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Þjóðarspegillinn, árleg ráðstefna um rannsóknir í félagsvísindum er nú haldin 

í tíunda sinn í Háskóla Íslands. Á þessum tíu árum hefur ráðstefnan vaxið að 

fjölbreytni og umfangi sem endurspeglast með skýrum hætti í ráðstefnuriti 

því sem hér getur að líta. Frá upphafi hefur markmið ráðstefnunnar verið að 

gefa félagsvísindafólki tækifæri til að kynna rannsóknir sínar og skapa þannig 

vettvang fyrir fræðilega umræðu með þátttöku fræðafólks en ekki síst 

almennings. Að öðrum ólöstuðum hefur dr. Friðrik H. Jónsson, prófessor í 

sálfræði átt mestan heiður af framkvæmd Þjóðarspegilsins undanfarin ár. 

Friðrik hefur nú látið af störfum sem forstöðumaður Félagsvísindastofnunar 

og viljum við á þeim tímamótum þakka framlag hans í gegnum árin og 

jafnframt fyrir mörg góð ráð við framkvæmd ráðstefnunnar í ár. Nýr for-

stöðumaður Félagsvísindastofnunar er Magnús Árni Magnússon og bjóðum 

við hann velkominn til starfa. 

Í þessu ráðstefnuriti eru 82 greinar og er það umtalsverð fjölgun frá 

síðustu ráðstefnum þrátt fyrir að greinar úr félagsráðgjafardeild og stjórn-

málafræðideild komi nú út í sérstakri bók. Þessi mikli fjöldi fræðigreina 

endurspeglar ekki aðeins breitt fræðasvið og öflugt rannsóknarstarf, heldur er 

hann einnig til marks um þá miklu grósku sem er í félagsvísindum hér á landi.  

Litlar breytingar hafa verið gerðar á ritstjórnarstefnu rannsóknarritanna. 

Ákveðið var að herða á þeirri vinnureglu að einstakir fræðimenn ættu að 

hámarki tvær greinar í ritinu. Þá var einnig fylgt þeirri meginreglu að  leið-

beinendur væru meðhöfundar að greinum sem kynntu niðurstöður meistara-

verkefna. Samkvæmt venju voru greinar til birtingar valdar á grundvelli 

útdráttar sem höfundar sendu inn. Markmiðið með forvalinu er eins og áður, 

að tryggja að fyrirhuguð grein standist kröfur sem gerðar eru til birtingar 

fræðigreina. Nokkrum greinum var hafnað á þeim forsendum að rannsókn 

höfundar væri ekki komin á það stig að hún ætti erindi í ritið að svo komnu 

máli. Lögð var áhersla á að höfundar færu eftir forskrift hvað varðar lengd og 

uppsetningu greina. Ljóst er að mörgum þykir plássið naumt skammtað en ef 

ætlunin er að takmarka umfangið við eitt bindi er nauðsynlegt að hafa 

strangar lengdartakmarkanir. Lausn á þessu vandamáli væri að gefa 

rannsóknarritin aðeins út á netinu og mun það verða kannað fyrir næsta ár. 

Við þökkum höfundum og þeim sem unnið hafa að útgáfu bókarinnar 

með einum eða öðrum hætti fyrir gott samstarf og vel unnin störf. 

Sérstaklega viljum við þakka Völu Jónsdóttur, Guðlaugu J. Sturludóttur og 

Sóleyju Lúðvíksdóttur sem báru hitann og þungann af umbroti bókarinnar 



 

  

og umsýslu vegna hennar. Jafnframt færum við Yngva F. Einarssyni, Björk 

Hólm Þorsteinsdóttur og Hólmfríði Ósk Arnalds þakkir fyrir vinnu þeirra.  
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Sameinuðu þjóðirnar (SÞ) hafa skilgreint áratuginn 2005–2014 sem áratug 

menntunar til sjálfbærrar þróunar. Markmið áratugarins er að koma grund-

vallarsjónarmiðum, gildum og venjum sjálfbærrar þróunar að á öllum sviðum 

menntunar. Tilgangur þess að taka frá heilan áratug undir þessum 

formerkjum er sá að vinna jöfnum höndum að þeim gildum sem felast í sjálf-

bærri þróun og auka skilning skólafólks á sjálfbærni. Markmiðið er að breyta 

hegðun fólks þannig að samfélögin verði sjálfbærari og réttlátari fyrir alla. 

Ríkisstjórnum aðildarlanda er ætlað að auka almenna vitund og þátttöku í 

aðgerðum með samvinnu við skóla, félagasamtök og hagsmunaaðila. Hér á 

eftir munum leita svara við spurningunni Hvað þurfa einstaklingar að geta í 

sjálfbæru samfélagi framtíðarinnar? 

Grein þessi er sprottin úr rannsóknar- og þróunarverkefninu GETA til 

sjálfbærni – menntun til aðgerða (GETA til sjálfbærni, e.d.) á vegum fræðafólks á 

menntavísindasviði Háskóla Íslands og í Háskólanum á Akureyri. Markmið 

verkefnisins eru annars vegar að efla rannsóknir á menntun til sjálfbærni og 

hins vegar að finna leiðir til að efla menntun til sjálfbærni á Íslandi. Einn 

þáttur þessa rannsóknarverkefnis var að skoða og greina stefnumarkandi 

skjöl á þessu sviði. Í fyrsta lagi höfum við farið yfir opinbera stefnu ríkis-

stjórnar Íslands um sjálfbæra þróun og hvaða hlutverki menntun á að gegna á 

því sviði – eins og stefnan birtist í Velferð til framtíðar (Umhverfisráðuneytið, 

2002, 2007). Í öðru lagi athuguðum við áherslur og markmið áratugs 

menntunar til sjálfbærrar þróunar (UNESCO, e.d.). Þar eru skilgreind nokkur 

lykilaðgerðaskref: Kynjajafnrétti, lýðheilsa, umhverfi, þróun í dreifbýli, 

menningarlegur margbreytileiki, friður og öryggi, sjálfbær þéttbýlisþróun og 



18 Aðferðir og sjálfbærni Auður Pálsdóttir o.fl. 

 

  

sjálfbær neysla. Jafnframt kemur fram að SÞ líta svo á að það að móta 

framtíðarsýn um sjálfbæra þróun og byggja upp forystu í málaflokknum séu 

meðal mikilvægustu verkefnanna. Í þriðja lagi rannsökuðum við mennta-

stefnuna hér á landi út frá spurningunni í titli greinarinnar. Farið var yfir 

aðalnámskrár sem menntamálaráðuneytið hefur sett fyrir leikskóla (Mennta-

málaráðuneytið, 1999a), grunnskóla (öll þrettán heftin, sjá Mennta-

málaráðuneytið, 2006, 2007a, 2007b, 2007c, 2007d, 2007e, 2007f, 2007g, 

2007h, 2007i, 2007j, 2007k, 2007l) og framhaldsskóla (valin hefti, sjá Mennta-

málaráðuneytið, 1999b, 1999c, 1999d, 1999e, 2004). Einnig var athuguð 

skólastefna sveitarfélaga og stefna frjálsra félagasamtaka (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson o.fl., 2008).  

En hvernig er hægt að greina námskrár með hliðsjón af menntun til sjálf-

bærrar þróunar? Höfundar þessarar greinar hafa margvíslega reynslu á þessu 

sviði; þeir hafa annað hvort tekið þátt í gerð námskránna eða þekkja nám-

skrárnar vel vegna kennslu í kennaranámi eða af rannsóknum á námskrám. 

Við vissum því vel áður en greiningin hófst að við myndum ekki finna hug-

takið sjálfbær þróun á mörgum stöðum. Því var ákveðið að leita að teiknum 

eða vísbendingum um sjálfbærni (sjálfbæra þróun) sem fram koma í stefnu-

skjölum íslenskra stjórnvalda og SÞ. Í því skyni var mótaður sjö þátta 

greiningarlykill út frá þremur stoðum sjálfbærrar þróunar eins og íslensk 

stjórnvöld útskýra hana í ritinu Velferð til framtíðar (Umhverfisráðuneytið, 

2002, 2007), þ.e. efnahagsvexti, félagslegri velferð og jöfnuði, og vernd um-

hverfisins. Einnig voru markmið og ákvæði SÞ um áratug menntunar til sjálf-

bærrar þróunar notuð svo og kennslureynsla höfunda, t.d. í náttúrufræði, 

umhverfismennt, lífsleikni og samfélagsgreinum (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson o.fl., 2008). Þættirnir sjö eru: 

 

1) Gildi, viðhorf og tilfinningar gagnvart náttúru og umhverfi 

2) Þekking sem hjálpar til við að nota náttúruna skynsamlega  

3) Velferð og lýðheilsa 

4) Lýðræði, þátttaka, geta til aðgerða 

5) Jafnrétti og fjölmenning 

6) Alþjóðavitund, hnattrænn skilningur 

7) Efnahagsþróun og framtíðarsýn  
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Er andi sjálfbærrar þróunar í íslenskum námskrám? 

Sem fyrr segir greindum við aðalnámskrá leik- og grunnskóla ásamt völdum 

heftum aðalnámskrár framhaldsskóla með greiningarlyklinum). Í ljós kom að 

fá bein ákvæði eru um sjálfbæra þróun eða menntun til sjálfbærrar þróunar í 

öllum námskránum. Hugtakið sjálfbær þróun kemur sjaldan fyrir en helst í 

námskrá fyrir lífsleikni í grunn- og framhaldsskóla og í námskrám fyrir 

hönnun og smíði og náttúrufræði og umhverfismennt í grunnskóla.  

Hér á eftir kynnum við greiningarlykilinn og helstu niðurstöður úr nám-

skrárgreiningunni í því augnamiði að svara spurningunni um hvað 

einstaklingar þurfa að geta í sjálfbæru samfélagi framtíðarinnar. 

Gildi, viðhorf og tilfinningar gagnvart náttúru og umhverfi 

Við teljum að gildi og viðhorf gagnvart náttúru og umhverfi séu svo 

mikilvæg mál að við settum þann þátt fyrstan. Börn og unglingar þurfa að 

skilja mikilvægi þess að vernda umhverfið og að fá tækifæri til að kynnast 

náttúrunni, læra að njóta hennar og tengjast henni tilfinningaböndum. Við 

teljum að börn verði viljugri að ganga um náttúruna af virðingu ef þeim er 

kennt um gildi hennar og fái tækifæri til jákvæðrar reynslu af henni sem ýtt 

gæti undir væntumþykju þeirra á náttúrunni (Kristín Norðdahl, í prentun). 

Börn og unglingar þurfa einnig að læra um gildi náttúrunnar fyrir allt líf og 

hvernig eigi að umgangast náttúruna og umhverfið af virðingu (sjá t.d. 

Breiting, Hedegaard, Mogensen, Nielsen og Schnack, 1999; Kristínu 

Norðdahl, í prentun; Rickinson o.fl., 2004).  

Niðurstöður greiningarvinnu okkar fela í sér að töluverð áhersla er á gildi, 

viðhorf og tilfinningar gagnvart náttúru og umhverfi, í námskrám leik-, 

grunn- og framhaldsskóla. Hún birtist þannig að nemendur eiga að læra að 

bera ábyrgð, njóta og virða náttúruna og efla siðferðisvitund. 

Þekking sem hjálpar til við að nota náttúruna skynsamlega 

Annar þáttur greiningarlykilsins byggist á þekkingu. Fyrst leituðum við í 

námskránum að þekkingu í náttúrufræði og umhverfismennt sem við teljum 

mikilvæga, svo sem um ýmsa ferla náttúrunnar í tengslum við auðlindir eins 

og fæðu, orku, vatn og loftið sem við öndum að okkur. Einnig finnst okkur 

mikilvægt að fjallað sé um um gæði náttúrunnar sem mennirnir njóta, t.d. um 

hreinsun vatns og myndun súrefnis. Þannig þurfi börn og unglingar að skilja 

hvað verndar líffræðilegan fjölbreytileika og vistkerfi og tryggja þurfi áfram-

haldandi þjónustu náttúrunnar (sjá t.d. UNESCO, e.d.). Þetta þýðir ekki að 

kenna eigi ákveðin sjónarmið til náttúrunnar eða umhverfisvandamála. Þvert 
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á móti, eins og t.d. Sandell, Öhman og Östman (2003) benda á, þá er mikil-

vægt að kenna börnum að vega og meta alla þekkingu og skilja að oft eru til 

fleiri en ein lausn á hverju vandamáli (sjá einnig Kristín Norðdahl, í prentun). 

Við útvíkkuðum því skilgreininguna með því að bæta við hana þekkingu úr 

samfélagsfræðum og tæknigreinum eða annarri þekkingu ef hún varðar 

notkun náttúrunnar. Nálgun samfélagsfræða, t.d. sögu og landafræði, er 

mikilvæg við kennslu um hvernig samfélög eru byggð upp og hvernig fólk 

notar umhverfi sitt. Einnig gefur sú nálgun dýrmætan skilning á því hvernig 

ákvarðanir sem teknar eru í dag hafa áhrif á möguleika komandi kynslóða. 

Greiningarvinnan leiddi í ljós að í öllum námskrám kemur fram að 

þekking er nauðsynleg. Hún er forsenda getu til að taka ábyrgar ákvarðanir er 

varða náttúrun og hún eflir áhuga og styrkir vísindalæsi. 

Velferð og lýðheilsa  

Þriðji þáttur greiningarlykilsins felur í sér hugtakið velferð. Með því er átt við 

hvað eina er tengist félagslegri velferð sem er ein þriggja stoða sjálfbærra 

þróunar. Hugtakið lýðheilsa vísar til alls þess sem tengist almennri líðan 

fólks, þar á meðal andlegri, félagslegri og líkamlegri heilsu. Einnig er átt við 

gæði húsnæðis og jafnvel þau menntunartækifæri sem þjóð býr við 

(UNESCO, e.d., sjá einnig Kristín Norðdahl, í prentun). 

Niðurstaða greiningarvinnunnar leiddi í ljós að í námskrám allra skóla-

stiganna er lögð áhersla á að börn temji sér heilbrigða lífshætti og lífsviðhorf. 

Lýðræði, þátttaka í samfélaginu, geta til aðgerða 

Meðal mikilvægustu markmiða menntunar er að börn og unglingar öðlist 

færni og getu til að hafa áhrif á ákvarðanir um eigið líf, samfélagið og 

umhverfið. Í upphafi var okkur ekki ljóst hvernig flokka ætti markmið er lúta 

að styrkingu sjálfsmyndar barna en ákveðið var að flokka þau hér því tengsl 

persónuþroska og þess að hlúa að hæfni til að bregðast við hversdagslegum 

vandamálum eru áhersluatriði í markmiðum SÞ um áratug menntunar til 

sjálfbærrar þróunar. Við horfðum einnig til þess að í árdaga umhverfis-

menntunar töldu margir að ef börn og unglingar fengju næga þekkingu um 

þau umhverfisvandamál sem ógna framtíð mannkyns myndu þau sjálfkrafa 

bregðast við vandamálunum. Reynsla og rannsóknir benda hins vegar til þess 

að meðvitund og umræða um alvarleg umhverfismál geti leitt til svartsýni og 

örvæntingar og þess viðhorfs að vandamálin séu óyfirstíganleg (sjá t.d. Hicks, 

2007; Jensen og Schnack, 1997; Kristín Norðdahl, í prentun). Hugtakið geta 

til aðgerða sprettur upp úr þessari umræðu sem viðleitni til að virkja 
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nemendur til ábyrgrar og lýðræðislegrar þátttöku í verkefnum sem tengjast 

samfélaginu, ekki síst nærumhverfinu.  

Í aðalnámskrám leik-, grunn- og framhaldsskóla er lögð mikil áhersla á að 

börn og unglingar efli sjálfsmynd sína, sjálfstraust, félags- og samskiptafærni 

og að þau læri að tjá skoðanir sínar. Á öllum skólastigum er lögð áhersla á 

gagnrýna hugsun, umburðarlyndi og virkan þátt barna og unglinga í lýð-

ræðislegum vinnuháttum. Börnin eiga að finna að á þau sé hlustað og tekið 

tillit til óska þeirra og álits. Eftir því sem ofar dregur í skólakerfinu eykst 

áhersla á skilning og færni nemenda á þessu sviði. Nemendur skulu öðlast 

færni í að takast á við siðferðileg álitamál, efla félagsþroska sinn og borgara-

vitund, siðvit og virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Einnig eiga nemendur 

að öðlast víðsýni og samfélagslega yfirsýn sem gerir þeim kleift að skilja og 

virða reglur samfélagsins, fóta sig og beita sér í mannlegu samfélagi og 

náttúru.  

Jafnrétti og fjölmenning 

Jafnrétti kynja og margbreytileiki eru meginatriði þessa þáttar greiningar-

lykilsins en mannréttindi í sinni víðustu merkingu falla einnig innan þessa 

ramma. Kynjajafnrétti er meðal þeirra mála sem Sameinuðu þjóðirnar setja 

efst á lista (Kristín Norðdahl, í prentun; UNESCO, e.d.). Þetta ætti ekki að 

koma á óvart því ef ekki er jafnvægi milli t.d. menntunarmöguleika eða 

tækifæra karla og kvenna, pilta og stúlkna til að sjá fyrir sér getur samfélagið 

aldrei orðið sjálfbært (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson o.fl., 2008). Íslensk jafn-

réttislög krefjast þess einnig að skólar taki mið af þessu sjónarhorni. Af fyrri 

rannsóknum (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2007) vissum við þó að jafnrétti 

kynjanna er sjaldan nefnt í námskránum. Í stefnu Sameinuðu þjóðanna er 

einnig áhersla á að fjölbreyttri menningu mismunandi hópa sé gert jafnhátt 

undir höfði og þau tækifæri nýtt sem gefast til að kynnast margbreyti-

leikanum. Þannig sé mikilvægt að börn geri sér grein fyrir því að 

margbreytileiki sé styrkur hvers samfélags (UNESCO, e.d.; Kristín Norðdahl, 

í prentun). 

Jafnrétti er almennt áhersluatriði í námskrám allra skólastiga. Þar eru 

taldar upp nokkrar birtingarmyndir misréttis og áréttað að allir skuli njóta 

jafnréttis og að mismunun sé með öllu óheimil. Kveðið er á um að börn og 

unglingar skuli læra að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum hver sem 

uppruni þeirra, lífviðhorf, tunga eða trúarbrögð eru. Eftir því sem ofar 

dregur í skólakerfinu er áréttað mikilvægi þess að þekkja til kynþáttafordóma 

og annarrar mismununar. Þá má nefna að í námskránum er komið inn á að 

innflytjendur þurfi að geta haldið tengslum við menningu sína og tungumál. 
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Alþjóðavitund, hnattrænn skilningur 

Sjötti þáttur greiningarlykilsins tengist þeim fimmta um fjölbreytileika 

samfélaga. Börn þurfa að skilja ýmis hnattræn mál og ólík form alþjóða-

væðingar, bæði út frá stöðu mála í dag og í sögulegu samhengi. Þjóðir heims 

eru stöðugt að verða tengdari sem þýðir að samábyrgð jarðarbúa verður 

sífellt meiri (Gadotti, 2008). Í greiningarvinnunni beindum við því sjónum að 

skilningi á því að fjölmargt líkt er að gerast í veröldinni sem veldur því að 

heimur jarðarbúa verður smám saman einsleitari en á sama tíma eru samfélög 

að verða fjölbreyttari innbyrðis (Carrington, 2001). Með þessum þætti 

greiningarlykilsins er lögð áhersla á að við þurfum að hugsa á heimsvísu en 

bregðast við á heimaslóð, eða think globally – act locally eins og þekkt kjörorð 

hljómar. 

Ákvæði í námskrám um alþjóðavitund eða hnattrænan skilning eru frekar 

fá en mikilvæg. Þessi þáttur kemur langsterkast fram í aðalnámskrá grunn-

skóla, en má einnig finna í aðalnámskrá leikskóla. Í framhaldsskólanum er 

hann fyrst og fremst að finna í einstaka valáföngum. 

Efnahagsþróun og framtíðarsýn 

Þáttur greiningarlykilsins um efnahagsþróun og framtíðarsýn fjallar um 

hvernig við lærum að skilja hverjar nauðsynlegar þarfir okkar eru og hvað við 

viljum þegar horft er til framtíðar. Þess vegna eru alheimsvitund og hnatt-

rænn skilningur einnig mikilvægur þáttur hér (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 

o.fl., 2008; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2009). Ekki er þó verið að tala um 

einhverja draumsýn heldur um það hvernig við tengjum vitund okkar og 

skilning á alþjóðlegum málum við framtíðarhorfur sjálfbærrar mannvistar á 

jörðinni. Við ákváðum að endurorða hugtakið efnahagsvöxtur eins og þessi 

þáttur er nefndur í skjölum Umhverfisráðuneytisins (2002, 2007) og tala um 

efnahagsþróun, því að okkar mati er það orð í betra samræmi við enska 

hugtakið „viability― (lífvænleiki, það sem er raunhæft) sem Sameinuðu 

þjóðirnar nota. Þessi síðasti þáttur greiningarlykilsins tengist einnig hinum 

þáttunum sex með áherslunni á að horfa til framtíðar. Við leituðum að mark-

miðum sem lýsa hvernig ætlast er til að börn og unglingar vegi og meti 

nútíma þarfir okkar og þar með neysluvenjur. Við leituðum sérstaklega að 

því í hverju hlutverk skóla á að felast í námi barna og unglinga um efna-

hagsmál og hvernig þessi hlutverk eru tengd skilningi á framtíðarhorfum 

samfélaga. Neytendamál og fræðsla um þau falla undir þennan þátt 

greiningarlykilsins en tengjast einnig þriðja og fjórða þætti. Neytendafræðsla 

veitir dýrmæt tækifæri á að skoða þarfir og neysluvenjur án þess að dæma 
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neyslumynstur hvers og eins annað hvort góð eða slæm (sjá t.d. van Koppen, 

2007).  

Vísbendingar um áherslu á að þroska framtíðarsýn barna og unglinga 

birtist ekki alltaf skýrt í námskránum heldur má lesa sitthvað milli línanna. 

Þar má þó finna ákvæði um neytendafræðslu sem getur verið hentug brú 

milli nútímans og framtíðarþarfa. 

Eiga íslenskir skólar að mennta til sjálfbærni? 

Markmið okkar með greiningunni var að leita í námskrám að svörum við því 

hvort menntamálayfirvöld ætlist til þess að skólar mennti börn til sjálfbærrar 

þróunar. Yfirferð okkar leiðir í ljós að námskrárnar bera ekki með sér skýra 

áherslu á menntun til sjálfbærrar þróunar og heildarsýn af sjónarhóli sjálf-

bærni vantar. Þegar námskrárnar eru skoðaðar rækilegar, með greiningar-

lyklinum, og þær þannig tengdar við markmið íslenskra stjórnvalda og SÞ um 

menntun til sjálfbærrar þróunar, teljum við óhætt að túlka þær þannig að þær 

veiti kennurum nokkra leiðbeiningu á þessu sviði. Í námskránum er gert ráð 

fyrir því að talsvert sé fjallað um gildi, viðhorf og ábyrgð gagnvart náttúru, 

umhverfi, samfélagi og sjálfum sér. Í þeim er umtalsvert svigrúm til að afla 

og byggja upp þekkingu sem nauðsynleg er til að taka ábyrgar ákvarðanir og 

gera ráð fyrir að börn og unglingar þurfi að þekkja og skilja jafnrétti, fjöl-

menningu og umheiminn. Í námskránum er lögð veruleg áhersla á sjálfs-

traust, félags- og samskiptafærni, gagnrýna hugsun og þátttöku í lýðræðis-

legum vinnubrögðum. Allt þetta gefur tilefni til þess að kennarar, börn og 

unglingar skoði samfélagið með hliðsjón af því hvað er sjálfbært og hvað 

ekki og hvert við viljum stefna. Niðurstaða okkar er þó sú að námskráin 

þurfi að vera mun skýrari um áherslur á sjálfbærni þannig að það sé ekki að 

mestu háð áhuga skóla og kennara á hverjum stað hvað af þessu verður að 

veruleika. Við leggjum hins vegar áherslu á að skólar hafi mikið frelsi til að 

móta skólanámskrá og fullyrðum að í námskránum sé mjög margt sem þeir 

geta nýtt sér, vilji þeir efla menntun til sjálfbærrar þróunar. 

Ýmsar leiðir eru færar til að auka veg menntunar til sjálfbærrar þróunar og 

gera hana sýnilegri í námskrám og annarri stefnu yfirvalda. Slíka stefnu er svo 

hægt að skrifa inn í námskrár leik-, grunn- og framhaldsskóla eftir tveimur 

meginleiðum, annars vegar með sérstakri greinarnámskrá um sjálfbæra þróun 

og hins vegar með því að gera sjálfbæra þróun að sýnilegu viðmiði í öllum 

námskrám. Einnig þarf að endurskoða stefnuskjal ríkisstjórnarinnar Velferð til 

framtíðar (Umhverfisráðuneytið, 2007) með því að skrifa í það sérstakan kafla 
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um menntun til sjálfbærrar þróunar. Þá má nefna að samkvæmt lögum eiga 

sveitarfélög að setja almenna stefnu um leik- og grunnskóla og kynna hana 

íbúum þess (Lög um grunnskóla nr 91/2008; Lög um leikskóla nr 90/2008). 

Þar sem mörg sveitarfélög hafa áætlun um sjálfbæra þróun undir hatti Staðar-

dagskrár 21 teljum við kjörið að tengja þá áætlun við stefnu þeirra um leik- 

og grunnskólahald. Rannsóknir okkar á stefnu sveitarfélaganna, bæði Staðar-

dagskrá 21 og öðrum stefnuskjölum, hafa leitt í ljós vísbendingar um áhuga á 

menntun til sjálfbærni (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2007; Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson o.fl., 2008). Eins teljum við að menntamálaráðherra geti í 

þriggja ára áætlun sinni um kannanir og úttektir á skólastarfinu (Lög um 

framhaldsskóla nr 92/2008; Lög um grunnskóla nr 91/2008; Lög um 

leikskóla nr 90/2008) gert sjálfbærni að viðmiði sem skólastarf verði metið út 

frá. Einnig er eftirtektarvert að í Lögum um grunnskóla (39. gr.) er kveðið á 

um að önnur próf en samræmd könnunarpróf í íslensku, stærðfræði og ensku 

skuli halda samkvæmt ákvörðun menntamálaráðherra. Vilji ráðherra getur 

hann því ákveðið að leggja fyrir nemendur próf um sjálfbæra þróun. Hvort 

við hins vegar mælum með slíku prófi látum við liggja milli hluta; við 

bendum einungis á það sem hluta af þeim úrræðum sem eru til í núgildandi 

löggjöf.  

Hvað þurfa einstaklingar að geta í sjálfbæru samfélagi 
framtíðarinnar? 

Við teljum að hinir sjö þættir greiningarlykilsins endurspegli vel hvað ein-

staklingar þurfi að geta í sjálfbæru samfélagi framtíðarinnar. Þessi skilningur á 

menntun til sjálfbærrar þróunar er mun víðtækari en hefðbundinn skilningur 

á umhverfismennt felur í sér (Stefán Bergmann o.fl., 2008). Sjálfbær þróun er 

samfélagslegt hugtak sem snýst um vilja og getu, forystu og frumkvæði þar 

sem efnahags-, félags- og umhverfismál eru samtvinnuð. Í nýlegri grein fjallar 

Wolfgang Edelstein (2008) um sambærilegt viðfangsefni, þ.e. hvaða tækifæri 

börnum er boðið upp á í skólum sem búi þá undir líf í lýðræðissamfélagi 

framtíðar. Hann fjallar um ferns konar grunngildi sem Evrópuráðið, Evrópu-

sambandið og Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) hafi tekið í lög. Þau 

eru mannréttindi og réttindi barna, lýðræði, félagsleg aðild og sjálfbær þróun. 

Jafnframt bendir Wolfgang á að OECD hafi skilgreint tillögur um lykilhæfni-

þætti. Yfirflokkar þeirra eru sjálfstæði í persónulegum aðgerðum, beiting 

tækja og tákna í samvinnu við aðra, og störf og aðgerðir í margvíslegum og 

ósamstæðum hópum. Grunngildin og lykilhæfniþættirnir eiga sér hliðstæðu í 
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greiningarlyklinum. Menntun til sjálfbærrar þróunar snýst um að börn og 

unglingar öðlist hæfni og vilja til að verða virk í samfélaginu í dag og taki þátt 

í breyta því og bæta – ekki eingöngu sem einstaklingar heldur líka með hæfni 

sinni í samstarfi við aðra, utan og innan veggja skólanna. 
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Looking at Vancouver 
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The notion of world cities has been discussed for nearly a century. The wide 

interest in this topic is evident from the richness of the ongoing debate 

contained in the literature. A brief scan of the literature reveals a number of 

different theories and viewpoints that have been presented over the years in 

explaining the composition of world cities. Furthermore, as more research 

had been devoted to this area, new terminologies such as ‗global cities‘, 

‗globalizing cities‘, and ‗leading world cities‘, have emerged to describe the concept 

of world cities. In 1915, Patrick Geddes (1915) was the first to establish the 

term ‗world cities‘. Geddes (1915), who was a pioneer thinker and expert in city 

planning, defined world cities as an area where world business transactions 

are conducted. Since then, researchers have built on Geddes‘s insights and 

have identified additional attributes to the world cities concept. In 1966, 

Peter Hall (1966) described world cities as a region that exhibit a set of 

unique characteristics, such as acting as a centre for national and inter-

national trade, financial services, and political power. Robert Cohen asserted 

in 1981 that world cities are home to the headquarters of the world‘s largest 

multi-national corporations. During the late 1980s and early 1990s, Saskia 

Sassen coined the term ‗global cities‘ when she proposed that major world 

cities have been influenced by globalization and the increasing use of new 

telecommunication and information technology (1988, 1991, 1999). Sassen 

(1991) argued that global cities have shifted away from traditional industrial 

activities, such as manufacturing, and that these cities are moving towards a 

more centralized sector of producer services. Other experts argued that 

Sassen had only tested a relatively small number of cities in her research 

which has led to a debate on the term global cities. Peter Marcuse and 

Robert van Kempen (2000) introduced a new term called ―globalizing cities‖ 

to emphasize that there are a number of smaller-size cities that also 

possessed the characteristics of global cities introduced by Sassen. In 2005, 
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Peter Taylor proposed the term ―leading world cities‖ in order to create a 

neutral position between the different terminologies that were being used to 

describe the concept of world cities.  

Purpose of the paper 

The purpose of this paper is to identify, organize, and discuss the key themes 

and characteristics that have been associated with world cities in the litera-

ture to date. It is important to recognize and distinguish these themes and 

characteristics of world cities. For example, there is a common assumption 

that a city with a large population would be classified as a world city. 

However, large populations are an attribute of a mega-city and not of a 

world city (Beaverstock, Smith and Taylor, 1999). Then this paper examines 

the studies referenced in this paper that have discussed whether the City of 

Vancouver possesses world city attributes. From the literature, there does 

not appear to be a universally accepted definition of world cities. Rather, a 

set of common themes and attributes associated with the concept of world 

cities has been put forward by various researchers in the field. Throughout 

the literature, these themes and attributes are commonly seen as overlapping.  

Section one  

Commercial and financial sector 

In the literature authors have made references to Patrick Geddes‘ (1949) and 

Peter Hall‘s (1966) work on linking commercial and financial activities as one 

of the most important characteristics of world cities. These commercial and 

financial activities include trade, communications, finance, education, culture, 

and technology (Beaverstock et al., 1999). Since the work of Geddes and 

Hall, authors have been more specific and have provided more details 

regarding these financial and commercial attributes, which include Advanced 

Producer Services (APS), international financial centers, and the location of 

multinational corporation headquarters.  

Numerous studies in the literature have linked commercial and financial 

activities as one of the most important characteristics exhibited by world 

cities. These commercial and financial activities have become more advanced 

to meet the specific needs of corporate organizations (Sassen, 1991; 

Beaverstock et al. 1999. Many studies make references to Beaverstock, 
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Smith, and Taylor‘s (1999) criteria of the four types of advanced producer 

services – accountancy, advertising, banking, and legal services – which are 

the most prevalent and dominant commercial and financial activities within 

world cities. Authors have observed that multinational corporations tend to 

establish their headquarters in world cities to access the available supply of 

advanced producer services (Alderson & Beckfield 2004; Cohen, 2004;  

Faulconbridge, 2004; Goldberg et al., 2005; Knox & Taylor, 2005; Sassen, 

1999). Moreover, as capital flows into world cities from various regions, 

world cities establish themselves as major international financial centers.  

Transportation and telecommunication networks 

The formation of world cities requires a solid transportation and tele-

communication network infrastructure that supports the agglomerated 

commercial and financial activities, such as APS. Moreover, these trans-

portation and telecommunication need to be interconnected with other 

world cities in order to transfer people, physical goods, and information data. 

As Peter Rimmer points out ―top-ranking global regions or world cities have 

become key nodes in this emerging network structure…rapid transportation 

and communication paths connecting these world cities have become critical 

links in global development patterns‖ (1998, p. 434). The literature reports 

on research conducted on airline, freight, and telecommunication networks 

because they are seen as the main infrastructures that provide world cities 

with networking capabilities. Furthermore, several researchers have sug-

gested that in terms of classifying world cities, what flows in and out of cities 

are just as important as what is fixed within.  

Several studies identified the importance of transportation and tele-

communication networks towards the formation of world cities. These 

networks provide the underlying infrastructure that connects world cities to 

other regions. With these networks, world cities possess the capability to 

transport people, transfer physical goods, and transmit information. Re-

searchers have observed that airline networks in world cities experience 

significant passengers and freight traffic (Wilcox, Vereecken & Derudder, 

2004; Derudder, Witlox & Taylor, 2007b). Moreover, airports of world cities 

act as major hubs servicing connecting flights. Other studies have suggested 

that seaports with high freight traffic cannot solely determine whether cities 

are of world city status (Rimmer, 1998). Moreover, a world city must possess 

a solid telecommunication network in order to support advanced producer 

services and other financial and commercial activities (Moss, 1987, 1991; 

Rimmer, 1998). Due to the importance of transportation and telecomm.-
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unication networks for world cities, there is strong support for the concept 

that what flows in and out of world cities is just as important as what‘s fixed 

within.  

Migration 

With the inflows of financial capital, world cities have attracted a significant 

number of people both permanently and temporarily. According to a 2002 

The Economist article ―it is impossible to separate the globalization of trade 

and capital from the global movements of people‖ (―The Longest journey: A 

survey of migration―, 2002, p. 3; Benton-Short, Price & Friedman, 2005). 

World cities are often perceived as a destination that provides employment 

opportunities and entertainment attractions. The migration of people into 

cities is an important factor towards the formation of world cities. The 

literature reveals three main components of migration: high-skilled labour, 

low-skilled labour, and international tourism.  

World cities attract a substantial number of people from other regions 

both permanently and temporarily because of employment opportunities and 

tourist attractions. Researchers have shown that when world cities shifted 

from a traditional manufacturing industry to a concentrated advanced 

producer service industry, they created ample job opportunities for skilled 

workers (Sassen, 1988; Beaverstock & Smith, 1996). In addition, with the 

influx of financial capital, multinational headquarters possess the financial 

power to increase the demand for skilled workers, who will have to locate in 

world cities to take advantage of employment opportunities (Mahroum, 

2001; Hall, 1997; King & Ruiz-Gelices, 2003; O‘Connor, 2005). As more 

skilled workers migrate into world cities business opportunities are created in 

various industries, such as construction, food, and entertainment, which 

cater to the needs of skilled-workers. These businesses will provide 

employment opportunities for unskilled laborers. World cities can sometimes 

attract more unskilled workers than the level of demand (Sassen, 1999; 

Friedman, 1986). Moreover, writers have argued that the infrastructure and 

services designed for skilled workers have in turn attracted international 

tourists. It is very common for businesses, such as hotel accommodation, 

entertainment, restaurant, and upscale-retail, located in world cities to serve 

both skilled-workers and international tourists. For many world cities, their 

tourism industry generates significant revenue and employment 

opportunities (Abrahamson, 2004). 
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Social indicators 

This section addresses the linkage between global cities and three social 

indicators that have been identified in the literature: income disparity, gross 

domestic product (GDP), and quality of life. The formation of global cities 

has brought significant changes to the social-economic landscape. Attributes 

of global cities, such as commercial and financial activities as well as the 

migration of people into global cities, have significantly influenced the 

dynamics of the social-economic environment. These social indicators are 

the key measurements in assessing the overall health of global cities.  

Three social indicators have emerged in the literature in describing the 

social-landscape of world cities: income disparity, GDP levels and quality of 

life. Income disparity has been documented in many studies (Friedman, 

1986; Sassen, 1991; Neckermand & Torche, 2007). As skilled workers and 

unskilled workers migrate to world cities, significant class and spatial 

polarization result because of income disparity between skilled and unskilled 

workers. This income gap leads to social problems, such as increasing crime 

activities, creating social tensions, and hindering education and health 

programs. GDP is another social indicator that assesses the economic 

strengths of world cities because GDP measures the production of goods 

and services. According to 2007 UK Economic Outlook Report, the top 30 

cities in the world ranked by GDP produces 16% of the of the world‘s total 

GDP in 2005 (PriceWaterHouseCoopers, 2007). The third social indicator is 

Quality of Life, has been linked with world cities by a number of reports; 

however, the methodology and variables used to measure Quality of Life has 

been difficult to determine. Variables such as leisure facilities and culture, 

healthcare facilities, school and colleges, transport system, and residential 

property, are commonly used to measure the Quality of Life in world cities 

(Mercer Consulting Group, 2007).  

Section two  

The idea of global cities and their environmental impact has not been 

explored as extensively as other themes identified in this paper. In 1995, 

Roger Keil stated that ―the research following the ‗world city hypothesis‘ has 

done little to integrate either the ecological problematic or the local politics 

of policy-making in the world cities‖ (Keil, 1995, p. 281). Keil (1995) 

suggested that this topic be examined more deeply, yet there is scant 

literature that discusses the correlation between global cities and their 
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environmental impacts. However, there are positive signs that suggest this 

topic could gain more attention in the near future. Most notably, a number 

of studies are contained in the literatures that explore the relationship 

between urban development and environmental challenges and sustainability. 

This section attempts to identify and review prominent studies that relate to 

global cities in terms of its environmental context.  

Environmental challenges 

The main factor that causes cities in general to experience significant 

environmental challenges is its population (Newman, 2006; Liddle and 

Moavenzadeh, 2002). As the number of people who migrate to cities 

increases, these cities will encounter greater environmental challenges. Liddle 

and Moavenzah (2002) propose that there are two distinctive population 

categories, poverty and affluence, which impact the environment differently. 

The authors argue that the activities of those who are in the poverty category 

usually bring environmental challenges that have a local effect; while the 

activities of the people who are in the affluent class will produce en-

vironmental challenges that have global effects. For example, both social 

groups will cause environmental degradation, such as air and water pop-

ulation as well as the creation of solid wastes; but the affluent group has 

more power to make an impact on the consumption of natural resources.  

In 1997, David Satterthwaite conducted a study in which he examined the 

differences in environmental problems of cities based on the different levels 

of national income. The author argued that cities with higher income have 

greater potential to invest in the necessary infrastructure and services needed 

to address these environmental problems. Satherthwaite (1997) concluded 

that as cities grow and become more prosperous, they have the ability to 

transfer their environmental costs and responsibilities to other regions or 

people. 

Environmental sustainability 

In 1989, Peter Newman and Jeffery Kenworthy presented four principles on 

the concept of sustainability and its relationship to cities: ―1) The elimination 

of poverty, especially in the third world, is not just on human grounds, but as 

an environmental issue; 2) The First World must reduce its consumption of 

resources and production of wastes; 3) Global cooperation on environmental 

issues is no longer a soft issue; and 4) Change towards sustainability can 

occur only with community based that take local cultures seriously‖ (1989, p. 

2-3). These principles provided a possible foundation for further research 
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and other authors have explored the relationship between cities and 

environmental sustainability on areas, such as transportation, water 

management, and energy usage.  

Newman and Kenworthy (1989) warned of the vulnerabilities of cities 

being highly dependent on automobiles for transportation. The authors 

highlighted the dangers of air pollutants and the dependency on a non-

renewable energy source. Their insights have led other authors to research 

how cities should design their transportation systems. For example, Hank 

Dittmar (1995) suggested that when cities plan their transportation system, 

they must establish and follow environmental sustainability goals such as 

minimizing the use of nonrenewable resources, providing greater access to 

the general public, and integrating its system with other transportation 

methods. Newman and Kenworthy (1989) argued the need for cities to 

better manage its water supply in order to maintain the natural cycle of the 

bioregion in which they are located. The authors suggested that cities should 

explore new methods in preserving their water supply, such as adopting high 

quality sewage treatment, promote reuse of storm water, and minimize use of 

public water. Marina Alberti and Lawrence Susskind (1996) discussed energy 

usage as a main environmental sustainability issue for many cities. Similar to 

transportation, energy usage by cities generate air pollutants. The impact of 

the pollution depends on various variables of each individual city, such as its 

urban activities and its selection of energy sources. The authors also noticed 

that the way a city is designed also affects the amount of energy usage. For 

example, dispersed urban settlement has a higher level of energy con-

sumption than concentrated urban settlements. 

A number of different indicators have been suggested for measuring 

environmental sustainability. Statistics Canada produced a report on 

environment based on three environmental sustainability indicators: air 

quality, greenhouse gas emission, and fresh water (Statistics Canada, 2006). 

Other organizations have stressed the need to use significantly more 

indicators to assess environmental sustainability. The Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD) held a conference in 

1999 to develop sustainability indicators. The result of the conference led to 

the publication of ‗Towards Sustainable Development: Indicators to Measure Progress‘ 

(OECD, 2000), in which five categories of sustainable indicators were 

proposed, with each category possessing six to 11 indicators (except for the 

Economic, Social, and Environmental Indicator Category, for which no 

indicators were proposed). Hence, there are no universally agreed upon 

standards in measuring environmental sustainability.  
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All in all, the linkage between world cities and their environmental impact 

has not been investigated as extensively as other themes identified in this 

paper. Currently, there are studies that explore the relationship between 

urban development and environmental challenges and sustainability. Re-

searchers have argued that cities experience environmental challenges 

because of their population growth. In addition, there are studies that ex-

amine the relationship between the level of pollution and different classes of 

people based on income. Environmental sustainability is of great concern for 

many cities. In the literature, areas of interests regarding environmental 

sustainability include transportation, water management, and energy usage.  

Section three – where is Vancouver? 

Vancouver is viewed by many as one of the world‘s most desirable cities in 

terms of residency according to a number of reports in recent years. In 2005 

and 2006, The Economist Intelligence Unit (EUI) ranked Vancouver as the 

best city to live in and the Mercer Consulting Group placed Vancouver third 

in the world based on quality of life for three straight years, from 2005 to 

2007. Despite the recognition that Vancouver is one of the most attractive 

residential cities in the world, there is limited reference in the literature that 

identifies the Vancouver as a world city based on the five key themes of this 

paper. Unlike cities such as New York, London, Paris, and Tokyo, it is un-

common to find studies that employ Vancouver to support arguments of 

world city attributes. The purpose of this conclusion section is to examine 

the studies referenced in this paper that have discussed whether Vancouver 

possesses attributes of a world city.  

Commercial and financial sector 

Vancouver is not mentioned in major studies associated with international 

financial centres or multinational corporation headquarters, but some articles 

investigated whether the City of Vancouver possessed attributes of advanced 

producer services (APS). In 1999, the article ‗A roster of world cities‘ by 

Beaverstock et al. compares Vancouver with cities across the world based on 

APS criteria. Vancouver was chosen along with 121 other cities to comprise 

of the research‘s test sample. Cities were ranked based on the concentration 

of advanced producer services in four main areas: accountancy, advertising, 

banking, and legal services activities. The concentration of the four main 

areas is divided into three levels: prime, major, and minor. The results of this 
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study did not place the Vancouver in any concentration level associated with 

advertising, banking, and legal services. Vancouver was only identified in the 

accountancy area with a minor concentration level. While the study stated 

that Vancouver showed some evidence of world city formation it was not 

included in the roster of the top 55 word cities.  

Transportation and telecommunication networks 

Vancouver‘s transportation infrastructure has been identified as possessing 

characteristics that are unique to world cities. In the study, ‗Mapping the 

global network economy on the basis of air passenger transport flows‘, 

Witlox, Vereecken, and Derudder (2004) ranked Vancouver International 

Airport in the top 47 world cities‘ airports in terms of the number of 

passenger arrivals and departures from January to August 2001. They stated 

that during this time, Vancouver‘s International Airport experienced 

approximately 4 to 6 million passenger arrivals and departures. However, this 

number is significantly smaller than airports in London and New York, 

which experienced approximately 30 to 32, and 28 to 30 million number of 

passenger arrivals and departures respectively in the same period. In terms of 

Vancouver International Airport acting as a hub for connecting flights, a 

similar study called ‗Flying where you don‘t want to go: An empirical analysis 

of hubs in the global airline network‘, did not identify Vancouver 

International airport in the top 25 world airports in terms of experiencing 

most number of connecting flights or the connecting passengers (Derudder, 

Devriendt & Witlox, 2007). No current studies are available that examine the 

freight value that Vancouver International Airport handles in comparison to 

other world city airports. 

While Peter Rimmer (1998) stated the amount of freight traffic handled 

by a city‘s seaport could not solely determine whether the city should obtain 

world city status; it is interesting to compare the freight traffic volume ex-

perienced by the Port of Vancouver in comparison to the freight traffic of 

other major world ports. In 2005 the American Association of Port Auth-

orities ranked the Port of Vancouver 39th of all seaports in the world in 

terms of the amount of cargo volume handled. The Port of Vancouver 

processed 76.5 million metric tons; while the number one largest seaport was 

located in Shanghai, China, which processed 443 million metric tons of cargo 

(American Association of Port Authorities, 2005). 
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Migration 

There are no studies that show comparable data of world cities in terms of 

the number of skilled and unskilled workers, and international students 

residing in various cities. Two reports compare world cities in terms of the 

tourism industry. A report by Euromonitor International, a global market 

research organization that focuses on industries, countries and consumers, 

produced a list of the top 150 world cities based on the number of visiting 

tourists in 2006. The report gave the top spot to London with 15.6 million 

visitors and ranked Toronto 14th with 4.1 million visitors. The report did 

not include Vancouver in its top 150 cities based on number of visiting 

tourists (Bremner, 2006). In 2007, Forbes Traveler created a list of the top 50 

most visited attractions in the world. The report ranked New York‘s Times 

Square as the most visited attraction with 35 million visitors, while Niagara 

Falls, Ontario was placed sixth with 14 million visitors. The list of 50 most 

visited attractions did not include any attractions from the City of Vancouver 

(Malone, 2007, Larriva and Weisert, 2007).  

Social indicators 

The 2007 UK Economic Report ranked the top 100 world cities in 2005 in 

terms of Gross Domestic Product (GDP) at purchasing power parity as well 

as the top 100 cities estimated to have the highest level of GDP in 2020. 

Toronto is ranked 21st in 2005 with a GDP of $209 billion and Toronto is 

placed 22nd in terms of having a projected 2020 GDP of $327 billion. 

Vancouver is ranked 64th with a GDP of $79 billion in 2005 and is placed 

75th in terms of projected 2020 GDP of $121 billion (PriceWaterhouse-

Coopers, 2007). For the Quality of Life indicator, Vancouver is ranked high 

in numerous reports. From 2005 to 2007, Mercer Consulting Group has 

ranked the Vancouver third for three straight years in terms of Quality of 

Living. In 2005 and 2006, the Economist Intelligence Unit (EUI) ranked 

Vancouver as the number one city in the world based on livability. In terms 

of income disparity, there are currently no studies available that compare 

Vancouver to other world cities.  

Environmental challenges and sustainability 

The topic of environmental challenges and sustainability has not been 

explored as extensively as other world cities themes. As a result, there are no 

studies that compare world cities in terms of environmental challenges or 

sustainability. Regardless, Vancouver is mentioned in a few reports as being 

one of the most environmentally friendly cities in the world. In 2007, Forbes 
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magazine produced a ranking of the world‘s top 25 cleanest cities. The report 

placed Vancouver 10th - tied with Bern, Switzerland and Montreal, Canada - 

and it ranked Calgary, Canada as the cleanest city in the world (Forbes, 

2007). Elisa Woods ranked the Vancouver as the third greenest city in the 

world in 2004 in terms of innovation and eco-friendly energy usage (Woods, 

2004). Other reports do not recognize Vancouver‘s environmental practices. 

The Corporate Knights, a Canadian publication that focuses on the business 

of environmental sustainability, excluded the City of Vancouver from its 

ranking of the top five Canadian sustainable cities in 2007. The reported 

ranked from first to fifth, Quebec City, Ottawa, Kingston, Kitchener and 

Calgary (Corporate Knights, 2007). 

Conclusion  

When compared to cities such as New York, London, Paris, and Tokyo, it is 

rare to find Vancouver in the literature along with common measures of 

world city attributes, such as commercial and financial activities, trans-

portation networks, and international tourism. Studies in these areas that 

include Vancouver often rank it in the middle or bottom tiers of the studies‘ 

findings. For example, Vancouver was not included in the top 55 world cities 

ranking of advanced producer services (Beaverstock et al., 1999) nor was it 

identified as one of the top 150 cities based on the number of visiting 

tourists by Euromonitor International in 2006. 

But Vancouver is prevalent in literature associated with livability and 

sustainability attributes such as quality of life and leading environment 

practices. Vancouver has been consistently ranked as a world leader in terms 

of livability and quality of life by organizations such as The Economist and 

Mercer Consulting Group. Moreover Vancouver has been ranked as one of 

the cleanest world cities by Forbes Magazine as well as recognized as a 

leading world city that exhibits innovation in eco-friendly energy usage 

(Woods, 2004). 
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Leitandi þáttagreining: 
Áhrif aðferða á hleðslu atriða  

 
Sigrún Sveinbjörnsdóttir 

 

Child (1990) komst svo að orði að megin viðfang þáttagreiningar (factor 

analysis) væri hið sama og verkefnið sem fylgt hefur manneskjunni frá 

upphafi vegar, nefnilega það að leitast við að koma reglu á ringulreiðina sem 

við okkur blasir í umhverfinu. Leitandi þáttagreining (LÞ; exploratory factor 

analysis, EFA) er sú tölfræðiaðferð sem einna oftast hefur verið stuðst við í 

sálfræðilegum rannsóknum allt frá því að aðferðin varð til fyrir rúmum 100 

árum (Fabrigar, Wegener, MacCallum og Strahn, 1999) og oft í hagnýtum 

tilgangi, en á stoðum hennar hvíla t.d. margreynd greiningartæki svo sem 

hefðbundin greindarpróf sem flestir þekkja. Eins og nafnið bendir til er LÞ 

tækni sem ætlað er að leita að og kortleggja undirliggjandi eða leynda þætti úr 

hafsjó supplýsinga um fyrirbæri sem lítt er þekkt. LÞ er yfirskrift á flóknu og 

margsamsettu ferli þar sem fá leiðarljósanna eru skilyrðislaus en valmögu-

leikarnir aftur á móti ýmsir og því þarf vísindamaðurinn ítrekað að taka 

upplýstar ákvarðanar um vinnubrögð. Á það við um val á þátttakendum og 

atriðum sem finna á samnefnara fyrir í þáttagreingunni jafnt sem val á undir-

aðferðum LÞ svo sem aðferð eða fyrirmynd (factor model), snúning þátta (factor 

rotation), fjölda þátta og neðra viðmið hleðslu atriða á þátt svo nokkur dæmi 

séu nefnd. Hvert skref í ferlinu þarf að gaumgæfa, rökstyðja og upplýsa 

lesendur um svo þeir geti metið trúverðugleika greiningar með hliðsjón af 

vali á hverju þeirra. Upp úr 1980 kom fram gagnrýni á ríkjandi hefðir við val 

á LÞ og sýnt var fram á flaustursleg vinnubrögð af margvíslegum toga (Ford, 

MacCallum og Tait, 1986). Þessari gagnrýni hefur verið fylgt eftir (Convey og 

Huffcutt, 2003; Costello og Osborne, 2005; Fabrigar o.fl., 1999) og þykir nú 

eiga fullan rétt á sér.  

Sem fyrr segir er að mörgu að gæta við LÞ en hér verður sjónum einkum 

beint að tvennu, hið fyrra er sjálf LÞ aðferðin, þ.e. hvort skynsamlegra sé að 

beita meginásagreiningu (MÁG) eða meginhlutagreiningu (MHG) til að finna 

leynda eða undirliggjandi þætti í gögnum og hið síðara hvort velja skuli 



44 Aðferðir og sjálfbærni Sigrún Sveinbjörnsdóttir 

 

  

hornréttan (orthogonal) snúning þátta eða hornskakkan (oblique) með hliðsjón 

af áhrifum þessa á niðurstöður greininga. 

Meginásagreining (MÁG) eða meginhlutagreining (MHG) 

Þegar velja þarf LÞ aðferð þarf að hafa í huga hvers konar greiningu verið er 

að sækjast eftir. Ef markmiðið er að fá smækkaða mynd af fyrirliggjandi 

gögnum er ástæða til að velja MHG (t.d. Principal Component Analysis; PCA) en 

ef verið er að leita að földum eða undirliggjandi þáttum þá er MÁG eðlilegri 

kostur (t.d. Principal Axis Factoring) sjá t.d. (Costello og Osborne, 2005). Í 

nýjum gögnum er villudreifing óþekkt eðli málsins samkvæmt en gögn, sem 

eru grundvöllur leitar að undirliggjandi þáttum, þurfa að vera eins hrein og 

lítið sýkt af villudreifingu og kostur er. MÁG sem LÞ aðferð er ólík MHG að 

því leyti að MÁG leitast við að áætla almenna dreifingu (common variance) til 

þess að halda henni inni og að áætla að sama skapi villudreifingu til þess að 

útiloka hana frá greiningunni á meðan MHG gerir engan greinarmun á 

almennri dreifingu og sérstakri (specific and error variance= unique variance). Öll 

dreifing er hlutuð niður og henni jafnað á hlutana (þættina), tilviljanakenndar 

villur þar með taldar. Því þykir MÁG taka MHG fram sem LÞ aðferð þegar 

verið er að leita að undirliggjandi þáttum. Annað atriði sem ætti að auðvelda 

mönnum að velja MÁG umfram MHG er sú staðreynd að ef gögnin í raun 

reynast betur fallin til MHG en MÁG þá leiðir MÁG meginhluta í ljós, hafi 

þeirri aðferð verið beitt, en því er ekki öfugt farið ef MHG er notað og 

gögnin reynast falla betur að MÁG (Gorsuch, 1983). Það er með öðrum 

orðum ekki tekin áhætta með MÁG sem ganga má út frá að MHG kunni að 

fela í sér. Gorsuch benti ennfremur á að MHG ýkir hleðslu atriða á 

þátt/þætti, einkum þeirra sem eru nærri neðri viðmiðum eða í kringum 0,40, 

þar sem ætla megi að MÁG sé nær lagi. Widaman (1993) gerði samanburð á 

hleðslum atriða í tilbúnu gagnasafni þar sem hann beitti bæði MÁG og 

MHG og komst að sömu niðurstöðu, einkum hvað varðarðar neðri gildin. 

Hornréttur eða hornskakkur snúningur þátta 

Til að ná einfaldri, skýrri mynd af þáttum (simple structure) er gagnlegt að snúa 

þeim en algengast er að valið sé á milli hornrétts og hornskakks snúnings. 

Hornréttur snúningur gerir ráð fyrir að þættir séu óskyldir en þættir 

ákvarðaðir miðað við 90°vinkil ásanna á meðan hornskakkur snúningur þýðir 
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að ásarnir geti verið í hvaða stöðu sem er annarri en 90°, gengið er út frá 

bestu mynd og gert ráð fyrir skyldleika milli þátta. Ýmsir hafa bent á að nær 

ómögulegt sé að finna þær tvær breytur mannlegrar hegðunar sem að öllu 

leyti eru óháðar (sjá t.d. Child, 1990) og því hljóti hornskakkur snúningur að 

reynast raunhæfari aðferð í sálfræðirannsóknum við leit að þáttum. Þar sem 

gert er ráð fyrir skyldleika grunnþátta með hornskökkum snúningi er einnig 

hægt að framkvæma annarrar gráðu þáttagreiningu og leiða þannig yfirþætti 

eða víddir í ljós. Af þessum sökum er mælt fremur með hornskökkum snú-

ningi en hornréttum (Convey og Huffcutt, 2003; Costello og Osborne, 2005; 

Fabrigar o.fl., 1999; Gorsuch, 1983; Widaman, 1993).  

Gagnrýni á LÞ vinnubrögð í sálfræðirannsóknum  

Þeir Ford og félagar (1986) gagnrýndu harðlega LÞ aðferðir vísindamanna í 

greinum frá árunum 1975 til 1984 og í fótspor þeirra fylgdu Fabrigar og 

félagar (1999) sem gaumgæfðu kerfisbundið ritrýndar greinar frá árunum 

1991-1995 í tveimur vel þekktum vísindaritum þar sem greinar með 

niðurstöðum LÞ rannsókna voru tíðar. Þessi rit voru Journal of Personality and 

Social Psychology (JPSP) og Journal of Applied Psychology (JAP). Á tímabilinu 

birtust 159 greinar með LÞ rannsóknum af 883 greinum alls úr JPSP og 58 

greinar með LÞ rannsóknum af 455 greinum alls úr JAP, þ.e.a.s. að jafnaði 

tvær til þrjár greinar í hverju hefti tímaritanna. Þrátt fyrir að megin markmið 

rannsóknanna væri að leita að földum /undirliggjandi þáttum hafði rúmlega 

helmingur allra höfunda stuðst við MHG, um fimmtungur hafði stuðst við 

MÁG og um fjórðungur hafði ekki greint frá aðferðinni sem beitt var. Hið 

sama var uppi á teningnum um val á snúningi þátta. Ríflega helmingur hafði 

beitt hornréttum snúningi, fimmtungur hornskökkum, rúmlega fimmtungur 

hafði ekkert snúið þáttunum og tæplega fimmtungur greindi ekki frá þessu 

atriði. Ýmis önnur atriði LÞ voru til skoðunar og var útkoman í öllum aðal-

atriðum sú sama, slæleg vinnubrögð og/eða skortur á upplýsingum. Í 

svipaðan streng tóku Conway og Huffcutt (2003) sem skoðuðu hátt í 400 

rannsóknir með hliðsjón af LÞ vinnubrögðum frá árunum 1985 til 1999. 

Reyndar telja þeir að vinnubrögð fari sumpart batnandi þar eð þeim fjölgi 

aðeins sem velji MÁG umfram MHG, en sumpart versnandi, því þeim fjölgi 

frekar sem sjá ekki ástæðu til að veita nákvæmar upplýsingar um vinnubrögð.  

Í rannsókn sem útskýrð er hér að neðan er gerður samanburður á LÞ 

aðferðunum MÁG með hornskökkum snúningi annars vegar og MHG með 
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hornréttum snúningi hins vegar með hliðsjón af hleðslu atriða á þætti 

snúningi þátta.  

Aðferð 

Þátttakendur og framkvæmd 

Nemendur úr 7. og 10. bekkjum grunnskóla á Íslandi og miðskóla (secondary 

schools) í Viktoríufylki í Ástralíu tóku þátt. Þátttöku samþykktu skóla-

stjórnendur samtals 157 (7800 nemendur) íslenskra grunnskóla af 174 (8468 

nemendur) eða 82% árganganna tveggja. Frá þessum skólum komu 6908 

(89%) gild svör. Í Viktoríufylki samþykktu skólastjórnendur 16 kaþólskra 

skóla (3782 nemendur úr þéttbýli og dreifbýli) að taka þátt og gild svör 

bárust frá 3034 nemendum (80,1%). 

 

Tafla 1. Fjöldi þátttakenda eftir landi, kyni og árgangi í skóla 

 
 

Meðalaldur þátttakenda í 7.bekk var 12,33 ár (SF=0,56) hjá þeim 

áströlsku og 12,4 (SF=0,25) hjá þeim íslensku. Meðalaldur 10.bekkinganna 

var 15,28 ár (SF=0,57) hjá þeim áströlsku og 15,07 ár (SF=0,30) hjá þeim 

íslensku. Félagslegur og menningarlegur bakgrunnur þátttakenda endur-

speglaði dreifingu í menntun, störfum og menningarlegan bakgrunn foreldra 

í löndunum á þeim tíma sem rannsóknin fór fram. 

Mælitæki og greining 

Rannsókn þessi er brot af annarri stærri og umfangsmeiri en hér verður 

einungis gerð grein fyrir einu mælitæki úr pakka af spurningalistum sem 

nemendur svöruðu. Spjörunarlistinn CQA (Coping Questionnaire for Adolescents) 

(Madden, James, Paton og King, 1992) er 53ja atriða kvarði sem hér stóð til 

að greina í þætti. Dæmi um atriði: Ég reyndi að fara vel með mig með því að 

sofa mikið; Ég lét fólk vita hvað ég vildi, en svarendur gáfu til kynna á 

Kyn 7.bekkur 10.bekkur 7.bekkur 10.bekkur Samtals (%) 

Stúlkur 1013 822 1693 1732 5260 (52.9) 

Drengir 695 496 1635 1805 4631 (46.6) 

Óskilgreint 5 3 23 20 51 (0.5) 

Samtals 1713 1321 3351 3557 9942 (100.0) 

Viktoríufylki í Ástralíu  Ísland  
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fjögurra bila kvarða hve vel þeim fannst atriðin eiga við um sig: Á næstum 

því aldrei við um mig = 0, Á sjaldan við um mig = 1, Á stundum við um mig 

= 2, Á næstum því alltaf við um mig = 3.  
LÞ með MÁG var beitt með hornskökkum snúningi, fyrst á allan hópinn, 

þá á íslenska hópinn annars vegar og þann ástralska hins vegar. Atriði voru 

valin af kostgæfni (sjá nánari lýsingu í Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2005 bls. 

491, ath. að þar er hugtakið bjargráð notað yfir enska orðið coping, sem hér er 

þýtt með orðinu spjörun) og þegar 34 atriði höfðu verið valin sem gild atriði 

voru þau hin sömu atriði greind annars vegar með MÁG með hornskökkum 

snúningi og hins vegar með MHG með hornréttum snúningi til að bera 

saman og greina hleðslugildi hvers atriðis með hliðsjón af þessum ólíku 

aðferðum. 

Framkvæmd 

Rannsóknin var samþykkt af siðanefndum í báðum löndunum, mentamála-

ráðuneytum og skólaskrifstofum auk skólastjórnenda. Hver skóli fór sína leið 

við upplýsingagjöf til foreldra, öflun samþykkis þeirra og nemenda. Nem-

endur fylltu út spurningalista án þess að blöð þeirra væru auðkennd, hvorki 

var skráð nafn né númer og svör því ekki rekjanleg til svarenda. Kennarar 

lögðu spurningalista fyrir nemendur, bekki eða nemendahópar með að 

meðaltali 25 einstaklinga í hverjum og fyrirlögn tók 40-60 mínútur. 

Spurningalistar voru þýddir og bakþýddir með aðstoð sérfræðinga (Brislin, 

Lonner og Thorndike, 1973). 

Niðurstöður 

Sömu grunnþættirnir fimm með sömu atriðum birtust við báðar greiningar 

en þó í ólíkri röð. Eins og sjá má þá er munur á hleðslu atriðs á þátt eftir því 

hvor aðferðin var notuð, MÁG með hornskökkum snúningi eða MHG með 

hornréttum snúningi. Í einu tilviki var hleðsla atriðis sú sama óháð LÞ aðferð 

(atriði 5, hleðslugildi 0,73), í öðru tilviki var hleðsla atriðis hærra við MÁG en 

MHG aðferð (atriði 12, hleðslugildi 0,81 á móti 0,78) en í öllum öðrum 

tilvikum var hleðslan hærri þegar MHG með hornréttum snúningi var beitt. 

Mestur munur var á atriðum við neðri viðmiðunarmörk. Ekkert atriða hleður 

undir 0,4 á þátt þegar MHG er beitt með hornréttum snúningi en alls 8 atriði 

hlaða undir 0,4 á þátt þegar MÁG er beitt með hornskökkum snúningi og 

mesti munur á hleðslu atriðis eftir því hvor aðferðin var notuð var 0,15 

(atriði 21). Sérstaklega er ástæða til að benda á að þrjú atriði hlaða undir 0,3 



48 Aðferðir og sjálfbærni Sigrún Sveinbjörnsdóttir 

 

  

þegar MÁG með hornskökkum snúningi er beitt þar sem sömu atriði hlaða 

öll yfir 0,4 þegar MHG með hornréttum snúningi er beitt.  

 

Tafla 2. MÁG með hornskökkum snúningi og MHG með hornréttum snú-

ningi (N = 9942) 

Ath. Skurðarpunktur fyrir MÁG er 0,25 og fyrir MHG er hann 0,35. Þættir eru ekki í 
sömu röð. 

 

 

Atriði 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

17 .41 .01 .00 .10 .07 -.07 .02 .12 .53 .03

20 .36 -.13 .25 -.18 .23 .28 -.17 .36 .43 -.23

24 .44 .05 -.08 .02 -.02 .04 .08 .03 .56 .13

25 .41 -.12 .06 -.19 .18 .30 -.14 .30 .49 -.02

29 .35 .03 .21 -.18 .19 .27 .02 .32 .44 -.20

40 .54 -.01 -.04 -.05 -.04 .14 .00 .05 .63 .10

43 .38 -.13 -.09 -.09 .03 .17 -.15 .11 .47 .16

46 .49 .10 .04 .00 .04 .07 .13 .13 .58 -.01

7 .00 .50 -.14 -.06 -.05 .07 .61 -.06 .01 .18

18 -.07 .47 -.19 .10 .13 -.11 .56 .16 -.07 .25

27 .04 .54 -.09 -.10 -.06 .13 .64 -.04 .05 .13

35 -.01 .60 .02 -.01 -.06 -.01 .67 -.03 -.02 .01

36 .03 .69 .15 .04 .04 -.07 .72 .10 .02 -.11

42 .02 .62 -.02 .00 -.02 -.01 .69 .01 .02 .06

9 .02 .08 -.56 .03 .09 .03 .16 .09 .04 .66

15 .08 -.06 -.51 -.14 -.02 .21 -.01 .00 .11 .62

30 -.02 .25 -.56 .12 .07 -.09 .35 .04 -.01 .63

50 -.08 .05 -.49 -.19 -.04 .23 .11 -.04 -.08 .61

51 .27 -.03 -.31 -.18 .11 .29 .01 .20 .32 .42

52 .30 -.06 -.42 -.05 -.07 .13 -.02 -.04 .34 .54

6 -.12 -.04 -.08 -.67 .09 .71 -.04 .17 .00 .16

12 -.13 -.04 -.01 -.81 -.02 .78 -.07 .09 .00 .10

16 .06 .11 .06 -.41 .17 .51 .13 .27 .14 -.04

32 .05 -.03 -.04 -.60 .05 .67 -.04 .16 .13 .12

41 .02 .10 -.01 -.66 -.03 .71 .10 .07 .10 .09

49 .21 -.12 -.13 -.29 .19 .41 -.12 .29 .28 .20

53 .19 .04 -.04 -.47 -.03 .57 .04 .06 .26 .11

5 -.14 -.10 -.03 -.01 .73 .13 -.09 .73 .00 .01

8 .01 -.09 .02 .00 .56 .09 -.09 .63 .10 -.03

21 .05 -.03 -.08 -.06 .29 .09 -.05 .44 .05 .15

26 .07 .22 .07 -.13 .29 .19 .26 .42 .10 -.06

33 .04 .18 -.02 -.01 .42 .06 .23 .54 .09 .05

34 .22 .08 .03 -.04 .36 .12 .09 .49 .30 -.01

47 .17 .01 .00 .00 .53 .12 .02 .62 .27 .02

MÁG; PAF, Oblimin  MHG; PCA, Varimax 
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Umræða 

Í þessari rannsókn þar sem hleðsla atriða á þætti var skoðuð með hliðsjón af 

LÞ aðferð og snúningi þátta kom skýrt í ljós að aðferð skiptir máli. Gorshuch 

(1983) hafði bent á þá tilhneigingu MHG að hleypa ofvexti í hleðslugildi 

atriða, einkum þeirra sem væru nærri neðri viðmiðum en Widaman (1993) 

sýndi fram á slíkt í tilbúnu gagnasafni. Hér var stuðst við óvenjustóran 

gagnagrunn með allt að 10 þúsund þátttakendum og 34rra atriða lista en sem 

þekkt er þá minnka líkur á villum og líkur á gæðum gagna aukast  í réttu 

hlutfalli við fjölda þátttakenda ásamt háu hlutfalli þátttakenda á atriði 

(Costello og Osborne, 2005; Osborne og Costello, 2004). Niðurstaða þessa-

rar greiningar leiddi í ljós greinilegan mun á hleðslu atriða á þætti eftir því 

hvaða LÞ aðferð og snúningi var beitt, mun sem birtist einkum við neðri 

hleðslumörk. Í ljósi þessarar niðurstöðu er óhætt að taka undir með þeim 

gagnrýnisröddum sem hingað til hafa hljómað þar sem kvartað er undan 

kæruleysi vísindamanna við annars vegar val á LÞ aðferðum og hins vegar 

upplýsingum þar að lútandi. Þessar niðurstöður undirstrika að upplýsingar 

um hleðsluviðmið einar og sér duga ekki sem skýring á ákvörðun um hvaða 

atriði skulu tekin með í ákveðinn þátt eða ekki, þótt almennt sé viðurkennt 

að viðmið neðri marka hleðslu atriða á þátt séu að einhverju leyti huglæg 

ákvörðun vísindamannsins. Til að mögulegt sé að meta hvort neðra við-

miðunarmark hleðslu atriða á þætti sé skynsamlegt og ásættanlegt þurfa, 

meðal annarra atriða, að liggja fyrir upplýsingar um bæði þáttagreiningar-

aðferð og snúning þátta. Það er því mikilvægt að upplýsa lesendur um hvaða 

aðferðum er beitt og hvers vegna hver þeirra var valin í hverju tilviki. 

Undanskot á upplýsingum bera þess merki að rannsakanda hafi ekki þótt þær 

skipta öllu máli en slík vinnubrögð gefa tilefni til að tortryggja niðurstöður.  
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Viðhorf Íslendinga til ölvunaraksturs 
 

Ágúst Mogensen 
Helgi Gunnlaugsson 

 

Á síðustu árum hafa nokkrar rannsóknir verið gerðar á viðhorfum Íslendinga 

til afbrota. Niðurstöður benda til þess að almenningur telji afbrot vaxandi 

vanda sem taka þurfi fastari tökum (Þjóðarpúls Gallup, 2008; Helgi 

Gunnlaugsson, 2008; Gunnlaugsson og Galliher, 2000). Fíkniefnaneysla er 

oftast nefnd í þessu samhengi sem helsta vandamál afbrota og áfengis- og 

vímuefnaneysla sem helsta ástæða afbrota. 

Engar rannsóknir hafa verið gerðar á viðhorfi Íslendinga til ölvunar-

aksturs og rannsóknin sem hér er kynnt er sú fyrsta sinnar tegundar á því 

sviði. Rannsóknin var unnin í samstarfi við Félagsvísindastofnun HÍ í byrjun 

árs 2009. Valið var tilviljunarúrtak 1200 viðmælenda úr þjóðskrá og var svar-

hlutfall ásættanlegt eða yfir 60%. Þjálfaðir spyrlar Félagsvísindastofnunar 

sáum um framkvæmd rannsóknarinnar sem var í formi símakönnunar. 

Niðurstöður sem hér eru kynntar benda til þess að meirihluti Íslendinga telji 

ölvunarakstur nokkuð vandamál hér á landi. Ríflega 20% aðspurðra töldu 

ölvunarakstur mikið vandamál og 48% nokkuð mikið vandamál. Á heildina 

litið má segja að 70% svarenda hafi nokkrar áhyggjur af ölvunarakstri en 18% 

telja vandamálið lítið eða mjög lítið (mynd 1). Til samanburðar má nefna að í 

viðhorfskönnun sem gerð var árið 1994 (sjá bók Helga Gunnlaugssonar og 

Galliher, 2000) töldu 32% afbrot vera mikið vandamál og 57% nokkuð mikið 

vandamál. Það er því ljóst að almenningur lítur önnur afbrot en ölvunar-

akstur alvarlegri augum. 
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Mynd 1. Telur þú ölvunarakstur mikið eða lítið vandamál á Íslandi? 

Svarendur í rannsókninni voru beðnir um að meta hvort þeir teldu 

ölvunarakstur vaxandi vandamál. Um helmingur taldi ölvunarakstur vaxandi 

vandamál, ívið fleiri konur (52%) en karlar (42%). Nokkuð hátt hlutfall, eða 

21%, voru óákveðnir og kusu að svara „veit ekki― (21%) (mynd 2). Þegar 

svörin eru borin saman við könnun á viðhorfum til afbrota almennt (Helgi 

Gunnlaugsson, 1990) kemur í ljós mikill munur á svörun, sér í lagi hjá þeim 

sem eru óákveðnir. Þannig töldu 90% afbrot vera vaxandi vandamál í 

mælingunni árið 1989 og var nánast enginn óákveðinn. Samkvæmt umfjöllun 

Roberts og Stalans (1997) um viðhorfakannanir á sviði afbrotafræði hefði 

mátt búast við meira afgerandi svörum varðandi ölvunarakstur. Almennt 

sýna rannsóknir að ekki stendur á svörum þegar spurt er um viðhorf til af-

brota þar sem þau eru yfirleitt fyrirferðamikil í dægurumræðunni. Fólk er 

ýmist ,,með― eða ,,á móti―. Afstaðan kann að byggja á þekkingu, trú, til-

finningu eða öðru, en oftast tekur fólk afstöðu. 

 

 

Mynd 2. Telur þú ölvunarakstur vaxandi vandamál á Íslandi? 
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Þetta gildir hins vegar ekki um ölvunarakstur. Afstaðan er ekki eins af-

gerandi og gildir jafnan um viðhorf til annarra afbrota. Hvað veldur er erfitt 

að segja til um. Umfjöllun forvarnaraðila um skaðsemi ölvunaraksturs hefur 

til dæmis óneitanlega verið mikil og stöðug undanfarin ár. 

Viðhorf til refsinga vegna ölvunaraksturs 

Þegar þessi grein er skrifuð í ágúst 2009 eru til umsagnar hjá samgöngu-

ráðuneytinu drög að frumvarpi um breytingar á Umferðarlögunum. Þar er 

m.a. lagt til að refsimörk vegna ölvunaraksturs verði lækkuð úr 0,5 prómillum 

í 0,2 prómill (Nefnd um endurskoðun umferðarlaga, 2009). Hér er um tals-

verða breytingu að ræða. Ökumenn geta ekki lengur neytt áfengis í litlum 

mæli (t.d. einn bjór eða eitt léttvínsglas), ekið bifreið og treyst því að vera 

undir refsimörkum, stöðvi lögreglan akstur þeirra. Stjórnvöld á Íslandi hafa 

ekki sýnt ölvunarakstri neina linkind. Sektir fyrir brotið voru hækkaðar veru-

lega árið 2006 og verði farið að tillögum umferðarlaganefndarinnar verða 

refsimörk fyrir ölvunarakstur með þeim lægstu sem þekkjast í heiminum. Það 

er athyglisvert að skoða hvort Íslendingar eru sammála stefnu stjórnvalda í 

þessum efnum.  

Stalans (2002) dregur upp tvær ólíkar myndir af viðhorfum borgaranna til 

refsinga vegna afbrota. Annars vegar örlar á refsigleði sem lýsir sér í því að 

almenningi finnst allt of vægt tekið á brotamönnum, þyngja beri refsingar, 

hækka sektir og lengja fangelsisdóma. Þetta gildir sérstaklega um þau brot 

sem almenningur telur alvarlegust, svo sem morð, líkamsárásir og kynferðis-

brot. Hins vegar eru mildari sjónarmið sem lýsa sér þannig að fólk styður 

ekki þyngri refsingar fyrir afbrot. Lausnir eins og samfélagsþjónusta og 

viðurlög sem miða að endurhæfingu brotamannsins eru álitnar árangursríkari 

en hertar refsingar. 
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Mynd 3. Telur þú refsingar við ölvunarakstri strangar, hæfilegar eða of 

vægar? 

Eru Íslendingar sammála refsistefnu stjórnvalda gagnvart ölvunarakstri? 

Er ölvunarakstur brot þar sem beita á hertari refsingum eða ber að fara mýkri 

höndum um brot af þessu tagi? Á mynd 3 sést viðhorf almennings til 

refsinga vegna ölvunaraksturs. Tekið var fram við viðmælendur að vægustu 

viðurlög við ölvunarakstri eru svipting ökuréttinda og fésekt að lágmarki 70 

þúsund krónur. Til viðmiðunar var einnig tekið fram að fésekt geti numið allt 

að 240 þúsund krónum og sviptingu ökuréttinda ævilangt þegar um endur-

tekin alvarleg brot er að ræða. Eru þessar viðmiðanir fengnar úr reglugerð nr. 

930/2006, en hafa ber í huga að dómari getur beytt þyngri viðurlögum.  

Tæplega 40% aðspurðra töldu refsingar vegna ölvunaraksturs hæfilegar, 

26% helst til vægar og 18% allt of vægar. Einungis 2% álitu refsingarnar of 

strangar. Viðhorfi til refsinga vegna ölvunaraksturs verður því best lýst á 

þann veg að almenningur er sáttur við þær eða telur að þær mætti þyngja 

aðeins. Heldur meiri sátt ríki um þær en gengur og gerist gagnvart refsingum 

við öðrum afbrotum á Íslandi. Til staðfestingar má benda á að í könnun sem 

gerð var árið 2002 töldu 22% refsingar fyrir afbrot vera hæfilegar, 38% töldu 

að refsingar væru helst til vægar og 38% allt of vægar (Helgi Gunnlaugsson, 

2008). 

Viðmælendur í rannsókninni voru einnig spurðir sérstaklega um mat á 

refsimörkum fyrir ölvunakstur (prómillamörk) sem nú stendur til að lækka. 

Niðurstöður mælingarinnar benda eindregið til þess að ekki muni ríkja sátt 

um þá breytingu (mynd 4). Þannig töldu 64% að refsimörkin (0,5 prómill) 

séu hæfileg, en einungis 17% að þau eigi að lækka.  
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Mynd 4. Samkvæmt gildandi lögum eru ökumenn sviptir ökuréttindum ef 

magn vínanda í blóði er 0,5 prómill eða meira. Telur þú að breyta eigi þessu 

viðmiði? 

Þessi niðurstaða er athyglisverð í því ljósi að 44% Íslendinga töldu 

refsingar vegna ölvunaraksturs helst til eða allt of vægar (sjá mynd 3). Samt 

sem áður eru tiltölulega fáir sem vilja lækka refsimörkin sjálf. Vissulega er 

það svo að refsingar (sekt, svipting, fangelsi) eru ekki það sama og refsimörk. 

Túlka mætti niðurstöðuna á þá leið að almenningur hafi ákveðna hugmynd 

um hvað það er að vera ölvaður og að vandamálið snúist ekki um þá sem 

neytt hafa eins til tveggja áfengra drykkja. Vandamálið snúist um þá sem hafa 

neytt áfengis í meira og þeim beri að refsa. Ef til vill eru svo margir sem 

neyta eins til tveggja áfengra drykkja og aka án þess að sjá eitthvað athugavert 

við það. Þeir ökumenn upplifa sig ekki sem brotamenn og vilja aðgreina sig 

frá þeim sem aka mjög ölvaðir.  

Tíðni ölvunaraksturs og eftirlit lögreglu 

Hversu algengt er að ökumenn aki eftir að hafa neytt áfengis á Íslandi? Því 

verður ekki svarað á annan veg en að það virðist býsna algengt. Undanfarin 

fimm ár hafa verið gerðar nokkrar rannsóknir á tíðni ölvunaraksturs þar sem 

viðmælendur eru spurðir hve oft síðastliðna 6 mánuði þeir hafi ekið eftir að 

hafa neytt áfengis (sjá mynd 5). Mismunandi er eftir árum hversu há tíðnin 

er, eða á bilinu 14-27%. Lægsta tíðnin mældist í þeirri könnun sem hér er 

greint frá (2009) en árið á undan mældist hæsta tíðnin 27%. Til viðmiðunar 

má nefna að á Íslandi eru um 205 þúsund ökumenn með gild ökuréttindi. Ef 
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14% þeirra hafa ekið eftir að hafa neytt áfengis síðastliðna 6 mánuði 

jafngildir það allt að 28 þúsund ökumönnum. 

 

 

Mynd 5. Hefur þú ekið undir áhrifum áfengis sl. 6 mánuði? Árin 2005-2009 

Það vekur athygli hversu mikill munur er á tíðni ölvunaraksturs milli 

áranna 2008 og 2009. Spurningarnar voru nákvæmlega eins orðaðar í báðum 

könnunum og um tilviljunarúrtak að ræða. Ein hugsanleg skýring er sú að 

seinni könnunin var gerð eftir efnahagshrunið á Íslandi haustið 2008. Í 

kjölfar þess dróst neysla mikið saman, þ.m.t áfengisneysla (Emil B. Karlsson, 

2009) 

Sem fyrr greinir er akstur undir áhrifum áfengis nokkuð algeng iðja meðal 

ökumanna. Hversu ölvaðir eru þessir ökumenn og hve margir óku oftar en 

einu sinni undir áhrifum á hálfs árs tímabili fyrir könnunina? Í rannsóknum á 

ölvunarakstri er gjarnan greint á milli hópa ölvaðra ökumanna. Sá hópur sem 

talinn er valda flestum slysum eru þeir ökumenn sem eiga við áfengisvandmál 

að stríða, drekka oft og mikið í einu og aka bifreið á eftir (Beirnes og fleiri, 

1998). Til að varpa ljósi á hugsanlega stærð og tilveru þessa vandamálahóps á 

Íslandi voru viðmælendur spurðir hversu oft síðastliðið hálft ár þeir hefðu 

ekið eftir að hafa neytt meira en eins áfengs drykkjar. Niðurstaðan var sú að 

4,5% óku einu sinni eftir að hafa neytt meira en eins áfengs drykkjar, 2,5% 

gerðu það tvisvar og 1,4% gerðu það þrisvar eða oftar (mynd 6). 
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Mynd 6. Hversu oft hefur það komið fyrir á síðustu 6 mánuðum að þú hafir 

ekið eftir að hafa drukkið meira en einn áfengan drykk? 

Það fer eftir því hvaða viðmið eru notuð hve stór þessi vandamálahópur 

mælist í þessari rannsókn. Sé miðað við þá sem hafa ekið tvisvar eða oftar 

síðastliðið hálft ár eru það um 4%. Það er ekki stór hópur ökumanna en 

líklegur til að valda flestum alvarlegustu ölvunarakstursslysunum samkvæmt 

erlendum rannsóknum(Beirnes og fleiri, 1998). 

Að síðustu voru viðmælendur spurðir um viðhorf til eftirlits lögreglu með 

ölvunarakstri og hve oft þeir höfðu verið stöðvaðir í ölvunaraksturseftirliti 

síðastliðið hálft ár fyrir mælinguna. Samkvæmt afbrotatölfræði ríkislögreglu-

stjórans (2008) eru að meðaltali 2000 ökumenn teknir fyrir ölvunarakstur á 

hverju ári, eða 1% ökubærra Íslendinga. Óhætt er að segja að lögreglan sé 

með mikið eftirlit með ölvunarakstri enda höfðu 38% aðspurðra verið 

stöðvaðir um ævina í slíku eftirliti samkvæmt rannsókninni (mynd 7). Athygli 

vekur að meira en tvöfalt fleiri karlar hafa verið stöðvaðir (54%) samanborið 

við konur (24%). Að einhverju leyti skýrist það af því að karlar aka meira en 

konur.  
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Mynd 7. Hefur þú einhvern tímann verið stöðvuð/stöðvaður af lögreglunni 

vegna gruns um ölvunarakstur (um ævina)? 

 

Mynd 8. Finnst þér eftirlit lögreglu með ölvunarakstri vera of lítið, hæfilegt 

eða of mikið? 

Hver er afstaða Íslendinga til eftirlits með ölvunarakstri? Miðað við 

umfang eftirlitsins mætti búast við að almenningur telji á sér brotið og draga 

mætti úr eftirlitinu. Svo er þó ekki. Alls töldu um 43% eftirlitið hæfilegt og 

41% telja það of lítið. Niðurstöðurnar koma verulega á óvart. Mikill 

meirihluti telur eftirlitið ásættanlegt eða of lítið en einungis 1% telur eftirlit 

með ölvunarakstri of mikið. Með öðrum orðum ríkir mikil samstaða um 

öflugt eftirlit með brotinu – jafnvel þó það geti náð til svarendanna sjálfra. 

Umræða 

Er samhljómur milli viðhorfa almennings og stjórnvalda gagnvart ölvunar-

akstri? Niðurstöðurnar benda til þess að almenningur telji ölvunarakstur 
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nokkuð vandamál og er sammála því að lögreglan viðhaldi ströngu eftirliti 

með ölvuðum ökumönnum. Einungis 1% aðspurðra töldu of mikið gert af 

lögreglu í þeim efnum.  

Erfiðara er að túlka niðurstöður er kemur að mati svarenda á refsingum 

vegna ölvunaraksturs. Það kemur á óvart hversu margir eru óákveðnir við 

mat á hæfilegri refsingu fyrir brotið eða 20%. Um 40% töldu refsingar fyrir 

ölvunarakstur hæfilegar en 44% töldu þær heldur eða allt of vægar. Þessi 

niðurstaða er ekki eins skýr og í mörgum öðrum rannsóknum sem gerðar 

hafa verið á viðhorfum til refsinga vegna afbrota.  

