling if it does not cost us more” were 
verbalized in all groups. This conditionality does not come as a surprise as it distances 
the participants’ emotions from their arguments. It does, however, leave open an 
important question yet to be answered: “Who is to determine whether or not it is 
costing us more?” Participants really resented their lack of information about the 
positive and negative impacts of whaling. They attributed this lack of information to 
both the limited attention they had given to the matter and also their lack of capacity 
to evaluate the altercation of the parties involved.  

Concluding remarks 

The formation and structure of attitudes towards whaling can be examined through 
the lens of a well known model of attitude formation called the Heuristic-Systematic 
Model (HSM) (Eagly & Chaiken, 1993). According to this dual based model there are 
two main routes to persuasion: the systematic route, requiring the individual to pay 
                                                           
4  „Ég meina, þetta skapar okkur tekjur“. 
5  „Ef við töpum ekki meiru“. 
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close attention to the contents of a persuasive appeal, and the heuristic route, which 
relies more on superficial qualities for attitude formation and requires less thought 
(Maio & Haddock, 2010). According to the HSM, motivation and capability are major 
determinants of how strongly a persuasive appeal is likely to affect attitudes. The lack 
of interest in whaling is therefore a prominent suggestion that participants used the 
heuristic route to determine their attitudes towards whaling. Attitudes formed through 
the heuristic route are also more likely to be weak and change over time than attitudes 
formed systematic processing (Maio & Haddock, 2010). Participants’ weak attitudes 
and the shift in emphasis that occurred during the discussions further strengthen these 
conclusions.  

Based on this study, the strong political discourse on whaling in Iceland can be 
regarded as a likely cause for the positive attitudes towards whaling detected among 
participants and among the general public in the various opinion polls over the years. 
This discourse has been appealing to Icelanders due to its nationalistic sentiment. It is 
also in line with the national image and, more recently, in harmony with the “back to 
basics” mentality that seems to be gaining support after the economic crisis (see 
Guðmundur Magnússon, 2008). In line with the skepticism towards foreigners when it 
comes to our resources, the strong images of anti-whaling groups as foreigners can 
also explain the persuasive appeal of the pro-whaling stance.  

All in all, the pro-whaling stance seems to be something that we, Icelanders, are 
familiar with. The message is appealing and it seems that we still have not found any 
reason to distrust our informants about whaling. However, generalizing from these 
conclusions one cannot rule out retroversion of the public opinion towards whaling; 
the weak attitudes formed by the heuristic route can be fragile. New and more 
appealing arguments can, therefore, easily change the picture. In theory, just as 
successful marketing and affirmative sales reports could strengthen the positive 
attitudes towards whaling, any information showing poor markets for whale meat, or 
conclusive information showing negative impacts on other industries, could therefore 
reduce the support.  

As Charlotte Epstein (2008) points out one should not underestimate the “power 
of words”. The effects of the political discourse can be lingering and it will, therefore, 
be interesting to monitor the future discourse on whaling and the effects that the 
membership negotiations with the European Union might have on it. Opponents of 
Iceland’s admission to the European Union have already started presenting whaling as 
a clear example of the alleged loss of sovereignty that membership entails. It is for that 
reason the whaling debate has been seen as a critical threshold in the admission talks. 
We end this article by concluding that Icelanders who are in favor of Iceland’s 
admission to the European Union are likely to withdraw their support for whaling. 
For others whaling will be used as a reason for opposition and consequently their 
support for whaling will escalate.  
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Auka konur í friðargæslu öryggi kvenna?  

Um kyn í friðargæslu 

Silja Bára Ómarsdóttir 

Viðfangsefni þessarar greinar er að draga saman fræðilega umræðu um kyn í friðar-
gæslu. Með því er skapaður grundvöllur fyrir rannsókn á framlagi kvenna í friðargæslu 
til öryggis kvenna á átakasvæðum á erlendri grund. Íslensk utanríkisstefna hefur í 
auknum mæli lagt áherslu á kvenfrelsi og er sú nálgun kynnt sem ein grunnstoð 
stefnunnar. Þessi samantekt leggur grunninn að væntanlegri rannsókn, en markmið 
hennar er að kynnast því hverjar upplifanir og skoðanir íslenskra kvenna sem hafa 
starfað í friðargæsluverkefnum fyrir íslenska ríkið eru. Eins og fram kemur í fyrri 
rannsókn minni (Silja Bára Ómarsdóttir, 2010) má greina aukna áherslu á kvenfrelsi í 
orðræðu íslenskra utanríkisráðherra á árunum 1999-2009. Þar kemur skýrt fram að 
með aðkomu kvenna að ákvarðanatöku í utanríkismálum hefur orðræða um konur og 
stöðu kvenna á alþjóðavettvangi orðið sífellt meira áberandi. Orðræðan endurspeglast 
í þeim fáu heimildum sem hægt er að leggja til grundvallar í greiningu á utanríkisstefnu 
Íslands, aðallega þegar konur eru í embætti utanríkisráðherra. Í fyrri rannsókn kom 
hins vegar ekki fram hvort þessi breyting á orðræðu væri í samræmi við upplifun þeirra 
sem vinna við framkvæmd íslenskrar utanríkisstefnu á erlendri grund og er ætlunin að 
bæta þar úr.  

Greinin er þannig byggð upp að fyrst er hlutverk kvenna í utanríkismálum og 
friðargæslu skoðað. Örstutt er litið til skilgreininga á öryggi og sérstaklega hugað að 
því hvað stuðlar að öryggi kvenna. Áhrif karlmennsku, sérstaklega þeirrar ýktu 
karlmennsku sem birtist í hernaði, á friðargæslu eru dregin fram og rætt hvort, og þá 
hvernig, aðkoma kvenna að friðargæsluverkefnum sé öðruvísi en aðkoma karla. Að 
lokum er velt upp spurningum um það hvernig helstu niðurstöður kunni að 
endurspeglast í vali verkefna og framkvæmd þeirra hjá Íslensku friðargæslunni. 

Hlutverk kvenna og áhrif á utanríkismál 

Utanríkismál eru almennt viðfangsefni karla, bæði hér á landi (Silja Bára Ómarsdóttir, 
2010) og erlendis. Þessi skipting endurspeglar sterklega aðgreiningu milli „harðra“ og 
„mjúkra“ málefna, þar sem mjúku málin eru tengd við konur, en þau hörðu við karla. 
Utanríkismál tengjast öryggi og hernaði, þau eru hápólitísk og hörð mál í alla staði. 
Konur hafa í auknum máli tekið þátt í stefnumótun og framkvæmd utanríkismála 
síðustu áratugi en þátttaka þeirra var verulega takmörkuð fram undir miðjan tíunda 
áratug liðinnar aldar (Birna Þórarinsdóttir, 2009) Mikið vantar enn upp á að jöfnuður 
ríki milli karla og kvenna á þessum vettvangi, en 144 konur hafa gegnt embætti utan-
ríkisráðherra (Worldwide Guide to Women in Leadership, e.d.b) og 64 embætti 
varnarmálaráðherra (Worldwide Guide to Women in Leadership, e.d.a) í heiminum 
þegar þetta er skrifað. Tvær konur hafa gegnt embætti utanríkisráðherra á Íslandi, 
Valgerður Sverrisdóttir úr Framsóknarflokki og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir úr 
Samfylkingu. Báðar gegndu embættinu aðeins í um eitt ár. Greina mátti breytingar á 
áherslum utanríkisráðuneytisins áður en þær tóku við embætti og má tengja þessar 
breytingar við aðgerðir stjórnmálamanna, frjálsra félagasamtaka og embættismanna 
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(Silja Bára Ómarsdóttir, 2010). Á Íslandi voru kvenlægar áherslur mun meira afgerandi 
þegar kona var við stjórnvölinn í ráðuneytinu en þegar karl gegndi embætti utan-
ríkisráðherra. 

Á alþjóðavettvangi hafa aðgerðir kvenna og kvennahreyfinga einnig haft veruleg 
áhrif á stefnumótun á alþjóðavettvangi, eins og sjá má á ferlinu sem leiddi til 
staðfestingar á ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1325 um konur, frið og 
öryggi (Carey, 2001). Sést þetta m.a. í Windhoek ályktuninni sem var samþykkt í maí 
2000 (Windhoek Declaration, 2001) og er fyrirrennari ályktunar öryggisráðs 
Sameinuðu þjóðanna nr. 1325 um konur, frið og öryggi sem var samþykkt í lok 
október sama ár. Með þeirri ályktun skapa Sameinuðu þjóðirnar formlegan grundvöll 
fyrir starfi að jafnréttismálum á átakasvæðum og gera ljóst að konur þurfa að eiga aðild 
að friðaruppbyggingu og friðargæslu ef hagsmunir þeirra eiga að vera tryggir. 

Ályktun 1325 sýnir hver áhrif kvenna og kvennahreyfinga geta verið á utanríkis- og 
alþjóðamál. Þótt ályktunin sé að mörgu leyti veik, þá hefur hún haft gífurleg áhrif og 
sá fjöldi ríkja fer vaxandi sem mótar verklag sitt í friðargæslu í samræmi við ályktunina. 
Ályktunin hefur einnig skapað forsendur fyrir öðrum ályktunum öryggisráðsins sem 
tengjast stöðu kvenna á alþjóðavettvangi, þar á meðal ályktun öryggisráðs Sameinuðu 
þjóðanna nr. 1820 (2008) um konur, frið og öryggi, en þar er nauðgun skilgreind sem 
stríðsglæpur. Fyrst var vísað til nauðgana sem stríðsglæpa í skýrslu mannréttinda-
fulltrúa Sameinuðu þjóðanna árið 2000, í kjölfar átakanna á Balkanskaganum 
(Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna, 2000). Þessar breytingar bera því skýrt vitni að 
öryggi kvenna er komið á dagskrá ríkja sem markmið í sjálfu sér. 

Þjóðaröryggi og öryggi kvenna 

Hugtakið öryggi hefur lengst af verið tengt við öryggi ríkisins. Það er þá skilgreint út 
frá hernaðarlegum og pólitískum þáttum, þ.e. sem hápólitískt viðfangsefni. Þessi 
skilgreining er í takt við raunhyggju (realism) í alþjóðasamskiptum, þar sem helsta 
markmið ríkisins er talið vera að tryggja eigin hag og öll önnur markmið séu 
undirskipuð því markmiði. Eftir lok kalda stríðsins fóru ýmsir fræðimenn að velta því 
upp að víðtækari skilnings á öryggi væri þörf. Þar má einkum nefna Barry Buzan, en 
bók hans People, States and Fear (Buzan, 1991) lagði grunninn að breyttum skilningi á 
öryggi. Buzan, Wæver og de Wilde (1998) unnu svo frekar úr fyrstu hugmyndum 
Buzans með bók sinni Security: A New Framework for Analysis. Þar er öryggi skilgreint út 
frá hernaði og stjórnmálum eins og í raunhyggjunni, en einnig út frá umhverfis-, 
efnahags- og samfélagslegum þáttum. Áður hafði Wolfers (1962) skilgreint öryggi í 
hlutlægum skilningi sem fjarveru ógna við viðtekin gildi, og í huglægum skilningi sem 
fjarveru ótta við að ráðist yrði á þau gildi. Þessi víðtækari nálgun á öryggi hefur öðlast 
verulegt fylgi í dag þótt fylgismenn raunhyggjunnar telji að með henni sé of lítið gert 
úr þeirri ógn sem kann að stafa af hernaði (Tickner, 2001; Valur Ingimundarson, 2008). 
Á Íslandi hefur öryggi ekki verið formlega skilgreint sem hluti af íslenskri 
utanríkisstefnu, en í almannavarnalögum er að finna nálgun sem endurspeglar breiðari 
skilning á öryggi (Silja Bára Ómarsdóttir, 2008). 

Hefðbundnar nálganir að öryggi dylja óöryggi sem bæði karlar og konur búa við í 
sínu daglega lífi. Það óöryggi sem konur búa við er þó oft af öðrum toga en það sem 
karlar kynnast og tengist einkum undirskipaðri stöðu þeirra í flestum, ef ekki öllum 
mannlegum samfélögum. Tickner (1992) bendir á að femínísk skilgreining á öryggi 
verði að fela í sér útrýmingu allra tegunda ofbeldis, þar á meðal þess ofbeldis sem 
leiðir af kynjatengslum yfirráða og undirskipunar. Í BA-ritgerð sinni fjallaði Steinunn 
Rögnvaldsdóttir um öryggi kvenna og dró þar fram hvernig konur eru sviptar 
mannréttindum sínum víða um heim (Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2009). Óöryggi þeirra 
er því oft dulið, því mælikvarðarnir sem beitt er mæla einungis mannréttindabrot sem 
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byggja á mannréttindum karla. Til að sporna gegn þessu hafa femínískir fræðimenn á 
borð við Caprioli (2004) reynt að þróa nýja mælikvarða.  

Caprioli fjallar um persónulegt öryggi kvenna og heilsuöryggi, efnahagslegt öryggi, 
og félagslegt og menningarlegt öryggi, auk þess að kynna mælingar á mannréttindum. 
Persónulegt öryggi og heilbrigðisöryggi mælir Caprioli með frjósemi, tíðni tilkynntra 
nauðgana, og hlutfalli fæðinga í viðvist heilbrigðisstarfsfólks. Frjósemi endurspeglar 
gjarnan menntunarstig og valdastöðu kvenna í samfélagi, nauðganir gefa skýra mynd af 
persónulegu öryggi þeirra, og fæðingar að viðstöddu heilbrigðisstarfsfólki draga úr 
dánartíðni og endurspegla hvaða áhersla er lögð á öryggi kvenna (Caprioli, 2004). 
Efnahagslegt öryggi kvenna er mælt með samanburði á tekjum karla og kvenna annars 
vegar og vinnumarkaðsþátttöku kvenna hins vegar. Jöfnuður á báðum þessum sviðum 
er talinn endurspegla sjálfræði kvenna innan samfélags og auknar tekjur kvenna styrkja 
sjálfstraust þeirra og stöðu, auk þess sem það styrkir ákvörðunarvald. Félagslegt og 
menningarlegt öryggi kvenna er svo mælt með menntunarstigi, en ólæsi og fáfræði eru 
meðal þeirra þátta sem helst viðhalda kynjuðum valdakerfum og koma í veg fyrir að 
konur nýti sér pólitísk réttindi sín. Læsi og menntun stuðla aftur á móti að pólitísku og 
efnahagslegu frelsi og styrkja ákvörðunarvald kvenna (Caprioli, 2004). 