Vísbendingar komu fram um að Íslendingar séu ekki alveg eins afgerandi í 

afstöðu sinni gegn ölvunarakstri og ætla mætti. Fyrst ber að nefna þá 

staðreynd að í rannsóknum sem gerðar hafa verið hefur komið í ljós að milli 

14 og 27% ökumanna segjast hafa ekið undir áhrifum áfengis síðastliðna 6 

mánuði fyrir kannanirnar. Það er mikill fjöldi ökumanna. Til viðbótar sér 

meirihluti Íslendinga ekki ástæðu til að lækka prómillamörk vegna ölvunar-

aksturs úr 0,5 prómillum í 0,2 prómill eins og gerð hefur verið tillaga um af 

nefnd um endurskoðun umferðarlaganna. Hvernig ætli standa á því? Líklegt 

má telja að ekki séu eins hreinar línur í tilviki ölvunaraksturs eins og margra 

annarra brota. Almenningur hafi tilhneigingu til að greina sig frá brota-

mönnum („við― og „þeir―) og eigi auðvelt með að fordæma gjörðir „þeirra― 

og ausa yfir þá eldi og brennisteini í formi harðari refsinga. Í tilfelli ölvunar-

aksturs er ekki alveg eins skýrt hverjir eru „þeir― og hverjir eru „við―. Tíðni 

afbrotsins er það há að líklegt er að við, ættingjar okkar eða vinir, séu brota-

mennirnir í meira mæli en gildir um önnur afbrot. Af því leiðir að 

almenningur („við―) er ekki tilbúinn til að kalla yfir sig lægri refsimörk vegna 

ölvunaraksturs og hertari refsingar. Af því leiðir líka að minni samstaða er 

um afbrotið ölvunarakstur en önnur afbrot. Löggjafinn er að reyna að koma 

borgurunum í skilning um að ekki sé heimilt að aka eftir að hafa neytt áfengis 

(núll-viðmið). Almenningur aftur á móti er með sína eigin skilgreiningu á 

ölvunarakstri og vill ekki lækka svigrúmið.  
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Lögleiðing bjórs á Íslandi:  
Félagsleg átakamynstur og afnám bannsins 

 
Helgi Gunnlaugsson 

 

Á þessu ári eru tuttugu ár liðin frá afnámi bjórbannsins á Íslandi. Bannlögin 

voru í gildi frá 1915 til 1989 eða nær alla 20. öldina. Bannið var óvenjulegt að 

því leyti að mest allan þennan tíma var sterkt áfengi og léttvín leyft meðan 

áfengur bjór sem yfirleitt er veikari var bannaður. Í greininn er bannið sett í 

fræðilegt samhengi og helstu sjónarmið reifuð eins og þau birtust í þingu-

mræðum. Var sátt í samfélaginu um lögin? Er hægt að greina félagslegt 

mynstur bak við málflutning ólíkra sjónarmiða? Í framhaldi verður afnám 

bannsins skoðað í ljósi ólíkra þátta. Áhrif á heildarneyslu áfengis í kjölfar 

afnáms bannsins verða metin og þáttur bjórsins sérstaklega skoðaður. Stuðst 

verður við ólík gögn; s.s. þingumræður, viðhorfamælingar og opinber gögn. 

Fram kemur að ein helsta röksemdin gegn leyfi fyrir bjór var að bannið 

verndaði ungmenni sérstaklega og aðra hópa sem standa höllum fæti í sam-

félaginu. Ef bjór yrði leyfður myndi heildarneysla áfengis aukast og heilsufar 

þjóðarinnar versna ekki síst meðal áðurnefndra hópa. Bjórsinnar töldu aftur á 

móti að bann á bjór og leyfi fyrir sterku áfengi væri ekki rökrétt og að einmitt 

bjórinn frekar en sterkt áfengi gæti betrumbætt drykkjusiði landsmanna. Við 

tilkomu bjórsins óx heildarneysla áfengis í samfélaginu en á sama tíma dróg 

úr neyslu sterkra drykkja. Færð eru rök fyrir því að aukin neysla áfengis eigi 

sér margvíslegar skýringar til viðbótar við afnám bjórbannsins. Sam-

félagslegar skýringar lúta að opnun samfélagsins út og inn á við auk frjáls-

lyndari áfengisstefnu sem birtist í ýmsum fleiri myndum en leyfi á bjór. Í 

lokin verða röksemdir sem áberandi voru í bjórmálinu bornar saman við mál-

flutning sem oft heyrist í tengslum við bann á neyslu fíkniefna ekki síst 

kannabisefna. Við afnám bjórbanns færðist aukinn kraftur í baráttuna við 

fíkniefnin en forvarnir gegn áfengisneyslu hafa fallið meira í skuggann. 
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Fræðilegur bakgrunnur 

Áfengi á sér djúpar rætur í samfélaginu og hefur unnið sér viðurkenndan sess 

á Vesturlöndum. Svo hefur þó ekki alltaf verið. Á fyrri hluta 20. aldar var 

áfengi víða bannað m.a. hér á landi. Spurningin sem vaknar er hvort rætur 

löggjafar um vímuefni og breytingar á henni liggi eingöngu í vísindalegu mati 

á skaðsemi eða hvort önnur sjónarmið komi við sögu. Samkvæmt Gusfield 

(1963) endurspeglaði áfengisbannið í Bandaríkjunum togstreitu ólíkra þjóð-

félagshópa á tímum djúpstæðra samfélagsbreytinga. Landbúnaður og dreif-

býli var smám saman að víkja fyrir hinu nýja iðn- og borgarsamfélagi og 

bannið varð táknmynd fyrir valdastöðu dreifbýlis og siðferði mótmælenda á 

kostnað fulltrúa hinna nýju samfélagsafla sem tímabundið urðu að lúta í 

lægra haldi. Í framhaldi gerði Gusfield greinarmun á lögum sem framfylgt 

væri út í ystu æsar af stjórnvöldum (instrumental) og lögum sem fyrst og 

fremst væru táknræn (symbolic). Táknrænni löggjöf er ætlað að sýna fram á 

yfirburði tiltekinna gilda en framkvæmdin er aukaatriði. Instrúmental löggjöf 

er hins vegar ætlað að framfylgja og hafa bein áhrif á hegðun borgaranna. Að 

mati Gusfields var áfengisbannið í BNA dæmi um táknræna löggjöf sem ekki 

var markvisst framfylgt og hafði því ekki mikil áhrif á breytni borgaranna. 

Tilvist bannsins endurspeglaði fyrst og fremst hvaða hópar fóru með lög-

gjafarvaldið í bandarísku samfélagi.  

Annar kunnur fræðimaður Musto (1987) hélt því fram að tildrög lög-

gjafarinnar um marijúana í Bandaríkjunum árið 1937 hafi tengst valdalausum 

minnihlutahópum. Fíkniefnaneysla var lítið þekkt í BNA á þeim tíma. 

Neyslan hafi einkum verið bundin við mexíkanska innflytjendur og 

almenningur vissi vart af tilvist efnanna. Þegar kreppan skall á í BNA á fjórða 

áratug 20. aldar jókst andúð í garð Mexíkana. Framboð á vinnu minnkaði og 

oddvitar verkalýðsfélaga, sérstaklega úr suðvesturfylkjunum þar sem 

Mexíkanar voru fjölmennir, töldu þá taka vinnu frá meðlimum sínum og 

skipulögðu andóf gegn þeim, sem m.a. beindist að neyslu þeirra á kannabis-

efnum. Fyrir áeggjan pólitískra fulltrúa þessara fylkja voru lögin gegn 

marijúana samþykkt í bandaríska þinginu árið 1937. Skaðsemi efnisins var 

hins vegar svo til óþekkt að mati Mustos. Lögunum hafi fyrst og fremst verið 

ætlað að hafa taumhald á valdalausum minnihlutahópi, mexíkönskum inn-

flytjendum. 

 Becker (1963) áleit á grundvelli rannsókna sinna að áhrifamáttur ein-

staklinga, svokallaðra „siðferðispostula― (moral entrepreneurs), hafi skipt 

höfuðmáli við setningu maríjúanalaganna árið 1937. Niðurstaða hans var í 

stuttu máli sú að yfirmaður fíkniefnadeildarinnar vestra, Harry Anslinger að 
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nafni, hefði verið lykilmaður í að koma lögunum á, bæði sem aðalvitni í 

þinginu sem sérfræðingur í málefninu og með blaða- og tímaritsgreinum, sem 

víða voru birtar að undirlagi hans og lýstu nauðsyn slíkrar löggjafar. Efnið 

sjálft og skaðsemi þess hafi hins vegar lítt verið þekkt eins og Musto (1987) 

benti á og neyslan óveruleg nema meðal minnihlutahópa s.s meðal Mexíkana.  

Í ljósi ofangreindra niðurstaðna vakna óneitanlega spurningar um áfengis-

bannið á Íslandi, sér í lagi bjórbannið sem stóð mestalla 20. öldina. Á hvaða 

forsendum hvíldi bjórbannið? Var því framfylgt af festu eða má líkja banninu 

við táknræna löggjöf? Hvaða sjónarmið voru áberandi og er hægt að greina 

sambærileg félagsleg mynstur og fram komu í rannsóknunum hérna að ofan? 

Endurspeglaði bannið samstöðu meðal þjóðarinnar eða átök ólíkra 

þjóðfélagshópa? 

Aðdragandi bjórbanns 

Í kjölfar þjóðaratkvæðagreiðslu árið 1908 ákvað Alþingi að koma á inn-

flutningsbanni á áfengi árið 1909 og sölubanni í ársbyrjun 1915 (sjá Helgi 

Gunnlaugsson, 2000). Algert áfengisbann ríkti á Íslandi í um sjö ár en síðar 

kom fram að einhver áfengisneysla hefði þó tíðkast á þessu tímabili mest 

smyglað áfengi, læknabrennivín og landabrugg. Lögunum var breytt 1922 

vegna þrýstings frá einni af viðskiptaþjóðum okkar. Spánn krafðist þess að 

Ísland keypti vín frá sér í stað saltfisks sem seldur var þangað og var ákaflega 

mikilvægur í útflutningi Íslendinga á þeim tíma. Alþingi lét undan þessum 

þrýstingi og leyfði vín frá Spáni en engu öðru landi og ekki aðrar áfengis-

tegundir en léttvín.  

 Tímabil Spánarvína stóð til ársins 1934. Alþingi ákvað þá í kjölfar þjóðar-

atkvæðagreiðslu að aflétta áfengisbanninu 1935 með þeirri undantekningu að 

undanskilja bjórinn því leyfi. Stuttu fyrir þessi vatnaskil komu fram tvær 

tillögur um að leyfa bruggun á fjögurra prósenta bjór til sölu innanlands eða 

leyfa útflutning á slíkri vöru (Gunnlaugsson, 1985). Tillögurnar voru 

rökstuddar með því að bjór myndi útrýma landabruggi sem álitið var skaðlegt 

heilsu fólks (1932) og að útflutningur væri gjaldeyrisskapandi (1933). Báðar 

tillögurnar voru felldar, ekki síst vegna yfirvofandi afnáms áfengisbannsins. 

Jafnframt var því haldið fram í þingumræðum að bjórinn væri í raun eitur 

fyrir þjóðina og sérstaklega hættulegur börnum og verkafólki. Þessi rök-

semdafærsla að bjórinn verndaði sérstaklega hagsmuni ungmenna og verka-

fólks varð síðan lengi miðlæg í málflutningi bjórandstæðinga eða allt þar til 

banninu var loks aflétt á Alþingi árið 1988.  
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Ýmislegt bendir til þess að vilji meirihluta Alþingis að fella burt bjórinn 

við afnám áfengisbannsins árið 1934 hafi hjálpað frumvarpinu að öðru leyti í 

gegnum þingið (Gunnlaugsson og Galliher, 2000). Bjórmálið hafi verið gert 

að nokkurs konar skiptimynt milli stríðandi afla á Alþingi enda mikil 

andstaða við afnám bannsins á Alþingi. Jafnframt má segja að ákveðin hefð 

hafi verið komin fyrir því að greina á milli ólíkra áfengistegunda eins og með 

Spánarvínin og sérstakra tillagna um bjór skömmu fyrir afnám 

áfengisbannsins. 

Bjórbaráttan á Alþingi 

Ekki komu fram margar tillögur um leyfi fyrir bjór á árunum eftir afnám 

áfengisbannsins árið 1935. Eftir miðja öld og ekki síst eftir 1980 færðist 

aukinn þungi í flutning tillagna af því tagi. Á hverju ári á níunda áratugnum 

komu fram tillögur á Alþingi um afnám bjórbannsins. Umræður voru yfirleitt 

tilfinningaþrungnar og langar en atkvæðagreiðslur tiltölulega fáar. Grípum 

niður í málflutning nokkurra þingmanna til að fá tilfinningu fyrir málflutningi 

fyrir leyfi á bjór og andstöðunni: 

 

„....ölframleiðsla stuðlað að aukinni hófsemi og minni neyslu hinna 
sterkari drykkja― (Sigurður Bjarnason, 1947, bls. 188). 

 
„...ölið tæki að ginna og lokka....og færa sig sífellt upp á skaftið með 
sterkari drykki― (Pétur Ottesen, 1947, bls. 194). 

 
„En bjórinn er tiltölulega meinlaus...Bjór hefur allt önnur áhrif  á menn 
heldur en sterku vínin. Vínin örva...menn verða ölóðir eða vitlausir. 
Bjórinn hefur ekki eins örvandi áhrif  og í raun og veru alls ekki örvandi 
áhrif  nema að nokkru leyti― (Björn Pálsson, 1965, bls. 29, 30-1). 
 
„....ölið myndi vekja drykkjufýsnina hjá ungum mönnum, verkamönnum 
og skólapiltum― (Sigurvin Einarsson, 1968, bls. 1722). 

 
„Jafnframt er hætta á að auðveldur aðgangur að áfengu öli leiði til 
aukinnar drykkju á vinnustöðum.....kveikja að neyslu sterkara áfengis― 
(Stefán Valgeirsson, 1983-4, bls. 6389). 
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Bjórbannið táknræn löggjöf? 

Hvað einkenndi bjórfrumvörpin á Alþingi? Saga bjórsins sýnir að flest frum-

vörpin gengu í raun ekki mjög langt. Yfirleitt var eingöngu gert ráð fyrir 

innlendri bjórframleiðslu en ekki innflutningi og að auki aðeins leyfi fyrir bjór 

sem var ekki nema 1–2,5 prósent yfir þeim styrkleika sem leyfður var sam-

kvæmt lögum. Þrátt fyrir varfærnina mættu frumvörpin mikilli andstöðu á 

Alþingi og í samfélaginu sem bendir sterklega til þess að hér hafi frekar verið 

um mikið tilfinningamál að ræða en mál sem efnislega skipti miklu til eða frá 

(Gunnlaugsson og Galliher, 2000).  

Til styrktar þessu mati er vert að benda á þá kunnu staðreynd að á Íslandi 

var bjór víðast hvar fáanlegur þrátt fyrir bannið. Heimabrugg var lengi ein 

helsta tómstundaiðja landsmanna, farmenn fluttu inn bjór til persónulegra 

nota, ,,bjórlíki― (léttur pilsner blandaður við sterkt áfengi) var víða selt á 

krám síðustu ár bannsins og ferðamenn gátu frá 1979 flutt inn bjór í gegnum 

fríhöfnina í Keflavík. Hér má því sjá ýmis merki um táknræna löggjöf í 

svipuðum anda og Joseph Gusfield (1963) hélt fram um áfengisbannið í 

Bandaríkjunum, en ekki lög sem hvíldu á tryggum efnislegum forsendum. 

Hið sama má raunar einnig segja um bann á kannabis sem hvarvetna virðist 

aðgengilegt fyrir þá sem áhuga hafa þrátt fyrir bann. Bann á bæði bjór og 

kannabis hefur þó vafalítið áhrif á aðgengi að hinum forboðnu ávöxtum og 

löggjöfin hefur því einhver áhrif á borgarana. Táknræn löggjöf getur því 

einnig falið í sér eiginleika instrúmental löggjafar gagnstætt því sem Gusfield 

(1963) hélt fram. 

Félagsleg átakamynstur 

Studdist bjórbannið við breiða samstöðu þingheims þvert á pólitískar línur 

eða er hægt að greina ákveðin mynstur? Ef við skoðum pólitískan bakgrunn 

flutningsmanna bjórtillagna kemur í ljós að velflestir þeirra komu úr röðum 

sjálfstæðismanna. Þetta átti við um Pétur Magnússon (1934), Sigurð 

Bjarnason (1947, 1954), Lárus Jóhannesson (1954), Pétur Sigurðsson (1960, 

1965, 1968) og Jón Sólnes (1977). Meðflutningsmenn voru þó ekki alltaf úr 

Sjálfstæðisflokki. Einn ötulasti andstæðingur leyfis fyrir bjór á Alþingi 1934 

var úr Sjálfstæðisflokknum. Pétur Ottesen bóndi úr Borgarfirði var áhrifa-

mikill í aðdraganda bjórbannsins og hafði sig mikið í frammi á þingi. Að 

sumu leyti má líkja framlagi hans við hlutverk siðferðispostula í anda Beckers 

(1963) sem minnst var á hér að framan.  
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Tillögur sem fram komu á síðustu árum bjórbannsins höfðu meiri 

pólitíska breidd en áður. Atkvæðagreiðslur voru þó tiltölulega fáar á Alþingi 

en stuðningur við afnám bjórbanns hafði áfram tilhneigingu til að koma úr 

Sjálfstæðisflokki meðan andstaðan var meira áberandi í Framsókn og verka-

lýðsflokkunum. Rétt eins og Gusfield (1963) sýndi fram á í BNA var and-

staðan við bjórinn meira bundin við dreifbýli en þéttbýli. Á sama hátt sýndu 

skoðanakannanir á síðustu árum bjórbanns að andstaðan við bjórinn var 

meira áberandi í dreifbýli en á höfuðborgarsvæðinu. Eldra fólk var mun and-

vígara afnámi banns en yngra fólk. Auk þess studdu karlar meira afnám 

banns en konur, sér í lagi yngri karlar. Meirihluti Kvennalistans studdi áfram-

haldandi bann á Alþingi þegar bannið var loks afnumið árið 1988 rétt eins og 

meirihluti þingmanna Alþýðubandalagsins sáluga (Helgi Gunnlaugsson, 

2000).  

Áhugaverður munur á Bandaríkjunum og Íslandi birtist í afstöðu verka-

lýðsfélaga. Í Bandaríkjunum voru verkalýðsfélög yfirleitt andsnúin áfengis-

banninu þar sem þau töldu að banninu yrði beint meira að þeim en öðrum í 

samfélaginu (Timberlake, 1966). Á Íslandi var annað upp á teningnum. 

Verkalýðshreyfingin og verkalýðsflokkar voru yfirhöfuð andvíg afnámi bæði 

áfengisbanns og síðar bjórbanns. Rætur þessarar afstöðu má vafalítið rekja til 

uppruna margra oddvita verkalýðshreyfingarinnar í ungmenna- og bindindis-

hreyfingum sem lengi voru áhrifamiklar á Íslandi ekki síst til sveita (Ólafur R. 

Einarsson, 1970).  

Afnám bjórbannsins og heildarneysla áfengis 

Hver voru áhrif tilkomu bjórs á heildarneyslu áfengis? Áfengisneysla á Íslandi 

hefur vaxið mjög á síðustu árum eins og sjá má á mynd eitt. Aukningin hafði 

þó hafist áður en bjórinn var leyfður 1989. Árið 1966 nam heildarneyslan 

t.a.m. 2,33 lítrum af hreinum vínanda á mann en árið 1976 hafði hún aukist í 

2,88 lítra (Gunnlaugsson og Galliher, 2000). Neyslan hafði því aukist áður en 

bjórinn var leyfður. Árið 1993 var neyslan 3,34 lítrar á mann en árið 2007 var 

hún komin í tæpa sex lítra eða 5,95.  

Stefna stjórnvalda hefur löngum einkennst af því að takmarka aðgang að 

áfengi með margvíslegum hætti og ríkið hefur haft einokun á sölunni. Skattar 

á áfengi eru háir og útsöluverð dýrt; fjölda vínbúða var lengi haldið í lágmarki 

og leyfi til vínveitinga takmörkuð. Árið 1954 var t.d. aðeins eitt veitingahús 

með leyfi til vínveitinga á Íslandi (Hótel Borg) en árið 1980 var fjöldinn 

kominn í 37. Árið 1988 eða ári fyrir afnám bjórbannsins var fjöldinn orðinn 
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148 og 1994 voru leyfin komin á 322 staði. Árið 2001 hafði leyfunum enn 

fjölgað eða í 512 og var aukningin mest á landsbyggðinni. Sama þróun hefur 

átt sér stað í fjölda áfengisverslana. Einungis sjö útsölustaðir áfengis voru á 

öllu landinu árið 1962 en voru orðnir 24 árið 1994, 38 árið 2002 og alls 49 

árið 2009 (ÁTVR, 2009). 

 

Mynd 1. Heildarsala í lítrum af hreinu áfengi á Íslandi á hvert mannsbarn 

1980-2007 (Hagstofa Íslands, 2009) 

Áfengisstefna stjórnvalda hefur því óneitanlega orðið frjálslegri á síðustu 

árum. Afnám bjórbannsins er aðeins einn liður í því hvernig stjórnvöld hafa 

smám saman gefið eftir í viðleitni sinni að draga úr framboði á áfengi í 

samfélaginu til að stemma stigu við misnotkun áfengis. Í hverju felst aukning 

heildarneyslunnar? Er neyslan jöfn eftir ólíkum tegundum áfengis eða er hún 

eingöngu bundin við tilteknar tegundir? Á Alþingi kom iðulega fram að 

tilkoma bjórsins myndi auka neyslu á áfengi. Ekki einungis á bjór heldur 

öllum tegundum áfengis þar á meðal sterku áfengi.  

Eins og fram kemur fram á mynd tvö hefur ekki bara heildarneyslan 

aukist heldur hefur neyslumynstrið gerbreyst. Mjög hefur dregið úr neyslu 

sterkra drykkja eða um meira en helming frá afnámi bjórbannsins. Neysla á 

léttu víni hefur stóraukist eða nær tvöfaldast frá árinu 1988 ári fyrir afnámið á 

bjórbanninu. Neysla á bjór hefur þó vaxið mest eða meira en tvöfaldast á 
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þeim tuttugu árum sem bjórinn hefur verið leyfður. Samanlagt sýna opin-

berar tölur yfir heildarneyslu landsmanna að hún hefur aukist mikið á gildis-

tíma bjórsins en aukningin er fyrst og fremst í léttari áfengistegundum en 

sterkari drykkir hafa gefið eftir. Vísbendingar eru þó um að kreppan á Íslandi 

hafi dregið úr sölu áfengis („Sala á húsgögnum hrynur―, 2009). 

Mynd 2. Heildarneysla í lítrum af hreinu áfengi af bjór, léttvíni og sterkum 

drykkjum á hvert mannsbarn á Íslandi 1980-2007 (Hagstofa Íslands, 2009) 

Bjórandstæðingar höfðu því rétt fyrir sér að neysla á áfengi myndi 

stóraukast með frjálslyndari áfengisstefnu og leyfi á bjór. Bjórsinnar höfðu 

einnig rétt fyrir sér að neyslan myndi færast yfir á veikari áfengistegundir með 

afnámi bjórbanns en yrði ekki hrein viðbót við fyrra neyslumynstur einsog 

bjórandstæðingar óttuðust lengi. Hvað með neyslu ungmenna? Bjórbanninu 

var öðru fremur ætlað að vernda ungmenni fyrir því að ánetjast bjórnum og 

koma í veg fyrir áfengisneyslu ungu kynslóðarinnar. Samkvæmt nýlegri 

ESPAD mælingu á vímuefnaneyslu íslenskra ungmenna dróst tíðni unglinga-

drykkju 15 og 16 ára nemenda marktækt saman milli áranna 1995 og 2007 

(Þóroddur Bjarnason, 2009). Jafnframt kom í ljós að íslenskir unglingar 

drukku sjaldnar áfengi en jafnaldrar þeirra annars staðar í Evrópu. Hins vegar 

hafa áður komið fram vísbendingar um að þeir unglingar sem á annað borð 

neyta áfengis neyti meira áfengis en áður (Bjarnason, 2006). Samanlagt er því 

ekki hægt að fullyrða að ungmenni hafi orðið fyrir meiri skaða af bjór en 

aðrir aldurshópar.  
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Ýmis rök má færa fyrir því að umgengni við áfengi hafi almennt batnað á 

Íslandi á síðustu árum og áratugum (sjá t.d. „Teygaður í tuttugu ár―, 2009). 

Vandamál í tengslum við áfengisfíkn hafa þó ekki minnkað eins og tölur yfir 

innlagnir í áfengismeðferð sýna ljóslega (sjá ársskýrslur SÁÁ, 2009). Neysla 

áfengis á vinnustöðum virðist ekki hafa færst í aukana eins og bjór-

andstæðingar töldu víst. Líklegt má þó telja að vaxandi áfengisneysla 

landsmanna vitni um tíðari neyslu áfengis en hugsanlega minna í hvert sinn. 

Rannsóknir á neysluvenjum skortir þó.  

Bjórbannið og lögleiðing kannabis 

Eins og fram kom hér að framan var ein meginröksemdin gegn bjór að 

ungmenni yrðu berskjölduð ef hann yrði leyfður. Bjórinn myndi freista 

ungmenna meira en annarra aldurshópa og ýta undir áfengisneyslu þeirra. 

Bjórbannið verndaði því þennan aldurshóp sérstaklega. Bann á marijúana 

hefur sömuleiðis verið réttlætt með sambærilegum röksemdum í BNA 

(Himmelstein, 1983). Fyrstu alríkislögin um marijúana árið 1937 voru að 

stórum hluta sett á til að vernda ungmenni. Marijúana myndi smitast út í 

raðir ungs fólks eins og hver önnur pest og smám saman leggja líf þeirra í 

rúst.  

Önnur rök gegn leyfi á bjór fólust í því að bjórinn myndi leiða til neyslu 

sterkara áfengis eins og fram kom hér að framan. Áhrif bjórs verði smám 

saman ekki næg sem leiði til neyslu sterkara áfengis til að ná fram sömu 

áhrifum og áður. Sömu rök hafa verið áberandi um marijúana (Himmelstein, 

1983). Fikt með marijúana leiði neytendur til sterkari efna eins og 

amfetamíns og heróíns. Bak við þessi sjónarmið liggur sú hugsun að sterkt 

áfengi og sterk fíkniefni freisti ekki eins mikið og vægari efni. Bjór og 

marijúana væru því nokkurs konar aðgöngumiði inn í vímu sterkari efna 

sérstaklega meðal yngra fólks. Jafnframt fela þessi rök í sér ákveðnar efa-

semdir um skaðsemi efnanna sem banna á því meginhættan birtist í því hvað 

bjór og marijúana leiði neytendur út í en ekki skaðsemi þeirra sjálfra.  

Annar áhugaverður samanburður kemur fram í máli þeirra sem vilja lög-

leiða bjór og marijúana. Hér að framan var vitnað í umræður á þingi þar sem 

því var haldið fram að það væri undarlegt að banna bjór sem róaði fólk 

meðan sterkt áfengi æsti menn meira upp. Sömu rök hafa verið notuð í BNA 

um marijúana (Kaplan, 1970). Marijúana væri róandi, gerði fólk umburðar-

lynt og drægi úr árásargirni meðan áfengi hefði þveröfug áhrif. Stuðnings-

menn fyrir leyfi á bjór og kannabis nota því svipuð rök; að þau hafi róandi 
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áhrif á neytendur. Andstæðingar efnanna halda því aftur á móti fram að bann 

á bæði bjór og kannabis verndi ungt fólk sérstaklega og komi í veg fyrir 

neyslu á bæði sterku áfengi og hörðum fíkniefnum. Líklegt má telja að þegar 

umræða um afglæpun eða lögleiðingu kannabis kemst á dagskrá fyrir alvöru á 

næstu árum og áratugum að umræðan á Íslandi um bjórbannið á síðustu öld 

muni þá öðlast nýtt líf.  

Lokaorð 

Breytt samfélagsgerð og opnun samfélagsins á síðustu árum hefur vafalítið 

stuðlað að breyttum neysluvenjum á Íslandi og gert þær líkari því sem gerist 

hjá öðrum þjóðum í Vestur-Evrópu. Aukinn kaupmáttur og frítími 

Íslendinga hafa án efa haft áhrif á aukningu heildarneyslu áfengis rétt eins og 

aukið aðgengi. Íslendingar neyta þó enn minna áfengis en flestar aðrar 

Evrópuþjóðir þrátt fyrir mikla aukningu á Íslandi á síðustu árum (WHO, 

2009). Bilið milli Íslands og annarra hefur þó minnkað. Baráttan gegn neyslu 

fíkniefna hefur verið áberandi í forvarnarstarfi meðal ungmenna á undan-

förnum árum. Spyrja má hvort forvarnir og aðhald í neyslu áfengis í sam-

félaginu, ekki síst meðal yngra fólks, hafi á sama tíma fallið í skuggann.  

Neysla 15-16 ára unglinga á áfengi hefur þó dregist saman á undanförnum 

árum sem bendir til öflugs forvarnarstarfs í þeim aldurshópi.   
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Þó svo flestir séu kunnugir hugtakinu heimilisofbeldi þá er langt frá því að 

allir séu á eitt sáttir um til hvers konar hegðunar hugtakið vísar. Þó er í 

flestum tilvikum átt við ofbeldi en einnig getur hegðun eins og áreitni, 

ágreiningur, hótanir og þvinganir fallið þarna undir. Þá þarf heimilisofbeldi 

ekki endilega að vera á milli maka eða fyrrverandi maka því hugtakið hefur 

verið skigreint víðar og getur einnig átt við um sambúðaraðila og aðra 

fjölskyldumeðlimi. Einnig eiga margar skilgreningar á heimilisofbeldi það 

sameiginlegt að ekki er litið á ofbeldið sem einstakan atburð heldur kúgunar-

ferli sem nær yfir lengri tíma (Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

Líkt og hér á landi hafa erlendar rannsóknir á heimilisofbeldi gjarnan 

beint sjónum að tíðni ofbeldisins og einkennum þess, þolendum og 

gerendum (Carlson, Harris og Holden, 1999; Field og Caetano, 2004; Gelles 

og Straus, 1988). Þó svo margar rannsóknir hafi leitast við að skoða gerendur 

í heimilisofbeldismálum (sjá m.a. Etter og Birzwe, 2007) þá hafa fáar slíkar 

rannsóknir skoðað önnur brot þessara einstaklinga enda stundum litið svo á 

að heimilisofbeldi og ofbeldi sem beinist gegn einstaklingum utan fjölskyldu 

séu tveir aðgreindir hlutir sem ekki sé hægt að skýra með sama hætti (Fagan 

og Wexler, 1987). Vera má að þetta skýrist af því að jafnan er talið að ungir 

karlmenn úr lægri stigum samfélagsins séu líklegastir til að beita ofbeldi þegar 

litið er til almennrar ofbeldishegðunar en hins vegar hafa rannsóknir á 

heimilisobeldi bent til þess að þar sé frekar um að ræða karlmenn á miðjum 

aldri sem beita ofbeldi og kúgun til að stjórna og sýna vald sitt yfir konum 

(Dobash og Dobash, 1979). Þrátt fyrir þetta benda rannsóknir til þess að þeir 

sem beita ofbeldi í nánum samböndum beiti einnig aðra ofbeldi og brjóti 

jafnframt af sér ítrekað með öðrum hætti (sjá m.a. Etter og Birzer, 2007). 

Þannig eru þeir sem beita maka sinn ofbeldi líklegri en aðrir til að beita börn 

ofbeldi auk þess sem vísbendingar eru um að þeir sem beiti maka sinn 
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ofbeldi séu líklegri en aðrir til að brjóta af sér með öðrum hætti (Murrell, 

Christoff og Henning, 2007). Samband heimilisofbeldis og annarra afbrota er 

þó ekki svo einfalt því rannsóknir hafa bent til þess að þó svo þeir sem beiti 

maka sinn ofbeldi beiti einnig aðra ofbeldi og brjóti jafnframt af sér með 

öðrum hætti þá séu það ekki endilega sömu þættir sem skýri þetta tvennt 

(Moffitt, Kruger, Caspi og Fagan, 2000). Þannig að sami einstaklingur getur 

misst stjórn á skapi sínu og ráðist á einstakling á bar en síðan beitt yfirvegað 

ofbeldi heima fyrir með það fyrir augum að stjórna maka sínum eða öðrum í 

fjölskyldunni.  

Hér á landi hafa flestar rannsóknir á heimilisofbeldi beinst að því að 

kanna tíðni þessara brota og afla upplýsinga um þolendur og gerendur. 

Þannig kom fram í fyrstu stóru rannsókninni á heimilisofbeldi sem fram-

kvæmd var hér á landi árið 1997 að 1,3 prósent kvenna og 0,8 prósent karla 

höfðu orðið fyrir ofbeldi af hendi núverandi maka á síðustu 12 mánuðum. 

Hins vegar sögðust 14 prósent kvenna og fjögur prósent karla hafa verið 

beitt ofbeldi af hendi núverandi eða fyrrverandi maka um ævina 

(Dómsmálaráðuneyti, 1997). Nýrri rannsóknir benda til þess að þetta hlutfall 

hafi haldist svipað fram á síðustu ár. Þannig kom fram í rannsókn frá árinu 

2005 sem byggði á spurningum alþjóðlegu fórnarlambakönnunarinnar 

(ICVS) að 0,9 prósent karla og 2,2 prósent kvenna (1,6% þátttakanda) höfðu 

orðið fyrir ofbeldi (líkamlegu eða kynferðislegu) af hálfu núverandi eða fyrr-

verandi maka, sambúðaraðila eða kærasta/kærustu á síðastliðnum 5 árum 

(Rannveig Þórisdóttir, 2007). Þá kom fram í rannsókn Félagsmálaráðu-

neytisins frá árinu 2007 að 22 prósent þeirra kvenna sem tóku þátt höfðu 

upplifað ofbeldi í nánu sambandi um ævina og 1,6 prósent á síðasta ári. Í 

þeim tilvikum þar sem um var að ræða ofbeldi í nánu sambandi sögðust 26 

prósent aðspurðra að þær hafi verið í lífshættu þegar síðasta atvik átti sér 

stað. Þá kom fram að 5 prósent þátttakenda voru ófrískar þegar síðasta atvik 

átti sér stað (Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2009). 

Ítarlegar rannsóknir á heimilisofbeldi eins og það birtist gögnum lögreglu 

hafa ekki verið framkvæmdar hér á landi áður og því eru niðurstöður hér að 

mestu lýsandi. Þegar gögn lögreglu eru skoðuð ber að hafa það í huga að ekki 

eru öll mál tilkynnt og því getur rannsókn á gögnum lögreglu aðeins sagt til 

um þau mál sem hún hefur vitneskju um. Þannig hefur komið fram að þó 

svo tíðni heimilisofbeldis hafi staðið nokkuð í stað hér á landi síðasta áratug 

þá virðist hlutfall þeirra sem leita til lögreglu hafa farið lækkandi. Þannig kom 

fram í rannsókn dómsmálaráðuneytis (1997) að 29 prósent þolenda leituðu til 

lögreglu í kjölfar ofbeldisins en í rannsókn frá 2009 (Jóhanna Rósa 

Arnardóttir, 2009) kemur hins vegar fam að eingöngu 13 prósent þeirra sem 
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urðu fyrir heimilisofbeldi leituðu til lögreglu í kjölfar atviksins. Hafa ber í 

huga að ekki er um algerlega sambærilegar rannsóknir að ræða en þó er sá 

munur sem fram kemur umhugsunarverður fyrir lögreglu.  

Af þessu má sjá að heimilisofbeldi er nokkuð útbreitt og skaðar ekki 

aðeins þolandann heldur einnig fjölskylduna og samfélagið í heild. Ekki er 

eingöngu um tilfinningalegt og líkamlegt tjón heldur einnig fjárhagslegt því 

þolendur ofbeldisins þurfa oft að vera frá vinnu og þurfa að nýta sér 

þjónustu heilbrigðiskerfisins. En ekki má eingöngu líta á atvikin því margt 

bendir til þess að gerendur í heimilisofbeldismálum brjóti einnig af sér með 

öðrum hætti. Mikilvægt er að skilja þetta samspil heimilisobeldis og annarra 

afbrota m.a. fyrir lögreglu og aðra opinbera aðila sem geta með aukinni 

þekkingu beitt markvissari aðgerðum til að vinna gegn heimilisofbeldi. Hér er 

brotaferill grunaðra í heimilisofbeldismálum á árunum 2006 og 2007 

skoðaður. Fyrri ofbeldisbrot eru sérstaklega skoðuð en einnig brot sem 

jafnan tengjast heimilisofbeldi og önnur ótengd brot.  

Aðferðir og gögn 

Eins og áður segir er hugtakið heimilisofbeldi nokkuð vítt og ekki allir á eitt 

sáttir um skilgreiningu þess. Hér var unnið út frá víðri skilgreiningu á hug-

takinu og litið til allra þeirra mála sem skráð voru í málaskrákerfi lögreglu 

sem heimilisofbeldi eða ágreiningur. Við skráningu á heimilisofbeldi taka 

lögreglumenn mið af verklagsreglum sem embætti ríkislögreglustjóra setti í 

október 2005.  

Þegar lögregla fær upplýsingar um atvik þá er alla jafnan skrifuð skýrsla 

um málið. Hins vegar er einnig hægt að skrá einskonar dagbókarfærslu um 

málið sé það minniháttar eða ekki talið líklegt að gerð verði krafa um að það 

fari í formlegan farveg. Í þeim tilvikum þar sem skýrsla er skráð í mál eru alla 

jafnan mun meiri upplýsingar um atvikið en ef aðeins er skráð í dagbók. Því 

var ákveðið að skoða allar skýrslur þar sem ágreiningur eða ofbeldi milli 

skyldra eða tengdra á árunum 2006 og 2007 var skráður. Þar sem dagbóka-

færslur geta einnig gefið ýmsar upplýsingar um atvik var í framhaldinu 

ákveðið að skoða eins margar dagbókarfærslur og hægt var miðað við 

tímaramma rannsóknarinnar. 
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Tilkynningar um heimilisofbeldi til lögreglu 

Skoðuð voru nær öll heimilisofbeldismál sem tilkynnt voru á árunum 2006 

og 2007, þar sem skýrsla var skrifuð. Að auki voru dagbókarfærslur skoðaðar 

og leitast við að kanna hvort þar væru að finna upplýsingar sem nýst gætu í 

gagnagrunninn. Tafla 1 sýnir hlutfall yfirfarinna mála af heildarfjölda mála. 

Fram kemur að farið var yfir 93 prósent ofbeldismála og 87 prósent 

ágreiningsmála á tímabilinu. 
 
Tafla 1. Hlutfall heimilisofbeldismála sem voru yfirfarin af heildarfjölda mála 
í málaskrárkerfi lögreglu 

 

Fyrirvarar á upplýsingum 

Hafa ber í huga að í þessari rannsókn voru aðeins tekin mál sem eru skráð 

sem heimilisofbeldi í málaskrárkerfi lögreglu. Mögulega eru einhver mál sem 

falla samkvæmt skilgreiningu undir heimilisofbeldi en hafa ekki verið skráð 

sem slík og er þá farið á mis við þau. Þá ber að hafa í huga að stundum koma 

upp mál þar sem vafi liggur á hvort skuli skrá sem heimilisofbeldi þrátt fyrir 

að verklagsreglur liggi fyrir og er það því huglægt mat þess sem skráir í þeim 

tilvikum. Dæmi um slíkt er þegar vistmenn meðferðarheimilis og starfsmenn 

tókust á. Hægt er að færa rök fyrir því að starfsmenn slíks heimilis séu í raun 

forráðamenn ungmennanna meðan þeir dvelja þar en sumir myndu e.t.v. ekki 

telja tengslin næg til að teljast til heimilisofbeldis. Ákveðið var að treysta mati 

þeirra sem skrá í málaskrárkerfið og halda þessum málum inni í gagna-

skránni. Þessi mál heyra þó til undantekninga í gögnunum. Þá ber einnig að 

hafa í huga að fjöldi tilkynninga til lögreglu endurspeglar ekki raunverulegan 

fjölda heimilisofbeldismála á Íslandi heldur eingöngu þau sem lögreglan 

kemst í kast við.  

Niðurstöður 

Í þeim 993 málum sem farið var yfir voru 787 einstaklingar flokkaðir sem 

gerendur í 950 tilvikum (ekki voru upplýsingar um kennitölu gerenda í 222 

tilvikum og því samanlagður fjöldi tilvika þar sem gerandi var til staðar 

1.172). Ekki var alltaf klárlega um einn geranda og einn þolanda að ræða og 

Ofbeldi Ágreiningur

Fjöldi tilkynninga um heimilisofbeldi 2006-2007 556 1725

Fjöldi yfirfarinna tilkynning um heimilisofbeldi 2006-2007 518 1.497

Hlutfall yfirfarinna mála af heildarfjölda 93% 87%
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voru þá báðir aðilar á vettvangi skráðir sem þolendur og gerendur. Í flestum 

tilvikum var þó um einn þolanda (74%) og einn geranda (83%) að ræða. Í 

heildina voru karlar mun líklegri en konur til að vera gerendur eða 76 

prósent. Þegar litið er til aldurs gerenda kemur í ljós að hlutfallslega flestir 

voru á aldrinum 35 til 51 árs þegar atvik átti sér stað og var meðalaldur 

gerenda 35 ár. Gerendur voru í flestum tilvikum undir áhrifum áfengis eða 

annarra efna þegar atvik átti sér stað (51% tilvika). 

Þegar tengsl milli þolenda og gerenda eru skoðuð kemur ekki á óvart að í 

flestum tilvikum var um að ræða maka eða fyrrverandi maka. Þannig kemur 

fram að þegar tengsl eru þekkt var þolandi í 43 prósent tilvika maki og 24 

prósent tilvika fyrrverandi maki. Í 28 prósent tilvika var um að ræða 

fjölskyldutengsl. Þar undir var algengast að foreldri væri þolandi barns síns 

(12%), barn þolandi foreldris (10%) eða ágreining/ofbeldi milli systkina. Í 

fimm prósent tilvika var um að ræða önnur tengsl en fjölskyldu eða maka-

tengsl. Dæmi um slíkt er mál þar sem um var að ræða ágreining eða ofbeldi 

milli drengja á meðferðarheimili og starfsmanna. Hafa ber í huga að barn 

foreldris gat verið á öllum aldri en í 60 prósent tilvika var það yngra en 18 

ára.  

Önnur brot gerenda 

Af þeim sem voru grunaðir um heimilisofbeldi voru 289 skráðir sem kærðir 

fyrir ofbeldisbrot eða annað brot samhliða heimilisofbeldinu. Þetta jafngildir 

því að í rúmlega 36 prósent tilvika var hinn grunaði skráður sem kærður í 

skrá lögreglu. Í hinum tilvikunum var oft um að ræða að hinn grunaði var 

nefndur í skýrslutexta eða dagbókarfærslu en skráður sem aukaaðili í málinu 

oft undir flokkinn annað. Ástæðan fyrir þessu verklagi er sú að heimilis-

ófriður er verkefnaflokkur og oft er um að ræða ágreining sem leystur er á 

vettvangi og því ekki hægt að segja að um eiginlegan sakborning hafi verið að 

ræða. 

Ef ítrekun heimilisofbeldis er aðeins skoðuð á rannsóknartímabilinu 

(2006 og 2007) kemur fram að flestir gerenda komu aðeins einu sinni við 

sögu eða 86 prósent. Karlar voru líklegri en konur til að koma oftar en einu 

sinni við sögu sem gerendur á tímabilinu eða tæplega 16 prósent karla á móti 

tæplega átta prósentum kvenna. 

Við lestur skýrslna og dagbókarfærslna kom hins vegar fram í 323 málum 

frá árunum 2006 og 2007 að gerandi hefði áður beitt þolanda ofbeldi, eða í 

þriðjungi málanna. Gera má ráð fyrir að slíkt komi alls ekki alltaf fram í fram-

burði þolanda og því líklegt að hér sé um vanmat á ítrekun að ræða. Þessar 

upplýsingar eru þó ákveðin vísbending um endurtekið ofbeldi en þessi 
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ítrekunartíðni er ekki að koma fram í gagnagrunninum fyrir árin 2006 og 

2007.  

Þar sem einstaklingar eru sjaldnast skráðir fyrir heimilisofbeldisbrot er 

afar erfitt að kanna ítrekun heimilisofbeldis yfir lengra tíma. Hins vegar má 

skoða fyrri ofbeldisbrot þessara einstaklinga og getur það gefið vísbendingar 

um ofbeldishegðun þeirra eins og hún birtist í gögnum lögreglu.  

Þegar fyrri saga grunaðra gerenda i heimilisofbeldismálum árið 2006 og 

2007 er skoðuð út frá gögnum lögreglu kemur í ljós að rúmlega 23 prósent 

(181 einstaklingur) þeirra hafði áður verið kærður fyrir líkamsárás (217. gr og 

218. gr. alm. hegningarlaga 19/1940) í skrám lögreglu, þar af 40 prósent oftar 

en einu sinni. Mynd 1 sýnir fjölda einstaklinga sem kærðir voru á hverju ári 

fyrir ofbeldisbrot af þeim sem grunaðir voru um heimilisofbeldi á árunum 

2006 og 2007. Þannig voru 37 af þeim 787 einstaklingum sem grunaðir voru 

um heimilisofbeldi á árunum 2006 og 2007 kærðir fyrir ofbeldisbrot árið 

2000, sami fjöldi var kærður á árunum 2001 og 2002 en árið 2003 voru 47 

einstaklingar kærðir. Einstaklingunum fjölgar síðan smá saman og voru 

samtals 75 einstaklingar kærðir fyrir önnur ofbeldisbrot en þau heimilis-

ofbeldismál sem skoðuð voru í rannsókninni árið 2007. 

Mynd 1 sýnir einnig hlutfall kærðra eftir því hvenær þeir voru fyrst kærðir 

fyrir ofbeldisbrot á árunum 2000 til 2007. Fram kemur að rúmlega 10 

prósent voru kærðir fyrst fyrir ofbeldisbrot árið 2000 og helst hlutfallið ívið 

lægra ár hvert fram til ársins 2006 er 21 prósent koma fyrst við sögu. Þetta 

sýnir að meira en helmingur þess hóps sem grunaður var um heimilisofbeldi 

á árunum 2006 og 2007 hafði áður verið kærður fyrir ofbeldisbrot á 

tímabilinu. 
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Mynd 1. Fjöldi grunaðra einstaklinga um heimilisofbeldi á árunum 2006 og 

2007 sem einnig voru kærðir fyrir önnur ofbeldisbrot (217. gr og 218. gr.) 

Þó svo ekki sé um stóran hóp einstaklinga að ræða á hverju ári þá höfuð 

nokkuð margir verið kærðir fyrir mörg ofbeldisbrot og fór sá fjöldi vaxandi 

þegar nær dró rannsóknartímabilinu. Þetta sést nánar á mynd 2 sem sýnir 

hlutfall ofbeldisbrota sem þessir einstaklingar voru kærðir fyrir af heildar-

fjölda ofbeldisbrota. Fram kemur að árið 2000 voru þeir sem grunaðir voru 

fyrir heimilisofbeldi á árunum 2006 og 2007 kærðir fyrir þrjú prósent 

ofbeldisbrota það ár. Sjá má að hlutfall ofbeldisbrota sem þessir einstaklingar 

voru kærðir fyrir fer síðan smá saman vaxandi og voru þessir einstaklingar 

kærðir fyrir rúmlega sjö prósent ofbeldisbrota árið 2005. Ástæðan fyrir því að 

þetta hlutfall fer svo niður á árunum 2006 og 2007 er sú að hér eru talin frá 

þau brot sem voru hluti af heimilisofbeldismálunum1. Sé þeim hins vegar 

bætt við kemur í ljós að þessir einstaklingar voru kærðir fyrir tæplega 13 

prósent ofbeldisbrota árið 2006 og rúmlega 18 prósent ofbeldisbrota árið 

2007.  

                                                
 1 Í hverju máli geta verið mörg brot. Þannig getur í einu heimilisofbeldismáli verið 

ofbeldisbrot, kynferðisbrot og hótun. Þegar skoðuð voru brot á árunum 2006 og 2007 
voru öll brot sem skráð voru í heimilisofbeldismál talin frá til að fá mynd af öðrum 
brotum grunaðra. 
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Mynd 2. Hlutfall ofbeldisbrota af heildarfjölda ofbeldisbrota sem grunaðir 

fyrir heimilisofbeldi á árunum 2006 og 2007 voru einnig kærðir fyrir, greint 

eftir árum 

Af þessu má sjá að af þeim einstaklingum sem skoðaðir voru hér var um 

helmingur grunaðra með skráð ítrekuð ofbeldisbrot í málaskrárkerfi lögreglu 

á árunum fyrir rannsóknartímabilið. Áhugavert er að skoða hvort þeir hafi 

einnig verið kærðir fyrir önnur brot sem tengjast jafnan heimilisofbeldis-

málum. Tafla 2 sýnir að svo er. Þar kemur fram að þó svo ítrekun heimilis-

ofbeldismála sé ekki augljós þá koma einstaklingar sem grunaðir eru um 

heimilisofbeldi ítrekað við sögu í öðrum brotum sem jafnan tengjast heimilis-

obeldismálum. Þannig voru þeir aðilar sem skoðaðir eru hér kærðir fyrir 

rúmlega 15 prósent hótana árið 2005, tæplega 12 prósent nauðgana og níu 

prósent húsbrota (ráðist inn á heimili). Þetta hlutfall er ekki eins hátt árin á 

undan.  

 

Tafla 2. Hlutfall brota af  heildarfjölda brota sem einstaklingar grunaðir um 

heimilisofbeldi 2006 og 2007 voru kærðir fyrir, greint eftir tegund brots og 

ári.- 

 
 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Hótanir 3,8 4,6 5,7 4,2 11 15,3 13,6 13,5 15

Húsbrot 1,2 5,2 2,7 8,1 7,5 8,6 8,3 11,5 9,2

Nauðgun 2,3 11,8 5,4 3,1 4,9 11,7 4,2 1,2 9,8
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Önnur brot  

Í ljósi ítrekunar ofbeldisbrota og annarra brota tengdum heimilisofbeldi er 

áhugavert að skoða önnur brot þessara einstaklinga. Af þeim sem skráðir 

voru gerendur í gagnagrunninum var 61 einstaklingur sem hafði ekki verið 

skráður sem kærður í skrám lögreglu (hvorki fyrir heimilisofbeldið sem 

fjallað var um í rannsókninni né fyrir önnur brot á árunum 2000 til 2008). 

Alls 715 einstaklingar höfðu hins vegar verið kærðir fyrir önnur brot en þau 

sem skoðuð voru hér. Oftast var um að ræða umferðarlagabrot (68% á 

árunum 2000 til 2005) en einnig var nokkur hópur kærður fyrir hegningar-

lagabrot (45% á árunum 2000 til 2005) og önnur sérrefsilagabrot (36% á 

árunum 2000 til 2005) en umferðarlagabrot.  

Mynd 3 sýnir þróun í fjölda þeirra brota sem grunaðir um heimilisofbeldi 

á árunum 2006 og 2007 voru einnig grunaðir um á árunum 2000 til 2008 (að 

frátöldum þeim heimilisofbeldisbrotum og brotum þeim fylgjandi sem 

skoðuð voru sérstaklega í rannsókninni hér). Fram kemur að á sama tíma og 

gerendur voru kærðir fyrir það heimilisofbeldismál sem fjallað er um hér þá 

fjölgaði einnig öðrum brotum sem þeir voru kærðir fyrir.  

 

 
Mynd 3. Brot sem gerendur í heimilisofbeldismálum á árunum 2006 og 2007 

voru kærðir fyrir á árunum 2000 til 2008, greint eftir tegund brots 

Þessi fjölgun brota á árunum 2006 og 2007 skýrist ekki eingöngu af því að 

flestir grunaðra í heimilisofbeldismálum eigi sér stutta sögu í kerfum lögreglu 

og hafi eingöngu komið við sögu á árunum 2006 og 2007i. Þetta sést klárlega 
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á mynd 4 sem sýnir heildar fjölda brota gerenda (annarra en heimilisofbeldis-

málanna sem fjallað er um í rannsókninni) á árunum 2000 til 2008 og heildar 

fjölda einstaklinga á ári sem kærðir voru fyrir þessi brot. Fram kemur að 

brotum fjölgar mun meira en einstaklingum enda var meðal fjöldi brota á 

einstakling um fimm brot á árunum 2006 og 2007 en frá þremur og upp í 

fjögur brot hin árin. 
 

 
 

Mynd 3. Öll brot sem gerendur í heimilisofbeldismálum á árunum 2006 og 

2007 voru kærðir fyrir á árunum 2000 til 2008 og fjöldi einstaklinga sem 

kærðir voru fyrir þessi brot 

Umræða 

Ljóst er að þeir sem grunaðir voru um heimilisofbeldi á árunum 2006 og 

2007 áttu sér margir hverjir langa sögu í skrám lögreglu. Þannig kemur fram 

að um 23 prósent þessa hóps hafði áður verið kærður fyrir ofbeldisbrot, þar 

af 40 prósent oftar en einu sinni. Þetta er í samræmi við þær upplýsingar sem 

fram koma í rannsókninni en lesa má út úr texta skýrslna og dagbókarfærslna 

að í tæplega 33 prósent tilvika sé ekki um fyrsta tilvik heimilisofbeldis að 

ræða. Af þessu má sjá að heimilisofbeldi er sjaldnast einstakt atvik heldur er 

um að ræða ítrekuð brot sem ná yfir lengri tíma (Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

En það eru ekki bara ofbeldisbrotin sem eru ítrekuð því þeir sem 

grunaðir voru um heimilisobeldi á árunum 2006 og 2007 voru einnig kærðir 

fyrir fjöldamörg önnur brot á árunum 2000 til 2008 og fjölgaði brotum 

verulega í kringum rannsóknartímabilið. Þetta er í samræmi við fyrri 

rannsóknir sem benda til þess að þeir sem beita ofbeldi í nánum samböndum 
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beiti einnig aðra ofbeldi og stundi önnur afbrot (Moffitt, Kruger, Caspi og 

Fagan, 2000). Hins vegar er ekki víst að sömu þættir orsaki bæði heimilis-

obeldið og aðra afbrotahegðun. Því er mikilvægt að skoða þessi gögn nánar 

m.a. til að kanna nánar hvaða gerendur í heimilisofbeldismálum eru að koma 

ítrekað við sögu.  
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Efnahagsbrot og efnahagskreppa: 
Úrbætur á íslenska eftirlitskerfinu 

  
Snorri Örn Árnason 

 

Á haustmánuðum 2008 hófst mesta efnahagshrun í vestrænum heimi frá 

kreppunni miklu á fjórða áratug síðustu aldar og varð íslenska hagkerfið 

einna verst úti. Í umræðunni var bankahrunið almennt rakið til glæfralegrar 

framgöngu bankanna og stefnu stjórnvalda sem þótti hafa einkennst af 

afskiptaleysi. Grunsemdir um refsiverða háttsemi vöknuðu eftir hrunið og 

fjölmörg mál voru tekin til rannsóknar af yfirvöldum. 

Í greininni er rakin þróun efnahagsbrota á Íslandi í aðdraganda 

bankahrunsins, skoðaður er málafjöldi hjá íslenskum eftirlitsstofnunum og 

metið er hvernig þær hafa verið í stakk búnar að sinna eftirlitsskyldum sínum. 

Þá verða lagðar fram tillögur að mögulegum leiðum til úrbóta á 

eftirlitskerfinu til að styrkja afbrotavarnir gegn efnahagsbrotum í framtíðinni.  

Greinin byggir á viðtölum við sjö núverandi og fyrrverandi starfsmenn 

eftirlitsstofnana á Íslandi og efnahagsbrotadeildar Ríkislögreglustjóra. Þátt-

takendurnir komu að ólíkum þáttum í eftirliti með fyrirtækjum og 

rannsóknum á brotum þeirra. Viðtölin voru hljóðrituð og greind með eigin-

dlegum rannsóknaraðferðum með það fyrir augum að finna sameiginlega 

þræði. Gerð verður grein fyrir þeim sjónarmiðum sem eru lýsandi fyrir 

reynslu og viðhorf viðmælendanna þegar það á við. Gögn um efnahagsbrot 

voru fengin úr gagnagrunni lögreglunnar, tölfræðilegar upplýsingar voru 

einnig fengnar úr ársskýrslum eftirlitsstofnana, auk þess sem aðrar upp-

lýsingar voru greindar.  

Vinnan sem þessi grein byggir á er styrkt af Norræna sakfræðiráðinu 

(Scandinavian Research Council for Criminology, sjá www.nsfk.org) og er 

liður í vinnu hóps sem fjallar um efnahagsbrot á Norðurlöndunum.  

Þar sem tölfræðilegar upplýsingar endurspegla einungis þau brot sem eru 

tilkynnt eða kærð og því einungis hluta þeirra brota sem raunverulega eiga sér 

stað, þá bregða upplýsingarnar fremur upp mynd af því hvernig stöðu mála 

er háttað hjá viðkomandi stofnun heldur en almennri lýsingu á ástandinu í 

brotaflokknum á hverjum tíma.  
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Fyrirtækjamenning á Íslandi 

Í fyrri rannsókn benti höfundur á að örar breytingar á íslensku 

viðskiptaumhverfi hefðu leitt af sér siðrofsástand og óljós siðferðisviðmið, 

en auk þess hefðu skammtíma- og ofurgróðamarkmið skapað hættu á brota-

hegðun íslenskra stórfyrirtækja. Eitt af einkennum fyrirtækjamenningar í 

stórfyrirtækjum á Íslandi á undanförnum árum virðist hafa verið sú 

tilhneiging að nýta sem best þær glufur sem eru til staðar í regluverkinu eða 

hin svokölluðu „gráu svæði―. Niðurstöður fyrri rannsóknar höfundar bentu á 

að leikreglur viðskiptalífsins spila ekki minna hlutverk en lög og reglur sem 

eru við lýði. Í raun má skilja leikreglurnar þannig að í viðskiptum megi ganga 

eins langt og hægt er að komast upp með til að ná markmiðum sínum, að 

hámarka gróða. Niðurstöðurnar áttu margt sammerkt með kenningum 

Sutherlands (1983) og lýsa því hvernig brotahegðun lærist í fyrirtækja-

menningu þar sem stjórnendur leiða undirmenn sína á veg gróðamarkmiða 

en gefa minna fyrir þær reglur sem yfirvöld setja þeim. Í stað þess eru innrætt 

siðferðisviðmið innan fyrirtækjanna sem leggja ofuráherslu á hagsmuni þeirra 

og draga úr vægi siðferðisviðmiða sem gilda utan þeirra (Snorri Örn 

Árnason, 2006; Snorri Örn Árnason og Helgi Gunnlaugsson, 2006, 2008).  

Þessi lýsing á fyrirtækjamenningu rímar við upplifun viðmælenda úr 

Fjármálaeftirlitinu en einn þeirra sagði tilhneiginguna í viðskiptalífinu vera þá 

að líta á lögin sem hindrunarhlaup og sportið fælist í því að finna leiðirnar 

kringum þær. Eða með orðum Jännäri: 

 
Í fjármálastofnunum og viðskiptaumhverfinu í heild var rík tilhneiging til að hafa 
lagabókstafinn í huga fremur en anda laganna þegar sett voru mörk fyrir hegðun 
þeirra. Við þetta nutu þeir aðstoðar fjölda útsmoginna lögfræðilegra ráðgjafa og 
alþjóðlegra fjármálasérfræðinga. Flóknir lagagerningar og vefir móðurfyrirtækja 
voru skapaðir til að fara í kringum margar af þeim hindrunum sem voru til staðar 
í lögum um fjármálafyrirtæki og hlutafélög. […] Þessar [aðferðir] til að fela 
raunveruleg, virk tengsl eru kunnuglegar í mörgum löndum og eru til marks um 
lélega fyrirtækjamenningu― (Jännäri, 2009, bls 16 og 31).  
 

Starfsmenn olíufyrirtækjanna sem tóku þátt í ólöglegu samráði þeirra lýstu 

einmitt samráðinu þannig að það hefði verið hluti af „kúltúr― sem þeir 

soguðust inn í. Reglulegir fundir með samkeppnisaðilum hefðu þannig 

fljótlega orðið hluti af daglegu lífi (Snorri Örn Árnason, 2006). Einn við-

mælenda minna úr eftirlitsgeiranum sagði að það hvaða kúltúr og siðferðis-

vitund eru til staðar hefði kannski miklu meira að segja heldur en lög og 

reglur. 
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Sú tilheiging að finna leiðir framhjá lögunum með því að nota aðferðir 

„skapandi hlýðni―, til að lenda réttu megin markanna milli sakleysis og sektar, 

á margt sammerkt með máli Enron svo dæmi sé tekið. Í Enron málinu lögðu 

saksóknarar áherslu á þau atriði sem þeir vonuðu að væru einföld, og kærðu 

einungis í skírum brotum á lögum (McBarnet, 2006). Íslenskir saksóknarar 

standa nú frammi fyrir svipuðu vali á hernaðaráætlun. Einn viðmælenda 

minna úr eftirlitsgeiranum taldi mega heimfæra mörg brot í hegningar-

lagaákvæðin. Það væri því ekki þörf á að endursemja öll lög upp á nýtt. Aðal-

vandinn hingað til hefði verið sá að lögum var ekki framfylgt nægilega sem 

skortur á ákærum og dómum bæri glöggt vitni um. Slíkt hefði án efa verið 

fordæmisgefandi og haft forvarnargildi í för með sér.  

Örar breytingar og vöxtur íslensks viðskiptaumhverfis á tímum 

afskiptaleysis skapaði óvissu um leikreglur og þannig tækifæri fyrir nýja leik-

menn að móta þær að verulegu leyti á eigin forsendum. Viðtekin gildi fengu 

að víkja fyrir nýjum siðferðisviðmiðum og það skapaði ástand sem líkja má 

við siðrof í viðskiptalífinu. Aðstæðurnar fóstruðu umhverfi þar sem spillt 

fyrirtækjamenning fékk að vaxa og dafna (Snorri Örn Árnason, 2006). Hvaða 

leiðir í afbrotavörnum og eftirliti eru bestar til að mæta fyrirtækjamenningu af 

þessu tagi? Áður en því er svarað er rétt að skoða hvernig hlúð hefur verið 

að eftirliti með íslensku viðskiptalífi á undanförnum árum. Litið er á helstu 

stofnanir, umfang verkefna þeirra og burði til að mæta þeim. 

Íslenskar eftirlitsstofnanir 

Samkeppniseftirlitið 

Allt frá því að samkeppnislög voru innleidd árið 1993 átti Samkeppnis-

stofnun á brattan að sækja í eftirlitsskyldum sínum. Með mjög stuttum 

aðlögunartíma var Verðlagsráði breytt í Samkeppnisstofnun, og ætlað að taka 

að sér töluvert ólíkt hlutverk (Samkeppnisstofnun, 2000). Frá þeim tíma hafa 

samkeppnislög tekið nokkrum breytingum aðallega í samræmi við 

samkeppnisreglur á evrópska efnahagssvæðinu. Þó hafa breytingar einnig 

verið innleiddar af brýnni þörf, en olíumálið reyndi t.d. verulega á ýmsa þætti 

samkeppniseftirlits og leiddi m.a. til breytinga á lagaákvæðum um ábyrgð 

stjórnenda á samráði fyrirtækja þeirra. Þá komu upp deilur milli stofnunar-

innar og efnahagsbrotadeildar þegar kom að því að rannsaka þátt einstaklinga 

í samráðinu. Um það leyti sem ákærum á hendur forstjórum olíufélaganna 

var vísað frá dómi var lagt fram frumvarp á Alþingi byggt á tillögum nefndar 

um viðurlög við efnahagsbrotum sem forsætisráðherra hafði skipað 
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(Héraðsdómur, nr. S-2188/2006; Forsætisráðuneytið, 2007). 

Samkeppnislögum var breytt þannig að starfsmenn, stjórnendur eða 

stjórnarmenn fyrirtækja mátti draga til ábyrgðar fyrir alvarleg samráðsbrot. 

Samkeppniseftirlitinu og Fjármálaeftirlitinu voru veittar víðtækari heimildir 

m.a. til að leggja stjórnvaldssektir á fyrirtæki. Með löggjöfinni var verka-

skipting og samvinna eftirlitsstofnana við efnahagsbrotadeild sett í skýrari 

farveg.  

 
Mynd 1. Fjöldi ákvarðana í samkeppnismálum 1996-2008 

Mynd 1 sýnir fjölda ákvarðana í samkeppnismálum sem teknar voru af 

samkeppnisyfirvöldum á árunum 1996-2008. Samkeppniseftirlit hefur verið 

bróðurpartinn af síðustu 15 árum að reyna að halda í við öra þróun 

viðskiptalífsins á Íslandi. Í fyrri rannsókn sögðu stjórnendur og millistjórn-

endur stórfyrirtækja Samkeppnisstofnun vera vanmáttuga eftirlitsstofnun. 

Annaði stofnunin illa þeim verkefnum sem henni bárust sökum skorts á 

mannafla og fjárreiðum. Lítill skilningur virðist hafa verið á þörfinni fyrir 

öflugt eftirlit. Þetta færðist í betra horf með lagabreytingum árið 2005, 

starfsemin varð straumlínulagaðri og Samkeppniseftirlitinu óx ásmegin. 

Fjöldi starfsmanna eftirlitsins hefur verið um 23 allt frá upphafi, en vegna 

tilfærslu neytendamála úr stofnuninni árið 2005 starfa nú fleiri starfsmenn að 

eftirliti með samkeppnismálum (Snorri Örn Árnason, 2006). Eftir olíumálið 

hefur ekkert mál verið sent til efnahagsbrotadeildar. Frá árinu 2005 hefur 

Samkeppniseftirlitið hinsvegar lagt ríflega tvo milljarða kr. í sektir á fyrirtæki 

fyrir alvarleg brot, m.a. misnotkun á markaðsráðandi stöðu.  
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Fjármálaeftirlitið 

Fjármálaeftirlitið (FME) var stofnað árið 1999 og er sjálfstæð stofnun undir 

Viðskiptaráðuneytinu. Rekstur FME er alfarið greiddur með gjöldum frá 

þeim fyrirtækjum sem sæta eftirlitinu og semur FME árlega við þau um 

gjöldin. Það er því áhugavert að skoða þróun fjárframlaga til FME milli 1999 

og 2006; á því tímabili tvöfölduðust framlögin, á meðan heildar eignir 

bankastofnana höfðu fimmtánfaldast á sama tíma og voru meira en átta 

sinnum landsframleiðslan. Árið 1999 störfuðu alls 24 starfsmenn í fullu starfi 

hjá FME og árið 2006 hafði þeim fjölgað í 45 (Ársskýrslur FME, 1999, 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007). Það er ljóst að fjárreiður til 

eftirlitsins jukust ekki í samræmi við vöxt bankakerfisins.  

Fyrrverandi starfsmenn FME sögðu að vegna fjársveltis hefði FME ekki 

búið yfir nægum mannafla og átt í erfiðleikum með að ráða og halda í hæft 

starfsfólk. Bestu starfsmennirnir fóru gjarnan í betur launuð störf í 

einkageiranum, oftar en ekki hjá fjármálastofnunum, sem orsakaði óvenju 

mikla starfsmannaveltu. Því fór mikill tími í að þjálfa upp nýtt starfsfólk og 

skortur á reyndum starfsmönnum kom fram í daglegum störfum. Jännäri 

(2009) taldi FME vera of smátt, bæði í starfsmannafjölda og fjölbreytileika í 

hæfni, til að hafa eftirlit með eins stóru og alþjóðlega virku bankakerfi eins 

og var á Íslandi (Jännäri, 2009). Skilningur á nauðsyn þess að halda úti virku 

eftirliti með bankakerfinu virðist hafa fengið að víkja fyrir ofurtrú á því að 

lausnirnar fælust í hinum frjálsa markaði.  

Árið 2003 fékkst FME við 860 ný mál en árið 2007 hafði þeim fjölgað 

um 30 prósent í 1.179 (mynd 2). Á fyrstu árum sínum sendi FME mál 

reglulega til efnahagsbrotadeildar Ríkislögreglustjóra. Flest þeirra voru vegna 

innherjaviðskipta. Afar fá mál hafa farið alla leið í dómssali aðallega vegna 

þess að efnahagsbrotadeild hefur átt fullt í fangi með að ráða við þau mál 

sem þangað berast. Milli 2003 og 2005 fór eitt mál árlega til efnahags-

brotadeildar frá FME, árið 2006 voru þau fimm, en svo voru engin mál kærð 

fyrr en eftir bankahrunið. 
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Mynd 2. Fjöldi mála sem Fjármálaeftirlitið fékkst við á árunum 2001-2007 

Árið 2005 gerðu lagabreytingar FME kleift í fyrsta skipti að leggja 

stjórnvaldssektir á fyrirtæki og 2007 voru heimildirnar rýmkaðar (Fjármála-

eftirlitið, 2005). Fram að því gat FME einungis sent athugasemdir til fyrir-

tækja eða kært mál til lögreglu. Viðmælendur úr FME sögðu þessar auknu 

heimildir hafa breytt miklu, þeim var beitt af hörku og höfðu þannig áhrif á 

kúltúrinn að menn fóru að taka þetta alvarlega, ekki síst þegar nafnbirtingar á 

verðbréfasviðinu bættust við. Með lagabreytingunum hefur einnig verið 

skerpt á hvernig samvinnu og verkaskiptingu skuli háttað milli FME og 

lögreglu (Fjármálaeftirlitið, 2007). 

Skattrannsóknarstjóri 

Embætti Skattrannsóknarstjóra ríkisins rannsakar ætluð skattalagabrot og 

undirbýr stærri mál fyrir ákærumeðferð í náinni samvinnu við efnahagsbrota-

deild. Á hverju ári rannsakar Skattrannsóknarstjóri um 100 mál sem varða 

ýmsar tegundir skattsvika (www.skattrann.is/english.asp).  

Ör alþjóðlegur vöxtur íslenskra fyrirtækja hefur fært skattayfirvöldum nýtt 

vandamál að glíma við, þar sem grunsemdir hafa vaknað um stórfelld 

undanskot skatttekna á reikninga í erlendum skattaskjólum („Fé í―, 2009). 

Þetta hefur verið mælt í mikilli aukningu á heildareignum erlendra fyrirtækja á 

Íslandi og eins aukningu á eignum íslenskra fyrirtækja erlendis. Indriði H. 

Þorláksson (2008) telur að um hringrás sama fjármagns sé að ræða og því 

hefur verið haldið fram að íslensk aflandsfélög eigi þarna að miklu leyti hlut 
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að máli. Skráning félaga í skattaparadísum erlendis sé liður í því að komast 

hjá skattgreiðslum á Íslandi (Indriði H. Þorláksson, 2008). Beinar eignir 

íslenskra félaga í þekktum skattaparadísum jukust næstum fimmtíufalt frá 

2002 til 2007 („Fé í―, 2009). Þetta gerist þrátt fyrir það að skattar á fyrirtæki 

voru lækkaðir með það fyrir augum að gera íslenskt viðskiptaumhverfi meira 

aðlaðandi og að forða því að þau færðu starfsemi sína úr landi vegna of 

strangrar skattalöggjafar („Tekjuskattar fyrirtækja―, 2001). 

Eftir að hafa litið yfir starfsemi þriggja helstu eftirlitsstofnananna er við 

hæfi að beina sjónum að efnahagsbrotadeild Ríkislögreglustjóra og fara yfir 

tölfræði efnahagsbrota hjá deildinni á síðustu árum.  

Efnahagsbrotadeild Ríkislögreglustjóra 

Árið 1997 var efnahagsbrotadeildin stofnuð og viðeigandi eftirlitsstofnanir 

kæra til frekari rannsóknar hjá deildinni öll mál sem varða alvarleg brot á 

ólíkum lagagreinum (Ríkislögreglustjóri, 2005).  

Saksóknari efnahagsbrota er yfirmaður efnahagsbrotadeildar og hefur 

hann oft bent opinberlega á þörfina fyrir meiri fjárveitingar til deildarinnar 

(Helgi Magnús Gunnarsson, 2007; „Virðingarleysi fyrir―, 2008). Árið 1997 

voru starfsmenn deildarinnar sex og árið 2005 voru þeir orðnir 17, en hafði 

síðan fækkað niður í 13 árið 2009. Til samanburðar voru starfsmenn 

Økokrim í Noregi 125 árið 2005 og á sama tíma réði Ekobrottsmindigheten í 

Svíþjóð yfir 409 starfsmönnum. Árið 2005 fékkst hver starfsmaður efnahags-

brotadeildarinnar á Íslandi við helmingi fleiri mál en kollegar þeirra í Noregi 

og Svíþjóð (Ríkislögreglustjóri, 2005).  

Árið 2008 voru alls 166 efnahagsbrot kærð til efnahagsbrotadeildar (mynd 

3). Yfirgnæfandi meirihluti brota sem kærð eru til efnahagsbrotadeildar og fá 

meðferð þar eru skattalagabrot. Erfitt er að gera sér grein fyrir hvernig þessi 

dreifing brota endurspeglar raunverulegan fjölda brota í viðskiptalífinu, en 

ljóst má vera að mikill fjöldi brota kemst aldrei á borð yfirvalda. Fjöldi 

skattalagabrota sem berast efnahagsbrotadeild er þó til marks um náið 

samstarf milli embættanna. Ýmis brot er varða fjárréttindi innihalda alvarleg 

bókhaldsbrot og peningaþvætti og undir auðgunarbrot falla t.d. fjárdráttur, 

fjársvik og umboðssvik.  
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Mynd 3. Fjöldi efnahagsbrota árið 2008 eftir tegund brota 

Undir sérrefsilagabrot falla m.a. brot á hlutafélagalögum, samkeppnis-

lagabrot, höfundarréttarbrot og lög um verðbréfaviðskipti. Önnur mál koma 

einnig til efnahagsbrotadeildar frá Tollgæslunni, Umhverfisstofnun og 

Fiskistofu (mynd 3). 
 

 
Mynd 4. Þróun á fjölda efnahagsbrota sem bárust efnahagsbrotadeild 2004-

2008 

Athyglisvert er að skoða þróunina í fjölda efnahagsbrota síðustu fimm 

árin (mynd 4). Fram kemur að málum fækkaði nokkuð á tímabilinu 2005-

2006 en fjölgaði svo ört næstu ár á eftir. Skýrist fækkunin af því að á árinu 

2006 komu nær engin mál frá skattrannsóknarstjóra til efnahagsbrotadeildar. 

Á sama tíma stóðu yfir deilur milli embættana vegna gagna sem efnahags-

brotadeild hafði óskað eftir hjá skattrannsóknarstjóra en verið synjað um. 

Endaði það með því að saksóknari efnahagsbrota fékk húsleitarheimild til að 
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afla gagnanna á skrifstofu skattrannsóknarstjóra („Einstæð húsleitarheimild―, 

2008). Ekki er nein önnur skýring á fækkun skattalagabrota í málaskrá 

efnahagsbrotadeildar en þessi deila embættanna. Endurspeglar þetta berlega 

hvernig duttlungar kerfisins geta haft áhrif á fjölda mála sem berast lögreglu. 

Efnahagsbrotadeild berast fá mál af stærðargráðu Baugsmálsins en slík mál 

hafa reynst embættinu afar þung í skauti vegna skorts á mannafla og 

fjármunum. Þau mál sem fara fyrir dómstóla eru því oftar en ekki smærri í 

sniðum og einfaldari.  

Ólíklegt verður að teljast að tölfræði af þessu tagi endurspegli raun-

verulegt umfang brotastarfsemi í aðdraganda bankahrunsins. Ljóst er að 

einungis hluti brota kemst til kasta yfirvalda og upp á yfirborðið. Til marks 

um þetta eru fjölmörg brot sem hafa farið til rannsóknar hjá sérstökum 

saksóknara í kjölfar bankahrunsins og kann eðli þeirra að vera annað en 

birtist í tölum hér.  

Sérstakur saksóknari tók við embætti 1. febrúar 2009 og er ætlað að 

rannsaka mál þar sem grunur er um refsiverða háttsemi í tengslum við 

bankahrunið og sækja til saka þá sem í hlut eiga (www.serstakursaksoknari.is). 

Í lögum um sérstakan saksóknara er kveðið á um að eftir þörfum sé haft 

samstarf við Skattrannsóknarstjóra, Fjármálaeftirlitið, Samkeppniseftirlitið og 

aðrar eftirlitsstofnanir (www.serstakursaksoknari.is). Á sama tíma rannsakar 

efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra öll önnur mál sem varða efnahagsbrot 

en þau sem tengjast bankahruninu. Hugmyndafræðin að baki því að hafa 

efnahagsbrotarannsóknir á tveimur ólíkum stöðum er óljós og ekki er kveðið 

á um samstarf milli embættanna. Spyrja má hvort þessi ráðstöfun fjármuna 

og mannskaps sé farsæl fyrir málaflokkinn til lengri tíma litið.  

Kerfishrun 

Í október 2008 varð bankahrun á Íslandi með hrikalegum afleiðingum fyrir 

efnahag þjóðarinnar. Hrunið hélst í hendur við alþjóðlega fjármagnskreppu 

en því hefur verið haldið fram að íslenska bankakreppan hefði verið 

óumflýjanleg jafnvel þó alþjóðlegrar lægðar hefði ekki notið við (Wade, 

2009). Jännäri (2009) telur að hrun íslenska bankakerfisins megi rekja til 

slæms bankareksturs, slæmrar stefnu stjórnvalda og óheppni. Banka-

reksturinn var slæmur því að eigendur bankanna og stjórnendur þeirra 

tileinkuðu sér hraða útþenslustefnu byggða á skuldsetningu, sem leiddi af sér 

að bankarnir urðu of stórir fyrir Ísland. Slæma stefnan fól í sér að FME 

skorti mannskap og úrræði til að hafa eftirlit með bankakerfinu svo að 
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forkólfar fjármálastofnana gátu komist í kringum þær skorður sem lögunum 

var ætlað að setja. Óheppnin fólst í hinum alþjóðlegu aðstæðum. Það á eftir 

að koma í ljós hvort lærdómurinn af bankahruninu muni færa fyrirtækja-

menningu í jákvæðari átt: þ.e. meðvitund um áhættu og kosti virks eftirlits 

(Jännäri, 2009).  

Ekki er hægt að horfa fram hjá því að það hvernig staðið var að 

einkavæðingu bankanna og afskiptaleysi stjórnvalda kann að hafa átt ríkan 

þátt í bankahruninu, ef ekki nema með því að ýta undir óábyrga framgöngu 

eigenda fjármálastofnana. Ef rétt reynist þá er það ekki í fyrsta skipti, enda 

vel þekkt að lykilorsök Savings and Loans hneykslisins í Bandaríkjunum á 

síðari hluta níunda áratugarins var hvernig bankakerfið fékk að starfa nær 

eftirlitslaust á fyrri hluta þess áratugar. Enron málið er annað dæmi um 

hvernig hætta á efnahagsbrotum getur hlotist af einkavæðingu og 

afskiptaleysisstefnu (Alvesalo og Tombs, 2004; Black, 2005; Levi and Dorn, 

2006; McBarnet, 2006; Pearce and Tombs, 1997; Snider, 2000).  

Tækifæri til úrbóta á eftirlitskerfinu 

Noregur og Finnland gengu í gegnum bankakreppu snemma á síðasta áratug 

aldarinnar sem leið. Hvort land um sig hefur síðan ráðist í ekki færri en fjórar 

aðgerðaráætlanir gegn efnahagsbrotum. Þar hefur eftirlitskerfið verið styrkt 

með umbótum á lagaramma, skipulagi eftirlits, beitingu laga og stuðningi við 

rannsóknir (Alvesalo, Tombs, Virta og Whyte, 2006; Larsson, 2006). 

Alvesalo og Tombs (2004) komust að því, að bankakreppan þar skapaði 

einstakt tækifæri til að grípa til aðgerða gegn efnahagsbrotum og fólst það í 

þeirri almennu samstöðu sem ríkti í samfélaginu um að taka þyrfti til í 

málaflokknum (Alvesalo og Tombs, 2004). Íslenskum stjórnvöldum bjóðast 

nú samskonar tækifæri til að gera róttækar úrbætur á eftirlitskerfinu. 

Stjórnvöld geta dregið margvíslegan lærdóm af reynslu nágrannaþjóða okkar 

sem gengið hafa í gegnum samskonar erfiðleika. Þegar hefur verið ráðist í 

ýmsar aðgerðir til úrbóta en ljóst er að gagnger kerfisbreyting þarf að eiga sér 

stað. 

Umfjöllun um eftirlitskerfið í þessari grein einni og sér gefur ekki 

nægilega yfirsýn yfir þörfina fyrir úrbætur, fyrir það þarf frekari rannsóknir, 

en hugsanlega má koma auga á nokkur atriði. Hvað löggjöf varðar virðist 

hafa verið bætt úr heimildum eftirlitsstofnana í nokkrum skrefum á síðustu 

árum, en þó mætti hugsanlega ganga lengra í einhverjum tilvikum. Þörf á 
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lagabreytingum mun líkast til koma í ljós við rannsóknir mála hjá sérstökum 

saksóknara.  

Hvað beitingu laganna varðar kom fram í viðtölum við fyrrverandi 

starfsmenn FME að vandamálið hefði e.t.v. ekki verið skortur á laga-

heimildum heldur að þeim hafi ekki verið beitt til fulls. Hafa ætti það að 

leiðarljósi við beitingu laga að draga alla þá til ábyrgðar sem gerast sekir um 

refsiverða háttsemi.  

Varðandi eftirlit með viðskiptalífinu er ljóst að auka þarf fjárveitingar til 

málaflokksins en einnig mætti nýta fjármuni betur með aukinni samvinnu 

eftirlitsstofnana. Viðmælendur nefndu að skort hefði á samstarf milli eftirlits-

stofnana og við efnahagsbrotadeild og bentu á að haft væri meira samstarf 

milli stofnana í Danmörku og Noregi sem dæmi, með góðum árangri. Hefði 

slíkt samstarf verið lykillinn að árangursríkri saksókn efnhagsbrota í þessum 

löndum.  

Í Finnlandi er greiningardeildin ‗Virke‘ áhugavert dæmi um hvernig nýta 

má klassískar aðferðir við afbrotavarnir með aðkomu fulltrúa frá ólíkum 

eftirlitsstofnunum sem starfa hver innan síns valdsviðs. Lykilmarkmið 

verkefnisins er öflun, greining og hagnýting upplýsinga til afbrotavarna með 

það fyrir augum að greiða fyrir og auka skilvirkni forvarna gegn 

efnahagsbrotum og rannsókna á þeim (Alvesalo o.fl., 2006).  

Í litlu landi eins og Íslandi hefur svona fyrirkomulag augljósa kosti. 

Fjármagni sem veitt er til málaflokksins er af skornum skammti og gæti verið 

betur varið. Í dag eru tvær deildir að rannsaka efnahagsbrot í sitthvoru lagi og 

margar eftirlitsstofnanir að vakta viðskiptalífið hver í sínu horni. Það liggur 

beint við að sameina krafta allra þessara stofnana undir einn hatt, í víðtæku 

og sjálfstæðu yfirvaldi viðskiptaeftirlits utan um saksóknaraembætti sem 

hefði í sinni þjónustu rannsóknarteymi og greiningardeild á borð við hið 

finnska verkefni ‗Virke‘. Eftirlitsstofnanir eins og FME, SE, Skattrannsóknar-

stjóri og jafnvel aðrar stofnanir myndu hafa með sér náið samstarf og eiga 

fulltrúa í greiningardeildinni. Fengu þessar hugmyndir góðar undirtektir hjá 

mörgum viðmælendum og einum hafði dottið í hug svipað fyrirkomulag 

áður. Hann benti ennfremur á að bæta þyrfti við eftirliti með hlutafélögum 

sem hefðu verið nánast eftirlitslaus fram til þessa.  

Allar fjármálastofnanir eiga að hafa regluverði í sínum röðum og sama 

ætti að gilda um hlutafélög á verðbréfamarkaði. Kannanir gætu verið 

framkvæmdar með þeirra milligöngu í samstarfi eftirlits og fyrirtækja og 

niðurstöður sendar beint til greiningardeildarinnar. Með hönnun gagna-

grunns mætti safna upplýsingum um hegðun fyrirtækja á einn stað og greina 
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tengsl milli aðila og mynstur í hegðun í þeim tilgangi að meta hættu á 

brotum.  

Ísland er að vinna sig út úr mestu efnahagshremmingum sem landið hefur 

nokkru sinni staðið frammi fyrir. Meginorsakir hrunsins felast meðal annars í 

afskiptaleysi stjórnvalda sem fóstraði umhverfi fyrir óábyrga hegðun 

fyrirtækja. Nú er tækifæri fyrir íslensk stjórnvöld að læra af reynslunni og 

setja á stofn eftirlitskerfi sem leitast við að fyrirbyggja að slík ósköp ríði yfir 

aftur.  
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Kerfisbundin flokkun skjala:  
Kortlagning skráðrar þekkingar  

 
Jóhanna Gunnlaugsdóttir  

 

Samræmt skjalaflokkunarkerfi1 (classification system/schedule/scheme) er eitt af 

mikilvægustu verkfærum upplýsinga- og skjalastjórnar hjá skipulagsheildum. 

Skjalaflokkunarkerfið kortleggur og endurspeglar starfsemi skipulagsheildar 

og þær athafnir sem þar eiga sér stað. Skjalaflokkunarkerfið nær til skjala sem 

tilheyra málasöfnum, þ.e. skjalfestra upplýsinga í rafrænu formi og á pappír.  

Meginmarkmið greinarinnar er að kynna söfnun gagna yfir langt tímabil 

þar sem aðferðir starfsfólks við flokkun skjala voru kannaðar á vettvangi. Þá 

verða enn fremur kynntar nokkrar niðurstöður. Gagnasöfnun fór fram í 75 

skipulagsheildum á árunum 1986-2006 og 2008-2009.  

Eigindleg aðferðafræði var notuð við framkvæmd vettvangskannana. 

Viðtöl voru tekin við fjölda starfsfólks, sem stundaði skjalahald, og vinnu-

brögð varðandi skjalaflokkun skoðuð bæði hvað varðaði flokkun pappírs-

skjala og skjala í tölvum. Þá voru fyrirliggjandi rituð gögn skipulagsheildanna, 

sem snertu flokkun og fyrirkomulag skjala, athuguð. Leitast var við að 

komast að: 

 

 Hvort skjöl væru flokkuð á kerfisbundinn hátt samkvæmt sam-

ræmdu flokkunarkerfi. 

 Hvaða aðferðir væru notaðar við flokkun skjala þegar starfsfólk 

notaði ekki samræmt flokkunarkerfi við flokkun þeirra. 

 Hvert væri viðhorf starfsfólk til skjalaflokkunarkerfa, m.a. hvort 

starfsfólk áttaði sig á mikilvægi þess fyrir skjalastjórn og starfsemi 

                                                
1  Í ritum, sem gefin eru út á vegum Þjóðskjalasafns Íslands, er tiltekið að málalykill sé 

skjalaflokkunarkerfi (Kristjana Kristinsdóttir, Pétur G. Kristjánsson og Njörður 
Sigurðsson, 2009a; Kristjana Kristinsdóttir, Pétur G. Kristjánsson og Njörður Sigurðsson, 
2009b). Í íslenskum, alþjóðlegum staðli um skjalamál (Staðlaráð Íslands, 2005) er orðið 
„flokkunarkerfi― haft yfir vinnutæki það sem mælt er með að notað sé við flokkun skjala. Í 
þessari grein er orðið „skjalaflokkunarkerfi― notað og tekur það einnig til orðsins 
„málalykill―. 
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skipulagsheildarinnar að nota samræmt flokkunarkerfi fyrir skjöl og 

upplýsingar í rafrænu formi og á pappír. 

 

Rannsókn leiddi m.a. í ljós að fæstar skipulagsheildanna notuðu samræmt 

flokkunarkerfi við flokkun skjala þó svo að það þekktist að einstakar deildir 

innan þeirra notuðu flokkunarkerfi þar sem samræmis gætti innan deildar-

innar. Á þeim vinnustöðum sem skjalaflokkunarkerfi voru ekki notuð geymdi 

starfsfólk skjölin annað hvort óflokkuð eða flokkaði þau á ósamræmdan hátt 

eftir eigin höfði. Starfsfólk sem þekkti til skjalaflokkunarkerfa taldi þau mikil-

væg og nauðsynleg fyrirbæri en þó flókin á stundum. Fram kom það viðhorf 

að áríðandi væri að starfsfólk væri haft með í ráðum við hönnun kerfis fyrir 

vinnustaðinn. 

Greinin skiptist í fjóra kafla. Í upphafi er gerð grein fyrir hugtakinu kerfi 

og vísað til annarra rannsókna varðandi hönnun þeirra og notkun. Þvínæst er 

fallað um aðferðafræði rannsóknarinnar; þátttakendur svo og framkvæmd og 

aðferðir við gagnaöflun. Þá er greint frá nokkrum niðurstöðum og loks birt 

umræða og samantekt um rannsóknina. 

Skjalaflokkunarkerfi og rannsóknir á þeim 

Nútímaflokkunarkerfi eiga rætur að rekja til kenningar Aristótelesar frá 4. öld 

f. Kr. um að flokka eigi sambærilega hluti saman (classical theory of categories) 

(Taylor, 2004). Eitt elsta flokkunarkerfi sem vitað er um var efnisflokkunar-

kerfi (Pinakes) skáldsins Callimachus frá 3. öld f. Kr. Það var notað til þess að 

flokka safnkost bókasafnsins í Alexandríu (Taylor, 2006). Fjölmörg 

flokkunarkerfi hafa komið fram á sjónarsviðið, m.a. stigveldisskipt 

efnisflokkunarkerfi (hierarchical subject classification systems), einkum ætluð til 

þess að skipulegga formlega útgefið efni á bókasöfnum (Joahchim, 2003).  

Síðar var farið að horfa til þess að nota stigveldisskipt efnisflokkunarkerfi 

til þess að flokka skjöl sem vörðuðu starfsemi skipulagsheilda. Þörfin fyrir 

auðveldari aðgang að skjölum, sem urðu til á vinnustöðum, jókst í lok 19. 

aldar. Í upphafi voru skjalaflokkunarkerfi þróuð til flokkunar á skjölum í 

pappírsformi. Miklar tækniframfarir urðu á 20. öld. Þær leiddu m.a. til þess 

að skjalamagn óx og varð umfangsmeira bæði á pappír og í rafrænu formi. 

Það varð til þess að auka enn frekar þörf fyrir skjalaflokkunarkerfi (Cisco og 

Jackson, 2005). 

Flokkunarvísindi (taxonomy) fjalla um lögmál, lög og reglur bundinnar 

flokkunar og hún er einn liður í skjalastjórn (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 
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2004). Hugtakið flokkun (classification) hefur verið skilgreint sem 

„kerfisbundin greining og skipan starfsemi og/eða skjala í flokka samkvæmt 

röklega mótuðum venjum, aðferðum og verklagsreglum sem gilda í kerfi― 

(Staðlaráð Íslands, 2005, bls. 11). 

Skjalaflokkunarkerfi eru grundvöllur rafrænna skjalastjórnarkerfa (electronic 

records management systems) (CECA, 2008; Gregory, 2005). Þau þurfa að vera 

hluti af rafræna skjalastjórnarkerfinu til þess að hægt sé að flokka og skipu-

leggja skjöl á samræmdan hátt (Morelli, 2005). Þegar skjöl eru skráð í rafræn 

kerfi eru þau um leið flokkuð kerfisbundið og þeim jafnframt raðað í 

samræmi við skjalaflokkunarkerfi (Kristjana Kristinsdóttir o.fl., 2009a). 

Skjalaflokkunarkerfi er því undirstaða skráningar, röðunar og frágangs skjala 

(Þjóðskjalasafn Íslands, 2009).  

Skjalaflokkunarkerfið nær til skjala sem tilheyra málasöfnum, þ.e. festra 

upplýsinga í rafrænu formi og á pappír. Málasöfn hafa að geyma flest öll 

skjöl, að bókhaldsgögnum undanskildum, án tillits til forms, svo sem aðsend 

og útsend bréf, þar með talin föx og tölvupóst, ásamt fylgiskjölum mála. Enn 

fremur teljast til málasafns fundargerðir, samningar, orðsendingar innanhúss, 

minnisblöð og -punktar, greinargerðir, kannanir, áætlanir, skýrslur og þess 

háttar gögn sem unnin eru á vegum skipulagsheildar. Þá eru verk- og 

starfsferlar, verklagsreglur og fyrirmæli til starfsmanna einnig hluti af 

málasafni svo og kynningar- og fræðsluefni sem gefið er út af eða á vegum 

skipulagsheildar. Skjalaflokkunarkerfi kortleggur jafnframt skráða þekkingu 

vinnustaðarins og gefur yfirlit yfir starfsemina eins og hún er á hverjum tíma. 

Það leiðir af sér að endurskoða þarf skjalaflokkunarkerfi m.t.t. þróunar og 

breytinga sem eiga sér stað hjá skipulagsheild í tímans rás (Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2008). 

Skjalaflokkunarkerfum er ætlað að tryggja samræmda flokkun skjala og 

stuðla að skilvirkri endurheimt þeirra. Hætta er á að skjöl glatist við manna-

skipti eða finnist ekki í fjarveru starfsmanns séu þau flokkuð á ósamræmdan 

hátt eftir höfði einstakra starfsmanna. Tilgangur skjalaflokkunarkerfa er 

jafnframt að ná saman skjölum sem varða sama mál og halda saman skyldum 

eða sambærilegum málum þannig að tenging á milli þeirra sé skýr (CECA, 

2008; Jones, 2008). Með því móti á að vera hægt að rekja gang máls eða 

verkefnis frá upphafi til loka. Með skjalaflokkunarkerfi er því tryggt rétt 

samhengi upplýsinga þannig að skjöl sem varða sama mál og lýsa því liggja 

saman og finnast á sama stað (Kristjana Kristinsdóttir o.fl., 2009b).  

Notkun skjalaflokkunarkerfis er mikilvirkasta leiðin til þess að stuðla að 

yfirsýn og öruggu aðgengi skjalanna en lögum samkvæmt þurfa skjöl 

opinberra aðila að vera aðgengileg þannig að hægt sé að hafa yfirsýn yfir 
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afgreiðslu mála. Þá þurfa bæði opinberir aðilar og einkafyrirtæki að virða 

persónuvernd og skjalaleynd í samræmi við lög. Mikilvæg lög er varða upp-

lýsingar, skjöl og skjalahald eru lög, nr. 66/1985, um Þjóðskjalasafn Íslands 

ásamt síðari breytingum; upplýsingalög, nr. 50/1996; stjórnsýslulög, nr. 

37/1993 og lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, nr. 

77/2000 (sjá einnig Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2006). 

Aðferðir sem notaðar hafa verið við skjalaflokkun eru margskonar. Nýrri 

rit og leiðbeiningar um skjalastjórn mæla hins vegar með því að skjala-

flokkunarkerfi endurspegli starfsemi og athafnir (functional classification scheme) 

skipulagsheildarinnar þar sem þau verða til (CECA, 2008; Jones, 2008; 

Morelli, 2005; Staðlaráð Íslands, 2005).  

Rök hafa verið færð fyrir því með rannsóknum að mikilvægt sé að hafa 

starfsfólk með í ráðum þegar verið er að hanna skjalaflokkunarkerfi fyrir 

vinnustaðinn (Gregory, 2005; Kibby, 2005; Smyth, 2005; Williams, 2005). 

Enn fremur hefur verið sýnt fram á nauðsyn þess að haft sé samráð við lykil-

aðila innan skipulagsheildar og álit þeirra fengið varðandi uppbyggingu 

kerfisins (Cisco og Jackson, 2005; Morelli, 2005). Það kemur heim og saman 

við niðurstöður rannsóknar sem gerð var á rafrænum skjalastjórnarkerfum á 

Íslandi, þ.e. þann hluta hennar sem gaf upplýsingar um sjalaflokkunarkerfi og 

notkun þeirra. Sú rannsókn fór fram á árunum 2001-2005 og 2008. Við 

gagnaöflun var rætt við 46 viðmælendur í 14 fyrirtækjum og stofnunum og 

140 vinnustöðvar innan þeirra heimsóttar (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2007; 

2009; Gunnlaugsdóttir, 2008). Auk mikilvægi þess að starfsfólk tæki virkan 

þátt í gerð skjalaflokkunarkerfisins kom fram að nauðsynlegt væri að starfs-

fólk fengi haldgóða þjálfun og hjálp við að nota skjalaflokkunarkerfið. 

Annars þóttu þau flókin og óhæf til notkunar.  

Aðferðafræði 

Á árunum 1986-2006 vann starfsfólk hjá ráðgjafarfyrirtækinu Gangskör sf. 

kannanir á upplýsinga- og skjalamálum liðlega 100 skipulagsheilda. Sjö 

bókasafns- og upplýsingafræðingar stofnuðu fyrirtækið árið 1986 en tveimur 

árum síðar höfðu fimm þeirra að mestu horfið til annarra starfa (Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 1996). Kristín Ólafsdóttir og Jóhanna Gunnlaugsdóttir 

störfuðu sem óháðir ráðgjafar í fullu starfi hjá fyrirtækinu í hátt á annan 

áratug.  

Í könnununum var gögnum um ástand skjalamála hjá skipulagsheildunum 

safnað og allir þættir upplýsinga- og skjalamála skoðaðir á vettvangi. Gagna-
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safnið sem eftir liggur er mikið af vöxtum og frumgögnin eru í formi hand-

skrifaðra stílabóka, blokka og blokkarblaða. Að könnun aflokinni var stjórn-

endum lang oftast afhent skýsla eða greinargerð í rituðu formi um ástand 

upplýsinga- og skjalamála ásamt tillögum um úrbætur fyrir hvern einstakan 

verkþátt. Í þessari grein verður einungis fjallað um einn tiltekinn verkþátt 

innan skjalastjórnar. Hann er flokkun skjala í rafrænu formi og á pappír í 

samræmi við skjalaflokkunarkerfi. Annars vegar verður rætt hvort slíkur 

háttur var viðhafður eða ekki á vinnustaðnum og hins vegar hvert viðhorf 

starfsfólks var til slíkra kerfa sem vinnutækis.  

Skipulagsheildirnar sem hér um ræðir voru 75 talsins. Þær voru bæði 

stórar og smáar miðað við íslenskan veruleika, tilheyrðu hinum ýmsu 

rekstrarformum, töldust til einkafyrirtækja, opinberra fyrirtækja/stofnana svo 

og félaga og félagsamtaka og féllu undir allflesta bálka þá sem tilgreindir eru í 

ÍSAT2008: Íslenskri atvinnugreinaflokkun (Hagstofa Íslands, 2009). Fjöldi starfs-

fólks innan skipulagsheildanna sem stundaði skjalahald, skrifstofufólk og 

sérfræðingar af margvíslegu tagi, var frá fjórum og upp í 1000 u.þ.b.  

Eigindleg aðferðafræði var notuð við framkvæmd kannananna á vinnu-

stöðunum og hentar hún vel við athuganir sem þessar á vettvangi (Bellinger, 

Bernhardt og Goldstucker, 1976; Berg, 1989; Bogdan og Biklen, 2003; Glaser 

og Strauss, 1968; Gorman og Clyton, 1997; Mitchell, 1998). Þrjár 

mismunandi aðferðir voru notaðar við gagnaöflun hvað varðaði skjala-

flokkun. Í fyrsta lagi voru opin viðtöl tekin við starfsfólk. Í öðru lagi voru 

gerðar þátttökuathuganir þar sem athugað var hvernig starfsfólk flokkaði, 

geymdi og vistaði skjöl í pappírsformi og á tölvum. Í þriðja lagi var fyrir-

liggjandi efni s.s. reglur, leiðbeiningar og flokkunarkerfi skoðað. Þá ber að 

geta þess að kaflar um skjalaflokkunarkerfi í skýrslum og greinargerðum 

Gangskarar svo og skjalaflokkunarkerfi sem hönnuð voru á hennar vegum til 

notkunar í skipulagsheildunum er hluti af rannsóknargögnum þessarar 

rannsóknar sem nú stendur yfir og fjallað er um í þessari grein. Fjölþætt 

nálgun (triangular approach) var því notuð við gagnaöflun en talið er að hún 

gefi áreiðanlegri mynd af ástandi á vettvangi heldur en væri einungis ein 

aðferða þessara þriggja notuð (Denzin og Lincoln, 2003; Janesick, 1994). 

Leitað var upplýsinga um hvernig þetta starfsfólk flokkaði skjöl sín annars 

vegar hjá því sjálfu, með viðtölum og þátttökuathugunum, og hins vegar með 

því að spyrja lykilstarfsmenn í skjalamálum út í vinnubrögð samstarfsfólks 

þar sem ekki var hægt að koma því við að ræða við alla skjalahaldara vegna 

stærðar skipulagsheildar.  

Tveir starfsmenn Gangskarar, Kristín og Jóhanna, heimsóttu jafnan allar 

starfseiningar, deildir, svið og útibú eftir því sem við átti m.t.t. stærðar skipu-
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lagsheildanna og könnuðu ástand hvað varðaði skjölin. Heimsóknirnar voru 

skipulagðar í samráði við tengilið í hverri skipulagsheild sem venjulega gegndi 

lykilhlutverki í skjalamálum vinnustaðarins. Í viðtölum var það vinnulag að 

jafnaði viðhaft að önnur sá um að taka viðtalið en hið skrifaði jafnóðum 

niður það sem um var rætt. Þó kom fyrir að sú sem skrifaði nótur spyrði út í 

einstök atriði eða fylgdi samræðum spyrjanda og viðmælanda eftir. Í þátt-

tökuathugunum skoðuðu starfsmenn Gangskarar m.a. hvernig skjöl voru 

geymd (flokkuð eða óflokkuð) í skjalaskápum, -skúffum, -hillum og -

möppum og enn fremur hvernig starfsfólk flokkaði, vistaði og geymdi skjöl í 

tölvum vinnustaðanna. Það var allt fært til bókar á meðan á þátttöku-

athugunum stóð. Í heimsóknunum söfnuðu starfsmenn Gangskarar jafn-

framt ýmsu fyrirliggjandi efni sem til var skriflegt í skipulagsheildunum. Það 

efni var síðan, ásamt nótunum, notað við að gera grein fyrir ástandi mála í 

skýrslu til stjórnenda. Oftar en ekki þurfti síðan að bæta gagnasöfnunina enn 

frekar með símtölum og tölvupóstssamskiptum við einstaka starfsmenn 

skipulagsheildanna.  

Til viðbótar ofangreindri gagnasöfnun var haft samband við rúmlega 

helming skipulagsheildanna á árunum 2008-2009. Það var gert í þeim tilgangi 

að afla upplýsinga um áframhaldandi notkun á samræmdum skjalaflokkunar-

kerfum sem hönnuð höfðu verið af Gangskör í samvinnu við notendur og 

áður höfðu verið innleidd hjá skipulagsheildunum.  

Skjalaflokkunarkerfi og skipulagsheildirnar 75 

Við greiningu og framsetningu upplýsinga úr gagnasafninu hvað varðar sam-

ræmd skjalaflokkunarkerfi í skipulagsheildunum 75 komu eftirfarandi niður-

stöður í ljós: 

 

 Samræmt skjalaflokkunarkerfi: Tvær af skipulagsheildunum 75 

notuðu samræmt skjalaflokkunarkerfi þegar frumkönnun fór fram. 

 Skjalaflokkunarkerfi í einstökum deildum: 13 af skipulagsheildunum 

75 notuðust við skjalaflokkunarkerfi sem höfðu verið hönnuð til 

notkunar í einstökum deildum skipulagsheildanna þegar 

frumkönnun átti sér stað. 

 Samræmt skjalaflokkunarkerfi unnið af Gangskör: 68 af skipulags-

heildunum 75 nýttu sér þjónustu Gangskarar við hönnun á nýju 

samræmdu skjalaflokkunarkerfi í kjölfar skýrslu/greinargerðar. 

Þessar 68 skipulagsheildir samanstóðu af 17 ríkisstofnunum/-fyrir-
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tækjum, 20 borgar- og bæjarstofnunum/-fyrirtækjum, 24 einka-

fyrirtækjum og 7 félögum/félagasamtökum. 

 Safn yfirstjórnar sett upp samkvæmt nýju skjalaflokkunarkerfi: 64 af 

skipulagsheildunum 68 nýttu sér þjónustu Gangskarar við 

uppsetningu skjalasafns yfirstjórnar eftir að drög að skjala-

flokkunarkerfi fyrir viðkomandi skipulagsheild höfðu verið unnin í 

samvinnu við starfsmenn Gangskarar. 

 Söfn fleiri deilda auk yfirstjórnar sett upp samkvæmt nýju skjala-

flokkunarkerfi: 44 af skipulagsheildunum 68 nýttu sér þjónustu 

Gangskarar við uppsetningu fleiri skjalasafna auk skjalasafns 

yfirstjórnar. 

 Söfn annarra deilda en yfirstjórnar sett upp samkvæmt nýju skjala-

flokkunarkerfi: Fjórar af skipulagsheildunum 68 nýttu sér þjónustu 

Gangskarar við uppsetningu annarra skjalasafna en skjalasafns yfir-

stjórnar. 

 

Á árunum 2008-2009 var haft samband við 36 skipulagsheildanna 68 sem 

höfðu nýtt sér þjónustu Gangskarar við hönnun á nýju samræmdu skjala-

flokkunarkerfi. Þetta voru sjö ríkisstofnanir/-fyrirtæki, átta borgar- og 

bæjarstofnanir/-fyrirtæki, 15 einkafyrirtæki og sex félög/félagasamtök. Í ljós 

kom að 35 skipulagsheildanna af þeim 36, sem haft var samband við, notuðu 

enn skjalaflokkunarkerfin við flokkun skjala í þeim deildum sem í upphafi 

höfðu innleitt kerfin. Ein þeirra, einkafyrirtæki, hafði lagt notkunina niður í 

kjölfar sameiningar. Einungis 21 skipulagsheildanna 35 sögðust þó hafa 

haldið innleiðingunni áfram í fleiri deildum eftir að starfi Gangskarar lauk. 

Allar skipulagsheildirnar 35 höfðu gert einhverjar breytingar eða viðbætur á 

skjalaflokkunarkerfunum og þróað þau í samræmi við breyttar þarfir sem 

orðið höfðu samfara nýjum og breyttum verkefnum innan skipulags-

heildanna.  

Aðrar aðferðir við flokkun skjala 

Í könnunum Gangskarar kom í ljós að algengast var að starfsfólk notaði ekki 

samræmt skjalaflokkunarkerfi við flokkun skjala. Það geymdi pappírsskjöl, 

bæði þau sem urðu til innanhúss og þau sem bárust frá utanaðkomandi 

aðilum, á ósamræmdan hátt í skjalaskápum, -skúffum, -hillum og -möppum. 

Þá var skjölum sama máls eða verkefnis oft ekki haldið saman sem hafði í för 
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með sér að heildaryfirlit yfir gang mála eða verkefna skorti. Skjölin voru þá 

oftast óflokkuð.  

Við frumkönnum kom í ljós að u.þ.b. 15% starfsfólksins notaði svokallað 

stafrófskerfi sem það bjó til eftir eigin höfði við fyrirkomulag/flokkun 

pappírsskjala. Þá raðaði það skjölum/málefnum/verkefnum í stafrófsröð 

eftir heitum fyrirtækja, verkefna, staða, einstaklinga o.s.frv. og geymdi þau í 

skjalaskúffum eða -skápum. Með því móti var skjölum sama máls/verkefnis 

að einhverju leyti haldið saman.  

Rafrænum skjölum, sem urðu til innanhúss, var gefið tiltekið heiti sem 

starfsfólk taldi sig geta fundið skjölin eftir síðar og virtist þá flokka skjölin 

samkvæmt þeim. Algeng heiti skjala voru annars vegar nafn fyrirtækis, 

stofnunar, félagasamtaka, einstaklings o.þ.h. og hins vegar tegundarheiti 

skjals s.s. fjárhagsáætlun, samningur, ársskýrsla eða augljós skammstöfun fyrir 

tilteknar skjalategundir. Algengt var að starfsfólk prentaði rafræn skjöl út og 

geymdi einnig sem pappírsskjöl. Í sumum tilvikum geymdi það útprentuðu 

skjölin með máli í pappírsskjalasafni. Tölvupóstur í innhólfum og úthólfum 

tölvupóstkerfanna, ásamt viðhengjum, var ýmist geymdur óflokkaður eða 

starfsfólk flokkaði hann á ósamræmdan hátt eftir eigin aðferðum sem voru af 

margvíslegu tagi. Aðspurðir töldu starfsmenn að erfitt væri fyrir samstarfs-

fólk að finna skjöl á skrifstofu/starfsstöð eða í tölvu viðkomandi í veik-

indum, afleysingum og við mannaskipti. 

Viðhorf starfsfólks til skjalaflokkunarkerfa 

Ástæður þess að fá skjalaflokkunarkerfi voru í notkun í skipulagsheildunum 

þegar Gangskör framkvæmdi kannanirnar virtust aðallega tvenns konar. 

Annars vegar þekktu hvorki stjórnendur né annað starfsfólk til þeirra fyrir-

bæra og hins vegar, þ.e.a.s. þó svo að starfsfólk þekkti til þeirra, þóttu þau oft 

flókin og lítt notendavæn. Þá kom það einnig í ljós að þegar starfsfólki þótti 

kerfin flókin og ekki notendavæn var ástæðan venjulega sú að starfsfólki 

hafði ekki verið kennt að nota kerfin á réttan hátt og lítill eða enginn tími 

hafði verið ætlaður til þjálfunar og innleiðingar á kerfinu. Aftur á móti þegar 

starfsfólki var kunnugt um tilgang skjalaflokkunarkerfis var það yfirleitt 

sammála um að þau væru gagnleg og mikilvæg vinnutæki í skjalastjórn og 

hluti af skilvirkni og vönduðum vinnubrögðum. Og, þeir sem á annað borð 

höfðu lært á og tileinkað sér þetta vinnutæki, sögðu það ómissandi við vistun 

og leit að skjölum og upplýsingum. 
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Eins og fyrr greinir endurspegla skjalaflokkunarkerfi starfsemi skipulags-

heildar og þær athafnir og verkefni sem þar er fengist við. Því má segja að 

skjalaflokkunarkerfi kortleggi starfsemi skipulagsheilda. Nokkrum sinnum 

létu stjórnendur að fyrra bragði í ljós það viðhorf, þegar þeir lásu fyrstu drög 

að slíku kerfi, að eiginlega væri búið að kortleggja starfsemina. Yfirstjórnandi 

hjá stóru og rótgrónu einkafyrirtæki sem starfað hafði samfleytt frá fyrsta 

áratugi 20. aldar sagði til dæmis: „Þetta er skrýtið! Þið eruð eiginlega búnar að 

kortleggja alla starfsemina hjá okkur, allt það sem við erum að gera, bæði hér 

í höfuðstöðvunum og svo allstaðar annars staðar og úti á landi―.  

Í viðtölum við starfsfólk hjá opinberum aðilum, sem tekin voru í kringum 

árið 2000, kom oft fram að það gerði sér grein fyrir því að vegna lagaskyldu 

væri nauðsynlegt að hafa skipulag á skjölum og flokka þau á kerfisbundinn 

hátt. Stjórnandi hjá stóru opinberu fyrirtæki á sviði orkumála nefndi til dæmis 

að hann hefði nýlega kynnt sér lagaumhverfið hvað varðaði skjöl og upp-

lýsingar og áttaði sig á því að einn liðurinn væri að hafa góðan „bréfalykil―. 

Skjalaflokkunarkerfi, sem voru hönnuð af Gangskör, voru jafnan samin í 

samstarfi við starfsfólkið sem átti að nota þau. Þá voru fyrstu drög af 

efnissviðum borin undir þær deildir sem skjölin tilheyrðu og leiðréttingar og 

breytingar gerðar í samræmi við tillögur starfsfólks. Starfsfólk virtist í flestum 

tilvikum kunna þessum vinnubrögðum vel. Það kom þó fyrir að erfitt var að 

fá starfsfólk til þess að fara yfir drögin eða jafnvel að starfsmenn Gangskarar 

voru ekki nægilega vel á verði hvað samstarfið varðaði. Það hafði í för með 

sér að starfsfólk notaði skjalaflokkunarkerfin oft í minna mæli og lét það 

stundum jafnvel í ljós að réttara hefði verið að vinna þau í nánari samvinnu 

við starfsfólk og með meiri þátttöku þess í verkefninu.  

Oftast var tiltekinn lykilstarfsmaður, skjalastjóri eða sá sem bar helst 

ábyrgð á skjalamálum, aðaltengiliður Gangskarar við undirbúning og fram-

kvæmd kannana svo og frekari vinnu viðvíkjandi skjalamálin. Í ljós kom að 

væri sá starfsmaður jákvæður í garð skjalaflokkunarkerfisins, öflugur tals-

maður þess, virkur og góður notandi og tilbúin til þess að kenna öðrum voru 

aðrir starfsmenn yfirleitt tilbúnari en ella til þess að tileinka sér og nota skjala-

flokkunarkerfið. Lykilstarfsmaðurinn var einkum mikilvægur álitsgjafi við 

gerð skjalaflokkunarkerfisins. 

Umræður og samantekt 

Í upphaflegum könnunum Gangskarar í skipulagsheildunum 75 á árunum 

1986-2006, kom í ljós að í stærstum hluta þeirra (73 af 75) var ekki notast við 
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samræmt flokkunarkerfi við flokkun skjalanna. Þó kom fyrir að samræmd 

flokkunarkerfi væru notuð innan einstakra deilda skipulagsheildanna (13 af 

75). Í kjölfar kannana Gangskarar hjá skipulagsheildunum þáðu 68 þeirra 

þjónustu hennar við að útbúa samræmt skjalaflokkunarkerfi fyrir skjöl 

skipulagsheildanna. Allar þessar 68 skipulagsheildir nýttu sér aðstoð Gang-

skarar við að flokka skjöl og setja upp skjalasöfn, eitt eða fleiri, í samræmi við 

skjalaflokkunarkerfið. Á árunum 2008-2009 var aftur haft samband við 36 

skipulagsheildir af þeim 68 sem Gangskör hafið áður unnið skjalaflokkunar-

kerfi fyrir til þess að kanna áframhaldandi notkun kerfanna. Þá kom í ljós að 

35 þeirra notuðust enn við upphafleg skjalaflokkunarkerfi þó með viðbætum 

og breytingum sem gerðar höfðu verið vegna nýrra verkefna og þróunar í 

rekstri. 

Þegar starfsfólk notaði ekki samræmt skjalaflokkunarkerfi við flokkun 

skjala voru skjöl ýmist geymd óflokkuð eða starfsfólk flokkaði þau eftir eigin 

höfði og hver notaði sitt eigið einstaklingsbundna flokkunarkerfi. Skjölin 

voru því geymd á ósamræmdan hátt sem hafði í för með sér að oft var ekki 

hægt að átta sig á afgreiðslu mála frá upphafi til loka og erfitt var fyrir 

samstarfsfólk að finna upplýsingar í fjarveru skjalahaldara. Þetta er í samræmi 

við rannsókn sem gerð var á Íslandi ár árunum 2001-2005 og 2008 (Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2009). 

Í ljós kom að ástæða þess að lítið var um samræmd skjalaflokkunarkerfi í 

skipulagsheildunum við upphafskannanir Gangskarar reyndist vera sú að 

ýmist þekkti starfsfólk ekki til slíkra kerfa eða því þótti þau ekki notendavæn. 

Í þeim tilvikum hinsvegar þegar starfsfólk þekkti til kerfanna, skyldi 

tilganginn með þeim, hafði fengið þjálfun í notkun þeirra og tileinkað sér þau 

við vinnu sína taldi það kerfin ómissandi hjálpartæki í skjalastjórn og lið í 

skilvirkri vinnu. Rök hafa verið færð fyrir því í rannsóknum að þjálfun og 

fræðsla er mikilvægur innleiðingarþáttur þegar taka á í notkun kerfi sem 

skipuleggja skjöl og upplýsingar í skipulagsheildum (Fjermestad og Hiltz, 

2001).  

Stjórnendur gerðu sér grein fyrir því að við gerð skjalaflokkunarkerfis 

væri starfsemi skipulagsheildarinnar jafnframt kortlögð enda endurspegla slík 

kerfi málefni og verkefni sem fengist er við í skipulagsheild. Starfsfólk, 

einkum opinberra fyrirtækja, áttaði sig á að skjalaflokkunarkerfi mynduðu 

grunn að skilvirku skjalahaldi í samræmi við lög.  

Brýnt er að leggja áherslu á að skjalaflokkunarkerfi skipulagsheildar sé 

hannað í samvinnu við starfólkið sem á að nota þau. Það kom fram í við-

tölum við starfsfólk og er í samræmi við aðrar rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á sama sviði (Gregory, 2005; Kibby, 2005; Smyth, 2005; Williams, 
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2005). Loks var áberandi að hlutverk lykilstarfsmanns, sem tók þátt í hönnun 

og innleiðingu skjalaflokkunarkerfisins og var góður talsmaður þess, skipti 

sköpum varðandi almennari notkun á kerfinu. Það sýna enn fremur athuganir 

Cisco og Jackson (2005) og Morelli (2005).  

Kerfisbundin flokkun skjala og notkun á samræmdu skjalaflokkunarkerfi 

er undirstaða skilvirkrar upplýsinga- og skjalastjórnar hjá skipulagsheildum. 

Skilvirk skjalastjórn hefur í för með sér vönduð vinnubrögð og um leið 

árangursríkari stjórnun. Hún er skipulagsheildum einnig hjálp í að standast 

lagakröfur.  

Sé samræmdu skjalaflokkunarkerfi ekki til að dreifa í skipulagsheild er 

hætta á að aðgengi að skjölum sé ótryggt og verndun upplýsinga ekki í sam-

ræmi við það sem viðundandi getur talist. Vettvangskannanir á skjalaflokkun 

á vinnustöðum skilgreina og leggja til mikilvæg atriði sem geta stuðlað að 

bættri og áreiðanlegri hönnun og notkun samræmdra skjalaflokkunarkerfa og 

þar með skilvirkri skjalastjórn. Í því felst gildi slíkra kannana. 
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Library and information scientists. 
Professional development 

 
Stefanía Júlíusdóttir 

 

In this presentation librarianship is established as the profession of libraries 

and information centres. The development of librarians in Iceland is analysed 

according to Abbott‘s theory on the system of professions (1988), and 

questions raised concerning future prospects of library and information 

science in light of social and technological changes. 

The library profession 

Distinguishing between professions and occupations is not a simple matter. 

General dictionaries give quite similar definitions of these two words 

(Guralink, 1980; Hornby, Gatenby & Wakefield, 1960; Stein & Flexner, 

1992) and the same applies to the Icelandic words ―stétt, fag, fagfélag, faglærður, 

fagmaður, etc.‖ (Mörður Árnason, 2002), although an occupation is broadly 

speaking, considered a wider term than a profession which is usually con-

sidered to require more, or even, higher education. In Iceland, librarians by 

now titled library and information scientists are the only occupational group 

with special higher education aimed at preparing them for high powered 

professional positions in libraries and information centres. They are 

moreover, by law the only ones with the right to the above noted title (Lög 

um bókasafnsfræðinga nr. 97/1984). 

Abbott argues that evolution of professions is caused by their inter-

relations, which in turn depends on the way professional groups control their 

knowledge and skills. The control is accomplished either by directly 

controlling the working group‘s techniques as done by the occupational 

groups of the crafts, or by control of abstract knowledge. And from the 

system of abstract knowledge practical skills are developed, that can be 

delegated to other workers. To Abbott the abstract system of knowledge is 

what keeps professions apart from occupations. Because by use of an 
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abstract system of knowledge, problems and tasks can be redefined, new 

problems taken on and old ones defended from intruders; thereby 

abstraction enables survival in the competitive system of professions 

(Abbott, 1988). Librarianship does possess the special knowledge of syst-

emizing information and knowledge, which can be abstracted for application 

in quite different situations. An example is the successful use of some of the 

basic principles of librarianship for records management (RM). These two 

areas are dissimilar enough for an abstraction and an adaptation to have to 

take place so that some of the principles of librarianship are usable 

successfully in RM.  

Still another criterion is that a profession must serve a vital need of the 

population (Broddason, 1994). In demographic societies library staff together 

with records managers and archivists of the public sector, serves such a need 

by ensuring and providing systematic access to knowledge and information 

for the public both to secondary i.e. published material and primary material 

in the form of public records, according to legal stipulations. This view is 

reflected in the argument of Thorhauge, Larsen, Thun & Albrechtsen that 

one of the key roles of public libraries is to be ―an active partner in safeguarding 

democracy, providing uninhabited access to all published materials…‖ (1997, p. ix). 

 By the criteria of a specialized university education, possessing special 

knowledge, and serving vital needs of the population of democratic societies‘ 

library and information scientists are the profession of libraries.  

Professional development 

The origin of professions is in the worksite, where their roles form a system 

of a working culture or ecology and they interact so that a change in one 

profession affects other professions. These changes constantly alter tasks 

and connections between professions little by little. Typically professions 

stake out jurisdictions where they are in control of developments and have 

primary access to positions. When claiming a jurisdiction a profession 

attempts among other things to gain exclusive rights to practice within the 

jurisdiction and to gain control over who is allowed to enter the profession 

through controlling training and licensing of new entrants. They teach and 

train new recruits, found professional associations, journals and newsletters, 

formally approve codes of ethics, and create a subordinate group of 

assistants who are not as thoroughly educated as the main professionals 

themselves. Changes in technology also have an effect on jurisdictions, new 
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ones are created, and some of the old ones destroyed, as has already 

happened during our times with the advent of information technology 

(Abbott, 1988).  

There are basically two ways for professions to establish themselves in a 

jurisdiction, i.e. by finding it vacant, as in the cases of newly formed or 

abandoned jurisdictions, or by fighting (Abbott, 1988). Oftentimes new 

jurisdictions give rise to new professions, but old professions can also take 

them over, thereby widening their jurisdictional sphere. However, if they are 

unable to attend both jurisdictions properly at the same time, such a move 

can lead to a loss of a part of or the entire old jurisdiction. Professions can 

invade the jurisdictions of other professions and attempt to take them over. 

To reduce the risk of invasion professions seek to gain legal monopoly on 

the work they consider to be within their jurisdictions, although in reality it 

tends to be the professional title that is monopolised and not the work itself 

(Abbott, 1988).  

The making of a professional jurisdiction of library work 

In Iceland, work in the study area began either as a recreational activity in the 

sense of being carried out in the attendants‘ spare time without pay. This was 

for instance the case in reading societies, public libraries in rural areas and 

even the National Library; or as a secondary or minor part of another work, 

this was for instance the case in school libraries, special libraries, archives 

and RM (Kristín H. Pétursdóttir & Stefanía Júlíusdóttir, 2009; Margrét 

Loftsdóttir, 1997; Páll Eggert Ólason, 1945; Ragnhildur Blöndal, 1997; 

Rannsóknaráð ríkisins 1976; Sigfús Haukur Andrésson, 1982; Þórdís T. 

Þórarinsdóttir, 1997). Paid jurisdictions only formed later. The first people to 

earn a living by library work were mostly those educated at the departments 

of philosophy, teachers, those with a matriculation exam, and literary figures 

(Friðrik Olgeirsson, 2004). Changes began in the 1950‘s. Early in that decade 

a couple of pioneers in Icelandic librarianship issued a publication on how to 

manage libraries (Björn Sigfússon & Ólafur Hjartar, 1952). In 1956 the 

University Librarian started teaching librarianship and training librarians to 

be in the Library (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2006b). Thus, the origin of the 

Icelandic library professional initiated in the workplace as argued by Abbott 

(1988). The year 1955 saw the first Icelandic act on public libraries (Lög um 

almenningsbókasöfn nr. 42/1955). 
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Shortly after teaching librarianship started the first sign of staking out a 

jurisdiction appeared with the foundation of The Icelandic Library 

Association in 1960. Only three of the 37 founding members had education 

in librarianship, many were educated at departments of philosophy, the 

Teachers College and matriculation schools (Friðrik Olgerisson, 2004; 

Guðrún Karlsdóttir, 1987). The second sign was the foundation of The 

Association of Professional Librarians in 1973. The founding members 

counted 15 out of 30 eligible in the country. According to the laws of the 

Association entrance requirements were a BA-degree in librarianship from 

the University of Iceland or elsewhere. Subsequently professional librarians 

started to inform on the importance of their profession and to make claims 

for priority of library positions (Friðrik Olgeirsson, 2004).  

Public and school libraries 

The first fight for a library jurisdiction manifested itself in the 10 th article of 

the bill for an amended public library act, 1962-1963, stipulating educational 

requirements of public library directors. Accordingly only those with a 

degree in librarianship, master‘s degree in Icelandic, or at least three years 

experience of library work prior to enacting the bill were to be eligible as 

public library directors. The aim was to ensure better education and 

proficiency of library staff. The minister of justice opposed the 10th article, 

arguing that limiting appointments of library directors to some imaginary 

profession of librarians, and considering making a special profession out of 

them was indeed doubtful. He furthermore pointed out that many good men 

without any education besides the matriculation exam had worked at the 

National Library (Bjarni Benediktsson, 1967; Friðrik Olgeirsson, 2004). 

Thus, the minister considered it advantageous to be able to place those 

without formal education but in need of a position in libraries. The bill was, 

passed in 1963 without the 10th article; it contained no stipulations on 

educational requirements for public library directors.  

In 1976 an amended public library act was passed. It contained an article 

stating that professional librarians had priority for positions in libraries and 

that positions of library directors should as a general rule be filled with 

professional librarians, if available, thus leaving out those with a masters 

degree in Icelandic or other non-LIS subjects, and those with experience of 

public library work. Moreover, those with a university degree in librarianship 
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gained exclusive rights to the title: professional librarian with the 1984 Act 

on professional librarians (Lög um bókasafnsfræðinga nr. 97/1984).  

These developments resulted in the unfortunate situation that those who 

founded librarianship in Iceland by starting library education, compiling 

necessary handbooks and founding their professional association, were 

neither eligible to join the Association of Professional Librarians nor were 

they, by law, eligible for head positions in public libraries. Some had at least 

one year of education in librarianship at the University of Iceland, but had 

majored in other subjects, such as Icelandic, furthermore some had taught or 

were still teaching courses at the Programme of Librarianship. The irony of 

this situation was that graduates of one-year LIS-programmes abroad, who 

might have no further university education, were eligible as members of the 

Association of Professional Librarians in Iceland, to call themselves pro-

fessional librarians and for head positions in public libraries. While those 

with a one year education in librarianship at the University of Iceland in 

addition to further university education were not. This caused indignation 

and anger expressed publicly (Steingrímur Jónsson, 1984). 

The second jurisdictional fight was brought on by the 1974 Primary 

School Act (Lög um grunnskóla nr. 63/1974) stipulating library services, 

whereupon professionally educated librarians invaded the jurisdiction of 

teachers who had attended primary school libraries, oftentimes without extra 

pay. They claimed ongoing control of the jurisdiction built on their teaching 

knowledge and may have felt that it was theirs by tradition, while librarians 

did so based on their knowledge of librarianship. A regulation on primary 

school libraries missing, the Minister of Education issued a Letter 15th of 

May 1984, stating that teachers with an additional education of 30 credits in 

Primary School Librarianship and likewise librarians with an additional 

education in pedagogic of 30 credits were entitled to work as primary school 

librarians. Thereby a settlement was enforced whereby the contestants 

shared the jurisdiction. At the time this jurisdiction seemed to be important 

and the fight for it between the two contestants was publically visible 

(Friðrik Olgeirsson, 2004). On hindsight the jurisdiction of primary school 

libraries has not been very important for professionally educated librarians 

because primary schools with a high enough number of students to receive 

finances sufficient to employ a full time school librarian have not been many. 

Initially grammar school libraries were operated by students and 

sometimes owned by their associations. Some teachers also worked there 

often without pay. This changed with the 1970 Grammar School Act (Lög 

um framhaldsskóla, nr. 12/1970) stipulating that grammar schools should 
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have staffed libraries and regulation (Reglugerð um framhaldsskóla nr. 

23/1991) stipulating that a professional librarian also educated as teacher be 

director. A professional jurisdiction of grammar school librarians started 

forming with the hiring of the first LIS-graduate in 1970 (Þórdís T. Þórarins-

dóttir, 1997). While the grammar schools are way fewer in number they are 

larger than many primary schools and thus more likely to offer full time 

positions in their libraries. The regulatory stipulation of staffing them with a 

librarian was clearly important for LIS-graduates who have filled these 

positions apparently without a dispute or fight.  

National and university libraries 

Even the National Library, founded in 1818 and opened for service in 1825, 

was not an independent professional jurisdiction at first. During its early 

years two superior magistrates were in charge of the library without extra 

pay, the third one however considered himself too busy and a superior court 

judge took over. The Library was housed in the attic of the Reykjavík 

Cathedral. During the winter of 1847-1848 the Cathedral underwent repair 

and it had to be put into storage. When moved back it became necessary to 

hire a paid staff member to shelf the collection whereupon he attended the 

library part time. He had a matriculation exam and was the only staff 

member from 1848-1887. The National Librarians and most other staff 

members were educated in the arts many form philosophy departments; 

many had degrees in the Icelandic language or other languages (Guðrún 

Karlsdóttir, 1987; Páll Eggert Ólason, 1945). There was and still is no 

regulatory stipulation on the education or knowledge of the National 

Librarians (Lög um Landsbókasafn Íslands nr. 38/1969; Lög um Lands-

bókasafn Íslands – Háskólabókasafn nr. 71/1994). By the early 20th century, 

staff members educated at philosophy departments had established them-

selves in the top positions. By tradition they held that ground to the beg-

inning of the 21st century although librarians were hired for professional 

library work. Thus, around 1990 only about 26% of the National Library‘s 

positions were held by professional librarians while around 50% had another 

university education (Stefanía Júlíusdóttir, 1994, 2007). 

For decades, the University of Iceland remained the only university in the 

country. Its library was established in 1940 (Páll Sigurðsson, 1986) and there 

teaching of librarianship was initiated (see above). By law the University 

Librarian had to have special knowledge in librarianship (Lög um Háskóla 
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Íslands nr. 84/1970). When the number of universities increased LIS-

graduates took over the jurisdiction of the new university libraries seemingly 

without a fight (Stefanía Júlíusdóttir, 2007). The National Library of Iceland 

and the University Library were amalgamated in a new building in 1994. 

Their present act has no stipulation on education of the National Librarian 

(Lög um Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn nr. 71/1994), but since 

the 1st of April 2002 the National Librarians have been professionally 

educated librarians.  

Special libraries and RM 

Before the 1970‘s special library work most often formed a part of the work 

duty of some employee of the institution; i.e. secretaries, subject specialists, 

and sometimes departmental heads. In 1976, only five of the fourteen 

technology and science libraries employed a full time staff member of those 

two were educated in librarianship. That year the Icelandic Research Council 

issued a publication on the state of the organization of information services 

in Iceland and put forward proposals for improvements. Amongst them that 

the Research Council use its influence to have more special libraries or 

information departments established, and one of two priorities was that staff 

members, especially trained for such work be employed (Rannsóknaráð 

ríkisins, 1976). This called for an increase in the number of special librarians. 

During the winter of 1973-1974, a course in special librarianship was offered 

at the Programme of Librarianship at the University of Iceland for the first 

time. The availability of LIS-graduates with some education in special 

librarianship undoubtedly paved their way to these positions (Kennsluskrá 

Háskóla Íslands 1973-1974, 1973). By 1989, the number of special libraries 

had roughly tripled and around half of their staff had LIS-education (Stefanía 

Júlíusdóttir, 1994, 2007). There was no fight over the jurisdiction of special 

librarianship on the contrary LIS-graduates were called for to work there in 

the mid seventies.  

Around the turn of the millennium, librarians increasingly immigrated to 

RM an area emerging as a special jurisdiction (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 

2006a; Stefanía Júlíusdóttir, 1997). This has been very important for library 

and information scientists, because of the increase in good and well paid 

career opportunities and because in the public eye it created the image of 

librarians as records managers judging by job advertisements for professional 

librarians as records managers. This development has however not happened 
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without a fight. Historians felt that the jurisdiction of RM was theirs due to 

their education in archival management at the University of Iceland and 

perhaps also by tradition. That conflict is still ongoing (Alfa Kristjánsdóttir, 

2008; Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2008; Hrafn Sveinbjarnarson, 2008a, 2008b, 

2008c; Óli Gneisti Sóleyjarson, 2008a, 2008b).  

Other developments 

In accordance with Abbott‘s theory (1988), a code of ethics for library work 

was formally approved and education for a subordinate group of assistants 

established later on. The professionally educated librarians established 

education for a subordinate group of assistants, the library technicians at one 

of the grammar schools in Reykjavík (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2006). In the 

mid 1990‘s an Ethics Committee was established to deal with ethical pro-

blems. Interestingly few if any ethical problems have been reported to the 

committee (Áslaug Óttarsdóttir, 2006; Siðareglur Upplýsingar – Félags 

bókasafns- og upplýsingafræða, 2007).  

Since work in libraries and RM became professionally important, 

development of staffing has been according to Abbott‘s theory on the 

system of professions (1988), with attempts to gain occupational rights in the 

jurisdiction, seeking legal monopoly over the professional title, formally 

approving ethical codes, and immigrating to the new jurisdiction of RM.  

However, in the late 1990‘s unexpected happenings began. The position 

of the Director of Public and School Libraries at the Ministry of Culture and 

Education established by the 1955 Public libraries act, was discontinued in 

the 1997 Public libraries act, whereupon these library types were left without 

a professional representative fighting for their cause inside the Ministry. 

Since then, beginning with the 1997 act itself all regulatory stipulations on 

libraries and/or LIS-educated library staff have been removed (Lög um 

almenningsbókasöfn nr. 36/1997; Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008; Lög 

um grunnskóla nr. 91/2008; Lög um Landsbókasafn Íslands – Háskóla-

bókasafn nr. 71/1994). Thereby LIS-graduates no longer have primary access 

to library positions and most of the fences protecting their jurisdiction have 

been removed leaving it open for invasion. The only remaining protection is 

legal monopoly on the title Library and Information Scientist, not seemingly 

respected much, since applicants do not even bother to turn up to collect 

their certificates at the Ministry (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2004).  
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Amongst further developments along these lines is the foundation of 

Upplýsing, the Icelandic Library and Information Science Association. By its 

foundation the Association of Professional Librarians was discontinued and 

so were other associations in the library sector. Whereupon university 

educated librarians have no association of their own dealing with 

professional matters, but are rather a part of an association similar to the 

former Icelandic Library Association. Although they still have a trade union 

handling wage negotiations. There have even been discussions on dis-

continuing that and handling wage negotiations jointly with other 

professionals. 

In addition, the 2001 wage agreement for primary school teachers, has a 

clause whereby the headmaster may use teachers‘ working hours on work 

other than teaching provided that it is related to their teaching (Nýr 

kjarasamningur ..., 2001). In many cases, it would seem ideal to have teachers 

not filling their teaching quota work in the library. The effects would be to 

limit librarians‘ chances of obtaining positions in primary school libraries.  

Yet another development with the potential of limiting carer prospects of 

librarians is the latest government policy on the information society. While 

previous such statements emphasized the role of libraries and information 

centres (Ísland, 1996), there is no mention of their role in the information 

society in the latest one (Ísland, 2008).  

Surprisingly around the millennium 2000 when the LIS-profession was 

maturing and more LIS-graduates were available regulatory stipulations on 

LIS-education of library staff weakened considerably. The 1976 Public 

libraries act, which coupled with the 1984 Librarians act, was close to 

securing professional librarians monopoly on positions of public library 

directors and other authoritative positions was as it seems given up without a 

fight, or at least without a publicly visible one. The same goes for the 

changes regarding primary school libraries, while the co-operative group of 

grammar school librarians protested the disappearance of libraries from that 

act (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2008). Likewise, the position of Director of 

Public and School Libraries seems to have disappeared without a fight. The 

changes in the Public Libraries Act have already had effect on how head 

positions are filled in public libraries.  
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The effects of new technology 

In accordance with Abbott´s theory (1988) technology has formed new jobs 

for LIS-graduates. Initially those of database searchers, systems librarians and 

database managers for instance. For a while this widened their jurisdiction 

and increased their importance. But the effects of further technological 

developments have been gigantic and negative for career opportunities of all 

occupational groups in libraries; tasks have disappeared because of 

automation. All three primary work clusters within the jurisdiction of LIS-

graduates described by Carson (2002) and Watson-Boone (1998), as being 

collection development, organization and services have diminished and some 

considerably; some because the new technology facilitates co-operation and 

co-use of library work on a worldwide scale, others because technology 

provides end users with possibilities of self service. This has resulted in 

deskilling and loss of professional power amongst LIS-graduates (Carson, 

2002; Stefanía Júlíusdóttir, 2008). If professional librarians are not watchful, 

they may lose, over to computer scientists, their grip on the systematic 

organization of knowledge and information that since ancient times has 

formed the core of library work worldwide, and in later years one of the core 

tasks of the library profession. 

Conclusion 

Professional librarians are still the profession of libraries, although govern-

mental changes in regulatory matters and the policy on the information 

society, coupled with lack of representation within the Ministry of Culture 

and Education and developments of associations have weakened the 

defences of their jurisdiction in Icelandic libraries. They still have their grip 

on systematic organization of knowledge and information for easy retrieval. 

If they stick to that jurisdiction as a whole and not just the library side of it, 

their jurisdiction becomes considerable wider with the advent of digital 

technology, although its boundaries are not as clear cut as those of libraries 

used to be. In this larger jurisdiction library- and information scientists are 

not the only professionals. The strongest competitors there are the computer 

scientists, who claim the jurisdiction of organizing digital knowledge and 

information. For the outcome to be right there has to be co-operation 

between these two professionals. 
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In the 1990‘s big Icelandic libraries complained of not being able to hire 

LIS-graduates because of their emigration to RM. Thus LIS-graduates partly 

abandoned the jurisdiction of libraries. This necessitated hiring staff with 

another university education and partly opened the library jurisdiction for 

invasion. Simultaneously projects in public libraries changed in such a way 

that a need for other professionals was created. Might the abandonment of 

jurisdiction partly be the cause for these disadvantageous developments? 

Might they have happened anyway because of social changes and different 

demands of the public? Or did the new projects come about because of an 

influence from the new professionals in libraries? Whatever the reason those 

with another university education have proved themselves in library work 

and are there to stay. 

Reflection 

These findings reflect on the one hand the effects of governmental changes 

in regulatory and policy matters that are national within Iceland, and on the 

other global changes in technological developments whereby access to 

knowledge by use of electronic technology is seen to supersede various 

human services. Both in Iceland and abroad libraries and information centres 

have been closed and superseded by digital collections accessible over the 

Internet (Harder, 2006; Stefanía Júlíusdóttir, 2007; Stefanía Júlíusdóttir 2008). 

At first this only happened in technology and science libraries. Lately such 

digital collections have been developed also for public libraries and simul-

taneously there is a trend to merge public libraries so that the service units 

will be fewer and larger (Bloomsbury Online Library, 2009; Community vs. 

cutts: Wirral Public Libraries Inquiry, 2009). After all who needs local service 

units when the material can be accessed electronically from home!  
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On subject classification and the use of 
DDC in Iceland 

 
Þórdís T. Þórarinsdóttir 

 

This paper discusses subject or library classification, gives a short outline of 

the Dewey Decimal Classification System (DDC), its introduction and use in 

Iceland. Until now just a few articles have been published in Icelandic on 

library classification. The most significant are by Jón Ólafsson (1902), Björn 

Sigfússson (1956) and Ólafur F. Hjartar (1970). 

According to Reitz (2007) classification is defined as ―the process of di-

viding objects or concepts into logically hierarchical classes, subclasses, and 

sub-subclasses based on the characteristics they have in common and those 

that distinguish them‖. Subject classification comprises classification of the 

content or subject of library items irrespective of the publishing format. In 

addition library classification ―has involved labeling materials in a collection 

according to the provisions of an inclusive, usually hierarchically arranged 

scheme‖ (Chan & Hodges, 2007, p. 309) so the material can be easily re-

trieved by the users. Subject classification can also be used as a tool for 

collection management, e.g. in acquisition, and for retrieval purposes of 

material e.g. in catalogues. Subject analysis consists of subject classification 

and indexing. The three main components of a classification system are 

schedule, tables (used in conjunction with numbers from the schedule) and 

index (terms with corresponding class numbers).  

Usually there is discrimination between two main directions in subject 

classification: broad and close classification. Broad classification is applied when a 

work is placed in a broad class. This method is mostly used when a classi-

fication system is merely used for shelving of material and an additional 

device, e.g. indexing by using subject headings, is used for more thorough 

subject analysis. Then each library item gets a notation according to a broad 

class of the pertinent system. By close classification is meant that the content 

of a given work is specified to the fullest extent possible. It might be used 

when no further subject analysis is used or even as an indexing tool in online 
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catalogues. Accordingly each item gets a very exact class number in accor-

dance with the schedules of the classification system used. 

The Dewey Decimal Classification System (DDC) 

The first edition of the DDC, named after its originator, Melvil Dewey 

(1851-1931), was published in 1876 as a pamphlet in the United States, but 

there the main principles of the system can already be found, i.e. structural 

hierarchy of subjects, decimal notations, the relative index, the first evidence 

of the tables the mnemonics as well, when consistent numbers are used for 

recurring subjects. The system has pure notation, based on the decimal 

numeration, with 10 main classes, each having 10 subclasses and so on as 

long as necessary. DDC soon gained much popularity in the United States 

and has expanded to be one of the most sophisticated classification systems 

in the world and one of the most widely used. It is now used in more than 

135 countries and has been translated into more than 30 languages, one of 

which is Icelandic. Now the system is published in two interoperable 

versions, full (for large libraries) and abridged (for small libraries). The most 

recent ones are the 22nd full English language edition (Dewey, 2003) and the 

accompanying 14th abridged edition (Dewey, 2004). Since 1993 the DDC is 

also published in electronic form, now available in the two versions. 

The roots of the Dewey system reach back in time, since the division of 

the main classes is „based on an earlier classification system (1870) devised 

by W.T. Harris, who, in turn, based his scheme on an inverted order of 

Francis Bacon´s classification of knowledge― (Chan & Hodges, 2007, p. 320), 

which explains some of the weaknesses of the system, e.g. separation of 

related disciplines: language (400) and literature (800); social sciences (300) 

and history (900).  

Dewey comes to Iceland 

The development of the use of the DDC in Iceland is interwoven with the 

establishment and development of libraries and library associations in the 

country. The Dewey system, in some form or another, is now used by all 

library types and in almost every library. Other classification systems include 

the UDC (Universal Decimal Classification) and NLM Classification (Na-

tional Library of Medicine Classification). 
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Although Iceland has a long literary culture and an ancient writing tradi-

tion it does not have a longstanding library tradition in the sense we give this 

concept today and the establishment of library associations came also much 

later about in the country than in other European countries.  

In the year 1900 Jón Ólafsson, a journalist and a publisher, introduced 

the DDC in Iceland. He had lived and worked in the United States in the 

1890s. For a while he was a librarian in Chicago, first in the Field Colum-

bium Museum and then in the Newberry Public Library, where he got 

acquainted with management of libraries and library classification according 

to the Dewey system and to library cataloguing as well (Gils Guðmundsson, 

1987; Guðrún Karlsdóttir, 1997). Shortly after Jón Ólafsson came back to 

Iceland he learned about the intention of the National Library to catalogue 

its collections and wrote the library committee a letter, where he applied for 

the job and described his plans for cataloguing and classifying the library. 

During the years 1900-1913 he actually worked on classifying and cata-

loguing the collection (Gils Guðmundsson, 1987) and managed to finish 

classifying and cataloguing its foreign books. 

Jón Ólafsson also contributed to disseminating knowledge on classifica-

tion and cataloguing in Iceland by writing a journal article (1902) with guide-

lines on the arrangement and cataloguing of small libraries. It is in fact one 

of the first written texts in Icelandic on library science and the organization 

of libraries (see also Steingrímur Jónsson, 1983). The article shows good 

understanding of the importance of professional classification and cata-

loging. There the structure of the DDC is explained in detail and there is a 

translation of the main classes and some of the subclasses, the first transla-

tion of DDC into Icelandic. Furthermore there the first options used for Ice-

landic literature are shown (Jón Ólafsson, 1902). The subdivisions for 

Icelandic literature were modified later and are now used in a different way 

(Dewey, 2002) as shown in Table 1. Jón Ólafsson is beyond dispute a 

pioneer in the field of librarianship in Iceland. 

 

Table 1. Comparison between the two Icelandic modifications of  DDC 

 

Jón Ólafsson's version from 1902 The Icelandic 2002 edition

810 Icelandic literature. General works 810 Icelandic literature
810.1 Poetry 811 Poetry

810.2 Drama 812 Drama
810.3 Fiction 813 Fiction
810.4 Collections 814 Essays
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In the DDC there is an option to give local emphasis and a shorter number 

to a specific literature. In Iceland the option is used and Icelandic literature is 

classed in 810 (instead of 839.6) and American literature in English in 820 

together with English literature instead of 810 in the English language 

edition (Dewey, 2003). 

Icelandic translations of DDC 

In Iceland education in librarianship was initiated in 1956 by dr. Björn Sig-

fússon, the University Librarian, who is considered to be the father of 

librarianship in the country. Before the middle of the 20th century therefore 

almost all employees in Icelandic libraries had ―no education in librarianship 

although many had excellent education and served their libraries well‖ (Sig-

rún Klara Hannesdóttir, 2004, p. 263). Actually only two persons graduated 

in the first half of the 20th century from library schools abroad (see Friðrik 

G. Olgeirsson, 2004, pp. 103-104). 

In the second half of the 20th century the development was faster, which 

might, at least partially, be due to the independency of the country in 1944. 

The Ministry of Education, Science and Culture (Menntamálaráðuneyti) pub-

lished in 1952 the first book in Icelandic on the organization and manage-

ment of libraries. The authors were dr. Björn Sigfússon and Ólafur F. 

Hjartar, who was the second Icelander to graduate in librarianship in 1947 

from the School of Librarianship at the University College in London (Frið-

rik G. Olgeirsson, 2004). In one chapter of Björn‘s and Ólafur‘s book (pp. 

63-72) an abridged translation of the DDC with a relative index can be 

found, the 2nd Icelandic translation, based on the 15th standard edition from 

1951 (Björn Sigfússon & Ólafur F. Hjartar, 1952). The top three levels of the 

system are shown and besides in some case the fourth level of division. The 

translation makes use of options of the system to give local emphasis by 

using a shorter notation for Icelandic language and literature and geogra-

phical area (Table 2 in the DDC). However this translation was considered 

to be too comprehensive and in 1955 a shorter and more customized one 

(translation no 3) was published in a booklet for smaller libraries (Guð-

mundur G. Hagalín, 1955). 

Until the foundation of the Librarians Association (Bókavarðafélag Ís-

lands) in 1960 librarians in Iceland had been rather isolated in their work but 

the Librarians Association was from the beginning active in enhancing 

professionalism in Icelandic libraries. One of its efforts was to adapt and 
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publish an Icelandic translation of the DDC and a manual for cataloguing as 

well (Sigrún Klara Hannesdóttir, 2004). A classification committee was 

founded in 1961. Its main task was to translate DDC into Icelandic. The first 

licensed translation and the first one in book format was published in 1970 

(translation no 4) based on the 16th and 17th (1965) unabridged editions 

(Dewey, 1970). It is however customized and heavily abridged. In 1987 a 

new translation of Dewey was published (no 5), much more exhaustive than 

the 1970 edition, based on the 11th abridged edition and on a draft of the 

12th abridged edition (Dewey, 1987). 15 years later in 2002 the National and 

University Library published a new edition. It is a translation (no 6) of the 

13th abridged edition of the system published in 1997, which is in turn based 

on the 21st unabridged edition from 1996. It is the first exact translation of 

one specific edition of the system (Dewey, 2002). As the former translations 

the Icelandic library community welcomed the new edition, which had been 

in progress for years. In the new edition full use is made of the local em-

phasis options of the system, for example in language (Icelandic 410), lit-

erature (Icelandic literature 810) and with geographical treatment expanded 

with specialized geographical tables for Iceland (–491 Iceland in DDC table 

2). Special Icelandic features are identified with # (the number sign). 

The translations of DDC into Icelandic have mostly taken long time, be-

cause it has been done as a side project along with regular work, sometimes 

so long that, when the new Icelandic translation is published a new English 

edition is already out or is coming very soon. This was the case of the 2002 

translation (Dewey, 2002), since the full 22nd edition was published in 2003 

(Dewey, 2003) accompanied by the 14th abridged edition in 2004 (Dewey, 

2004). Table 2 shows an overview of the Icelandic translations of the DDC. 

It is an interesting coincidence, that one hundred years after the first Ice-

landic translation the first full translation of one edition was published. 

 

Table 2. The Icelandic translations of  the DDC. An overview 

 
 

The scope and exhaustiveness of the various editions differ widely. It clearly 

shows the development of library and information science in Iceland and the 

constant rise of professionalism within the field.  

No Year Format Pages  Scope and exhaustiveness

1 1902 Journal article 8 Outline - part of a journal article

2 1952 Book chapter 19 Abridged but with an index

3 1955 Booklet 10 More abridged edition for small public libraries, without an index

4 1970 Book, licenced 174 Based on the 16th & 17th editions, but abridged

5 1987 Book, licenced 571 Based on the 11th & 12th abridged eds., but more abridged

6 2002 Book, licenced 993 Translation of the 13th abridged edition from 1997
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Icelandic DDC Options Used 

From the first Icelandic translation of Dewey in 1902 the local emphasis 

options with a shorter number have been used in language and literature and 

in the translation from 1952 shorter numbers for geographic areas were in-

troduced (Björn Sigfússon & Ólafur F. Hjartar, 1952). Besides historical 

periods and the geographic area numbers have been expanded. Some other 

class numbers have also been customized, e.g. for Nordic languages and the 

Nordic countries. There has been a constant development and progress from 

one translation to the next; they have expanded more and more. Further-

more the Icelandic provisions have grown more accurate and efficient. 

The examples in Table 3 are from the latest Icelandic edition (Dewey, 

2002) compared with the latest full English language edition (Dewey, 2003), 

but class numbers for Iceland are expanded on the level similar to the full 

English edition or are even more specific. In the Icelandic 2002 Dewey 

edition (translation of the abridged Dewey edition from 1997) Icelandic 

language has the number –1, in the 13th abridged English language edition –

439 and in the full English language edition –39691. Thus the use of the 

options of the system makes the notations much shorter when the numbers are 

combined with notations from the schedules. 

 

Table 3. Icelandic options and adaptations in language (400). Comparison  

 
 

The changes apply in the Icelandic DDC, where classified by language, e.g. in 

030 General encyclopedic works, i.e. 031 encyclopedic works in Icelandic. 

As Table 4 shows there are also special Icelandic provisions in literature 

(800 class), which differ from the English language editions. 
 

 

 

 

 

Class Icelandic edition Dewey full 2003 edition

400.1 # Philosophy and theory

401 # Linguistics Philosophy and theory

410 # Icelandic Linguistics

436.6 # Norwegian 439.85
436.69 # Faeroese 439.699

439.8 # Danish 439.81
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Table 4. Comparison between the latest Icelandic DDC edition (Dewey, 

2002) and the latest full edition (Dewey, 2003) 

 

In the Icelandic editions of the DDC geographical area, and historical 

periods for the history of Iceland are expanded to meet local needs. The geo-

graphic area numbers for Iceland in DDC Table 2 (Geographic Areas, 

Historical Periods, Persons) are shortened in the Icelandic edition (–491 in-

stead of –4912) in order to get a shorter notation, when table numbers are 

combined with class numbers from the schedules, like in geology (550), geo-

graphy (910) and history (900). In the English language, abridged and full, 

editions of Dewey there are no subclasses for Iceland in DDC Table 2 just 

the plain area number –4912. In the Icelandic edition form 2002 there are 53 

subclasses for Iceland in Table 2 and 63 in the history class (Dewey, 2002). 

In the expansion for geographic areas of Iceland a separate number for each 

part of the country is presented and further a separate number for each 

county and chief town. Groupings and ―including notes‖ are also used. Be-

low an example is shown in hierarchical order of the geographic expansion 

according to DDC Table 2 in the Icelandic edition (Dewey, 2002). 

–491 Country number for Iceland from DDC Table 2 

–491 3 Vesturland (the western part of the country) 

–491 31 Mýra- og Borgarfjarðarsýsla (county) 

–491 311 Akranes (town) 

In the Icelandic edition of DDC from 2002 history periods are also ex-

panded. In the abridged 13th edition (Dewey, 1997) there is one subclass and 

in the 22nd full English edition of Dewey there are six subclasses but in the 

Icelandic edition (Dewey, 2002) there is an expansion with 12 classes al-

together based on logical periods of the history of Iceland.  

 

 

Class Icelandic 2002 edition Dewey full 2003 English language edition

810 # Icelandic literature American literature in English

819 # Old Icelandic literature (American literature in English not requiring local emphasis)

820 # American English and English literatures English and Old English literatures

839.6 # Norwegian literature 839.82
836.69 # Faeroese literature 839.699
839.79 # Finnish-Swedish literature

839.8 # Danish literature 839.81
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The use of Dewey in libraries in Iceland 

As mentioned earlier Dewey is used in most libraries in Iceland and by all 

library types, how broad or close the classification is depends on the nature 

and size of each collection. The libraries have in common that they use an 

Icelandic DDC translation with special provisions for Icelandic language and 

literature and moreover the Icelandic geographical numbers and history 

periods. 

In almost every primary (age 6-16) and secondary school (age 16-20) 

there is now a school library and information center. How Dewey is applied 

depends on each library. In most elementary school libraries the Icelandic 

translation is used and in secondary schools sometimes a combination of the 

full English language edition and an Icelandic one.  

There are also several institutional special and research libraries operated 

by the state or the private sector, which also use Dewey and most of them 

the full English edition, but use the Icelandic options for the relevant Ice-

landic material (language, literature, area numbers).  

The Reykjavik City Library has a special status regarding the use of 

Dewey. The first City Librarian (1923), Sigurgeir Friðriksson, studied libra-

rianship in the Royal School of Library and Information Science in Copen-

hagen (Danmarks Biblioteksskole) and adopted the Danish edition of 

Dewey. He was also the first Icelander to complete formal studies in 

librarianship, graduated in 1921 (Friðrik G. Olgeirsson, 2004). The Danish 

version of Dewey, called Decimalklassedeling (DK) was first published in 1915. 

It is still used in the Reykjavík City Library but now in 2009 according to the 

5th revised edition from 2007. The Danish version differs from the English 

one, it is simplified and modified and meant for use in public libraries. Table 

6 shows some examples from the Danish Dewey. 
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Table 5. Comparison between the English language and the Danish Dewey. 

Some examples 

 

The main difference between the English language and the Danish 

versions of DDC is that language has been moved from the 400 class to the 

800 class, where literature and language (language 890) are together and not 

split by the classes 500, 600 and 700 as in the English language edition. Geo-

graphy and travel have been moved from 910 to the 400 class instead of 

language, which was considered to be logical because public libraries usually 

hold more material on geography and travel than on language. Thus geo-

graphy and travel get the whole main class 400 and the 900 class is ex-

clusively for biography and history and not split by geography and travel 

(910). Another feature of the Danish Dewey is a change in the notation: The 

decimal point is placed after the second digit (for example 45.3 Geography 

of Norway for 453), the main classes have just one zero (e.g. 40 instead of 

400) and ―The Hundred Divisions‖ do not get an additional zero (e.g. 81 

instead of 810). In the Reykjavik City Library the decimal point is placed 

after the third digit as in the English language edition and three digits 

notations are the minimum. The Danish DDC has been adjusted to Icelandic 

needs so the Reykjavik City Library uses the Icelandic version of the Danish 

edition. So far it has not been translated into Icelandic and published. At first 

very broad classification was used in the library and subdivisions were not 

used, but as the collection grew the classification got more close and exact. 

During the years it has often been questioned why the Reykjavik City 

Library still uses the Danish edition of Dewey and it has been considered to 

reclassify the library according to the Icelandic edition and in congruity with 

the use of other Icelandic public libraries of the DDC. Before the Reykjavik 

Class English language edition Class Danish edition

110 Metaphysics 110 Logic

130 Paranormal phenomena 130 Psychology

140 Philosophical schools 140 Paranormal phenomena

150 Psychology 150 Ethics

400 Language 400 Geography & travel

890 Other literatures 890 Language

910 Geography & travel 910 Historical periods

920 Biography, genealogy, insignia 920 History of France

990 Other parts of world 990 Biography
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City Library joined a nationwide library system in April 2004 it was analyzed 

if the collection should be reclassified. The outcome was that about 80% of 

the collection had to be reclassified and the conclusion was that it would be 

too costly and time consuming. Another reason for not taking up the 

English language edition was that the different libraries participating in the 

nationwide library system use Dewey in a different way anyway so several 

different notations could still be found in the database for the same item 

(Þóra Sigurbjörnsdóttir, personal communication, February 19, 2009). On 

the other hand libraries using the Icelandic/English language edition have to 

be aware of not taking into consideration the classification of the Reykjavik 

City Library when classifying their own material. Other Icelandic public 

libraries use an Icelandic translation of the DDC. 

In most Icelandic public and school libraries fiction is classified by the 

actual language of the book (an option in the DDC) but not by the original 

language. Thus all literature in Danish is shelved together, whether it is 

originally written in Danish or translated into Danish from other languages. 

This tradition is kept because experience shows that this method serves the 

user the best. The users usually seek material in a certain language and find it 

convenient that it is shelved together (Elísabet Halldórsdóttir, 2001). An-

other special tradition in Icelandic public and school libraries is that collected 

biography is classed in 920 and a special class, 921, has been established for 

individual biography. The original reason for this is that Icelanders often 

hold more than one occupation so it was sometimes difficult to decide where 

to class individual biography. Within the class the biographies are arranged 

by the name of the person written about, Icelandic names are according to 

the Icelandic tradition arranged by the first names and foreigners by their 

surnames.  

The National and University Library has a leading position among Ice-

landic libraries. It has the largest collection and the strongest need for a close 

classification. It uses the latest full English edition of the DDC (Dewey, 

2003) for classification of the collection and for special Icelandic provisions 

the latest Icelandic edition is used (Dewey, 2002). The library publishes the 

Icelandic National bibliography (Íslensk útgáfuskrá, www.utgafuskra.is), an elec-

tronic continuation on the Internet of the printed version, Íslensk bókaskrá 

1974-2001, which is searchable by Dewey numbers. From 1994 the library 

has purchased Dewey on electronic form, at first the Electronic Dewey and later 

Dewey for Windows (Auður Gestsdóttir, 1997) and from 2001 it subscribes to 

Web Dewey. When the National and University Library merged the classifica-

tion policy of the two libraries was coordinated regarding the length of nota-
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tion and the use of Icelandic traditions. Prefixes are used to some extent e.g. 

to distinguish between different literatures in the same language. Reclassifica-

tion is made on regular basis (Guðrún Karlsdóttir, 1997). 

In small communities like Iceland cooperation is very important. Not 

least in the field of library and information services and dissemination of in-

formation, where it is vital to join forces among libraries and information 

centers. Cooperation among all types of libraries is increasing. In this regard 

the Union Catalog of Icelandic Libraries, www.gegnir.is, is important: a nation-

wide centrally operated bibliographic system with the aim that all Icelandic 

libraries participate. The first phase of the system was opened on the Inter-

net in May 2003 (Thórarinsdóttir, 2005). Now in 2009 it is fully implemented 

and by far most libraries in Iceland participate. One database serving as a 

union catalogue for the whole country with information about books, serials, 

Icelandic journal articles and other holdings of the libraries makes searching 

and locating material easier and thus the library collections easier accessible 

for end users, especially for users living outside of the capital area, who can 

demand printed material on interlibrary loan. In the union catalogue there is 

no coordination regarding classification and class numbers are not easily 

searchable. Inevitably there will be some coordination as time goes by since 

the classifiers can see how the material is classified in other libraries and use 

the number in the own library.  

With the automation of Icelandic libraries the main emphasis in subject 

analysis is placed on subject indexing and the classification is more and more 

used for shelving. In 1992 the first edition of an Icelandic thesaurus was 

published but the 3rd edition from 2001 (Þórdís T. Þórarinsdóttir & Margrét 

Loftsdóttir, 2001) with supplements is now in use by the Union Catalogue of 

Icelandic Libraries. A Subject Indexing Committee on national level is res-

ponsible for the supplements and its role is further to harmonize and 

standardize subject indexing in the consortium and to develop a general 

policy in indexing in Icelandic libraries. With increased use of subject 

headings concomitant to computerization of libraries the tendency is to use 

broader classification than before, when classification was used as subject 

analysis as well as for shelving. 

Björn Sigfússon points out in an article from 1956 on classification of 

library collections, that since we live in an era of coordination and coopera-

tion library arrangement should be congruent in the whole country and 

according to an international system. This is even more valid today, than at 

that time, because international interoperability of online catalogues is, con-

comitant to the globalization, incessantly getting more and more important. 
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Subject analysis: Classification as subject indexing 

Until recently there was little cooperation among Icelandic libraries and re-

garding library classification one cannot talk about interoperability of class 

numbers since each library type has developed its own traditions in using the 

Dewey system. The smaller libraries use broad and sometimes customized 

classification and the bigger ones close classification. Classification of litera-

ture and biographies differs widely in small libraries (most of the time public 

and school libraries) and in the bigger ones (frequently research libraries). 

The fact that the largest public library in the country uses the Danish version 

of Dewey might discourage extensive cooperation in library classification. 

Before the automation of library catalogues in Iceland almost no subject 

indexing was carried out. No subject heading list existed and Icelandic was 

even not considered suitable for creating subject headings, because it is a 

highly inflectional language. Dictionary catalogues, with headings, titles and 

subject headings were not kept. The only subject heading entries in the 

alphabetical catalogues were the name of persons written about in bio-

graphies. On the other hand all libraries kept an extensive classed catalogue 

for subject access of their collections and classification numbers were used as 

subject headings. Every library item received a main class number for 

shelving and in addition, where relevant, up to two more class numbers for 

secondary subjects, which served for subject access. By consulting the 

classed catalogue one could find the additional cards with a reference to the 

relevant call number. The additional class numbers used for subject analysis 

had a plus sign (+) as a prefix and could thus be easily identified as an addi-

tional class number and on the catalogue card the class number for shelving 

could be consulted. From 1974 library cards were published for new books 

and made available for libraries to buy (Regína Eiríksdóttir, 1997). It con-

tributed then a great deal to interoperability in library classification. Some 

years later (1978) the two existing librarians associations in Iceland founded 

The Icelandic Library Bureau (Þjónustumiðstöð bókasafna) in order to enhance 

library services in the country (Regína Eiríksdóttir, 1997). Library cards for 

material published 1944-1973 were also made available because many public 

libraries, especially on the countryside, did not have library catalogues made 

by professionals. Library cards for new books were published in cooperation 

with The National Library, which provided the classification and the cata-

loguing text. From the year 1990 until 1997 library cards were printed on de-

mand from the database of the Library Bureau, which also delivered entries 

in digital form. With the automation of Icelandic libraries in the 1980s the 



On subject classification and the use of… 139 
 

  

demand for library cards diminished and the service was discontinued in 

1997 (Regína Eiríksdóttir, personal communication, April 17, 2009).  

The use of Dewey in Iceland: Future vision 

Icelandic libraries will certainly use Dewey in some form or another in the 

future as their classification scheme. A new translation is in a way due now 

since the latest one is based on the abridged 13th English language Dewey 

edition form 1997. The question is if a mixed online translation, similar to 

the one Sweden and Norway are considering, is feasible, where DDC classes 

are used in the vernacular to form the basic framework of the mixed edition 

and English language records are ingested directly to complete hierarchies 

where needed (see Mitchell, Rype & Svanberg, 2009). That would shorten 

the translation process but in the past every Icelandic translation has taken 

so long time that a new English language edition has sometimes been 

launched, when the Icelandic translation of an older edition is published.  

Close and elaborate classification is with increased subject indexing not as 

important as before. Today classification is mainly used for shelving in Ice-

landic libraries and there is no systematic coordination among the libraries 

regarding classification. Classification is nevertheless an important subject 

access tool and hopefully it will be paid more attention to it in the future. 

With the increased globalization and demand of interoperability of online 

catalogues classification will become more important than before because 

the DDC class numbers break down language barriers and represent an 

international language understandable for all Dewey users. In the latest trans-

lations of DDC into other languages (e.g. Arabic) the tendency is to follow 

the English language edition as closely as possible in order to be able to have 

unified subject indexing language (Dewey numbers) in online catalogues.  
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Sociologist have paid considerable attention to how different welfare systems 

influence social stratification (Linos & West, 2003; Listhaug & Aalberg, 1999; 

Svallfors, 1997), but less attention has been given to how people‘s perception 

of the stratification system in their society influences their attitudes toward 

the role of government in reducing economic inequality. One can easily 

imagine that the way people perceive their society to be stratified can in-

fluence their attitudes toward government redistribution. Classic sociological 

theory in fact provides some fundamental directives in this regard. 

According to sociological theory (Durkheim, 1893/1984; Merton, 1938), the 

ideological foundation of inequality in democratic societies is the ideal that 

there is equal opportunity and that social background does not restrict 

people‘s life chances. Ideally, people should be able to rise up from the 

lowest class with hard work and ambition. Sociologists have used the terms 

ascription and achievement to explain this issue. Ascription refers to social 

statuses that individuals are assigned at birth or assume involuntarily later on 

in life, and are thus beyond their control (e.g. race, sex or parental social 

status), whereas achievement refers to a system of meritocracy, that is, indi-

viduals earn their social positions on the basis of merit, for example by 

working hard and developing skills through education (Listhaug & Aalberg, 

1999; Linos & West, 2003; Nock & Rossi, 1978). 

We argue that people‘s perception of social mobility and opportunities 

may influence their attitudes toward government redistribution (Linos & 

West, 2003). People who believe that meritocracy and achievement are not 

functional principles in their society should be less likely to accept existing 

inequality as legitimate, and hence should be more likely to support govern-

ment redistribution. By contrast, those who believe their society to be highly 
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meritocratic should be less supportive of government redistribution, 

believing that society is just – anyone can climb the social ladder if they only 

work hard enough. Thus, it can be hypothesized that perceiving society as 

highly meritocratic, that is, believing that society rewards people for their 

skills and effort, should be associated with less support for government re-

distribution. By the same token, believing that ascription is important, that is, 

believing that opportunities are unequal and social background places a 

strong limit on social mobility, should be associated with an increased 

support for government intervention to level the playing field. 

Likewise, people‘s perception of social inequality in their society may in-

fluence their attitudes toward government redistribution. Again, this may be 

true of democratic societies in particular. Democratic societies provide a 

cultural context in which people value notions of egalitarianism and social 

justice, and hence a high level of economic inequality may tend to contradict 

people‘s ideals about what society should look like. Accordingly, we would 

expect individuals who perceive their society as highly unequal to be more 

likely to feel that the government should play an active role in reducing in-

equality, while those who view society as highly equal or egalitarian may not 

want or see the need for an active government. Thus, we hypothesize that 

when individuals perceive their society as highly unequal they should be 

more supportive of government redistribution, regardless of their social 

position and personal interests. 

In the current study, we test these hypotheses with data from a cross-

national survey conducted in 1999 (International Social Survey Programme - 

ISSP). Specifically, we use survey data from two countries, that is, Norway 

and Sweden. These countries provide an interesting test case for our 

questions, since Norway and Sweden have a highly equal distribution of both 

market and disposable income (Svallfors, 1997). Labor market policies and 

institutions in these countries provide relatively high unemployment pro-

tection, coupled with high income-support benefits, strict activation policies 

and a high degree of centralized wage coordination. They also have a com-

prehensive social benefits and publicly provided social services, including 

large investments in education and research and development financed by 

taxes (Nordic Social-Statistical Committee, 2001). Therefore, the public in 

these countries may be expected to place a high value on equal opportunity 

and social justice. 

We also expect self-interest to be an important factor in explaining atti-

tudes toward government redistribution. Research has shown that people 

that see themselves as having more to gain from an extensive welfare system, 
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for example people receiving benefits or working for the government tend to 

be more supportive of government redistribution (Linos & West, 2003; 

Svallfors, 1997). Accordingly, we would expect people that, due to their 

social position, see themselves as benefitting less from government re-

distribution, for example those that have high incomes, those that work for 

private companies or those with more years of education, should be less 

likely to support it. 

Studies have shown that both sex and marital status are associated with 

people‘s opinions about government redistribution (Svallfors, 1997; Linos & 

West, 2003). Women are more supportive of the welfare system than men, 

but researchers disagree about why this is the case. Some argue that women 

are socialized to be more considerate and concerned about the welfare of 

others. Others say that women have a more precarious market positions than 

men and therefore tend to rely more on state benefits (Linos & West, 2003; 

Svallfors, 1997). The social security system in Sweden and Norway entails ex-

tensive benefits for people with children, which should make that group 

more supportive of government redistribution (Nordic Social-Statistical 

Committee, 2001). Studies have also found that married people tend to be 

less supportive of the welfare state than others, perhaps because marriage 

operates as a safety-net, decreasing the risks from which non-married people 

seek government protection (Linos & West, 2003). 

Finally, studies show that whether people work in a public or a private 

sector influences attitudes toward government redistribution (Svallfors, 

1997). People working in the public sector seem to be more supportive of 

government redistribution than those who work for private companies. 

Some researchers have pointed out that this conflict is especially visible in 

the Nordic countries (Svallfors, 1997), suggesting that people in the public 

sector may create bonds of sympathy and solidarity with fellow employees as 

well as with their clients, patients, and other welfare dependants. 

Data and method 

The data come from the International Social Survey Program (ISSP) which is 

a continuous program of cross-national collaboration running annual sur-

veys. The program started in the mid-1980s, and now includes 45 countries 

from five continents. This analysis uses data from the year 1999 in which 28 

countries participated. The Norwegian survey was conducted between the 

months of September and November of 1999 and was a mail survey. The 
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sample was a simple random sample from the Central Register of persons 

aged 18-79 years. The Swedish survey was also a mail survey and was con-

ducted in the months of February through June of 1999. They used a re-

presentative sample of the Swedish population of 17-80 years old. The 

response rate for both surveys is about 51%. The final sample consists of 

1268 respondents from Norway and 1150 from Sweden, a total of 2418. 

After listwise deletion of missing values the final sample size ranges between 

1799 and 1867. 

Measurement  

Attitudes toward government redistribution where measured by the following item, 

―It is the responsibility of the government to reduce the differences in 

income between people with high incomes and those with low incomes‖. 

The response scale ranged from 1 ‗strongly agree to‘ 5 ‗strongly disagree‘. We 

created a dichotomous variable coded ‗1‘ for disagreement, and ‗0‘ otherwise. 

We used two five point Likert items to measure perceived ascription. These 

items are: ―First we have some questions about opportunities for getting 

ahead…‖ 1) ―…how important is coming from a wealthy family‖, and 2) 

―…how important is knowing the right people‖. The scales ranged from 1 

‗not important at all‘ to 5 ‗essential. The answers were averaged and mean 

centered, creating an index ranging from ‗-2‘ (minimum perceived ascription) 

to ‗2‘ (maximum perceived ascription). The standard deviation for the index 

is 0,76 (mean = 0). 

Perceived achievement was measured by two items. ―Do you agree or 

disagree…‖ 1) ―…people get rewarded for their effort‖ and 2) ―…people get 

rewarded for their skills‖. The scales ranged from 1 ‗Strongly disagree‘ to 5 

‗strongly agree‘. The answers were averaged and mean centered, creating an 

index ranging from ‗-2‘ (minimum perceived achievement) to ‗2‘ (maximum 

perceived achievement). The standard deviation is 0,84 (mean = 0). 

Perceived inequality is measured by showing respondents diagrams illu-

strating five different systems of stratification (see Table 1). They were then 

asked to indicate which diagram they believed represented their society. Type 

D is an egalitarian society with most people in the middle, whereas Type A, 

Type B and Type C represent unequal societies with Type A being the most 

unequal and elitist. Finally, Type E is an unequal society where many people 

are near the top, and only a few near the bottom. Four dichotomous 

variables were constructed, one for each type of society except for type D 

that was used as the reference category. 
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Table 1. Illustrations Presented to Respondents Showing Different Systems 

of  Social Stratification 

Type A Type B Type C Type D Type E 

xxx 
x 
x 
x 
x 
x 

xxxxxxxxxxxxxxxx
xx  

x 
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xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx

xx 

x 
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xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx

x 
xxxxxxx 

 

x 
xxx 

xxxxxxx 
xxxxxxxxxx

x 
xxxxxxx 

xxx 
x 

xxxxxxx 
xxxxxxxxxx

x 
xxxxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxx 
xxx 
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A small elite at the 
top, very few people 
in the middle and 
the great mass of 
people at the 
bottom. 

A society like a 
pyramid with a 
small elite at 
the top, more 
people in the 
middle, and 
most at the 
bottom. 

A pyramid 
except that 
just a few 
people are at 
the very 
bottom 

A society 
with most 
people in 
the middle 

Many people 
near the top, 
and only a 
few near the 
bottom 

 

Several measures were employed to tackle the individual‘s social position. 

Income and household income (mean centered) are variables measured in 

deciles ranging from 1 (lowest decile) to 10 (highest decile). To measure edu-

cational achievement two dichotomous variables were constructed, one for 

secondary education and one for university education, with primary edu-

cation (or less) as the baseline group. Morover we measured subjective 

location in society by using a self placement scale running from 1 to 10. We 

coded positions 1-3 as high status, 4-7 as middle and 8-10 as low. Two 

dichotomous variables were then constructed one for high status and one for 

middle status using low status as the baseline group. 

To measure gender a dichotomous variable was coded ‗1‘ for women and 

‗0‘ for men. Marital status was coded ‗1‘ if respondent is married or living 

with someone and ‗0‘ otherwise. Having children in the household was 

coded ‗1‘ if respondent had one or more children living in his household and 

‗0‘ otherwise. Respondents were asked to indicate whether they worked for 

the government, a public firm, private company, were self employed or had 

never had a job. A dichotomous variable was created for each of these items 

except private company and self-employed which were used as a baseline 

group. Due to lack of space only the government and public firm variables 
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will be displayed in tables. To control for the differences between the 

Norwegians and the Swedes we created a dichotomous variable coded ‗1‘ for 

Sweden and ‗0‘ for Norway. We also include age in years (mean centered) 

and urban/rural living in our models. Urban was coded ‗1‘ if respondent 

lives in urban area or a suburb and ‗0‘ otherwise.  

Results 

Descriptive results (not shown in table) indicate that about 39 percent of the 

respondents do not support active government redistribution. As for the 

diagrams (see Table 1), 46 percent of the respondents perceive their society 

as highly equal (Type D). About 7 percent chose Type A, 18 percent chose 

Type B, 24 percent chose Type C, and 5 percent chose Type E. Thus, about 

54 percent of the respondents perceive their society as unequal or highly un-

equal. 