Þær breytur sem Caprioli telur til henta sérstaklega vel til að meta öryggi kvenna á 
átakasvæðum og þar sem friðaruppbygging fer fram. Konum er víðast hvar mismunað, 
en það ofbeldi sem þær sæta á átakatímum byggir að miklu leyti á undirskipun þeirra. 
Til þess að fá mynd af því hvort friðargæsluverkefni stuðli að öryggi kvenna virðist því 
rökrétt að nota þá mælikvarða sem Caprioli kynnir frekar en að einblína á hernaðar-
legan styrk landsins, en hann myndi eingöngu endurspegla öryggi ríkisins en ekki 
þeirra sem það byggja. 

Karlmennska, kvenleiki, hernaðarhyggja og friðargæsla 

Árásarhneigð, hermennska og átök eru hugtök sem eru í flestum samfélögum tengdari 
karlmennsku en kvenleika. Engu að síður hafa konur þjónað í herjum í aldanna rás, 
oftast í stuðningshlutverkum í herbúðum þar sem þær hjúkruðu, elduðu, og veittu 
kynlífsþjónustu. Í færri skrásettum tilvikum hafa þær gegnt herþjónustu sjálfar. Stöku 
konur hafa verið leiðtogar, eins og Jóhanna af Örk, aðrar hafa orðið frægar fyrir 
einstaka atvik eins og Molly Pitcher, sem hleypti af fallbyssu í frelsisstríði Banda-
ríkjanna (Goldstein, 2004). Sumir vilja meina að það sé karlmönnum eðlislægt að beina 
árásarhneigð sinni út á við (Fukuyama, í Whitworth, 2004) og það sé best gert með því 
að formbinda hana í hermennsku, sem sé náttúrulegt verkefni ungra karla. Þetta lítur 
þó framhjá því hvernig menningarheimar móta bæði karla og konur samkvæmt 
ákveðnum reglum. Hér er hins vegar gerður greinarmunur á körlum og konum annars 
vegar, og karlmennsku og kvenleika hins vegar. Karlar og konur geta bæði sóst eftir 
karlmannlegum og kvenlegum eiginleikum og endurspeglað þá í hegðun sinni.  

Hugmyndir um hermennsku eru nátengdar karlmennsku, þær styrkja hana og 
viðhalda henni. Þannig er það gjarnan talið körlum til tekna í framboði til embætta 
víða um heim ef þeir hafa innt af hendi herþjónustu – meira að segja í Ísrael, þar sem 
bæði konur og karlar gegna herskyldu (DeGroot, 2001). Goldstein bendir á að karlar 
hafi sögulega verið gerðir að hermönnum – og hermennska að karlmennsku – með 
því að tengja eiginleika góðs hermanns við manndóm eða karlmennsku (2004). Það er 
félagsmótun og þjálfun sem gerir karla karlmannlega, þeir eru ekki fæddir í hlutverkinu. 
Kynhlutverkið er tæki samfélagsins til að móta hermenn, þeir urðu hetjur þegar þeir 
börðust en gungur ef þeir brugðust ekki við herkallinu (Gerzon, í Goldstein, 2004). 
Þetta kann þó að hafa breyst eitthvað eftir því sem þeim stríðum hefur fjölgað sem 
hermennirnir snúa ekki heim úr sem hetjur (Goldstein, 2004).  
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Karlmennskan byggir einnig á aðgreiningu frá andstæðu sinni, sem er þá 
kvenleikinn. Kvenleiki er gjarnan tengdur friði. Fyrr á öldum var algengt að binda endi 
á átök með því að gefa konur óvinum. Á tuttugustu öld eru svo friðarhreyfingar 
kvenna – t.d. Women‘s International League for Peace and Freedom og Greenham 
Common – vel þekktar (Goldstein, 2004). Íslensk dæmi styðja þetta, en Kvennalistinn 
fjallaði ávallt um friðar- og utanríkismál (Kvennalistinn, 1983; Silja Bára Ómarsdóttir, 
2010), en ekki utanríkis- og/eða öryggis- og varnarmál eins og aðrir flokkar. 

Friðargæsluverkefni má rekja nokkurn veginn aftur til stofnunar Sameinuðu 
þjóðanna. Lengi framan af fólst hún einkum í því að setja hlutlaust herlið (með bláar 
húfur) á milli stríðandi fylkinga eftir að skrifað var undir friðarsamkomulag. Friðar-
gæsla er því, þótt undarlegt megi virðast, sérstaklega tengd hernaði og einkennist því af 
sams konar ýktri karlmennsku og hernaður. Eftir lok kalda stríðsins urðu 
friðargæsluverkefni flóknari, en mörg verkefni byggja þó að miklu leyti á þessari 
hernaðarlegu nálgun. Hún útilokar því oft konur á grundvelli verkefnavals, líkamlegrar 
getu og kynhlutverks (Sion, 2008).  

Íslenska friðargæslan var formlega stofnuð árið 2001 (Utanríkisráðuneyti Íslands, 
e.d.) þótt utanríkisráðuneytið hafi sent einstaklinga til starfa í friðargæsluverkefnum á 
erlendri grund frá því 1950 (Utanríkisráðuneyti Íslands, 2008). Hugmyndafræði 
íslensku friðargæslunnar er mjög tengd hinu hefðbundna, hertengda módeli, þótt 
breytingar á friðargæslu hafi í raun verið forsenda þess að Ísland gat tekið markvissan 
þátt í friðargæslu. Frá formlegri stofnun friðargæslunnar hefur áhersla verið lögð á 
verkefni sem tengjast stöðu kvenna á erlendri grund og eftir að ályktun öryggisráðs 
Sameinuðu þjóðanna um konur, frið og öryggi númer 1325 var staðfest hefur Ísland 
lagt áherslu á það að fjármagna ávallt stöður sem tengjast kynjajafnrétti hjá Sameinuðu 
þjóðunum. Þrátt fyrir þessa áherslu að forminu til hefur framkvæmdin ekki alltaf verið 
í samræmi við hana og um nokkurra ára skeið voru karlar yfirgnæfandi meirihluti 
útsendra starfsmanna (tölvupóstur frá utanríkisráðuneyti). Þótt friðargæslan sé 
einungis afmarkaður hluti utanríkisþjónustu, þá hefur hún ákveðna sérstöðu en þetta 
er eini vettvangurinn þar sem Íslendingar hafa bein afskipti af átakasvæðum í heim-
inum. Áhersla á kynjajafnrétti á þessum vettvangi endurspeglar þá forgangsröðun sem 
lesa má úr breytingum á skýrslum utanríkisráðherra til þingsins síðastliðinn áratug 
(Silja Bára Ómarsdóttir, 2010) en ekki virðist alltaf skýr tenging milli þeirra áherslna og 
framkvæmda.  

Eina ársskýrsla friðargæslunnar sem er aðgengileg á netinu er frá árinu 2007. Þar 
eru nefndar sjö konur sem unnu að verkefnum tengdum Þróunarsjóði Sameinuðu 
þjóðanna fyrir konur (UNIFEM) eða Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna (UNICEF). 
Þrjár konur og sex karlar eru hins vegar nefnd sem starfa að vopnahléseftirliti, í 
lögregluverkefni, upplýsingafulltrúastörfum, eða sem sprengjusérfræðingar. Tvær 
konur eru tvítaldar, en þær störfuðu annars vegar fyrir UNIFEM á Balkanskaganum 
og hins vegar að vopnahléseftirliti á Sri Lanka. Að auki eru taldar upp þær konur sem 
hafa starfað að verkefnum tengdum UNIFEM á Balkanskaganum. Í sömu skýrslu er 
tekið fram að kynjaskiptin í friðargæslu á fyrri hluta ársins 2007 hafi verið 27/73 
körlum í vil, en á seinni hluta ársins 38/62. Á ársgrundvelli var hlutfallið 28/72 körlum 
í vil (Utanríkisráðuneyti Íslands, 2008). Það er því augljóst að þó mikið sé fjallað um 
verkefni í þágu kvenna í ársskýrslunni, þá sinna karlar og konur ekki þeim verkefnum 
jöfnum höndum.  