In Table 2 we use logistic regression on the odds of a person disagreeing 

with government redistribution. The analysis was executed in two steps. 

First, we test for the effects of ascription and achievement on support for 

government redistribution, controlling for socio-economic position (self-

interest) and demographics (Model 1). Second, we examine the influence that 

perception of social inequality has on people‘s attitudes toward government 

redistribution (Model 2). 

As predicted, Model 1 indicates that people having less to gain from 

government redistribution are less likely to support it. Thus, people of high 

status, namely, the educated, those who have high household income and 

those who think of themselves as having high status, are significantly more 

likely to be against government redistribution. Moreover, as predicted, men 

and those who work for a private company or are self-employed are signi-

ficantly more likely to be against government redistribution. These findings 

support our hypothesis concerning the role of self-interest in shaping 

attitudes toward government redistribution.  
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Table 2. Logistic regression of  support for government redistribution (1= no 

support) 

 
* p < 0.05 (two-tailed) 

Model 1 also includes the measures of perceived ascription and achieve-

ment. As predicted, the results show that perceived ascription significantly 

decreases the odds of being against government redistribution. Thus, people 

who perceive their society as producing unequal opportunities for social mo-

bility are less likely to be against government redistribution, regardless of 

their own social position (personal interest). However, results for perceived 

achievement are insignificant.  

Model 2 shows the results for people‘s perception of inequality in their 

society. In support for our hypothesis, the results show that those who 

perceive their society as highly unequal (Type A, Type B, Type C) are signi-

B Odds ratio B Odds ratio

Sweden 1,22* 3,37 1,31* 3,71

Sex -0,47* 0,62 -0,48* 0,62

Age 0 1 0 1

Age² 0 1 0 1

Urban 0,18 1,19 0,16 1,18

Married/Cohabiting -0,04 0,96 -0,08 0,92

Children in household -0,1 0,91 -0,15 0,86

Secondary 0,43* 1,54 0,38* 1,46

University 0,74* 2,1 0,62* 1,86

Respondent‘s income 0,09 1,1 0,08 1,09

Household income 0,24* 1,27 0,24* 1,27

Government -0,59* 0,55 -0,53* 0,59

Public Firm -1,07* 0,34 -1 0,37

High status 0,75* 2,11 0,68* 1,98

Middle status 0,53* 1,7 0,42* 1,53

Perceived ascription -0,24* 0,79

Perceived achievement -0,02 0,98

Society A -1,30* 0,27

Society B -0,78* 0,46

Society C -0,28* 0,75

Society E -0,32 0,73

Chi-square 250,832 247,632

Df 20 18

N 1770 1799

Model 1 Model 2
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ficantly less likely to be against government redistribution compared to those 

perceiving their society as highly equal (Type D). Thus, people‘s perception 

of inequality influences their attitudes toward government redistribution, re-

gardless of their social position and personal interest. 

To illustrate the strength of these effects, we have calculated predicted 

probabilities based on these logistic regression models. Thus, we calculated 

the predicted probability of disagreeing with government redistribution for a 

middle aged, childless, unmarried Norwegian male, with an average income, 

low subjective status, minimum education, and working for the government. 

The probability of this hypothetical person disagreeing with government re-

distribution is 26% if he perceives society as highly unequal (Type A) and 

also believes that people‘s life chances tend to be highly restricted by their 

social background (i.e. has a very high score on perceived ascription). In 

contrast, the probability of this individual disagreeing with government re-

distribution is 70% if he perceives the society as both highly equal (Type D) 

and providing equal opportunity for climbing the social ladder (i.e. has a very 

low score on perceived ascription). This illustration underscores the 

powerful effects of perceived social stratification on attitudes toward 

government redistribution. 

Finally, both models show that Swedes are significantly more likely to be 

against government redistribution than Norwegians. It should be noted that 

this significant difference between the two countries emerges only after the 

socio-demographic variables have been controlled for. 

Conclusion 

In the current study, we have used survey data from Norway and Sweden to 

examine people‘s attitudes toward the role of government in reducing 

inequality in the society. The findings indicate that while self-interest is an 

important factor influencing attitudes toward government redistribution, the 

individual‘s perception of social stratification also plays a substantial role. 

Thus, although having a high position in the social structure is associated 

with reduced support for government redistribution, people‘s perceptions of 

restricted social mobility (ascription) and social inequality are significantly 

associated with increased support for government redistribution. The find-

ings thus lend support for the argument that the interplay between collective 

democratic ideals of social justice and people‘s perceptions of social strati-
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fication plays a role in explaining attitudes toward the role of government 

(Linos & West, 2003). 

It should be noted that the current analysis is only the first step in our 

analysis of this issue. The next step in our research will be to bring more 

countries into the analysis in order to examine whether these social patterns 

hold in other countries. Moreover, including more countries is particularly 

interesting given the emphasis that we place on the role of democratic cul-

ture in shaping people‘s sense of social justice. Thus, we would predict that 

the effects of perceived social stratification observed in our analysis should 

be weaker in societies in which the culture places a weaker emphasis on 

equal opportunities and egalitarian values.  

Interestingly, we have found that Swedes show less support for 

government redistribution than Norwegians. This difference can not be ex-

plained with our measures of how people perceive social stratification. In 

fact, in a supplementary analysis (not shown) we have found that Swedes are 

more likely than Norwegians to see their society as highly unequal and as-

criptive. Hence, according to our argument, we would have expected them to 

be more, rather then less, supportive of government redistribution than 

Norwegians. Testing our model in a sample of more heterogenous nations 

may shed some light on this issue. 
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Lífsskilyrði barnafjölskyldna á Íslandi: 
Hvað getur skýrt bága stöðu einstæðra mæðra 

með börn á framfæri? 

 
Harpa Njáls 

 
Eftirfarandi umfjöllun er byggð á niðurstöðum rannsókna sem gerðar hafa 

verið í tengslum við doktorsverkefni um lífsskilyrði, félagslegt umhverfi og 

heilsufar barna og barnafjölskyldna. Rannsóknin er byggð á gagnasafni 

Hagstofu Íslands EU-SILC 2005, sem er hluti af samræmdri lífskjara-

rannsókn Evrópusambandsins. Rannsóknin nær til 1.311 barnafjölskyldna á 

Íslandi, þ.e. hjóna og sambúðarfólks og einstæðra foreldra með börn á 

aldrinum 0-17 ára. 

Meginmarkmið með rannsóknum á aðstæðum barnafólks og barna er að 

stuðla að bættri stöðu barna og barnafjölskyldna í ólíkum þjóðfélagshópum 

og auka þekkingu á lífskjörum þeirra og fátækt. 

Í þessari grein er fjallað um lífsskilyrði barnafjölskyldna á Íslandi, þ.e. 

efnahagslega og félagslega þætti, húsnæðisaðstæður og stöðu á vinnumarkaði, 

einnig fátækt barnafólks og skort. Leitast verður við að bera saman 

lífsskilyrði einstæðra foreldra/mæðra annars vegar og hjóna og sambúðar-

fólks hins vegar. Einnig verður reynt að svara því hvort hægt er að skýra 

bága stöðu einstæðra mæðra út frá stuðningi hins opinbera og stöðu þeirra á 

vinnumarkaði. Leitað verður svara við fyrri spurningunni út frá „afstæðri 

skilgreiningu á fátækt― (relative poverty approach) með því að kanna: a) efnalegar 

aðstæður og afkomu barnafjölskyldna út frá tekjudreifingu, bæði meðal-

tekjum og hversu margir falla í lægstu tekjuhópana (þ.e. tíu jafnir hópar). b) 

Efnalegur skortur (material deprivation approach) er kannaður út frá fimm 

spurningum í spurningalista EU-SILC, þ.e. að barnafjölskyldur geti ekki mætt 

óvæntum/ófyrirséðum útgjöldum; eigi ógreidda reikninga fyrir nauðsynjar 

(t.d. rafmagn) sl. 12 mánuði; hafi ekki efni á kjötmáltíð, fiski eða kjúklingi 

daglega; hafi ekki efni á viku sumarfríi árlega; hafi ekki efni á nægum hita í 

íbúð. Efnalegur skortur er skilgreindur þannig: Þeir sem ekki geta veitt sér 

þrjá af þessum fimm efnisþáttum teljast búa við efnalegan skort og fátækt. c) 

Þá verður leitað svara við spurningu um „möguleika fólks til að láta tekjurnar 

duga út mánuðinn―, þ.e. út frá huglægri skilgreiningu á fátækt (subjective 

approach). 
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Mín tilgáta er sú, að einstæðar mæður hafi lægstar tekjur, þær hafi síður 

möguleika til að láta enda ná saman og geti síður veitt sér áðurnefnda þrjá 

þætti. Að einstæðar mæður lifi frekar í fátækt og búi við skort en einstæðir 

feður, hjón og sambúðarfólk og eigi síður húsnæðið sem þær búa í. Hvernig 

er hægt að skýra bága stöðu einstæðra mæðra? Mín tilgáta er sú að bága 

stöðu megi skýra með takmörkuðum stuðningi, m.a. í formi barnabóta og 

lágum launum á vinnumarkaði. 

Þetta verkefni er styrkt af Nordic Centre of Excellence: Reasessing the 

Nordic Welfare Model. 

 
Fjölskyldur með börn á framfæri 

 

Miklar breytingar hafa átt sér stað í íslensku samfélagi á síðustu áratugum. 

Hátt atvinnustig hefur einkennt Ísland til lengri tíma og atvinnuþátttaka 

kvenna er með því mesta sem þekkist meðal þjóða. Miklar breytingar hafa 

einnig orðið á fjölskyldugerð, skilnaðir hjóna tíðir og hin hefðbundna 

kjarnafjölskylda er á undanhaldi (sjá t.d. Harpa Njáls, 2006b; Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001; Stefán Ólafsson, 2004). Hlutfall einstæðra foreldra á 

Íslandi er hæst á Norðurlöndum, 27%, og í sívaxandi mæli búa börn hjá öðru 

foreldri sínu, þ.e. ein fyrirvinna. Árið 2005 voru 92% einstæðra foreldra á 

Íslandi konur með rúmlega 17.000 börn á framfæri (Hagstofa Íslands, 2006). 

Barnabætur gegna mikilvægu hlutverki og eru stjórntæki ríkisvaldsins til að 

jafna kjör og aðstöðu barnafólks og barna á Íslandi, m.a. til að draga úr 

fátækt og skorti. Þegar litið er til aðgerða ríkis og velferðarkerfis til að bæta 

stöðu barnafjölskyldna, hafa breytingar á síðustu áratugum dregið mjög úr 

stuðningi, þó hænufet hafi verið tekin á allra síðustu árum. Frá árinu 1988 

hafa verið greiddar tvenns konar bætur í gegnum skattakerfið vegna fram-

færslu barna. Annars vegar barnabætur og hins vegar barnabótaauki sem var 

tekju- og eignatengdur. Árið 1991 var ákveðið að auka vægi tekjutengingar í 

barnabótakerfinu og 1998 var skrefið stigið til fulls og allar barnabætur 

tekjutengdar. Síðar var tekjutenging afnumin af stuðningi vegna barna yngri 

en sjö ára, þ.e. lág upphæð (Harpa Njáls, 2003a, 2003b, 2006b).  

Skerðingarmörk tekna hafa verið mjög lág og árið 2000 var byrjað að 

skerða barnabætur við 50.000 krónur. Þjóðhagsstofnun gerði úttekt á 

barnabótakerfinu fyrir rannsóknina Fátækt á Íslandi (Harpa Njáls, 2003a). 

Kannað var hve hátt hlutfall barnafólks fengi óskertar barnabætur miðað við 

álagningu 2001. Í ljós kom að óskertar barnabætur fengu 3,3% hjóna og 

11,4% einstæðra foreldra. Það sýnir að hér er um verulega fátæktargildru að 
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ræða í ráðstöfunum hins opinbera hvað börn og barnafólk varðar. Ef 

skerðingarmörk tekna hefðu verði 150.000 krónur eins og lagt var til, hefðu 

65,5% einstæðra foreldra fengið óskertar barnabætur og 23,5% hjóna og 

sambúðarfólks. Þessi upphæð skerðingarmarka byggði á útreikningum um 

framfærslukostnað (Harpa Njáls, 2003a, 2006b) og Þjóðhagsstofnun sá um 

útreikninga. Kostnaður vegna þessara hækkana hefði verið hverfandi og lóð 

á þá vogarskál að draga úr fátækt, skorti og óhamingju verr settra barna og 

barnafjölskyldna á Íslandi. Það skal tekið fram að Ísland eitt Norðurlanda 

tengir barnabætur tekjum foreldra. Á hinum Norðurlöndunum er barna-

bótum ætlað að tryggja framfærslu barna (Harpa Njáls, 2003a, 2003b). Þó 

heldur hafi dregið úr skerðingarhlutfalli barnabóta (2%) og skerðingarmörk 

tekna hafi hækkað og verið 77.472 kr. hjá einstæðu foreldri 2006 var talið 

raunhæft að skerðingarmörk tekna hækkuðu og væru 190.000 krónur á 

mánuði (2006) miðað við lágmarksframfærslu einstæðs foreldris (Harpa 

Njáls, 2006b). Það er talið hænufet að ríkið hækkaði skerðingarmörk (í 

áföngum) í 150.000 krónur árið 2009 vegna tekna 2008.  

Í skýrslu Barnaheilla (2002) um skýrslu ríkisstjórnarinnar til eftirlits-

nefndar Sameinuðu þjóðanna er meðal annars spurt: „Hvernig og hvenær 

ætlar ríkisstjórn Íslands og félagsþjónusta sveitarfélaga að auka fjárhagslega 

aðstoð við tekjulágar fjölskyldur með börn á framfæri?― (Harpa Njáls, 2006b, 

bls. 108). Vorið 2005 skilaði nefnd skýrslu til forsætisráðherra um stefnu-

mótun í málefnum barna og unglinga. Tillögur nefndarinnar að markmiðum 

eru meðal annars: Að íslenska ríkisstjórnin taki ábendingu barnaréttarnefndar 

Sameinuðu þjóðanna frá janúar 2003 til gaumgæfilegra athugunar. Að 

fjárhagslegur stuðningur hins opinbera við fátæktar barnafjölskyldur sé nægur 

og skilvirkur, aðferðir við hann séu almenningi skiljanlegar og verkaskipting 

skýr milli þeirra sem að honum koma (Harpa Njáls, 2006b). Eitt af því sem 

bent hefur verið á, er að „lífeyrisgreiðslur vegna framfærslu barna verði 

samræmdar hjá ríki og sveitarfélögum og upphæðin dugi til framfærslu― 

(Harpa Njáls, 2006b, bls. 113). Mikið ósamræmi hefur verið í stuðningi hins 

opinbera til framfærslu barna til fjölda ára hvort sem litið er á barnalífeyri (til 

öryrkja eða ef foreldri er látið), almennt meðlag, sjúkradagpeninga til 

framfærslu barns vegna veikinda foreldra eða greiðslu vegna barna 

atvinnulausra einstaklinga. Upphæð sem atvinnulausum foreldrum er ætluð 

til að framfleyta barni, er fjórðungur af barnalífeyri og meðlagi. Strangt til 

tekið dugir upphæðin ekki fyrir bleium út mánuðinn (Harpa Njáls, 2003a, 

2003b). Síðastnefnda upphæðin, til framfærslu barns, hefur verið smánar-

blettur á íslensku velferðarkerfi til fjölda ára – án þess að stjórnvöld hafi 

tekið af skarðið og fært til betri vegar. Framangreinda þætti ber að hafa í 
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huga í ljósi kenninga (Esping-Andersen, 1990, 2002; Hernes, 1987) um 

samspil og áhrif ríkis/velferðarkerfis, vinnumarkaðar og fjölskyldu og tengist 

mati á niðurstöðum þessarar rannsóknar um efnahagslegar aðstæður 

barnafjölskyldna og barna. 

Einnig má benda á í ljósi kenninga Esping-Anderssen (1990, 2002) og 

Helgu Hernes (1987) um samspil ríkis/velferðarkerfis, vinnumarkað og 

fjölskyldu að á síðustu árum hafa ýmsar aðgerðir stjórnvalda styrkt stöðu 

barnafólks, með tilliti til þátttöku kvenna á vinnumarkaði. Á árunum 2000-

2006 fjölgaði leikskólum á höfuðborgarsvæðinu um 14,8%. Börnum fjölgaði 

í leikskólum um rúmlega 18% á sama tíma og fjöldi stöðugilda jókst um 

40,7%, sem að hluta er vegna fjölgunar heilsdagsplássa í leikskólum. Árið 

2005 var þátttaka 1-5 ára barna í leikskólum 80% og hlutfall 3-5 ára barna var 

90% (Hagstofa Íslands, 2008). Rétt er að spyrja hvort þessi mikla þátttaka 

barna í leikskólum skili sér í aukinni þátttöku mæðra á vinnumarkaði? Einnig 

er mikið framfaraskref að grunnskólinn er einsetinn, heilsdagsskóli, og boðið 

upp á heitan mat (Harpa Njáls, 2006b) þótt ljóst sé að ekki hafa öll börn 

(foreldrar) efni á að kaupa heita máltíð í hádeginu og sum börnin „þurfi að 

horfa á félagana í matartímum, kannski með lélegt eða ekkert nesti sjálf― 

(Valgerður K. Jónsdóttir, 2004, bls. 15). Þessir þættir snerta afkomu barna-

fjölskyldna og draga fram mismun og skort sem sumar barnafjölskyldur og 

börn búa við, sem er viðfangsefni þessa verkefnis. 

Ljóst er að framansögðu að staða hluta barnafjölskyldna er slæm og ekki 

nýtt að niðurstöður rannsókna leiði í ljós umtalsverða fátækt meðal banafólks 

í íslensku samfélagi (sjá t.d. Harpa Njáls, 2003a, 2003b). Rannsókn Norrænu 

ráðherranefndarinnar sem tók til tíu ára tímabils (1984-1995) leiddi í ljós að 

64% af hópunum sem greindust í fátækt voru með börn á framfæri, m.a. 

láglaunafólk og einstæðir foreldrar (Stefán Ólafsson og Karl Sigurðsson, 

2000). Rannsóknir hafa sýnt fram á að einstæðir foreldrar búa um margt við 

lakari aðstæður en giftir (sjá m.a. skýrslu félagsmálaráðherra um kjör 

einstæðra foreldra, 1999-2000) og skapar það börnum mun erfiðari stöðu. 

Þar kom fram að einstæðir foreldrar voru með 64,5% af meðaltekjum allra á 

aldrinum 25-65 ára og einstæðar mæður með 66,3% af meðaltekjum 

einstæðra feðra árið 1997. Það ár var hlutfall karla 6% af fjölda einstæðra 

foreldra (Þingskjal 251, 1999-2000). Það er almennt þekkt að fjölskyldur 

einstæðra foreldra, sem eru að mestu einstæðar mæður, eru hópur sem hætt 

er við fátækt, nánast í öllum OECD-löndunum (Cantillon og Bosch, 2002). 

Hér hefur verið fjallað um þætti sem tengjast stuðningi og stuðningsleysi ríkis 

og velferðarkerfis, við barnafjölskyldur. Þætti sem skipta sköpum í ljósi 

umræðu um lífsskilyrði og fátækt barnafólks og barna á Íslandi og varpa ljósi 
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á aðstæður sem að sumar barnafjölskyldur búa við, skort þeirra og fátækt. 

Þessar forsendur tengjast einnig stöðu kvenna til þátttöku á vinnumarkaði. 

Ætla má að framangreindar forsendur, endurspegli niðurstöður þessarar 

rannsóknar. 

Skilgreiningar og fræðileg nálgun 

Afstæð skilgreining á fátækt (relative poverty approach) 

Í þessari rannsókn er fátækt m.a. skilgreind út frá afstæðri skilgreiningu 

Townsend (1979), en þar segir: 

 
Einstaklingar, fjölskyldur og hópar í samfélaginu lifa í fátækt þegar bjargir þeirra 
duga ekki til að nærast, vera þátttakendur í samfélaginu og búa við þau lífsskilyrði 
og þægindi sem teljast eðlileg, eða eru a.m.k. viðurkennd í því samfélagi sem fólk 
býr í (Townsend, 1979, bls. 31). 

 

Þessi viðmiðun gengur út frá því að einstaklingar geti veitt sér það sem 

telst viðurkennt og eðlilegt. Hér er talið að það sé m.a. að geta veitt sér mat 

til að nærast og hafa nægan hita í íbúðarhúsnæði. 

Önnur leið hefur einnig verið farin til að skilgreina fátæktarmörk afstætt, 

það er sem hlutfall af meðaltekjum í þjóðfélaginu. Þeir sem teljast fátækir eru 

fyrir neðan ákveðin tekjumörk. Þetta hefur verið skilgreint á mismunandi 

vegu, bæði sem 50% og 60% af miðgildi tekna (Harpa Njáls, 2003a; Hagstofa 

Íslands, 2007). Hér verður sjónum beint að tekjudreifingu barnafjölskyldna, 

m.a. út frá miðgildi tekna.  

Huglæg skilgreining á fátækt (subjective approach) 

Mæling á fátækt og erfiðum aðstæðum byggist einnig á huglægu mati (sub-

jective approach). Það er spurning sem einstaklingar svara í þessari rannsókn 

og leggja mat á aðstæður sínar.  

Efnalegur skortur (material deprivation approach) 

Mæling á efnalegum skorti er byggð á spurningum úr gagnagrunni EU-SILC 

og sjónum beint að fimm þáttum sem snerta afkomu fjölskyldna með börn á 

framfæri. Ef barnafjölskyldur geta ekki veitt sér að minnsta kosti þrjá af fimm 

efnisþáttum er talið að fólk búi við efnalegan skort og fátækt.  
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Þrír stólpar velferðar: Ríki, markaður og fjölskylda“ (the 
Three Welfare Pillars) 

Kenning Esping-Andersen (1990, 2002) um þrjá stólpa velferðar: Ríki, 

markað og fjölskyldu leggur áherslu á það að ekki er einungis hægt að skilja 

velferðarríki út frá réttindum sem þau veita, heldur þurfi einnig að taka með í 

reikninginn hvernig aðgerðir ríkisins eru samtvinnaðar hlutverki (vinnu)-

markaðar og fjölskyldu. Þessari nálgun fellur vel að umfjöllun um þátttöku 

kvenna á vinnumarkaði út frá tveimur þáttum, þ.e. stuðningi við barnfólk, 

s.s. dagvistun barna og barnabótum (þessum þætti verða þó ekki gerð 

tæmandi skil í þessari grein). Hins vegar atvinnuþátttöku kvenna á 

vinnumarkaði (í fullu starfi/hlutastarfi) og tekjum sem þær bera úr býtum. 

Fræðimenn hafa beint sjónum að því að fátækt og afkoma barnafólks byggist 

m.a. á atvinnuþátttöku kvenna, þ.e. „tvær fyrirvinnur― (Cantillon, 2009; 

Esping-Andersen, 2002; Taylor-Gooby, 2004).  

Kvenvinsamleg velferðarríki (a women-friendly state) 

Sjónarhorn Helgu Hernes (1987) um „kvenvinsamleg velferðarríki― hefur 

ýmsa snertifleti við þetta verkefni, út frá stöðu kvenna sem borgarar, 

notendur þjónustu og starfsmenn/launþegar hjá ríkinu. Staða kvenna ein-

kennist af möguleikum á vinnumarkaði, ríki og fjölskyldu. Kenning Hernes 

hefur skýra snertifleti við kenningu um samspil ríkis/velferðarkerfis, mark-

aðar og fjölskyldu og bætir við sjónarhorni kynjafræða sem er „takmarkað― í 

kenningu Esping-Andersen (1990) (sjá Orloff, 1993; Sainsbury, 1994).  

Einstaklingsskipan og fyrirvinnuskipan (Individual and 
breadwinner models) 

Sjónarhorn Sainsbury (1994, 1996) um einstaklingsskipan annars vegar og 

hins vegar fyrirvinnuskipan beinist að því að velferðarríkisskipan geti gegnt 

verulegu hlutverki til að jafna stöðu kynjanna bæði á heimilum og vinnu-

markaði og þannig styrkt stöðu kvenna. Hún segir m.a. að mörg hefðbundin 

uppeldishlutverk kvenna séu framkvæmd í opinbera geiranum í þjóðfélaginu. 

Umönnunarstörf geta bæði verið launuð störf og störf sem unnin eru á 

heimilum. Fræðimenn hafa beint sjónum að því að þótt umönnunarstörf hafi 

í auknum mæli færst „út af heimilinu― eru það fyrst og fremst konur sem 

sinna þeim störfum á vinnumarkaði (sjá t.d. Orloff, 1993, 2009; Wærness, 

1984). Þetta tengist þessu verkefni á þann veg að niðurstöður rannsókna sýna 

að ófaglærðar konur sem sinna umönnunarstörfum eru láglaunaðar og í 

mikilli hættu á að lenda í fátækt. Þetta á bæði við á Íslandi og víðar í Evrópu 

(Cantillon, 2002, 2009; Harpa Njáls, 2003a, 2006a, 2006b). Tekjur þessara 
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kvenna duga í mörgum tilvikum ekki fyrir lágmarksframfærslu og þær lifa við 

skort og fátækt. 

Nýir áhættuþættir og félagslegar breytingar (new risks and 
social change) 

Taylor-Gooby (2004) hefur sett fram sjónarhorn um nýja þætti félagslegrar 

áhættu, sem er afleiðing af efnahagslegum og félagslegum breytingum í 

nútíma samfélagi. Í þessu samhengi nefnir hann nokkra þætti. Í fyrsta lagi: 

Konur hafa komið til starfa á vinnumarkaði í mjög auknum mæli. Mikilvægur 

þáttur í nútímasamfélagi er þörfin fyrir „tvær fyrirvinnur― (two earners) til að 

afla viðunandi fjölskyldutekna. Í öðru lagi: Aukin þörf fyrir félagslega um-

önnun (social care) t.d. fyrir börn og fleiri hópa. Benda má á að kvennastörf 

(við umönnun) hjá ríki og sveitarfélögum hafa aukist gífurlega á síðustu 

tuttugu árum í tengslum við samfélagsbreytingar og eru að mestu 

láglaunastörf (sjá Harpa Njáls, 2006a, 2006b). Í þessu verkefni er m.a. fjallað 

um breytta samfélagsgerð og fjölskyldugerð, og að börn búi í auknum mæli 

hjá einu foreldri. Aukin þátttaka kvenna á vinnumarkaði á Íslandi er einnig 

staðreynd, og í mörgum tilvikum er barátta við að láta endana ná saman. 

Aðgerðafræði og gagnasafn 

Rannsóknin er byggð á gagnasafni Hagstofu Íslands EU-SILC 2005, sem er 

hluti af samræmdri lífskjararannsókn Evrópusambandsins. Úrtak Hagstofu 

Íslands 2005 (tekjur 2004) eru fjögur 1.000 manna tilviljanaúrtök úr þjóðskrá, 

16 ára og eldri sem búa á einkaheimilum. Úrtaksramminn og aðferðir skulu 

tryggja að hver einstaklingur og hvert heimili í þýðinu hafi þekkta og ekki 0 

líkur á vali. Árið 2005 var fjöldi heimila í úrtaki Hagstofunnar 4.018. Heimili 

sem tóku þátt voru 2.958. Svarhlutfall var 76%. Heildarfjöldi heimilismanna 

var 8.927 einstaklingar (Hagstofa Íslands, 2007). Íslensku gögnin eru tengd 

þjóðskrá og skattagögnum. Upplýsingar um tekjur eru fengnar úr skattskrám 

sem gefa áreiðanlegar upplýsingar um tekjur sem gefnar eru upp til skatts. 

Úrtak mitt úr gagnasafninu EU-SILC (2005) nær til barnafjölskyldna á 

Íslandi, þ.e. hjóna og sambúðarfólks, einstæðra feðra og einstæðar mæðra 

með börn á framfæri á aldrinum 0-17 ára. Gengið er út frá þeirri 

skilgreiningu að fjölskylda einstæðs foreldris er „ein fyrirvinna―, þ.e. foreldri 

sem býr með barni/börnum. Fjölskylda hjóna og sambúðarfólks er „tvær 

fyrirvinnur (tveir fullorðnir) sem búa með barni/börnum‘‘. Aðrar 

barnafjölskyldur í úrtakinu, s.s. tvær fjölskyldur sem búa saman og ungir 
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einstæðir foreldrar (aðallega mæður) sem búa í foreldrahúsum, voru 

hreinsaðar úr gagnasafninu. Þessi rannsókn nær til 1.155 fjölskyldna, hjóna 

og sambúðarfólks, 139 fjölskyldna einstæðra mæðra, og 17 fjölskyldna 

einstæðra feðra. Þessar fjölskyldur eru með 2.310 börn á framfæri. Gagna-

safnið samanstendur af 4.776 einstaklingum. Ekki verður fjallað nánar um 

gagnasafnið hér - það verður gert á öðrum vettvangi. Einstæðir feður í 

þessari rannsókn eru fáir, aðeins 17. Það skal tekið fram að ekki er hægt að 

alhæfa út frá svo fáum einstaklingum en talið að niðurstöður gefi vís-

bendingar um stöðu einstæðra feðra.  

Allar niðurstöður verða settar fram á lýsandi hátt og birtar í töflum og 

myndum. Rannsóknin byggist á megindlegri aðferðafræði (quantitative 

analyses). Úrvinnsla gagna er unnin í tölfræðiforritinu SPSS og fjölþættum 

aðferðum beitt við úrvinnslu gagna m.a. aðhvarfsgreiningu (regression analysis). 

Gögnin verða greind eftir hjúskaparstöðu og fjölskyldugerð með sérstakri 

áherslu á einstæðar mæður (einar tekjur) í samanburði við hjón og 

sambúðarfólk (tvennar tekjur), kyn og fjölda barna; tekjur og tekjudreifingu, 

fátækt og efnalegan skort, húsnæðisaðstæður og stöðu á vinnumarkaði. 

Niðurstöður 

Hér verður fjallað um heildarráðstöfunartekjur fjölskyldna með börn á 

framfæri (0-17 ára). Miðgildi heildarfjölskyldutekna hjóna og sambúðarfólks 

(2005) er kr. 5.356.283. Miðgildi heildartekna einstæðra mæðra er kr. 

2.926.339 sem er talsvert lægra en miðgildi heildartekna einstæðra feðra, kr. 

3.536.305. 

 

Tafla 1. Tekjudreifing barnafjölskyldna skipt í tíu jafna flokka 

 

Hjón/sam- Einstæðar Einstæðir

Tekjuflokkar: búðarfólk mæður feður

1. fl. 3,9 30,1 15

2. fl. 5,8 29,4 20

3. fl. 10,2 17,5 15

4. fl. 11,5 7,7 15

5. fl. 12,6 4,9 10

6. fl. 13 2,8 15

7. fl. 11,9 4,2 0

8. fl. 11,1 2,8 5

9. fl. 10,2 0 0

10. fl. 9,9 0,7 0

Heildartekjur - tekjubil

< 2.235.068

2.235.069 - 2.987.457

2.987.458 - 3.541.782

3.541.783 - 4.062.478

4.062.479 - 4.563.035

4.563.036 - 5.037.714

5.037.715 - 5.710.235

5.710.236 - 6.588.056

6.588.057 - 7.830.689

7.830.699 >
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Í töflu eitt kemur fram hlutfall (%) hvers hóps fjölskyldugerðar skipt í tíu 

jafnstóra tekjuflokka. Þar sést að einstæðar mæður eru umtalsvert fleiri í 

lægstu tekjuhópunum en einstæðir feður. Í tekjuflokki eitt eru lægstu tekjur 

innan við 186.256 kr. á mánuði og í tekjuflokki tíu eru hæstu tekjur yfir 

652.558 kr. á mánuði. 

Tafla 2 sýnir húsnæðisaðstæður barnafólks, þ.e. hlutfall einstæðra 

foreldra, hjóna og sambúðarfólks með börn á framfæri sem býr í eigin hús-

næði eða leiguhúsnæði. Eins og sjá má í töflu tvö eru einstæðar mæður síður 

líklegri til að búa í eigin húsnæði en einstæðir feður og hjón og sambúðar-

fólk. 

 

Tafla 2. Húsnæðisaðstæður barnafjölskyldna: Eigið eða leiguhúsnæði? 

Hlutfall (%) eigin og leiguhúsnæðis eftir fjölskyldugerð  

 

Með nánari greiningu á húsnæðisaðstæðum og barnafjölda kemur í ljós að 

48,5% einstæðra mæðra með eitt barn á framfæri búa í eigin húsnæði saman-

borið við 94% einstæðra feðra. Tæplega fjórðungur einstæðra mæðra með 

tvö börn eða fleiri býr í eigin húsnæði. 

Í mynd eitt kemur fram hlutfall barnafjölskyldna sem búa í einbýli, 

raðhúsi eða fjölbýli, eftir fjölskyldugerð. 

 
Mynd 1. Húsnæðisaðstæður barnafjölskyldna: Einbýli eða fjölbýli? 

Eign 92,1 94,1 71,9

Leiga 6,9 5,9 28,1

Annað 1 0 0

Hjón/sambúðarfólk Einstæðir feður Einstæðar mæður
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Mynd eitt sýnir að 30% einstæðra mæðra með börn á framfæri búa í 

einbýlishúsi eða raðhúsi samanborið við 53% einstæðra feðra og 67% hjóna 

og sambúðarfólks með börn á framfæri. Tæplega 68% einstæðra mæðra búa í 

fjölbýli samanborið við 47% einstæðra feðra með barn á framfæri.  

 

Mynd 2. Þátttaka foreldra á vinnumarkaði: Í fullu stafi eða hlutastarfi ? 

Umtalsverður munur er á þátttöku foreldra á vinnumarkaði. Mynd tvö 

sýnir að 92,4% karla í hjónabandi og sambúð með börn eru í fullu starfi 

samanborið við 82,4% einstæðra feðra. Eins og sjá má í mynd tvö eru 56,5% 

einstæðra mæðra með börn á framfæri í fullu starfi og 13,8% í hlutastarfi 

samanborið við að 49% kvenna í hjúskap og sambúð eru í fullu starfi og 

33,8% í hlutastarfi.  

 

Tafla 3. Fjöldi mæðra á vinnumarkaði eftir fjölda barna. Hlutföll (%) eru 

sýnd í (skyggðum) dálkum  

 

Eins og sjá má í töflu þrjú er algengara að einstæðar mæður vinni fullan 

vinnudag en mæður í hjúskap eða sambúð, óháð því hve mörg börn þær eiga.  
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Kannað var hvort barnafjölskyldur hefðu efni á og gætu veitt sér ýmsa 

þætti í daglegu lífi. Í töflunni sést hvað fjölskyldur með börn á framfæri geta 

ekki veitt sér af fyrrnefndum þáttum.  

 

Tafla 4. Þættir sem barnafjölskyldur hafa ekki efni á og geta síður veitt sér 

 
 

Í töflu fjögur sést að einstæðar mæður eru rúmlega tvisvar sinnum líklegri 

til að geta ekki mætt óvæntum útgjöldum miðað við hjón og sambúðarfólk, 

þær eru helmingi líklegri til að hafa ekki efni á nægum hita í íbúðarhúsnæði 

samanborið við hjón og sambúðarfólk. Þá eru einstæðar mæður fimm 

sinnum líklegri til að hafa ekki efni á viku sumarfríi árlega og sex sinnum 

líklegri að hafa ekki efni á kjötmáltíð, fiski eða kjúklingi daglega samanborið 

við hjón og sambúðarfólk með börn á framfæri. Tafla fjögur sýnir að 

síðastnefndu þættirnir eru ekki vandamál hjá einstæðum feðrum.  

Spurt var hvort fjölskyldur hefðu möguleika á að láta enda ná saman. 

Mynd þrjú sýnir að 8,1% einstæðra mæðra með börn á framfæri eiga auðvelt 

og mjög auðvelt með það samanborið við að 22% hjóna og sambúðarfólks 

og 17,6% einstæðra feðra segja það auðvelt.  

Hjón/sam- Einstæðar Einstæðir 

búðarfólk mæður feður

32,7 71,9 47,1

2,2 14,6 0

7,4 38,2 0

10 19,7 0

Hafa ekki efni á kjötmáltíð, fisk, kjúkling daglega

Hafa ekki efni á viku sumarfríi árlega

Hafa ekki efni á nægum hita í íbúð

Geta ekki mætt óvæntum/ófyrirséðum útgjöldum

Ógreiddir reikningar fyrir nauðsynjar 

9,3 9,1 11,8(t.d. rafmagn) sl. 12 mánuði
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Mynd 3. Möguleikar til að láta enda ná saman (tekjurnar duga út mánuðinn). 

Eins og sjá má á mynd þrjú eiga 34,1% einstæðra mæðra með börn á 

framfæri erfitt og mjög erfitt með að láta tekjurnar duga út mánuðinn 

samanborið við að 10% hjóna og sambúðarfólks og 11,8% einstæðra feðra. 

Einhliða aðhvarfsgreining var gerð til þess að athuga hvort marktækur 

munur væri á því hvort hóparnir geta látið enda ná saman. Svör voru á 

raðkvarða þar sem 6 merkir mjög auðvelt og 1 merkir mjög erfitt. Niður-

stöður sýna að meðaltal fyrir hjón og sambúðarfólk er 3,81, meðaltal 

einstæðra mæðra er 2,94 og meðaltal einstæðra feðra 3,59. Marktækur munur 

er á meðaltölum hópanna, F (2, 2448) = 37,27; p < .001. Eftirápróf Tukey 

sýnir að munurinn er einkum á milli einstæðra mæðra annars vegar og hjóna 

og sambúðarfólks hins vegar p < .001. Ekki var marktækur munur milli 

einstæðra feðra annars vegar og hjóna og sambúðarfólks hins vegar. 

Umræða og samantekt 

Í þessari grein er fjallað um lífsskilyrði barnafjölskyldna á Íslandi, þ.e. 

efnahagslega og félagslega þætti, húsnæðisaðstæður og stöðu á vinnumarkaði, 

einnig fátækt barnafólks og skort. Niðurstöður sýna að einstæðar mæður eiga 

síður húsnæðið sem þær búa í en einstæðir feður, hjón og sambúðarfólk. 

Þegar efnaleg staða er mæld út frá skatttekjum (afstæð skilgreining á fátækt) 

eru einstæðar mæður með lægstu meðaltekjur (miðgildi tekna) og 30,1% 

einstæðra mæðra eru í lægsta tekjuhópnum og 60% eru í tveimur lægstu 
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tekjuhópunum. Þegar fimm efnisþættir sem mæla efnalegan skort eru 

kannaðir er ljóst að einstæðar mæður eru sá hópur barnafjölskyldna sem 

getur síst veitt sér slíka þætti. Niðurstöður sýna einnig þegar mælt er út frá 

huglægri skilgreiningu á fátækt að 34% einstæðra mæðra eiga erfitt og mjög 

erfitt með að láta enda ná saman og tekjurnar duga út mánuðinn. Fram 

kemur að rúmlega 30% einstæðra mæðra með börn á framfæri búa við fátækt 

og skort, og eru umtalsvert verr settar en einstæðir feður, hjón og sambúðar-

fólk. Þá eru einstæðar mæður fremur í fullu starfi á vinnumarkaði en konur í 

hjúskap og sambúð. Það að 30% einstæðra mæðra samanborið við 17,2% 

kvenna í hjúskap eru ekki á vinnumarkaði vekur upp spurningar og hvetur 

jafnframt til frekari rannsókna á hvað valdi. 

Fræðimenn hafa bent á að til að draga úr fátækt og skorti hjá barna-

fjölskyldum er þátttaka kvenna á vinnumarkaði mikilvæg (Cantillon, 2009; 

Esping-Andersen, 2002; Taylor-Gooby, 2004). Þrátt fyrir að á síðustu árum 

hafi framboð á leikskólaplássum aukist mjög og hátt hlutfall barna sé á 

leikskólum hefur þátttaka kvenna á vinnumarkaði ekki aukist að sama skapi. 

Segja má í ljósi kenningar Esping-Andersen (2002) og Helgu Hernes (1987) 

að ríkið hafi tekið á og aukið aðgengi að dagvistun fyrir börn sem koma ætti 

konum og barnafjölskyldum til góða, en það er eitthvað annað sem dregur úr 

þátttöku kvenna á vinnumarkaði. Eins og fram hefur komið vinnur fjöldi 

kvenna við umönnunarstörf hjá ríki og borg og margar þeirra eru ófaglærðar 

í illa launuðum störfum (Harpa Njáls, 2006a, 2006b). Niðurstöður rannsókna 

sýna að í mörgum tilvikum hafa konur í umönnunarstörfum ekki tekjur sem 

duga fyrir lágmarksframfærslu, þær búa við skort og fátækt. Í ljósi kenninga 

um samspil ríkis, vinnumarkaðar og fjölskyldu er ljóst að framansögðu (um 

barnafjölskyldur og stuðning ríkisins) að ríkið og vinnumarkaðurinn þurfa að 

bæta sig og hækka laun kvenna. Það er mikilvægur þáttur til að draga úr 

fátækt kvenna með börn á framfæri á Íslandi. 

Ég tel mig hafa svarað þeim spurningum sem lagt var upp með. Ein-

stæðar mæður búa fremur við skort og fátækt en hjón og sambúðarfólk og 

vísbendingar eru um að einstæðir feður búi ekki við jafn erfiðar aðstæður og 

einstæðar mæður með börn á framfæri. Til að draga úr fátækt einstæðra 

mæðra er talið mikilvægt að bæði að ríkið styðji barnafjölskyldur betur m.a. í 

formi barnabóta og einnig hitt að láglaunakonur á vinnumarkaði beri 

mannsæmandi laun úr býtum. 
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Hluttekning og skynsemi 
 

Ingólfur V. Gíslason 

 

Í kjölfar þess hruns sem varð í íslensku hagkerfi haustið 2008 hefur verið 

spurt hverju sé um að kenna og hvort unnt hefði verið að komast hjá 

hruninu. Jafnframt hafa raddir heyrst sem kalla eftir aukinni samfélagslegri 

ábyrgð þeirra sem starfrækja fyrirtæki. Í klassískum félagsvísindum eru til 

staðar greiningar á kapítalískum framleiðsluháttum sem benda á nokkra ein-

kennandi þætti sem gera að verkum að innan þeirra er illleysanleg mótsögn 

sem er hluti vandans. Sú mótsögn felst í því að maðurinn er í eðli sínu 

samfélagslegt dýr með eðlislæga hluttekningu gagnvart öðru fólki og þar með 

siðferðisvitund, en býr við efnahagskerfi sem hefur sem sinn stærsta kost og 

mesta galla að vera siðlaust kerfi. 

Einstaklingurinn er hópvitund 

Einn af frumkvöðlum félagsvísindanna, George Herbert Mead, fjallaði mikið 

um tilurð og sögu sjálfsins og hugsunar okkar. Mead (1962) leit svo á að 

mannshugurinn (mind) gæti aldrei verið annað en félagslegt fyrirbæri. „It is 

absurd to look at the mind simply from the standpoint of the individual 

human organism; for although it has its focus there, it is essentially a social 

phenomenon; even its biological functions are primarily social― (Mead, 1962, 

bls. 133). Þróun einstaklings frá vöggu og til fullorðinsára inniber aukna 

kunnáttu í að setja sig í spor annarra, átta sig á (og sjá fyrir) viðbrögð þeirra, 

skilja og skynja viðhorf og mynstur hegðunar. Á þann hátt verður til sjálf 

sem er gætt þeim eiginleika að vera í raun mörg sjálf, geta sett sig í spor 

margra mismunandi einstaklinga við margar mismunandi aðstæður. Á vissan 

hátt má því segja að einstaklingar fæðist ekki með persónuleika heldur inn í 

hann. 

 Karl Marx var, hvað þetta varðar, á svipaðri línu og Mead. Í hinum svo 

kölluðu Parísarhandritum bendir hann á hið samfélagslega grunneðli hvers 

einstaklings:  
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It is above all necessary to avoid once more establishing „society― as an 
abstraction over against the individual. The individual is the social being. His vital 
expression – even when it does not appear in the direct form of communal 
expression, conceived in association with other men – is therefore an expression 
and confirmation of social life (Marx, 1844/1975, bls. 350).  
 

Í Þýsku hugmyndafræðinni ítrekar Marx þessa samfélagslegu stöðu 

vitundarinnar: „Tungumálið er jafngamalt vitundinni... Tungumál og vitund 

verða til þegar mennirnir þurfa og verða að hafa samskipti hver við annan... 

Vitundin er sem sé frá upphafi afurð samfélagsins og verður það á meðan 

mennirnir eru til― (Marx, 1845-46/1983, bls. 27-28). 

 Sérhver einstaklingur er þannig í raun holdtekja allra félagslegra tengsla 

sem verið hafa fyrir hans daga. Þetta gerir að verkum að í hegðun sinni hefur 

maðurinn í huga afleiðingar hennar fyrir aðra. Sjálfhverfur Robinson Krúsó, 

eða Homo Economicus, er í reynd lasinn einstaklingur. Einstaklingsbundin 

meðvitund er sköpuð og mótuð í samskiptum og þar af leiðandi sam-

mannleg. Þess vegna setjum við okkur í spor annarra og skiljum og skynjum 

líðan þeirra. Rannsóknir á starfsemi heilans hafa sýnt að svæði sem kallast 

amygdala bregst við sorg eða ótta í svip annarra og það sem meira er, kallar 

fram þau viðbrögð að reyna að stöðva, eða koma í veg fyrir, sorgina og 

óttann. Þessar athuganir benda eindregið til þess að hluttekning sé þáttur í 

starfsemi eðlilegs heila en t.a.m. siðblindir einstaklingar hafi gallaða heila-

starfsemi hvað þetta varðar (Blakemore og Frith, 2005, bls. 107-109). 

 Síðari tíma rannsóknir á fósturþróun og ungbarnaþróun virðast einnig 

staðfesta það innsæi Marx og Mead að hópurinn komi á undan einstak-

lingnum. Þróun fósturs er ljóslega undirbúningur að samskiptum við aðra, 

þau samskipti eru hafin fyrir fæðingu og fullburða barn fer þegar í bein 

samskipti við foreldra sína (og aðra) eftir fæðingu (Panksepp, 2007; 

Trevarthen og Reddy, 2007). Hluttekning er þannig ekki eitthvað sem siða-

boðskapur samfélagsins hengir utan á einstaklinga heldur grundvallarþáttur í 

hverjum einstaklingi. 

Ofbeldi og nánd 

Sé þetta rétt þá ætti það meðal annars að birtast í andúð á að valda sorg og 

sársauka og vanlíðan ef það gerist. Ef við lítum til ofbeldisrannsókna má ljóst 

vera að fólk er ekki mikið fyrir að beita ofbeldi. Rannsóknir (og reynsla) sýna 

að á heildina litið þarf að hafa nokkuð fyrir því að fá fólk til að drepa og 

meiða. Dave Grossman (1995) heldur því t.a.m. fram að allt fram að stríðinu 
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í Kóreu hafi mikill minnihluti bandarískra hermanna fengist til þess að skjóta 

úr byssum sínum. Í seinni heimsstyrjöldinni hafi hlutfallið aðeins verið 10-

15%. Það sé ekki fyrr en með betri þjálfunaraðferðum (Pavlovskum skil-

yrðingum) sem hlutfallið hafi hækkað og raunar náð 90% í stríðinu í 

Víetnam. En á heildina litið sé það augljóst að manndráp og meiðingar séu 

flestum erfið en þó fyrst og fremst ef menn sjá fórnarlambið, ef um návígi er 

að ræða. Menn geta flogið yfir og kastað sprengjum eða skotið úr lang-

drægum fallbyssum án mikilla vandkvæða. Það er þegar afleiðingar gerðanna 

eru augljósar, þegar við getum sett okkur í spor hins, sem þetta verður erfitt. 

Og, eins og Grossman sýnir, þá er sálfræðilegur kostnaður þeirra sem drepa í 

stríði afar hár, tilveran er erfið eftir að hafa farið yfir þennan þröskuld. 

 Þetta kom einnig fram í hinum frægum hlýðnistilraunum Stanley 

Milgram (1974). Þeim mun nær þolandanum sem þeir sem gáfu rafstuðið 

voru, þeim mun erfiðara var að fá þá til að auka styrkinn á rafstuðinu. Þeim 

mun sjálfráðari sem gerendurnir voru þeim mun ólíklegri voru þeir til að 

meiða. 

 Þannig virðist af ofbeldisrannsóknum að ef einstaklingur sér fórnar-

lambið, sér óttann, heyrir bænirnar þá er erfitt að framkvæma verkið. Ef ein-

staklingur sér hinar neikvæðu afleiðingar gerða sinna þá setur það afar djúp 

spor í sálarlíf hans vegna þessa hæfileika að geta sett sig í spor annarra. 

 Svipað mynstur sýnir sig í sambandi viðhorfa og hegðunar þegar kemur 

að mismunun. Í frægri tilraun árið 1934 ók félagsfræðingurinn Richard 

LaPierre um Bandaríkin í þrjá mánuði ásamt kínversku pari í þeim tilgangi að 

kanna fordóma gagnvart fólki af asískum uppruna en þeir voru almennir í 

Bandaríkjunum á þeim tíma. Þau heimsóttu 250 hótel og veitingastaði og 

aðeins einn staður neitaði að þjónusta kínverska parið. Þegar sömu hótel og 

veitingastaðir fengu hins vegar bréf þar sem spurt var hvort kínverskt par 

fengi þjónustu þar svöruðu 90% neitandi (128 svöruðu) (LaPiere, 1934). Með 

öðrum orðum, þá er erfiðara að mismuna þegar horft er á manneskju heldur 

en þegar það er gert með almennum orðum. 

 Heinrich Himmler var líka meðvitaður um þetta „vandamál― í tengslum 

við útrýmingu Gyðinga. Í hinni frægu ræðu í Poznan sagði hann m.a:  

 
Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. "Das jüdische Volk wird 
ausgerottet", sagt Ihnen jeder Parteigenosse, "ganz klar, steht in unserem 
Programm drin, Ausschaltung der Juden, Ausrottung, machen wir, pfah!, 
Kleinigkeit". Und dann kommen sie alle, alle die braven 80 Millionen Deutschen, 
und jeder hat seinen anständigen Juden. Sagt: alle anderen sind Schweine, und 
hier ist ein prima Jude (Holocaust-history, e.d.).  
 



172 Félagsfræði Ingólfur V. Gíslason 

 

  

Það er að segja, það er enginn vandi að almennt lýsa fyrirlitningu og hatri 

á Gyðingum (eða öðrum hópum) en þegar það snýr að meðlimi þessa hóps 

sem maður þekkir, umgengst og veit að er „prima― manneskja þá horfir 

málið öðruvísi við. 

Eðli markaðssamfélaga 

Á fyrri hluta 20. aldarinnar benti Max Weber á þær breytingar sem orðið 

hefðu á viðhorfum okkar með framvexti markaðar og hnignunar hefða. „... 

individuals are still markedly influenced by convention and custom, even 

today. Yet the influence of these factors has declined due to the dis-

integration of tradition, i.e. of the tradition-determined relationships as well 

as of the belief in their sacredness― (Weber, 1978, bls. 337). 

Það sem gerist með því að markaðurinn og markaðshugsunin verður ríkjandi 

er að í stað þess að horft sé til einstaklinga eða hópa við ákvörðun hegðunar 

er einvörðungu hugað að vörunni, kaupum og sölum, þar sem markmiðið 

verður ekki annað en ágóðinn.  

 
The market community as such is the most impersonal relationship of practical 
life into which humans can enter with one another... The reason for the 
impersonality of the market is its matter-of factness, its orientation to the 
commodity and only to that. Where the market is allowed to follow its own 
autonomous tendencies, its participants do not look toward the persons of each 
other but only toward the commodity; there are no obligations of brotherliness 
or reverence, and none of those spontaneous human relations that are sustained 
by personal unions. They all would just obstruct the free development of the 
bare market relationship, and its specific interests serve, in their turn, to weaken 
the sentiments on which these obstructions rest (Weber, 1978, bls. 636). 
 

 Í „eðli sínu― er markaðurinn og fjármagnið siðlaust. Sú staðreynd hefur 

jákvæða og neikvæða hlið fyrir mannleg samfélög. Jákvæða hliðin er sú að 

fjármagnið mismunar ekki ef það starfar í samræmi við þetta siðlausa eðli sitt. 

Engu máli á að skipta hvort um er að ræða karl eða konu, svartan eða hvítan, 

sam- eða gagnkynhneigðan, það eina sem máli skiptir er verðgildi við-

komandi einstaklings fyrir fjármagnið þ.e.a.s hversu líklegur viðkomandi er til 

að auka arðsemi fjármagnsins. „The market is fundamentally alien to any 

type of fraternal relationship― (Weber, 1978, bls. 637). Þetta er auðvitað kjör-

mynd og ekki lýsing á raunveruleikanum en tilhneigingin er til staðar. 
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 Það er þess vegna misskilningur þegar því er haldið fram að kapítalismi 

eða hugmyndafræði frjálshyggju sé andstæð kynjajafnrétti eða jafnri stöðu 

kynþátta. Þvert á móti er það ekkert nema fagnaðarefni þegar svörtum auð-

kýfingum fjölgar eða fleiri stjórnmálaleiðtogar eru kvenkyns. Mismunun á 

grundvelli annarra þátta en markaðsgildis er andstæð eðli kapítalísks 

samfélags. Það er svo annar handleggur að kapítalismi getur vel þrifist í sam-

félagi sem mismunar á annan hátt og sjálfgefið að hugmyndafræðilegir for-

svarsmenn hans eru andstæðir því að ríkisvaldinu sé beitt í þeim tilgangi að 

vinna gegn slíkri mismunun. En ef kynja- eða kynþáttahyggja er á undan-

haldi, eins og flest bendir til, þá er það jákvæð þróun í huga slíkra hugmynda-

fræðinga. 

 Það er nokkuð ljóst að við höfum engan vegin búið við slík hrein 

markaðslögmál, í raunveruleikanum hafa aðrir þættir en efnahagsleg not ein 

og sér ráðið því hvort manneskja er ráðin í vinnu og hvað hún ber þar úr 

býtum. Fólki hefur verið mismunað á grundvelli litarháttar, kyns og stjórn-

málaskoðana t.d. sem ekki ætti að gerast ef einvörðungu er hugsað á grund-

velli markaðsgildis. Svo eitt dæmi sé nefnt þá segir frá því í ævisögu Tryggva 

Ófeigssonar útgerðarmanns að hann hafi haft stýrimann sem hann hafði 

hugsað sér að reka sökum gruns um að viðkomandi „væri krati inní sér.― 

Maðurinn sýndi sig hins vegar svo hörkuduglegan að ekki þótti fært að reka 

hann þrátt fyrir þessar stjórnmálaskoðanir (Ásgeir Jakobsson, 1979, bls. 167-

168). Má af því draga þá ályktun að meðalduglegur maður hefði misst 

vinnuna fyrir stjórnmálaskoðanir sem Tryggva ekki líkuðu. Svipuðu hefur 

stundum verið haldið fram varðandi konur, að þær verði að skara fram úr 

körlum til að fá álíka viðurgerning og þeir á vinnumarkaði. 

 Neikvæða hliðin á siðleysi markaðarins er svo sú að ef fjármagnið hefur 

ekki annað markmið en að auka arðsemi sína þá geta t.d. hvorki umhverfis-

þættir eða samfélagsleg ábyrgð leikið eitthvert hlutverk við ákvörðun um 

staðsetningu þess og nýtingu. Ef arðsemi fjármagns er betri á einum stað en 

öðrum þá fer fjármagnið þangað án tillits til afleiðinga fyrir fólk sem á öðrum 

hvorum staðnum býr eða starfar. Ef arðsemin er meiri með því að hafa verk-

smiðjuna í Kuala Lumpur frekar en í Detroit þá er verksmiðjan flutt. Einnig 

hér er um að ræða grunntilhneigingu, fræðilega smíði frekar en beina lýsingu 

á raunveruleikanum. En hnattvæðingin og aukið frelsi fjármagnsflæðis hefur í 

för með sér að þetta er vaxandi tilhneiging og þeim mun nafnlausara sem 

fjármagnið verður þeim mun nær hinni fræðilegu smíði verður raun-

veruleikinn.  

 Lykilþáttur í þessu öllu saman er hversu erfitt er að stíga af vagninum. Ef 

þú lætur arðsemina ekki ráða þá mun einhver annar gera það, öðlast forskot, 
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skila meiri arði og þá verður auðvitað tilhneigingin sú að fjármagnið leitar 

frekar þangað og sá sem tók hina samfélagslega ábyrgu afstöðu tapar á 

endanum. 

 Dæmi um hinn „eðlilega hugsunarhátt― innan þessa ramma birtist í grein 

eftir einn eiganda KPMG-fyrirtækisins í írsku tímariti fyrir stuttu í umfjöllun 

um skattaskjól:  

 
A worrying tendency seems to have emerged among external stakeholders to 
make „moral― judgements about tax planning and to expect companies to 
manage their tax affairs in a „moral― way... Let‗s be clear about this. Tax is a cost 
to business. As with any other cost, the board members owe their shareholders a 
duty to manage that cost by the legal means afforded to them (Finn, 2009, bls. 
20). 
 

 Þetta er í hnotskurn eðli kapítalískra framleiðsluhátta og því er algerlega 

út í hött að ætlast til siðlegrar hegðunar eða „samfélagslegrar ábyrgðar― frá 

fyrirtækjum. Það er einfaldlega ekki þeirra deild, það er auka kostnaður fyrir 

hluthafa og þar af leiðandi eitthvað sem fyrirtækjastjórninni ber að forðast. 

Nafnleysi fjármagnsins 

Fyrirtækjum og fjármagni er stjórnað af fólki og það hefur jákvæðar og nei-

kvæðar afleiðingar varðandi samspilið við eðli kapítalismans. Neikvæðu 

hliðarnar eru þær að mismunun hefur ljóslega víða átt sér stað á 

„ómálefnalegum forsendum― þ.e. á öðrum forsendum en snúa að rekstri og 

arði. En jákvæða hliðin hefur verið sú að eigendur og stjórnendur, líkt og 

aðrir, búa yfir eðlislægri hluttekningu. Við aðstæður þar sem samkeppni er 

ekki ýkja mikil geta menn því „leyft sér― að láta annað en hámarkságóða ráða 

för. Dæmi eru um það að atvinnurekendur hér áður fyrr hafi hikað við að 

fara úr plássinu, gátu jafnvel átt það til að standa og falla með því. E.t.v. ekki 

í bókstaflegri merkingu en þó þannig að þeir væru reiðubúnir til að sætta sig 

við minni gróða til að halda atvinnunni í eigin byggð, vitandi hvað gerðist ef 

þeir færu, hvernig staðan yrði þá hjá nágrönnunum, fólkinu sem þeir mættu 

daglega. Eftir því sem fjármagnseigendur fjarlægjast vettvanginn meira og 

meira, skipta samfélagslegar afleiðingar gerða þeirra þá minna og minna máli, 

þeir sjá þær ekki og þar af leiðandi reynir ekki á hluttekninguna frekar en hjá 

stórskotaliðanum. Eftir því sem fjármagnið verður nafnlausara með fjár-

festingarsjóðum og vogunarsjóðum þeim mun líklegra er að það skilji eftir 

sig rjúkandi rústir. Árangur í formi arðgreiðslna er allt sem máli skiptir. 
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Þannig ýtir markaðshugsunin annarri skynsemi en þeirri sem Weber kallaði 

formlega (Elster, 2000; Levine, 2005; Weber, 1978) til hliðar og með eitt 

markmið í huga, arðsemi fyrir fjármagnseigendur. Þetta var auðvitað líka 

viðhorf Marx þ.e. að sú staðreynd að framleiðsla er hugsuð út frá einkagróða 

en ekki samfélagslegum þörfum leiðir til þess að kreppur eru óhjákvæmilegar 

(Marx, 1867/1954). 

Niðurlag 

Tímabil kapítalismans hefur á heildina litið verið tímabil stórkostlegra fram-

fara í sögu mannsins. Reksturinn hvílir á hinn bóginn á þáttum sem ganga 

gegn eðlislægum þáttum mannsins og því eru kröfur um siðferði og sam-

félagslega ábyrgð í rekstri, kröfur um að beisla hagkerfið og auka vægi 

annarra þátta en ágóðans í samfélagsgerðinni. 

 Við gerum almennt séð ráð fyrir því að fólk hegði sér skynsamlega, það 

er almenn forsenda flestra félagsvísindamanna. Undantekning er f. og f. þeir 

sem aðhyllast einhvers konar Freudisma þar sem gengið er útfrá að hegðun 

okkar stjórnist að einhverju leiti af þáttum sem við erum ómeðvituð um, hið 

óþekkta þekkta. Við vitum jafnframt að skynsamleg hegðun þarf ekki að 

beinast einvörðungu að aukningu efnislegra gæða. Raunar er það þannig að 

margar rannsóknir benda til að fólk sé reiðubúið til að draga úr eigin 

ávinningi til þess að hlífa öðrum (Lewin, 1991). Það er að segja, þó við séum 

öll þannig þenkjandi að við viljum auka öryggi okkar í tilverunni þá erum við 

ekki gráðug. Við viljum ekki fjölga rósunum í eigin garði ef það hefur í för 

með sér að nágranninn getur ekki ræktað rósir. Hvað þá ef okkar rósir hafa í 

för með sér að nágranninn situr uppi með illgresi.  

 Rannsóknir benda til að hluttekning sé okkur í blóð borin. Hún byggir á 

hinn bóginn að stórum hluta á því að við sjáum afleiðingar gerða okkar eða 

aðgerðaleysis. Við erum mun ólíklegri til að valda þeim skaða sem við sjáum 

heldur en þeim sem eru fjarri okkur. Þess vegna gat það gerst hér á árum 

áður (og að einhverju leyti enn) að atvinnurekendur stæðu og féllu „með sínu 

plássi―.  

 Tilfærsla fjármagns til fjárfestingar- og vogunarsjóða svokallaðra, breytir 

þessari mynd. Þar fær fjármagnið í auknum mæli sitt siðlausa eðli. Verkefni 

starfsmanna þessara sjóða er aðeins að hámarka arðinn af því fé sem þeir 

hafa til ráðstöfunar. Hugsanlegar neikvæðar samfélagslegar afleiðingar gerða 

þeirra er aukaatriði. Þeir sjá í fæstum tilfellum þær afleiðingar og ef þeir gera 

það þá voru þeir aðeins að sinna vinnu sinni, ef þeir ekki gerðu það sem þeir 



176 Félagsfræði Ingólfur V. Gíslason 

 

  

gerðu væru þeir að bregðast í starfi og aðrir tækju þá yfir sem sinntu því eins 

og ætti að gera. Trygglindið er einvörðungu við fjármagnseigendurna sem 

sjálfir sjá heldur ekki hinar neikvæðu afleiðinar. Það ýtir svo enn frekar undir 

þessa hegðun þegar starfsmenn eru á árangurstengdum greiðslum og árangur 

merkir arð fjármagnsins án tillits til samfélagslegra afleiðinga. 

 Þannig verður í reynd enginn ábyrgur, mannleg hegðun er gerð að 

„lögmáli markaðarins― sem enginn fær við ráðið og það siðlausa eðli fjár-

magnsins sem Marx og Weber lýstu ríkir yfir samfélagslegri hluttekningu sem 

okkur er eðlileg. Í reynd er það aðeins samfélagsleg beislun fjármagns og at-

vinnurekstrar sem getur breytt þessari mynd. Slík beislun hefur líka alltaf átt 

sér stað en í mismiklum mæli. Og það er áhugavert að samfélög sem hafa í 

ríkum mæli beitt slíkri beislun og lagt áherslu á jafnræði þegnanna koma yfir-

leitt betur út á samfélagslegum mælikvörðum en þau sem búa við breiðari bil 

milli samfélagaslegra hópa. Það á við hvað varðar hamingju, heilsu, afbrot og 

ofbeldi, menntun og meira að segja offitu (Wilkinson og Pickett, 2009). Ef til 

vill sökum þess að þar fær hluttekningin svigrúm. 
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Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvort upplifun einstaklinga á 

lagskiptingu samfélagsins móti afstöðu þeirra til eigin atvinnutekna, það er 

hvort þeir telji tekjur sínar réttlátar eða ekki. Félagsfræðingar hafa lengi 

haldið því fram að skynjun fólks á lífskjörum sínum endurspegli ekki aðeins 

raunveruleg lífskjör þess heldur mótist sú upplifun jafnframt af félagslegum 

þáttum. Í fyrsta lagi má nefna félagslegan samanburð (Merton og Rossi, 

1968; Runciman, 1966). Einstaklingar bera lífskjör sín gjarnan saman við þau 

lífskjör sem þeir telja eðlileg í samfélaginu. Með félagslegum samanburði er 

átt við þegar einstaklingar bera lífskjör sín saman við lífskjör ákveðinna 

samanburðarhópa (reference groups), til að mynda jafnaldra og vina. Saman-

burður af þessu tagi felur í sér áhrifarík skilaboð til einstaklingsins um hvaða 

lífskjör séu möguleg, æskileg og réttlát. Þegar fólk upplifir óhagstæðan 

félagslegan samanburð, til dæmis telji það sig ekki ná sömu lífskjörum og 

flestir jafnaldrar þess, aukast líkur á því að það upplifi lífskjör sín sem ó-

venjuleg og óréttlát, burtséð frá raunverulegum tekjum eða lífskjörum þess 

(Jón Gunnar Bernburg, Þórólfur Þórlindsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 

2009; Kondo, Kawachi og Subramanian, 2008; Runciman, 1966; Yngwe, 

Fritzell, Lundberg, Diderichsen og Burström, 2003; Wilkinson, 1993). 

Í þessari rannsókn skoðum við hvort félagslegur samanburður móti upp-

lifun fólks á eigin atvinnutekjum með því að kanna sambandið á milli aldurs 

og afstöðu einstaklinga til eigin atvinnutekna. Aldur er mikilvæg vídd í félags-

legum samanburði, enda hafa einstaklingar ríka tilhneigingu til þess að bera 

sig saman við fólk sem er á svipuðum aldri og þeir sjálfir (Kondo o.fl., 2008; 

Yngwe o.fl., 2003). Þar sem atvinnutekjur fólks eru yfirleitt í hámarki um 

miðjan vinnualdur ættu einstaklingar á þeim aldri að vera líklegastir til þess að 

upplifa óhagstæðan félagslegan samanburð eftir að búið er að stjórna fyrir 

raunverulegum tekjum þeirra. Með öðrum orðum ef við tökum tvo einstak-
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linga sem hafa svipaðar tekjur, ætti sá einstaklingur sem er nær miðjum 

vinnualdri að vera líklegri til þess að upplifa atvinnutekjur sínar sem ó-

réttlátar. Við setjum fram þá tilgátu að fólk á miðjum vinnualdri sé líklegra en bæði 

yngra og eldra fólk til þess að upplifa atvinnutekjur sínar sem óréttlátar, eftir að búið er 

að stjórna fyrir raunverulegum tekjum þeirra. 

Annar félagslegur þáttur sem kann að móta afstöðu einstaklinga til eigin 

atvinnutekja er skynjun þeirra á verðleikakerfinu (meritocracy) í samfélaginu. 

Hugtakið verðleikakerfi vísar til samfélagskerfis þar sem þjóðfélagsstaða ein-

staklingsins er áunnin (achieved) en ekki áskipuð (ascribed) við fæðingu – þar 

sem einstaklingarnir geta klifið þjóðfélagsstigann á grundvelli eigin verðleika 

(t.d. á grundvelli dugnaðar og færni) en ekki á grundvelli forréttinda eða 

félagslegs bakgrunns (t.d. þjóðfélagsstöðu foreldra). Rannsóknir hafa sýnt að 

í vestrænum lýðræðisþjóðfélögum aðhyllist meirihluti almennings þá hug-

myndafræði að misskipting tekna í samfélaginu eigi að grundvallast á virku 

verðleikakerfi (Kelley og Evans, 1993). Þannig líti flest fólk svo á að það sé 

réttlátt að eiginleikar sem endurspegla dugnað og færni, svo sem menntunar-

gráða eða störf sem krefjast mikillar færni, skili sér í hærri atvinnutekjum. Að 

sama skapi líti fólk á það sem óréttlátt ef færni og dugnaður gera fólki ekki 

kleift að klífa þjóðfélagsstigann. 

Við teljum að sýn einstaklinga á virkni verðleikakerfisins í þjóðfélaginu 

geti mótað upplifun þeirra á það hvort atvinnutekjur þeirra séu réttlátar eða 

ekki. Hafi einstaklingar þá sýn að verðleikakerfið í samfélaginu virki illa – að 

hæfileikar, færni og dugnaður skili fólki oft ekki betri þjóðfélagsstöðu – kann 

að draga úr trú þeirra á að skipting tekna í samfélaginu sé réttlát. Við skoðum 

þetta ferli með því að setja fram eftirfarandi tilgátu: Einstaklingar sem telja að 

verðleikakerfið í samfélaginu sé óvirkt eru líklegri en aðrir til þess að upplifa 

atvinnutekjur sínar sem óréttlátar. Með sömu röksemdum má búast við því að 

fólk telji skiptingu tekna óréttláta hafi það þá sýn að þjóðfélagsstaða ein-

staklinga ákvarðist að verulegu leyti af félagslegum erfðum, það er telji fólk 

að einstaklingar þurfi helst að eiga vel efnaða eða menntaða foreldra til þess 

að komast sjálfir í góða stöðu í þjóðfélaginu. Við setjum því fram aðra 

tilgátu: Fólk sem telur að félagslegar erfðir (þjóðfélagsstaða foreldra) móti þjóðfélagsstöðu 

einstaklingsins að miklu leyti er líklegra en annað fólk til að upplifa atvinnutekjur sínar 

sem óréttlátar. 

Við notum alþjóðlega viðhorfakönnun frá árinu 1999 til þess að prófa 

ofangreindar tilgátur. Engin gögn eru til hérlendis sem hægt er að nota í 

þessu skyni, en við hámörkum alhæfingargildi niðurstaðna með því að prófa 

ofangreindar tilgátur í tveimur ólíkum lýðræðisríkjum, Noregi og Banda-

ríkjunum. Þessi tvö lönd urðu fyrir valinu vegna þess að þótt þau séu bæði 
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lýðræðisríki einkennast þau af ólíkum áherslum í þjóðfélags- og vel-

ferðarmálum (Esping-Andersen, 1990), auk þess sem ójöfnuður í tekju-

dreifingu er afar ólíkur í þessum tveimur löndum. Noregi svipar til Íslands að 

því leyti að félagslegur og efnahagslegur jöfnuður er þar tiltölulega mikill í 

vestrænum samanburði en í Bandaríkjunum er félagslegur og efnahagslegur 

ójöfnuður aftur á móti með mesta móti í hinum vestræna heimi. Standist 

tilgátur okkar í þessum ólíku þjóðfélögum gæfi það niðurstöðum okkar 

verulegt alhæfingagildi. 

Aðferð 

Unnið er með gögn úr alþjóðlegu viðhorfakönnuninni (International Social 

Survey Programme) en sú könnun er framkvæmd í fjöldamörgum löndum 

árlega.1 Unnið er með kannanir sem framkvæmdar voru í Noregi og Banda-

ríkjunum árið 1999, en það ár voru viðhorf og hugmyndir almennings um 

félagslegan ójöfnuð skoðuð (social inequality III). Þátttakendur í báðum 

löndum voru valdir með tilviljunaraðferð. Úrtaksaðferðin var þó ekki sú 

sama. Í Noregi var gögnum safnað með póstkönnun en í Bandaríkjum var 

gögnunum safnað með heimsóknakönnun. Endanleg úrtaksstærð í Noregi 

var 1268 en 1272 í Bandaríkjunum. Svarhlutfall í báðum löndunum var um 

51%. Tilgátur okkar fjalla um afstöðu fólks til eigin atvinnutekna og því 

vinnum við aðeins með svör þeirra svarenda sem eru í fullri vinnu eða hluta-

starfi (811 norskir svarendur og 846 bandarískir svarendur). Eftir að búið er 

að fjarlægja ógild svör á einstaka spurningum standa eftir 724 gild svör frá 

Noregi en 690 gild svör frá Bandaríkjunum. Flestar ógildingar eru tilkomnar 

vegna þess að hluti svarenda gefur ekki upp tekjur sínar. Ekki er gerð tilraun 

til þess að lágmarka brottfall vegna ógildra svara í þessari greiningu. 

Niðurstöðum ber því að taka með ákveðnum fyrirvara að sinni. 

Mælitæki 

Upplifun óréttætis er mæld með tveimur spurningum. Fyrri spurningin: 

„Myndir þú segja að þú þénir . . .‖ Svarmöguleikar voru fimm: „Miklu meira 

en ég á skilið,― „Meira en ég á skilið,― „Það sem ég á skilið,― „Minna en ég á 

skilið,― og „Miklu minna en ég á skilið.― Síðari spurningin: „Eru launin þín 

réttlát. Við erum ekki að spyrja um hvað þú færð í laun, né heldur hvað þú 

                                                
1  Alþjóðlega viðhorfakönnunin hefur ekki verið framkvæmd á Íslandi. Höfundar eru um 

þessar mundir að framkvæma alþjóðlegu viðhorfakönnunina á Íslandi í fyrsta sinn. 
Ráðgert er að íslensku gögnin verði tilbúin í byrjun árs 2010. 
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myndir vilja fá í laun – heldur hvað þú telur að sé réttlátt miðað við færni 

þína og dugnað . . . ― Svarmöguleikar voru fimm: „Miklu meira en það sem 

er réttlátt,― „Meira en það sem er réttlátt,― „Um það bil réttlátt fyrir mig,― 

„Aðeins minna en það sem er réttlátt,― og „Miklu minna en það sem er rétt-

látt.― Aðeins örfáir svarendur töldu sig fá miklu meira en þeir áttu skilið og 

þess vegna eru fyrsti og annar svarmöguleiki settir saman í einn flokk við 

úrvinnslu. Meðalgildi var notað til þess að leggja svör við þessum tveimur 

spurningum saman í vísi sem tekur gildi á bilinu 1 (upplifun óréttlætis í 

lágmarki) til 4 (upplifun óréttlætis í hámarki). 

Trú á virkt verðleikakerfi er mæld með tveimur spurningum: „Ertu sammála 

eða ósammála…― 1) „…fólki er verðlaunað fyrir dugnað― og 2) „…fólki er 

verðlaunað fyrir færni.― Svarmöguleikar voru fimm: „Mjög ósammála,― 

„Ósammála,― „Hvorki sammála né ósammála,― „Sammála,― og „Mjög 

sammála.― Meðalgildi var notað til þess að leggja svör við þessum tveimur 

spurningum saman í vísi sem tekur gildi á bilinu 1 (trú á verðleikakerfi í lág-

marki) til 5 (trú á verðleikakerfi í hámarki). 

Trú á félagslegar erfðir er mæld með tveimur spurningum: „Við höfum 

nokkrar spurningar um tækifæri til þess að komast lengra en aðrir í þjóð-

félaginu…‖ 1) „Hve mikilvægt er að koma frá ríkri fjölskyldu,― og 2) „Hve 

mikilvægt er að eiga vel menntaða foreldra.― Svarmöguleikar voru: „Alls 

ekkert mikilvæg,― „Ekki mjög mikilvæg,― „Frekar mikilvægt,― „Mjög mikil-

vægt― og „Nauðsynlegt.― Meðalgildi var notað til þess að leggja svör við 

þessum tveimur spurningum saman í vísi sem tekur gildi á bilinu 1 (trú á 

félagslegar erfðir í lágmarki) til 5 (trú á félagslegar erfir í hámarki). 

Tekjur eru mældar með því að raða einstaklingum í tíu nokkuð jafna tekju-

flokka. Tekjubreytan nær þannig frá gildinu 1 (einstaklingur er í lægsta 

tekjuflokki) til 10 (einstaklingur er í efsta tekjuflokki). Kyn er mæld með 

tvíkostabreytu sem er kóðuð þannig að konur fá gildið 1 og karlar fá gildið 0. 

Aldur er mældur í æviárum. Þar sem ætlunin er að skoða ólínuleg (curvelinear) 

áhrif aldurs á óréttlætisupplifun ákváðum við að „miðja― aldursbreytuna um 

meðalaldur (aldur mínus meðalaldur) og setja hana síðan í annað veldi. 

Kóðun starfsgreina byggir á ISCO flokkunarkerfinu. Við fylgdum fordæmi 

Svallfors (1997) og flokkum starfsgreinar í eftirfarandi flokka: Þjónustustétt I 

(stjórnendur, efstu embættismenn, háskólamenntaðir sérfræðingar), 

Þjónustustétt II (tæknimenntað fólk, faglærð þjónusta), faglært verkafólk og 

ófaglært (og hálf-faglært) verkafólk. Við bjuggum til tvíkostabreytu fyrir 

hvern flokk nema ófaglært (og hálf-faglært) verkafólk sem við notum sem 

samanburðarflokk. Menntun er mæld með tveimur tvíkostabreytum (fram-

haldsskólamenntun og háskólamenntun) þar sem ómenntaðir eru saman-
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burðarhópur. Loks gerðum við tvíkostabreytu fyrir þéttbýli en hún er kóðuð 

þannig að þeir sem búa í þéttbýli fá gildið 1 en þeir sem búa í dreifbýli fá 

gildið 0. 

Niðurstöður 

Í töflu eitt eru lýsandi niðurstöður fyrir bæði löndin. Niðurstöður sýna 

hverfandi mun milli almennings í löndunum tveimur á meðalgildi fyrir upp-

lifun óréttlætis. Á hinn bóginn kemur fram marktækur (p < 0,01) munur milli 

landa á trú almennings á verðleikakerfið, en almenningur í Bandaríkjunum 

hefur almennt meiri trú á verðleikakerfið en almenningur í Noregi (meðal-

gildi fyrir trú á verðleikakerfið er 2,94 í Noregi en 3,71 í Bandaríkjunum). 

Þessi niðurstaða er í samræmi við fullyrðingar félagsfræðinga á borð við 

Merton (1968), að bandarískur almenningur hafi almennt mikla trú á því að 

verðleikakerfið í þjóðfélaginu skapi tækifæri fyrir fólk sem sýnir dugnað og 

færni, jafnvel meiri trú en almenningur í öðrum löndum. 

 

Tafla 1. Lýsandi niðurstöður fyrir fólk á vinnumarkaði í Noregi og Banda-

ríkjunum 

 

 
* Aldursbreytan er „miðjuð― um meðalaldur (aldur mínus meðalaldur) 

 

Meðalgildi Staðalfrávik Meðalgildi Staðalfrávik

Tekjuflokkur (1-10) 4,62 1,32 4,97 2,2

Karlmaður (0,1) 0,54 0,5 0,48 0,5

Þéttbýli (0,1) 0,6 0,49 0,83 0,38

Aldur* 0 11,07 0 12,8

Þjónustustétt I (0,1) 0,34 0,47 0,35 0,48

Þjónustustétt II (0,1) 0,19 0,39 0,22 0,42

Hálf-faglærður verkamaður (0,1) 0,26 0,44 0,2 0,4

Faglærður verkamaður (0,1) 0,14 0,35 0,11 0,31

Framhaldsskólamenntun (0,1) 0,47 0,5 0,62 0,49

Háskólamenntun (0,1) 0,33 0,47 0,28 0,45

Trú á virkt verðleikakerfi (1-5) 2,94 0,86 3,71 0,76

Trú á félagslegar erfðir (1-5) 2,83 0,71 3 0,86

Óréttlætisupplifun (1-4) 2,7 0,64 2,73 0,73

Noregur Bandaríkin
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Í töflu tvö má sjá niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu þar sem háða breytan 

er upplifun óréttlætis. Fyrst eru áhrif félagslegrar stöðu og lýðfræðilegra 

breyta á upplifun óréttlætis skoðuð í jöfnu eitt og jöfnu þrjú. Síðan er trú á 

verðleikakerfið og trú á félagslegar erfðir bætt við líkanið í jöfnu tvö og jöfnu 

fjögur. 

Skoðum fyrst niðurstöður úr jöfnu eitt og jöfnu þrjú. Í báðum löndum 

kemur fram stuðningur við þá tilgátu að fólk á miðjum vinnualdri upplifi 

frekar atvinnutekjur sínar sem óréttlátar, þegar tekjum þeirra er haldið 

föstum. Þetta sést á því að aldur í öðru veldi hefur marktæk (neikvæð) tengsl 

við upplifun óréttlætis. Að teknu tilliti til tekna er upplifun óréttlætis minni 

hjá yngra og eldra fólki en mest hjá þeim sem eru á miðjum aldri. 

Fram kemur að starfsgrein einstaklinga tengist ekki upplifun óréttlætis 

(þ.e. þegar tekjum er stjórnað). Á hinn bóginn hafa tekjur neikvæð marktæk 

tengsl við upplifun óréttlætis – upplifun óréttlætis minnkar með hækkandi 

tekjum. Athygli vekur að þótt þetta samband sé tölfræðilega marktækt í 

báðum löndum er neikvæða hallatalan fyrir sambandið meira en helmingi 

stærri í Noregi en í Bandaríkjunum. Með öðrum orðum, sú tilhneiging tekju-

minni einstaklinga til að upplifa tekjur sínar sem óréttlátar virðist vera mun 

meiri í Noregi en í Bandaríkjunum. Þess ber að geta að munurinn á sambandi 

tekna og upplifun óréttlætis í löndunum tveimur er tölfræðilega marktækur (p 

< 0,01; ekki sýnt í töflu). 

Niðurstöður sýna að Norðmenn sem lokið hafa háskólanámi hafa mark-

tækt meiri upplifun óréttlætis en þeir sem hafa lágmarksmenntun (þegar m.a. 

tekjum er haldið föstum), en aftur á móti er ekki marktækt samband milli 

menntunar og upplifun óréttlætis meðal almennings í Bandaríkjunum. Þessi 

munur milli landa á sambandi menntunar við upplifun óréttlætis er töl-

fræðilega marktækur (p < 0,01; ekki sýnt í töflu). Loks sýna niðurstöður að 

konur eru marktækt líklegri en karlmenn til að upplifa atvinnutekjur sínar 

sem óréttlátar, jafnvel þótt raunverulegum tekjum sé haldið föstum. Þessi 

kynjamunur kemur fram í báðum löndunum. 
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Tafla 2. Línuleg aðhvarfsgreining fyrir upplifun óréttlætis 
  

Skýring: Taflan birtir óstaðlaðar hallatölur úr línulegri aðhvarfsgreiningu. 

* p < 0,05; ** p < 0,01 (tvíhliðapróf) 

 

Í jöfnu tvö og jöfnu fjögur prófum við þá tilgátu að trú einstaklinga á að 

verðleikakerfið í þjóðfélaginu sé virkt tengist minni upplifun óréttlætis. 

Niðurstöður styðja tilgátuna. Bæði í Noregi og Bandaríkjunum kemur fram 

að trú á virkt verðleikakerfi hefur marktæk, neikvæð tengsl við upplifun ó-

réttlætis. Athygli vekur að hallatalan fyrir þetta samband er nánast sú sama í 

löndunum tveim (0,11 í Noregi og 0,12 í Bandaríkjum). Niðurstöður fyrir trú 

á félagslegar erfðir eru þó blendnar. Trú á félagslegar erfðir hefur marktæk 

(jákvæð) tengsl við upplifun óréttlætis í Bandaríkjunum en ekki í Noregi. 

Athygli vekur að sá kynjamunur á upplifun óréttlætis sem fram kom í 

jöfnum eitt og þrjú minnkar verulega (og verður ómarktækur) þegar búið er 

að stjórna fyrir trú einstaklinga á verðleikakerfið og félagslegar erfðir í jöfnu 

tvö og jöfnu fjögur. Þessi niðurstaða bendir til þess að ein ástæðan fyrir fyrr-

greindum kynjamun gæti verið sú að kynin hafa ólíka sýn á verðleikakerfið í 

þjóðfélaginu. Nánar tiltekið benda þessar niðurstöður til þess að konur séu 

líklegri en karlar til að upplifa tekjur sínar sem óréttlátar (að hluta til) vegna 

þess að þær trúa síður en karlar á virkt verðleikakerfi í þjóðfélaginu. 

Jafna 1 Jafna 2 Jafna 3 Jafna 4

Tekjuflokkur -.14** -.13** -.06** -.06**

Karlmaður -.14** -.10 -.15** -.11

Þéttbýli -.03 -.03 .08 .05

Aldur .005 .004 .003 .003

Aldur í öðru veldi -.001** -.001** -.001** -.001**

Þjónustustétt I -.07 -.13 -.06 -.02

Þjónustustétt II .05 -.03 -.02 -.00

Hálf-faglærður verkamaður .02 -.06 .01 .03

Faglærður verkamaður .01 -.07 .13 .21

Framhaldsskólamenntun .04 .06 .13 .12

Háskólamenntun .26** .27** .11 .13

Trú á virkt verðleikakerfi ----- -.11** ----- -.12**

Trú á félagslegar erfðir ----- .03 ----- .08*

Skurðpunktur jöfnu 3,37 3,6 2,99 3,13

R
2 0,14 0,16 0,07 0,09

N 724 693 690 639

NOREGUR BANDARÍKIN
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Lokaorð 

Nýlegar rannsóknir benda til þess að þegar fólk upplifi aðstæður sínar sem 

óréttlátar geti sú upplifun verið uppspretta álags og streitu sem grafið geti 

undan líðan og heilsu einstaklinga (Kondo o.fl., 2008; Wilkinson, 1993; 

Yngwe o.fl., 2003) og hollustu þeirra við félagsleg viðmið (Jón Gunnar 

Bernburg o.fl., 2009). Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvort 

skynjun einstaklinga á lagskiptingunni í samfélaginu móti afstöðu þeirra til 

þess hvort þeir upplifi atvinnutekjur sínar sem réttlátar eða ekki. Greining 

okkar á viðhorfum almennings í tveimur lýðræðisríkjum, Noregi og 

Bandaríkjum, styður að mestu leyti þær tilgátur sem við settum fram hér að 

framan. Í fyrsta lagi styður athugun okkar þá kenningu að félagslegur saman-

burður móti upplifun einstaklinga á því hvort atvinnutekjur þeirra eru 

réttlátar eða ekki. Niðurstöður sýna að einstaklingar á miðjum vinnualdri eru 

líklegastir til þess að upplifa atvinnutekjur sínar sem óréttlætar, eftir að búið 

er að stjórna fyrir raunverulegum tekjum þeirra. Með öðrum orðum ef við 

tökum tvo einstaklinga í sama tekjuflokki er sá einstaklingur sem er nær 

miðjum vinnualdri líklegri til þess að upplifa atvinnutekjur sínar sem 

óréttlátar. Við teljum að þessi niðurstaða, sem fram kemur bæði í Noregi og 

Bandaríkjunum, endurspegli það að einstaklingar á miðjum vinnualdri eru 

líklegastir til þess að upplifa óhagstæðan samanburð við jafnaldra sína (eftir 

að búið er að stjórna fyrir raunverulegum tekjum þeirra) vegna þess að at-

vinnutekjur fólks eru yfirleitt í hámarki á þeim aldri. 

Niðurstöður okkar styðja einnig þá hugmynd að sýn einstaklinga á 

verðleikakerfið í þjóðfélaginu móti afstöðu þeirra til eigin atvinnutekna. 