Sem herlaust land mætti ætla að Íslenska friðargæslan félli síður í þær gildrur 
kyngervis sem erlendar friðargæslusveitir lenda í vegna hefða sem tengjast því að karlar 
einir hafa lengst af notið þess vafasama heiðurs að gegna herþjónustu. Friðargæsla 
íslensku utanríkisþjónustunnar hefur að einhverju leyti mótast af því að landið er 
herlaust, en Gunnar Páll Baldvinsson (2008) bendir á að íslensk stjórnvöld hafi um 
miðjan tíunda áratug liðinnar aldar ekki lengur getað færst undan ábyrgð á þátttöku í 
friðargæsluverkefnum á vegum t.d. NATO. Upphaflega var sú lausn valin að senda 
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heilbrigðisstarfsfólk utan í verkefni innan herja aðildarríkja NATO og sinntu bæði 
karlar og konur þeim störfum. Upp úr aldamótum tók Íslenska friðargæslan hins vegar 
að sér rekstur flugvallarins í Kósóvó og síðar í Kabúl. Í kjölfarið urðu verulegar 
breytingar á kynjasamsetningu friðargæslunnar og var þetta verkefnaval konum mjög í 
óhag (Birna Þórarinsdóttir, 2005). Ýmis verkefni Íslensku friðargæslunnar eru þannig 
þess eðlis að líklegt virðist að friðargæslan taki þátt í því að viðhalda kynjahugmyndum 
sem byggja á eðlishyggju, en það er í samræmi við niðurstöður erlendra fræðimanna 
sem hafa rannsakað friðargæsluverkefni (Higate og Henry, 2004; Valenius, 2007). 
Þannig hefur Íslenska friðargæslan einkum sent konur til starfa í kvenlæg verkefni en 
karla í önnur verkefni – kynhlutlaus eða karllæg. Konur vinna gjarnan sem upplýsinga-
fulltrúar eða að þróunarstörfum, á meðan karlar eru flugumferðarstjórar, slökkviliðs- 
eða iðnaðarmenn (tölvupóstur frá utanríkisráðuneyti). 

Hernaður og friðargæsla á átakasvæðum eru jöfnum höndum tengd karlmennsku 
og flest ríki virðast hafa tilhneigingu til að viðhalda aðgreiningu kynjanna þegar kemur 
að friðargæsluverkefnum. Þetta er gert með því að setja karla í verkefni sem eru metin 
karllæg, t.d. eftirlit á átakasvæðum, en konur í kvenlæg verkefni, t.d. þau sem tengjast 
menntun og valdeflingu kvenna, velferð barna, eða matvælaaðstoð. Ísland er engin 
undantekning frá þessu. 

Stuðla konur að öryggi kvenna? 

Það er þrástef í rannsóknum á friðargæsluliðum og friðargæsluverkefnum að konur 
eigi auðveldara með að tengjast íbúum svæðisins sem þær þjóna á en karlar. Bæði 
karlar og konur eru talin treysta konum betur en körlum. Þetta kann að endurspegla þá 
upplifun sem íbúar átakasvæða hafa af körlum sem hermönnum, eða eiga rætur sínar 
að rekja til dýpri kynjamynda þar sem konur eru taldar friðsamari en karlar. Sion (2008) 
og Valenius (2007) tala um það að konur gegni ákveðnum hlutverkum í 
friðargæsluverkefnum og að verkefnin styrki og viðhaldi þannig kynjamyndum sem 
byggjast á eðlishyggju. DeGroot (2001) bætir við að kvenlægir eiginleikar ættu að 
henta betur til friðargæslu en karllægir, og nefnir að konur séu taldar líklegri til að 
semja friðsamlega um lausn mála en að grípa til ofbeldis. Að auki segir DeGroot að 
löng hefð sé fyrir því að nota konur til að tengjast íbúum hernuminna svæða. Dæmi 
DeGroots eru frá fyrri heimsstyrjöldinni og byltingunni í Kína, en konur í herjum 
segja sambærilegar sögur af reynslu sinni af upplýsingaöflun og eftirlitsstörfum í 
Afganistan í dag (Linda Johansson, munnleg heimild, 27. janúar 2010). Þær segja að 
konur og karlar treysti konum betur fyrir upplýsingum og öryggi sínu. Kona sem 
stendur vörð fyrir utan herstöð er ekki sögð vera sams konar ógn og karlmaður, þótt 
hún sé eins vopnuð. Konur virðast því stuðla beint og óbeint að öryggi kvenna og að 
því að konur upplifi sig öruggar. 

Atorka kvenna hefur reynst nauðsynleg til að koma öryggi kvenna á dagskrá 
alþjóðlegra friðargæsluverkefna. Verkefni sem eru mótuð í samræmi við ályktanir 
öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1325 og 1820 endurspegla því sýn kvenna á 
öryggi, frekar en hernaðarmiðaða nálgun. Einn grunnþáttur í því að innleiða slík 
verkefni er að konur taki þátt í þeim til jafns við karla. Þannig eru verkefni miðuð að 
valdeflingu kvenna, aðkomu þeirra að friðaruppbyggingu, útrýmingu kynbundins 
ofbeldis og styrkari efnahagslegri stöðu. Allir þessir þættir stuðla að auknu öryggi 
kvenna eins og Caprioli (2004) telur nauðsynlegt að mæla það.  

Rúmlega sextíu konur hafa verið sendar til friðargæsluverkefna á erlendri grund 
(Utanríkisráðuneyti Íslands, 2008) og fyrirliggjandi verkefni í þessari rannsókn er að 
skoða hvort þær vinni frekar en karlar að velferð kvenna og barna eða að öðrum 
kvenlægum verkefnum. Markmiðið er að sjá hvort konur stuðli þannig að öryggi 
kvenna á einhvern þann máta sem karlar gera ekki. 
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Lokaorð 

Hér hefur verið farið yfir helstu hugmyndir um hlutverk kvenna í utanríkismálum og 
áhrif þeirra á utanríkisstefnu. Rætt var um öryggismál, með sérstakri áherslu á 
spurningar um öryggi kvenna og velt upp þeim áhrifum sem hernaðarhyggja hefur á 
karlmennskuhugmyndir og tengsl þessara hugtaka við friðargæslu. Að lokum var farið 
yfir rannsóknir um áhrif kvenna í friðargæsluverkefnum á öryggi kvenna á 
átakasvæðum og þar sem friðaruppbygging á sér stað. Allt leggur þetta grunninn að 
frekari rannsóknum sem munu skoða hvort einhver tengsl séu milli yfirlýstra 
femínískra áherslna í utanríkisstefnu Íslands og þeirra verkefna sem konur sinna á 
vettvangi friðargæslu, þ.e. hvort þær innleiði þessar áherslur í framkvæmd verkefna 
sinna. Leitast verður við að skoða hvort og þá hvernig kyn mótar reynslu kvenna í 
friðargæslustörfum og hvort bera megi reynslu íslenskra kvenna saman við reynslu 
sem lýst er í erlendum rannsóknum. Þessi samantekt tekur því fyrstu skref í átt að 
rannsókn á hlutverki kvenna íslenskri friðargæslu og utanríkisstefnu. 
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Notendastýrð persónuleg aðstoð fyrir fatlað 
fólk á Íslandi 