Niðurstöður bæði frá Noregi og Bandaríkjum sýna að einstaklingar sem trúa 

því að verðleikakerfið í samfélaginu sé virkt eru ólíklegri til þess að upplifa 

atvinnutekjur sínar sem óréttlátar. Þessi niðurstaða styður þá hugmynd að 

hafi einstaklingar þá sýn að verðleikakerfið í samfélaginu virki illa – að hæfi-

leikar, færni og dugnaður skili fólki oft ekki betri þjóðfélagsstöðu – geti 

grafið undan trú þeirra á að skipting tekna í samfélaginu sé réttlát, og þar 

með trú þeirra á því að þeirra eigin atvinnutekjur séu réttlátar. Skynjun ein-

staklinga á félagslega lagskiptingu í þjóðfélaginu móti þannig afstöðu þeirra 

til eigin atvinnutekna. Aftur á móti hafði trú fólks á félagslegar erfðir – að 

þjóðfélagsstaða foreldra móti þjóðfélagsstöðu einstaklingsins að verulegu 

leyti – aðeins marktækt tengsl við óréttlætisupplifun í Bandaríkjunum en ekki 

Noregi. Þörf er á að prófa þessa tilgátu í fleiri löndum til þess að skoða 

hversu alhæfanlegt þetta mynstur er. 
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Greining okkar leiddi í ljós nokkur önnur mynstur sem áhugavert væri að 

skoða nánar. Sérstaka athygli vekur að sú tilhneiging tekjuminni einstaklinga 

til að upplifa tekjur sínar sem óréttlátar er mun sterkari í Noregi en í Banda-

ríkjunum. Ein skýring á þessu kann að vera sú að í jafnaðarþjóðfélagi geri 

almenningur almennt meiri kröfur um að njóta sömu lífskjara og aðrir í 

þjóðfélaginu (sjá t.d. Runciman, 1966). Hugsanlega er ástæða þess að norskur 

almenningur hefur minna „þol― fyrir lágum tekjum en almenningur í Banda-

ríkjunum sú að lífskjörin í Noregi eru jafnari en í Bandaríkjunum. Vegna 

jafnari lífskjara geri almenningur í Noregi almennt meiri kröfur um að fá 

njóta sömu lífskjara og félagslegra réttinda og meðborgararnir. Þessa túlkun 

væri hægt að sannreyna betur með því að taka fleiri lönd inn í greininguna. 

Tilgáta okkar væri sú að (neikvætt) samband tekna og óréttlætisupplifunar sé 

sterkast í þeim löndum þar sem efnahagslegur og félagslegur jöfnuður er 

hvað mestur. 

Einnig er athyglisvert að samband menntunar og óréttlætisupplifunar er 

ólíkt milli landanna tveggja. Norðmenn sem lokið hafa háskólanámi hafa 

marktækt meiri óréttlætisupplifun en þeir sem lokið hafa lágmarksmenntun 

(þ.e. þegar tekjum er haldið föstum), en aftur á móti er ekki marktækt sam-

band milli menntunar og óréttlætisupplifunar meðal Bandaríkjamanna. 

Hugsanlega má aftur rekja þennan mun á löndunum til ólíkrar lífskjara-

dreifingar í þessum löndum. Þar sem meiri tekjuójöfnuður er í Banda-

ríkjunum er líklegt að háskólamenntun skili fólki hlutfallslega hærri tekjum 

miðað við ómenntaða heldur en gengur og gerist í Noregi. Þessa túlkun væri 

einnig hægt að kanna betur með því að taka fleiri lönd inn í greininguna, en 

það verður næsta skref okkar. 
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Íslenskir fjölmiðlar þjónar hagsmuna? 
 

Alda Áskelsdóttir 

 

Í meistaraverkefni mínu í blaða- og fréttamennsku fjallaði ég um áhrif 

eigenda á fjölmiðla. Þar var meðal annars sýnt fram á að þeir sem eiga mikilla 

hagsmuna að gæta, t.d. auðjöfrar, vilja eiga fjölmiðla þar sem þeir trúa því að 

slíku eignarhaldi fylgi völd og áhrif. Hvernig fjölmiðlar eru notaðir í þágu 

hagsmuna má ef til vill skýra með tveimur kenningum sem settar hafa verið 

fram um það sem kallað er innrömmunaráhrif (framing effects) og dagskráráhrif 

(agenda-setting). Til að sýna fram á hvernig þetta gerist eru í erindinu tekin 

dæmi úr íslenskum veruleika í erindinu. 

Innrömmunaráhrif 

Kenningin um innrömmunaráhrifin gerir ráð fyrir því að fréttir og 

upplýsingar séu matreiddar á ákveðinn hátt og þá ekki alltaf með hlutlægni í 

huga. Blaðamenn skrifa frétt út frá ákveðnum forsendum sem byggjast 

hugsanlega á þeirra eigin reynslu eða upplýsingum sem þeir fá frá heimildar-

mönnum sínum. Heimildarmenn veita upplýsingar sem henta þeim sjálfum 

vel og getur það leitt til þess að fréttir séu litaðar. Blaðamenn eða ritstjórar 

ákveða frá hvaða sjónarhorni þeir skrifa fréttir. Til að mynda er oftast fjallað 

um mál sem tengjast kynþáttum sem félagsleg vandamál í Bandaríkjunum og 

fyrr á tímum byggðust flestar fréttir um Sovétríkin og Austur-Evrópu á því 

að um óvini væri að ræða. Með innrömmunaráhrifum er átt við að jafnvel þó 

að fjölmiðlar stjórni ekki skoðunum fólks á tilverunni þá matreiða þeir 

fréttirnar á ákveðinn hátt og knýja fólk til að skoða fréttirnar út frá ákveðnu 

sjónarhorni. Til að skýra þetta betur má skoða dæmi. Árið 1983 skaut sovésk 

flugvél niður farþegavél frá Kóreu og árið 1988 skaut bandarískt herskip 

niður íranska farþegavél. Umfjöllun fjölmiðla í Bandaríkjunum um þessa 

atburði var mjög ólík. Á meðan litið var svo á að um viljaverk og hreina árás 

væri að ræða í tilfelli Sovétmanna var tónninn í fréttum um Bandaríkjamenn 

öllu vinsamlegri – verknaðurinn átti sér stað fyrir mistök og var harmleikur. Í 

breskum fjölmiðlum var fréttaflutningur frá átökunum á Norður-Írlandi 
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venjulega í þeim anda að allt væri IRA að kenna og að Bretar væru 

fórnarlömb. Þá má nefna að í fjölmiðlum er afskiptum af málum í Mið-

Austurlöndum oft lýst sem baráttunni við hryðjuverkin. Listinn er langur en 

svo virðist vera að því meiri völd sem þeir hafa sem veita upplýsingarnar 

þeim mun meiri stjórn er á upplýsingaflæðinu sem aftur leiðir til aukinna inn-

römmunaráhrifa (McQuail, 2005).  

Dagskráráhrif 

Fjölmiðlar hafa ekki áhrif á það hvað við hugsum heldur hafa þeir áhrif á það 

sem við hugsum um, sem er það sem fjölmiðlar hafa matað neytandann á. 

Þetta er kjarninn í kenningum þeirra Maxwell McCombs og Donald Shaw 

um dagskráráhrif (McQuail, 2005). Kenning þeirra gerir ráð fyrir að fjöl-

miðlar gefi til kynna hvaða málefni séu mikilvægust á hverjum tíma og að 

það endurspeglist í því sem almenningur telur mikilvægast hverju sinni. Þetta 

bendir til þess að fjölmiðlar segi ekki hvað fólk á að hugsa heldur um hvað það 

á að hugsa. Þetta má útskýra með einföldu dæmi. Nefnd félags boðar til 

fundar. Fyrir fundinn ákveður hún fundardagskrá. Í dagskránni birtast 

einungis þau málefni sem á að ræða og annað er ekki til umræðu á fundinum. 

Á svipaðan hátt má segja að fjölmiðlar endurspegli ákveðna dagskrá. Þeir 

ákveða hvaða mál þeir fjalla um hverju sinni – á borð fjölmiðlaneytenda er 

einungis borið það sem fjölmiðlarnir vilja fjalla um hverju sinni. 

Reynt hefur verið að sýna fram á að dagskráráhrif séu til staðar, þ.e. að 

fjölmiðlar stjórni þeirri umræðu sem fram fer og beri á borð það sem þeim 

hentar. Eitt þeirra dæma sem talið er sýna að fjölmiðlar hafi slík áhrif er ræða 

breska þingmannsins Enochs Powell sem hann hélt árið 1968 í kirkju fyrir 

fáa áheyrendur. Í ræðunni beindi Powell athygli að þeirri hættu sem hann 

taldi stafa af innflytjendum. Hann spáði því að blóð mynd flæða um götur 

Bretlands vegna kynþáttaóeirða. Ræðan var flutt á sama tíma og frumvarp 

um kynþáttamál var til umræðu á þinginu.  

Fjölmiðlar gerðu mikið úr ræðunni og gerðu henni góð skil. Tveimur 

dögum eftir ræðuna vissu 86% almennings um hana og innihald hennar. 

Áður en ræðan komst í hámæli voru einungis 6% íbúanna þeirrar skoðunnar 

að innflytjendamál skiptu miklu máli samkvæmt könnun Gallup. Eftir 

ræðuna þótti 27% mikilvægt að skoða þau nánar og 70% fannst að stjórn-

völd ættu að taka harðar á málefnum innflytjenda (Curran og Seaton, 1981). 

Hefðu fjölmiðlar ekki kosið að fjalla um ræðuna sem haldin var eins og áður 
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segir fyrir fámennan hóp má nær fullyrða að aðrar niðurstöður hefðu fengist 

í könnun Gallup. 

Ben H. Bagdikian (2005) heldur því fram að fimm fjölmiðlasamsteypur 

matreiði ofan í bandarískan almenning flestar þær fréttir sem hann les, sér og 

heyrir. Með þessu er hann að vísa til þess að fjölmiðlarnir ráði hvaða fréttir 

fara í loftið og hvað sagt er í þeim. Þessar hugmyndir Bagdikians koma heim 

og saman við kenningar um innrömmunaráhrif (framing effects) og dagskrár-

áhrif (agenda-setting).  

Dagskrár- og innrömmunaráhrif í íslenskum fjölmiðlum 

Í lok síðasta árs mátti sjá hvernig fjölmiðlar á Íslandi reyndu að beita 

dagskrár- og innrömmunaráhrifum í fréttaflutningi sínum. Draga má þá 

ályktun að með mjög ólíkri framsetningu á fréttum um sama mál hafi þeir 

reynt að hafa áhrif á hvernig áheyrendurnir hugsuðu um málefni sem snerti 

þá sjálfa. Það er fróðlegt að skoða hvernig fjölmiðlarnir settu fréttirnar fram 

og hvernig þeim var raðað á dagskrá. Í ljós kemur að innrömmunar- og 

dagskrárkenningarnar eiga við rök að styðjast á íslenskum fjölmiðlamarkaði. 

Þann 30. október 2008 var sagt frá því í fréttum allra miðla að 365 

fjölmiðlafyrirtækið hefði sagt upp tuttugu starfsmönnum. Þennan dag 

tilkynnti Árvakur, útgáfufélag Morgunblaðsins, að tuttugu og sex starfsmenn 

hefðu fengið uppsagnarbréf í tengslum við að dagblaðið 24 stundir var lagt 

niður en einnig vegna harkalegs samdráttar á auglýsingamarkaði í kjölfar 

efnahagskreppunnar. Þennan dag bárust einnig fregnir af því að allir fjörutíu 

og fimm starfsmenn Skjás eins hefðu fengið reisupassann. Í kjölfar frétta af 

uppsögnum á Skjá einum fór af stað umræða sem snerist um ráðandi stöðu 

Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaðnum og áhrifum þess á samkeppnisstöðu 

einkareknu fjölmiðlanna. Það er athyglisvert að skoða hvernig ljósvakamiðlar 

365 og RÚV tóku á málinu og í því skyni var umfjöllun í aðalfréttatímum 

miðlanna var skoðuð. 

Í fréttatímum Útvarps og Sjónvarps var fjallað um uppsagnirnar á Skjá 

einum og sömuleiðis í fréttatímum Stöðvar 2 og Bylgjunnar. Framsetning 

fréttanna og röðun er hins vegar gjörólík. Í fréttatíma Útvarps kl. 12.20 er 

fréttin þriðja frétt en fréttum er raðað í mikilvægisröð að mati vaktstjóra. 

Inngangur fréttarinnar er: „Öllum starfsmönnum Skjásins um 45 manns 

verður sagt upp frá og með fyrsta október. Þetta var tilkynnt á starfs-

mannafundi í morgun― (Ása Briem, 2008). Í hádegisfréttatíma Stöðvar 2 og 

Bylgjunnar er fréttin önnur frétt og hefst hún á þessum orðum: „Staða 
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Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði er óþolandi, segir Sigríður Margrét 

Oddsdóttir, framkvæmdastjóri Skjás eins sem í dag sagði upp öllu sínu 

starfsfólki eða 45 manns― (Sindri Sindrason, 2008).  

Hjá Stöð 2 er kastljósinu beint að stöðu RÚV á auglýsingamarkaði á 

meðan RÚV beinir sjónum að uppsögnum starfsmanna. Um þessi mánaða-

mót var eitt aðalumræðuefni fjölmiðla fjöldauppsagnir sem dundu yfir vegna 

efnahagshruns á Íslandi. Miðað við andrúmsloftið sem ríkti þennan dag er 

eðlilegra fréttamat að byrja á því að segja frá uppsögnunum. Sé litið út frá 

þeim „boðorðum― sem fréttamenn eiga að fylgja við fréttaskrif þá eru 

efnistök fréttamanns RÚV eðlilegri. Í „boðorðum― er gert ráð fyrir að 

ákveðnum spurningum sé svarað í ákveðinni röð. Fyrsta spurningin sem þarf 

að svara er hvað gerðist, svo hvar, hvenær, hvernig og hvers vegna. Í 

efnistökum fréttamanns Stöðvar 2 byrjar hann á að svara síðustu 

spurningunni fyrst. Í frétt RÚV er í lokin fjallað um að starfsfólk Skjásins 

hafi sett saman aðgerðarhóp til að bjarga sjónvarpsstöðinni. Sigríður Margrét 

segir m.a.: „Í fyrsta lagi þurfum við að virkja bæði fólk og fyrirtæki með 

okkur í því að þrýsta á stjórnvöld að leiðrétta samkeppnisumhverfi einka-

rekinna sjónvarpsstöðva. Eins og staðan er þá erum við náttúrulega að keppa 

á auglýsingamarkaði við Ríkissjónvarpið.― Fréttamaður segir þá: „Þannig að 

þið viljið fá RÚV af auglýsingamarkaði?― Sigríður svarar: „Við viljum fá 

RÚV af auglýsingamarkaði. Við viljum að samkeppnisumhverfið verði 

eðlilegt, í takt við það sem gerist á hinum Norðurlöndunum.― Fréttamaður 

RÚV sleppir því ekki að fjalla um það sem er óþægilegt fyrir fyrirtækið sem 

hann vinnur hjá þótt hann geri það ekki að aðalmáli. Hann virðist frekar 

fylgja því mynstri sem eðlilegt þykir í fréttaskrifum.  

Í sjónvarpsfréttum beggja miðlanna um kvöldmatarleytið er einnig fjallað 

um málið. Hjá Stöð 2 er fréttin áttunda frétt en hjá Sjónvarpinu er hún önnur 

frétt en þar er suppsögnum Skjás eins fléttað inn í frétt sem fjallar um þær 

fjölmörgu uppagnir sem tilkynnt var um þennan dag. Hjá Stöð 2 er sama 

fréttin og var í hádegisfréttum birt nær orðrétt. Aðaláhersla er lögð á að staða 

Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði sé að drepa einkarekna fjölmiðla. Í 

viðtali í fréttinni segir Sigríður Margrét Oddsdóttir, framkvæmdastjóri Skjás 

eins: „Það er ekki hægt að keppa við ríkisstofnun sem fær 3000 milljónir úr 

okkar vasa og keppir við okkur um innkaup á efni, og keppir líka við okkur á 

auglýsingamarkaði― (Sindri Sindrason og Telma Tómasson, 2008). Hjá Sjón-

varpinu segir Sigríður Margrét hins vegar: Ástæðan fyrir þessu er náttúrlega 

fyrst og fremst sú að Skjár einn lifir af því að hafa auglýsingatekjur og 

auglýsingatekjur eða auglýsingar hafa dregist mjög mikið saman að 

undanförnu ...― (Björn Malmquist, 2008). Ekkert er minnst á stöðu 
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Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði. Þegar fréttamaður setur saman fréttir 

velur hann hvaða búta hann notar úr viðtali. Það læðist því að sá grunur að 

fréttamaður Sjónvarpsins hafi sleppt því að birta það sem kemur vinnustað 

hans illa á meðan fréttamenn Stöðvar 2 velja þá búta úr viðtalinu sem kemur 

fjölmiðli þeirra best. Forráðamenn Stöðvar 2 vilja Ríkisútvarpið af aug-

lýsingamarkaði á meðan forsvarsmenn Ríkisútvarpsins vilja áfram vera á 

auglýsingamarkaði. Það fer ekkert fram hjá þeim sem starfa hjá þessum 

miðlum. Með þessu er ekki verið að segja að stjórnendur/eigendur hafi verið 

með puttana í umræddum fréttaflutningi heldur frekar að fjölmiðlar dragi 

dám af skoðunum eigenda sinna eða stjórnenda. Þeir sem vinna á fjölmiðlum 

lagi sig að andrúmi vinnustaðar síns og gegni starfinu í samræmi við þær 

kröfur sem til þeirra eru gerðar.  

Þegar dagskrá dægur- og fréttaþátta ljósvakamiðlanna er skoðuð þennan 

dag kemur í ljós að hjá Ríkisútvarpinu er á engan hátt brugðist við þeim um-

mælum að stofnunin sé að drepa einkareknu fjölmiðlana.1 Hins vegar er 

fjallað um málið í tveimur af þremur frétta- og dægurmálaþáttum 365 hf.2 Í 

Reykjavík síðdegis er rætt við framkvæmdastjóra Skjás eins sem segir að ekki 

sé hægt að keppa við RÚV á auglýsingamarkaði og í framhaldi þess er rætt 

við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, menntamálaráðherra, um stöðuna á 

fjölmiðlamarkaði. Í Íslandi í dag er aðeins eitt mál á dagskrá þetta kvöld; 

fjölmiðlar og auglýsingamarkaðurinn. Í þættinum er þeim Sigríði Margréti 

Oddsdóttur, framkvæmdastjóra Skjás eins og Páli Magnússyni, útvarpsstjóra, 

teflt saman til að ræða þessi mál. 

Fjórum dögum síðar kemur upp nýtt mál sem tengist samþjöppun á 

eignarhaldi fjölmiðla. Þegar viðbrögð ljósvakamiðlanna við því efni eru 

skoðuð kemur annað á daginn. Í hádegisfréttum Útvarpsins 2. nóvember 

2008 er sagt frá því að fyrirtæki í eigu Jóns Ásgeirs Jóhannessonar hafi keypt 

fjölmiðlahlutann út úr 365 hf. og að með í kaupunum fylgi 36,5% hlutur í 

Árvakri, útgáfufélagi Morgunblaðsins. Í lok fréttarinnar er klykkt út með 

þeim orðum að með kaupunum verði Jón Ásgeir stærsti eigandi allra helstu 

einkareknu fjölmiðla landsins að Viðskiptablaðinu og Skjá einum undan-

skildum. Í kvöldfréttum Stöðvar 2 er einnig fjallað um málið. Ekkert athuga-

vert er við fréttaflutninginn. Fréttamaður bendir meira að segja á þá stað-

reynd að með kaupunum ráði Jón Ásgeir yfir nær öllum einkareknum frétta-

miðlum á Íslandi.  

                                                
1  Þess skal getið að Kastljós féll niður umræddan dag vegna beinnar útsendingar frá 

fótboltaleik. 
2  Þess skal getið að málið var ekki komið fram þegar þátturinn Í Bítið á Bylgjunni var á dag-

skrá þennan morgun. 
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Daginn eftir er í hádegisfréttum Útvarpsins frétt um að samþjöppun á 

eignarhaldi fjölmiðla sé óæskileg. Vitnað er í orð Örnu Schram, formanns 

Blaðamannafélags Íslands og Birgis Guðmundssonar lektors við Háskólann á 

Akureyri. En viðtalsbútarnir í fréttinni eru teknir úr Morgunþætti Rásar 1 fyrr 

um morguninn. Inngangur fréttarinnar er sakleysislegur og tengir ummælin 

ekkert sérstaklega við fréttir dagsins á undan. Í morgunfréttum Útvarpsins 

klukkan átta eru notaðir bútar úr sama viðtali. Í fréttinni eru ummæli Örnu 

Schram tengd við fréttir af kaupum Jóns Ásgeirs frá því deginum áður. Í 

aðalfréttatímum Stöðvar 2 og Bylgjunnar er ekkert fjallað um samþjöppun á 

eignarhaldi fjölmiðla þennan dag. 

Þegar dagskrá frétta- og dægurmálaþátta er skoðuð kemur í ljós að 

sérstakir dagskrárliðir um samþjöppun á eignarhaldi eru í tveimur þáttum 

Ríkisútvarpsins. Á Morgunvakt Rásar 1 er umrætt viðtal við þau Örnu og 

Birgi. Í Kastljósinu er svo rætt við Pál Magnússon og Ara Edwald um sama 

mál. Hjá dagskrárgerðarmönnum Stöðvar 2 og Bylgjunnar virðist vera minni 

áhugi á málefninu. Í þættinum Í bítið á Bylgjunni er einu sinni rætt um málið 

en þá tekur viðmælandinn það upp hjá sjálfum sér. Guðni Ágústsson og 

Lúðvík Bergvinsson eru í spjalli hjá stjórnendum þáttarins. Guðni segir að sig 

langi að ræða um að eftir helgina liggi fyrir að einn aðili eigi nú kannski flesta 

einkarekna fjölmiðla og hafi jafnvel fengið lánað fyrir kaupunum í ríkisbanka. 

Það er greinilegt að þennan dag hafa ríkisfjölmiðlarnir meiri áhuga á að 

fjalla um samþjöppun á eignarhaldi fjölmiðla en einkareknu ljósvaka-

miðlarnir. Umræða um samþjöppun á fjölmiðlamarkaði styrkir stöðu Ríkis-

útvarpsins og réttlætir að hluta tilveru þess. Um leið og fréttir eru fluttar af 

því að einkareknu fjölmiðlarnir séu að færast á færri hendur sýnir umræðan 

að „nauðsynlegt― sé að í landinu starfi alla vega einn „óháður― fjölmiðill sem 

mótvægi við þá einkareknu sem alltaf sé hætta á að endurspegli eigendur sína. 

Þann 4. nóvember 2008 var rætt um samþjöppun á eignarhaldi fjölmiðla á 

Alþingi. Í kvöldfréttatímum miðlanna var greint frá umræðunni. Ekki var 

neitt athugavert við fréttaflutning miðlanna þennan dag sem getur stutt þá 

kenningu að fjölmiðlarnir gangi erinda eigenda sinna í málinu. Athygli vekur 

að í öllum fjölmiðlunum er notaður sami bútur úr ræðu menntamálaráðherra. 

Þegar dagskrá frétta- og dægurmálaþátta er skoðuð kemur í ljós að aðeins 

einn þáttur er með samþjöppun eignarhalds fjölmiðla sérstaklega á dagskrá 

þennan dag. Í Speglinum á Rás 1 er rætt við Jón G. Hauksson, ritstjóra 

Frjálsrar verslunar. Í þættinum Reykjavík síðdegis á Bylgjunni er hins vegar 

lesið fréttayfirlit frá vísir.is klukkan sex. Sagt er frá umræðum um fjölmiðla á 

Alþingi þennan dag. Þar er einungis nefnt að Róbert Marshall, þingmaður, 

hafi sagt að fyrirferð Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði leiði til sam-
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þjöppunar fjölmiðla og veiki lýðræðið. Í fréttinni er einnig nefnt að Róbert 

segði að Ari Edwald, framkvæmdastjóri 365 hf., vilji vera með puttana í 

mannaráðningum á fréttastofu Bylgjunnar og Stöð 2. Sagt er að Ari segi að 

ekkert sé til í því. Í fréttinni vekur athygli að ekki er vitnað í ræður annarra 

þingmanna en Róberts þó svo m.a. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 

menntamálaráðherra, og Guðni Ágústsson, þáverandi formaður Framsóknar-

flokksins, bæði stjórnmálamenn sem oftar er vitnað til en Róbert Marshall, 

hafi bæði tekið til máls. Þegar lesnar eru ræður þeirra sem þátt tóku tóku í 

utandagskrárumræðum um fjölmiðla þennan dag kemur í ljós að Róbert var 

sá eini sem sagði: „Fyrirferð Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði veldur sam-

þjöppun einkarekinna miðla á fjölmiðlamarkaði og veikir lýðræðið― (Róbert 

Marshall, 2008.) Hinir níu þingmennirnir sem tóku til máls sögðu ekkert í 

þessa átt nema Grétar Mar Jónsson sem sagði: „Vandi sjálfstæðra útvarps-

stöðva, sjálfstæðrar fjölmiðlunar er líka það ægivald sem Ríkisútvarpið sem 

hefur á markaðnum― (Grétar Mar Jónsson, 2008). Þátturinn endar svo á því 

að lesið er upp bréf frá hlustanda sem sakar Pál Magnússon um að hafa 

ritskoðað spurningarnar sem lagðar voru fyrir í Kastljósi kvöldið áður.  

Það sem hér hefur verið rekið styður þá skoðun Bagdikian (2005) að 

fjölmiðlar matreiði fréttir og umfjöllun eftir eigin höfði og taki mið af því 

sem kemur þeim best hverju sinni. Þau dæmi sem hér hafa verið nefnd sýna 

að dagskrár- og innrömmunaráhrif eru í fullu gildi hér á landi. Ríkisútvarpið, 

Stöð 2 og Bylgjan verða uppvís að því að haga bæði fréttaflutningi og dag-

skrárefni sér í vil þegar kemur að viðkvæmum málum sem snerta miðlana 

sjálfa. Í kjölfar þessarar niðurstöðu væri mjög áhugavert að skoða hvernig 

fjölmiðlar taka á öðrum málefnum sem tengjast þeim s.s. málefnum eigenda. 
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Rannsókn í blaða- og fréttamennsku 
―Svona eru stelpur bara― 

Tengsl fjölmiðla og fyrirmynda við 
átröskunaráhættu, líkamsímynd og BMI-stuðul 

grunnskólanemenda 
 

Ásta Sól Kristjánsdóttir 
Guðbjörg Hildur Kolbeins 

 

Mikil áhersla er lögð á útlit í nútímasamfélagi og veldur líkamsímynd og –

vöxtur mörgu fólki áhyggjum út lífið. Þetta á sérstaklega við á táningsárunum 

og byrjun fullorðinsáranna. Ekki þarf annað en að fletta í gegnum hvaða 

tímarit sem er eða kveikja á sjónvarpinu til þess að taka eftir því að grannir 

líkamar eru í tísku. Það að vera mjó(r) er auðvitað ekki eitthvað sem líður hjá 

rétt eins og þröngar gallabuxur, hettupeysur eða kawasaki-strigaskór heldur 

er hin granna fyrirmynd lífseig og getur haft alvarlegar afleiðingar (Martin, 

2007). 

Samkvæmt Hoek og Hoeken (2003) er áætlað að í Vestur-Evrópu og í 

Bandaríkjunum greinist 8/100 000 ný tilfelli lystarstols og 12/100 000 ný 

tilfelli lotugræðgi á ári hverju. Ef þessar tölur eru yfirfærðar á Ísland má búast 

við um 24 nýjum sjúkdómstilfellum af lystarstoli og 36 tilfellum af lotugræðgi 

á ársgrundvelli (Anna Björg Aradóttir, 2007).  

Við gerð heimildamyndarinnar Lystarinnar að lifa gerði aðalhöfundur 

rannsóknar þessarar sér í fyrsta sinn grein fyrir hversu alvarlegir sjúkdómar 

átraskanir eru. Í ljósi þessa var ákveðið að gera þessa rannsókn sem var hluti 

af meistaranámi í blaða- og fréttamennsku1. Engar sambærilegar rannsóknir á 

tengslum fjölmiðla og átraskana virðast hafa verið gerðar hér á landi. 

Ákveðið var að velja úrtak jafn ungt og 11 ára því íslenskar rannsóknir á 

megrunarþráhyggju og líkamsímynd hafa síður beint sjónum sínum að yngri 

aldurshópunum en átraskanir þróast gjarnan á barnsaldri og snemma á 

táningsárunum (American Psychiatric Association, (2000) Diagnostic and 

statistical manual of mental disorders).  

                                                
1 Meistaraverkefnið í heild má finna á Landsbókasafni Íslands - Háskólabókasfni 
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Markmiðið með rannsókninni var meðal annars að kanna hvort áhætta 

fyrir átraskanir væri raunveruleg í grunnskólum og hvort tengsl séu á milli 

þeirra og fjölmiðlanotkunar. Nokkrar tilgátur voru settar fram sem lúta að 

tengslum milli þess að vera í áhættuhóp fyrir átraskanir og annarra át-

röskunareinkenna meðal stúlkna og BMI-stuðuls þeirra, að lestur tímarita og 

sjónvarpsáhorf spái fyrir um megrunarþráhyggju, að viðhorf mæðra og utan-

aðkomandi þrýstingur spái fyrir um hvort stúlkur séu í áhættuhópi og síðast 

en ekki síst hvort líkamsvöxtur frægs fólks geti haft áhrif á drengi og stúlkur.  

Átraskanir og fjölmiðlar 

Í fjölmiðlum ber að líta mikið af myndum og skilaboðum sem geta haft 

víðtæk áhrif á líkamlega og andlega heilsu (Brown og Walsh-Childers, 2002). 

Bæði drengir og stúlkur virðast byrja snemma að meta skilaboð úr fjöl-

miðlum sem tengjast mat og líkamsrækt þannig að þau hafi áhrif á hugarstarf 

og hegðun þeirra áður en viðmið þeirra um grannan líkama sem fyrirmynd 

verður þeim í raun eiginleg (Harrison, 2000).  

Myndrænir miðlar spila mikilvægt hlutverk er kemur að átröskunum 

með því að ýta undir óraunhæfar hugmyndir fegurðar og gera grönnum 

líkamsvexti hátt undir höfði (Harrison og Cantor, 1997). Jafnvel þótt 

ýmislegt annað geti komi skilaboðum um fegurð og grannan vöxt á framfæri 

benda rannsóknir til þess að áhrifamesti boðberinn í þessu sambandi séu 

fjölmiðlar (Lokken, Worthy og Trautmann, 2004). Til dæmis bendir til að 

þau áhrif sem unglingsstúlkur upplifa frá fjölmiðlum um gildi þess að vera 

með grannan líkama séu styrkt með skilaboðum frá foreldrum og jafnöldrum 

(Shroff og Thompson, 2006). Einnig bendir margt til þess að mæður sem eru 

uppteknar af því að vera mjóar geti haft áhrif á áhyggjur ungra dætra sinna af 

þyngd sinni (Levine og Harrison, 2004). 

Í bók sinni Perfect girls, starving daughters talaði Martin (2007) við tánings-

stúlkur á hinum ýmsu stöðum í Bandaríkjunum. Stúlkur segjast ekki einungis 

vilja vera grannar vegna þess að það sé eftirsóknarvert eða vegna þess að það 

er sú fyrirmynd sem þær sjá í Victoria‘s Secret-bæklingum, heldur vegna þess 

að ef þær eru grannar verður þeim boðið í partí og grannur líkami veitir þeim 

aðgang að strákum – sem ber vott um vinsældir. ,,Svona eru stelpur bara,― 

(bls. 97) sagði stúlka ein frá Manhattan.  
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Átröskunaráhætta og líkamsímynd  

Óánægja með líkamsvöxt og megrunarþráhyggja eru þeir tveir þættir sem 

best eru til þess fallnir að spá fyrir um megrun og þróun átröskunareinkenna 

meðal ungra stúlkna, táningsstúlkna og fullorðinna kvenna (Garner og 

Magana, 2006).  

Unglingsstúlkur sem hafa farið í megrun eru átta sinnum líklegri til að 

þróa með sér átröskun og þær sem hafa farið oft í megrun eru átján sinnum 

líklegri til þess (Patton, Selzer, Caffey, Carlin og Wolfe, 1999). Óttinn við að 

fitna er algengur hjá stúlkum allt niður í 6 til 10 ára og aukast þessi viðhorf 

og hegðun verulega á táningsárunum, sérstaklega meðal þeirra sem eru í 

þyngri kantinum (Blowers, Loxton, Grady-Flesser, Occhipinti og Dave, 

2003). Niðurstöður íslenskrar rannsóknar benda til að áhyggjur af eigin 

líkamslögun séu svipaðar hér og erlendis og hefjist í mörgum tilfellum fyrir 

kynþroska (Helga Haraldsdóttir og Ragnhildur Inga Guðbjartsdóttir, 1999). 

Niðurstöðurnar breytast ekki til hins betra eftir því sem ungmennin eldast. Í 

rannsókn Thorsteinsdottur og Ulfarsdottur (2008) á 15 til 20 ára íslenskum 

nemendum greindust 14,3% stúlkna með átraskanir eða á mörkum hennar.  

Tvær íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar á áhættu fyrir átraskanir 

meðal íslenskra ungmenna. Sú fyrri var gerð árið 2000 á meðal nemenda í 8. 

til 10. bekk (Sigrún Daníelsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jakob Smári, 

2007) þar sem að tæp 12% unglinganna í rannsókninni mældust í áhættuhópi. 

Hin seinni var gerð á stúlkum og ungum konum á aldrinum 13 til 24 ára og 

en 46,9% stúlkna í rannsókninni mældust í áhættuhópi fyrir átraskanir 

(Þórdís Rúnarsdóttir, 2007).  

Aðferðafræði 

Þátttakendur voru 223 grunnskólanemar í 6. – 10. bekk úr þremur skólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Þar af voru 53,4% stúlkur og 46,6% drengir en fjöldi 

þátttakenda milli bekkja var nokkurn veginn jafn. Fæðingarár þátttakenda 

spönnuðu tímabil frá 1992 – 1996.  

Skólarnir sem rannsóknin var lögð fyrir í voru valdir með tilliti til stað-

setningar og fjölbreytileika. Skólarnir voru: Melaskóli (6. og 7. bekkur), 

Hagaskóli (8.-10. bekkur) og Hólabrekkuskóli (6. -10. bekkur) í Breiðholti og 

var könnunin lögð fyrir tvo bekki í hverjum árgangi í apríl 2008. Rannsóknin 

var tilkynnt til Persónuverndar og var öllum foreldrum sent bréf.  
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Hannaður var fimmtán blaðsíðna spurningalisti sem skiptist í sex kafla. 

Þeir voru kallaðir: fyrirmyndir, frægt fólk (myndir), heilsa, fjölmiðlar – sjón-

varp, fjölmiðlar – tímarit (þ.e. hversu löngum tíma ungmennin eyddu fyrir 

framan sjónvarpið, hvaða tímarit voru lesin og á hvað var horft/lesið um 

helgar og á virkum dögum) og Netið. 

Könnunin var lögð fyrir nemendur í kennslustund og sá aðstandandi 

rannsóknarinnar ásamt aðstoðarmanneskju um fyrirlögnina. Vigtun og 

hæðarmæling fór fram um leið og nemendur höfðu lokið við að svara 

listanum. Ítrekað var að ekki væri hægt að rekja svörin til nemendanna sjálfra.  

Einn af undirkvörðum Eating Disorder Inventory prófsins er kallast 

Megrunarþráhyggja (Drive for Thinness) var notaður til að mæla áhættu fyrir 

átraskanir (Garner, Olmsted og Polivy, 2008). Kvarðinn spáir vel fyrir um 

þróun átraskana en er ekki ætlað að greina átraskanir.  

Sýnt hefur verið fram á innri áreiðanleika EDI-kvarðans í klínísku og heil-

brigðu úrtaki. Fyrir kvarðana þrjá sem taka til áhættuþátta átraskana er innri 

áreiðanleiki2 mjög góður eða milli α=0,90 og 0,97 í klínísku og heilbrigðu 

úrtaki (Garner o.fl., 2008). Í þessari rannsókn var innri áreiðanleiki 

megrunarþráhyggjukvarðans mjög góður (α=0,808). Réttmæti kvarðans hefur 

einnig komið mjög vel út úr rannsóknum (Garner o.fl., 2008).  

Farið var eftir hefðbundnum skorunarreglum EDI-prófsins er viðmið 

fyrir áhættuhóp var reiknað þannig að þeir einstaklingar sem fá 14 stig eða 

fleiri á kvarðanum eru taldir í mestri hættu á að þróa með sér átröskun 

(Garner, o.fl., 2008). Þetta viðmið hefur verið notað í íslenskum rannsóknum 

og virðist eiga jafn vel við hér á landi sem erlendis (Sigrún Daníelsdóttir o.fl., 

2007; Thorsteinsdottir og Ulfarsdottir, 2008).  

Notaður var svokallaður aldurs-BMI vegna þess að líkamsfita breytist 

mikið milli ára hjá börnum. Í þessari rannsókn var notuð viðurkennd leið frá 

Centers for Disease Control and Prevention (e.d.) og fundið út prósentu-

hlutfallið (5-84 af hundraði eru í eðlilegri þyngd). Til að mæla BMI-stuðulinn 

voru notuð vigt og hæðarmælir. 

Niðurstöður 

Átröskunaráhætta 

Í ljós kom að 3,7% nemendanna (N= 7) voru með 14 stig eða fleiri á 

megrunarþráhyggjukvarðanum sem bendir til að þeir séu í áhættuhóp fyrir 

                                                
2 Cronbach‘s alpha 
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átraskanir ef miðað er við Garner og félaga (2008). Ef kynin eru skoðuð sér 

kemur í ljós að þetta eru 5,8% stúlkna (N= 6) og 1,2% drengja (N= 1). 

Munurinn á stúlkum og drengjum reyndist 1,46 stig og mældist hann 

marktækur, p<0,01. Ef einungis nemendur í 8. – 10. bekk voru skoðaðir jókst 

átröskunaráhættan í 5,8% fyrir alla nemendur eða 10% fyrir stúlkur.  

Þegar borin voru saman nokkur átröskunareinkenni (átköst, uppköst og 

lyf til að stjórna þyngd) meðal þeirra sem eru í áhættu fyrir átraskanir og 

þeirra sem eru það ekki komu í ljós marktæk tengsl milli megrunarþráhyggju 

og uppkasta, χ2(1, N= 189)=9,150; p< 0,01 og milli megrunarþráhyggju og 

notkun brennsluaukandi lyfja χ2(1, N= 189)=7,551; p<0,01.  

Áhætta á átröskunum eykst eftir því sem ungmennin eldast þar sem 

enginn í 6. og 7. bekk mældist í áhættu en áhættan dreifðist nokkurn veginn 

jafnt í 8. – 10. bekk. Marktæk tengsl fundust milli aldurs og áhættu fyrir 

átröskun: χ2(1, N= 190)=4,336; p<0,05. 

BMI-hundraðshlutfall 

Marktæk fylgni fannst milli þeirra sem skoruðu hátt á 

megrunarþráhyggjukvarðanum og BMI-hundraðshlutfalls, þannig að þær 

stúlkur sem voru með hærri BMI-stuðul voru líklegri til að skora hærra á 

kvarðanum, r= 0,3; p<0,01 fyrir stúlkur.  

Einnig var marktæk fylgni á milli BMI-hundraðshlutfalls og óánægju 

stúlkna með eigin líkama; því hærri BMI-stuðull því óánægðari eru þær með 

líkama sinn: r=272; p< 0,01. Jafnframt var neikvæð fylgni á milli BMI-stuðuls 

og þyngdarlöngun allra nemenda, það er því hærri sem BMI-stuðull þeirra 

var, því léttari vildu þeir vera. Marktæktarpróf fyrir stúlkur var: r=-580; 

p<0,001 og r=-606; p<0,001 fyrir drengi.  

Þegar borið er saman hlutfall þeirra sem eru yfir kjörþyngd og 

heildarhlutfall allra þeirra er vilja léttast kom í ljós að rúmlega 20% stúlkna er 

yfir kjörþyngd en heildarhlutfall allra stúlkna er vilja léttast er um 55% (sjá 

mynd 1).  
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Mynd 1. Samanburður á þeim nemendum sem eru yfir kjörþyngd og þeim 

sem vilja léttast 

Líkamsímynd 

Hversu ánægðir nemendurnir voru með líkamann var mælt á fimm stiku 

kvarða þar sem talan einn stóð fyrir að vera mjög ánægð(ur) og fimm fyrir að 

vera mjög óánægð(ur). Strákar virtust ánægðari en stúlkur en munurinn milli 

kynja reyndist ekki marktækur: t(215)=1,725; p=0,086.  

Á mynd 2 má sjá að flestir drengir vilja hvorki vera þyngri eða léttari en 

þeir eru en stúlkurnar eru mitt á milli þess að vera sáttar og vilja vera minna 

en fimm kílóum léttari. Marktækur munur mældist á milli kynja hvað 

þyngdarlöngun varðar: t(214)=-3,71; p=<0,001. Þær stúlkur sem vilja vera 

léttari skoruðu einnig hærra á megrunarþráhyggjukvarðanum, r=-0,441; 

p<0,001 og eru því frekar í áhættuhópi fyrir átraskanir.  
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Mynd 2. Þyngdarlöngun nemenda 

Áhrif fjölmiðla 

Af þeim tímaritum sem spurt var um lásu stúlkur mjög oft eða oft 

slúðurblöð (28,6%), tískutímarit (20,2%) og teiknimyndablöð (13,4%). Fylgni 

fannst á milli lestur fitnesstímarita hjá stúlkum og megrunarþráhyggju, 

r=0,423; p<0,001. Hins vegar fannst hvorki fylgni á milli lesturs tískutímarita 

né annarra tímarita og áhættu á átröskunum.  

Til að skoða hvort um orsakasamband sé að ræða milli sjónvarpsáhorfs 

og megrunarþráhyggju var marktæktarprófi beitt: F(2,86)= 0,965; p=0,385 

sem sýnir að sjónvarpsáhorf hefur ekki áhrif á megrunarþráhyggju.  

Fyrirmyndir 

Fram kom að fyrirmyndir stúlkna eru í um 75% tilfella fjölskyldumeðlimir. 

Tæplega 50% drengja sækja fyrirmyndir sínar til fjölskyldunnar en að öðru 

leyti sækja þeir fyrirmyndir til íþróttamanna (um 35% á móti 20% stúlkna).  

Engin tengsl fundust á milli átröskunaráhættu stúlkna og þess að þær 

teldu að mæður sínar hefðu farið í megrun. Samt sem áður höfðu 80% 

mæðra stúlkna í áhættuhópi farið í megrun að þeirra mati, χ2(2, N= 

102)=3,387; p=0,184. 

Hins vegar fundust tengsl hjá stúlkum á milli þess að vera í áhættu fyrir 

átraskanir og að telja móður sína ósátta með eigin líkama, χ2(2, N= 102)= 

6,659; p<0,05 (sjá mynd 3).  
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Mynd 3. Hlutfall mæðra sem dætur töldu að væru sáttar eða ósáttar við 

líkama sinn eftir því hvort dætur eru í áhættu fyrir átraskanir eða ekki 

Þegar skoðað var hvort nemendurnir finndu fyrir utanaðkomandi 

þrýstingi að vera grannur/grönn fannst stúlkum þær finna fyrir meiri þrýst-

ingi en drengjum. Af þeim sem fundu fyrir þrýstingi voru 65,5% stúlkur og 

34,4% drengir og fundust marktæk tengsl milli kyns og hvort fundið var fyrir 

þrýstingi: χ2(1, N= 223)=9,585; p< 0,005. 

Eins og sjá má á mynd 4 kemur fram að stúlkur finna fyrir meiri þrýstingi 

en drengir á grannan líkamsvöxt frá fjölmiðlum og eru tengslin milli kyns og 

hvort fundið var fyrir þrýstingi frá fjölmiðlum marktæk, χ2(1, N= 

223)=9,585; p< 0,01. 
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Mynd 4. Hlutfall nemenda sem finna fyrir þrýstingi frá fjölmiðlum á grannan 

líkamsvöxt 

Áhrif fræga fólksins 

Enga marktæka fylgni var að finna á milli þess að vera í áhættu fyrir át-

raskanir og þess hvort stúlkunum finnist kvenkyns stjörnurnar fimm flottari 

grannar eða horaðar. Hins vegar finnst 9,6% allra stúlkna Amy Winehouse 

söngkona vera flottari horuð og 15,8% finnst Nicole Richie vera flottari 

horuð. Sjá má samanburð allra kvenkyns stjarnanna á mynd 5. 
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Mynd 5. Hlutfall stúlkna sem finnst stjörnurnar flottar (horaðar eða grannar) 

Eins og sjá má á mynd 6 fannst meiri munur á milli kynjanna þegar nem-

endurnir voru spurðir hvort þeir væru til í að fara í megrun, grenna sig eða 

æfa stíft til að líta út eins og einhver þeirra (drengir spurðir um karlana og 

stúlkur um konurnar). Stúlkur voru eingöngu spurðar hvort þær vildu fara í 

megrun en drengir hvort þeir vildu fara í megrun, grenna sig eða æfa stíft til 

að líta út eins og einhver karlkyns stjarnanna. Ríflega 20% fleiri drengir en 

stúlkur eru tilbúnir til að leggja það á sig að fara í megrun, grenna sig eða æfa 

stíft til að líta út eins og einhver karlkyns stjarnan.  
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Mynd 6. Hlutfall nemenda sem sögðust vilja fara í megrun, grenna sig eða 

æfa stíft til að líta út eins og einhver stjarnanna 

Um 53% stúlkna sem eru ekki í áhættuhóp fyrir átröskun vilja líta út eins 

og einhver stjarnanna og allar stúlkurnar í áhættuhópnum vilja líta út eins og 

einhver þeirra og mældust tengslin milli þess að vera í áhættuhópi og vilja til 

þess að líta út eins og stjörnurnar marktæk, χ2(1, N= 103)=5,142; p< 0,05. 

Einnig kom í ljós að fleiri stúlkur í áhættuhópi fyrir átraskanir en þær sem 

ekki eru í áhættuhópi vilja fara í megrun til að líta út eins og einhver kven-

kyns stjarnanna, eða 12,8% á móti 66,7%. Tengslin voru marktæk: χ2(1, N= 

103)=12,192 p< 0,001.  

Um helmingur þeirra stúlkna sem eru ánægðar með líkama sinn og allar 

sem eru óánægðar myndu vilja líta út eins og stjarnan og fundust marktæk 

tengls milli óánægju og vilja til að líta út eins og stjörnurnar: χ2(1, N= 

95)=12,467 p< 0,001. Af þeim stúlkum sem eru ánægðar með líkama sinn 

myndu 7,6% vilja fara fara í megrun til að líta út eins og einhver stjarnan, á 

móti 71,4% stúlkna sem eru óánægðar með líkama sinn og voru tengslin milli 

ánægju og vilja til að fara í megrun marktæk: χ2(1, N= 95)=34,019 p< 0,001.  
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Mynd 7. Hlutfall þeirra stúlkna sem vilja fara í megrun eða líta út eins og 

einhver stjarnan eftir því hvort þær eru ánægðar eða óánægðar með líkama 

sinn 

Umræða 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að samfélagslegir fegurðarstaðlar gegna 

stóru hlutverki og hafa mikil áhrif hér á landi hvað varðar líkamsánægju, át-

röskunareinkenni og forspárgildi fyrir átröskunarhegðun. Fjölmiðlar eru 

áhrifamikill hluti af þeim samfélagslegum þáttum sem eru ríkjandi og ýta 

undir staðalímyndir.  

Þótt hlutfall megrunarþráhyggju virðist ekki hátt sýnir rannsóknin að 

áhætta fyrir átraskanir er raunveruleg hætta sem steðjar að nemendum í 

grunnskólum á Íslandi. Miðað við niðurstöður má reikna með að ein af 

hverjum tíu stúlkum á aldrinum 14 til 16 ára eigi við vandamál að stríða og 

komi jafnvel til með að fá átröskun. Spurningin er hvort aðilar myndu sitja 

jafn aðgerðalausir og raun ber vitni ef um sambærilega tíðni væri að ræða í 

bílslysum fyrir utan ákveðinn skóla í höfuðborginni. Þótt engir nemendur 

hafi mælst í áhættu fyrir átraskanir í 6. og 7. bekk í þessari rannsókn er ýmis-

legt sem bendir til að skilaboð úr fjölmiðlum hafi áhrif á hugarstarf barna 

áður en viðmið um hina grönnu fyrirmynd verður þeim eiginleg.  
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Sú staðreynd að 6,8% stúlkna hafi kastað upp til að stjórna þyngd sinni er 

verulega alvarlegt mál. Grannar fyrirsætur hafa neikvæð áhrif á ungar konur 

og koma að brengluðum jafnt sem óraunhæfum viðhorfum. Fitness-tímarit 

viðhalda þessari ímynd, hvort sem þau eru orsök eða afleiðing, enda var sýnt 

fram á tengsl megrunarþráhyggju og lestur fitness-tímarita stúlkna. Líklegasta 

skýringin á þessum tengslum er að stúlkur í áhættuhópi fyrir átraskanir lesi 

fitness-tímarit til að finna leiðir til að hjálpa sér að léttast. Aðrar stúlkur lesa 

tískutímarit í meira mæli en þar er óbeint hvatt til granns vaxtarlags á meðan 

fitness-tímarit hvetja stúlkur beint.  

Í þessari rannsókn vildi um þriðjungur stúlkna léttast sem þarf þess alls 

ekki. Það hlýtur að vera áhyggjuefni að svo margar stúlkur vilji létta sig og 

gefur til kynna að áhersla á þyngd stúlkna er allt of mikil.  

Flestar rannsóknir á sjónvarpsáhorfi sýna tengsl milli megrunarþráhyggju-

kvarðans annars vegar og líkamsímyndar hins vegar. Engin fylgni fannst hins 

vegar í þessari rannsókn, hvort sem um var að ræða heildaráhorf, sjónvarps-

stöð eða áhorfs á einstaka sjónvarpsþætti. Þrátt fyrir mikið umtal í sam-

félaginu um að fyrirsætuþættir eins og America‘s Next Top Model hafi slæm 

áhrif á ungar konur fannst engin fylgni. Ein af ástæðunum fyrir því að tengsl 

finnast ekki þarna á milli getur verið sú að í sjónvarpi eru margar ólíkar 

myndir og þættir þar sem ekki er áhersla á líkamsvöxt og útlit eingöngu, þótt 

útlitsdýrkun í sjónvarpi sé augljós.  

Tengsl fundust á milli átröskunaráhættu stúlkna og þess að móðir sé sátt 

við líkama sinn en ekki megrun móður. Líkleg ástæða fyrir þessu er að hátt 

hlutfall mæðra hafa farið í megrun samkvæmt stúlkunum. Auk þess telur 

engin stúlka í áhættu móður sína vera sátta við líkama sinn á meðan tæplega 

helmingur hinna stúlknanna telur mæður sínar sáttar. Ef til vill tala mæður 

þessara stúlkna meira um útlitið og líkamann en að öðru leyti er erfitt að átta 

sig á hvað er orsök og hvað afleiðing.  

Niðurstöður gefa til kynna að stúlkur finna frekar fyrir þrýstingi frá 

umhverfinu en drengir vegna þess að áherslan frá foreldrum, vinum, fjöl-

miðlum og samfélaginu öllu á grannan líkamsvöxt er raunveruleg og beinist 

aðallega að stúlkum og konum. Foreldrar þurfa ekki síst að hugsa um hvernig 

þeir tala um líkamsvöxt og –þyngd við og fyrir framan börn sín. Neikvæðar 

athugasemdir mæðra eins og: ,,ég er of feit,― ,,ég lít illa út,― eða ,,ég er ljót― 

geta haft veruleg áhrif þrátt fyrir að þessi orð beinist ekki að dætum þeirra.  

Engin fylgni var á milli megrunarþráhyggjukvarðans og þess hvort 

stúlkum fyndist stjörnurnar sem þær sáu myndir af horaðar eða grannar. Það 

vakti hins vegar athygli að milli 12% - 16% stúlkna fannst þrjár af 
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stjörnunum vera flottari horaðar. Það hlýtur að hringja viðvörunarbjöllum að 

jafn mörgum stúlkum og þessum hafi þetta viðhorf til líkamsvaxtar.  

Það sem kemur verulega á óvart er að um 20% fleiri drengir en stúlkur 

eru tilbúnir til þess að fara í megrun, grenna sig eða æfa stíft til að líta út eins 

og einhver karlkyns stjarnan. Þetta sýnir að drengir verða einnig fyrir áhrifum 

útlitsdýrkunar.  

Rannsóknin gefur einungis vísbendingar um að alvarleg vandamál séu til 

staðar og til þess að hægt sé að gera þessum málefnum betri skil er frekari 

rannsókna þörf hér á landi. Til dæmis þarf að skoða tengsl fjölmiðla að þessu 

leyti betur; áhrif jafnaldra og foreldra, matarviðhorf og –venjur fyrir kyn-

þroskaskeið. Einnig þyrfti að kanna áhrif samfélagsins á sjálfs- og líkams-

ímynd drengja og hvernig hún er öðruvísi en stúlkna. Helstu annmarkar 

rannsóknarinnar var að öllum líkindum of lítið úrtak.  

Forvarnir á þessu sviði taka til alls samfélagsins; fræðsla í skólum þarf að 

aukast með meiri áherslu á andlegt og líkamlegt heilbrigði. Mikilvægt er að 

næringarfræðingar, sálfræðingar, heilbrigðisstarfsfólk og fjölmiðlafræðingar 

komi inn í skólana og fræði ungt fólk um fjölmiðlalæsi og gagnrýnan 

hugsunarhátt og nauðsyn þess að viðurkenna mismunandi fólk af mis-

munandi stærðum og gerðum. Verði forvörnum sinnt eins og vera ber má 

leiða líkur að því að átröskunartilvikum geti fækkað og stúlkur og konur geti 

hætt að nota vigtina sem mælikvarða á eigið ágæti.  

Á meðan það er hlutverk fjölmiðla að vera upplýsandi og veita einhvers 

konar aðhald er önnur hlið á þeim miðlum. Fjölmiðlar eru með margar ólíkar 

hliðar á sama teningnum. Forvarnir og góð skilaboð á einni hlið en hvetja 

svo konur og stúlkur til að fara í megrun á hinni næstu.  
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Boðskapur siðanefndarúrskurða:  
Reglurnar að baki reglunum 

 
Friðrik Þór Guðmundsson 

 

Siðareglur bæði hérlendis og erlendis eru ákaflega misjafnar hvað umfang og 
inntak varðar og það gildir einnig um siðareglur blaðamannastéttarinnar. 
Louis Alvin Day (2006) bendir hins vegar á fimm viðmið sem hann telur að 
verði að mynda undirstöður siðareglukerfis: 
 

1. Siðareglur verða fyrst og fremst að byggja á sameiginlegum gildum. 

2. Siðareglur verða að byggja á rökum og reynslu. 

3. Siðareglur verða að byggja á réttlæti og sanngirni. 

4. Siðareglur verða að bjóða upp á valkosti.  

5. Siðareglur verða að fela í sér ábyrgð1. 

 En kalla ekki slíkar kröfur óhjákvæmilega á að siðareglur séu ítarlegar og þá 
um leið heldur ósveigjanlegar? Blaðamannafélag Íslands (hér eftir BÍ) telur 
svo ekki vera - það hefur verið talin ein helsta röksemdin fyrir því að hafa 
siðareglur BÍ fáar og „opnar―, að þá eru þær sveigjanlegar gagnvart tíðar-
andanum og túlkun siðanefndarmanna hvers tíma. 
 
 Þorsteinn Gylfason (2004), formaður Siðanefndar félagsins um langt árabil, 
hefur útskýrt þetta með eftirfarandi hætti: 
 

„...siðareglur íslenzkra blaðamanna eru almennar reglur, en ekki 
nákvæm fyrirmæli. Siðareglur annarra þjóða eru miklu ítarlegri en 
íslenzku reglurnar. Dönsku siðareglurnar standa í vænum bæklingi. 
Íslenzku reglurnar rúmast á einni síðu. Þau einkenni á íslenzku 
reglunum að þær eru stuttar og almennar virðast mér hafa gefizt vel. Þau 
gefa siðanefnd færi á að bregðast með ferskum hætti við nýjum aðstæðum, 
og taka tillit til margvíslegra óskráðra reglna á fjölmiðlum og í 
samfélaginu sem oft breyta miklu um eðli máls―. 

 

                                                
1 Day (2006), bls. 28-30. 
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 Það hefur því verið meðvituð ákvörðun að hafa siðareglur BÍ stuttar og 
opnar til þess ekki síst að gefa siðanefnd félagsins svigrúm til að túlka 
reglurnar í ljósi breytinga í samfélaginu – breytts tíðaranda og annarra sam-
félagslegra viðmiðana.  
 

Siðareglur, aðgengi og fordæmi 
 

 Í því ljósi hljóta fordæmin í uppsöfnuðum úrskurðum Siðanefndar BÍ (hér 

eftir SBÍ) að vera mikilvæg viðmið og í raun og veru fela í sér nánari útfærslu 

á siðareglunum. Í greiningu þessari verður leitast við að skoða úrskurði SBÍ 

frá 1999/2000 til dagsins í dag, en tímabil þetta er valið með í huga að ná 

utan um téðan „tíðaranda―. Slík fræðileg greining hefur aldrei áður átt sér 

stað. Markmið höfundar er að leiða í ljós hvort hinar almennu siðareglur hafi 

með fordæmum í raun verið útfærðar, þannig að tala megi um reglur að baki 

reglunum og, ef svo er, hvaða skilaboð slíkar undirreglur hafa fram að færa. 

Þess skal þó fyrst getið, sem miður er, að siðanefndarúrskurðir þessa 

tímabils eru ekki einasta ósnertir af fræðimönnum, heldur einnig ekki allir vel 

aðgengilegir fyrir almenning eða þá fyrir viðkomandi fagmenn, blaða- og 

fréttamenn, sem vilja kynna sér þá alla. Á umræddu tímabili hefur SBÍ 

afgreitt alls 60 mál. Meirihluta úrskurðanna má nálgast rafrænt á siðaregluvef 

BÍ, 40 mál (á umræddu tímabili) og í gegnum prentuð eintök og vefútgáfur 

tímaritsins Blaðamaðurinn, sömuleiðis á vef BÍ, 10 mál til viðbótar. Höfundur 

varð hins vegar að fá eftirstæð 10 mál með sérstökum ráðstöfunum, ýmist 

rafrænt um tölvupóst, eða nálgast afrit á skrifstofu BÍ. Augljóslega mætti laga 

aðgengið að úrskurðum Siðanefndar. 

Það kom hins vegar meira á óvart þegar höfundur spurðist fyrir um 

skipulegar reifanir á úrskurðum SBÍ að ekkert slíkt efni hafði verið tekið 

saman. Miðað við áhersluna á að hafa siðareglurnar fáar en opnar fyrir túlkun 

og tíðaranda þá hlýtur það að teljast galli á gjöf Njarðar að þessar túlkanir og 

þar með fordæmi séu ekki til í samantekt og aðgengilegar. Eftirfarandi 

greining er þar með fyrsta viðleitnin í þessa átt. 

Ekki er hér ætlunin að fara ofan í saumana á boðskap hvers einasta máls 

heldur að finna og rekja meginlínur þær, sem skýra nánar og eftir atvikum 

aðalgreinar siðareglna BÍ. Siðareglurnar eru aðgengilegar á Siðavef heimasíðu 

Blaðamannafélags Íslands2 og fimm aðalgreinar þeirra eru: 
 

  

                                                
2 http://press.is/static/files/gamalt/sidareglur.pdf  
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1. grein 

Blaðamaður leitast við að gera ekkert það, sem til vanvirðu má telja fyrir stétt 
sína eða stéttarfélag, blað eða fréttastofu. Honum ber að forðast hvaðeina sem 
rýrt gæti álit almennings á starfi blaðamanns eða skert hagsmuni stéttarinnar. 
Blaðamaður skal jafnan sýna drengskap í skiptum sínum við starfsfélaga. 

2. grein 

Blaðamanni er ljós persónuleg ábyrgð á öllu sem hann skrifar. Hann hefur í huga 
að almennt er litið á hann sem blaðamann þó að hann komi fram utan síns 
eiginlega starfssviðs, í riti eða ræðu. Blaðamaður virðir nauðsynlegan trúnað við 
heimildarmenn sína. 

3. grein 

Blaðamaður vandar upplýsingaöflun sína, úrvinnslu og framsetningu svo sem 
kostur er og sýnir fyllstu tillitssemi í vandasömum málum. Hann forðast allt, sem 
valdið getur saklausu fólki, eða fólki sem á um sárt að binda, óþarfa sársauka eða 
vanvirðu. 

4. grein 

Það telst mjög alvarlegt brot þiggi blaðamaður mútur eða hafi í hótunum vegna 
birtingar efnis. Blaðamenn skulu hafa ríkt í huga hvenær almennt öryggi 
borgaranna, sérstakir hagsmunir almennings eða almannaheill krefst 
nafnbirtingar. Í frásögnum af dóms- og refsimálum skulu blaðamenn virða þá 
meginreglu laga að hver maður er talinn saklaus þar til sekt hans hefur verið 
sönnuð. 

5. grein 

Blaðamaður varast að lenda í hagsmunaágreiningi, til dæmis með því að flytja 
fréttir eða frásagnir af fyrirtækjum eða hagsmunasamtökum þar sem hann á 
sjálfur aðild. Hann skal fyrst og síðast gæta hagsmuna lesenda og sóma 
blaðamannastéttarinnar í hverju því sem hann tekur sér fyrir hendur í nafni starfs 
síns. Blaðamaður hefur í skrifum sínum sannfæringu sína að leiðarljósi. Hann 
gætir þess að rugla ekki saman ritstjórnarlegu efni, sem hefur augljóst upplýsinga- 
og fræðslugildi, og auglýsingum í myndum og/eða máli. Siðareglur þessar setja 
ekki hömlur á tjáningarfrelsi blaðamanna sem skrifa undir fullu nafni afmarkaða 
þætti í fjölmiðlum, til dæmis gagnrýni, þar sem persónulegar skoðanir höfundar 
eru í fyrirrúmi. 
 

Siðareglur þessar hafa verið í gildi frá síðustu endurskoðun árið 1991. 

Rétt er að geta þess að endurskoðun stendur nú yfir og eru líkindi til þess að 

siðareglurnar taki einhverjum breytingum á næsta ári.  

Á 10 ára tímabilinu frá 1999/2000 til 2008/2009 voru skráð inn alls 60 

kærumál hjá SBÍ, en tvö mál voru sameinuð í eitt og hér eru því 59 mál til 

umfjöllunar. Af þessum 59 málum lauk 12 með frávísun (20.3%), 29 með 

„sýknu― (49.2%) og 18 með úrskurði um brot á siðareglum (30.5%). Brot 
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skiptast í þrjá flokka eftir því hversu mikil þau teljast; Í þessum 18 

brotamálum töldust átta brot ámælisverð, átta alvarleg og tvö mjög alvarleg. 

Til samanburðar má nefna tölur úr greiningu Róberts Haraldssonar og 

Steinars Arnars Atlasonar (2006) á siðanefndarúrskurðum 1966-2005. Af 

málum á tímabilinu 1966 til 1985 voru 64% úrskurðuð sem brot, 22% 

enduðu með „sýknu― og 14% málanna var vísað frá. Af málum á tímabilinu 

1985 til 2005 voru 44% úrskurðuð sem brot, 42% enduðu með „sýknu― og 

14% málanna var vísað frá. Samkvæmt þessu fer „sýknum― ótvírætt hlut-

fallslega fjölgandi í gegnum árin (úr fimmtungi í helming) en brotaúrskurðum 

fækkandi (úr tveimur þriðju í tæplega þriðjung). Á fyrra tímabilinu voru málin 

„aðeins― tæplega tvö að meðaltali á ári, en á síðara tímabilinu fór meðaltalið 

upp í rúmlega sjö á ári, sem er vitaskuld umtalsverð fjölgun. Á síðustu 10 

árum er meðaltalið sex mál á ári.  

Um lögsögu, leiðréttingakröfur og fleira 

Fyrst er rétt að koma inn á lögsögumál, þ.e. ræða til hverra siðareglurnar ná 

og hvaða mál að öðru leyti teljast tæk, m.a. samkvæmt sjöundu grein Vinnu-

reglna SBÍ, þar sem segir: „Við upphaf málsmeðferðar kannar siðanefnd 

hvort þeim kröfum, sem siðareglur gera til kærenda, hafi verið fullnægt―. 

Í sjöttu grein siðareglnanna segir efnislega að hver sem er geti kært blaða-

mann, en áður skuli hann „þó leita leiðréttingar mála sinna hjá viðkomandi 

fjölmiðli. Þó getur Siðanefnd úrskurðað um undanþágur frá leiðréttingar-

kröfum vegna annarra aðstæðna―. Þetta er ekki skilgreint nánar. Við 

greiningu á úrskurðum SBÍ kemur fram að það þykir eðlilegt að víkja frá leið-

réttingarkröfunni ef sýnt þykir að ekki sé hægt að leiðrétta kæruefnið. 

Þannig taldi SBÍ í máli nr. 1/2005-2006 að ekki yrði séð „hvernig hægt sé að 

leiðrétta nafn- og myndbirtingar― (nafn- og myndbirting í fréttum um 

hermannaveiki). Sams konar mat kom fram í áliti meirihluta SBÍ í máli nr. 

9/2005-2006 (í eina málinu þar sem siðanefndin hefur klofnað) að ekki væri 

hægt að leiðrétta myndbirtingar og „þá telur meirihluti siðanefndar ekki unnt að 

leita leiðréttinga á ummælum viðmælenda blaðsins―. Svo og kom fram í máli nr. 

3/2000-2001 að þar sem „kæruefnið er einkanlega myndbirting, sem ekki verður 

leiðrétt með venjulegum hætti, er ekki fallist á að vísa málinu frá―. Einnig má nefna 

að fallið var frá leiðréttingarkröfu í máli nr. 5/2003-2004, þar sem sýnt þótti 

að kærandi „fengi ekki úrlausn mála sinna með því einu. Ennfremur þótti nefndinni 

ekki hjá því komist að fjalla um málið, þar sem ásökun um hagsmunatengsl var 

meginatriði kærunnar og niðurstaða um þann ágreining fengist vart nema með úrskurði 
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siðanefndar―. Loks má nefna til sögunnar mál nr. 4/2005-2006: „Siðanefnd telur 

einnig að skilyrði þess að kærandi leiti fyrst leiðréttingar mála sinna eigi ekki við í þessu 

tilfelli, því í raun sé ekki hægt að leiðrétta fréttina‖. 

Hverjir lúta siðareglunum? 

Í sjöttu greininni segir: „Nú bera ummæli ekki með sér hver sé höfundur þeirra eða 

viðkomandi blaðamaður er utan BÍ og gengur þá úrskurður svo sem ritstjóri og/eða 

ábyrgðarmaður eigi beina aðild að. Þótt enginn þessara aðila sé í BÍ getur Siðanefnd allt 

að einu lagt fram rökstutt álit um kæruefni―.  

Eðlilega hlýtur tilhneigingin að vera sú að álykta að siðareglur BÍ nái 

eingöngu til skráðra félaga í BÍ. Beint og óbeint hefur hins vegar myndast 

venja og sátt um að siðareglurnar taki einnig til blaða- og fréttamanna sem 

eru utan félagsins og eru það þá fyrst og fremst fréttamenn ljósvakamiðlanna.  

Þetta er útskýrt ágætlega í niðurstöðu máls nr. 2/2008-2009: „Í umfjöllun 

sinni telur siðanefnd sig hafa lögsögu í málinu enda þótt umræddir fréttamenn séu ekki 

félagar í Blaðamannafélagi Íslands og hefur siðanefnd í gegnum árin oftlega tekið fyrir mál 

er varða umfjöllun RÚV, nú síðast í málum nr. 1/2007-2008 og nr. 3/2007-2008. 

Fordæmi er og fyrir því, til dæmis frá árinu 1987, að útvarpsstjóri hafi leitað til 

siðanefndar vegna gagnrýni þáverandi útvarpsráðs á fréttaflutning í RUV. Óskaði 

útvarpsstjóri eftir því að siðanefnd skæri úr um hvort vinnubrögð sem viðhöfð voru brytu í 

bága við þær siðareglur sem nefndin teldi blaðamönnum skylt að fara eftir―. 

Þessi útvíkkun getur einnig náð til fréttaritara, samanber mál nr. 5/1999-

2000: „Kristín Jóhannsdóttir er lausráðinn fréttaritari Ríkisútvarpsins í Berlín og er 

ekki meðlimur í Blaðamannafélagi Íslands. Siðanefnd telur ástæðu til að taka kæruna 

fyrir, enda birtist hin kærða frétt í íslenskum fjölmiðli og telst á ábyrgð höfundar hennar 

og viðkomandi fjölmiðils―.  

Um skilyrðið um aðild að máli 

Siðareglurnar gera ráð fyrir því að hver sem „telur að blaðamaður hafi brotið 

framangreindar reglur og á hagsmuna að gæta― geti kært til siðanefndar. Hagsmuna-

tengingin þýðir með öðrum orðum að kærandi þurfi að vera aðili máls. Ef 

slík hagsmunatengsl vantar milli kæranda og kæruefnis er kæru að öðru jöfnu 

vísað frá, sbr. úrskurð í máli nr. 2/2004-2005: „Siðanefnd Blaðamannafélags 

Íslands telur aðild kæranda samkv. kærunni ekki uppfylla skilyrði 6. gr. siðareglna 
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Blaðamannafélags Íslands um eðlileg hagsmunatengsl milli kæranda og kæruefnisins. Af 

þessari ástæðu verður málið ekki tekið til efnislegrar umfjöllunar―.  

Ýmsir úrskurðir SBÍ sýna hins vegar að þetta skilyrði er ekki fortakslaust 

og hefur þá komið til álita hvort það væri erfiðleikum bundið og jafnvel 

ógerlegt að kæra berist frá hagsmunatengdum aðila og svo er metið hvort 

málið snertir almannahag. Í máli nr. 7/2002-2003 segir í niðurstöðu: 

„Siðanefnd hefur áður tekið mál til meðferðar, sem kærð hafa verið til hennar af aðilum 

sem ekki eru beinlínis aðilar máls. Í máli siðanefndar nr. 3/2002-2003 var talið að í 

hlut ætti ákveðinn þjóðfélagshópur, sem ætti erfitt með að bera hönd fyrir höfuð sér, auk 

þess sem umræða um hugsanlega kynþáttafordóma snerti almenna hagsmuni.―  

Um hvaða efni er ekki kæranlegt 

Oftast nær leikur ekki vafi á því hvort skrif eða flutningur blaða- og 

fréttamanna eru kæranleg til SBÍ, að því leyti að yfirleitt er um að ræða hefð-

bundin ritstjórnarleg skrif, þ.e. fréttir og fréttaskýringar, viðtöl og annað sem 

fylgir hefðbundinni vinnu viðkomandi fagmanna. En þetta er ekki heldur 

fortakslaust og er rétt að tíunda dæmi um hvaða efni er ekki kæranlegt: 

Kært efni verður að hafa birst í fjölmiðli. Í máli nr. 1/2004-2005 segir: 

„Siðanefnd Blaðamannafélags Íslands tekur, að öðru jöfnu, ekki afstöðu til annarra 

álitaefna en þeirra sem sætt hafa formlegri birtingu í fjölmiðli. Almennt eru tjáningarfrelsi 

blaðamanna ekki frekari takmörk sett en öðrum þjóðfélagsþegnum. Siðanefnd getur ekki 

litið á upphaflegan rafpóst kærðs til kæranda sem hluta af ritstjórnarlegum störfum hans, 

sem falli undir siðareglur Blaðamannafélags Íslands―.  
 

Leiðarar og persónulegar skoðanir undir nafni lúta ekki kæru. Í máli nr. 

4/2006-2007 segir: „Siðanefnd fjallar ekki um leiðaraskrif dagblaða eða annað efni 

sem sett er fram sem persónulegar skoðanir undir fullu nafni―. 
Þá hefur fallið ótvíræður úrskurður um að skrif blaðamanna á eigin 

„blogg―síðu séu utan umfjöllunarsviðs SBÍ, samanber mál nr. 5/2007-2008: 

„Framangreind kærð ummæli fela í sér dómgreindarskort. Hins vegar telur siðanefndin 

að ummælin séu sett fram sem persónuleg skoðun eða tjáning kærða sem hann eigi 

lögverndaðan rétt til en beri einnig ábyrgð á. Verði hann að svara fyrir þau eftir atvikum, 

án þess að þau tengist beint störfum hans sem blaðamanns. Fjölmiðlar hljóti að hafa 

reglur sem taki á málum sem þessum, enda fer illa saman að skrifa hlutlægar fréttir á 

daginn um menn og málefni sem sami blaðamaður bloggar frjálslega um á kvöldin á 

netinu―. 
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Einnig lúta skoðanir viðmælenda ekki kæru, samanber mál nr. 3/2007-

2008: „Siðanefnd fjallar ekki um umræður í Kastljósi þar sem skoðanir einstaklinga 

koma fram. Kærð ummæli úr Kastljósi eru því utan lögsögu nefndarinnar―.  
Hins vegar falla nafnlausir smádálkar, sem stundum eru innan blaða-

mannastéttarinnar nefndir „slúður―, ótvírætt undir siðareglurnar, samanber 

mál nr. 6/2002-2003: „Siðanefnd hefur áður fjallað um mál vegna skrifa í ýmsum 

smádálkum í blöðum. Smádálkar þessir eru oft að nokkru byggðir á sögusögnum en ekki 

faglegum vinnubrögðum blaðamennsku. Varla má ætlast til að efni þeirra sé alltaf tekið 

of bókstaflega, en engu að síður verður að gera þær kröfur til þeirra að farið sé að 

siðareglum Blaðamannafélags Íslands―. 

Um vandvirkni og tillitsemi 

Allflest mál sem kærð eru til SBÍ lúta að þriðju grein siðareglnanna, þar sem 

tekið er á vandvirkni og tillitsemi. Hvað tillitsemisreglunar varðar ber einna 

hæst það viðhorf SBÍ að mjög varlega skuli fara í viðkvæmum málum, er lúta 

að einkamálefnum fólks, einkum þeirra sem höllum fæti standa og geta illa 

varið sig opinberlega.  

Í máli nr. 1/2005-2006 er fjallað um stöðu sjúklinga: „Almennt telur siða-

nefnd að gæta þurfi sérstakrar varkárni í umfjöllun um sjúklinga og að virða 

beri einkalíf þeirra―.  

 

Í máli nr. 4/2007-2008 er fjallað um persónulega harmleiki: „Vægðarlaus 

umfjöllun um deilumál tengd skilnaði kæranda og fyrrverandi eiginkonu hans, er ekki 

verður felld undir annað en persónulegan harmleik, og ekki síst umfjöllun um alvarleg 

andleg veikindi konunnar og sjálfsvígstilraunir hennar, eiga ekkert erindi í fjölmiðla. Í því 

efni breytir engu þótt frásögnin sé höfð eftir þriðja aðila. Umfjöllunin jafngildir 

nafnbirtingu bæði konunnar og barna þeirra og er til þess fallin að skaða saklaust fólk.... 

einkamálefni kæranda og fjölskyldu hans sem borin eru á torg án þess að séð verði hvaða 

erindi þau eigi í fjölmiðla og hins vegar þungar ásakanir um líkamsárás og skattamál―.  

Í máli nr. 7/2002-2003 er blaða- og fréttamönnum bent á að fara 

sérstaklega varlega í umfjöllun um minnihlutahópa: „Blaðamönnum ber að sýna 

fyllstu tillitsemi í umfjöllun um viðkvæm mál er snerta minnihlutahópa varðandi 

nafngreiningu eða nánari tilgreiningu á þeim sem í hlut eiga―.  

Í máli nr. 3/2002-2003 er síðan fjallað um útlendinga og/eða inn-

flytjendur: „Siðanefnd telur að orðin „af asískum uppruna― í frétt Eiríks Jónssonar séu 

til þess fallin að ala á kynþáttafordómum... Fréttin hefði fyllilega staðið undir sér þó 

sleppt hefði verið orðunum „af asískum uppruna―.  
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Vandvirknisreglan gerir einkum ráð fyrir því að blaða- og fréttamenn hafi 

traustar heimildir fyrir því sem fram er sett, en þó einkum og sér í lagi ef 

fram koma alvarlegar ásakanir í garð einhvers aðila. Í máli nr. 2/2008-2009 

segir þannig: „Í þessari fyrstu frétt sjónvarpsins um málið koma fram alvarlegar 

ásakanir (á fyrrum forstjóra). Ljóst er að fyrir slíkum fréttum hljóta að þurfa að vera 

afar traustar heimildir―. Hins sama er getið í máli nr. 3/2007-2008, en með 

þeirri mikilvægu viðbót að það sé ekki siðanefndarinnar að meta hversu 

heimildirnar eru traustar: „... í fréttinni kom fram að fréttastofa sjónvarps teldi sig 

hafa traustar heimildir fyrir þeirri fullyrðingu að sumir mótmælendur fengju greitt fyrir að 

vera handtekin af lögreglu. Siðanefnd hefur ekki forsendur til að meta trúverðugleika 

heimilda ríkissjónvarpsins enda hafa ekki verið lögð fram frekari gögn um efnið. Þar 

stendur orð gegn orði―.  

SBÍ hefur í gegnum tíðina úrskurðað í ófáum málum á þann hátt að ekki 

hafi verið aflað nægilegra upplýsinga og má nefna mál nr. 1/2007-2008 sem 

dæmi: „Af fyrsta þætti þessarar umfjöllunar, 26. apríl, má greinilega sjá að ekki hefur 

verið aflað nægilegra upplýsinga til gefa rétta mynd af málinu... Fréttamaður lét undir 

höfuð leggjast að afla grundvallarupplýsinga í viðkvæmu máli―.  

Hins vegar hefur SBÍ sett fram ótvíræðan skilning á því að vinnuálag og 

tímaþröng geti haft áhrif á vinnslu frétta og er mál nr. 4/2008-2009 gott 

dæmi um þetta: „Eðli málsins samkvæmt þarf iðulega að fara hratt yfir sögu í 

umfjöllun af þessu tagi. Sjaldan gefst tími til að fara í nákvæmar útlistanir og einfalda 

þarf flókna hluti... Slíkt má þó ekki verða á kostnað staðreynda og nákvæmni 

upplýsinga―.  

Um nafnbirtingar 

Rétt er að tíunda sérstaklega atriði í siðanefndarúrskurðum þar sem fjallað er 

um nafnbirtingar. Almenna reglan er að birta ekki nafn aðila ef nafnbirtingin 

getur valdið óþarfa sársauka eða vanvirðingu. Nefna má í þessu sambandi 

mál nr. 7/2002-2003, þar sem segir: „Gera verður greinarmun á því, hvort 

tilgreiningar sé þörf, vegna samhengis við inntak fréttarinnar, eða hvort slík tilgreining sé 

óþörf―. Þá segir í máli nr. 4/2007-2008: „Umfjöllunin jafngildir nafnbirtingu bæði 

konunnar og barna þeirra og er til þess fallin að skaða saklaust fólk ... einkamálefni 

kæranda og fjölskyldu hans sem borin eru á torg án þess að séð verði hvaða erindi þau eigi 

í fjölmiðla...―.  

Í máli nr. 10/2005-2006 er varað við nafnbirtingu eða ígildi nafnbirtingar 

ef viðkomandi aðili er eingöngu grunaður um brot á lögum: „... of langt gengið 

að greina jafn nákvæmlega frá grunsemdum um meinta sekt kæranda í málinu og DV 
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gerir... Umfjöllunin jaðri við nafnbirtingu og þó liggur ekkert fyrir um að lögregla hafi 

grunað kæranda um þjófnaðinn―.  

Í máli nr. 1/2005-2006 er að finna dæmi um nafnbirtingu sem SBÍ taldi 

fela í sér alvarlegt brot á siðareglum: „... nafn sjúklings hafi verið birt í 

heimildarleysi ásamt mynd af honum. Málavextir benda ekki til að neina nauðsyn hafi 

borið til að almenningur vissi hver sjúklingurinn væri né hvernig hann liti út―.  
Á hinn bóginn tekur siðanefndin fram í úrskurðum að þær aðstæður geti 

komið upp þar sem nafnleyndarsjónarmið eigi ekki við. Þetta á almennt við 

um nafntogaða einstaklinga og svokallaðar opinberar persónur, en einnig og 

ekki síður ef nafn viðkomandi telst á allra vörum og/eða hefur annað hvort 

opinberlega komið fram annars staðar eða að nafnleyndin varðar þröngan 

hóp; fáir komi til greina og aðgreiningar því þörf. Nefna má í þessu sambandi 

mál nr. 2/2002-2003: „... Ragnar var áður búinn að koma sjálfur fram vegna málsins 

í öðrum fjölmiðli. Því hafi ekki verið ástæða til nafnleyndar. Siðanefnd tekur undir þau 

sjónarmið. .. Ekki verður heldur séð hvernig hefði verið hægt að halda nafni Ragnars 

utan við umfjöllunina án þess að valda því að þröngur hópur innan Thermo Plus hefði 

verið talinn tengjast fréttinni―.  

Um réttinn til andsvara 

Engum blöðum er um það að flétta að SBÍ telur réttinn til andsvara mikil-

vægan, þótt ekki sé með beinum hætti kveðið á um það í siðareglum, eins og 

kemur fram í máli nr. 2/2001-2002: „Kærandi kvartar meðal annars yfir því að 

fréttin var ekki borin undir Norðurljós. Siðareglur leggja engar sérstakar kvaðir á 

blaðamenn í því efni, en í ljósi þeirra ber að minnsta kosti að telja skylt að bera frétt 

undir aðila máls ef telja má að fréttin skaði hann eða sé honum til vanvirðu―. 

Mikilvægi réttarins til andsvara hefur enda oft komið fram í úrskurðum í 

tengslum við gagnrýni og/eða ásakanir og í máli nr. 8/2002-2003 kemur 

þetta meginsjónarmið vel fram: „Almenn vinnuregla blaðamanna er að leita eftir 

sjónarmiðum þess sem er skotspónn fréttar―. Einnig í máli nr. 6/2007-2008: 

„Jafnframt beri það vott um óvönduð vinnubrögð að gera enga tilraun til þess að hafa 

samband við kæranda og leita skýringa á því af hverju bréf með nafni kæranda fannst í 

ruslinu―.  
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Um aðhaldshlutverkið og almannahag 

Það er viðtekið sjónarmið í samfélagsumræðunni að fjölmiðlum er ætlað 

veigamikið hlutverk við að veita stjórnvöldum og öðrum valdaaðilum 

ríkulegt aðhald með gagnrýninni umfjöllun og í því sambandi telst það viður-

kennt sjónarmið að svokallaðar „opinberar persónur― verði að þola ágengari 

umfjöllun en annað fólk, samanber mál nr. 3/2005-2006, þar sem segir: 

„Siðanefnd er sammála ritstjóra DV um að kærandi sé orðinn „opinber persóna‖ í 

skilningi laga vegna starfa sinna fyrir lögregluna og verði því að sæta ítarlegri umfjöllun 

um sína persónu en almennir borgarar―.  

SBÍ hefur nokkrum sinnum komið inn á aðhaldshlutverkið gagnvart 

valdaaðilum og í máli nr. 1/2007-2008 kemur hin almenna aðhaldsregla skýrt 

fram: „Siðanefnd telur að það sé sjálfsögð skylda fjölmiðla að veita stjórnvöldum aðhald 

og taka upp mál sem bent geta til þess að misfarið sé með vald―. 

Einnig er það talið eðlilegt hlutverk fjölmiðla að greina skilmerkilega frá 

því sem miður fer eða er í samfélaginu, svo sem með í huga forvarnir-

/varnaðaráhrif og almannahag yfirleitt. Eftirfarandi dæmi lýsa þessari afstöðu 

með skýrum hætti:  

 „... það sé eðlilegt hlutverk fjölmiðla að vekja athygli á því sem betur megi fara í 

umhverfismálum, þar með talið umfjöllun um rusl sem hent sé á víðavangi―. Mál nr. 

6/2007-2008. 

„Umfjöllun um harmleiki er ávallt vandmeðfarin en hefur að sjálfsögðu fréttagildi og 

gæti einnig haft varnaðaráhrif―. Mál nr. 5/2006-2007. 

„Siðanefnd ákvað að taka kæruna til umfjöllunar, þrátt fyrir að kærandi eigi ekki 

beina aðild að málinu. Um er að ræða ákveðinn þjóðfélagshóp sem á erfitt með að bera 

hönd fyrir höfuð sér, auk þess sem umræða um hugsanlega kynþáttafordóma snertir 

almanna hagsmuni―. Mál nr. 3/2002-2003. 
 

 Einnig má nefna eftirfarandi dæmi, þótt úrskurðurinn falli utan þess 

tímabils sem annars var til skoðunar: „... Myndbirtingar af þessu tagi hafa verið 

réttlættar með því að þær séu árangursrík viðvörun við hrað- og ölvunarakstri og hafa 

lögregluyfirvöld staðfest að slíkar myndbirtingar hafi orðið til þess að draga úr hvoru 

tveggja. Myndbirtingar af þessu tagi geta engu að síður magnað sorg þeirra sem um sárt 

eiga að binda í umræddum tilvikum, en siðanefnd telur þær engu að síður réttlætanlegar... 

Tímaritið Allt tekur hins vegar þann þátt málsins fyrst og fremst upp til að birta hinar 

dökku hliðar mannlífsins og sýna fram á að slíkt ofbeldi viðgangist. Greinin er skrifuð 

sem eins konar viðvörun og á fullan rétt á sér sem slík―. Mál nr. 2/1998–1999. 
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Um tímasetningu frétta 

Ekki verður betur séð en að SBÍ hafi sent frá sér tvíræð skilaboð um tíma-

setningu frétta, þ.e. hvenær óhætt er að opinbera upplýsingar. Nefndin hefur 

sagt í lagi að fara af stað (með fyrstu birtingu), þótt ekki séu öll kurl komin til 

grafar, en heimildir taldar traustar (sbr. mál nr. 2/2008-2009). Jafnframt að 

þegar fyrirliggjandi staðreyndir eru nægar þá megi birta frétt þótt ekki hafi 

tekist að ná í tiltekinn lykilaðila málsins (sbr. mál nr. 2/2007-2008). Í máli nr. 

5/2005-2006 sagði SBÍ enn fremur að það væri „hvorki í höndum siðanefndar BÍ 

né kæranda að meta eða ákveða fyrir fjölmiðla hvenær fjallað skuli um mál og hvenær 

ekki―.  