Innleiðing og stjórnsýsla 

Vilborg Jóhannsdóttir 
Freyja Haraldsdóttir 

Stórt skref var stigið í mannréttindabaráttu fatlaðs fólks á Íslandi þann 8. júní 2010. 
þegar samþykkt var samhljóða á Alþingi þingsályktunartillaga um innleiðingu á 
notendastýrðri persónulegri aðstoð (NPA). Þannig var félags- og tryggingamála-
ráðherra falið að leggja fram tillögu að innleiðingu á notendastýrðri persónulegri 
aðstoð ásamt frumvarpi til nauðsynlegra lagabreytinga á haustþingi 2010. Notenda-
stýrð persónuleg aðstoð er einn helsti hornsteinn hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf 
sem hefur verið hreyfiafl mannréttindabaráttu fatlaðs fólks um allan heim síðustu 
áratugi (Ratzka, 2002; Vilborg Jóhannsdóttir, Freyja Haraldsdóttir og Rannveig 
Traustadóttir, 2009). Hugmyndafræðin á upphaf sitt í Bandaríkjunum upp úr 1970 en 
hefur síðan breiðst út um heiminn og er nú orðin sterk alþjóðleg hreyfing sem á ensku 
er þekkt sem The Independent Living Movement (Vilborg Jóhannsdóttir, Freyja 
Haraldsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2009). Kjarni hugmyndafræðinnar um 
sjálfstætt líf er krafa um full borgaraleg réttindi fatlaðs fólks, fullgilda samfélags-
þátttöku og að fötluðu fólki séu sköpuð tækifæri til þess að vera við stjórnvölinn á 
eigin líf, t.d. með því að stýra sjálft þeirri þjónustu sem það fær (Vilborg Jóhannsdóttir, 
Freyja Haraldsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2009). Þessi hugmyndafræði, sem 
hefur verið ofarlega á baugi hér á landi síðustu misseri, á sér jafnframt ríka stoð í 
Samningi Sameinuðu þjóðannna um réttindi fatlaðs fólks (Convention on the rights of 
people with disabilities) sem Ísland undirritaði í mars 2007. Samningnum er ætlað að 
koma á sömu vernd fatlaðs og ófatlaðs fólks til mannréttinda en hann útlistar 
nákvæmlega hvaða aðgerðir stjórnvöld hvers samfélags þurfa að fara út í til þess að 
tryggja mannréttindi fatlaðs fólks (Sameinuðu þjóðirnar, 2006). Baráttusamtök fatlaðs 
fólks víða um heim leggja áherslu á að eina leiðin til að uppfylla skilyrði sáttmálans sé 
að festa í sessi stuðningsaðgerðir, m.a. notendastýrða persónulega aðstoð (Vilborg 
Jóhannsdóttir, Freyja Haraldsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2009). Í þessari grein 
verður fjallað um ofangreinda hugmyndafræði og helstu hornsteina, reynslu 
nágrannaþjóðanna af stjórnsýslulegri framkvæmd og varpað ljósi á íslenskan veruleika 
fatlaðs fólks. Í því samhengi verða dregnar fram helstu niðurstöður úr yfirstandandi 
samvinnurannsókn Vilborgar Jóhannsdóttur og Freyju Haraldsdóttur. Samvinnu-
rannsóknin er ríkur þáttur í doktorsrannsókn Vilborgar um upphaf og innleiðingu á 
hugmyndafræði um sjálfstætt líf og notendastýrðri persónulegri aðstoð og er unnin er 
undir leiðsögn Rannveigar Traustadóttur.  

Kynning á rannsókn og samstarfi 

Megintilgangur doktorsrannsóknarinnar sem þessi grein byggir meðal annars á er að 
draga fram lykilþætti í stefnumörkun og innleiðingu á hugmyndafræði um sjálfstætt líf 
og notendastýrðri persónulegri aðstoð. Áhersla er lögð á að greina hugmyndafræðileg 
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gildi og velgengni sem máli skiptir svo og forsendur, starfshætti og verkferla sem hvað 
best geta stuðlað að framkvæmd notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar hér á landi. Í 
rannsókninni er upphaf, skipulag og framkvæmd notendastýrðrar persónulegrar 
aðstoðar á erlendum vettvangi skoðað í því skyni að læra af þeim aðilum sem eru 
framarlega á þessu sviði. Jafnframt því er lögð áhersla á að þróa dýpri skilning á 
núverandi aðstæðum hér á landi og þeirri stefnu, gildum og ferlum sem umbætur þurfa 
að grundvallast á. Einnig er leitast við að skoða breytt hlutverk fagfólks og æskilegan 
menntunargrunn þess í ljósi niðurstaðna rannsóknarinnar. Rannsóknin byggist á 
eigindlegum aðferðum í anda rannsóknarhefðar starfendarannsókna og er gögnum 
safnað með viðtölum, þátttökuathugunum og hagnýtri viðmiðun. Rannsóknin byggir 
jafnframt á virku samstarfi við helstu frumkvöðla notendastýrðrar persónulegrar 
aðstoðar hér á landi og á erlendum vettvangi. Rannsóknarþáttur Freyju, sem hefur 
þriggja ára reynslu af persónulegri aðstoð með beingreiðslum, er kjölfestan í því 
samstarfi en hún hefur sérstaklega beint sjónum að stöðu fatlaðra barna og fjölskyldna 
þeirra í ljósi mannréttinda. Þær niðurstöður sem hér eru kynntar byggja á viðtölum 
Vilborgar og Freyju við helstu frumkvöðla notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar hér 
á landi og erlendis. Um er að ræða einstaklinga sem eru að berjast fyrir því að fá slíka 
þjónustu og einstaklinga sem hafa reynslu af henni. Reynslan felst í því að þeir hafa 
fengið beingreiðslur frá þjónustukerfinu sem þeir geta notað til að ráða persónulega 
aðstoðarmenn og annast þannig sína þjónustu sjálfir. Markmið þessa hluta samvinnu-
rannsóknarinnar er tvíþætt. Annars vegar að skoða hversu vel þjónustan mætir þörfum 
fatlaðs fólks og hins vegar hversu vel hún samræmist alþjóðlegri hugmyndafræði um 
sjálfstætt líf og viðurkenndu verklagi við útfærslu hugmyndafræðinnar. 

Sjálfstætt líf: helstu hornsteinar 

Sagan sýnir fjölmörg dæmi þess að tækifæri fatlaðs fólks til sjálfstæðs lífs, fullra 
borgaralegra réttinda og skyldna, mannréttinda og mannlegrar reisnar hafa verið 
takmörkuð og skert með efnislegum- og samfélagslegum hindrunum, mismunun, 
ofbeldi og kúgun (Ratzka, 2002). Þessar aðstæður fatlaðs fólks endurspegla hefð-
bundinn skilning á fötlun þar sem skerðing er álitin persónulegur harmleikur sem leiðir 
af sér fjárhags- og félagsleg vandamál fyrir einstaklinginn, fjölskyldu hans og 
samfélagið (Barnes, 2003). Þessar hugmyndir má rekja til læknavísinda og heilsufélags-
fræði og hafa þær verið ríkjandi í hinum vestræna heimi stærstan hluta 20. aldar. Í 
kringum 1970 fór fatlað fólk að mótmæla þessum hugmyndum og skapa félagslegan 
skilning á hugtakinu fötlun. Með því að deila sameiginlegri reynslu skilgreindi það 
fötlun upp á nýtt og fólst sú skilgreining í því að það væri ekki skerðingin heldur 
fjárhagslegar, umhverfislegar og menningarlegar hindranir sem leiddu af sér fötlun 
(Rannveig Traustadóttir, 2006). Það er á þessum skilningi sem hugmyndafræðin um 
sjálfstætt líf grundvallast.  