En í máli nr. 1/2007-2008 sagði SBÍ hinsvegar: „Umfjöllun um þetta mál var 

að ýmsu leyti vandasöm, ekki síst vegna tímasetningarinnar, enda aðeins liðlega tvær 

vikur til alþingiskosninga... Mátti fréttamönnum vera sérstaklega ljóst mikilvægi þess að 

ekki væri farið með rangar eða misvísandi upplýsingar um málið...―.  

Í síðastnefnda málinu vék þessi frjálslynda túlkun um hvenær fara megi af 

stað með frétt fyrir því að blaða- og fréttamenn verði að fara sérstaklega 

varlega undir kringumstæðum eins og þegar kosningar eru í nánd. 

Um óhefðbundin vinnubrögð 

Í siðareglum BÍ er ekki að finna ákvæði um hvaða vinnuaðferðir við öflun 

upplýsinga teljast siðleg eða ekki siðleg. Það er því ekki hægt með skýrum 

hætti að aðgreina hvaða vinnubrögð geta talist hefðbundin eða óhefðbundin 

og því reynir fyrst og fremst á túlkun á þriðju grein siðareglnanna í því 

sambandi.  
 

En SBÍ hefur kveðið upp hið minnsta einn mikilvægan úrskurð, þar sem 

fjallað er um þau óhefðbundnu vinnubrögð að beita leynilegri upptöku við 

öflun upplýsinga – í máli nr. 1-2/2003-2004 (sameinuð mál um sama efnið). Í 

því máli beitti Stöð 2 sér fyrir því að varpa ljósi á starfsemi svokallaðra 

erótískra nuddstofa og sendi fréttamann á slíkan vettvang. Upptaka og viðtal 

fóru þar fram með leynilegum hætti. 

SBÍ komst að þeirri niðurstöðu að að öðru jöfnu hefðu þessi óhefð-

bundnu vinnubrögð getað falið í sér brot á siðareglunum. En fjölmiðillinn 

var ekki talinn brotlegur á þeim forsendum að um hafi verið að ræða 

„starfsemi sem erfitt er að afla upplýsinga um en óhjákvæmilega kallar á umfjöllun 
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fjölmiðla, starfsemi þar sem ólíklegt var að hefðbundin vinnubrögð fréttamanns hefðu 

skilað fullnægjandi árangri―.  

Lokaorð 

Í úrskurðum SBÍ er ótvírætt að finna nánari siðferðileg „fyrirmæli― til blaða- 

og fréttamanna en beint er kveðið á um í birtum siðareglum BÍ. Kennir þar 

ýmissa grasa, en höfundur telur ástæðu til að benda sérstaklega á tvennt, sem 

alls ekki hefur beina skírskotun til ákvæða siðareglnanna, en varðar dagleg 

störf blaða- og fréttamanna miklu. 

Í fyrsta lagi 

 Siðanefnd telur að það sé sjálfsögð skylda fjölmiðla að veita stjórnvöldum 

aðhald og taka upp mál sem bent geta til þess að misfarið sé með vald, mál 

sem varpa ljósi á skuggahliðar samfélagsins, mál sem senda út samfélagslega 

aðvörun og hafa forvarnargildi og mál sem veita hinum raddlausu rödd (t.d. 

minnihlutahópum).  

Í öðru lagi 

Við upplýsingaöflun sína er blaða- og fréttamönnum fyllilega heimilt að beita 

óhefðbundnum vinnubrögðum ef málið varðar almannahag. Aðferðir sem 

geta að öðru jöfnu falið í sér brot á siðareglum eru þannig séð réttlætanlegar 

ef aðrar og hefðbundnari aðferðir teljast ófærar og málið varðar almannahag. 

Þetta sjónarmið var talið gilda um rannsókn fjölmiðils á „erótískri― nudd-

stofu, en hið sama hlýtur að mati höfundar að gilda um leynihólf stjórnmála 

og viðskipta.  
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Eru fjölmiðlar fyrir alla? 
Fjölmiðlanotkun Pólverja á Íslandi  

 
Helga Ólafs Ólafsdóttir  

 

„Ísland er sannarlega orðið fjölmenningarlegt en íslenskir fjölmiðlar endur-

spegla engan veginn þann fjölbreytileika.‖ Þetta hafði Ed Klute, forstöðu-

maður Mira Media í Hollandi, að segja um íslenskan veruleika þegar hann var 

staddur hér á landi fyrir skömmu (munnleg heimild, 29. maí 2009). Klute 

hefur unnið markvisst að því frá árinu 1986 að stuðla að auknum fjölbreyti-

leika í evrópskum fjölmiðlum, m.a. með fjölmenningarlegri dagskrá, þjálfun 

og auknum tækifærum innflytjenda í fjölmiðlastörfum. Íslenskt samfélag 

hefur tekið miklum breytingum á undanförnum árum. Það hefur breyst úr 

einsleitu þjóðfélagi yfir í þjóðfélag sem er af mörgum talið vera orðið fjöl-

menningarlegt samfélag. Samþætting innflytjenda1 að íslensku samfélagi er 

ört stækkandi málaflokkur samhliða fjölgun innflytjenda í íslensku samfélagi. 

Þannig fór hlutfall innflytjenda á Íslandi úr 2,4% árið 1999 í 7,6% árið 2009, 

eða úr 6.521 í 24.379, sem er rúmlega þreföldun á tíu árum. Pólverjar eru 

langstærsti hópur innflytjenda en heildarföldi þeirra var 11.003 í ársbyrjun 

2009 (Hagstofa Íslands, 2009b).  

Í tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum inn-

flytjenda sem samþykkt var vorið 2008 segir m.a. að fjölmiðlar eigi að 

endurspegla þjóðfélagið á hverjum tíma á sama tíma og þeir hafi mótandi 

áhrif á það (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2008). En hvernig er 

raunveruleiki innflytjenda í tengslum við íslenska fjölmiðla? Endurspegla fjöl-

miðlar fjölmenningarlegt samfélag? Og hvernig er aðgengi innflytjenda að 

fjölmiðlum? Þessum spurningum verður leitast við að svara í þessari grein, 

sem og að bera saman við rannsóknir á Norðurlöndum, og kynntar verða 

niðurstöður rannsóknarinnar Eru fjölmiðlar fyrir alla? Fjölmiðlanotkun Pólverja á 

Íslandi. 2 

                                                
1  Með hugtakinu innflytjendur er átt við einstaklinga sem hafa búsetu á Íslandi en eru 

fæddir erlendis og báðir foreldrar hafa erlendan bakgrunn (Hagstofa Íslands, 2009a). 
2  Rannsóknin var styrkt af Innflytjendaráði og Alþjóðahúsi.  
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Þverþjóðlegur veruleiki  

Þverþjóðlegur veruleiki (transnationalism) hefur verið miðlægur í fræðilegri 

umfjöllun um innflytjendamál og í rannsóknum um fólksflutninga. Margir 

eru virkir þátttakendur í fleiri en einu þjóðríki samtímis og hefur því um-

ræðan um margbreytileika og þverþjóðleg tengsl leitt til endurskoðunar á 

hugmyndum um fjölmenningarlegt samfélag (Unnur Dís Skaptadóttir, 2008). 

Með auknum fjölda innflytjenda hefur hugtakið fjölmenning fengið aukið 

vægi í samfélagsumræðunni og skiptar skoðanir eru um hvort Ísland sé fjöl-

menningarlegt samfélag. Heldur eru ekki allir á einu máli um hvað 

fjölmenning er. Aukinn fjöldi innflytjenda ögrar því viðteknum hugmyndum 

(Unnur Dís Skaptadóttir, 2004). Hin ríkjandi hugmynd byggist á því sem 

kallað er samþætting (integration), eða gagnkvæm aðlögun eins og hún er 

stundum nefnd. Með samþættingu er reynt að koma til móts við þarfir inn-

flytjenda til að gera þeim kleift að vera virkir þátttakendur í samfélaginu 

(Christiansen, 2004). Samþætting virkar í báðar áttir hvað varðar jöfn réttindi 

og skyldur. Það felur í sér að samfélög þurfa að sjá til þess að innflytjendur 

hafi jafnan rétt á við aðra íbúa samfélagsins (Klute, 2006).  

Farandverkafólk og díaspóruhópar3 búa í þverþjóðlegu (transnational) um-

hverfi og afla sér almennt upplýsinga og afþreyingarefnis í gegnum 

fjölbreyttari miðla en innfæddir. Í rannsóknum mannfræðinganna Unnar 

Dísar Skaptadóttur og Önnu Wojtynska (2007, 2008) á pólsku díaspórunni á 

Íslandi kemur fram að þeir viðhalda tvíhliða sýn á veruleikann með því að 

fylgjast t.d. með pólsku sjónvarpi til að fá fréttir frá sínu heimalandi. Þannig 

búa þeir sér til eins konar þverþjóðlegan dvalarstað. Þessi öflugu og nánu 

tengsl á milli díaspóru og fjölmiðla hafa haft í för með sér að aukinni athygli 

hefur verið beint að þessu samspili til að skilja betur mikilvægi menningar og 

pólitískrar þróunar í þverþjóðlegu umhverfi. Þeir sem rannsakað hafa fjöl-

miðlanotkun meðal minnihlutahópa á Norðurlöndum hafa því í auknum 

mæli einblínt á hugtök eins og sjálfsmynd, þverþjóðleika og díaspóru 

(Alghasi, 2009; Georgiou, 2007).  

 

                                                
3  Díaspóra eru þverþjóðleg samfélög sem treysta á fjölmiðla og aðra samskiptatækni til að 

viðhalda sambandi og tengslum við upprunaland sitt á sama tíma og þeir taka þátt í nýju 
samfélagi. Fjölmiðlar eru því í auknum mæli mikilvægir fyrir díaspóru vegna þess að þeir 
auka möguleikann á tvíhliða (bifocality) samskiptum meðal svæða, hópa og einstaklinga 
(Christiansen, 2004; Unnur Dís Skaptadóttir og Anna Wojtynska, 2007, 2008).  
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Innflytjendur og fjölmiðlar 

Tengsl fjölmiðla og innflytjenda er tiltölulega ungt rannsóknarsvið. Rann-

sóknir á sviðinu hófust á áttunda áratug 20. aldar en það er ekki fyrr en á 

síðustu árum sem þær byrjuðu að einhverju marki. Fjölgun innflytjenda á 

Norðurlöndum hófst fyrir alvöru á tíunda áratugnum en innflytjendur á 

Norðurlöndum eru langt frá því að vera einsleitur hópur hvað varðar fjölda, 

á hvaða tíma þeir komu og af hvaða þjóðernum þeir eru (Horsti, 2008). 

Flestar norrænar rannsóknir á þessu sviði hafa snúist um orðræðugreiningu 

(discourse analysis) fjölmiðla en á síðari árum hefur rannsóknarsviðið breikkað 

og búið er að koma á fót norrænu rannsóknartengslaneti á sviði fjölmiðlunar, 

innflytjendafræða og samfélagsrannsókna (Nordic Research Network for Media, 

Migration and Society). Rannsóknir á fjölmiðlanotkun innflytjenda er tiltölulega 

órannsakað svið en rannsóknir hófust í seint á 10. áratugnum í Danmörku og 

í Svíþjóð. Undanfarin ár hafa fleiri rannsakendur frá Norðurlöndum bæst í 

hópinn og margar áhugaverðar rannsóknir í gangi. En þrátt fyrir öra þróun 

eru samtímarannsóknir á Norðurlöndum, og samanburður við evrópskar 

rannsóknir, mjög takmarkaðar (Horsti, 2008).  

Almenn umræða um fjölmiðlanotkun innflytjenda hefur að miklu leyti 

snúist um samþættingu þeirra að nýju samfélagi. Viðtekin skoðun hefur verið 

sú að þverþjóðleg fjölmiðlanotkun hafi áhrif á hversu vel innflytjendum 

gangi að aðlagast. En samkvæmt niðurstöðum evrópskra og norrænna 

rannsókna er ekki mótsögn að nota bæði þverþjóðlega og innlenda miðla. 

Heldur hefur ekki komið fram neikvætt samband á milli þess að vera með 

aðgang að gervihnattasjónvarpi, og því aðgang að efni frá upprunalandi, og 

hversu vel þeim gengur að samlagast nýju samfélagi (Christiansen, 2004; 

Horsti, 2008).  

Flestir hafa mjög blandaða fjölmiðlaflóru. Útvarp, dagblöð, sjónvarp og 

netið er notað á mismunandi tímum dagsins og vikunnar og í mismunandi 

tilgangi. Christiansen (2004; sjá einnig í Horsti, 2008) telur sjónvarpsfrétta-

áhorf frá upprunalandi vera einkennandi fyrir þverþjóðlega ástundun en 

etnískir minnihlutahópar frá Evrópu kjósa fyrst og fremst að horfa á 

sjónvarpsstöðvar sem flytja efni á þeirra móðurmáli, auk þess að vilja fylgjast 

með fréttum í því landi sem þeir eru búsettir í. Auk þess fylgjast þeir gjarnan 

með alþjóðlegum miðlum, s.s. Al Jazeera eða BBC World. Innflytjendur fá 

því upplýsingar og afþreyingarefni í gegnum fjölbreyttari miðla en innfæddir 

og búa því í þverþjóðlegra rými. Þrátt fyrir fjölbreytta fjölmiðlanotkun er 

almenn tilhneiging til að kjósa sjónvarpsfréttir fram yfir aðra fréttamiðla. Í 

viðhorfskönnun meðal innflytjenda á Vestfjörðum og Austurlandi 
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(Félagsvísindastofnun, 2004) kom t.d. fram að flestir, eða um og yfir fjórð-

ungur svarenda, fá upplýsingar í sjónvarpi um hvað er að gerast bæði á 

Íslandi og í heimalandinu. Tæpur fimmtungur notar netið til að leita sér 

upplýsinga um sitt heimaland en innan við 10% til að afla upplýsinga um 

Ísland. 

Fjölmenning í fjölmiðlum 

Helsta þjóðartákn Íslendinga er íslenskan og er íslenskukunnátta því í vissum 

skilningi lykillinn að þátttöku í samfélaginu (Unnur Dís Skaptadóttir, 2008). 

Áherslan á íslenskt tungumál kemur berlega í ljós í rannsókn Lindu Daggar 

Hlöðversdóttur (2005) um áhrif íslenskra fjölmiðla á sjálfsmynd asískra 

unglinga á Íslandi en fram kom að Íslendingar hafi litla þolinmæði í garð 

þeirra sem tala ekki fullkomna íslensku. Niðurstöður rannsóknar Lindu 

Daggar leiddu í ljós að enginn af ungum viðmælendum hennar af asískum 

uppruna sagðist upplifa sig sem íslenskan, hvorki þeir sem hafa flust hingað, 

né þeir sem eru fæddir hér og hafa alist upp alfarið á Íslandi. Raunveruleiki 

þeirra er samofinn fjölmiðlum enda fá þeir flestallar sínar upplýsingar þaðan. 

Þeir sjá sjálfa sig ekki í fjölmiðlum, hafa engar fyrirmyndir og upplifa sig því 

ekki sem Íslendinga. Linda Dögg telur að ósýnileiki innflytjenda í fjölmiðlum 

geti verið ein af meginástæðum fyrir því. Niðurstöður fjölda rannsókna bera 

að sama brunninum; innflytjendur upplifa sig útilokaða frá því samfélagi sem 

þeir búa í og frá ráðandi menningu og pólitískri þátttöku. Umfjöllun um þá 

er oftar en ekki tengd afbrotum og kynþáttafordómum sem hefur í för með 

sér aukna andúð gagnvart þeim (Alghasi, 2009; Christiansen, 2004). 

Evrópuráðið hefur t.a.m. mælst til að íslensk stjórnvöld taki þátt í rökræðum 

og þrýsti á fjölmiðla en í 3ju skýrslu Evrópuráðsins gegn kynþáttafordómum 

og um skort á umburðarlyndi (Council of Europe, 2006) kemur fram að 

borið hefur á staðalmyndum af minnihlutahópum í óháðum íslenskum 

ljósvakamiðlum, sem og niðrandi ummælum. Þetta er ein helsta ástæðan fyrir 

því að innflytjendur kjósa að afla sér upplýsinga frá alþjóðlegum miðlum 

(Christiansen 2004; Horsti, 2008; Klute, 2006). Georgiou (2007) telur 

ástæðuna fyrir þessu vera þá að of mikið bil sé á milli fjölmiðlaútgefenda og 

fjölmiðlaneytenda.  

Sænska ríkissjónvarpið setti á fót sérstaka deild (Mosaikredaktionen på Svt) 

árið 1987 sem var ábyrg fyrir að búa til efni sem endurspeglar fjölmenningar-

lega samfélag (Camauër, 2003). Í Finnlandi hóf fjölmenningarlegarlegur 

þáttur göngu sína árið 1996 og dagblöð hófu að birta efni ætlað inn-
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flytjendum unnið af innflytjendum með það að markmiði að þeir kæmu með 

ný sjónarhorn og nýja rödd í þjóðfélagsumræðuna. Framtak þessara dagblaða 

hefur fengið mjög jákvæða athygli og umtal hjá fjölmiðlum og verið verð-

launað (Horsti, 2007). Að sögn Lindu Daggar (Ísland: Ósýnilegir 

innflytjendur, stefnulausir fjölmiðlar og fordómafullt samfélag?, 2005) hefur 

íslenska ríkissjónvarpið, sem er í eigu allra og á að að þjóna öllum lands-

mönnum, ekki mótað neina stefnu sem segir að stofnunin eigi að þjóna 

einhverjum tilteknum minnihlutahópum sérstaklega. Samfélagið sé of lítið og 

því ekki rökrétt að framleiða sérefni fyrir tiltekna hópa eða nauðsyn á því að 

tryggja að innflytjendur komist t.d. að í umræðuþáttum eða barnaefni.  

Vegna þess hversu mikill fjöldi innflytjenda á Íslandi hefur komið hingað 

á síðari árum veldur ónæg íslenskukunnátta því að þeir eiga örðugt með að 

fylgjast með hvað fer fram í fjölmiðlunum (Unnur Dís Skaptadóttir, 2008). 

Komið hefur t.d. fram í rannsóknum þeirra Unnar Dísar Skaptadóttur og 

Önnu Wojtynska (2008; Unnur Dís Skaptadóttir, 2008) að Pólverjar hafi litla 

þekkingu á því sem er að gerast í íslensku þjóðfélagi vegna samskiptaleysis 

við innfædda en þeir afla sér þó frétta í gegnum FÓLK, fréttablað Alþjóða-

húss, sem það nálgast t.a.m. í verslunum í sinni byggð. Stærstu fréttastofur 

landsins flytja eingöngu fréttir á íslensku fyrir utan netfréttasíður fjöl-

miðlanna sem flytja fréttir í auknum mæli á öðrum tungumálum, t.a.m. mbl.is 

á ensku og dv.is á pólsku. DV hóf að flytja fréttir á pólsku á dv.is í byrjun 

ársins 2008 til að auðvelda Pólverjum að komast í betri tengsl við íslenskt 

samfélag. Framtakið var sagt styrkja stöðu þeirra sem væru að reyna að ná 

áttum í nýju samfélagi, ekki síst vegna tungumálaörðugleika (Sigurður Mikael 

Jónsson, 2008). Fréttasíðan var lögð niður í maí 2009 vegna samdráttar. 

Fréttablaðið hóf vikulegan þátt í blaðinu, Dagbók nýrra Íslendinga, í febrúar 

2008. Þar sögðu fimm einstaklingar af erlendum uppruna hvað á daga þeirra 

hafði drifið og hvernig þeim hefur gengið að fóta sig á Íslandi. Dagbókin 

stóð yfir í eitt ár og er því nýlega hætt (Fréttablaðið, 2009).  

Aðferð  

Í þessari rannsókn er fjölmiðlanotkun Pólverja sem búsettir eru á Íslandi 

skoðuð. Notast var við hentugleikaúrtak þar sem farið var í þau fyrirtæki þar 

sem Pólverjar vinna. Fjöldi Pólverja hefur búið hér í skamman tíma og því 

með takmarkaða kunnáttu í íslensku. Vegna þess var spurningalistinn þýddur 

á pólsku. Könnunin var lögð fyrir sumarið 2008. Til að rannsóknin gefi góða 

mynd af fjölmiðlanotkun þeirra var markmiðið að ná til sem flestra og var 
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því útbúin netkönnun með aðstoð könnunarforritsins www.surveyshare.com. 

Við gerð spurningalistans var haft að markmiði að spyrja ítarlega um íslenska 

fjölmiðlanotkun, s.s. dagblaðalestur, sjónvarpsáhorf, útvarpshlustun og net-

notkun. Spurt var um aðgengi að pólsku sjónvarpi og dagblöðum og um 

áhorf og lestur til að geta borið saman við íslenska fjölmiðla. Alls svöruðu 

649 Pólverjar könnuninni og endurspegla þeir þýðið bæði hvað varðar aldur 

búsetu. 

Niðurstöður 

Vegna þess hve fjöldi innflytjenda, og þá sér í lagi Pólverjar, hefur aukist 

mikið hér á landi undanfarin ár, og þess hve mikilvægir fjölmiðlar eru í 

samþættingu þeirra að nýju samfélagi, var kveikjan að þessari rannsókn í 

fyrsta lagi að komast að raun um hvort Pólverjar noti almennt íslenska fjöl-

miðla, og þá hvernig notkunin er. Sömuleiðis er áhugavert að varpa ljósi á 

notkun fjölmiðla frá heimalandinu til samanburðar.  

Helstu niðurstöður eru þær að meirihluti þátttakenda (55%) notar íslenska 

fjölmiðla daglega eða nær daglega og er fjölmiðlanotkun þeirra nokkuð 

dreifð. Eins og mynd eitt sýnir fylgjast flestir þátttakenda með dagblöðum, 

eða tæplega sjö af hverjum tíu (68%), ríflega helmingur (54%) með Inter-

netinu, tæplega helmingur (45%) með útvarpi og rúmur þriðjungur (34%) 

með sjónvarpi.  

 

 
Mynd 1. Hvaða íslensku fjölmiðlum fylgist þú helst með? (má krossa við 

fleiri en eitt atriði) 
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Útvarp er sá miðill sem er notaður reglulegast eins og mynd tvö sýnir, en 

54% svarenda hlusta daglega á útvarp. Útvarpsnotkun þátttakenda er ekki 

greind sérstaklega í þessari grein en tónlist er það efni sem mest er hlustað á í 

útvarpi, eða meðal 80% útvarpshlustenda. Ríflega þriðjungur (37%) les 

dagblöðin daglega, 22% notar netið daglega og 19% horfa daglega á 

sjónvarp.  

 

 

Mynd 2. Tíðni notkunar þátttakenda á íslenskum fjölmiðlum greint eftir 

tegund fjölmiðla 

Fjölmiðlanotkun þátttakenda er því nokkuð fjölbreytt sem kemur heim 

og saman við niðurstöður frá öðrum Norðurlöndum (sjá t.d. Alghasi, 2009; 

Christiansen, 2004). Að sjónvarpsnotkun er svo lítil eins og raun ber vitni er 

aftur á móti ekki í samræmi við aðrar niðurstöður þar sem almenn tilhneiging 

er að kjósa sjónvarp fram yfir aðra fréttamiðla (Christiansen, 2004; Félags-

vísindastofnun, 2004; Horsti, 2008). 

Dagblaðanotkun 

Ljóst er að fríblöðin njóta mestra vinsælda meðal Pólverja en meðal þeirra 

sem lesa dagblöð þá verður Fréttablaðið helst fyrir valinu, eða hjá sjö af 

hverjum tíu dagblaðalesendum. Þar á eftir koma 24 stundir, en 42% svarenda 

lásu það, 17% Morgunblaðið og 8% DV. Aðgengi að pólskum dagblöðum er 

afur á móti takmarkað og fáir lesa þau reglulega, en innan við fimmtungur 

svarenda les þau 2-3 sinnum í viku eða oftar. Þá þekkja ríflega sex af hverjum 
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tíu svarendum til fréttablaðsins FÓLK sem Alþjóðahús hefur gefið út árs-

fjórðungslega en það er m.a. þýtt á pólsku. Það sem helst er lesið í íslenskum 

dagblöðum eru gengis- og veðurfréttir, auglýsingar, myndir og fyrirsagnir en í 

pólskum dagblöðum eru innlendar og erlendar fréttir mest lesnar, auk þess 

að myndir og fyrirsagnir eru skoðaðar.  

Sjónvarpsnotkun 

Sjónvarp er sá miðill sem minnst er notaður af íslenskum fjölmiðlum meðal 

þátttakenda eins og komið hefur fram. Meðal sjónvarpsáhorfenda horfa 

flestir á RÚV og Skjá 1, eða tæplega 30% þátttakenda, og litlu færri á Stöð 2. 

Mun meira áhorf er á pólskar sjónvarpsstöðvar en hátt í 60% svarenda hefur 

aðgang að pólskum sjónvarpsstöðvum í gegnum gervihnattasjónvarp. Mest 

er horft á fréttir bæði í pólsku og íslensku sjónvarpi en meðal þeirra sem hafa 

aðgang að pólsku sjónvarpi horfa 96% á fréttir til samanburðar við 70% sem 

horfa á íslenskar fréttir eins og sjá má á mynd þrjú. Afþreyingarefni hefur 

næst mest áhorf bæði í pólsku og íslensku sjónvarpi og þar á eftir koma 

íþróttir.  

 

 
Mynd 3. Hvað efni horfir þú helst á þegar þú horfir á íslenskt sjónvarpsefni? 

(má krossa við fleiri en eitt atriði) borið saman við hvað horft er á á pólskum 

sjónvarpsstöðvum meðal þeirra sem hafa aðgang 

Að svo stór hluti þátttakenda fylgist með pólskum sjónvarpsfréttum er ein-

kennandi fyrir þverþjóðlega ástundun og rennir stoðum undir niðurstöður 
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Unnar Dísar Skaptadóttur og Önnu Wojtynska (2007, 2008) og fleiri 

rannsókna (sjá t.d. Horsti, 2008).  

Netnotkun 

Netaðgengi þátttakenda er mjög mikið en rúm 96% aðspurðra hafa aðgang 

og tæpur helmingur fylgist með á netinu. Þrátt fyrir hið mikla aðgengi eru 

eingöngu 22% sem skoða íslenskar netsíður daglega eins og mynd fjögur 

sýnir. Meðal þeirra nota 76% dv.is og rúm 10% nota mbl.is og vísir.is. 

Hlutfall þeirra sem skoðar pólskar netsíður er nær fjórfalt hærra en 80% 

netnotenda skoða pólskar netsíður daglega.  

 

 
Mynd 4. Samanburður á tíðni heimsókna á íslenskar og pólskar netsíður 
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Pólverja búsettra á Íslandi, bæði með notkun íslenskra og pólskra miðla. 
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fréttir í sjónvarpi, fylgst með auglýsingum, og veður- og gengisfréttum í 

dagblöðum. Nokkuð hefur verið um að auglýsingar séu birtar á pólsku í 

dagblöðum og samkvæmt þessum niðurstöðum ná þær til þeirra. Það að 

þátttakendur hafi fylgst vel með gengisfréttum er ekki að undra en þegar 

könnunin var framkvæmd voru miklar breytingar á gengi krónunnar. Netið 

er væntanlega notað til að bæta upp skort á upplýsingum, sem og að sækja 

sér einstaklingsmiðaðar upplýsingar og fréttir.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar, að meirihluti Pólverja noti daglega 

íslenska fjölmiðla, koma um margt á óvart. Sér í lagi að notkunin er eins mikil 

og raun ber vitni. Fjölmiðlar hafa almennt ekki komið til móts við þessa nýju 

íbúa sem margir eiga stutta sögu á landinu og því með takmarkaða íslensku-

kunnáttu. Því er mikilvægt að komast að raun um hvernig fjölmiðlanotkun 

innflytjenda er til að hægt sé að koma betur á móts við nýja íbúa sam-

félagsins. Leiða má líkum að því að forstöðumenn fjölmiðla geri sér ekki 

grein fyrir hve notkunin er mikil, a.m.k. í ljósi þess að lítið er komið á móts 

við þá, sem og að endurspegla breytt samfélag í fjölmiðlaumræðunni. Án efa 

er mikið til í því sem Georgiou (2007) heldur fram, að of mikið bil sé á milli 

fjölmiðlaútgefenda og fjölmiðlaneytenda. Framtak dv.is, að vera með pólska 

fréttasíðu, var gott framtak en vegna samdráttar í þjóðfélaginu var síðunni 

hætt. Sömuleiðis er óvissa um stöðu Alþjóðahúss og útgáfu blaðsins FÓLK 

en yfir 60% þátttakenda les blaðið sem hefur að geyma gagnlegar upplýsingar 

á hverjum tíma.  

Pólverjar eru minnihlutahópur sem er í raun afskiptur og lítil samskipti 

eru við þá þrátt fyrir að vera langstærsti hópur innflytjenda (Unnur Dís 

Skaptadóttur og Anna Wojtynska, 2008; Unnur Dís Skaptadóttir, 2008). Þrátt 

fyrir að meirihluti Pólverja noti reglulega íslenska fjölmiðla, verður seint sagt 

að íslenskir fjölmiðlar séu fyrir alla og endurspegli íslenskt samfélag. 
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Ísland fyrir Íslendinga 
Greining á notkun og endurvinnslu pólitísks 

vígorðs 
 

Páll Björnsson 

 

Slagorðið „Ísland fyrir Íslendinga― hefur borið nokkuð á góma í opinberri 

umræðu hérlendis á undanförnum árum. Minna má á deilur sem urðu í 

kjölfar birtingar greinar eftir Jón Magnússon lögmann í Blaðinu (2006). Sumir 

gagnrýnenda hans bentu á að með því að tefla slíku vígorði fram væri verið 

að kynda undir útlendinga- eða kynþáttahatri. Deilurnar sem af þessu spruttu 

sýna glöggt hversu eldfimt þetta slagorð er orðið. Hér verður leitað svara við 

því hvenær var farið að nota það og hvort alltaf hafi staðið deilur um það. 

Einnig verður kannað hvaða skoðanahópar hafi nýtt eða endurnýtt þetta 

vígorð og hvort þeir hafi lagt ólíkan skilning í það. Voru það t.d. ein-

vörðungu hópar, sem hefð er fyrir að skilgreina til hægri í stjórnmálum? Í 

framhaldi af því mætti spyrja hvort notendur vígorðsins hafi t.d. að einhverju 

leyti lagt ólíkan skilning í lykilorðið „Íslendingur―. Í stuttu máli sagt þá 

verður merking og notkun þessa margslungna vígorðs kortlögð og orðræðan 

kringum það greind allt frá aldamótunum 1900 og til okkar daga.  

Rannsóknin og helstu niðurstöður 

Við rannsóknina voru einkum nýttar rafrænar heimildir. Fyrst ber að 

nefna stafræna bókasafnið tímarit.is. Þegar leitinni í grunninum lauk í lok 

ágúst 2009 vantaði talsvert af blöðum og tímaritum 20. aldar inn í grunninn. 

Þótt megnið af dagblöðum landsins hafi verið komið inn þá vantaði t.d. enn 

tvo áratugi af Tímanum (1976–96), fimm ár af dagblaðinu DV (2004–9) og 

allt Blaðið (2005–7). Ólíklegt er hins vegar að þessi göt í dagblöðunum muni 

raska þeim niðurstöðum rannsóknarinnar sem lúta að breytingum á 

merkingu slagorðsins vegna þess einfaldlega hve margar færslur eru þegar 

komnar inn í grunninn. Auk þess að nota tímarit.is var að sjálfsögðu leitað að 

slagorðinu í gegnir.is, sem gaf af sér örfáar færslur, og með google-
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leitarvélinni en hún vísaði á hátt í 300 færslur í lok ágúst 2009. Allar þessar 

heimildir eiga að geta gefið sterkar vísbendingar um notkun slagorðsins. 

Í lok ágúst voru samtals 190 færslur í grunninum tímarit.is með slag-

orðinu „Ísland fyrir Íslendinga―. Nánari skoðun leiddi í ljós að 12 færslur 

höfðu ekkert með sjálft slagorðið að gera og voru þær því teknar út. Eftir 

stóðu 178 færslur sem dreifast á síðustu ellefu áratugina eins og sjá má á 

mynd 1. 

 

 

Mynd 1. Notkun á slagorðinu „Ísland fyrir Íslendinga― í blöðum og tíma-

ritum í stafræna bókasafninu tímarit.is frá 1900 til 2009 

Mynd 1 veitir gagnlegar upplýsingar um tengslin milli nýtingar slagorðsins 

og hinnar sögulegu framvindu. Svo hugað sé að því hvað liggur á bak við 

þessar tölur þá er elsta dæmið í gagnagrunninum frá 1906. Sú staðreynd að 

slagorðið kemur ekki fyrir í blöðum og tímaritum grunnsins frá 19. öld þarf 

ekki að koma á óvart vegna þess að á þeirri öld töluðu fáir Íslendingar fyrir 

aðskilnaði Íslands og Danmerkur. Slagorðið sló hins vegar í gegn á árunum 

kringum 1910, einmitt á þeim tíma þegar fjörugar umræður áttu sér stað um 

stöðu Íslands innan danska ríkisins. Þá komust sífellt fleiri Íslendingar á þá 

skoðun að landið ætti að stefna að sjálfstæði og þar með að fullum aðskilnaði 

frá Danmörku. Því þarf ekki að koma á óvart að flestar færslurnar eru frá 

1908 eða fimmtán talsins, og tengjast áköfum umræðum í samfélaginu um 

Uppkastið svokallaða, þ.e. tillögu um það hvernig sambandi Íslands og 

Danmerkur skyldi háttað. Flestir töldu Uppkastið ekki ganga nógu langt í átt 

til aðskilnaðar og þess vegna var því hafnað. Nokkuð jöfn dreifing er síðan á 

færslunum á öðrum áratugnum, nema hvað eitt ár sker sig úr, fullveldisárið 

1918, með sjö færslum. Á þriðja áratuginum dró úr notkuninni en aftur er 

eitt ár áberandi, árið 1929, þegar Sjálfstæðisflokkur hinn síðari var stofnaður 

en hann notaði einmitt „Ísland fyrir Íslendinga― sem yfirskrift á fyrstu 

stefnuskrá sína. Á fjórða áratugnum var slagorðið lítið notað en á þeim 
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fimmta jókst notkunin aftur, þó ekki vegna stofnunar lýðveldis 1944, heldur í 

tengslum við Keflavíkursamninginn 1946. Á sjötta áratugnum var vígorðið 

síðan lítið notað, en á þeim sjöunda jókst notkunin lítillega, m.a. vegna 

baráttunnar gegn veru bandarísks herliðs hérlendis og erlendri stóriðju. Upp 

úr því urðu ákveðin þáttaskil því að á áttunda og fram yfir miðjan níunda 

áratuginn bar lítið á slagorðinu „Ísland fyrir Íslendinga―. Það breyttist upp úr 

miðjum níunda áratugnum þegar notkunin fór að aukast. Mest varð hún árið 

2006 í tengslum við áðurnefnda grein Jóns Magnússonar.  

Greinilegt er af þessari yfirferð að tengsl eru milli notkunartíðninnar á 

slagorðinu og alþjóðlegrar stöðu Íslands á 20. öld. Til að skoða þetta nánar er 

nauðsynlegt að innihalds- eða merkingargreina allar færslurnar 178. Niður-

staða slíkrar greiningar er í stuttu mál sú að skipta má merkingu eða mark-

miðum þessa vígorðs niður í fjóra meginflokka (sjá fyrsta dálk í töflu 1). Sum 

þessara markmiða skarast í tíma, eins og við mátti búast (sjá annan dálk í 

töflu 1). Þó að markmið þessara skoðanahópa séu frekar ólík, þá eiga þeir 

a.m.k. eitt sameiginlegt: Í þeim öllum birtist skýr tilhneiging til „öðrunar― og 

jafnvel „jöðrunar―, þ.e.a.s. þeir grundvallast á kunnri skiptingu í „okkur― og 

„hina―, en í öllum tilfellum eru „hinir― af erlendu bergi brotnir (sjá þriðja 

dálk í töflu 1). Rökin fyrir þessari flokkun má síðan finna í eftirfarandi 

umfjöllun um hvern hinna fjögurra flokka. 

 

Tafla 1. Greining á markmiðum, tímabilatengingu og þeirri „öðrun― sem 

birtist í slagorðinu „Ísland fyrir Íslendinga― frá 1906-2009 (skv. færslum í 

stafræna bókasafninu tímarit.is) 
 

 

Markmið Tímabil "Hinir"

Sjálfstæði Íslands einkum á fyrstu áratugum 20. aldar Danir

Fækkun innflytendja Einkum eftir ca. 1990 Erlendir innflytjendur

1
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3

4

Efnahagsleg yfirráð
Einkum snemma á 20.öld, í 

kreppunni miklu og á 7.áratugnum
Erlent vinnuafl eða fjárfestar

Herlaust land Einkum frá 1946 til ca. 1970 Bandarískt herlið
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Fyrsti flokkur: Sjálfstæði Íslands 

Aukinn þungi færðist í baráttuna fyrir sjálfstæði Íslands gagnvart Danmörku 

á fyrsta áratug 20. aldar. Slagorðið „Ísland fyrir Íslendinga― var farið að nota 

árið 1906, eins og áður hefur komið fram, enda varð blaðamanni 

Fjallkonunnar að orði: „„Ísland fyrir Íslendinga!― kveður nú við úr hverju 

horni.― Og hann bætti við: „Með þeim mönnum, sem á annað borð tala 

nokkuð um sjálfstæðiskröfur Íslands, er ekki lengur ágreiningur um það, að 

vér eigum að hafa fult og óskorað vald yfir þessu landi― (Ritsíminn, 1906). 

Vígorðið sló svo í gegn 1908 á ári Uppkastsins. Ljóst er að frá þessum tíma 

og þangað til að Ísland fékk sjálfstæði 1918, merkti „Ísland fyrir Íslendinga― 

það að Íslendingar ættu einir, en ekki ásamt Dönum, að hafa fullan 

umráðarétt og ríkisborgararétt á Íslandi. Slagorðið varð raunar það vinsælt að 

andstæðir skoðanahópar áttu það til að veifa því. Í aðdraganda þjóðar-

atkvæðagreiðslunnar um sambandslagasamninginn 1918 settu t.d. bæði 

andstæðingar og stuðningsmenn samningsins slagorðið á dreifimiða sína 

(„Ísland fyrir Íslendinga― [1918]). 

Geta má þess að ýmsar félags- og stjórnmálahreyfingar gerðu slagorðið að 

kjörorði sínu á fyrstu áratugum 20. aldar. Það gerðu t.d. Landvarnar-

flokkurinn (H.H., 1920), sem hafði verið settur á laggirnar 1902, og 

Ungmennafélag Íslands (Jóhannes Jósefsson, 1931), sem var stofnað 1907, 

og það sama gerði Sjálfstæðisflokkur hinn fyrri sem var formlega stofnaður 

1909 (Úr þingræðum, 1918). Þá má geta þess að tímaritið Ingólfur hafði 

slagorðið í hávegum, svo vitnað sé til áskorunar útgefandans: „Ingólfur er 

sem kunnugt er hið frjálslyndasta blað og kvikar hvergi frá stefnu sinni: 

Ísland fyrir Íslendinga. Það er ódýrt blað og ættu allir ættjarðarvinir að gera 

sér að skyldu að kaupa hann― (Ingólfur, 1915). Athygli vekur einnig að 

slagorðið var ekki aðeins notað innanlands, heldur einnig talsvert meðal 

Vestur-Íslendinga snemma á 20. öld (Ávörp frá Vestur-Íslendingum, 1908). 

Síðan má nefna að í aðdraganda að stofnun Þjóðernishreyfingar Íslendinga 

árið 1933 notuðu forvígismennirnir þetta slagorð (Hrafn Jökulsson og Illugi 

Jökulsson, 1988:38), þótt ekki hafi það orðið eitt af aðalslagorðum 

hreyfingarinnar. Síðast en ekki síst þá notaði Sjálfstæðisflokkur hinn síðari 

„Ísland fyrir Íslendinga― sem yfirskrift fyrstu stefnuskrár sinnar árið 1929 

(Sjálfstæðisflokkur, 1929). Talsvert bar á þessu slagorði næstu ár og áratugi í 

starfi flokksins, þótt ekki hafi það orðið að aðalslagorði hans (sjá t.d. 

Heimdallur [auglýsing], 1932; Halldór Blöndal, 1979). Ein af ástæðunum fyrir 

því að flokkurinn notaði þetta vígorð ekki meira er væntanlega sú að aðrir 

skoðanahópar vildu einnig beita því (Jón Þorláksson talar við Norðmenn, 
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1929; Stefnuskrá Íhaldsflokksins, 1929; Sjálfstæðishugsjónir Íhaldsins, 1929). 

Ljóst er af þessari umfjöllun hér að framan að almenn sátt virðist hafa verið 

um slagorðið. Á því má þó finna a.m.k. eina undantekningu. Athyglisverðar 

umræður áttu sér nefnilega stað um slagorðið „Ísland fyrir Íslendinga― á 

síðum Norðurlands árið eftir umræðuna miklu um Uppkastið, og minnir hún 

óneitanlega nokkuð á deilur í samtímanum. Ókunnur höfundur varð 

nefnilega til þess að gagnrýna notkunina á slagorðinu á þeim forsendum að 

hún væri „afturhalds- og íhaldsstefna, sem miði til þess að hefta framfarir ...― 

og hvetti þannig til einangrunarhyggju: „„Ísland fyrir Íslendinga― er sjálf-

birgingsleg stefna, sem elur þjóðaríg og þjóðahatur, ást á sjálfri sér en ekki 

öðrum og það er sú óheillastefnan sem enn þá veldur og viðheldur öllum 

vígaferlum og herbúnaði meðal þjóðanna― (Ísland fyrir Íslendinga?, 1909). Í 

sama tölublaði birtu útgefendur Norðurlands á hinn bóginn viðbrögð við 

þessari grein á sjálfri forsíðunni þar sem segir að hugmyndin á bak við þetta 

slagorð sé ekki „það að hlaða um hverfis oss kínverskum múr og bægja frá 

oss öllum menningar áhrifum og straumum frá umheiminum.― Slagorðið 

merki að Íslendingar eigi „af alefli að kosta kapps um að hafa öll umráð og 

yfirráð yfir sínu eigin landi, yfir öllum gögnum þess og gæðum― (Leiðrétting, 

1909). Þessar umræður sýna að þótt flestir hafi litið svo á að „hinir― væru 

fyrst og síðast Danir, þá höfðu einhverjir áhyggjur af því að víðtækari 

„öðrun― væri í gangi. 

Annar flokkur: Efnahagsleg yfirráð 

Saga 20. aldar sýnir að efnahagsleg yfirráð hafa skipt Íslendinga eins miklu 

máli og baráttan fyrir þjóðfrelsi og vissulega áttu þessir tveir þættir það til að 

tvinnast saman í málflutningi fólks. Þessi markmiðsflokkur er í stuttu máli 

sagt afar fjölbreyttur því að hann inniheldur margs konar kröfur um að 

Íslendingar gengju fyrir um vinnu og íslensk yfirráð yfir auðlindum landsins 

yrðu tryggð. Snemma á 20. öld var t.d. farið að nota slagorðið „Ísland fyrir 

Íslendinga― til að koma þeim boðskap á framfæri að Íslendingar en ekki 

erlendir menn ættu að hafa yfirráð yfir auðlindum landsins og njóta 

ávaxtanna af aðalatvinnuvegunum. (Sighvatur Bjarnason, 1906). Sjónarmið í 

anda jafnaðarstefnu fóru einnig snemma að láta á sér kræla, en hér er það 

líklega Skúli Thoroddsen sem talar af innblásinni ættjarðarást: „Útlent 

auðvald getur gleypt oss með húð og hári, verði engar skorður reistar við því, 

frekar en enn hefir gert verið. Ísland fyrir Íslendinga — það er heróp allra 

sannra ættjarðarvina; það er takmarkið, sem vér eigum að ná― (Nýárs-
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hugleiðingar, 1909). Athyglisvert er þó að slagorðið var einnig notað til að 

réttlæta gagnstæða skoðun: „Meiri hégilja hefir aldrei heyrst, þótt furðualgeng 

sé, en að það sé að bregðast meginreglunni: Ísland fyrir Íslendinga, að vilja fá 

útlenda peninga inn í landið, – vilja fá vinnukraft hjá nágrannanum, ef hann 

er ekki til á heimabúinu ...―. (Verzlunarástandið, 1908). Í kringum 1920 var 

því síðan beitt í baráttunni gegn því að útlendingum væri leyft að eignast 

íslensk vatnsföll (J.J., 1919), og þá og einnig síðar var það auk þess notað 

gegn því að fáeinir innlendir auðmenn gætu eignast auðlindir landsins (Ísland 

fyrir Íslendinga, 1919; Ísland fyrir Íslendinga alla [leiðari], 1973). Og á 

sjöunda áratugnum, þegar erlend stóriðja komst á dagskrá hérlendis, fóru 

andstæðingar hennar að nýta sér slagorðið „Ísland fyrir Íslendinga― og birtist 

það þá a.m.k. í tvígang í forystugreinum Þjóðviljans (Efnahagslegt sjálfstæði og 

heildarstjórn, 1964; Íslenzk iðnvæðing, 1964). Svipuð sjónarmið mátti finna 

meðal framsóknarmanna (Ketill Indriðason, 1966) Og síðasta dæmið um 

beitingu slagorðsins gegn erlendum auðhringum, reyndar í bundnu máli,  er 

frá lokum sjöunda áratugarins (Sveinn Bergsveinsson, 1968). 

Þegar kreppan mikla ágerðist hér á landi snemma á fjórða áratugnum, fór 

að bera á hugmyndum um að íslenskir ríkisborgarar ættu að ganga fyrir um 

vinnu og að takmarka bæri veitingu atvinnuleyfa til erlendra ríkisborgara. Til 

stuðnings þeirri skoðun nýttu menn vígorðið „Ísland fyrir Íslendinga―. 

Reyndar finnast aðeins dæmi frá árinu 1932, annað frá einstaklingi (Jóhann F. 

Guðmundsson, 1932) og hitt frá fjölmörgum félögum iðnaðarmanna, sjó-

manna, verslunarmanna o.fl. (Theodór Árnason, 1932). Svipuð sjónarmið, í 

bland við kynþáttahyggju, hafa verið viðruð á síðustu árum, eins og rætt 

verður um í kaflanum um fjórða flokkinn. 

Þá má nefna að slagorðið hefur verið notað í ýmsum öðrum efnahags-

legum tilgangi. T.d. má nefna að fólk greip til þess í kalli eftir frjálsum eða 

frjálsari aðgangi að jarðlöndum í einkaeign (Borgnesingur, 1969; G. 

Þorbjörnsson, 1972). Þá var það notað sem rök í baráttunni fyrir því að halda 

öllu landinu í byggð (Verndun og efling landsbyggðarinnar, 1967) og sem 

áskorun til neytenda um að kaupa íslenskar vörur (Kjósandi, 1912; Freyja, 

1966; S. Helgason, 1996). Til eru auk þess dæmi um að slagorðið hafi 

einfaldlega verið sett á vörur í auglýsingaskyni, jafnvel á innflutta kaffipakka 

skömmu fyrir fyrri heimsstyrjöld (Dagbókin, 1913). Þá var slagorðið nýtt í 

baráttunni fyrir því að gera Íslendingum fjárhagslega auðveldara með að 

kaupa veiðileyfi í hérlendum laxveiðiám (B.J., 1978) og til að berjast fyrir 

friðun hvala hér við land árið 1913, en bannið beindist gegn umfangsmiklum 

hvalveiðum Norðmanna (Ræða G. Eggerz, 1913). Því þarf ekki að koma á 

óvart að það skuli hafa verið notað í landhelgismálinu; í aðdraganda 
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þingkosninganna haustið 1959 stóð stórum stöfum á forsíðu Þjóðviljans: 

„Tryggjum sigur í landhelgismálinu. Ísland fyrir Íslendinga eina― (xG, 1959). 

Síðan má nefna að slagorðið var nýtt í baráttunni fyrir eflingu kartöfluræktar 

hérlendis þannig að síður þyrfti að flytja inn erlendar kartöflur 

(Jarðeplaræktin, 1910). Að lokum má nefna dæmi um notkun þessa vígorðs 

til stuðnings því sjónarmiði að Íslendingar eigi fyrst að hugsa um eigin þarfir 

áður en þeir veita fjármagni í erlent hjálparstarf (Gunnar Þórarinsson, 1980).  

Öll þessi dæmi, sem hér hafa verið rakin, sýna svo ekki verður um villst 

með hve fjölbreyttum hætti landsmenn nýttu sér slagorðið. 

Þriðji flokkur: Herlaust land 

Baráttan fyrir herlausu Íslandi hófst skömmu eftir að síðari heimsstyrjöld 

lauk. Meðal þeirra slagorða sem notuð voru í þeirri baráttu um a.m.k. tveggja 

áratuga skeið var „Ísland fyrir Íslendinga―. Það var t.a.m. látið binda 

endahnútinn á ávörp launþegasamtakanna í Reykjavík á 1. maí árin 1946 og 

1949, þ.e. á árum Keflavíkursamningsins og inngöngunnar í Atlantshafs-

bandalagið (1. maí ávarp launþegasamtakanna, 1946; 1. maí ávarpið, 1949). 

Æskulýðsfylkingin, samband ungra sósíalista, beittu þessu vígorði einnig 

talsvert í baráttu sinni fyrir herlausu landi á fimmta, sjötta og sjöunda 

áratugnum. Ávörp sambandsstjórnar hennar voru stundum látin enda á 

orðunum „Ísland fyrir Íslendinga― (Framfarir og nýsköpun, 1947; Ávarp til 

íslenzkrar æsku, 1951). Sömu sögu er að segja af miðstjórn Sósíalistaflokksins 

(Ávarp til Íslendinga, 1951). Sumar forystugreinar Þjóðviljans og Verka-

mannsins, þar sem spjótunum var beint gegn erlendu herliði í landinu, enduðu 

auk þess gjarnan á þessu slagorði. (Öll vor mál í eigin hendur! 1946; Ameríski 

járnhællinn, 1949; Hver þjóð á sitt land, 1956; Fráleitar tillögur, 1966). Þegar 

blásið var til fyrstu Keflavíkurgöngunnar sumarið 1960 hvatti Verkamaðurinn 

á Akureyri fólk til dáða með orðunum: „Burt með herinn af íslenzku landi og 

úr íslenzkri landhelgi. Ísland fyrir Íslendinga― (Keflavíkurganga, 1960). 

Síðasta dæmið sem fannst um nýtingu slagorðsins gegn veru bandaríska 

hersins hérlendis er frá 1968, þegar Æskulýðsfylkingin stóð fyrir fjöldafundi í 

Hljómskálagarðinum til að mótmæla fundi Atlantshafsbandalagsins í 

Reykjavík og stjórnmálaástandinu í Grikklandi (Mótmælafundurinn í 

Hljómskálagarði, 1968).  

Talsvert bar einnig á þessu vígorði í málflutningi þjóðvarnarmanna, sem 

buðu fram til Alþingis 1953 og 1957. Málflutningur þeirra gat á köflum orðið 

tilfinningaþrunginn, t.d. þegar einn þeirra sagði: „Þess vegna hvað sem mæta 
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kann, þá geymum ljóma frelsisins í augunum, eld ættjarðarinnar í hjartanu, 

tign og göfgi jökulsins í heiðum svip. ... Synir og dætur elds og ísa, gleymið 

ekki ættarmótinu, funa eldsins, tign og hvíti jökulsins. „Ísland fyrir 

Íslendinga― (Árelíus Níelsson, 1953). 

Öll þessi dæmi sem hér hafa verið nefnd sýna hvernig 

herstöðvaandstæðingar endurnýttu og tengdu sig beint við slagorð 

sjálfstæðisstjórnmála fyrstu áratuga 20. aldar. Höfuðandstæðingur þeirra, 

Sjálfstæðisflokkurinn, hélt þó áfram að nýta slagorðið. Árið 1946 beittu t.d. 

ungir sjálfstæðimenn því (Ísland fyrir Íslendinga, 1946), og 1949 sagði 

Morgunblaðið í forystugrein: „Kjörorð Íslendinga er Ísland fyrir Íslendinga en 

æðsta boðorð kommúnista er Ísland fyrir Rússa― (Nú falla öll vötn til 

Dýrafjarðar, 1949). Greinilegt er að Morgunblaðið taldi að vestræn varnar-

samvinna þjónaði þeim tilgangi að styrkja „Ísland fyrir Íslendinga―. Hér 

höfum við þannig enn eitt dæmi um það að andstæðir skoðanahópar gátu 

nýtt sér slagorðið samtímis; það sýnir hversu vinsælt og sveigjanlegt það var. 

Með öðrum orðum: Þjóðernissinnar, hvar í flokki sem þeir stóðu, gátu og 

vildu nýta sér slagorðið. 

Fjórði flokkur: Fækkun innflytjenda 

Þegar líða tók á níunda áratuginn fór erlendum innflytjendum að fjölga á 

Íslandi, einnig fólki frá fjarlægum heimsálfum. Leiða má líkur að því að þessi 

breyting hafi leitt til endurlífgunar og endurskilgreiningar á vígorðinu „Ísland 

fyrir Íslendinga―, en það hafði ekki verið mikið notað á áttunda og fram yfir 

miðjan níunda áratuginn. Í byrjun árs 1987 mátti sjá eitt merki um þessa 

breytingu þegar Velvakandi Morgunblaðsins virti svohljóðandi lesendabréf: 

„Því miður hefur borið á því upp á síðkastið að allskonar lýður er farinn að 

streyma til landsins, grunar mig að þetta sé kallað gervi-flóttafólk, sem leitar 

nú til Norðurlanda vitandi að það kemst strax á styrk hjá ríkinu. Margt af 

þessu fólki er ruslaralýður eftir því sem ég hef heyrt frá frændum vorum 

Dönum. Vera má að þeir reyni að kynnast einföldum Íslendingum til að geta 

komið hingað. Ég tel það hið mesta böl, ef allt á að fyllast hér af þessu fólki, 

sem á enga samleið með okkur. Ég skora á útlendingaeftirlitið að sporna 

gegn þessum óæskilega innflutningi hingað til landsins, og láta ekki blekkjast 

af sögum um þetta eða hitt sem þetta fólk á að hafa lent í. Ísland fyrir 

Íslendinga, ég vona að það sé kjörorð allra― (Kristinn Sig., 1987) Í öðru 

lesendabréfi á sömu síðu var varað við móttöku pólitískra flóttamanna (Jón á 

Klapparstígnum, 1987). Þessi lesendabréf kölluðu á dálítil viðbrögð. Á næstu 
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árum má síðan finna töluvert af færslum í gagnagrunninum þar sem talað er 

bæði fyrir og gegn auknum straumi innflytjenda til landsins. Allir sem tóku 

þátt í umræðunni voru þó sammála um að slagorðið „Ísland fyrir Íslendinga― 

beindist gegn innflytjendum.  

Slagorðið fékk stundum merkingu í anda kynþáttahyggju: „Við eigum að 

forðast með öllu viti og þreki, kjafti og klóm hvers konar kynblöndun við 

óskylda kynþætti og íhlutun útlendinga í landi voru og í málum þjóðar vorrar. 

Aldrei hefur hugtakið „Ísland fyrir Íslendinga― haft eins áríðandi þýðingu og 

nú― (Helgi Geirsson, 1991). Annar andstæðingur kynblöndunar skrifaði: 

„Það er hægt að sprengja stíflur og endurheimta þurrlendi. En fjölda-

innflutningur erlendra þjóða til landsins er óafturkræfur― (Halldór Jónsson, 

2000). Þá hafa á síðustu árum verið stofnuð félagasamtök lengst til hægri í 

stjórnmálum sem notuðu „Ísland fyrir Íslendinga― sem vígorð. Dæmi um 

það er Félag íslenskra þjóðernissinna (FÍÞ) og félagsskapur í Reykjanesbæ, 

sem heitir einfaldlega Ísland fyrir Íslendinga (ÍFÍ), var stofnaður  árið 2007 

(Kynþáttahatur í Keflavík, 2008). Taka verður fram að þótt kynþáttahyggja sé 

áberandi í málflutningi þessa hóps, þá skín einnig í gegn ótti við að erlent 

fólk taki vinnu frá hinum innfæddu (Jón Vigfússon, 2000). FÍÞ starfaði um 

árabil án þess þó að verða annað en fámennur hópur og sömu örlög gætu 

beðið ÍFÍ. 

Greinilegt er að slagorðið var að fá nýja og neikvæðari merkingu, nokkuð 

sem birtist t.d. einkar skýrt í atburði sem átti sér stað á Akureyri seint á árinu 

1999. Morgunblaðið segir svo frá: „Vörður, félag ungra sjálfstæðismanna á 

Akureyri, hefur sent frá sér yfirlýsingu, þar sem fram kemur að félagið telur 

það ekki sóma íslenskri þjóð að veita fólki íslenskan ríkisborgararétt sem 

hefur ónóg tök á íslensku. Varðarmenn telja það nauðsynlegt skilyrði að hver 

sá af erlendu bergi brotinn sem æskir þess að hljóta íslenskan ríkisborgararétt 

þurfi að standast almennt grunnskólapróf í íslensku. Enginn geti talist 

Íslendingur nema sá hinn sami sé fullfær um að tjá sig á hinni íslensku 

þjóðtungu― (Standist grunnskólapróf, 1999). Allmargir urðu til að gagnrýna 

yfirlýsinguna. Mannréttindasamtök innflytjenda á Íslandi brugðust t.a.m. hart 

við henni og töluðu um þetta sem „grófa aðför að innflytjendafjölskyldum― 

(Gróf aðför að innflytjendafjölskyldum, 1999). Stjórn Grósku, samtaka 

félagshyggjufólks, sendi frá sér yfirlýsingu (Gróska mótmælir Verði, 1999) og 

Björgvin G. Sigurðsson, síðar alþingismaður og ráðherra, tók djúpt í árinni: 

„Þarna er á ferðinni mannfyrirlitning í æðra veldi og ná ungir sjálfstæðismenn 

nýjum hæðum í mannhatri sínum með stefnu þessari― (Björgvin G. 

Sigurðsson, 1999). Enginn ræddi þó um það að svipta ætti þá íslenskum 

ríkisborgararétti sem féllu á samræmdu grunnskólaprófi í íslensku.  
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Stjórn Varðar var fljót að senda frá sér aðra tilkynningu þar sem beðist 

var afsökunar á þeim skilaboðum sem þeir töldu að hefði verið mislesin út úr 

ályktuninni: „Ísland fyrir Íslendinga, hafi ekki verið ætlað að vísa til þess 

smánarbletts sem nasisminn er á mannkynssögunni.― Þeir bentu einnig á að 

þetta væri gamalt slagorð Sjálfstæðisflokksins. Með upphaflegu ályktuninni 

hafi þeir eingöngu viljað hvetja til þess að íslenskukennsla fyrir nýbúa yrði 

efld. (Afsökunarbeiðni vegna ályktunar, 1999; Ályktunin hugsuð sem ádeila, 

1999). Í stuttu máli sagt: Merkingarbreyting á slagorðinu hafði verið staðfest. 

Ofangreind atburðarás þurfti kannski ekki að koma á óvart. Fjórum árum 

áður hafði Guðni Ágústsson, alþingismaður og ráðherra, ekki aðeins þurft að 

sverja af sér félagsaðild að „Norrænu mannkyni― heldur var hann jafnframt 

gagnrýndur fyrir að nota slagorðið „Ísland fyrir Íslendinga― (Hrafn 

Jökulsson, 1995; Le Pen nemur land á Fróni, 1995; Hallgrímur Helgason, 

1995).  

Heitar umræður um vígorðið „Ísland fyrir Íslendinga― hafa átt sér stað í 

bloggheimum undanfarin ár, en leit að „Ísland fyrir Íslendinga― með google-

leitarvélinni gaf samtals 275 færslur í lok ágúst 2009, nánast allar frá árunum 

2006 til 2009. Ljóst er því að grein Jóns Magnússonar hefur átt þátt í að 

hrinda af stað mikilli umræðu. Í henni varaði hann við miklum straumi 

útlendinga til landsins og spáði því að árið 2015 yrðu 80 þúsund útlendingar 

á Íslandi. Í lok greinarinnar spurði hann: „[E]r okkur sama um að fimmti 

hver Íslendingur árið 2020 tali ekki íslensku? Þekki sögu þjóðarinnar! Við 

erum svo lítið sandkorn í þjóðahafinu að mesta ógn sem sjálfstæð íslensk 

þjóð og íslensk menning hefur nokkru sinni staðið frammi fyrir er núna. Það 

er okkar hlutverk að velja leiðina áfram. Fyrir Ísland og Íslendinga― (Jón 

Magnússon, 2006). Á þessum tíma var Jón að byrja að fóta sig innan Frjáls-

lynda flokksins. Taka verður fram að í Málefnahandbók flokksins fyrir þing-

kosningarnar vorið 2007 ber ekki á neinni andúð í garð innflytjenda. 

(Frjálslyndi flokkurinn, 2007). Ýmsir flokksmenn lýstu þó yfir stuðningi við 

málflutning Jóns og því fann framkvæmdastjóri flokksins, Margrét Sverris-

dóttir, sig knúna til að lýsa því yfir að hún útilokaði þingsetu fyrir 

rasistaflokk. (Útilokar þingsetu fyrir rasistaflokk, 2006). Óhætt er að fullyrða 

að þessi uppákoma hafi átt þátt í því að grafa undan flokknum. 

Af framangreindum dæmum er ljóst að enginn velkist lengur í vafa um að 

„Ísland fyrir Íslendinga― beinist að innflytjendum, fjölda þeirra hérlendis og 

meintri „framandi― menningu þeirra. 
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Lokaorð: „Íslendingar― og „hinir― 

Slagorðið „Ísland fyrir Íslendinga― á sér rúmlega aldargamla sögu sem er 

óvenjuleg fyrir ýmsar sakir. Hér að framan var markmiðum notenda 

slagorðsins skipt upp í fjóra flokka, þ.e. baráttuna fyrir sjálfstæði Íslands, 

efnahagslegum yfirráðum, herlausu landi og fækkun innflytjenda. Mesta 

athygli vekur munurinn á fyrstu þremur flokkunum og þeim síðasta. 

Markmið hinna fyrstu þriggja voru viðurkennd af stórum hópi fólks – þótt 

misstórir væru. Markmiðið herlaust land, svo dæmi sé tekið, var vissulega 

fjarri því að vera óumdeilt, en notkunin á slagorðinu til að ná því markmiði 

var það hins vegar ekki vegna þess að vígorðið hafði jákvæða merkingu. 

Undir lok 20. aldar breyttist vígorðið hins vegar úr því að vera almennings-

eign yfir í það að verða nýtt af fámennum hópi fólks yst á hægri væng 

stjórnmálanna. Í því sambandi er rétt að hafa í huga að hinn nýi skilningur á 

margt sameiginlegt með merkingu svipaðra vígorða í nálægum löndum. 

Íslenska merkingarbreytingin kann einmitt að hluta að hafa stafað af því að 

þekking fólks hérlendis á slíkum slagorðum í nágrannalöndunum hafi aukist. 

Þannig vita t.d. sífellt fleiri að þýskir hægri öfgamenn hrópa gjarnan 

„Deutschland den Deutschen―, sem þeir hafa raunar gert frá lokum 19. aldar, 

og að í Danmörku heyrist „Danmark for danskere― einkum frá þeim sem 

standa lengst til hægri í dönskum stjórnmálum, t.d. Danska þjóðarflokknum 

(Dansk Folkeparti) og Danska félaginu (Den Danske Forening).  

Ljóst er af töflu 1 og umfjölluninni um flokkana fjóra hér að framan, að 

hópurinn „við― er í öllum tilfellum Íslendingar, þ.e.a.s. í huga þeirra sem nota 

vígorðið. „Íslendingar― eða „við― áttum að sækja aukinn rétt til Dana, verjast 

efnahagslegri ásælni útlendinga, erlendu herliði eða erlendum innflytjendum. 

Hvað felst þá í orðunum „Íslendingur― og „íslensk menning―? Voru allir 

landsmenn „Íslendingar― á öllum tímum? Sigríður Matthíasdóttur (2004) 

hefur t.a.m. fært rök fyrir því að snemma á 20. öld vísaði orðið fyrst og 

fremst til hins pólitíska karlmanns. Eins og kunnugt er breyttist það ekki fyrr 

en konur fóru að taka virkan þátt í opinberu lífi á 20. öld. „Við― hefur hins 

vegar á síðustu árum farið að vísa í auknum mæli til fólks sem hefur náð að 

tileinka sér „íslenska menningu―. En vegna þess að ósamkomulag hlýtur 

alltaf að verða um það hvað felst eða eigi að felast í íslenskri menningu, hefur 

vígorðið orðið einkar eldfimt. Breytt íbúasamsetning landsins hefur auk þess 

gert það að verkum að „Ísland fyrir Íslendinga― hljómar ekki lengur eins 

sakleysislega og það hafði gert megnið af 20. öld.  
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Hugmyndin um að börn séu fljótari að tileinka sér nýja tækni og séu í farar-

broddi við að innleiða tækninýjungar er ekki ný af nálinni (Rushkoff, 1996). 

Þannig er gjarnan gengið út frá þeirri forsendu að ungt fólk hafi eðlislægan 

áhuga á nýjum boðskiptaháttum eins og til dæmis internetinu og kanni þá 

möguleika sem felast í nýrri tækni af meiri ákafa en þeir sem eldri eru (Lee, 

2005). Börn og sjónvarp á Íslandi er langtíma rannsóknarverkefni í félags- og 

fjölmiðlafræði. Upphaf rannsóknarinnar má rekja aftur til ársins 1968 þegar 

spurningalisti var lagður fyrir 601 nemanda í völdum grunnskólum í 

Reykjavík, á Akureyri og í Vestmannaeyjum. Tilgangurinn var að safna 

gögnum um tilkomu sjónvarps í íslensku samfélagi og nýta hinar einstöku 

aðstæður sem til staðar voru árið 1968 þar sem útsendingar sjónvarps höfðu 

staðið í tæp tvö ár en náðu þó ekki til landsins alls (Þorbjörn Broddason, 

1970). Engin ákveðin áform voru uppi um það árið 1968 að nota rann-

sóknina sem grundvöll áframhaldandi gagnasöfnunar í framtíðinni og hún 

var því fyrst og fremst sniðin að þessu sérstaka viðfangsefni að rannsaka 

tilkomu sjónvarpsins. Fljótlega varð þó ljóst að gögnin frá 1968 veittu 

einstæðar upplýsingar um viðfangsefni sem sífellt meiri áhugi var á að 

rannsaka og því var ráðist í að gera aðra könnun, árið 1979, þar sem sam-

bærilegt úrtak var spurt um svipaða hluti til að athuga hvort einhverjar 

breytingar hefðu átt sér stað. Þar með var boltinn farinn af stað og það sem 

byrjaði sem gagnaöflun fyrir meistaraprófsverkefni var orðið að langtíma-

rannsókn sem spannar nú 41 ár en sjöunda og síðasta könnunin var gerð árið 

2009. 

Hér á eftir er yfirlit um hvernig fáeinir lykilþættir í fjölmiðlanotkun ungs 

fólks hafa þróast á síðustu árum og áratugum. Byggt er á svörum ung-

mennanna við skriflegum spurningum varðandi tækjaeign þeirra og lestrar-

venjur. Árið 2009 voru spurningarnar samanlagt yfir 70 og listinn 24 

blaðsíðna langur. Þetta yfirlit gefur því á engan hátt tæmandi mynd af þeim 
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upplýsingum sem er að finna í gagnagrunni verkefnisins Börn og sjónvarp 

heldur eru þeir valdir í því augnamiði að varpa ljósi á með hvaða hætti 

tilkoma internetsins hefur haft áhrif á þætti sem um árabil hafa verið 

tiltölulega stöðugir. Seinnihluti 20. aldar var tími sjónvarpsins en ýmsar vís-

bendingar eru um að með háhraða sítengdu interneti á fyrstu árum 21. aldar 

hafi orðið grundvallar breyting þar á. 

Gögn 

Notast er við gögn úr öllum sjö rannsóknarlotum Börn og sjónvarp verk-

efnisins. Í öllum tilvikum hefur gögnum verið safnað frá nemendum í efstu 

bekkjum í nokkrum grunnskólum á Akureyri, í Reykjavík og í Vestmanna-

eyjum og við það miðað að safna að lágmarki 800 virkum svörum nema í 

fyrstu könnuninni þegar markið var sett á 600 svör og í þeirri síðustu þar sem 

gögnum var safnað frá öllum nemendum í þeim skólum sem völdust til þátt-

töku í rannsókninni (tafla 1). Í öllum fyrri rannsóknum var hins vegar farin 

sú leið að draga úrtak úr nemendaskrám viðkomandi skóla.  
 

Tafla 1. Stærð úrtaks og heimtur (Akureyri, Reykjavík og Vestmannaeyjar) 

1968-2009 (Fimm efstu bekkir grunnskólans 1968. Sex efstu bekkirnir frá 

1979) 

 

Könnunin hefur alltaf verið lögð fyrir við kjöraðstæður af nemendum og 

kennurum við Háskóla Íslands og Háskólann á Akureyri. Efri aldursmörk 

þátttakenda í könnuninni 1968 voru sett við 14 ára aldur þ.e. við lok skóla-

skyldu. Hefði átt að ná til eldri krakka hefði rannsóknin öll orðið erfiðari í 

framkvæmd. Neðri mörkin voru hins vegar sett við 10 ára aldur og dregin 

þannig að þátttakendur hefðu í flestum tilvikum nægjanlega færni í lestri og 

skrift til að ráða við spurningalista af þessu tagi. Var í því sambandi tekið mið 

af öðrum rannsóknum á sama viðfangsefni (sjá Þorbjörn Broddason, 1996). 

Stærð úrtaks Heimtur Svarhlutfall 

1968 733 601 82%

1979 864 795 92%

1985 896 824 92%

1991 961 817 85%

1997 984 857 87%

2003 1008 786 78%

2009 3202 2876 90%
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Nú er rétt að hafa í huga að þó hér sé rætt um krakka á aldrinum 10-15 ára er 

í raun um að ræða nemendur í 5.-10. bekk grunnskóla (eins og það er 

skilgreint nú) og í þeim hópi eru ætíð einhverjir sem ýmist eru ári yngri eða 

eldri en skólafélagarnir. Árið 1979 var fjölgað um einn árgang í rannsókninni 

í samræmi við lengingu skólaskyldunnar (sjá upplýsingar um framkvæmd, 

úrtak og heimtur m.a. í: Ása S. Þórðardóttir, 1993; Dagmar Ýr Stefánsdóttir, 

2007; Kjartan Ólafsson, 2000; Þorbjörn Broddason, 1970, 1996). 

Tækjaeign 

Þegar í könnuninni árið 1968 var sjónvarpstækjaeign orðin afar útbreidd í 

Reykjavík og sögðu þá um 90% barna á aldrinum 10-14 ára að á þeirra 

heimili væri sjónvaprstæki. Í könnuninni 1979 voru heimili þar sem ekki var 

sjónvarpstæki teljandi á fingrum annarrar handar. Í könnuninni 2009 er sömu 

sögu að segja um tölvur með tengingu við internetið að vandfundin eru þau 

heimili barna á aldrinum 10-15 ára þar sem ekki er hægt að tengjast 

internetinu. 

Í könnuninni árið 1979 voru börnin í fyrsta sinn spurð um tæki sem þau 

ættu sjálf eða réðu yfir og þá um útvarpstæki, plötuspilara og kasettutæki. Í 

könnuninni 2009 voru samtals 18 atriði á listanum yfir tæki sem börnin voru 

beðin um að tilgreina hvort þau ættu eða hefðu í sínu herbergi. Í töflu 2 má 

sjá hlutfall barna á aldrinum 10-15 ára sem eiga eða hafa í sínu herbergi sjón-

varp, farsíma eða tölvu. Hlutfall barna sem hafa sitt eigið sjónvarpstæki 

stendur í stað milli kannananna 2003 og 2009 sem kann að vera vísbending 

um að þar hafi mettun verið náð og að þau börn sem eftir standa hafi ýmist 

ekki áhuga á að hafa eigið sjónvarpstæki eða þá að foreldrar þeirra séu ekki 

áhugasamir um slíka tilhögun.  
 

Tafla 2. „Áttu eða er í þínu herbergi eitthvað af  eftirtöldu?― 1991-2009 

 

Farsímaeign mátti heita óþekkt árið 1997 en var orðin almenn árið 2003 

en hlutfall þeirra sem eiga GSM síma hækkar úr 3% í 79% á þessu tímabili. 

Milli kannananna 2003 og 2009 er þróunin einkum í þá átt að farsímaeign 

verður almenn hjá sífellt yngri börnum. Þrátt fyrir að tölvur séu á heimilum 

1991 1997 2003 2009

Sjónvarp 29% 46% 66% 65%

Farsími 3% 79% 91%

Heimilistölva 24% 36% 28%

Fartölva 7% 38%

Tölva eða fartölva 58%
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nánast allra 10-15 ára barna eru þó enn aðeins tæp 60% sem hafa tölvu í sínu 

herbergi. 

Hugmyndin um að á heimili væru fleiri en eitt sjónvarpstæki var sennilega 

flestum framandi árið 1968 og þá ekki aðeins vegna kostnaðar heldur ekki 

síður vegna þess að flestir Íslendingar áttu þá aðeins kost á að sjá útsendingar 

RÚV. Með tilkomu myndbandstækninnar á 9. áratugnum og möguleikanum 

á að ná sendingum erlendra gervihnattastöðva en þó ekki síst þegar Stöð 2 

hóf útsendingar árið 1986 skapaðist raunveruleg ástæða fyrir marga til að 

huga að því að hafa fleiri en eitt sjónvarpstæki á heimilinu. Tafla 3 sýnir að 

þegar árið 1991 var þrjú eða fleiri sjónvarpstæki að finna á heimilum 17% 

barna á aldrinum 10-15 ára. Ennfremur má sjá að sjónvarpstækjum á 

heimilum hefur fjölgað allt tímabilið sem hér er til skoðunar. 

 

Tafla 3. Fjöldi sjónvarpstækja á heimilum svarenda 1991-2009  

 

Á sama tíma og sjónvarpstækjum á heimilum barnanna hefur fjölgað 

hefur einnig færst í vöxt að börnin hafi sjónvarpstæki í sínu eigin herbergi. 

Allt tímabilið er það ennfremur svo að strákar eru mun líklegri en stelpur til 

að hafa sjónvarpstæki í sínu herbergi. Athyglivert er hins vegar að hlutfall 

þeirra sem hafa sjónvarpstæki í herberginu vex ekkert milli áranna 2003 og 

2009 þrátt fyrir að hlutfall þeirra sem hafa þrjú eða fleiri sjónvarpstæki á 

heimilinu hafi vaxið á sama tíma. Ennfremur helst sá munur sem er á sjón-

varpstækjaeign stráka og stelpna. Vísbendingar um meiri áhuga stráka en 

stelpna á sjónvarpi hefur mátt finna í könnununum frá upphafi og þannig 

sögðu 54% stráka á móti 45% stelpna í Reykjavík í könnuninni 1968 að á 

þeirra heimili hefði komið sjónvarp löngu áður en Íslenska sjónvarpið hóf 

útsendingar. 
 

 

 

 

 

 

 

1991 1997 2003 2009

Ekkert tæki - - - - 

Eitt tæki 47% 28% 11% 12%

Tvö tæki 36% 40% 33% 23%

Þrjú eða fleiri tæki 17% 32% 56% 65%

100% 100% 100% 100%
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Tafla 4. Hlutfall svarenda með eigið sjónvarpstæki 1991-2009  

 

Hin almenna tilgáta um útbreiðslu tækninýjunga er að hún fylgi S-laga 

ferli þar sem útbreiðslan er hæg í fyrstu tekur þvínæst að vaxa með auknum 

hraða þar til hámarki er náð (Rogers, 1995; Livingstone, 2002). Ef litið er á 

tækjaeign íslenskra barna má glögglega sjá hversu misjafnlega mikið hlutfall 

þeirra sem eiga sjónvarp, tölvu eða GSM síma vex milli kannana (sbr. Töflu 

3). Þannig má segja að milli 1991 og 1997 hafi það að börn hefðu eigið 

sjónvarp til umráða breyst úr því að vera tiltölulega óalgengt og yfir í að vera 

almennt. Fyrir farsíma varð sama breyting milli kannananna 1997 og 2003 en 

fyrir tölvur milli kannananna 2003 og 2009. Til viðbótar má svo benda á að 

útbreiðslan er háð aldri og kynferði (sjá töflu 5) þar sem um allt þrennt gildir 

að tækjaeign er mun útbreiddari hjá elstu börnunum en þeim sem yngri eru. 

Hvað varðar kynferði er þó sá munur á sjónvörpum og tölvum annars vegar 

og GSM símum hins vegar að strákar eru líklegri en stelpur til að eiga 

sjónvarp eða tölvu meðan stelpur eru líklegri en strákar til að eiga GSM síma. 
 

Tafla 5. „Áttu eða er í þínu herbergi eitthvað af eftirtöldu?― 2009 eftir aldri 

og kynferði 

 

Í töflu 5 má ennfremur sjá að útbreiðsla á tölvum er mun háðari aldri en 

útbreiðsla á sjónvörpum og GSM símum. Þannig er umtalsverður munur á 

hlutfalli stráka og stelpna í 5. bekk annars vegar og 10. bekk hins vegar sem 

eiga eða hafa tölvu í sínu herbergi (rúmlega 40 prósentustig) en tiltölulega 

lítill munur eftir aldri fyrir sjónvörp og GSM síma (um 10 til 15 

prósentustig). 

Strákar Stelpur Samtals 

1991 38% 18% 29%

1997 53% 39% 46%

2003 73% 58% 66%

2009 71% 58% 65%

5.bekkur 6.bekkur 7.bekkur 8.bekkur 9.bekkur 10.bekkur

sjónvarp strákar 65% 67% 70% 74% 75% 75%

stelpur 50% 58% 61% 49% 61% 65%

tölva strákar 40% 40% 55% 58% 79% 81%

stelpur 32% 44% 49% 50% 71% 76%

GSM sími strákar 83% 85% 89% 89% 91% 93%

stelpur 89% 91% 94% 95% 97% 99%
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Lestur blaða og bóka 

Ein spurning hefur fylgt þessum könnunum lítt breytt frá upphafi. Hún er á 

þessa leið: ―Hefur þú lesið einhverjar bækur síðustu 30 daga? (Hér er ekki átt 

við bækur sem þú kannt að hafa lesið í sambandi við skólann)‖ Spurningunni 

var og er ætlað að sýna umfang þess, sem núorðið er stundum nefnt yndis-

lestur. Eftir því sem árin hafa liðið og könnunum fjölgað hafa svörin við 

þessari spurningu leitt í ljós skýra mynd hverju sinni af mun milli kynja 

(stelpur lesa meira en strákar) og milli aldurshópa (yngri hóparnir lesa fleiri 

bækur en stálpuðu unglingarnir). Þessi niðurstaða hefur verið staðfest í hverri 

nýrri könnun. Róttækar breytingar hafa á hinn bóginn komið fram og raunar 

skýr þróun í þá átt að meðalfjöldi lesinna bóka samkvæmt þessari spurningu 

hefur minnkað með hverri nýrri könnun frá árinu 1979 þegar önnur könn-

unin var framkvæmd allt til sjöttu könnunarinnar árið 2003 (sjá töflu 6). 

Fjölgun varð í meðalfjölda lesinna bóka milli 1968 og 1979, en hún stafaði að 

öllum líkindum af því m.a. að ekki náðist að greina á milli hefðbundinna 

bóka og hinna nýju myndabóka, sem þá voru að ryðja sér til rúms. Frá og 

með 1985 var spurt sérstaklega um slíkar bækur. Eins og að líkum lætur 

fjölgar þeim, sem segjast enga bók hafa lesið síðustu 30 daga, eftir því sem 

meðalfjöldi lesinna bóka dregst saman (tafla 6).  

 

Tafla 6. Fjöldi lesinna bóka „síðustu 30 daga― 

 

Þessi fækkun lesinna bóka hefur löngum verið rakin til eflingar nýrra 

miðla, ekki síst sjónvarps, en á seinni árum jafnframt – og ekki síður – til enn 

nýrri miðla, einkum Internetsins (Knulst og Kraaykamp, 1997; Koolstra og 

van der Voort, 1996; Neuman, 1988; Livingstone, Bovill og Gaskell, 1999; 

Þorbjörn Broddason, 2006). Nú hafa þau tíðindi hins vegar orðið að meðal-

fjöldi lesinna bóka er meiri en í síðustu könnun á undan og fjöldi þeirra, sem 

enga bók segjast hafa lesið síðustu 30 daga hefur skroppið saman (sjá töflu 

6). Vissulega höfum við lengi átt von á því að botninum yrði einhvern tíma 

náð í þessu áratuga undanhaldi bóklesturs eins og hann er mældur í 

Engin bók 1-9 bækur 10 bækur eða fleiri Samtals

1968 11% 79% 10% 100%

1979 11% 63% 26% 100%

1985 15% 72% 13% 100%

1991 18% 76% 6% 100%

1997 27% 65% 8% 100%

2003 33% 64% 3% 100%

2009 28% 68% 4% 100%
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könnunum okkar, en eigi að síður koma tölurnar fyrir 2009 okkur í opna 

skjöldu. Árið 2009 hefur tölvueign aukist mjög milli kannana, Internet-

tengingar eru orðnar útbreidari en nokkru sinni og sjónvarpstækjum á 

heimilum hefur fjölgað svo um munar (sjá töflu 2). Í ljósi þessa mátti, að 

okkar mati, alveg eins búast við áframhaldandi þróun í sömu átt. Hverju sætir 

þessi viðsnúningur, sem flestum mun líklega þykja ánægjulegur, á sama tíma 

og keppinautum bókarinnar vex enn ásmegin? Nærtækt er að leita skýringa í 

umhverfisáhrifum og teljum við líklegt að lestrarhvetjandi aðgerðir af hálfu 

skólanna vegi þungt. Af vefsíðunni Bókaormum má ráða að mikil og vaxandi 

gróska sé í hvatningarstarfi því, sem þar er unnið. Þetta tiltekna framtak, 

Bókaormar, sem reyndar hlaut verðlaun Evrópska skólanetsins árið 2007, er 

ekki einskorðað við skólana vegna þess að einstaklingar og heimili geta einnig 

stofnað til bókaaorma. Þetta er í raun tölvu- og Internetvædd útfærsla á 

gömlum sið, sem þekktist í mörgum skólum fyrir tíma tölvutækninnar. Nú er 

unnt með atbeina vefsíðunnar að gera samanburð milli bekkjardeilda í sama 

skóla eða á milli skóla . Hér ber einnig að nefna Stóru upplestrarkeppnina, 

sem er keppni fyrir ungmenni í 7. bekk um land allt. Í þessari keppni eru 

börnin hvött til þess að vanda sig við upplestur og fá fleiri tækifæri til þess en 

ella. Fyrst er keppt í einstökum skólum, og síðan keppa margir skólar í 

hverjum landshluta fyrir sig. Yfirlýst markmið keppninnar er í fyrsta lagi að 

bæta almennan lesskilning barnanna, í öðru lagi að efla sjálfsvirðingu 

barnanna og virðingu þeirra fyrir öðrum, þeim sem les hverju sinni, sem og 

textanum sem viðkomandi les. Í þriðja lagi á keppnin að virka hvetjandi á þá 

einstaklinga sem eiga við lestrarerfiðleika að stríða (Sólveig Margrét 

Karlsdótttir, 2009). Viðsnúningurinn í bóklestri, sem hér hefur verið gerður 

að umtalsefni, er ótvíræður þótt ekki sé hann tiltakanlega dramatískur. 

Hlutfall þeirra, sem enga bók segjast hafa lesið „síðustu 30 daga― lækkar um 

5 hundraðshluta. Hlutfall þeirra, sem segjast lesa mikinn fjölda bóka (10 eða 

fleiri) hefur hins vegar ekki breyst til muna (tafla 6). 
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Tafla 7. Hlutfall svarenda, sem kveðast lesa dagblað daglega eða næstum dag-

lega 

 

Í könnuninni 1968 og allar götur síðan hefur spurning um dagblaðalestur 

einnig verið lögð fyrir svarendur. Á töflu 7 gefur að líta heildarhlutfall þeirra, 

sem segjast lesa dagblað daglega eða næstum daglega í hverri könnun. Eins 

og glögglega má sjá hefur dagblaðalesturinn fylgt sambærilegum ferli og bók-

lesturinn en nú ber svo við í síðustu könnuninni, 2009, að leiðir skiljast með 

bókum og dagblöðum. Á meðan hrun bóklesturs virðist hafa stöðvast heldur 

áfram að síga á ógæfuhliðina fyrir dagblöðunum enda fer litlum sögum af 

viðleitni skólakerfisins til að ýta undir dagblaðalestur. Hafa ber í huga að hér 

er átt við hefðbundna pappírsútgáfu dagblaðanna en svör við ýmsum öðrum 

spurningum í þessari könnun benda ótvírætt til þess að ungmennin séu ötul 

að nýta sér netmiðla til frétta- og upplýsingaöflunar. Til dæmis má taka 

spurningu, sem hljóðaði svo: „Ef eitthvað væri að gerast einhvers staðar og 

þig langaði að fylgjast með, hvar myndir þú leita upplýsinga? (Merktu við það 

sem við á. Þú mátt velja fleira en eitt).― Svör dreifðust þannig að 80% merktu 

við „Á Netinu―, 50% merktu við „Í sjónvarpinu, 32% merktu við „Í dag-

blöðum―, og 12% merktu við „Í útvarpinu.― Af þessu má ljóst vera að 

dagblöðin (ásamt hinum hefðbundnu ljósvakamiðlum) eiga nú í kröppum 

dansi við hinn harðsnúna nýliða, Internetið. Reyndar er ekki ofmælt að 

gömlu miðlarnir leggi þessum keppinaut sínum drjúgt lið með því að fóðra 

hann linnulaust á efni af öllu tagi. Að þessu sögðu er rétt að geta þess 

jafnframt að önnur spurning, sem laut að raunverulegu atferli, bendir til þess 

að dagblöðin eigi enn töluverð ítök í þessum sömu ungmennum: Á meðan 

45% svarenda segjast lesa fréttir í dagblöðum nokkrum sinnum í viku eða 

oftar segjast einungis 32% nálgast fréttir á Netinu nokkrum sinnum í viku 

eða oftar. Sambærileg tala fyrir sjónvarpið var 58% en einungis 24% fyrir 

útvarp. 

1968 89%

1979 90%

1985 72%

1991 68%

1997 61%

2003 40%

2009 29%
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Umræða 

Fjölmiðlafræðingar eru á einu máli um að grundvallarbreyting hafi orðið í 

fjölmiðla- og boðskiptaháttum ungs fólks í okkar heimshluta á undanförnum 

árum og áratugum. Þau gögn sem safnað hefur verið í rannsóknarverkefninu 

Börn og sjónvarp á Íslandi leiða sumar hliðar þessara umskipta í ljós með 

skýrum hætti. Gullöld sjónvarpsins er engan veginn lokið en önnur og að 

sumu leyti öflugri miðlun, sækir þó hart að því. Eignarhald og notkun 

íslenskra ungmenna á nýjum tækjum og tækni verður sífellt öflugra. Áratuga 

undanhald bóklesturs, sem birst hefur í niðurstöðum þessara endurteknu 

kannana, virðist nú hafa stöðvast um sinn en dagblöðin eiga enn mjög í vök 

að verjast meðal íslenskra ungmenna. Hér hefur einungis verið gerð grein 

fyrir afmörkuðum hluta þessara breytinga enda er mikið verk óunnið við 

frekari úrvinnslu og samanburð við fyrri kannanir. 
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The operationalization of disability in 
policy and practice 

 
James G. Rice 

 

This paper introduces a post-doctoral research project in progress that, 

among other things, focuses on the operational definitions of disability with-

in the context of policy, service provision and support benefits in Iceland. 

Despite the fact that disability is increasingly regarded as socially and 

environmentally based, within the narrow context of social welfare and 

service provision the operationalization of disability largely remains within 

the domain of certain privileged forms of knowledge. These understandings 

are contrasted with the concept of disability as employed by disability rights 

organisations and within critical academic work to argue that the dominant 

approach within support services continue to adhere to understandings that 

are rooted in the medical framework and to consider the implications of 

such in how disability and disabled subjectivities are produced.  

Understandings and definitions of disability 

There are a number of broad ways to think about disability within what 

could be called critical disability studies. This would include what has been 

referred to as the social model of disability (e.g. Barnes & Mercer, 2003; 

Oliver, 1990), the proponents of which generally argue that the predominant 

medically-based emphasis on the impaired body needs to shift to a critical 

analysis of the social structures where disability is produced. Another 

approach is often referred to as the ‗Nordic relational understanding of dis-

ability‘ (e.g. Gustavsson, Tøssebro & Traustadóttir, 2005) which takes ex-

ception to the limited focus on individual, medical definitions of 

impairment/disability, as well as the strict focus on social and economic dis-

abling barriers that downplays the experiences and impacts of embodied im-

pairments (Rannveig Traustadóttir, 2006). Lastly, a minority group model is 

yet another way to understand disability, whereby disabled people constitute 
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an oppressed minority group (Shakespeare, 2006). The minority 

group/ethnic model appears to work very well with some impairment spe-

cific groups such as Deaf people (Breivik, 2005; Haualand, 2007) and 

generally lends itself well to the promotion of legislation aimed at fighting 

discrimination.  

But Lars Grönvik (2007) contends that a commonality that this body of 

research shares is the lack of a coherent definition of disability, raising issues 

pertaining to the validity of findings as well as creating the potential for intra- 

and inter-disciplinary misunderstanding. Further, Molden and Tøssebro 

(2009) point out that very different research results are produced depending 

upon whether researchers focus on subjective definitions of disability, ad-

ministrative definitions in terms of pension systems and other state welfare 

benefits, or functional definitions in terms of medical understandings of the 

impaired body. As problematic as this is for research, I remain sceptical of 

Grönvik‘s solution to the problem by returning to a grounded theory 

approach (Glaser & Strauss, 1967) to re-theorizing disability. We know from 

anthropological perspectives that there are highly divergent understandings 

of the ideas of disability or impairment in cultural terms (see e.g. Holzer, 

Vreede & Weigt, 1999; Ingstad & Whyte, 1995). Not only is the cultural 

‗ground‘ on which these theories of disability are to be based relational, 

understandings of disability also shift within a specific context over time, as 

Stiker (1997) has demonstrated within Western Europe.  

Furthermore, attention has to be paid to how disability is ‗produced‘ as 

the result of ostensibly objective attempts to create and propagate universal 

definitions, as well as the inherent power relations involved in such activities. 

We need to look no further than the World Health Organization‘s 1980 and 

2001 attempts to do so as examples of such. On the one hand, the practical 

argument could be raised that such attempts to operationalize disability as a 

universally applicable concept are fraught with problems, as the knowledge 

production activities of international bodies are always negotiated, contested 

or adapted in complex and diverse ways at the local level (see e.g. Ingstad & 

Whyte, 2007). But the key issue to my mind is not the general success or 

failure of such attempts at universalism per se, but rather the effects of such 

attempts in terms of privileging certain forms of knowledge—particularly 

medical, bureaucratic and ‗scientific‘—which impact upon a wide range of 

important issues, such as access to support and services, to how people come 

to understand themselves. By ‗knowledge‘ I do not mean merely ‗ideas 

about‘ but how Rose and Miller (1992) define knowledge as ―the vast 

assemblage of persons, theories, projects, experiments and techniques that 
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has become such a central component of government‖ (Rose and Miller, 

1992, p. 177). 

Here I draw upon the Michel Foucault‘s ideas of the disciplinary and pro-

ductive aspects of power and knowledge with a specific focus on the 

operationalization of disability within the state pension system, but which 

may have broader applicability to other forms of the ‗management‘ of dis-

ability. The medicalization of disability is but one aspect of a larger analysis 

which holds that disability as a concept within the governmental social wel-

fare context is largely created and operationalized as the result of the know-

ledge producing activities of a wide range of disciplines—not only of 

medicine, but also education, law, social work, and political discourses 

among others: in short, any form of knowledge production that classifies, e-

valuates, renders judgements about and produces ‗objects‘ from individual 

human subjects (Foucault, 1979), as well as a larger ‗population‘ (Foucault, 

1980a, 1980b) that is to be governed and managed by professionals.  

As such, the more textual part of this project‘s focus is on the production 

of ‗official‘ understandings of disability and its effects: how disability is de-

fined in legislation and pension systems; and how disabled people are 

counted—and thus produced and ‗known‘—as a segment of the population 

in statistical research. But my greatest interest concerns the effects of this 

knowledge production upon individuals: how individuals are constituted in 

practice as the ‗clients,‘ ‗patients‘ or ‗cases‘ of numerous agencies that govern 

disability and its subsequent effects. This in turn leads to exploring the 

further implications of such for the processes of subjectification: the ways in 

which humans understand and govern themselves as particular kinds of sub-

jects (Foucault, 1980a, 1982, 1984) under the regime of what Rose, O‘Malley 

& Valverde (2006) have referred to as the ‗minor professions‘—such as case 

managers, care providers and therapists—during the course of the ―mundane 

business of governing everyday economic and social life‖ (p. 101). 

The Icelandic context 

From 2008 onwards, I have been a contributing member of the Icelandic 

team at the Centre for Disability Studies, University of Iceland, for the 

ANED project (Academic Network of European Disability Experts)—an 

initiative of the University of Leeds and Human European Consultancy. The 

ANED project involves the creation of a number of reports about the state 

of disability in each member country. In the process of compiling 
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information for one such report, our team was confronted with a request for 

information that at first glance appeared to be straightforward: an inquiry 

into the existing census data on the numbers of disabled people in each 

member country. 

The template guideline for this report, written in English, used the term 

‗disabled people‘ and which in Icelandic the closest approximation would be 

‗fatlað fólk.‘ However, data on the number of people who would reside in 

such a category is simply not available in Iceland; this has been confirmed by 

colleagues working on similar issues in more quantitative disciplines. Partly 

this is so because there are no clear definitions as to who would be con-

sidered ‗fatlaður,‘ even if various forms of government databases could be 

accessed to create such data, nor does national survey data exist in terms of 

self-reported disability rates. In the Icelandic context, the de facto statistical 

category has generally been that of ‗disability pensioner‘ (öryrki sg., öryrkjar 

pl.), particularly with reference to income and standards of living (see e.g. 

Stefán Ólafsson, 2005a).  

In the case of Iceland in specific, of the category ‗disability pensioner‘ 

much is indeed known and published in terms of facts and figures, par-

ticularly by the Social Insurance Administration of Iceland 

(Tryggingastofnun ríkisins), the government agency which oversees the 

disability pension system. The disability pension system is a particularly well 

suited example with which to demonstrate the production and governance of 

a delimited category of people and the heavy influence of medico-bureau-

cratic knowledge upon the operationalization of disability, about which this 

paper can only partially and briefly explore. 

Unlike ‗disabled person,‘ the definition of who is an öryrki (disability 

pensioner) is somewhat clear; in fact, the guidelines of who is eligible for a 

disability pension are published in booklets as well as on Tryggingastofnun‘s 

website. Prospective claimants are required to satisfy a number of criteria, 

one of which pertains to residency (resident of Iceland for 3 years prior to 

the submission of an application) and another that of age (between the ages 

of 16–66). The seemingly arbitrary (or not so arbitrary) nature of either of 

these values is also an issue to consider. After satisfying these requirements, 

the claimant is required to demonstrate that he or she has a medically as-

sessed permanent impairment; this requires the claimant to complete a 

questionnaire as well as to be examined by a doctor assigned by the state 

agency responsible for the pension system. The dominant medical frame-

work for assessing disability in this context is quite obvious and disability is 

seen to arise as the result of impairments of the individual body much more 
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so than the socio-cultural-economic context. Even though this evaluation 

system is currently under revision, and as I have been told will attempt to 

focus more on the ‗social‘ aspects of disability, the ways in which I have 

heard officials refer to the ‗social understanding‘ of disability are quite diff-

erent than the UK social model discussed earlier, which sees traditional 

service provision as basically part of the problem and not the solution.  

 A questionnaire provided to claimants to complete is entitled 

Spurningalisti vegna færniskerðingar (Tryggingastofnun, 2009) and which 

further emphasizes the predominant medical gaze upon the body and its 

‗deficits.‘ The title translates approximately to ‗Questionnaire regarding re-

duced capabilities.‘ An examination of this questionnaire reveals that these 

capabilities primarily relate to the limitations of the physical body, specifically 

motor control and stamina. The portion of the questionnaire that inquires 

into the specific impairments of the claimants and their degree is comprised 

of a set of 15 questions, the first nine of which focus on mobility in everyday 

life and in very simple contexts (standing, sitting in a chair, walking across a 

level plane etc.). The next four questions inquire into sensory issues (vision, 

speech, hearing, loss of consciousness) and the penultimate question inquires 

into bowel and bladder control. The final question asks if the applicant has 

been dealing with mental health issues and, somewhat curiously, to provide 

further information ‗if they so wish.‘  

Clearly, the overwhelming majority of the questions focus on the  phys-

ical body and its perceived limitations. Only one question inquires about 

psychiatric/psychological issues and no mention is made regarding intel-

lectual disabilities. A disabled person, at least according to the disability 

pension system, is primarily one who has experienced a certain degree of loss 

of function in physical terms. In my understanding, a GP performs the 

physical evaluation which is essentially a verbal re-cap of the original 

questionnaire followed by the evaluating doctor‘s observation of the exe-

cution of basic physical movements by the applicant as well as the allocation 

of points awarded to the degree of the applicant‘s impairment as per each 

category. This system parallels other similar evaluations procedures in North 

America and Europe and as such is not particularly ‗Icelandic‘ in one 

sense—by appearances it is a simplified version of the WHO‘s ICF that 

omits the ICF‘s additional focus on the complex social and interpersonal 

aspects of disability (WHO, 2003). This is suggestive of some of the uni-

versalizing effects of international bodies of knowledge, standards and 

practices for the state management of disability, but also demonstrates as 

well adaptations due to local norms, practices and politics.  
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Applying the social and relational understandings of disability mentioned 

previously, it becomes clear that other socio-structural factors or personal 

experiences of disability—beyond specific issues pertaining to the body—are 

irrelevant in this context. Considering that this is a pension application 

process for those who are unable to earn an adequate income to support 

themselves, it would seem pertinent as well to inquire about the applicant‘s 

experiences in negotiating the labour market, transportation systems, 

educational and training programmes, dynamics of the home, interpersonal 

relationships, experiences of prejudice and stigma and a host of other issues. 

The application form does briefly inquire as to the applicant‘s educational 

and employment background, but this does not factor into the point-based 

assessment described above. What is missed by privileging a medical em-

phasis is a more accurate and insightful assessment of disability. Further-

more, as is often the case with the medical view of disability, the only course 

of action left to address disability is to attend to the impairments of the 

physical body—that is, involving the knowledge and training of doctors and 

therapists—as the social, economic, and political aspects of disability remain 

overlooked.  

But pushing the analysis further, questions could be posed regarding the 

further effects of operationalizing disability in a predominantly 

medical/bureaucratic framework in terms of constructing individuals as 

‗cases,‘ ‗clients‘ or ‗patients.‘ The situation of an individual as a ‗patient‘ or 

‗client‘ is in itself, and to varying degrees, disempowering and the same could 

be said of any bureaucratically oriented agency regardless of their intended 

clientele, disabled or otherwise. In the case of disability more specifically, the 

predominantly medical framework in conjunction with numerous forms of 

bureaucratic governance—everything from the pension system to applying 

for access to assistive devices and transportation services—is cumulative and 

as such particularly disempowering. It can also be argued to have an impact 

on the ways in which programmes and services are conceived and managed 

and the role that disabled people have, or the lack thereof. Far from even 

being partners, let alone in control of services, disabled people are often 

marginalized and rendered as the passive recipients of these services, being 

cast into the ‗sick‘ or ‗patient‘ role. This role in various ways can be seen to 

diminish the voice disabled people have in managing and influencing the 

delivery of services and which, in turn, continues to sustain the position of 

doctors, civil servants, therapists, and other professionals who traditionally 

inhabit the role of ‗expert.‘  
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Attention could also be drawn to other productive aspects of these forms 

of official knowledge, particularly with regard to the further efforts to 

quantify disability. Ian Hacking, a philosopher influenced by Foucault, 

argued that statistics in general is a key element of the technology of power 

in modern states (Hacking, 1991). Some of the products of these forms of 

knowledge are the new ‗kinds‘ of people who emerge upon the social stage, 

as well as the significant concept of normalcy with regard to the body and 

types of behaviour that opens up an entire range of disciplinary powers in 

order to manage and rehabilitate these populations and individuals. From 

this perspective, the efforts to enumerate disabled people or disability 

pensioners are no mere acts of counting but acts of knowledge production, 

as the contours of the social landscape are brought into focus and categories 

of people brought into social existence or redefined. Specific political ob-

jectives can also underlie these efforts alongside the routine ways in which 

state agencies habitually collect information. 

For some years the Icelandic government has been grumbling about the 

increasing number of disability pensioners in the country. According to some 

officials in the Icelandic social welfare system I spoke to during the course of 

a previous research project, a report drafted in 2005 (Tryggvi Þór 

Herbertsson, 2005) was produced in order to support the state‘s position 

that efforts to tighten the pension system are needed. Curiously, or perhaps 

not so curiously, this report argued that there was a dramatic increase in 

young disability pensioners in Iceland. Young disability pensioners were per-

ceived as representing a greater burden upon the state treasury than those 

entering the system at a later age. What was particularly surprising about this 

report is that the data that was presented did not match some of its con-

clusions. A subsequent rebuttal report (Stefán Ólafsson, 2005b) challenged, 

among other things, the argument that there was a dramatic increase in 

young pensioners by demonstrating that the largest increase of disability 

pensioners was in fact in the 40–49 age group—numbers which the earlier 

report also reflected but which were glossed over or distorted in its con-

clusions. But while these kinds of discourses regarding increased disability 

pensioners subsided for a time, they re-emerged with vigour after the eco-

nomic collapse in Iceland in late 2008 and presumably motivated but 

budgetary restrictions. This time, references to the increasing numbers of 

pensioners coincided with government ‗snitch lines‘ so citizens could inform 

on pensioners who were believed to be abusing the pension system.  

While the state disability pension system could be argued to be the key 

factor in the production and maintenance of the category of ‗disability 
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pensioner,‘ relying upon a medically influenced working concept of disability 

and further reinforced by the production of statistical knowledge, this would 

appear to be a partial analysis. In my current as well as earlier research ex-

perience in Iceland (Rice, 2007;Traustadóttir & Rice, 2008), the category of 

‗disability pensioner‘ appears to carry with it a certain amount of ‗baggage,‘ 

so to speak, in terms of stigma and negative societal views of the people who 

inhabit such a category. The medico-bureaucratic basis of the pension system 

may indeed be a partial source in terms of reinforcing the disempowered 

connotations of pensioners as ‗clients‘ or ‗patients,‘ but very little within this 

knowledge regime appears to be explicitly responsible for the popular 

negative stereotypes of pensioners as idle, shiftless or manipulators of the 

state social welfare system—discourses which are impossible to miss for 

anyone familiar with the context. This suggests that the tools of social 

history, anthropology and critical disability studies with a focus on culture 

would complement the Foucauldian framework for exploring how these 

factors are produced and sustained as well as how they impact upon the sub-

jectivities of disability pensioners and disabled people in general.  

Conclusion 

This paper has introduced an ongoing post-doctoral research project in 

progress by focusing on some of the ways in which the category of ‗disability 

pensioner‘ is defined and produced in the context of the Icelandic social 

welfare system, as well as to discuss questions that can be posed of the 

further effects of such upon the production of individual subjectivities. In an 

introduction to an edited volume of Foucault‘s work, the anthropologist Paul 

Rabinow has referred to Foucault‘s ideas about subjectification as ―his most 

original contribution‖ (Rabinow, 1984, p. 10–11). Yet, as Bergström and 

Knights (2006) point out, very little research has still been done which 

explicitly looks at how subjectification happens in practice . In other words, 

in the tradition of Foucault we often have the analysis of historical docu-

ments and other textual discourses as evidence, with very little work on 

subjectification done from the perspective of qualitative interviews and parti-

cipant observation. This project has already begun to look at the pension 

system, statistical knowledge of disability and public discourses; what 

remains to be done is to explore how actual individuals negotiate these 

contexts and what effects these bodies of knowledge have upon their lives 

and subjectivities.  
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Börn með Aspergersheilkenni eru gjarnan talin nokkuð skrýtin og sjálf-

miðuð. Þótt þau hafi oft löngun til að eignast vini skortir þau félagslegt 

innsæi, leikni í að hefja samskipti, skilja óskrifaðar reglur og setja sig í spor 

annarra (Myles og Simpson, 2002).  

Aspergersheilkenni er hluti af einhverfurófinu (American Psychiatric 

Association, 1994; World Health Organization, 1992). Rannsóknir sem 

beinast sérstaklega að stúlkum eru fáar en eftirfarandi er talið einkenna 

stúlkur á einhverfurófi: Leikni í að herma eftir félagslegri hegðun annarra, 

sérkennileg hegðun í leik, endurteknar spurningar, skortur á frumkvæði, ein-

beitingarörðugleikar, skipulagsleysi, skortur á hluttekningu, erfiðleikar með 

að skilja spaugsemi og slök hreyfifærni (Attwood, 1999; Kopp og Gillberg, 

1992). Kopp og Gillberg (1992) telja að karlmannlegri staðalímynd fyrir 

einhverfu hafi gjarnan verið haldið á lofti og að stúlkum sé sjaldnar vísað í 

greiningu vegna gruns um einhverfu en drengjum. Einnig virðist sem stúlkur 

með tilfinningaleg vandamál, sem tengjast samhygð eða hluttekningu, fái 

frekar greiningu á kvíða og þráhyggju, hegðunar- og ofsóknarkvilla eða 

lystarstol en um vanda á einhverfurófi (Wentz, Gillberg, Gillberg og Rastam, 

2001). Sökum þess að sjónarhorn flestra rannsókna hefur beinst að drengjum 

eru viðmiðin einnig karllægari.  

Í félagslegum samskiptum er mikilvægt að skilja tilfinningar, líðan og 

fyrirætlanir annarra. Félagsleg hæfni ýtir undir samneyti við aðra og dregur úr 

iðju sem krefst einveru (de Bruyn og Cillessen, 2008). Áhugamál skipta 

unglinga almennt miklu og þau efla trú þeirra á eigin getu og hæfni. Flestir 

verja töluverðum tíma með vinum sínum (de Bruyn og Cillessen, 2008; Smith 

o.fl., 2001). Rannsóknir Þorbjarnar Broddasonar (2006) benda til þess að 
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börn sem hafa frjálsan aðgang að nýmiðlun og Netinu séu mikið ein, en þó 

ekki endilega einmana.  

Afmörkuð áhugamál eru frekar regla en undantekning meðal getumikilla 

einstaklinga á einhverfurófi. Þau eru almennt öfgakennd, síendurtekin, við-

varandi, staglkennd og talin takmarka aðrar athafnir (Gillberg, 2002; Klin, 

Danovitch, Merz og Volkmar, 2007). Japanskar teiknimyndir eru oft nefndar 

í þessu sambandi en einnig áhugi á sögulegum atburðum, lestri tækni-

handbóka og á dýrum. Talið er að 25-75% af frítíma einstaklinga á ein-

hverfurófi fari í að sinna afmörkuðum áhugamálum (Klin o.fl, 2007). 

Sainsbury (2000) lýsir því að áhugamálin komi í staðinn fyrir vin. 

Sambandið á milli kynferðis og einhverfu á rætur að rekja til hugmynda 

Aspergers. Að einhverfa sé vegna ýkts karlmannsheila „the extreme male 

brain theory of autism―. Kenningin gengur út á að tengsl séu milli kyn-

hormóna og einhverfu og að konur með einhverfu eigi hugsanlega meira 

sameiginlegt með körlum en öðrum konum (Baron-Cohen, 2003). Þó er 

margt ólíkt enda tengjast væntingar fólks til kvenna og karla oft staðal-

ímyndum (Shelly, 2004). Sífellt fleiri einstaklingar með greiningu á 

einhverfurófi berjast nú fyrir því að einhverfa sé viðurkennd sem öðruvísi 

háttur í vitsmunaþroska og samskiptum og gagnrýna að þeim sé mismunað 

fyrir að fylgja ekki viðteknum venjum. Þeir vilja að einhverfir séu viður-

kenndir sem minnihlutahópur svipað og samkynhneigðir. Réttindabarátta 

fatlaðra hefur verið þeim innblástur, sérstaklega barátta heyrnarlausra 

(Silverman, 2008).  

Fræðimenn hafa í auknum mæli lagt áherslu á að kanna og efla þann styrk 

sem unglingar búa yfir með því að skoða seiglu þeirra og bjargráð. Seigla 

hefur áhrif á samskiptahæfni, rökhugsun, sjálfsstjórn, kvíða og aðlögunar-

hæfni og hefur þar af leiðandi áhrif á þróun sjálfsmyndarinnar (Masten o.fl., 

2004). Einstaklingar með Aspergersheilkenni geta lesið í og skilið tilfinningar 

annarra í prófaðstæðum en ekki yfirfært þann skilning í daglegar aðstæður, 

m.a. vegna streitu. Tækifæri til að styrkja eigin seiglu í félagslegum aðstæðum 

eru þeim mikilvæg og talin stuðla að bættri sjálfsmynd (Montgomery o.fl., 

2008). 
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Rannsóknin 

Í rannsókninni sem hér er fjallað um var leitað svara við þremur 

rannsóknarspurningum: 

 
1) Hver eru áhugamál stúlkna með Aspergersheilkenni og svipaðar raskanir á 

einhverfurófi?  
2) Hvaða þýðingu hafa áhugamálin fyrir stúlkurnar, svo sem nám, félagsleg 

samskipti, sjálfsmynd og líðan?  
3) Hvaða áhrif hafa áhugamálin á nánasta umhverfi stúlknanna? 

 

Upplýsinga var aflað með viðtölum við sex stúlkur á aldrinum 10-18 ára, 

sem greindar hafa verið með Aspergersheilkenni eða svipaðar raskanir á 

einhverfurófi. Að auki voru tekin viðtöl við mæður stúlknanna. Markvisst 

úrtak var notað við val á þátttakendum sem valdir voru út frá fötlunarskrá 

Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins. Viðtölin fóru fram á heimilum 

stúlknanna og mæðra þeirra. Frumgreining gagna fór fram samhliða afritun 

og byggðist á nálgun grundaðrar kenningar. Beitt var opinni kóðun til að 

finna mikilvæg hugtök sem tengdust rannsóknarspurningunum og öxulkóðun 

til að flokka þau og greina nánar í þemu (Bogdan og Biklen, 1998; 

Silvermann 2000). Gætt var að siðferðilegum þáttum og trúnaði, m.a. með 

því að nota gervinöfn á þátttakendur og staði. Upplýsingarnar byggjast á 

sjónarhorni þátttakendanna sjálfra og tengjast rannsóknaráherslur um-

ræðunni um mikilvægi þess að fötluð börn og fjölskyldur þeirra miðli 

skoðunum sínum á því sem skiptir þau máli í daglegu lífi og á þann hátt 

stuðla að breytingum á lífi og aðstæðum þeirra ef þörf krefur (Rannveig 

Traustadóttir, 2006; Snæfríður Þóra Egilson og Guðrún Pálmadóttir, 2006). 

Rannsóknin var meistaraverkefni fyrsta höfundar (Laufey I. Gunnarsdóttir, 

2009) sem jafnframt aflaði allra gagna og greindi þau undir leiðsögn 

meðhöfundar. 

Áhugamál stúlknanna 

Stúlkurnar sex áttu margt sameiginlegt. Allar voru þær „strákastelpur― og 

hvorki háðar áliti annarra né tískubylgjum. Áhugamál þeirra voru sjálfsprottin 

og ekkert í umhverfinu virtist ýta undir þau. Stúlkurnar höfðu allar áhuga á 

tölvum, teiknimyndasögum, ensku, framandi menningu og dýrum. Tölvan 

var þeim afar mikilvæg, bæði til að horfa á teiknimyndir, sjónvarpsþætti, til að 

spila leiki og til samskipta. Fimm stúlkur áttu auðveldara með samskipti á 
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spjallrásum en augliti til auglitis. Eða eins og Jóhanna sagði „í tölvunni, þar 

eru vinir mínir.―  

Fjórar höfðu mikinn áhuga á Japan og tvær þeirra höfðu einnig áhuga á 

Rússlandi. Stúlkurnar sögðust allar góðar í ensku og þrjár sögðust betri í 

ensku en kennararnir þeirra. Allar nema sú yngsta kusu oft frekar að tjá sig á 

ensku en á íslensku og töldu erfitt að túlka enska texta yfir á íslensku án þess 

að tapa hluta af því sem skipti máli eða sem ætlunin var að koma á framfæri. 

Stúlkurnar nýttu sér allar aðgang að leikja- og heimasíðum á ensku þar sem 

þær gátu leikið, spjallað og sett inn myndir eða skrifað sögur. Ein þessara 

heimasíðna er deviantart.com þar sem fólk setur inn myndir sem það hefur 

teiknað og fær síðan athugasemdir. Þar fengu þær umsagnir og viðbrögð á 

viðfangsefni sín og skoðuðu það sem aðrir með svipuð áhugamál fengust 

við. Jóhanna sagði eftirfarandi um skrif á ensku og um deviantart: 

 
Það eru svo fáir íslenskir nördar og kannski er ég eini Íslendingurinn sem skrifa 
svona dót. Þannig að það er betra að skrifa á ensku af því að þá er einhver sem 
nennir að lesa það. Þeir vita hvað þeir eru að tala um, inn á deviantart. Þar er fólk 
sem hugsar eins og ég. 
 

Stúlkurnar eyddu miklum tíma í að teikna og báru teikningarnar þess 

merki því handbragðið var fallegt og stíllinn oft þróaður. Flestar teiknuðu 

myndir í mangastíl. Sóley, eina stúlkan sem ekki teiknaði, skrifaði sögur á 

ensku í japönskum stíl eða eins og hún sagði sjálf „tragedíur YU GI OH 

style―. Sóley og Emilía völdu að horfa á mangateiknimyndir með japönsku 

tali til að læra japönsku.  

Áhugi stúlknanna á manga kemur heim og saman við rannsóknir annarra 

um sérkennileg og afmörkuð áhugamál (Klin o.fl, 2007; Winter-Messiers, 

2007). Við nánari skoðun er þessi áhugi nokkuð skiljanlegur enda hefur 

manga skýr viðmið um hvernig teikna skuli fólk og persónuleika, svo sem 

saklausa eða illgjarna einstaklinga. Þar er enga tvíræðni að finna. Að vissu 

leyti eru uppskriftirnar svipaðar félagshæfnisögum eða uppskriftum að því 

hvernig á að hegða sér í ákveðnum aðstæðum. Sú hugmynd að í manga felist 

möguleiki á að fá útrás fyrir eigið sjálf (Glazer, 2005) er í vissu samræmi við 

orð Jóhönnu um að hún gæti gert það sem hún vildi á blaðið og að teikna 

væri leið til að tjá sig.  

Stúlkurnar vildu lítið hafa saman að sælda við venjulegar stúlkur. Þeim 

leið best heima við og sögðu fjórar best að fá að vera í „friði―. Það var 

stúlkunum mikilvægt að hafa stöðugt eitthvað fyrir stafni og allar vörðu þær 

miklum tíma í áhugamál sín. Fram kom að þau hafa verið margvísleg og 
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breytileg eftir tímabilum, en ætíð haft mikil áhrif á daglegt líf þeirra og 

hvernig samskiptum við aðra hefur verið háttað. 

Sjálfsmynd, aðlögun og líðan 

Allar stúlkurnar voru meðvitaðar um að þær væru með Aspergersheilkenni 

eða á einhverfurófi og að mörgu leyti „öðruvísi―, en engin hafði áhuga á að 

vera „venjuleg stelpa―. Fjórar virtust með sterka sjálfsmynd og voru á vissan 

hátt stoltar yfir áhuga rannsakanda á þeim. Þær höfðu hvorki áhyggjur af áliti 

annarra né þörf fyrir eða löngun til að fylgjast með tískustraumum. 

Stúlkurnar virtust allar frekar sáttar við sig sjálfar fyrir utan þá yngstu sem 

langaði að vera vinsælli þrátt fyrir takmarkaðan áhuga á venjulegum stelpum. 

Innsýn í eigin vandamál var almennt lítil og einnig í sjónarhorn annarra. 

Allar stúlkurnar voru mikið einar og áttu erfitt með að vera í hópi. 

Dagmar sagðist ekki vita hvernig hún ætti að haga sér innan um annað fólk 

og yfirleitt ekki hvað hún ætti að tala um við aðra. Hún átti hins vegar 

auðvelt með að svara spurningum rannsakanda og sagði: „Það er af því að ég 

veit hvað ég á að tala um við þig.― Stúlkurnar tjáðu sig lítið um fjölskyldur 

sínar og höfðu lítinn áhuga á að ræða um systkini sín sem þær virtust flestar 

eiga lítið sameiginlegt með, nema það sem tengdist tölvum eða 

teiknimyndum. 

Sumar sögðust eiga vini sem þær hittu frekar sjaldan en töluðu við í 

gegnum spjallrásir á tölvunni. Jóhanna sagðist t.d. eiga áhugamálavinkonur 

sem hún hafði kynnst á Netinu. Yfirleitt höfðu vinirnir svipuð áhugamál og 

þær eða svipaða reynslu, svo sem af einelti. Fjórar stúlknanna sögðust ekki 

hafa áhuga á venjulegum krökkum og að þær skildu þá ekki. Þessar stúlkur 

sögðust vera strákastelpur og er það í samræmi við lýsingu mæðranna á þeim, 

t.d. varðandi liti og fataval. Þær voru einnig svolítið strákalegar í fasi. Fram 

kom að stúlkurnar umgengust frekar drengi en aðrar stúlkur. Tvær þeirra 

voru að auki óöruggar um kynhneigð sína og kann það að samræmast því 

sem Henault (2005) heldur fram, að samkynhneigð sé algengari hjá fólki með 

Aspergersheilkenni en öðrum. Ein stúlknanna sagðist vera „tomboy― 

(strákastelpa). Önnur sagðist hafa skráð sig sem karl í leik á Netinu af því að 

hún væri betri að spila sem karlkynspersóna og „nú héldi fólk að hún væri 

samkynhneigður gaur.― Það skipti hana litlu máli þar sem hún myndi líklega 

aldrei hitta neitt af þessu fólki. Jóhanna sagði nördastráka skemmtilegri en 

venjulega stráka. Allar nema Álfrún töldu auðveldara að eiga samskipti við 

stráka en stelpur.  
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Stúlkurnar tjáðu sig almennt ekki um eigin líðan nema í tengslum við 

skólann. Þó komu fram ýmis dæmi um kvíða og streitu. Dagmar sagðist oft 

eiga erfitt með að tjá sig í margmenni og stressi, svo sem við að kaupa sér 

mat í skólanum þar sem hún þurfti að standa í biðröð og allir voru að flýta 

sér: 

 
Þegar ég þarf að kaupa mér hádegismat fer ég í það sem er auðveldast að kaupa. 
Mjög algengt að ég kaupi það sem manneskjan fyrir framan mig er að kaupa. Það 
eru allir að flýta sér og allir að ýta. Ég hef endað með kókflösku, einhverskonar 
lakkrísstykki og pizzusneið, en ég ætlaði að kaupa mér ostaslaufu. 
 

Stúlkurnar sóttu allar skóla en höfðu takmörkuð samskipti við skólafélaga 

þar fyrir utan. Þær tóku ekki þátt í félagslífi í skólanum af eigin hvötum og 

fannst það truflandi og tilgangslaust. Einungis tvær voru ekki með skilgreinda 

námsörðugleika sem skýrir hugsanlega að fjórar sögðu að skólinn væri 

ömurlegur. Þegar Jóhanna var spurð hvort gaman væri í skólanum svaraði 

hún einbeitt og ákveðin: 

 
Nei, maður lærir ekkert í skólanum, ég læri heima hjá mér. Ég læri á tölvunni, ég 
nota Google, ég nota Wikipedia mjög mikið og þannig lærir maður miklu meira 
en maður lærir í skólanum. Wikipedia er mjög virt leitartæki... Ég vildi að það 
væru öðruvísi fólk og öðruvísi viðhorf í skólanum. 
 

Allar nema ein höfðu orðið fyrir einelti sem í öllum tilvikum átti sér stað í 

skólanum, sérstaklega í frímínútum. Þær upplifðu mikinn kvíða og vanlíðan 

vegna vandamála sem tengdust íþróttum, frímínútum og félagslegum sam-

skiptum í skóla og fannst starfsfólk ekki taka nægjanlega á slíku. Tvær höfðu 

skipt um skóla, önnur vegna eineltis og hin vegna þess að henni leið illa í 

skólanum. Sara og Jóhanna sögðust hafa verið lagðar í einelti af því að þær 

væru skrýtnar. Sara hafði þetta að segja: 

 
Mér bara leiðist í frímínútum af því að mér finnst stelpurnar ekki vera í 
skemmtilegum leikjum... Stundum er ég að leika við stelpurnar og síðan bara geri 
ég eitthvað annað, labba og tala við skólaliðana, mér finnst ég bara vera öruggari 
með þeim. 
 

Erfiðleikar í úrvinnslu skynboða komu ítrekað fram í tengslum við 

aðlögun og líðan og lýstu sér m.a. í hamlandi einkennum í félagslegum sam-

skiptum. Skynúrvinnsluvandinn virtist stuðla að félagslegri einangrun og 

áhugaleysi á því sem jafnaldrar taka sér fyrir hendur, svo sem að verja tíma 

með vinum, heimsækja þá eða hanga með þeim, spjalla og versla. Stúlkurnar 
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leituðu gjarnan í einveru til að komast hjá dæmigerðum skynáreitum, svo sem 

ljósi, hljóði og snertingu. Áreitin ollu stúlkunum jafnframt töluverðri þreytu 

sem kom m.a. fram í að þær voru allar mjög þreyttar þegar þær komu heim 

úr skólanum. Þessu hefur verið lýst í öðrum rannsóknum (Chamak, Bonniau, 

Jaunay og Cohen, 2008; Sigríður Oddný Guðjónsdóttir og Þóra Leósdóttir, 

2006). Í viðtölum við mæður stúlknanna kom fram að erfitt var að fást við 

skynúrvinnsluvanda dætranna, en þær leituðust við að skilja hann og bregðast 

við honum.  

Áhrif áhugamálanna á umhverfið 

Þar eð áhugamál stúlknanna voru iðulega stunduð í einveru höfðu þau víð-

tæk áhrif á nánasta umhverfi stúlknanna svo sem samskipti og samveru við 

aðra í fjölskyldunni og félagsleg samskipti við jafnaldra. Móðir Álfrúnar sagði 

þetta: 

 
Það besta sem Álfrún getur hugsað sér, er að vera ein í herberginu sínu með nýja 
bók. Það þarf að sækja hana inn í herbergi, sækja hana, til að hætta að lesa og 
hætta í tölvunni og koma að borða. 
 

Allar mæðurnar staðfestu að stúlkurnar hefðu takmarkaðan áhuga á sam-

neyti við aðra í fjölskyldunni. Þær lýstu áhrifum áhugamálanna á daglegt líf 

fjölskyldunnar, s.s. staðsetningu tölvu í fjölskyldurými til að stúlkan væri á 

sama stað og aðrir fjölskyldumeðlimir. Á öllum heimilunum voru dýr enda 

höfðu stúlkurnar allar áhuga á dýrum. Þótt áhugamálin stuðluðu að vissu 

leyti að félagslegri einangrun stúlknanna skildu mæðurnar mikilvægi þeirra og 

sáu fleiri kosti en galla við þau. Allar löguðu þær sig að þörfum stúlknanna, 

reyndu að koma til móts við þær og höfðu jafnframt áhyggjur af framtíð 

þeirra. 

Niðurlag 

Áhugmál stúlknanna í þessari rannsókn eru ekki dæmigerð fyrir unglings-

stúlkur almennt nema helst yngri stúlkur. Þau voru ýktari, tímafrekari og voru 

stúlkunum mikilvægari en tengsl við jafnaldra og að taka þátt í félagslegu 

samneyti. Stúlkurnar sex voru allar haldnar kvíða og streitu og voru oft 

þreyttar. Þeim fannst fólk óútreiknanlegt og gera kröfur sem þær gátu ekki 

staðist. Þess vegna leið þeim betur í félagsskap dýra eða með áhugamálum 
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sínum sem voru fyrirsjáanleg og veittu þeim öryggiskennd. Áhugamálin 

skiptu stúlkurnar miklu auk þess að vera vettvangur fyrir persónulegan 

metnað og styrkingu á eigin sjálfi.  

Eins og fram hefur komið áttu stúkurnar margt sameiginlegt og áhugamál 

þeirra voru lík. Áhugamálin höfðu áhrif á virkni og færni stúlknanna í hinum 

ýmsu aðstæðum, nýttust þeim við að læra að skilja félagsleg teikn og að hafa 

áhrif á og skapa eigin veruleika. Þau voru jafnframt mikilvægur þáttur í sjálfs-

mynd stúlknanna og leið þeirra til að bæta sér upp vinaleysi og vanhæfni í 

félagslegum samskiptum.  

Áhugamálin gerðu stúlkunum kleift að dvelja í „annars konar heimi― þar 

sem kröfur um samskipti og gagnkvæmni voru minni. Áhugamálin voru þeim 

eins konar líflína í félagslegu tilliti og hugsanlega staðgenglar fyrir vini líkt og 

fram kom hjá Sainsbury (2000). Það að stúlkurnar tóku ensku fram yfir 

íslensku kann að vera vísbending um að þær upplifa sig utangátta í samfélagi 

við „venjulega Íslendinga―. Hugsanlega voru áhugamálin einhvers konar 

uppbót eða bjargráð vegna þess vanda sem stúlkurnar áttu við að etja og 

varðar skilning þeirra og skynjun á umhverfinu (sjá mynd 1). 

 

 
 

Mynd 1. Áhrif vanda í úrvinnslu skynboða og áhugamál sem bjargráð 

Allar stúlkurnar höfðu til að bera ákveðna seiglu til að takast á við erfið-

leika sína. Líta má á áhugamálin sem leið þeirra til að efla eigin styrk og njóta 

lífsgæða og sjálfstæðis. Svipaðar hugmyndir koma fram hjá Montgomery o.fl. 

(2008) og Schalock, Bonham og Verdugo (2008). Niðurstöður benda á 

óyggjandi hátt til þess að gefa þurfi áhugamálum stúlkna á einhverfurófi 

aukinn gaum enda geta þau endurspeglað stöðu stúlknanna og líðan. Efla 

þarf þekkingu og skilning á sérstökum þörfum stúlknanna og vanda. 

Mikilvægt er að taka tillit til ofangreindra þátta í þjónustu við þær og 

fjölskyldur þeirra. 
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Velgengni fólks með þroskahömlun á 
almennum vinnumarkaði 

 
María Guðsteinsdóttir 

Hanna Björg Sigurjónsdóttir 

 

Atvinna er mikilvægur þáttur í lífi flestra fullorðinna einstaklinga. Það að hafa 

vinnu er mikils metið hlutverk og almennt er búist við því af þjóðfélaginu að 

fólk vinni stóran hluta ævinnar. Með vinnu sér fólk fyrir sér og sínum og 

byggir sína fjárhagslegu afkomu. Atvinna er einnig talin hluti af sjálfsmynd 

manna og stöðutákn enda upplifir fólk oft að sjálfsmynd þess og staða bíði 

hnekki við atvinnumissi (Hagner og Dileo, 1993; Sandys, 2007). Möguleikar 

fólks á því að fá starf á almennum vinnumarkaði eru þó mismiklir. Fólk með 

þroskahömlun hefur til að mynda lengi verið útilokað frá þátttöku í 

atvinnulífi og þar með fullri þátttöku í samfélaginu (Barnes, Mercer og 

Shakespeare, 1999; Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006; Priestely, 2003). Það 

að hafa atvinnu er þó ekki síður mikilvægt fyrir þennan hóp en aðra (Sandys, 

2007) og hafa rannsóknir sýnt að fólk með þroskahömlun getur verið 

verðmætir starfskraftar, sem njóta velgengni á almennum vinnustöðum 

(Anna Einarsdóttir, 2000; Rannveig Traustadóttir, 1993, 1996). Í þessari 

grein verða kynntar niðurstöður úr meistararannsókn Maríu Guðsteinsdóttur 

(2009) um reynslu fólks með þroskahömlun af því að starfa á almennum 

vinnumarkaði. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig þátt-

takendum hefur gengið að fá störf á almennum vinnumarkaði og hvernig 

þeim vegnar í starfi. Sérstök áhersla var lögð á að skilja hvaða þættir það 

voru sem ýmist stuðluðu að velgengni eða ollu þátttakendum erfiðleikum í 

starfi. Niðurstöðurnar byggja á greiningu gagna sem aflað var með viðtölum 

við sex starfsmenn með þroskahömlun og átta einstaklinga sem tengjast 

atvinnumálum fólks með þroskahömlun.  
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Rannsóknin 

Lykil þátttakendur þessarar rannsóknar voru á aldrinum 22-45 ára og 

störfuðu á almennum vinnumarkaði. Starfshlutfall þeirra var mishátt. Sumir 

voru í fullu starfi, aðrir í hlutastarfi og enn aðrir stunduðu nám samhliða 

vinnu. Störfin voru af ólíkum toga en þátttakendur unnu verkamannastörf, 

skrifstofuvinnu, með börnum og við matvælagerð. Aðrir þátttakendur voru 

foreldrar, yfirmenn og samstarfsfólk lykilþátttakenda. Þá voru tekin viðtöl 

við tvo aðila sem hafa starfað lengi í tengslum við atvinnumál fatlaðra. 

Rannsóknin var unnin með eigindlegri rannsóknaraðferð en rannsakendur 

sem beita þeirri aðferð, beina sjónum sínum að daglegu lífi þátttakenda 

(Bogdan og Biklen, 2003; Taylor og Bogdan, 1998) og reyna að öðlast 

skilning á reynsluheimi þeirra með því að hlusta á frásagnir þeirra (Guðrún 

V. Stefánsdóttir, 2008). Gagnasöfnunin fór fram með opnum viðtölum en 

markmiðið með viðtölunum var að læra af reynslu þátttakenda og upplifun af 

því að starfa á almennum vinnumarkaði. Þessi aðferð var valin vegna þess að 

hún er vel til þess fallin að veita góðar og nákvæmar upplýsingar um 

atvinnumál fólks með þroskahömlun, út frá þeirra eigin sjónarhorni.  

Fræðilegur bakgrunnur 

Á áttunda áratug síðustu aldar voru verndaðir vinnustaðir settir á stofn til að 

mæta þörfum fatlaðra einstaklinga, sem vildu vinna en á þessum stöðum 

vann fatlað fólk í einangrun frá almennum vinnumarkaði. Í kjölfar mikillar 

gagnrýni á verndaða vinnustaði var aukin áhersla á að veita fólki stuðning við 

atvinnuleit og störf (Hagner, Butterworth og Keith, 1996; Hagner og Dileo, 

1993). Atvinna með stuðningi (AMS) kom fram í Bandaríkjunum snemma á 

níunda áratugnum og var henni ætlað að styðja mikið fatlað fólk til að vinna 

á almennum vinnumarkaði. Atvinna með stuðningi, lagði áherslu á að finna 

launaða vinnu á almennum vinnumarkaði fyrir fólk, sem vegna fötlunar 

sinnar átti erfitt með að fá vinnu án stuðnings (Wehman, 1996) en hug-

myndafræði hennar gengur út á að styðja fólk við eðlilegar aðstæður. Staða 

fatlaðs fólks á almennum vinnumarkaði er þó bágborin í samanburði við 

stöðu ófatlaðra. Erlendar rannsóknir (Hahn, 1984; Levitan og Taggart, 1977) 

hafa leitt í ljós að ekki eiga allir jafngreiðan aðgang að hinum almenna 

atvinnumarkaði (sjá í Duckett, 2000). Þrátt fyrir að tölur geti verið breytilegar 

eftir skilgreiningum og mælingum rannsókna, þá sýna breskar kannanir að 

fatlað fólk þar í landi er þrisvar sinnum líklegra en aðrir til að vera án atvinnu 
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(Barnes og félagar, 1999) Í könnun sem gerð var á atvinnuþátttöku í OECD 

löndunum árið 1999, kom í ljós að atvinnuþátttaka fatlaðs fólks var mest í 

Noregi og Sviss eða um sextíu af hundraði. Á Íslandi var atvinnuþátttaka 

fatlaðs fólks aðeins 38% sem er mjög lágt hlutfall í samanburði við atvinnu-

þátttöku ófatlaðra, sem var hátt í 90%. Þetta hlutfall atvinnuþátttöku, er 

einnig lágt í samanburði við hinar Norðurlandaþjóðirnar, nema Finnland, þar 

sem atvinnuþátttaka fatlaðra er svipuð og á Íslandi (Stefán Ólafssson, 2005). 

Hlutfall atvinnuþátttöku er lægst á meðal fólks með þroskahömlun (Wistow 

og Schneider, 2007) Íslenskar rannsóknir benda samt til þess að fólk með 

þroskahömlun geti notið velgengni á almennum vinnumarkaði. Í rannsókn 

Rannveigar Traustadóttur (1993, 1996), þar sem átta af tuttugu þátttakendum 

með þroskahömlun störfuðu á almennum vinnumarkaði, kom fram að þau 

voru talin stundvís og sýna dugnað af samstarfsmönnum sínum og voru sjálf 

almennt ánægð í starfi sínu. Svipaðar niðurstöður komu fram hjá Önnu 

Einarsdóttur (2000), en hún skoðaði hvernig konum með þroskahömlun 

vegnaði á almennum atvinnumarkaði. Konurnar sem tóku þátt í rannsókn 

hennar, voru taldar duglegar og metnaðarfullar starfskonur og litið var á þær 

sem mikilvæga og verðmæta starfskrafta. Rannsakendur sem hafa beint sjó-

num sínum að þeim þáttum sem taldir eru hafa áhrif á velgengni fólks með 

þroskahömlun, á almennum vinnustöðum sýna að bæði velvilji vinnu-

veitenda og persónueinkenni starfsmanna stuðluðu að velgengni í starfi. 

Stuðningur samstarfsfólks átti þó mestan þátt í velgengni þeirra en hann fólst 

meðal annars í aðstoð við að læra þau verk sem þurfti að framkvæma í 

starfinu og félagslegum stuðning (Anna Einarsdóttir, 2000). Félagsleg tengsl 

eru ekki síður mikilvæg á vinnustöðum eins og kemur fram í rannsókn Rann-

veigar Traustadóttur (1993) á atvinnuhögum fólks með þroskahömlun. Þeir 

einstaklingar sem tóku þátt í rannsókn hennar og voru með góð félagsleg 

tengsl við samstarfsfólk voru líklegri til að halda vinnunni, en þeir sem höfðu 

lítil tengsl.  

Ráðning á almennum vinnumarkaði 

Allur gangur var á því hvernig þátttakendur í þessari rannsókn fengu störf á 

almennum vinnumarkaði. Flestir fengu aðstoð við atvinnuleit og kom 

aðstoðin ýmist frá foreldrum, atvinnumiðlunum, starfsendurhæfingarstað eða 

fagaðila á starfsnámsbrautum í sérskólum. Ástæður þessa að þátttakendur 

leituðu aðstoðar má að einhverju leyti rekja til þess að þau voru meðvituð 

um að fólk með þroskahömlun sem er í atvinnuleit á eigin vegum, fær frekar 
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höfnun frá atvinnurekendum en ófatlað fólk. Aðeins þrír þátttakenda höfðu 

stundað atvinnuleit á eigin spýtur en með misjöfnum árangri. Sá þátttakandi 

sem starfaði við verkastörf hafði oftast orðið sér út um vinnu sjálfur, ýmist 

með því að sækja um störf eða í gegnum kunningsskap. Ein kvennanna fékk 

einu sinni vinnu með því svara auglýsingu í dagblaði þar sem leitað var eftir 

starfsfólki til að vinna í verksmiðju. Það kom henni mjög á óvart að fá 

starfið. Öðrum þátttakendum gekk ekki eins vel í sinni atvinnuleit. Höfnun 

og sársauki í tengslum við hana var mun algengari reynsla þátttakenda. Ein 

kvennanna sem starfaði við póstútburð lýsti reynslu sinni af atvinnuleit með 

eftirfarandi orðum: 
  

Mér finnst allt svo breytt í dag frá því ég hætti. Þá prufaði ég sjálf og þá var ekki 
komin Atvinna með stuðningi. Og þá prófaði ég sjálf að sækja um vinnu og 
manni var ALLTAF hafnað þar sem maður var. 

 

Hún sagði mikið hafa breyst með stofnun Atvinnu með stuðningi en hún 

hefur oft fengið störf í gegnum þá og aðra þjónustuaðila fyrir fatlað fólk. 

Annar þátttakandi lýsti svipaðri reynslu en sú kona sótti um starf á vegum 

Reykjavíkurborgar og mætti mjög kaldranalegu viðmóti og dónaskap, sem 

varð til þess að hún lagði fram kvörtun. Kvörtuninni var fylgt eftir og var 

hún nokkuð sátt við málalyktir. Þessi kona hefur nýtt sér Atvinnu með 

stuðningi eða aðstoð fagaðila þegar hún hefur sótt um vinnu.  

Þættir sem stuðla að velgengni og erfiðleikum 

Þeir þættir sem virtust skipta mestu máli um velgengni þátttakenda á 

almennum vinnustöðum voru góð starfsaðlögun, stuðningur samstarfsfólks, 

verkefni við hæfi og góð félagsleg samskipti við vinnufélaga. Góður 

stuðningur í starfi sérstaklega við upphaf starfsferils skipti miklu máli. Í 

öllum tilvikum var það einhver á vinnustaðnum, ýmist yfirmaður eða sam-

starfsmaður, sem hjálpaði þátttakendum að komast inn í starfið og ná tökum 

á því. Samstarfið gekk undantekningar lítið vel og starfsaðlögunin gekk 

áfallalaust fyrir sig hjá öllum. Þegar ekki var lengur þörf á stuðningi dró 

stuðningsaðili sig í hlé. Einn þátttakenda þurfti á stuðningi að halda í byrjun 

á meðan hann var að læra inn á starfið, en í dag getur hann framkvæmt öll 

sín verkefni án hjálpar. Hann lýsti þessu þannig: 
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Ég fékk reyndar aðeins smá hjálp fyrst. Það var ein sem var mér til aðstoðar, en 
núna þarf ég ekki aðstoð, þannig að hún var með fyrst þegar ég byrjaði. Já, en 
núna er hún hætt þarna svo ég er ekki með neinn sérstakan. 

 

Hann sagðist þó alltaf getað leitað til starfsfélaga sinna ef eitthvað kæmi 

upp á. Þrátt fyrir að stuðningsaðilar hafi dregið sig í hlé eftir að þátttakendur 

höfðu náð tökum á starfinum áttu þeir áfram gott aðgengi að 

stuðningsaðilum og virtust tengslin milli þeirra og vinnufélaganna vera sterk 

og nokkuð varanleg. Það veitti þáttakendum öryggi að vita að þeir gátu leitað 

til ákveðins aðila ef eitthvað kom upp á.  

Það var einkennandi hjá þátttakendum að þeir sinntu verkefnum sem þeir 

töldu hæfa getu sinni og var samvinna góð við yfirmenn. Komið var til móts 

við þá starfskrafta sem ekki gátu sinnt öllum þáttum almennrar starfslýsingar 

með því að vinna út frá styrkleikum hvers og eins og þróa einstaklings-

miðaða verklýsingu. Þrír þátttakenda í rannsókninni unnu svo til alveg eftir 

almennri starfslýsingu, á meðan aðrir voru í verkefnum sem valin voru sér-

staklega í samræmi við getu þeirra. Starfslýsing þeirra var þróuð út frá því 

hvað þau réðu við þannig að þau gætu leyst verkefni sín vel af hendi. Með 

því að þróa einstaklingsmiðaða starfslýsingu smámsaman frá byrjun ráð-

ningar kom vinnustaðurinn til móts við þátttakendur og tók tillit til styrk- og 

veikleika hvers þeirra í starfi. Þá voru starfsfélagar þátttakenda meðvitaðir 

um getu þeirra og stundum á varðbergi yfir því að þau væru ekki sett í of 

krefjandi verkefni. Starfsfélagar Júlíusar gættu þess vel að hann fengi ekki of 

erfið verkefni. Þegar það gerðist, voru verkefnin tekin út úr verksviði hans að 

sögn verkstjórans sem sagði: 

 
Já maður náttúrulega ætlast ekki til þess sama af honum eins og öðrum 
starfsmönnum. Það er náttúrulega klárt. Og svo ef maður finnur að honum 
finnst eitthvað erfitt þá bökkum við bara með það. Þannig að við pössum að 
vera ekkert að láta hann í eitthvað sem honum finnst of erfitt. 

 

Axel sem starfaði við verkavinnu gat sinnt mörgum verkefnum sem fólust 

í starfinu, en þurfti skýr og einföld fyrirmæli. Hann gat gengið í svo til öll 

störf og sinnti fjölmörgum verkefnum ýmist einn síns liðs eða með öðrum. 

Góð samvinna hafði myndast milli Axels og verkstjóra hans, sem kom til 

móts við hann og sýndi skilning á þörfum hans. Þeir gera sér báðir grein fyrir 

styrk og veikleikum Axels og verkefnin sem hann innir af hendi eru í sam-

ræmi við kunnáttu hans. Verkstjórinn hefur með tímanum lært inn á hvaða 

verkefni henta Axeli best og hvaða verkefni liggja ekki vel fyrir honum. Hann 
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reynir líka að gæta þess að hafa fyrirmæli einföld og skýr og útdeila ekki 

mörgum verkefnum samtímis. Axel kann vel að meta þessa ráðstöfun og 

finnst gott til þess að vita að það sé ólíklegt að sú staða komi upp að hann 

ráði ekki við þau verkefni sem honum eru fengin.  

Félagsleg tengsl 

Góð félagsleg tengsl og það hvernig þátttakendur féllu inn í vinnu-

menninguna á vinnustöðunum voru mikilvægur þáttur í velgengni í starfi. 

Var það álit fagaðila sem rætt var við að vægi félagslega þáttarins væri ekki 

minna en frammistaða í starfi. Þá skiptu persónulegir eiginleikar starfsmanna 

einnig máli en verkstjóri eins þátttakendanna taldi það lykilatriði í velgengni 

hans í starfi að hann er geðgóður og gott að eiga samskipti við hann:  
 

Já, já og það sem er svo gott við hann og gott við hann að eiga, er að hann hefur 
svo gott geð og gott lundarfar og hérna það er eiginlega það finnst mér stærsti 
kosturinn. 

 

Gott viðmót, léttleiki og kímnigáfa á stóran þátt í því hversu góðum 

tengslum þessi þátttakandi nær við samstarfsmenn en áhugi hans á 

samskiptum við annað fólk og því sem er að gerast í umhverfinu hefur einnig 

hjálpað til. Aðrir þátttakendur voru líka í virkum félagslegum samskiptum við 

vinnufélaga sína. Sævar sem starfaði við matvælaiðnað hafði t.a.m. samskipti 

við fleiri á sínum vinnustað, en samstarfskonur sínar í eldhúsinu, enda stór 

vinnustaður og fólk mikið að rekast á hvert annað. Þessi félagslegu samskipti 

gáfu honum mikið og hann var mjög ánægður með að vera í kringum allt 

þetta fólk. Annar ungur maður sem starfar við skrifstofustörf átti líka í 

góðum félagslegum tengslum við samstarfsfólk sitt. Verkstjóranum hans 

fannst hann hafa góð og ,,mýkjandi― áhrif á alla starfsmenn en hann sagði: 

 
En það er líka, sko hann vekur dálítið svona upp hið góða í öllum. Það mætir 
kannski einhver með þennan fýlulega mánudagssvip kannski um morguninn, en 
svo kemur hann þarna og segir ,,veistu ég fór í leikhús í gær― og er svo glaður að 
það er ekkert hægt annað en að vera glaður líka. Hann er náttúrulega gleðispreðir 
eins og danskurinn segir. 
 

Persónuleiki og lundarfar þátttakenda voru því líka þýðingarmikill þáttur, 

sem átti hlut í velgengni þeirra í starfi og hafði áhrif á hvernig til tókst við 
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myndun félagslegra tengsla. Allir þátttakendur voru í góðum tengslum við 

vinnufélaga sína, þótt þau væru missterk. Þeir áttu það sammerkt að vera vel 

liðnir starfskraftar og stundum var tekið sérstaklega fram hversu áreiðanlegir 

þeir væru í starfi og gott að vinna með þeim. 

Erfiðleikar 

Þrátt fyrir að þátttakendum hafi almennt gengið vel í starfi höfðu sumir 

þeirra upplifað erfiðleika við að framkvæma ákveðin verkefni sem fólust í 

starfinu og aðrir höfðu upplifað samskiptaörðugleika við yfirmenn eða 

samstarfsfólk. Ef verkefni voru of krefjandi gat það leitt til vanmáttar og 

vanlíðanar eins og kom berlega í ljós hjá einum starfsmannanna þegar verk-

svið hans var enn að þróast og hann glímdi við verkefni sem honum fannst 

hann ekki ráða við. Verkstjórinn hans greindi svo frá: 
 

Það var hérna fyrst prófuðum við að láta hann raða upp myndböndum. Það var 
of erfitt og þá verður hann vansæll, ef hann er í einhverju verkefni sem honum 
finnst hann ekki ráða við, en aftur á móti er hann svo glaður þegar hann er í 
einhverju sem hann gerir hratt og örugglega eins og raða tímaritum í möppur og 
þannig.  

 

Þrír þátttakendur höfðu átt í erfiðleikum í starfi vegna þess að þeir höfðu 

ekki líkamlega burði til þess að sinna því. Þetta leiddi til þess að tveir þeirra 

hættu starfi. Rakel sagði upp af heilsufarsástæðum en hún sagði „lappirnar á 

mér voru ekki alveg að þola að standa svona mikið― og Huldu var sagt upp 

störfum við þrif vegna þess að hún réði illa við starfið. Þriðji þátttakandinn 

náði hins vegar að gera breytingar á vinnutilhögun sinni. Sá þáttakandi starf-

aði við matvælaiðnað og þurfti að bera hluti í vinnunni sem reyndist honum 

stundum erfitt vegna vöðvaslappleika, sérstaklega ef um þunga hluti var að 

ræða. Hann náði að aðlagast verkefnum með því að fara fleiri ferðir en taka 

minna í einu.  

Samskiptaörðugleikar geta komið upp á öllum vinnustöðum og voru þátt-

takendur engin undantekning hvað það varðaði. Þau vandamál sem upp 

komu voru þó öll leyst á farsælan hátt og ekki kom til neinna eftirmála. Rakel 

sem er á fimmtugsaldri, lenti í ósætti við verkstjórann sinn á fyrrverandi 

vinnustað. Hún sagði svo frá: 
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Það kom eitthvað smávegis upp á milli okkar, en við löguðum það bara. Við 
redduðum bara málunum. Það þýðir ekkert að vera með eitthvað svona…... Ég 
gat líka alltaf leitað til hennar ef það var eitthvað að.  

 

Þær leystu úr þessu fljótt og vel en Rakel kann vel að meta gott samstarf 

og vill ekki vera með óleystar deilur eða ósætti upp á borðinu. Annar þátt-

takandi sagðist tvisvar sinnum hafa orðið fyrir óþægilegri lífsreynslu á sínum 

vinnustað. Annað atvikið varð vegna misskilnings, en hitt vegna þess að sam-

starfskona hans var að tala um fötlun hans fyrir framan aðra, sem honum 

fannst mjög óþægileg upplifun. Þetta olli honum mikilli vanlíðan en hann fór 

og ræddi við viðkomandi konu sem sagði „að hún hafi ekkert meint með 

þessu eða eitthvað svoleiðis―. Þessi þátttakandi var afar meðvitaður um 

mikilvægi þess að leysa þurfi úr deiluefnum og ræða málin ef eitthvað liggur 

manni á hjarta.  

Samantekt 

Það að hafa vinnu skipti þátttakendur miklu máli bæði félagslega og andlega 

og var stór þáttur í lífi þeirra. Flestir þeirra þurftu á aðstoð annara að halda 

við fá vinnu en eftir að í starf var komið áttu þeir það sammerkt að vegna vel 

í starfi og samlagast vinnumenningunni vel. Þeir þættir sem stuðluðu að 

velgengni þátttakenda á almennum vinnustöðum voru margir og sam-

verkandi og má þar telja góða starfsaðlögun, stuðning samstarfsfólks og yfir-

manna, verkefni sem hæfðu getu þeirra og góð félagsleg samskipti við 

vinnufélaga. Erfiðleikar í starfi komu helst fram þegar verkefni voru of erfið 

eða í kjölfar samskiptaörðugleika. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til 

kynna að með réttum stuðningi getur fólk með þroskahömlun átt farsælan 

starfsferil á almennum vinnumarkaði, rétt eins og ófatlað fólk. 
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Upphaf notendastýrðar þjónustu á 
Íslandi 

 
Vilborg Jóhannsdóttir 
Freyja Haraldsdóttir 

Rannveig Traustadóttir 

 

Hefðbundin þjónusta við fatlað fólk er undir stjórn fagfólks sem metur 

þjónustuþörf og ákveður hvaða þjónusta er veitt, hvar, hvenær og hvernig. 

Fatlað fólk hefur mótmælt þessu fyrirkomulagi og bent á að það viti best 

sjálft hvaða þjónusta hentar og að eðlilegt sé að fatlað fólk stýri sjálft þeirri 

þjónustu sem það fær. Hugmyndafræðin að baki þessu er kennd við sjálfstætt 

líf og notendastýrða þjónustu. Hún 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. Í þessari grein 

verður sagt frá upphafi notendastýrðrar þjónustu á Íslandi með áherslu á 

hugmyndafræðilegar forsendur og núverandi stöðu mála. Sjónum verður 

beint að erlendum fyrirmyndum, þróun og uppbyggingu. Einnig verður 

reynsla þeirra sem hafa fengið notendastýrða persónulega aðstoð hér á landi 

skoðuð í ljósi hugmyndafræði um sjálfstætt líf. Grein þessi byggir á yfir-

standandi doktorsrannsókn Vilborgar Jóhannsdóttir um notendastýrða 

þjónustu á Íslandi og í nágrannalöndunum og rannsókn Freyju Haraldsdóttur 

sem hún vann að sumarið 2009 (Freyja Haraldsdóttir og Rannveig 

Traustadóttir, 2009) um reynslu þeirra sem hafa fengið notendastýrða 

persónulega aðstoð hér á landi en báðar rannsóknirnar eru unnar undir 

leiðsögn Rannveigar Traustadóttur. Freyja er jafnframt virkur þátttakandi í 

doktorsverkefni Vilborgar sem byggir á samstarfi við helstu frumkvöðla 

notendastýrðrar þjónustu. Í greininni er fjallað um nokkrar niðurstöður úr 

þessum rannsóknum og rýnt í hvaða lærdóm þar er að finna varðandi áfram-

haldandi þróun og uppbyggingu notendastýrðrar þjónustu hér á landi.  
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Kynning á rannsókn og samstarfi rannsakenda 

Megintilgangur doktorsrannsóknarinnar sem þessi grein byggir meðal annars 

á er að draga fram lykilþætti í stefnumörkun og innleiðingu á hugmyndafræði 

um sjálfstætt líf og notendastýrða þjónustu. Áhersla er lögð á að greina 

hugmyndafræðileg gildi og velgengni sem máli skiptir svo og forsendur, 

starfshætti og verkferla sem hvað best geta stuðlað að framkvæmd notenda-

stýrðrar þjónustu hér á landi. Í rannsókninni er upphaf, skipulag og fram-

kvæmd notendastýrðrar þjónustu á erlendum vettvangi skoðað í því skyni að 

læra af þeim aðilum sem eru framarlega á þessu sviði. Jafnframt því 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 niður-

staðna rannsóknarinnar. Rannsóknin byggist á eigindlegum aðferðum í anda 

rannsóknarhefðar starfendarannsókna og er gögnum safnað með viðtölum, 

þátttökuathugunum og hagnýtri viðmiðun. Rannsóknin byggir á virku sam-

starfi við helstu frumkvöðla notendastýrðrar þjónustu hér á landi sem og á 

erlendum vettvangi. Rannsóknarþáttur Freyju er mikilvægur liður í því 

samstarfi. Freyja fékk styrk frá Nýsköpunarsjóði námsmanna til að vinna að 

þessum hluta rannsóknarinnar, ásamt því að fá styrk frá Sjálfsbjörg, lands-

sambandi fatlaðra og MND félaginu. Þær niðurstöður sem hér eru kynntar 

byggja á viðtölum Vilborgar og Freyju við helstu frumkvöðla notendastýrðrar 

þjónustu hér á landi. Um er að ræða einstaklinga sem eru að berjast fyrir því 

að fá slíka þjónustu og einstaklinga sem eru þátttakendur í fyrstu tilraunum til 

notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar hér á landi, sem 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 rannsóknarinnar er tvíþætt. Annars vegar að skoða hversu vel 

þjónustan mætir þörfum notenda og hins vegar hversu vel hún samræmist 

alþjóðlegri hugmyndafræði um sjálfstætt líf og viðurkenndu verklagi við út-

færslu hugmyndafræðinnar. 

Upphaf hugmynda um sjálfstætt líf 

Fyrstu samtökin um sjálfstætt líf litu dagsins ljós árið 1972 í Bandaríkjunum. 

Maður að nafni Ed Roberts átti frumkvæðið að stofnun þeirra. Ed Roberts 

hafði fengið lömunarveiki fimm ára gamall og notaði hjólastól og öndunar-

tæki upp frá því. Líkt og annað ungt fólk stefndi Roberts á háskólanám og 
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sótti um inngöngu í háskólann í Berkeley í Kaliforníu. Umsókn hans var 

samþykkt en ekki Ed Roberts sjálfur. Rök skólans voru þau að ekki væri 

aðgengi fyrir fatlað fólk á háskólasvæðinu né á stúdentagörðum. Roberts lét 

sér ekki segjast og eftir mikla baráttu fékk hann að nota spítala háskóla-

svæðisins sem gistiaðstöðu. Í gegnum samtök fatlaðs fólks í Kaliforníu fékk 

hann svo tækifæri til þess að þjálfa, ráða og reka sitt eigið aðstoðarfólk 

(Crowe og Zola, 1983). Í kjölfarið gerðist Ed Roberts mikill baráttumaður á 

sviði borgaralegra réttinda fatlaðs fólks með áherslu á að rjúfa þá einangrun, 

forræðishyggju og undirokun sem það upplifði. Hugmyndafræðin sem þarna 

mótaðist hafði byltingarkenndar breytingar í för með sér og mikil áhrif á 

þróun þjónustu á alþjóðlegum vettvangi. Í breytingunum fólst að þjónustan 

skildi vera veitt fyrir allt fatlað fólk óháð skerðingu, kyni, kynhneigð, aldri, 

kynþætti og bakgrunni. Þjónustan skyldi vera rekin og stýrð af fötluðu fólki 

til að tryggja réttar áherslur. Einnig var talið mikilvægt að sú sérþekking sem 

yrði til myndi auðveldlega berast til annars fatlaðs fólks með ráðgjöf, upp-

lýsingum, jafningjastuðningi, sjálfshjálp og þjálfun (Evans, 2003). 

Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf 

Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf er byggð á félagslegum skilningi á fötlun 

sem leggur áherslu á að fjárhagslegar, umhverfislegar og menningarlegar 

hindranir leiði af sér fötlun fremur en líkamleg eða andleg skerðing 

einstaklings (Barnes, 2003). Félagslegur skilningur á fötlun felur ekki í sér af-

neitun á skerðingu einstaklings heldur dregur athyglina að mikilvægi 

félagslegra og menningarlega þátt í að skapa og viðhalda fötlun, og stuðlar 

þannig að umbyltingu í hugsunarhætti fólks og hvetur það til að beina 

sjónum að því sem hægt er að breyta í umhverfinu. Grundvallaratriði er, að 

sama hversu mikið fötluð manneskja er, á hún rétt á að komið sé fram við 

hana af virðingu og að hún hafi sömu réttindi og annað fólk í samfélaginu 

(Barnes og Mercer, 2006). Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf felur í sér að 

allar manneskjur óháð eðli og alvarleika skerðingar geta tekið eigin á-

kvarðanir ef þeim er gefið færi á því, hafa rétt til að hafa stjórn á eigin lífi og 

taka fullan þátt á öllum sviðum lífsins, þ.e. fjárhagslega, stjórnmálalega og 

menningarlega í samfélagi sem gerir öllum jafn hátt undir höfði (Barnes, 

2003). Kjarni hugmyndafræðinnar felur í sér kröfu um full borgaraleg réttindi 

og mannréttindi. Áhersla er lögð á að fatlað fólk geti ákveðið og valið hvað 

það vill, hvar það vill búa og hvernig, hvað það vill gera og hvernig það vill 

framkvæma það (Evans, 2003).  
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Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks kveður á um, í 19. 

grein, að fatlað fólk skuli lifa eðlilegu lífi og án aðgreiningar í samfélaginu 

(Sameinuðu þjóðirnar, 2007). Baráttusamtök fatlaðs fólks leggja áherslu á að 

eina leiðin til að uppfylla þessa grein og önnur skilyrði sáttmálans sé að veita 

þjónustu byggða á hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf.  

Staða mála á Íslandi 

Þrátt fyrir að hugmyndafræðin um sjálfstætt líf hafi farið eins og eldur um 

sinu víða um heim og verið það hreyfiafl sem þurfti til að innleiða nýja 

hugsun í þjónustu fyrir fatlað fólk á erlendum vettvangi, þá nær hún ekki 

fótfestu meðal baráttuhreyfinga fatlaðs fólks hér á landi fyrr en á allra síðustu 

árum. Ljóst er að vaxandi óánægja með þá þjónustu sem er í boði og skortur 

á mannréttinda hefur orðið til þess að hagsmunasamtök fatlaðs fólks fara að 

sameina krafta sína á grunni hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf og sjá þar 

leiðbeinandi viðmið til breytinga. Fram kemur hjá viðmælendum í rann-

sóknum okkar að fólk er orðið mjög þreytt á þjónustunni sem nú er veitt því 

í henni felist mikil forræðishyggja og læknisfræðileg sýn á fötlun. Þátt-

takendur í rannsókninni benda á að hún sé stofnanaleg og oft ekki í tengslum 

við raunverulegar þarfir fólks. Ekki séu miklir valkostir í boði, fólk verði að 

aðlaga sig að því sem boðið er upp á og neyðist til að þiggja úrræði sem það 

vill ekki. Jafnframt kemur fram að það skorti þekkingu á þeirri hugmynda-

fræði sem þjónustukerfinu beri að starfa eftir samkvæmt gildandi lögum og 

þekkingu á réttindum og skyldum fatlaðs fólks, og verið sé að beita vinnu-

brögðum stofnanatímabilsins við að útfæra nútímalega hugmyndafræði.  

Viðmælendur fagna umræðu um stofnun samtaka þar sem kjölfestan er 

hugmyndafræðin um sjálfstætt líf og að í krafti hugmyndafræðinnar skuli 

skapa fólki skilyrði til þess að hafa fulla stjórn á lífi sínu. Fram kemur að 

stjórnvöld hafi sýnt vilja og framsýni með því að tilgreina notendastýrða 

þjónustu sem ákjósanlegan valkost í stefnumiðum félagsmálaráðuneytisins 

um málefni fatlaðs fólks frá árinu 2006 (Félagsmálaráðuneytið, 2006). Í því 

samhengi kemur fram í skýrslu nefndar frá árinu 2007 sem félagsmála-

ráðherra fól að fjalla um notendastýrða þjónustu að gerðar hafi verið tilraunir 

með notendastýrða þjónustu eða ígildi hennar, þ.e. frekari liðveislu, síðast-

liðinn áratug (Félagsmálaráðuneytið, 2007). Ráðuneytið hefur þannig gefið 

svæðisskrifstofum heimild til þess að veita ákveðnum hópi notenda bein-

greiðslur, sem felast í því að notandinn fær fjármagn greitt beint til sín og 
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getur sjálfur ráðstafað fénu til að kaupa þá þjónustu sem hann þarf, yfirleitt í 

formi þess að ráða til sín aðstoðarfólk (Williams og Holman, 2006).  

Fram kom hjá þátttakendur í rannsókninni að ýmsir vankantar eru á þessu 

í framkvæmd, þannig virðist magn þjónustunnar vera tilviljanakennt og í 

sumum tilvikum eru samningar um beingreiðslur ekki samþykktir. Notendur 

eru ekki alltaf tilbúnir að samþykkja útreikninga svæðisskrifstofu þegar þeir 

eru í engu samræmi við það sem óskað er eftir. Í slíkum tilvikum á fólk því 

ekki annarra kosta völ en að halda sig við hefðbundna þjónustu en benda 

jafnframt á að sú þjónusta sé í algjörri andstöðu við hugmyndafræði notenda-

stýrðrar þjónustu. Máli sínu til stuðnings segja þeir að þjónustan sé byggð á 

hóplausnum og að valdið hvíli hjá kerfinu og starfsfólkinu. Sumir búa við 

þær aðstæður að geta ekki ráðið því hvenær þeir fara í bað eða hvort þeir 

borði heitan eða kaldan kvöldmat. Einn viðmælandi sagðist jafnframt oft 

þurfa að bíða lengi eftir þjónustunni og að hún einkennist mest af bið, 

virðingarleysi og ósveigjanleika. Hann segist oft þurfa að bíða lengi eftir að fá 

aðstoð við að komast á fætur eða að hátta á kvöldin. Hann leggur þunga 

áherslu á að notendur fái stuðning við að setja fram háleitar kröfur og mark-

mið. Hann segir marga sem búa við mjög slæma þjónustu ekki þora að láta í 

sér heyra. Fólk sé hrætt við að gagnrýna.  

Sjálfstætt líf á Íslandi 

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. Hún var haldin í 

Stokkhólmi í nóvember þetta sama ár. Við heimkomu var ráðstefnuförunum 

fengið það verkefni að hálfu hagsmunasamtaka fatlaðs fólks að leggja 

grunninn að stofnun Samtaka um sjálfstætt líf hér á landi. Samtökin voru 

formlega stofnuð þann 17. júní 2009. Samtökunum er stjórnað af fötluðu 

fólki. Kjölfestan er hugmyndafræði um sjálfstætt líf og í krafti hugmynda-

fræðinnar skuli skapa fólki skilyrði til þess að hafa fulla stjórn á lífi sínu og til 

þátttöku í samfélaginu. Tilgangur samtakanna er jafnframt að vinna að bættu 

lagaumhverfi og veita ráðgjöf og eftirlit (Samtök um sjálfstætt líf, 2009). Á 

dagskrá samtakanna er að koma á jafningjafræðslu með áherslu á að byggja 

upp þekkingu á hugmyndafræðinni meðal fatlaðs fólks þar sem hugmynda-

fræðin er notuð sem tæki til þess að skapa sjálfstætt líf, frelsi og fullveldi yfir 

lífi sínu. 
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Á sama tíma og verið var að leggja drög að stofnun samtaka sem hefðu 

það hlutverk að kynna hugmyndafræðina og leiðir við að útfæra hana var 

skipaður annar vinnuhópur um notendastýrða persónulega aðstoð (NPA) að 

frumkvæði Landssamtaka Þroskahjálpar og Sjálfsbjargar landssambands 

fatlaðra, í lok árs 2008. Hlutverk hópsins var að vinna að stofnun miðstöðvar 

sem starfrækir notendastýrða persónulega aðstoð sem byggir á hugmynda-

fræði um sjálfstætt líf fyrir allt fatlað fólk sama hver skerðing þess kann að 

vera. Grunnur hefur nú verið lagður að stefnumótun miðstöðvarinnar og 

verið er að leggja lokahönd á stofnskrá hennar. Samkvæmt stofnskrá skal 

miðstöðin aðstoða notendur í samræmi við hugmyndafræðina um sjálfstætt 

líf, annast starfsmannamál og skipulag þjónustunnar undir stjórn notandans, 

sinna jafningjafræðslu og ráðgjöf til notenda, fræðslu fyrir aðstoðarfólk og 

kynna hugmyndafræðina fyrir almenningi og stjórnvöldum. Starfsemin 

verður ekki rekin í ágóðaskyni en þarfnast rekstrarfjármagns í samræmi við 

umfang starfseminnar.  

Eftirsóttur valkostur  

Í viðtölum við þátttakendur kemur fram að flestir leggja svipaða merkingu í 

hugtakið notendastýrð þjónusta. Þeir tengja þessa nálgun við 

hugmyndafræðina um sjálfstætt líf og leggja þunga áherslu á að þjónustu-

formið sjálft verði að grundvallast á hugmyndafræðinni. Þátttakendur skil-

greina hugtakið sjálfstæði sem það að hafa stjórn á eigin lífi og fá tækifæri til 

fullrar þátttöku á öllum sviðum mannlífsins. Notandinn fái þá þjónustu sem 

hann óskar eftir þegar hann vill og þarfnast hennar og að þjónustan endur-

spegla þeirra vilja. Þau leggja öll áherslu á að með slíku fyrirkomulagi ráði 

notandinn því sjálfur hverjir veita þjónustuna, hvar og hvenær. Notandinn 

skilgreini sjálfur sínar þjónustuþarfir og fái fjármagnið í sínar hendur. Það 

kemur skýrt fram hjá viðmælendum að það þurfi að hugsa miklu víðar um 

þarfir og þjónustu. Þau leggja öll áherslu á að þetta snúist ekki bara um um-

önnunarþætti, heilsu og félagslegan stuðning heldur einnig um þætti eins og 

atvinnu, menntun, tómstundir og alla aðra þætti sem tilheyra því að lifa 

sjálfstæðu lífi. Um sé að ræða frelsi til athafna heima, í vinnu, í tómstundum 

og til að mennta sig. Í því samhengi minnir einn viðmælandi á að 

nauðsynlegt sé að ræða borgaraleg réttindi þegnanna og jafnframt skyldur 

þeirra. Hann leggur áherslu á að mikilvægt sé að gleyma ekki skyldunum því 

annað sé virðingarleysi við fatlað fólk. Viðmælendur okkar tala flest um að 

þessi nálgun þjónustu feli í sér mikla viðhorfsbreytingu gagnvart fötluðu fólki 
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og að það þurfi að efla væntingar fatlaðs fólks og tryggja að raddir þeirra 

heyrist.  

Notendastýrð þjónusta: Væntingar og reynsla  

Viðmælendur okkar hafa þurft að heyja harða baráttu fyrir því að fá þjónustu 

til að geta lifað eðlilegu lífi. Samskipti við þjónustukerfin virðast þung í 

vöfum og takmarkaður vilji er af þeirra hálfu til þess að ræða um samstarf á 

milli kerfi og við fatlað fólk. Einn af frumkvöðlunum segir að fatlað fólk 

þurfi að hafa fyrir því að fá notendastýrða þjónustu, hún sé ekki einn af 

valmöguleikunum í núverandi kerfi enda vanti lagastoð. Fjármagni sé veitt til 

notendastýrðrar þjónustu á grundvelli laga um frekari liðveislu og verulega 

skorti á að starfsfólk kerfisins þekki kjarnann í hugmyndafræðinni um 

sjálfsætt líf. Þeir sem fá notendastýrða þjónustu í dag verða að bera alla 

ábyrgð á rekstri þjónustunnar. Engan stuðning sé að fá hjá kerfinu við að 

reka hina notendastýrðu persónulegu aðstoð. Allir viðmælendur segja að 

stöðugt þurfi að berjast fyrir því að fá nægilegt fjármagn til þess að hægt sé 

að standa sómasamlega að öllum kostnaði. Margir töldu sig ekki hafa fengið 

stuðning nema frá fjölskyldu og vinum við að ná samningum við kerfið. 

Einungis einn viðmælandi fékk aðstoð frá ráðgjafarmiðstöð og nokkrir frá 

öðrum frumkvöðlum. Niðurstöður sýna að engin leiðsögn er í boði fyrir 

notendur hvað varðar það nýja hlutverk að vera vinnuveitandi og halda utan 

um sitt aðstoðarfólk. Margir nefna mikilvægi þess að hafa val um það hvort 

þau sinni rekstrar- og starfsmannaþættinum sjálf að fullu eða hluta, eða fái 

aðra til að sinna þeim þáttum. Þá nefndu nokkrir viðmælenda mikilvægi þess 

að virkt gæðaeftirlit verði til staðar og að það þurfi að grundvallast á skýrum 

mælikvörðum.  

Persónuleg aðstoð  

Flestir viðmælendur voru sammála um mikilvægi þess að þróa sterkt 

aðstoðarmannakerfi og að huga þurfi vel að menntun og undirbúningi 

aðstoðamanna. Grundvallaratriði sé að þeir búi yfir góðri þekkingu á hug-

myndafræðinni. Flestir viðmælendur lögðu áherslu á jafningjafræðslu þar sem 

notendur þjónustunnar sjá sjálfir um fræðsluþáttinn. Nokkrir leggja áherslu á 

að notendur deili ekki aðstoðarmanni og að mikilvægt sé að para saman 

notendur og aðstoðarmenn út frá aldri og áhugamálum. Jafnvel þó að bein-
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greiðslur hafi komist á hjá ákveðnum viðmælendum okkar hafa þeir þurft að 

fá aðstoð frá fjölskyldum sínum sem virðist hafa áhrif á samskipti innan 

fjölskyldunnar og kippa þeim sem koma að henni úr réttum hlutverkum, 

þ.e.a.s. að fjölskyldumeðlimir eru þá einnig í hlutverki aðstoðarfólks og fag-

aðila. Fram kemur að fatlað fólk upplifir sjálf sig í kjölfarið sem byrði á 

vinum og ættingjum og hafi samviskubit yfir að þiggja þjónustu frá þeim. 

Slíkt getur haft neikvæð áhrif á heimilisbraginn og fjölskyldulífið þar sem ein-

staklingurinn upplifir vanlíðan yfir ósjálfstæðinu og því hversu háður hann er 

fjölskyldumeðlimum og vinum.  

Með beingreiðslunum telja viðmælendur að þjónustan hafi færst nær því 

að mæta þörfum þeirra og um leið nær því að uppfylla skilyrði hugmynda-

fræðinnar um sjálfstætt líf. Notendur fá greiðslur frá svæðisskrifstofu og 

sveitarfélagi, ræður sjálft sitt aðstoðarfólk og þjálfar það. Kostir þessa telur 

fólk vera að geta stjórnað þjónustunni sjálft, valið fólk til starfa, ráðið hvar 

og hvenær aðstoðin er veitt og hvaða verk eru unnin. Einnig kom fram 

ánægja með að þetta gefur kost á einkalífi þar sem notendur hafa þá aðstoð 

til að komast þangað sem þeir vilja og gera það sem þeir vilja óháð fjölskyldu 

og vinum. Notendur upplifðu aukið sjálfstæði og frelsi þegar aðstoðin er til 

staðar og einnig að heimilislífið breytist til muna því viðmælendur upplifa sig 

þá í réttum hlutverkum gagnvart fjölskyldu, vinum, maka o.fl. Samviskubitið 

yfir að þurfa fá aðstoð frá fjölskyldu dvínar þar sem viðkomandi hefur 

aðstoð frá fólki sem fær laun fyrir að ganga í þau verk sem þarf. Það kemur 

einnig fram í viðtölunum að með notendastýrðri persónulegri aðstoð upplifir 

fólk sig síður eða ekki fatlað, finnst það vera fært um að gegna hvaða 

hlutverki sem er og takast á við allt sem lífið hefur upp á að bjóða.  

Niðurlag 

Fatlað fólk gerir í vaxandi mæli kröfu um að notendastýrð þjónusta, 

grundvölluð á hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf og sterkri lagastoð, verði 

fyrr en síðar raunhæfur valkostur í þjónustunni fyrir alla þá sem þurfa á henni 

að halda. Ljóst er að sú atburðarrás og þróun sem hefur átt sér stað hér á 

landi á undanförnum misserum er tilkomin vegna forystu og frumkvæðis 

hagsmunasamtaka fatlaðs fólks. Enda er það grunntónn hugmyndafræðinnar 

að forystan komi frá grasrótinni, en ekki fagfólki, og að hugmyndafræðin 

verði kjölfestan í allri innleiðingu og framkvæmd. Eins og einn af 

frumkvöðlum notendastýrðrar þjónustu á Norðurlöndum, Adolf Ratzka 

(2005), bendir á þá er hugmyndafræðin um sjálfstætt líf ekki yfirlýsing fatlaðs 
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fólks um að það vilji gera allt sjálft án aðstoðar frá öðrum eða sækist eftir að 

lifa í einangrun. Hugmyndafræðin er krafa um að hafa val og stjórn á daglegu 

lífi en slíkt þykir sjálfsagt fyrir ófatlað fólk. 

Niðurstöður rannsókna okkar sýna að það hefur kostað fatlað fólk mikla 

baráttu að fá beingreiðslur. Þátttakendur fagna samt sem áður þeim skrefum 

sem félags- og tryggingamálaráðuneytið hefur tekið með því að vinna að 

þróun notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar. Notendur finna sterkt fyrir 

breytingum eftir að þeir hafa fengið beingreiðslur, jafnvel þó þær mæti ekki 

þörfinni til fulls. Frelsið fólks til athafna eykst og notendur komast sinna 

ferða óháðir stofnannabundinni þjónustu eða fjölskyldu og haft aukna stjórn 

á eigin lífi. Allir viðmælendur töldu afar mikilvægt að haldið yrði áfram að 

þróa þjónustu í samræmi við hugmyndafræðina um sjálfstætt líf hér á landi 

og gera notendastýrða persónulega aðstoð aðgengilega öllu fötluðu fólki. 