Bandaríkjamaðurinn Ed Roberts er einn helsti frumkvöðull hugmyndafræðinnar 
um sjálfstætt líf en hann stofnaði, á háskólaárum sínum, fyrstu miðstöðina árið 1972 í 
Berkeley, Kaliforníu (Center for independent living, CIL) ásamt öðrum fötluðum 
stúdentum. Ed Roberts fékk lömunarveiki fimm ára gamall og notaði hjólastól og 
öndunartæki upp frá því. Hugmyndafræðin hafði byltingarkenndar breytingar í för 
með sér meðal fatlaðs fólks en með henni hafnaði það læknisfræðilegum skilningi á 
fötlun (Vilborg Jóhannsdóttir, Freyja Haraldsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2009). 
Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf felur í sér að allar manneskjur, óháð eðli og 
alvarleika skerðingar, geta tekið eigin ákvarðanir. Einnig felur hún í sér að allar 
manneskjur hafi rétt til þess að hafa stjórn á eigin lífi og taka fullan þátt á öllum 
sviðum þess; fjárhagslega, stjórnmálalega og menningarlega, í fjölskyldulífi, menntun, 
atvinnu og tómstundum í samfélagi sem gerir öllum jafn hátt undir höfði (Barnes, 
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2003). Kjarni hugmyndafræðinnar er sá að allt fatlað fólk ákveði og velji hvernig 
þjónustu það fær, hvar hún er veitt, hvenær, hvernig og af hverjum (Evans, 2001).  

Dregnir hafa verið fram helstu hornsteinar sem taldir eru nauðsynleg undirstaða 
þess að fatlað fólk lifi sjálfstæðu lífi. Evans (2001) bendir á fimm meginatriði: 

 
• Húsnæði 
• Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) 
• Samgöngur og ferðafrelsi 
• Aðgengi 
• Jafningjafræðsla og ráðgjöf 

  
Evans fjallar nánar um hvert atriði og bendir á að hið fyrsta, húsnæði, sé upphaf alls 

þar sem fatlað fólk þurfi að eignast heimili sem hentar þörfum þess og aðstæðum. 
Notendastýrða persónulega aðstoð tilgreinir Evans sem grundvöll þess að fólk geti lifað 
sjálfstæðu lífi út í samfélaginu. Þannig sé því veittur sá stuðningur sem til þarf. 
Notendastýrð persónuleg aðstoð grundvallast víða af beingreiðslum fyrir þá sem það 
kjósa, en þær felast í því að notandinn fær greiðslur sem hann getur ráðstafað sjálfur, 
kaupir þá þjónustu sem hentar honum og frá þeim þjónustuaðilum sem hann vill. 
Notandinn hefur þar með frumkvæðið og valdið færist frá kerfinu yfir til hans sjálfs 
(Ratzka, 2002). Hvað varðar samgöngur og ferðafrelsi er ekki nóg að hafa aðstoð og eiga 
heimili, heldur þarf fólk að komast ferða sinna til þess að taka fullan þátt, t.d. hitta vini 
eða mæta til vinnu. Aðgengi er stór þáttur en fatlað fólk á að geta komist um án 
hindrana. Síðast en ekki síst er það jafningjaráðgjöf sem felur í sér að veita hagnýtar 
upplýsingar um réttindi og leiðir til sjálfstæðs lífs, styðja við gerð sjálfsmats til að meta 
þörf fyrir aðstoð, þar sem reynsla fatlaðs fólks og innsæi nýtist vel öðru fötluðu fólki 
(Evans, 2001).  

Hasler (2003) bætir við þessa upptalningu og leggur ríka áherslu á upplýsinga-
þáttinn og vísar til þess að upplýsa þurfi fatlað fólk um rétt sinn og möguleika til 
þjónustu. Hann nefnir jafnframt tækjabúnað sem getur minnkað þörf fyrir aðstoð frá 
öðru fólki (Hasler, 2003). Crewe og Zola (1983) leggja einnig áherslu á að fatlað fólk 
hafi aðgang að almennri ráðgjöf, menntun og fræðslu í fjölbreytilegum þáttum 
sjálfstæðs lífs. Hjá þeim kemur fram að mikilvægt sé að auka fræðslu til þess að geta 
mótað eigið lífi ákveðna stefnu og gera sér betur grein fyrir þeim lífsgæðum sem hver 
og einn gerir kröfu um í eigin lífi (Crewe og Zola, 1983). 

Samtök og miðstöðvar um sjálfstætt líf hafa verið stofnuð víða um heim og 
Norðurlönd hafa ekki farið varhluta af því. Sem dæmi má nefna STIL, samtök um 
sjálfstætt líf í Svíþjóð, sem voru stofnuð 1984 undir forystu Adolf Ratzka sem hafði 
verið við nám í háskólanum í Bandaríkjunum og kynnst þar hugmyndafræði um 
sjálfstætt líf. Sænsku samtökin tóku strax þá stefnu að leggja áherslu á notendastýrða 
persónulega aðstoð og settu á laggirnar samvinnufyrirtæki árið 1987. Markmiðið var 
að veita fötluðu fólki aðstoð byggða á hugmyndafræði um sjálfstætt líf og stuðla 
þannig að auknu valdi þess yfir lífi sínu. Sú frumkvöðlavinna stuðlaði að bein-
greiðslum til notenda svo þeir gætu haldið utan um eigin aðstoð (Ratzka, 2003). Árið 
1993 samþykkti sænska þingið, eftir öfluga baráttu fatlaðs fólks, lög um stuðning og 
þjónustu við fatlað fólk. Grunnur þessarar lagasetningar var vinna frumkvöðla, eins og 
Adolfs Ratzka og hans samstarfsfélaga, innan STIL. Samvinnufyrirtækið er í eigu 
fatlaðs fólks og rekið án fjárhagslegs ágóða sjónarmiðs. Þannig hefur fatlað fólk fulla 
stjórn á þróun og vinnubrögðum fyrirtækisins enda sérfræðingar í eigin lífi og þannig í 
bestu stöðunni til þess að veita ráðgjöf, styðja við gerð sjálfsmats og vera fyrirmynd 
fyrir annað fatlað fólk (Ratzka, 2003).  

Í Noregi stofnuðu fimm frumkvöðlar samvinnufélagið ULOBA árið 1991. STIL 
var fyrirmynd þeirra í uppbyggingu og þróun þjónustunnar (ULOBA, e.d.). ULOBA 
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er einnig samvinnufyrirtæki og byggir á hugmyndum um valdeflingu, full borgaraleg 
réttindi og mannréttindi. Eigendur fyrirtækisins eru allir stjórnendur aðstoðarfólks og 
skipuleggja aðstoðina sjálfir. Fyrirtækið leggur höfuðáherslu á að veita eigendum 
jafningjaráðgjöf og stuðning. Eigendurnir ráða og þjálfa sitt aðstoðarfólk, skipuleggja 
vaktafyrirkomulag og vinnutíma þess og fylgjast með notkun beingreiðslna með 
aðstoð samvinnufyrirtækisins. 

Barist fyrir sjálfstæðu lífi á Íslandi 

Fyrrnefnd þingsályktunartillaga um notendastýrða persónulega aðstoð spratt upp úr 
baráttu fatlaðs fólks vegna vaxandi óánægju, vanlíðan og valdaleysis í núverandi 
þjónustukerfi og endurspeglar ríka þörf fyrir nýja hugsun í þjónustu fyrir fatlað fólk á 
Íslandi. Þrátt fyrir að hugmyndafræðin um sjálfstætt líf hafi farið eins og eldur um sinu 
víða um heim nær hún ekki fótfestu meðal baráttuhreyfinga fatlaðs fólks hér á landi 
fyrr en á allra síðustu árum (Vilborg Jóhannsdóttir, Freyja Haraldsdóttir og Rannveig 
Traustadóttir, 2009).  

Í kjölfar alþjóðlegrar ráðstefnu um notendastýrða þjónustu sem var haldin hér á 
landi í september 2008 var hópur áhugafólks um hugmyndafræðina styrktur af 
Öryrkjabandalaginu og Sjálfsbjörgu, landssambandi fatlaðra, til þátttöku á 25 ára 
afmælisráðstefnu Svía um sjálfstætt líf þetta sama ár. Við heimkomu var ráðstefnu-
förunum fengið það verkefni af hálfu hagsmunasamtaka fatlaðs fólks að leggja grunn-
inn að stofnun Samtaka um sjálfstætt líf hér á landi (Vilborg Jóhannsdóttir, Freyja 
Haraldsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2009). Samtökin voru formlega stofnuð þann 
17. júní 2009. Kjölfestan var hugmyndafræði um sjálfstætt líf og tilgangurinn að vinna 
að bættu lagaumhverfi og veita ráðgjöf og eftirlit (Samtök um sjálfstætt líf, 2009). 
Tæpu ári síðar, 14. júní 2010 voru samtökin lögð niður á aðalfundi félagsins og 
ákveðið að sameina félagið fyrirhuguðu samvinnufyrirtæki um notendastýrða 
persónulega aðstoð.  

Á sama tíma voru aðrir hópar farnir að huga að innleiðingu á notendastýrðri 
persónulegri aðstoð, m.a. hópur um Virkari velferð (Vive) og undirbúningshópur um 
stofnun samvinnufyrirtækis um notendastýrða persónulega aðstoð. Undirbúnings-
hópurinn tók til starfa í lok árs 2008 en hann var skipaður fyrir tilstilli Landssamtaka 
Þroskahjálpar og Sjálfsbjargar. Hópurinn hafði það markmið að viða að sér þekkingu 
um hugmyndafræðina, auk þess sem hann átti að leggja grunn að stefnumótun 
samvinnufyrirtækisins. Þann 16. júní 2010 var stigið mikilvægt skref þegar samvinnu-
fyrirtækið, NPA miðstöðin, var stofnað formlega og er það í eigu og undir stjórn 
fatlaðs fólks. Samkvæmt 2. grein samþykkta miðstöðvarinnar er tilgangurinn að styðja 
fatlað fólk við að útvega og skipuleggja persónulega aðstoð. Starfsemin byggir á hug-
myndafræði um sjálfstætt líf og viðmiðum Evrópusamtaka um sjálfstætt líf (ENIL). 
Samkvæmt 3. grein samþykktanna felst starfsemin í að aðstoða félagsmenn við 
starfsmannamál, veita jafningjaráðgjöf, fræðslu til aðstoðarfólks, almennings og 
stjórnvalda um hugmyndafræðina og taka þátt í alþjóðlegu samstarfi á þessu sviði 
(NPA miðstöðin, 2010). 

Vive hópurinn var stofnaður til þess að setja saman áætlun fyrir íslensk stjórnvöld 
um breytingar á velferðarkerfinu í átt til sjálfstæðs lífs fatlaðs fólks utan stofnana. 
Markmið þeirra var annars vegar að semja tillögur um virkara velferðarkerfi þar sem 
ákvarðanataka myndi flytjast frá stofnunum til fatlaðs fólks og stuðningurinn yrði ein-
staklingsmiðaður í samræmi við áherslur Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi 
fatlaðs fólks. Hins vegar var markmiðið að finna leiðir til hagræðingar í velferðar-
kerfinu sökum niðurskurðar (Vive, 2009). 
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Íslenskur veruleiki 

Eins fram hefur komið hefur barátta fatlaðs fólks fyrir sjálfstæðu lífi og mann-
réttindum sprottið af mikilli vanlíðan og óánægju í hefðbundna þjónustukerfinu. 
Sjálfsagðar athafnir eins og að fara í sturtu, mæta til vinnu, geta sinnt heimanámi, farið 
á fætur, kíkt í bíó með vinum eða tekið til heima hjá sér eru flóknar fyrir fatlaða 
þátttakendur í rannsókninni og stýrt af þjónustukerfinu. Fólkið þarf oft að reiða sig á 
mikla aðstoð frá fjölskyldu og vinum þar sem opinber aðstoð og stuðningur er af 
skornum skammti og því upplifir það sig oft mikla byrði á heimilum sínum og í lífinu 
almennt. Viðmælendur okkar og fjölskyldur þeirra eiga erfitt með að gera kröfur um 
breytingar eða aukna þjónustu því starfsfólk þjónustukerfisins er oft og tíðum 
ósamvinnuþýtt, fer í vörn eða sýnir óvirðingu með dónalegum athugasemdum, hunsun 
eða köldu viðmóti. Nokkrir lýsa því jafnframt að þeim hafi verið refsað fyrir að koma 
með athugasemdir og að komið sé fram við þá eins og óþekk börn. Af þessum 
ástæðum upplifir fatlað fólk sína eigin tilvist minna virði en annarra og að það sé 
hlutverk þess að sætta sig við að vera annars flokks þjóðfélagsþegnar sem eðlilegt þyki 
að búi við óviðunandi aðstæður.  

Í kjölfar bankahrunsins telja viðmælendur að slík skilaboð hafi aukist og að þeir séu 
stöðugt minntir á niðurskurðinn, að ekki þýði að gera kröfur og að æskilegast sé 
einfaldlega að sætta sig við og halda í það sem er. Hvað fötluð börn í rannsókninni 
varðar felast flest úrræði sem þeim standa til boða iðulega í að aðgreina þau frá 
fjölskyldum sínum. Núgildandi lög um málefni fatlaðra kveða nánast einungis á um 
aðgreinandi úrræði eins og sambýli fyrir börn, skammtímadvalir, stuðningsfjölskyldur 
og sérstakar sumar- og helgardvalir. Það eitt og sér er brot á helstu ákvæðum Barna-
sáttmála Sameinuðu þjóðanna og Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 
fólks sem kveða á um rétt allra barna til alast upp á eigin heimili með fjölskyldum 
sínum. 

Sú staða sem fatlað fólk í rannsókninni er sett í gerir það að verkum að margir 
viðmælendur nefna uppgjöf, vonleysi, hræðslu og sársauka. Viðmælendur nefna að 
þeir séu óöruggir með framtíð sína og finnst mikil lítillækkun og óvirðing í því fólgin 
að gefa fötluðu fólki þau skilaboð að það sé dýrt og byrði á fjölskyldu og samfélagi. 
Fram kemur að viðmælendur þurfa að hafa mikið fyrir að leita sér að upplýsingum og 
að lítil sem engin fræðsla og ráðgjöf sé í boði. Þekkingarleysi á réttindum og mögu-
legum úrræðum gerir fólkið í rannsókninni valdalaust yfir eigin lífi.  

Beingreiðslur og persónuleg aðstoð á Íslandi 

Nokkrir viðmælenda okkar fá beingreiðslur á meðan aðrir bíða í aðstæðum sem 
íslensku ófötluðu fólki er almennt ekki boðið upp á. Baráttan fyrir beingreiðslum 
hefur tekið frá mánuðum upp í mörg ár og mikið er um fundahöld með fulltrúum ríkis 
og sveitarfélaga. Eins og komið hefur fram er skilningur oft takmarkaður meðal 
þessara fulltrúa, fáar ákvarðanir teknar og fólkið í rannsókninni skilið eftir í lausu lofti, 
oft svo mánuðum skiptir. Hjólin fara helst að snúast þegar utanaðkomandi aðilar eru 
fengnir inn á fundi, m.a. frumkvöðlar sem nota beingreiðslur, foreldraráðgjafar og 
annað fagfólk sem hefur reynslu af NPA. Slíkt hefur að mati viðmælenda skapað 
þrýsting og fordæmi á hefðbundna þjónustukerfið og flýtt fyrir ákvarðanatöku um 
beingreiðslur. 

Niðurstöður okkar sýna að ekkert ákveðið verklag er til staðar í kringum 
umsóknarferli og mat á þörf fyrir aðstoð. Tilviljanakennt er hversu miklum 
beingreiðslum fötluðu fólki er úthlutað og virðist það stjórnast af viðhorfi og vilja hins 
opinbera á hverjum stað en ekki síst þrautseigju og staðfestu fatlaðs fólks og fjöl-
skyldna í samskiptum við sömu aðila. Örfáir einstaklingar hafa fengið samþykktar 
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beingreiðslur í hópi viðmælenda okkar og í öllum tilvikum nægir fjármagnið ekki til 
þess að þeir sem um ræðir lifi sjálfstæðu lífi. Fötluðu fólki og fjölskyldum er undan-
tekningalaust boðið minna en það biður um og þar sem ekkert verklag eða lagarammi 
er í kringum beingreiðslur er tilviljunum háð hver fær beingreiðslur og hver ekki. 
Þegar fólkið í rannsókninni hefur fengið samþykktar beingreiðslur er það í öllum 
tilvikum til nokkurra mánaða eða eins árs í senn. Beingreiðslurnar hafa iðulega verið 
skertar við endurnýjun samninga og heyja viðmælendur því stöðuga baráttu sem 
stuðlar að óöryggi og kvíða.  

Það kemur fram að þegar beingreiðslur hafa verið samþykktar fær fatlað fólk litla 
sem enga eftirfylgni eða stuðning í því nýja hlutverki að vera stjórnendur eigin 
aðstoðar. Sá stuðningur sem viðmælendur fá í þessu skyni er alfarið frá öðrum frum-
kvöðlum sem nota beingreiðslur og frá fjölskyldu og vinum. Margir viðmælendur 
leggja áherslu á að NPA miðstöðin komist í gagnið til þess að hafa aðgang að 
jafningjaráðgjöf og stuðningi varðandi notendastýrða persónulega aðstoð. 

Það kemur þó skýrt fram að þeir viðmælendur sem nota beingreiðslur upplifa 
byltingu í lífsgæðum sínum og möguleikum til þátttöku á öllum sviðum lífsins. Með 
beingreiðslunum getur það valið og þjálfað aðstoðarfólk sjálft ásamt því að taka 
ákvarðanir um hvað það geri, hvenær og hvernig. Sömu viðmælendur nefna einnig að 
mikil breyting verði á samskiptum innan fjölskyldunar og staða hvers og eins breytist. 
Fatlað fólk sem notar beingreiðslur finnur minna eða ekkert fyrir áhrifum skerðingar 
sinnar því aðstoðarfólkið gengur í þá hluti sem það hefði annars gert ef það væri 
ófatlað. Viðmælendur telja að með persónulegri aðstoð styrkist þeir við að gera kröfur 
um eigið líf og móta því stefnu. Viðmælendur sem nota beingreiðslur leggja mikla 
áherslu á að þeim líði miklu betur þar sem streita yfir valdaleysi og frelsisskerðingu 
minnki og öryggi aukist við það að velja aðstoðarfólk og hafa yfirsýn yfir eigin aðstoð. 
Einnig lýsa sömu viðmælendur yfir miklum létti vegna þess að með aðstoðinni geti 
það sinnt hlutverkum sínum á öllum sviðum lífsins og samfélagslegum skyldum 
sínum. Erlendar rannsóknir sýna jafnframt að það að hafa stjórn á eigin lífi sé 
forsenda andlegrar og líkamlegrar heilsu (Glasby og Littlechild, 2002). 

Niðurlag 

Fram kemur hjá Morris (1993) að kjarni hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf 
grundvallast á fjórum eftirfarandi lykilhugmyndum um að; 

 
• viðurkenna skuli reisn og óendanlegt verðmæti hverrar manneskju, 
• allir, óháð skerðingu, geti tekið sjálfstæðar ákvarðanir um eigið líf, 
• allar manneskjur sem eru fatlaðar sökum viðbragða samfélagsins hafi rétt 

á að stjórna eigin lífi, 
• viðurkenningu á r

 
étt fatlaðs fólks til fullrar samfélagsþátttöku. 

Í þessu samhengi fjallar Hasler (2003) um að beingreiðslur og persónuleg aðstoð sé 
forsenda þess að ná settu marki og að markið sé sjálfstætt líf þar sem fatlað fólk er við 
stjórnvölinn og hefur fullt frelsi til athafna.  

Þegar rannsóknarniðurstöður eru skoðaðar í ljósi leiðbeinandi viðmiða 
hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf virðist hið hefðbundna þjónustukerfi vera fast í 
viðjum læknisfræðilegra hugmynda sem gefa til kynna að það sé eðlilegt að fatlað fólk 
búi við óviðunandi aðstæður. Horft er fram hjá því í lífi viðmælenda okkar að vandi 
þeirra liggur fyrst og fremst í samfélagslegum hindrunum og viðhorfum sem gefa til 
kynna að fatlað fólk sé álitið annars flokks og minna virði en aðrir. Það hlýtur að 
teljast óeðlilegt í siðmenntuðu þjóðfélagi sem okkar að ákveðinn hópur sé sviptur 
þeim grundvallarmannréttindum sem öðrum þjóðfélagsþegnum þykja sjálfsögð. Færa 
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má sterk rök fyrir því að Ísland sé langt á eftir nágrannaþjóðunum við að skapa 
fötluðu fólki grundvöll til sjálfstæðs lífs og mannlegrar reisnar. Skertur aðgangur 
fatlaðs fólks að upplýsingum og ráðgjöf um réttindi sín og möguleika sviptir það sjálfs-
öryggi og framtíðarsýn sem er forsenda þess að gera kröfur og vera við stjórnvölinn í 
eigin lífi. Í því samhengi er nauðsynlegt að styðja við nýstofnað samvinnufyrirtæki 
fatlaðs fólks og skapa því lagalegan og fjárhagslegan grundvöll. 

Fyrrnefnd þingsályktunartillaga um notendastýrða persónulega aðstoð skapar 
íslensku þjóðfélagi ný tækifæri til róttækra breytinga. Í því samhengi er mikilvægt að 
nýta áratuga reynslu þjóða þar sem hornsteinar hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf 
eru lagðir til grundvallar þjónustu og allri framþróun sem og lykilákvæði mannréttinda-
sáttmála. Ljóst er að fatlað fólk þarf að vera leiðandi við stefnumörkun, undirbúning 
lagasetninga sem og um önnur þau mál sem líf þeirra varðar. 
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