Þátttakendur í rannsókninni bentu einnig á mikilvægan þátt fötlunarfræða við 

Háskóla Íslands í að kynna nýjar hugmyndir um fötlun og áherslur í mal-

efnum fatlaðs fólks hér á landi, og bentu á að við áframhaldandi upp-

byggingu þyrfti að treysta enn frekar samstarf samtaka fatlaðs fólks og 

fötlunarfræða.  
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Health behaviour: 
The connection between information behaviour 

and healthy lifestyle  
 

Ágústa Pálsdóttir 

 

Many of the diseases burdening the Icelandic population as well as other 

western populations have a strong lifestyle component, e.g., unhealthy diet, 

lack of physical exercise, smoking and alcohol consumption (Public Health 

Institute of Iceland, 2007; World Health Organization, 2005). Furthermore, 

the importance of making the right behavioural choices for maintaining 

health and the joint responsibility of individuals and society in this matter 

have been emphasised (Ásgeirsdóttir, 2004; Wikler, 2002). This article 

presents results from a wider study where the main aim is to examine the 

developement in health and lifestyle information behaviour in Iceland from 

2002 to 2007. By doing so it is hoped that a better understanding can be 

gained of how people belonging to different social groups are able to benefit 

from information about health and lifestyle. The focus here will be on 

findings about the connection between purposive information seeking in 

2007 and health behaviour, which is diet and exercise. Purposive information 

seeking is defined as a behaviour where individuals experience a lack of 

knowledge and act on it by seeking information (Wilson, 2000). Health and 

lifestyle refer to the personal lifestyle choices made by people normally 

thought of as healthy and the impact this can have on their health and 

wellbeing (Pálsdóttir, 2009a). 

Methods 

Data collection 

The sample for the study consists of 1.000 people at the age of eighteen to 

eighty, randomly selected from the National Register of Persons in Iceland. 

The data were gathered as a postal survey during the spring 2007, response 

rate was 47%, which is satisfactory for statistical analysis (Babbie, 1979). The 
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characteristics of the participants sex, age and education division were com-

pared with population parameters derived from Statistics Iceland (2007), see 

Table 1. 

 

Table 1. Characteristics of  the participants, compared with the population in 

2007 

 
 

As can be seen in Table 1, inspection of confidence intervals revealed 

that the distribution of age falls within the 95% confidence limits for three 

out of five age groups, however, fewer of the youngest age group (18-29) 

and the oldest group (60-80) responded compared with the population. The 

sample was therefore deemed to be representative of the Icelandic pop-

ulation regarding age distribution. Inspection of the confidence intervals 

shows that sex does not quite reflect the population. The distribution of 

educational level was measured as the highest level of education completed. 

Three levels were distinguished: primary school includes those who have 

finished compulsory education (ten years of education); secondary education 

(fourteen years) includes those who have completed vocational training, or 

secondary school; and university education. The ratio of people with 

secondary education is representative of the population. However, the ratio 

Demographic 

characteristics

Sample % (raw 

number)

Variation % Confidence 

interval

Population % (raw 

number)

Sex

Men 45.9   (215) +/- 4.5 41.4-50.4 51.3 (114.424)

Women 54.1   (253) +/- 4.5 49.6-58.6 48.7 (108.437)

Total 100% (468) 100% (222.861)

Age 

18-29 16.9     (79) +/- 3.4 13.5-20.3 24.2   (53.970)

30-39 18.9     (88) +/- 3.6 15.3-22.5 19.8   (44.148)

40-49 20.4     (96) +/- 3.7 16.7-24.1 20.3   (45.174)

50-59 17.6     (82) +/- 3.5 14.1-21.1 17.0   (37.914)

60-80 26.2   (123) +/- 4.0 22.2-30.2 18.7   (41.655)

Total 100% (468) 100% (222.861)

Education

Primary 27.0    (127) +/- 4.0 23.0-31.0 33.4    (74.435)

Secondary 42.2    (197) +/- 4.5 37.7-46.7 40.3    (89.813)

University 30.8    (144) +/- 4.2 26.6-35.0 26.3    (58.613)

Total 100%  (468) 100% (222.861)
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of people with university education does not quite reflect the population and 

the ratio of people with primary school education does not represent it, with 

more people with university degree and fewer with primary school degree re-

sponding to the questionnaire, compared with the population.  

Measurements 

Socio-demographic information. This includes variables identified in previous 

studies in relation to both health behaviour and information behaviour. 

Among these are: sex, age, marital status, geographical residence, and in-

come. Based on the results of previous analysis of the data, three of the vari-

ables will be used in this analysis: sex, age and education. 

Purposive information-seeking clusters was examined by asking: ―Have you 

sought information about health and lifestyle in any of the following 

sources‖? A five-point response scale was used (Very often – Never), where 

1 is the lowest activity level and 5 is the highest. A list of 22 information 

sources was presented in the questionnaire and respondents´ asked to give 

an answer about every source on the list. The information sources were 

grouped into four information channels, named Media, Health specialists, 

Internet and Interpersonal sources. Total mean scores were computed for 

each channel. The information channels were tested for internal reliability, 

using Cronbach‘s alpha. In all cases Cronach‘s alpha proved satisfactory: for 

Media it was 0.93; for Health specialists it was 0.83; for Internet it was 0.87; 

and for Interpersonal sources it was 0.84. The cluster division is further 

validated by testing the clusters behaviour according to a number of in-

formation behaviour variables; however, these findings will not be presented 

her.  

Healthy lifestyle behaviour. The respondents were asked about their diet and 

physical exercise. Dietary behaviour was examined by asking four questions 

about consumption of fruit and vegetables. The questions were on an 8-

point response scale (Never – More than twice a day). Physical exercise was 

examined by asking how often participants exercise so that they get 

breathless, their heartbeat gets stronger or they sweat. A 5-point response 

scale was used (Three times a week or more – Never). 
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Data analysis 

Cluster analysis was used to determine how the participants formed distinct 

groups, based on their purposive information seeking. Cluster analysis is a 

multivariate statistical procedure for exploring data sets and attempting to 

reorganize them into relatively homogeneous clusters, to minimize within-

group variation and maximize between-group variation. The intention is for 

each group to consist of objects resembling each other in some respect while 

being as different from objects in other groups as possible (Aldenderfer & 

Blashfield, 1984; Everitt, Landau & Leese, 2000). This method can provide a 

perspective on the data different from traditional analysis of sociodemo-

graphic variables (Everitt et al., 2000; Pors, 2003). 

K-means cluster analysis, based on Euclidian distances, was used. The k-

means method has the advantage of not requiring individuals to be ir-

revocably allocated to a cluster. To improve the statistical fit of the solution, 

individuals are reassigned iteratively to clusters until each person is closer to 

the mean of their cluster than to any other cluster mean (Everitt et al., 2000). 

This method is therefore likely to create more homogeneous clusters than, 

e.g., hierarchical clustering methods. The k-means method requires the 

number of clusters to be specified beforehand. For theoretical reasons a 

four-cluster solution was drawn by using the Iterate and Classify option 

within SPSS, version 11 (Aldenderfer & Blashfield, 1984; Everitt et al., 2001; 

Pálsdóttir, 2009b). To further test for statistically significant differences 

across the clusters a post-hoc test (Tukey) was conducted for each of the 

twenty-two information sources and statistical differences in the total mean 

scores across the clusters examined.  

The health behaviour of the clusters was examined by using ANOVA to 

analyse the relationship between the clusters and (1) the variables of diet, and 

(2) the variable physical exercise. A post-hoc test (Tukey) was conducted to 

examine which of the four clusters differ significantly.  

Results 

Based on participants' health and lifestyle and purposive information seeking 

in 22 information sources, four clusters were drawn by cluster analysis, see 

Table 2.  
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Table 2. Number of  cases in the clusters 

 
 

The clusters were called (1) Passive, (2) Moderately passive, (3) 

Moderately active and (4) Active, with reference to their purposive in-

formation seeking activity in 2002. Although the Moderately active cluster 

was found to seek information more often than the Moderately passive 

cluster in 2002 the difference across the clusters was relatively small. In the 

present study this had changed and the Moderately passive cluster now seeks 

information more often than the Moderately active cluster. However, for 

reasons of comparison it was decided to keep the names of the clusters as 

they were in 2002.  

Purposive Information Seeking Activity of the Clusters 

In order to assess the clusters purposive information seeking activity in the 

channels Media, Health specialists, Internet and Interpersonal sources, total 

mean scores were computed for each information channel and post hoc tests 

(Tukey) performed to examine statistical differences across the clusters. 

Table 3 presents an overview of the total mean scores, point range is 1-5, 

where 1 is lowest and 5 is highest. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cluster 1 148

Cluster 2 52

Cluster 3 105

Cluster 4 84

Valid cases 389

Missing cases 46
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Table 3. Purposive information seeking activity across the clusters 

 
 

A cluster mean is significantly different from another mean (Tukey, 

p<0.05) if they have different superscripts. A cluster mean with two 

superscripts is not statistically different from the means of two of the other 

clusters. For example, for information seeking in Interpersonal sources the 

Moderately passive cluster is marked as bc which means that the cluster does 

not differ significantly from the Moderately active cluster and the Active 

cluster, but a statistically significant difference exists across the Moderately 

passive cluster and the Passive cluster.  

As Table 3 shows, the Passive cluster is the one that seeks information 

least often and the Active cluster seeks information most often. The Mod-

erately passive cluster seeks information significantly more often than the 

Moderately active cluster in the channels Health specialists and Internet but 

the Moderately active cluster seeks information more often in Media.  

Healthy Lifestyle Behaviour 

Results from ANOVA show that the clusters differ significanty regarding 

their consumtion of fruits (F(3,385)=6.39, p<.001), salad or shredded 

vegetables (F(3,384)=13.67 p<.001), other raw vegetables (F(3,384)=14.57, 

p<.001) and vegetables that has been boiled or warmed up (F(3,384)=4.69, 

p<.005), see Table 4 (1 is lowest and 8 highest). Results about physical 

exercise also show that the clusters differ significantly (F(3,383)=3.50, 

p<.05), see Table 4 (1 is lowest and 5 highest).  

 
 

 

 

 

Information channels Passive cluster Moderately passive

cluster

Moderately active

cluster    

Active cluster

Media     
1.68

a   
2.21

 b   
3.09

 c   
3.47

 d

Health specialists     
1.60

 a   
2.93 

c
 2.35

 b   
3.03 

c

Internet     
1.29

 a   
2.08

 b  
1.31

 a   
2.90

 c

Interpersonal sources     
2.15

 a   
3.63

 b c  
3.30

 b   
3.89

 c
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Table 4. Health behaviour across the clusters 

 
 

As can be seen from Table 4, of the four clusters the dietary behaviour of 

the Passive cluster is the least healthy and the behaviour of the Moderately 

passive cluster is the most healthy (Tukey, p<.05). The Passive cluster is the 

one that exercise the least often of the four clusters and the Active cluster 

the most often (Tukey, p<.05). The behaviour of the Moderately passive and 

Active clusters can therefore be considered to be more healthy than the be-

haviour of the other two clusters.   

Discussion 

The article presents findings from a study were the main aim is to examine 

the developement in health and lifestyle information behaviour in Iceland 

from 2002 to 2007. The focus here is on the connection between parti-

cipants purposive information seeking activity within in a broad network of 

22 information sources, which were grouped into four information channels: 

Media, Health specialists, Internet and Interpersonal sources, and their 

health behaviour, which is diet and physical exercise.  

Former studies have examined health information seeking in relation to 

sociodemographic variables and found e.g. a connection with education 

(Beier & Ackerman, 2003; Fox & Fallows, 2003; Pálsdóttir, 2005), sex 

(Connell & Crawford, 1988; Fox & Fallows, 2003; Pálsdóttir, 2005) and age 

(Beier & Ackerman, 2003; Connell & Crawford, 1988; Fox & Fallows, 2003; 

Pálsdóttir, 2005). In order to provide a perspective on the data which is dif-

ferent from this traditional analysis of sociodemographic variables, the 

current study used k-means cluster analysis to group the respondents into 

four distinct clusters, based on their purposive information seeking activity 

(Everitt et al., 2000; Pors, 2003).  

Health behaviour Passive cluster Moderately 

passive cluster

Moderately 

active cluster

Active 

cluster

Fruits 4.61
 a

5.71
 c

4.98
 a b

5.34
 b c

Salad/shredded vegetables 3.94
 a

5.08
 b

4.61
 b

4.83
 b

Other raw vegetables 3.46
 a

4.81
 c

4.16
 b

4.31
 b c

Boiled or warmed vegetables 3.07
 a

3.81
 b

3.37
 a b

3.30
 a

Physical exercise 3.30
 a

3.40
 a b

3.57
 a b

3.73
 b
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The findings show that the Active and Moderately passive clusters sought 

more information about health and lifestyle and that these two clusters also 

behaved in a more healthy way than the Passive and Moderately active 

clusters. The findings therefore indicate that the Active and Moderately 

passive clusters are better able to take advantage of the information environ-

ment by way of purposive information seeking than the Passive and Mod-

erately active clusters.  
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Þyngd, líkamsmynd og lífsánægja 
íslenskra skólabarna 

 
Ársæll Arnarsson 

Þóroddur Bjarnason 

 

Ofþyngd barna er vaxandi vandamál á Íslandi eins og víða annars staðar. 

Rannsóknir hafa sýnt að hún tengist aukinni áhættu á fjölmörgum kerfis-

sjúkdómum, eins og blóðfituhækkun, skertu sykurþoli, háþrýstingi og 

snemmkominni æðakölkun (Berenson, Srinivasan, Wattigney og Harsha, 

1993; Berenson o.fl., 1998; Mahoney, Burns og Stanford, 1996). Samkvæmt 

nýrri norskri langtímarannsókn á um 230 þúsund einstaklingum, eykur offita 

á unglingsárum til muna hættuna á ótímabærum dauðsföllum á fullorðins-

árum. Þeir karlar sem voru í þyngsta fjórðungi hópsins á unglingsárum voru 

þannig í þrefalt meiri hættu á að deyja úr hjartasjúkdómum og konurnar í 

sama þyngdarflokki voru í fjórfalt meiri hættu. Þá var þessi hópur einnig í 

tvöfalt meiri hættu á að deyja úr ristilkrabba, öndunarfærasjúkdómum sem og 

að verða bráðkvaddir (Bjørge, Engeland, Tverdal og Smith, 2008). En það 

eru ekki einungis líkamlegu afleiðingarnar sem eru alvarlegar, heldur einnig 

þær sálrænu sem eru bæði mikilvægar og víðtækar (Ebbeling, Pawlak og 

Ludwig, 2002; Gibson o.fl., 2008). Rannsóknir sýna að börn allt niður í fimm 

ára gömul geta orðið mjög upptekin af eigin líkamsþyngd og viljað grennast. 

Þessar hugsanir eru fóðraðar af aukinni vitund almennings um offitu-

faraldurinn sem nú ríður yfir og hafa leitt af sér auknar áhyggjur en einnig 

fordóma meðal barna um líkamsmynd og þyngd, sem síðar meir getur leitt af 

sér átraskanir og minni sjálfsvirðingu (Cave, 2009).  
Í þessari rannsókn er skoðað sambandið milli líkamsþyngdarstuðuls (body mass index 
– BMI), lífsánægju, líkamsmyndar og afstöðu þeirra til þess að fara í megrun.  
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Efniviður og aðferðir 

Notuð voru gögn frá hinni alþjóðlegu rannsókn „Health Behaviour in 

School-aged Children―, en árið 2006 var spurningalisti þeirrar könnunar 

lagður fyrir 11.813 íslensk börn í 6., 8. og 10. bekk.  

Líkamsþyngdarstuðull (kg/m2), var reiknaður út frá svörum við 

spurningunum: „Hversu þung(ur) ert þú án fata?― og „Hversu há(r) ert þú á 

sokkleistunum?― Þátttakendum var skipt í fjóra hópa á grundvelli líkams-

þyngdarstuðuls; undirþyngd, eðlileg þyngd, ofþyngd og offita. Stuðst var við 

skilgreiningu Cole, Bellizzi, Flegal og Diets (2000) sem er stöðluð miðað við 

aldur og kyn (sjá töflu 2).  

Ein af spurningum HBSC-listans varðar huglægt mat þátttakenda á eigin 

þyngd og afstöðu þeirra til þess að fara í megrun. Spurningin er svo-

hljóðandi: „Ert þú í megrun eða ert þú að reyna að létta þig á annan hátt?― 

Svarmöguleikarnir eru fjórir: a) Nei, þyngd mín er í lagi, b) Nei, ég þyrfti að 

þyngjast, c) Nei, en ég þyrfti að léttast og d) Já, ég er að reyna að léttast. 

Lífsánægja þátttakenda (Cantril, 1965) var metin með sjónhendingar-

kvarða (visual analog scale). Fyrirmælin voru svohljóðandi: „Hér er mynd af 

stiga. Efst í stiganum er talan ‗10‘ sem táknar besta hugsanlega lífið sem þú 

gætir átt og neðst er talan ‗0‘ sem táknar versta hugsanlega lífið sem að þú 

gætir átt. Hvar í þessum stiga er líf þitt núna? Merktu í reitinn hjá þeirri tölu 

sem lýsir lífi þínu best―.  

T-próf var notað til að reikna mun milli kynja, en ANOVA með Scheffe-

eftirprófi milli aldurshópa. Pearsons-fylgnistuðullinn var reiknaður til að 

skoða sambandið milli lífsánægju og líkamsþyngdarstuðuls. 

Niðurstöður 

Tafla 1 sýnir lýsandi greiningu á helstu breytum. Þátttakendur skiptust 

nokkuð jafnt eftir kyni og aldri. Rúmlega þrír fjórðu hlutar úrtaksins voru 

innan eðlilegra marka í líkamsþyngdarstuðli, sem reiknaður var út frá alþjóð-

legum aldurs- og kynjastöðluðum viðmiðum (Cole o.fl., 2000). Tæplega 5% 

töldust í undirþyngd, en um 19% voru of þung eða of feit samkvæmt sömu 

viðmiðum. Miðað við úrvinnslu á öðrum spurningum úr HBSC-listanum, var 

óvenju algengt að þátttakendur svöruðu ekki spurningum um hæð og þyngd, 

eða að svörin væru ótrúverðug (afgerandi útlagar). Þannig fást nothæf svör 

frá 10.003 nemendum af þeim 11.813 sem fengu listann í hendurnar (84,7%). 

Alls voru 51% svarenda ánægðir með eigin líkamsþyngd en tæpum 11% 
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fannst þeir vera of grannir. Um 22% nemendanna voru í megrun þegar 

könnunin var framkvæmd og að auki töldu tæp 16% sig þurfa að léttast. Lífs-

ánægja nemendanna mæld á tíu punkta sjónhendingarkvarða reyndist í 

flestum tilfellum fyrir ofan miðju og einungis rúmlega 7% mátu lífsánægju 

sína minni. 

 

Tafla 1. Lýsandi greining á helstu breytum rannsóknarinnar (fjöldi og hlutfall) 

 

 

Fjöldi Hlutfall

Strákar 5.807 50,7%

Stelpur 5.647 49,3%

Sjöttti 3.770 32,9%

Áttundi 3.825 33,4%

Tíundi 3.855 33,7%

Undirþyngd 457 4,6%

Eðlileg 7.622 76,2%

Ofþyngd 1.552 15,5%

Offita 372 3,7%

Nei, þyngd mín er í lagi 5.875 51,1%

Nei, ég þyrfti að þyngjast 1.232 10,7%

Nei, en ég þyrfti að léttast 1.811 15,8%

Já, ég er að reyna að léttast 2.570 22,4%

≤ 2 294 2,6%

3-4 540 4,7%

5-6 1.444 12,7%

7-8 4.173 41,3%

9-10 4.414 38,7%

Ertu í megrun eða ertu að reyna að létta þig á annan hátt?

Kyn

Bekkur

Líkamsþyngdarstuðull (BMI)

Lífsánægja (frá 1 til 10)
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Tafla 2 sýnir líkamsþyngdarstuðul eftir aldri og kyni, auk samanburðar við 

aldurs- og kynjastöðluð viðmið (Cole o.fl., 2000). Meðal líkamsþyngdar-

stuðull þátttakenda var 19,9 (SD 4,8). Líkamsþyngdarstuðull strákanna var 

marktækt hærri t(5,499; 10050) = 0,000, auk þess sem aukningin með aldri 

var einnig marktæk milli aldurshópa F(2, 10044) = 327,601, p = 0,000.  

 

Tafla 2. Líkamsþyngdarstuðull eftir aldri og kyni 

 

Tafla 3 sýnir kynjaskiptingu miðað við skilgreiningar Cole o.fl. (2000) á 

útreikningum á líkamsþyngdarstuðli. Algengara var að stúlkur væru í undir-

þyngd eða í eðlilegri þyngd. Strákar voru hinsvegar frekar of þungir eða of 

feitir. Engu að síður sker hlutfallsleg breyting í fjölda of þungra stelpna í 

augun. Tvöfalt fleiri stelpur teljast of þungar í 10. bekk miðað við 6. bekk. 

Strákum sem flokkast annað hvort sem of feitir eða í undirþyngd, fækkar 

hlutfallslega með aldri. Stelpum sem eru of feitar fjölgar hinsvegar með 

aldrinum. Í 10. bekk eru 23% stelpna og stráka of þung eða of feit. 

 

Tafla 3. Túlkun á líkamsþyngdarstuðli skipt eftir aldri og kyni 

 

Tafla 4 sýnir tengsl útreiknaðs líkamsstuðuls og afstöðu þátttakenda til 

megrunar (líkamsmynd), skipt eftir kyni. Greinilegur munur er á milli kynja í 

flestum flokkum. Slétt 56% stráka voru sáttir við þyngd sína, en það sama 

Meðaltal Efri mörk 

undirþyngdar

Neðri mörk 

ofþyngdar

Neðri mörk 

offitu

Strákar

6. bekkur 18,6 14,9 21,2 26

8. bekkur 20,2 15,9 22,6 27,6

10. bekkur 21,5 16,8 23,9 28,9

Stelpur

6. bekkur 18,0 14,8 21,7 26,7

8. bekkur 19,8 15,8 23,3 28,6

10. bekkur 20,9 16,7 24,4 29,4

Strákar Stelpur Strákar Stelpur Strákar Stelpur

Undirþyngd 5,1% 6,9% 3,6% 5,1% 2,6% 4,6%

Eðlileg þyngd 77,2% 79,5% 75,5% 79,3% 74,4% 72,2%

Ofþyngd 12,5% 11,3% 16,1% 13,1% 18,9% 19,8%

Offita 5,2% 2,3% 4,8% 2,5% 4,1% 3,4%

10. bekkur6. bekkur 8. bekkur



Þyngd, líkamsmynd og lífsánægja… 319 
 

  

átti við um 46% stelpna. Tvöfalt fleiri strákar (14,3%) en stelpur (6,8%) töldu 

sig þurfa að þyngjast, en mun fleiri stúlkur en strákar töldu sig þurfa að 

léttast (19% á móti 13%) eða voru í megrun þegar könnunin var lögð fyrir 

(28% á móti 17%). Strákar í öllum flokkum þyngdar eru líklegri til að vera 

sáttir við sína þyngd. Stelpur í undirþyngd eru líklegri til að vilja eða vera að 

reyna að léttast heldur en strákar, 11,2% á móti 4,3%. Strákar í eðlilegri 

þyngd eru mun sáttari við sína þyngd en stelpur í sama flokki. Alls eru 40% 

stúlkna í eðlilegri þyngd annað hvort að íhuga eða eru í megrun. Strákar í 

öllum þyngdarflokkum eru líklegri en stelpur til að segjast þurfa að þyngja 

sig, en stelpur í öllum þyngdarflokkum eru hins vegar mun líklegri til að vera 

í megrun. Strákar í undirþyngd eða í eðlilegri þyngd, eru miklu ólíklegri til 

þess að vera að hugsa um að létta sig, en enginn munur er milli kynjanna 

meðal þeirra sem eru of þung og of feitir strákar eru í raun líklegri til að vera 

að spá í að léttast. 

Í töflu 4 er einnig áhugavert að skoða hlutfall þeirra krakka sem eru í 

undirþyngd en eru engu að síður að megra sig eða finnst þeir ættu að gera 

það. Þetta á við um 4,3% stráka í undirþyngd og 11,2% stelpna. Þá er einnig 

athyglivert að minnihluti krakka í undirþyngd vilja þyngjast. Á sama hátt er 

rétt að benda á að 26,7% stráka og 14,8% stelpna sem flokkast sem of feit, 

eru sjálf þeirrar skoðunar að þyngd þeirra sé í lagi eða að þau þurfi að 

þyngjast enn frekar. 

 

Tafla 4. Útreiknaður þyngdarstuðull og afstaða til megrunar 

 

 

Tafla 5 sýnir tengsl milli flokka líkamsþyngdarstuðuls, kyns og lífsánægju 

mældri á sjónhendingarkvarða frá 0 til 10. Að meðaltali mátu þátttakendur 

ánægju sína með lífið 7,7 (SD 2,0) af 10 mögulegum. Veik en marktæk neik-

væð fylgni reyndist vera milli líkamsþyngdar og lífsánægju þátttakenda (r=-

0,15; p=0,000). Sérstaklega er athyglivert að stúlkur í undirþyngd segjast 

ánægðastar með lífið, þó munurinn sé hvorki mikill né marktækur. 
 

Ertu í megrun? Strákar Stelpur Strákar Stelpur Strákar Stelpur Strákar Stelpur

Nei, þyngd mín er í lagi 53,7% 51,5% 64,3% 53,7% 28,4% 13,0% 21,6% 14,1%

Nei, ég þarf að þyngjast 42,0% 37,2% 16,6% 6,6% 2,0% 0,3% 5,1% 0,7%

Nei, en ég þarf að léttast 1,1% 4,1% 9,4% 17,9% 26,2% 26,5% 23,7% 19,3%

Já, ég er að reyna að léttast 3,2% 7,1% 9,7% 21,8% 43,4% 60,2% 49,6% 65,9%

Undirþyngd Eðlileg þyngd Ofþyngd Offita

Útreiknaður líkamsþyngdarstuðull (BMI)
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Tafla 5. Tengsl líkamsþyngdarstuðuls við lífsánægju 

 

Ályktun 

Líkamsþyngdarstuðull reyndist hærri hjá eldri þátttakendum og drengjum. Í 

10. bekk telst um 23% beggja kynja vera of þung eða of feit. Þetta eru háar 

tölur bæði þegar horft er til þess að fólk fitnar frekar með aldrinum og þess 

að réttmætisrannsóknir benda frekar til þess að tíðni ofþyngdar og offitu í 

spurningalistakönnunum eins og þessari sé vanætluð frekar en hitt. Í 

rannsókn eins og þessari, sem byggir mat sitt á hæð og þyngd á svörum 

skólabarna við spurningalista, er nákvæmni mælinga augljóslega nokkur 

takmörk sett. Það er hinsvegar einfaldlega ógerningur að mæla hæð og þyngd 

12 þúsund skólabarna á fyrirlagningardeginum. Engu að síður er nauðsynlegt 

að gera sér einhverja grein fyrir hugsanlegri mæliskekkju. Í rannsóknum á 

fullorðnum er algengara að konur segi sig vera léttari en raun er á og það 

sama á við um ofþunga eða of feita einstaklinga og þá sem eru í megrun 

(Jeffery, 1996; Spencer, Appleby, Davey og Key, 2002; Shapiro og Anderson, 

2003). Í rannsókn Goodman, Hinden og Khandelwal (2000) á 12-17 ára 

börnum á aldrinum, þar sem bornar voru saman raunmælingar á hæð og 

þyngd annars vegar og svör á spurningalistum hins vegar, kom í ljós sterk 

fylgni á milli (r = 0,9). En hinsvegar vanmátu stúlkur að jafnaði þyngd sína 

um 1 kíló og drengir um 200 grömm. Það olli því að aðeins var hægt að 

greina 72% of feitra barna í þeirri rannsókn út frá svörum við spurningalista. 

Réttmæti þessara mælinga hefur einnig verið athugað fyrir HBSC-spurninga-

listann sem notaður er í okkar rannsókn. Í úrtaki 418 velskra skólabarna voru 

borin saman svör við spurningum um þyngd og hæð við raunmælingar á 

sömu breytum (Elgar, Roberts, Tudor-Smith og Moore, 2005). Í ljós kom há 

fylgni, en engu að síður vanmátu börnin þyngd sína um að meðaltali hálft 

kíló. Of feit og of þung börn voru líklegri til slíks, sem og þau sem voru 

óánægð með líkamsþyngd sína. Þess ber þó að geta að börnin vanmátu 

Strákar 

Meðaltal (SD)

Stelpur 

Meðaltal (SD)

Undirþyngd 7,9 (1,8) 8,1 (1,8)

Eðlileg þyngd 7,9 (1,8) 7,9 (1,8)

Ofþyngd 7,6 (1,8) 7,2 (1,9)

Offita 7,0 (2,3) 6,4 (2,6)
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einnig hæð sína, sem dregur þá væntanlega að einhverju leyti úr áhrifum 

vanmatsins á þyngdinni þegar líkamsþyngdarstuðullinn er reiknaður.   

Megranir og áhyggjur af líkamsþyngd eru svo almennar meðal kvenna að 

sumir fræðimenn brúka nú hugtakið „viðtekin óánægja― (normative discontent) 

til að lýsa viðhorfi meginþorra kvenna til eigin líkamsþyngdar. Þá má halda 

því fram að kunnátta í megrunarfræðum sé orðin ein af grundvallar-

ærnisviðum nútímakvenna og árangur í megrun sé orðinn fastbundinn við 

sjálfsvirðingu unglingsstúlkna. Með því að ná stjórn á þessari grundvallar-

þörf, upplifir einstaklingurinn stjórn á eigin lífi og þannig verður fjöldi 

tapaðra kílóa mælikvarði á sjálfsvirðingu. Þegar vel gengur að hafa stjórn á 

eigin líkamsþyngd eykst sjálfsvirðingin, en þegar matarlystin verður stjórnlaus 

hrynur hún. Ef sjálfsvirðing er tengd stjórn líkamsþyngdar á þennan hátt og 

megranir virka eins sjaldan og raun ber vitni, þá er ekki að furða að þeir sem 

eru í megrun hafi litla sjálfsvirðingu. Enda bendir okkar rannsókn til þess að 

stúlkur í undirþyngd séu ánægðari en aðrar. Tengsl lífsánægju við líkams-

þyngdarstuðul eru þó fráleitt eins sterk eins og búast mætti við. 

Samanburðarrannsóknir á of þungum körlum og konum sýna að karlar 

eru marktækt ánægðari með líkama sinn þrátt fyrir að hafa hærri líkams-

þyngdarstuðul (Grilo og Masheb, 2005). Sömuleiðis hafa strákar yfirleitt mun 

minni áhyggjur af þyngd sinni en stelpur, þó að sífellt stærra hlutfall þeirra 

hafi slíkar áhyggjur (Braun, Sunday, Huang og Halmik, 1999). Í okkar 

rannsókn eru stúlkur líklegri en strákar til að vera í megrun (28% á móti 

17%) eða telja sig þurfa á henni að halda (19% á móti 13%). Hinsvegar 

virðast íslenskar unglingsstúlkur vera síður í megrun en jafnöldrur þeirra 

vestanhafs, en þar hafa rannsóknir sýnt að 60-80% séu í megrun á hverjum 

tíma (Emmons, 1996; Story o.fl., 1991). 

Þó megrun sé vissulega æskileg fyrir þá sem eru of þungir og geti forðað 

fólki frá ýmsum sjúkdómum tengdum offitu, þá gefur geysi há tíðni megrana 

meðal ungra kvenna tilefni til varúðar. Þannig hafa megranir sterka fylgni við 

sveiflur í líkamsþyngd sem rannsóknir sýna að er áhættuþáttur kransæða-

sjúkdóma (Lee og Paffenbarger, 1992). Að sjálfsögðu eru megranir einnig 

áhættuþáttur fyrir alvarlegar átraskanir eins og anorexíu og búlemíu (Garner, 

1993; Wilson, 1993). Talið er að tengsl séu milli megrana og lítillar sjálfs-

virðingar auk annarra neikvæðra sálrænna þátta (French og Jeffery, 1994). 

Auk þessa hafa rannsóknir sýnt að þeir nemendur sem segjast vera í megrun 

eru líklegri til að reykja (French, Perry og Leon, 1994) og nota áfengi eða 

fíkniefni (Killen, Barr-Taylor, Telch og Robinson, 1987). Megrun getur 

einnig fylgt pirringur, einbeitingarskortur, svefntruflanir, tíðatruflanir, 

vaxtarstöðvun, seinkaður kynþroski og næringarskortur (Mallick, 1983).  
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Rannsóknir hafa sýnt að of feit börn eru líklegri til að fara í megrun, hafa 

áhyggjur af líkamsþyngd sinni, reyna að stjórna matarinntöku og eru 

óánægðari með líkama sinn heldur en börn í eðlilegri þyngd (Vander og 

Thelen, 2000). Börnin láta sér ekki nægja að vera óánægð með líkama sinn, 

heldur sjást meðal þeirra einkenni átraskana eins og það að þau halda í við sig 

í mat, sýna lotugræðgi og jafnvel kasta upp. Þannig hafa rannsóknir sýnt að 

um 7% barna í 3.-6. bekk flokkast með einkenni anorexíu (Maloney, 

McGuire, Daniels og Specker, 1989) og að um 13% barna í 6.-8. bekk upp-

fylla greiningamerki um átraskanir sem ekki eru frekar tilgreindar (Childress, 

Brewerton, Hodges og Jarrell, 1993). Í kanadískri rannsókn kom í ljós að 

13% stúlkna á aldrinum 12-14 ára uppfylltu greiningamerki um átröskun og 

16% stúlkna 15-18 ára. Fjórðungur stúlknanna sagðist vera í megrun, 15% 

sögðust hafa upplifað stjórnlausa lotugræðgi, 8% höfðu kastað upp og 2% 

notuðu megrunarlyf. Okkar niðurstöður sýna að 4,3% stráka og 11,2% 

stelpna sem eru í undirþyngd eru samt sem áður annað hvort að reyna að 

léttast eða telja sig þurfa að léttast. Þetta háa hlutfall kallar á umræðu um 

nauðsyn skimunar á átröskunum meðal barna og unglinga.     

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar eru því þær að stór hluti íslenskra 

skólabarna er of þungur. Of þung börn eru í langflestum tilvikum meðvituð 

um eigin þyngd og eru að reyna að vinna í því að létta sig. Þau úrræði sem 

börnin hafa virðast hinsvegar harla gangslítil. Á hinn bóginn virðist fjöldi 

barna hafa ástæðulausar áhyggjur af þyngd sinni. Af þeim börnum sem eru í 

eðlilegri þyngd telur einn af hverjum fimm strákum og tvær af hverjum fimm 

stelpum sig vera of þung. Af þeim sem eru í undirþyngd telja einn af tuttugu 

strákum og ein af hverjum tíu stelpum sig vera of þungar. Mikilvægt er að 

leitað verði leiða til þess að takast á við offituvanda þeirra barna sem við 

hann eiga að stríða án þess að ýta undir ranghugmyndir barna í eðlilegri 

þyngd eða undirþyngd um holdafar sitt. 
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Alzheimers-sjúkdómurinn sem er algengasta tegund heilabilunar hefur verið 

mikið rannsakaður enda er tíðni sjúkdómsins stöðugt að aukast með breyttri 

aldursskiptingu í hinum vestræna heimi. Samkvæmt evrópskri allsherjar-

greiningu virðist algengi heilabilunar vera rúmlega 6% hjá fólki 65 ára og 

eldra og eykst tíðni sjúkdómsins mjög með auknum aldri. (Lobo o.fl., 2000).  

Rannsóknir á sjúkdómnum hafa að miklu leyti einkennst af líffræðilegum 

og læknisfræðilegum (biomedical) athugunum þar sem frekari ljósi er varpað á 

erfðafræðilegan og taugafræðilegan grunn sjúkdómsins. Töluvert er um 

rannsóknir á vitrænum þáttum sjúkdómsins eins og minnisskerðingu, 

málstoli, verkstoli og túlkunarstoli. Athuganir á ýmsum fylgikvillum sjúk-

dómsins, eins og geðrænum einkennum, færniskerðingu og hegðunarvanda-

málum, hafa þó einnig fengið sitt rými og árið 1996 var búið til regnhlífar-

hugtakið „Geð- og atferlisröskun í heilabilun‖ (Behavioural and psychological 

symptoms in dementia, Finkel o.fl., 1996). Það sem einkennt hefur þessa rann-

sóknarhefð er að upplýsinga er venjulega aflað frá aðstandendum sjúklinga 

eða fagaðilum sem koma að umönnun. Ástæðan fyrir þessu er sú að margir 

telja frásagnir frá sjúklingunum sjálfum ótraustar vegna þeirrar vitrænu 

skerðingar sem einkennir sjúkdóminn.  

Á síðastliðnum áratug hafa rannsakendur í auknum mæli byrjað að gera 

sér grein fyrir mikilvægi þess að skoða upplifun á því að greinast með 

Alzheimers-sjúkdóm út frá sjónarhorni sjúklinganna sjálfra. Þó er ekki mikið 

um birtar rannsóknarniðurstöður á þessu sviði. Flestar þær rannsóknir sem 

hafa verið gerðar notast við eigindlega (qualitative) aðferðafræði því bæði 

hentar sú aðferð vel á sviði sem er lítt rannsakað og einnig telja sumir rann-
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sakendur að megindleg (quantitative) rannsóknaraðferð sé illa nýtanleg þegar 

þátttakendur eiga við vitræna skerðingu að etja. Varðandi seinna atriðið hafa 

þó verið skiptar skoðanir og einhverjar niðurstöður eru þess efnis að þeir 

sem ekki eru langt gengnir í Alzheimers-sjúkdómnum geti vel skilið staðlaða 

spurningalista og svarað þeim á áreiðanlegan máta (t.d. Logsdon, Gibbons, 

McCurry og Teri,  2002). En hvort sem notast er við eigindlega eða 

megindlega aðferðafræði benda þær fáu rannsóknir sem beinst hafa að upp-

lifun sjúklinganna sjálfra til þess að svör fólks séu nothæf þrátt fyrir vitræna 

skerðingu.  

Eins og áður sagði er þetta tiltölulega nýtt rannsóknarsvið og birtar 

rannsóknir því fáar. Það sem einkennir þetta svið er því brotakennd þekking 

þar sem upplifun á sjúkdómnum er skoðuð útfrá mörgum hliðum eins og t.d. 

bjargráðum, lífsgæðum, heilsutengdum lífsgæðum, innsæi, persónuþáttum og 

líðan.  

Reynsla Alzheimers-sjúkra hefur verið könnuð í tengslum við bjargráð í 

nokkrum eigindlegum rannsóknum og hefur þá verið leitast við að finna 

ákveðið þema út frá svörum þátttakenda og síðan búið til nokkurs konar 

líkan (model) sem er byggt á því. Ein slík rannsókn var gerð af Clare (2002) og 

er vert að geta hennar því að ólíkt öðrum rannsakendum hefur hún leitast við 

að sannreyna líkanið sitt í öðrum rannsóknum. Rannsóknin byggðist á 

svörum 12 þátttakenda sem höfðu allir verið nýlega greindir með 

Alzheimers-sjúkdóm. Samkvæmt Clare reynir fólk að aðlagast og kljást við 

sjúkdóm sinn á tvennan hátt. Annars vegar miðast bjargráðin við að viðhalda 

þeirri sjálfsmynd sem að fólk hefur haft og hins vegar að aðlaga sjálfs-

myndina að nýrri reynslu. Innan þessara flokka er margs konar hegðun og 

raðast hún á ákveðna samfellu frekar en að falla á afgerandi hátt í annan 

hvorn flokkinn. Í rannsókninni kom fram að þátttakendur virtust hafa meiri 

tilhneigingu til að notast við bjargráð sem miðuðu að því að halda í 

sjálfsmynd sína. Stuðningur við þetta líkan fékkst í rannsókn Pearce, Clare og 

Pistrang (2002) þar sem þátttakendur voru 20 karlar sem nýlega höfðu verið 

greindir með Alzheimers-sjúkdóm. Clare bætti svo við líkanið ári seinna 

(Clare, 2003) þar sem hún sýnir fram á tengsl bjargráða og innsæis og skoðar 

aðlögun einstaklinga í víðu samhengi útfrá vitrænum, líkamlegum og félags-

legum þáttum og útfrá reynslu, skoðunum og bakgrunni einstaklinga. Þetta 

viðamikla líkan um bjargráð og innsæi var líka þróað út frá eigindlegri 

aðferðafræði eins og lýst er hér að ofan og hefur það verið prófað í nokkrum 

rannsóknum. Til dæmis kom það í ljós að staðsetning fólks á samfellunni 

sem lýst var hér að ofan virðist tengjast skori á innsæiskvörðum á þann hátt 

að þeir sem nota bjargráð sem miða að því að viðhalda fyrri sjálfsmynd 
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virðast vera með minna innsæi en þeir sem reyna að aðlaga sjálfsmyndina að 

nýrri reynslu (Clare, Wilson, Carter, Roth og Hodges, 2002).  

Upplýsingar um þá reynslu að greinast með alvarlegan sjúkdóm eins og 

Alzheimers verða aldrei tæmandi ef þeirra er aðeins aflað frá aðstandendum 

og fagaðilum því að um huglægt mat er að ræða sem aðeins einstaklingurinn 

sjálfur getur veitt. Til þess að auka skilning á sjúkdómnum og til að hægt sé 

að bæta þjónustu og meðferð við þennan sjúklingahóp er því mikilvægt að 

skoða reynslu og upplifun út frá sjónarhorni sjúklinganna sjálfra.  

Tilgangur þeirrar rannsóknar sem hér er kynnt er að bæta úr þessari 

vöntun með því að athuga reynslu fólks sem hefur nýlega verið greint með 

Alzheimers-sjúkdóm. Rannsóknin er fyrsta sinnar tegundar hér á landi. 

Leitast verður við að skoða flesta þá þætti sem varða reynslu fólks af sjúk-

dómnum og reynt verður að fá sem nákvæmastar upplýsingar. Samkvæmt því 

er rannsóknarspurningin svo hljóðandi: Hver er upplifun og reynsla fólks af 

því að greinast með Alzheimers-sjúkdóm?  

Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru 5 konur og 5 karlar á aldrinum 63 til 79 ára (M = 71,80 

ára, SD = 5,10). Þátttakendur höfðu greinst með Alzheimers-sjúkdóminn allt 

að 12 mánuðum fyrir viðtalið (M = 3,90 mánuðir, SD = 3,78). Fimm þátt-

takendur greindust mánuði fyrir viðtalið, tveir greindust fjórum mánuðum 

fyrir það, einn greindist sex mánuðum fyrir það, einn átta mánuðum fyrir það 

og einn greindist ári fyrir viðtalið. Meirihluti þátttakenda (8) var giftur, en 

hinir voru fráskildir (2). 

Nokkur skilyrði voru fyrir þátttöku. Allir þátttakendur þurftu að hafa 

verið greindir með Alzheimers-sjúkdóminn á minnismóttöku Landakots og 

hafa komið þangað ásamt aðstandanda. Þátttakendur máttu ekki sýna 

frábendi fyrir lyfjameðferð við Alzheimers-sjúkdómnum og MMSE (Mini-

Mental State Examination) gildi allra þátttakenda þurfti að vera 20 stig eða yfir.  

 

Rannsóknarsnið og mælitæki  

Rannsóknin var að hluta til forrannsókn þar sem kannaður var fýsileiki þess 

að leggja spurningalista fyrir þennan sjúklingahóp. Fjórir spurningalistar voru 

lagðir fyrir þátttakendur en sökum þess hve fáir þáttakendur voru verða 

tölulegar niðurstöður úr listunum ekki birtar hér.  
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Sá hluti rannsóknarinnar sem er greint frá hér var eigindlegur og var 

notast við viðtalsgreiningu. Spurningarnar sem notaðar voru í viðtali við við-

mælendur kölluðust krossgötuspurningar og var viðtalið hálf-opið (semi 

structured). Krossgötuspurningarnar voru settar saman af Erlu Grétarsdóttur 

og Jóni Snædal og byggðist spurningavalið á fyrri rannsóknum á þessu sviði 

og reynslu Erlu og Jóns af Alzheimers-sjúkdómnum. Reynt var að spyrja um 

flesta þá þætti sem talið var að flokkuðust undir reynsluheim þeirra sem 

nýlega hafa greinst með Alzheimers-sjúkdóm. Spurningarnar skiptast í fimm 

yfirþætti; einkenni og almennar breytingar, athafnir daglegs lífs, sambönd og 

samskipti við aðra, upplýsingar og þjónusta og merkingu sjúkdómsins. Við-

talið var hljóðritað og síðan afritað og að lokum þemagreint.  

Framkvæmd 

Byrjað var á að skoða sjúkraskrár til að finna þátttakendur sem uppfylltu 

inntökuskilyrðin. Því næst var haft samband við aðstandanda og athugað 

með grundvöll fyrir þátttöku sjúklings í rannsókninni. Ef aðstandandi taldi 

það vera í lagi var sent kynningarbréf til sjúklings og aðstandanda. Að 

nokkrum dögum liðnum var haft samband við sjúkling og aðstandanda til að 

ákveða stund og stað fyrir viðtalið. Eftir að skrifað hafði verið undir upplýst 

samþykki var viðtalið tekið af sálfræðingi og stóð í um einn og hálfan til tvo 

klukkutíma. Því næst voru spurningalistarnir fjórir lagðir fyrir.  

Niðurstöður  

Einkenni og almennar breytingar 

Tilgangurinn með þessum hluta viðtalsins var að fá upplýsingar um hvaða 

einkennum af Alzheimers-sjúkdómi viðmælendur fyndu fyrir og hvernig 

breytingar hefðu orðið á lífi viðmælenda eftir greininguna.  

Mikill meirihluti talaði um að finna nánast ekki fyrir neinum einkennum 

af Alzheimers-sjúkdómi og að lífið hefði ekkert breyst. Einn viðmælandi 

sagði: „En ég skil ekki sko afhverju ég finn ekki fyrir þessu― og annar sagði: 

„Ég finn ekkert fyrir því, ég er oft að spekúlera í því hvað ég er eiginlega að 

taka inn, töflur við hverju―? Þegar fólk var spurt nánar út í einkennin og 

breytingar kom þó í ljós að einhverjar breytingar höfðu orðið. Algengast var 

að fólk talaði um minnisskerðingu eða málstol, sumir nefndu að þeir fyndu 

fyrir óöryggi innan um fólk og hefðu því dregið sig í hlé félagslega, örfáir 

töluðu um vanlíðan sem fólst aðallega í kvíða, áhyggjum og ergelsi og í einu 

tilfelli var talað um framtaksleysi og ósjálfstæði. 
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Mikill minnihluti viðmælenda viðurkenndi strax, án þess að það þyrfti að 

spyrja nánar út í ákveðnar breytingar, að lífið hefði vissulega breyst við að 

greinast með Alzheimers-sjúkdóm. 

Þegar viðmælendur voru spurðir um hvað þeir hefðu gert til að reyna að 

aðlagast þessum breytingum sögðust nánast allir ekkert hafa gert til að 

aðlagast enda var ekki mikið um að fólk fyndi fyrir breytingum.  

Athafnir daglegs lífs 

Markmiðið með þessum hluta viðtalsins var að fræðast um hugsanlegar 

breytingar hjá viðmælendum á ýmis konar athöfnum daglegs lífs eftir að hafa 

greinst með Alzheimers-sjúkdóm.  

Nánast allir viðmælendur töluðu um að áhugamálin hefðu ekkert breyst. 

Þeir fáu sem höfðu orðið varir við breytingar á virkni og áhugamálum tengdu 

þær ekki við Alzheimers-sjúkdóm. Þeir tengdu breytingarnar frekar við 

aukinn aldur og það að vera hættir að vinna. Aðeins tveir töluðu um ein-

hverja breytingu á virkni sem þeir gátu tengt við Alzheimers-sjúkdóm. Sú 

breyting fólst aðallega í almennu framtaksleysi hjá þeim þannig að þeir áttu 

erfitt með að hafa sig í hlutina. 

Aðeins einn viðmælandi var enn í vinnu og sagðist hann finna fyrir meira 

óöryggi í vinnunni. 

Allir viðmælendur svörðu því neitandi að sjúkdómurinn hefði breytt ein-

hverju um löngun eða getu þeirra til að keyra bíl. Þrátt fyrir það kom í ljós að 

meira en helmingur keyrði mjög lítið eða nánast ekkert. Fólk hafði ávallt 

aðrar skýringar en áhrif sjúkdómsins fyrir því að það var hætt að keyra. Eftir-

farandi brot úr viðtalinu er dæmi um aðrar skýringar:  
 

Rannsakandi: Segðu mér annað, ertu eitthvað að keyra? 
Viðmælandi: Nei konan keyrir, en ég er nýbúinn að, skal ég segja þér, endurnýja 
ökuskírteinið 
Rannsakandi: En finnst þér þessi sjúkdómur hafa breytt einhverju um löngun 
þína til að keyra? 
Viðmælandi: Nei nei ég er bara ánægður, ég vil að hún keyri hérna í Reykjavík. 
Hún er nú Ísfirðingur sko. Vill að hún kynnist umferðinni og öllu svona, þá getur 
hún, ef maður hrekkur upp af, notað bílinn.... 
 

Nánast allir viðmælendur vildu meina að Alzheimers-sjúkdómurinn hefði 

engu breytt um getuna til að sjá sjálfir um fjármálin. Sumir misskildu þó 

spurninguna og lögðu áherslu á að þeir ættu ekki í neinum fjárhags-

erfiðleikum. Þegar spurt var hvort að að ábyrgð á heimilisstörfum hefði 

breyst í kjölfar greiningarinnar svöruðu allflestir því neitandi.  
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Sambönd og samskipti 

Í þessum hluta viðtalsins var tilgangurinn sá að heyra frá viðmælendum hvort 

að breytingar hefðu orðið á samböndum og samskiptum þeirra við annað 

fólk eftir að þeir greindust með Alzheimers-sjúkdóm.  

Af þeim átta viðmælendum sem áttu maka talaði meirihluti þeirra um að 

engar breytingar hefðu orðið á sambandi við maka eftir greiningu. Einn við-

mælandi sagði: „Nei nei, við höfum bara ekki breytt einu eða neinu. Við 

lítum bara á þetta svona eins og ég hafi kannski fótbrotnað eða eitthvað―. 

Þeim sem nefndu einhverjar breytingar fannst breytingarnar vera jákvæðar. 

Helst var talað um að maki sýndi meiri stuðning en áður, væri betri við við-

komandi og fylgdist meira með viðkomandi. Þegar spurt var um hjálplega og 

óhjálplega hegðun frá makanum í kjölfar greiningarinnar átti fólk erfitt með 

að nefna eitthvað sérstakt. Það sem nefnt var sem hjálplegt var að makinn 

talaði við viðkomandi um sjúkdóminn og að makinn stjórnaði ferlinu, væri 

ákveðinn og fylgdist vel með viðkomandi.  

Nánast allir töluðu um að engin breyting hefði orðið á samskiptum við 

fjölskylduna og ef einhver breyting hafði orðið var hún til batnaðar, helst á 

þann hátt að fjölskyldan sýndi meiri stuðning. Í aðeins einu tilviki var talað 

um neikvæða breytingu og þá tengdist hún vantrausti. Einum viðmælanda 

fannst dóttir sín vantreysta sér og fylgjast of mikið með sér sem kom meðal 

annars fram í því að hún vildi alltaf koma með inn til læknisins. Samskipti 

flestra við vini og kunningja virtust hafa minnkað með tímanum en það hafði 

ekkert með greininguna að gera heldur frekar breytingu á samskiptamynstri í 

þá átt að umgangast mun meira börn og barnabörn. Sumir töluðu um að 

engin breyting væri á þessum samskiptum því vinir og kunningjar vissu ekki 

um greiningu. Ef vinir vissu var þó heldur engin breyting sem fólk tók eftir 

eins og eftirfarandi dæmi ber vott um: „Það hafa allir tekið þessu vel og 

ekkert fjarlægst eða neitt. Það er ekkert―.  

Þegar spurt var um viðbrögð annarra við því að heyra af Alzheimers 

greiningunni var lang algengasta svarið að viðbrögðin frá öðrum væru annað 

hvort lítil sem engin eða jákvæð. Þannig töluðu sumir um að viðbrögð 

fjölskyldunnar hefðu verið lítil og að ekkert hefði breyst. Það virtist vera 

vegna þess að viðmælendur virtust sjálfir gera lítið úr sínum sjúkdómi og 

ræða hann sem minnst. Einnig talaði fólk um að maki og fjölskylda virtust 

ekki ræða við viðkomandi um sjúkdóm nema hann sjálfur vildi það og þótti 

fólki vænt um það. Annað sem var nefnt voru jákvæð viðbrögð sem voru 

aðallega í formi mikils stuðnings og væntumþykkju eins og eftirfarandi 

viðtalsbrot ber vitni um.  
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Rannsakandi: Hvernig brást fjölskyldan við þegar þau fengu að vita af þessu?  
Viðmælandi: Bara stóð allt saman, það komu allir krakkarnir mínir á hérna á 
Landakot. Það hefur allt að segja, ég á alveg yndisleg börn og systkini líka. Allir 
dáðust að því hve börnin mín voru flott að koma hingað á spítalann. 
 

Aðeins í einu tilviki var talað um að maki hefði orðið og væri sorg-

mæddur og í einu tilviki að viðkomandi fyndi fyrir vorkunnsemi frá vinum og 

kunningjum. 

Þó að ekki hafi verið spurt um viðbrögð viðmælenda sjálfra við því að fá 

þessa greiningu þá voru nokkrir sem tjáðu sig um það. Algengast var að fólk 

sagði að sér hefði brugðið mikið við að fá greiningu og að hún hefði komið 

eins og þruma úr heiðskíru lofti. Það sjónarmið kom þó líka fram að 

viðkomandi bjóst við þessari greiningu og fann fyrir ákveðnum létti við að fá 

staðfestinguna, eða eins og einn viðmælandi orðaði það: „Já ég er bara fegin, 

og ég ætla mér að reyna það sem hægt er, ef eitthvað er hægt að seinka 

þessu―. 

Viðmælendur voru líka spurðir um skoðun sína á því að segja öðrum frá 

því að þeir hefðu greinst með Alzheimers-sjúkdóm. Um helmingur við-

mælendanna hafði ekki sagt öðrum frá greiningu og var oftast viðkvæðið að 

engin ástæða væri til að segja öðrum frá, því að það væri í rauninni ekki frá 

neinu að segja, viðkomandi var ekki að finna fyrir neinum einkennum. Milli 

línanna mátti lesa ákveðna vörn hjá viðmælendum, þeir vilja ekki gera mikið 

úr þessu við aðra. Eða eins og einn viðmælandi orðaði það: „Nei nei, ég hef 

ekkert verið að segja frá, þetta er ekkert til þess að tala um―. Einn við-

mælandi treysti sér ekki til þess að segja öðrum frá og annar vildi ekki að fólk 

almennt séð vissi af þessu þó að viðkomandi treysti sínum nánustu fyrir 

þessum upplýsingum. Það var áberandi á meðal karlanna að þeir sögðu 

börnunum ekki sjálfir frá heldur sá konan um það. Tæplega helmingur við-

mælanda sagðist ekki eiga í vandkvæðum með að segja frá greiningu og væri 

opinn fyrir því að tala um sjúkdóminn. Eftirfarandi viðtalsbrot er dæmi um 

þetta sjónarmið:  
 

Rannsakandi: Ætlarðu þér að segja fólki frá þessu, eða hvernig hefurðu hugsað 
þér þetta? 
Viðmælandi: Sko ég hef nú ekki lagt það niður fyrir mig hvernig maður...en ef að 
það mundi nú eitthvað ásækjast á mann þá verður maður náttúrulega að gera 
það, því það náttúrulega er tómur barnaskapur að vera að leyna einhverju svona. 
Mér finnst það vera svona dálítið vanhugsað að gera það ekki ef það fer að taka 
eftir því sko. 
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Upplýsingar og þjónusta 

Tilgangurinn með þessum hluta viðtalsins var að fá innsýn í það hversu sáttir 

viðmælendur væru með þær upplýsingar sem þeir höfðu fengið um Alz-

heimers-sjúkdóminn og hugmyndir þeirra um þjónustu í kjölfar 

greiningarinnar. 

Langflestir höfðu fengið litlar sem engar upplýsingar um sjúkdóminn og 

höfðu ekki sóst sjálfir eftir upplýsingum. Flestir vildu ekki vita neitt meira um 

sjúkdóminn á þessu stigi málsins. Dæmi frá einum viðmælanda ber þessu 

sjónarmiði glöggt vitni: „Ég veit ekki hvort það myndi bæta eitthvað að vita 

meira. Kannski verð ég bara hræddari ef ég fengi meiri upplýsingar. Það 

borgar sig nú ekki að spyrja um alla skapaða hluti sko―. 

Það bar einnig á því að fólk setti allt sitt traust á lækninn sinn og lyfin og í 

sumum tilvikum leit út fyrir að fólki fyndist það ekkert eiga að vera að skipta 

sér neitt af ferlinu, þetta væri mál læknisins. Eftirfarandi viðtalsbrot er dæmi 

um þetta:  
 
Rannsakandi: Þannig þú hefur ekkert núna þörf fyrir meiri upplýsingar? 
Viðmælandi: Nei nei, ekkert við það að gera, við tölum ekkert um það, ég þarf 
bara að treysta á lækninn og búið sko. Og annað hvort gengur þetta og ef ekki, 
og ef það gengur ekki þá er spurning hvort maður þurfi að leita eitthvað annað 
eða… og ég mundi þá láta lækninn um það, ég hef ekkert vit á þessu. Mér dettur 
ekki í hug að skipta mér af. 

 

Engum viðmælanda hafði verið boðin nein þjónusta í kjölfar greiningar-

innar og voru þeir allir sammála um að þeir þyrftu ekki á neinni þjónustu að 

halda á þessu stigi málsins. Viðmælendur sögðust vera duglegir að gera allt 

sjálfir og voru hræddir um að aukin þjónusta myndi ýta undir sjúkdóms-

geringu. Eins og einn viðmælandi sagði:  
 

Nei og ég þarf enga þjónustu, ég vil bara nota mínar aðferðir á meðan ég get og 
ég er viss um að það frekar seinkar sjúkdómnum en hitt. að vera virkur. Að fara 
að láta þjónusta mig, nei ég get gert ýmis verk. 

 

 Annar viðmælandi lýsti yfir svipaðri skoðun „Nei ég held það myndi gera 

mig verri. Ég held ég mundi fara að hugsa að ég væri meiri sjúklingur―. 

Eina þjónustan sem sumir viðmælendur gátu hugsað sér voru stuðnings-

hópar fyrir nýgreinda Alzheimers-sjúklinga, sem er reyndar þjónusta sem að 

ekki er enn í boði. Allir viðmælendur voru ánægðir með þá þjónustu sem þeir 

fengu á minnismóttöku Landakots en voru þó ekki mjög vel að sér hvaða 

þjónusta stóð þeim til boða þegar spurt var nánar út í það.  



Upplifun á Alzheimers-sjúkdómi… 333 
 

  

Merking sjúkdómsins 

Í þessum viðtalshluta var tilgangurinn sá að heyra frá viðmælendum hvernig 

þeir hugsa almennt séð um Alzheimers-sjúkdóminn eða hvaða merkingu 

sjúkdómurinn hefur í þeirra huga.  

Fólk átti áberandi erfitt með að svara þeim spurningum sem sneru að 

merkingu sjúkdómsins og fyrstu viðbrögð flestra voru að þeir vissu lítið um 

sjúkdóminn og reyndu að hugsa sem allra minnst um hann. Þegar spurt var 

nánar út í merkingu sjúkdómsins tengdu nánast allir hann við einhvers konar 

minniserfiðleika eða lýstu honum á óljósan hátt. Einn viðmælandi sagði til 

dæmis: „Ég veit ekki hvort ég veit nokkuð um þetta, nema bara að það er 

minnisleysi, og svo náttúrulega sjálfsagt eitthvað sem fylgir eftir því sem fólk 

eldist, ég bara veit það ekki―. Annar viðmælandi lagði þessa merkingu í 

sjúkdóminn „Er það ekki bara eitthvað í höfðinu sem er að bila―?  

Algengt var líka að nefna að það væri mjög mismunandi hvernig 

sjúkdómurinn kæmi fram hjá fólki og á hvaða stigi hann væri. Þetta 

sjónarmið kom sterkt fram hjá þeim sem áttu fjölskyldumeðlimi sem höfðu 

verið með sjúkdóminn og höfðu því kynnst mismunandi einkennum. Í þessu 

samhengi lögðu flestir viðmælendur áherslu á að sjúkdómurinn væri kominn 

mjög stutt á veg hjá þeim og ætti í rauninni varla við þá. Eins og einn 

viðmælandi sagði: „Nú minnisleysi, fyrst og fremst. Og fólk er út úr 

heiminum. En ég hef ekki orðið vör við það―. Annar viðmælandi lýsti sömu 

upplifun „Í mínu tilfelli þá finnst mér ég ekkert hafa breyst að ráði 

sko..þannig að ég get eiginlega ekki svarað þessu öðruvísi sko―. Enn annar 

viðmælandi lagði áherslu á þetta sama sjónarhorn og sagði:  

 
Já maður gleymir ýmsum hlutum. Ég veit ekki hvernig ég á að lýsa þessu. Mér 
fannst þetta fjarstæða fyrst því mér fannst ekki sko.. svo fór ég að spyrja mína 
nánustu þá jú ég átti það til að gleyma einhverju. Svo bara hittir maður einhvern 
út í bæ sem ekkert er að og hann gleymir helmingi meira heldur en ég.  

 

Fólk virtist almennt séð gera sér grein fyrir því að sjúkdómurinn væri 

ólæknandi og banvænn. Dæmi frá tveimur viðmælendum bera þessu sjónar-

horni glöggt vitni, annar sagði: „Þú veist ekkert hvað er framundan þegar þú 

færð svona sjúkdóm sem er kominn til að vera, og það er ekki hægt að lækna 

hann―. Hinn viðmælandi orðaði þetta svona: „Ég reyni nú að hugsa sem 

minnst um hann, mig langar ekkert að velta mér upp úr honum en ég veit 

náttúrulega að þetta er sjúkdómur sem að kemur fólki í gröfina―. Það var þó 

áberandi hve lítil tilfinningaleg viðbrögð fylgdu þessum lýsingum fólks og 

kom þetta nánast þannig út að fólk tengdi ekki sjálft sig við þennan sjúkdóm 
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sem það var að lýsa á svo skelfilegan hátt. Í aðeins einu tilviki lýsti 

viðmælandi vanlíðan sem tengdist því að vera með sjúkdóminn og klökknaði 

á sama tíma. 

 
Ég er náttúrulega það stutt komin að ég get ekki lýst því mikið, ég get náttúrulega 
lýst því að það er skelfilegt að verða fyrir þessari reynslu að vera komin með 
þennan sjúkdóm, það finnst mér, en ég get náttúrulega ekki lýst honum af því ég 
er ekki orðin mjög slæm af honum. En hversu slæm ég verð það er annað mál. 
 

Í þessum viðtalshluta voru viðmælendur einnig spurðir að því hvernig 

þeir hugsi um framtíðina, af hvaða þáttum þeir hafi mestar áhyggjur og hvað 

þeir bindi mestar vonir við. Nánast allir viðmælendur sögðust ekkert vera að 

velta sér upp úr framtíðinni og líta jafnvel á hana frekar björtum augum. 

Einn viðmælandi sagði:  
 

Veistu ég hugsa ekki um hana. Ég lifi bara fyrir það sem er í dag og næstu daga, 
og ég er ekkert að velta mér upp úr einhverju sem skeður eftir 10 ár. Þannig ég 
bara nýt þess að vera til og vill bara.. mér líður bara vel í dag svo verður bara 
framtíðin að skera úr hvernig fer.  

  

Þegar viðmælendur voru spurðir um áhyggjur svaraði mikill meirihluti 

viðmælenda því á þann hátt að þeir hefðu alls engar áhyggjur. Eins og einn 

viðmælandi sagði: „Nei, það er það merkilega við það að maður er hérna 

ekki með mikið af áhyggjum sko―. Í þau fáu skipti sem einhverjar áhyggjur 

voru nefndar þá snerust þær um aðra hluti en Alzheimers-sjúkdóminn helst 

um efnahagskreppuna. Aðeins einn viðmælandi sagðist hafa áhyggjur af því 

að versna af sjúkdómnum og var kvíðinn yfir því hvað framtíðin bæri í skauti 

sér. 

Svör viðmælenda við spurningunni um hvað það bindi mestar vonir við 

voru í raun þrenns konar. Í fyrsta lagi batt fólk vonir við að sjúkdómurinn 

myndi ekki versna. Í öðru lagi vonuðust viðmælendur til þess að lyfin hefðu 

einhver örlítil áhrif í því að hægja á sjúkdómnum og að lokum bundu við-

mælendur vonir við að geta áfram notið lífsins og forðast það að láta sjúk-

dóminn ná yfirhöndinni. Eins og einn viðmælandi sagði: „Bara að lifa lífinu 

lifandi áfram. Og ekki hanga í þessu, ég vil ekki vera alltaf að spá í þessum 

sjúkdómi heldur bara að reyna að halda áfram með lífið eins og við höfum 

gert―. 
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Umræða 

Tilgangurinn með þessari rannsókn var að skyggnast inn í reynsluheim fólks 

sem nýlega hafði verið greint með Alzheimers-sjúkdóm. Notast var við hálf-

opið viðtalsform og með því fengust áhugaverðar upplýsingar um þá 

viðfeðmu reynslu og upplifun að greinast með Alzheimers-sjúkdóm. Þegar 

litið er yfir þau fjölmörgu þemu sem komu út úr þessum viðtölum eru 

ákveðnir þræðir sem, að mati rannsakenda, standa upp úr.  

Í fyrsta lagi var það mjög athyglisvert hve viðmælendur virtust finna lítið 

fyrir einkennum sjúkdómsins og hve litlar breytingar virtust almennt fylgja 

því að greinast með sjúkdóminn. Þetta kom rannsakendum verulega á óvart í 

ljósi þess hve alvarlegur Alzheimers-sjúkdómur er og hve mörg vitræn og 

geðræn einkenni fylgja sjúkdómnum. Til þess að greinast með sjúkdóminn 

þurfa mörg einkenni að vera til staðar og á minnismóttöku Landakots fer 

fram ýtarlegt mat á þessum einkennum. Þess vegna gerðu rannsakendur ráð 

fyrir því að það fólk sem hefur fengið þessa greiningu myndi finna fyrir 

einkennum og breytingum á lífinu í kjölfar greiningarinnar. Það var því 

athyglisvert að heyra að upplifun sjúklinganna sjálfra virðist ekki vera í 

samræmi við það sem fagfólk gerir ráð fyrir. Þessi niðurstaða er í samræmi 

við það sem aðrar rannsóknir hafa fundið (t.d. Patrick, Starks, Cain, 

Uhlmann og Pearlman, 1994) þar sem mat fagfólks og aðstandenda virðist 

ekki vera í miklu samræmi við mat sjúklinganna sjálfra. Þó að ekki fáist í 

þessari rannsókn einhlít skýring á þessu misræmi, er hægt að velta upp nokk-

rum möguleikum.  

Ein skýring getur verið sú að viðmælendur séu á einhvern hátt að afneita 

sínum sjúkdómi eða að notast við forðun (avoidance) sem bjargráð við því að 

takast á við þá staðreynd að hafa nýlega greinst með stigversnandi, banvænan 

sjúkdóm. Þegar notast er við bjargráðið forðun er í rauninni verið að ýta 

vandamáli frá sér því það veldur vanlíðan að kljást við það. Ýmislegt í 

hegðun og tali viðmælenda benti til þess að þeir væru að einhverju leyti að 

beita forðun. Sá rannsakandi sem tók öll viðtölin tók til dæmis eftir því að 

sumir viðmælendur virtust vera vitrænt skertari en þeir vildu gefa upp. Sumir 

viðmælendur virtust til dæmis vera haldnir töluverðu málstoli og sumir áttu 

erfitt með að svara spurningum í röklegu samhengi. Stundum kom einnig 

fram misræmi á milli hegðunar fólks og þess sem það sagði. Dæmi um þetta 

var að tala almennt séð um að finna enga breytingu á sér en klökkna samt oft 

í viðtali.  

Einnig benti ýmislegt sem viðmælendur sögðu til þess að þeir væru að 

notast við bjargráð sem flokkast undir það að afneita sjúkdómi sínum. 
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Viðmælendur virtust til dæmis sem minnst vilja vita um sjúkdóminn og voru 

bjartsýnir á framtíðina og algjörlega áhyggjulausir þrátt fyrir það að gera sér 

grein fyrir því hve alvarlegur sjúkdómurinn er. Rannsakanda birtist þetta sem 

meðvituð leið til þess að tengja sjálfan sig ekki við sjúkdóminn. Þetta er í 

samræmi við það sem aðrir rannsakandur hafa fundið (t.d. Clare, 2002) að 

nýgreindir Alzheimers-sjúklingar reyni að viðhalda þeirri sjálfsmynd sem þeir 

hafi haft og reyni að forðast það að samansemmerki sé sett á milli sín og þess 

sjúkdóms sem þeir þjást af. Rannsakandi varð oft var við að viðmælendur 

lögðu áherslu á það sem þeir höfðu verið sterkir í og lögðu sig fram við að 

viðhalda þeirri færni og láta sjúkdóminn ekki ná yfirhöndinni. Frásögn eins 

viðmælanda sýnir glöggt fram á þetta, hann sagði:  
 

Ég er ekkert að segja frá því að ég sé með Alzheimers, finnst þér að ég eigi að 
gera það? Ég er til dæmis enn að prjóna, prjóna svona barnasokka og gef og sel 
og það er allt í mynstri og ég klára það allt saman á meðan ég get það þá geri ég 
það því það heldur kannski hausnum á manni aðeins betur í lagi. Ég læt ekki 
deigan síga. Svo verður tíminn að leiða í ljós hvað verður og maður verður þá 
bara að sætta sig við það.  

 

Annað sem líta má á sem nokkurs konar stuðning við þá túlkun að 

viðmælendur séu að notast við forðun eða afneitun er að margir hverjir 

virtust skammast sín fyrir það að vera með Alzheimers-sjúkdóm. Sumir vildu 

ekki nefna orðið Alzheimers og töluðu þá frekar um minniserfiðleika eða elli 

og margir vildu heldur ekki segja öðrum frá því að þeir höfðu greinst með 

sjúkdóminn.  

Önnur hugsanleg skýring á því hve viðmælendur greindu frá litlum 

einkennum og breytingum er að um innsæisleysi (anosognosia) hafi verið að 

ræða sem er fyrirbæri þar sem einstaklingur veit ekki af áberandi einkennum 

sem hann er með svo sem lömun. Þetta hugtak hefur lítið verið rannsakað 

hjá fólki með Alzheimers-sjúkdóm en það er þó þekkt að lítið innsæi í sjúk-

dóminn getur verið eitt einkenni hans og er það ólíkt forðun eða afneitun á 

þann hátt að ekki er um meðvitaða hegðun að ræða heldur gerir fólk sér ekki 

grein fyrir ástandi sínu (Agnew og Morris, 1998). Í rannsókninni var ekki gert 

neitt formlegt mat á innsæi en rannsakandi spurði ýmissa spurninga sem 

bentu til þess að innsæi flestra væri ásættanlegt. Til dæmis var spurt út í 

hvenær fólk fékk greininguna og hver greiningin væri og bentu svörin til þess 

að fólk áttaði sig almennt séð á því að það var haldið Alzheimers-sjúkdómi.  

Þó að hér hafi verið leitast við að finna skýringar á því hvers vegna 

viðmælendur virtust finna svo lítið fyrir sínum sjúkdómi er ekki hægt að 
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horfa framhjá því að einmitt sú upplifun kom mjög sterkt fram í öllum 

viðtölunum. Tilgangurinn með rannsókninni var að heyra frá sjúklingunum 

sjálfum án milligöngu aðstandanda eða fagaðila. Þessi hópur nýgreindra 

Alzheimers-sjúklinga virtist vera bjartsýnn og taldi sig ekki finna mikið fyrir 

áhrifum sjúkdómsins og kannski er það einmitt svo að þannig líði þeim án 

þess að á því séu neinar aðrar skýringar. Það sem bendir í þá átt og var mjög 

áberandi í viðtölunum var það æðruleysi sem viðmælendur virtust búa yfir. 

Fólk virtist rólegt yfir því að vera komið með þennan ólæknandi sjúkdóm og 

ekki bar á neinum biturleika heldur frekar því að sætta sig við orðin hlut. 

Einn viðmælandi sagði til dæmis:  
 

Maður verður bara að gera það besta úr þessu sem komið er. Þú breytir þessu 
ekkert. Þú verður bara að taka á því eins og það er. Þýðir ekkert að standa upp 
og öskra, það breytir engu. Maður verður bara að taka þessu. 

 

Einn helsti kostur rannsóknarinnar er að hér er farið inn á rannsóknarsvið 

sem aðeins nýlega hefur fangað athygli fræðimanna og er rannsóknin fyrst 

sinnar tegundar á Íslandi. Varast ber þó að alhæfa niðurstöður 

rannsóknarinnar yfir á þýði þeirra sem nýlega hafa greinst með Alzheimers-

sjúkdóm því að viðmælendur eru tiltölulega fáir. Helstu gallar rannsókna-

rinnar eru þeir að í mörgum tilfellum var mjög stutt (einn mánuður) síðan 

viðmælendur höfðu greinst með sjúkdóminn og var því hugsanlega ekki 

liðinn nægjanlegur tími fyrir viðmælendur til að meta til fullnustu þau áhrif 

sem sjúkdómurinn hafði haft á þá. Í framhaldi af þessari rannsókn væri 

áhugavert að taka viðtöl við Alzheimers-sjúklinga sem hafa verið greindir 

með sjúkdóminn í að minnsta kosti sex mánuði og taka einnig viðtöl við 

aðstandendur þeirra til að bera saman reynslu þessara tveggja hópa. Þar sem 

rannsóknin benti einnig til þess að fýsilegt væri að leggja spurningalista fyrir 

þennan hóp væri áhugavert að gera samhliða eigindlegri rannsókn 

megindlega rannsókn og bera saman niðurstöður. Þetta myndi enn frekar 

varpa ljósi á reynslu og upplifun þessa hóps.  
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Heilbrigði og menning 
 

Hermann Óskarsson 

 

Menning (culture) lýsir lífsháttum hópa. Það er lykilhugtak í samhengi 

félagslegrar dreifingar heilbrigði (social distribution of health). Ólíkir lífshættir 

einkenna fjölmenningar- og markaðssamfélög samtímans, þar á meðal Ísland. 

Ólíkir menningarhópar hafa ólík viðhorf til heilbrigði, mataræði og 

hreyfingar, svo nokkur dæmi séu nefnd. Viðhorf til heilbrigði tengjast notkun 

heilbrigðisþjónustu og hafa áhrif á heilsutengt atferli einstaklinga. Viðhorf og 

gildismat hópa tengist sterklega sjúkdóms- og dánartíðni.  

Etnerni (ethnicity) er mikilvægt hugtak í þessu sambandi og vísar til 

menningarlegs bakgrunns félagshóps sem fólk tilheyrir vegna menningar 

sinnar. Etnerni er félagslega mótaður hluti persónuleikans og varanlegur 

þáttur sjálfsmyndarinnar sem ræður úrslitum um atferli og eiginleika ein-

staklingsins. Rannsóknir sýna að etnerni og aðild að etnískum hópi (ethnic 

group) hefur í för með sér tiltekna heilbrigðisáhættu engu síður en tilteknar 

heilbrigðisþarfir (Acheson, 1998; MMEDTEC, 1999; Johnson, 2006; Health 

Committee of the House of Commons, 2009).  

Hér á eftir er einkum fjallað um tengsl heilbrigði og menningar í ljósi 

hugtaksins etnerni.  

Heilbrigði  

Hugtakið heilbrigði (health) á sér margar skilgreiningar (Hermann Óskarsson, 

2005). Það hefur verið skilgreint með tilliti til sjúkdóma, sem ástand þar sem 

einstaklingurinn er ekki haldinn sjúkdómi eða er deyjandi. Skilgreining Al-

þjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) frá 1948 gerir ráð fyrir að heil-

brigði sé ástand fullkominnar líkamlegrar, andlegrar og félagslegrar vellíðanar 

en ekki bara fjarvera sjúkdóma og heilsubrests (WHO, 1948).1 Heildrænt 

                                                
1  Sbr. Inngang að stofnskrá Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar eins og hún var samþykkt 

af Alþjóða heilbrigðismálaráðstefnunni í New York, 19-22 júní 1946. Stofnskráin var 
undirrituð 22 júlí 1947 af fulltrúum 61 ríkis (Opinber skjöl Alþjóðaheilbrigðismálastofn-
unarinnar, nr. 2. bls. 100) og tók gildi 7. apríl 1948.  
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heilbrigðishugtak gerir ráð fyrir að einstaklingurinn sé líkamlega, andlega 

(hugferli/viðhorf) og félagslega starfræn heild. Þessi skilgreining setur heil-

brigði í umhverfislegt samhengi og leggur heilbrigði að jöfnu við frjósamt og 

skapandi líf. Í þessari grein er ekki litið á heilbrigði sem eingöngu heilsufars-

ástand heldur einnig sem ferli aðlögunar að efnislegu og félagslegu umhverfi.  

Menning  

Hugtakið menning (culture) er notað í félagsvísindum í talsvert víðari 

merkingu en gerist í almennri umræðu (Scott og Marshall, 2005). Í 

félagsvísindum nær hugtakið yfir allt sem í mannlegu samfélagi erfist á 

félagslegan hátt fremur en líffræðilegan. Menning er þannig almennt heiti yfir 

hina táknrænu og lærðu þætti mannlegs samfélags. Einnig er gerður greinar-

munur á huglægri og efnislegri menningu, en hið síðarnefnda á við um 

menninguna eins og hún birtist í áþreifanlegum hlutum og umhverfi 

mannsins.  

Í samhenginu heilbrigði og efnisleg menning (material culture) má nefna 

dæmi eins og matvæli ýmiss konar og lyf, húsnæði, húsbúnað og tæki (þar 

með talinn sá búnaður sem er að finna í heilbrigðisþjónustu), samgöngu-

mannvirki og samgöngutæki, vinnuumhverfi og vinnuaðstæður, og aðrar 

umhverfisaðstæður sem skipta sköpum hvað varðar heilsu og heilbrigði 

fólks.  

Hugmyndir félagsmannfræðinnar (social anthropology) um menningu byggja 

að miklu leyti á skilgreiningu Edwards Tylor frá 1871, þar sem hann vísar til 

lærðrar samsettrar og margbrotinnar heildarþekkingar, átrúnaðar, lista, 

siðgæðisvitundar, laga og siðvenja. Sumir fræðimenn gera aðgreiningar innan 

þessa hugtaks. Það er t.d. þýsk venja að greina á milli Kultur og Zivilisation. 

Fyrrnefnda heitið vísar til tákna og gilda, á meðan hið síðarnefnda vísar til 

tæknilegra, efnahagslegra og pólitískra hugmynda og skipulags (Scott og 

Marshall, 2005).  

Fyrir 19. aldar mannfræðinga, eins og Tylor og Lewis Henry Morgan, var 

menning meðvitað sköpunarverk mannlegrar skynsemi. Siðmenning og 

menning, í þessum skilningi, sýndu tilhneigingu til framfara í átt til æðri sið-

gæðisvitundar að talið var. Í Bretlandi og breska heimsveldinu gerði þessi 

skilningur á menningarhugtakinu anda Viktoríutímans kleift að smíða og færa 

rök fyrir stigskiptu kerfi menninga eða siðmenninga sem varð grundvöllur 

nýlendustefnu Vesturlenskra siðmenninga sem voru álitnar öðrum 

siðmenningum æðri (Harris, 1969).  
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Hugmyndafræði nýlendustefnunnar tengdist og tengist enn í dag 

kynþáttamismunun í Bandaríkjunum, Bretlandi og víðar. Rannsóknir í 

þessum löndum á heilbrigðismismunun hópa fólks hafa einkum beinst að 

aðgengi að heilbrigðisþjónustu og gæðum þeirrar þjónustu sem veitt er 

(Health Committee of the House of Commons, 2009; MMEDTEC, 1999).  

Kynþáttastefna (racism) gengur út á að mismuna einstaklingum og hópum 

fólks eingöngu á grundvelli líkamlegra eða annarra félagslega skilgreindra 

sérkenna. Kynþáttastefna er nauðhyggjuskoðunarkerfi sem ber uppi kyn-

þáttahyggju (racialism) með því að tengja þessi sérkenni við lítilsmetin 

félagsleg, sálfræðileg og líkamleg einkenni. Mismunun af þessu tagi er ein af 

orsökum lakari heilbrigði ólíkra menningarhópa (CDC, 2005; McKenzie, 

2003; Williams, 1994a, 1994b; Smedley, Stith og Nelson, 2002; McKenzie, 

2003; CDC, 2005).  

Nútíma hugmyndir um menningu urðu til með verkum vettvangs-

mannfræðinga (field anthropologists) eins og Franz Boas um aldamótin 1900 og 

hneigðust til afstæðishyggju (relativism), þ.e. að telja t.d. siðalögmál ekki algild 

heldur breytileg eftir aðstæðum. Þessar hugmyndir setja sér að lýsa, bera 

saman og sýna fram á andstæður ólíkra menninga, fremur en að stigraða 

þeim, enda þótt Boas og nokkrir yngri norðuramerískir mannfræðingar hafi 

einnig sýnt því áhuga með hvaða hætti menningareinkenni eru tekin að láni 

eða flytjast á annan hátt milli samfélaga. Þessi áhugi leiddi í Norður Ameríku 

til útbreiðslu hugmyndarinnar um menningarsvæði (culture areas) og til 

fræðigreinarinnar samanburðarþjóðlýsing (comparative ethnography). Í breskri 

félagsmannfræði er menning almennt skilgreind sem safn hugmynda og tákna 

sem fræðigreinin aðgreinir almennt frá hugtakinu félagsgerð (social structure). 

Þessi aðgreining hugtakanna er einnig algengust meðal evrópskra og 

norðuramerískra félagsfræðinga (Harris, 1969).  

Mannfræðin og samanburðarþjóðlýsingin eru mikilvægur vettvangur og 

öflugt rannsóknartæki til aukins skilnings á orsökum mismunandi heilbrigði 

ólíkra menningarhópa. Félagsgerðarrannsóknir eru jafnframt mikilvægar til 

að leiða í ljós að hve miklu leyti þessi heilbrigðismunur stafar af 

menningarlegum orsökum og að hve miklu leyti hann stafar af félagsgerðar-

orsökum, eins og félagshagfræðilegri stöðu ólíkra menningarhópa (LaVeist, 

2005).  

Í menningarmannfræði (cultural anthropology) fer greining menningar oft 

fram á þremur stigum, þ.e.: 1) á stigi lærðs atferlismynsturs; 2) á stigi 

menningarþátta sem verka í undirmeðvitundinni (eins og djúpstig mál-

fræðinnar og setningabygging málsins sem einstaklingar eru sjaldnast 

meðvitaðir um þegar þeir tala móðurmálið); og 3) á stigi hugsanamynstra og 



342 Heilsa og lífstíll Hermann Óskarsson  

 

  

skynjunar, sem menningin ræður einnig úrslitum um (Scott og Marshall, 

2005).  

Mikilvægt er að sjónir heilsufélagsfræði beinist að því með hvaða hætti 

viðhorf til heilbrigði mótast félagslega í æsku og hafa áhrif á heilbrigðislífsstíl. 

Í þessu sambandi er mikilvægt að rannsaka svokallaða staðarmenningu í því 

augnamiði að skilja betur og bregðast við heilbrigðisvanda sem á upptök í 

menningarlegri sérstöðu grenndarsamfélags einstaklinganna. Staðbundin heil-

brigðismenning er áhugavert rannsóknarefni, ekki síst hér á landi í ljósi sögu 

þjóðarinnar, og verðugt innlegg í samanburðarmannfræði samtímans.  

Staðarmenning (local culture) ljær dreifbýlissamfélögum og íbúum þeirra 

merkingarbæra sjálfsskynjun. Þessi sjálfsskynjun greiðir fyrir sameiginlegum 

skilningi, siðvenjum, og gildum. Staðarmenningin stuðlar að tilfinningu fyrir 

staðbundinni sjálfsmynd og samstöðu (Brennan, 2005). Mikilvægur þáttur 

staðbundinnar menningar eru heilbrigðisviðhorf og heilbrigðisgildi sem liggja 

til grundvallar heilbrigðisatferli.  

Oft er litið á gildi og venjur sem sjálfsagða hluti sem spegli sameiginlegan 

skilning fólks. Hvort tveggja á sér samt sem áður beinan uppruna í og hefur 

þróast sem svar við ágreiningi eða þörfum. Meginforsenda slíkra gilda og 

viðmiða er víxlverkunarferli sem leitt hefur til uppkomu þeirra og viður-

kenningar. Þetta ferli mótar hegðun einstaklinga og félagslegt skipulag 

samfélags þeirra. Menning lætur einstaklingum í té félagslega aðild og vett-

vang þar sem þeir skipta máli. Samtímis á menningin sinn þátt í útilokun og 

er einnig talin hindra framfaraviðleitni. Þrátt fyrir þetta er ljóst að menning 

leikur lykilhlutverk í gangi staðarsamfélaga (local community) engu síður en 

heilla þjóðfélaga (Brennan, 2005). Í þessu sambandi er heilbrigðismenning 

ekki síst mikilvægur þáttur.  

Etnerni og kynþáttur  

Með hugtökunum etnerni (ethnicity) og etnískur hópur (ethnic group) er átt við 

hóp einstaklinga sem telja sig, eða eru taldir af öðrum, hafa sameiginleg ein-

kenni sem aðgreina þá frá öðrum etnískum þjóðar- eða samfélagsheildum í 

tilteknu þjóðfélagi. Þessir einstaklingar þróa í sínum hópi sitt eigið sérstaka 

menningarlega atferli með tilliti til þess samfélags, þ.e. heildar- og staðar-

samfélags, sem þeir búa í og mynda þannig etnískan minnihlutahóp (Scott og 

Marshall, 2005).  

Hugtakið etnerni var myndað til mótvægis orðinu kynþáttur (race) sem oft 

er notað með líffræðilegri skírskotun (Ahmad og Bradby, 2007). Aðila að 
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etnískum hópi má greina á grundvelli kynþáttareinkenna, en þeir kunna 

einnig að hafa önnur sameiginleg menningarleg einkenni eins og átrúnað, 

atvinnu, tungumál eða afstöðu í stjórnmálum. Etníska hópa ætti einnig að 

aðgreina frá þjóðfélagsstéttum, þar sem aðild að etnískum hópi gengur 

venjulega þvert á félagshagfræðilega lagskiptingu innan samfélags og á við 

um einstaklinga sem hafa (eða eru taldir hafa) sameiginleg sérkenni sem leysa 

þjóðfélagstétt af hólmi. Gyðingar í Bandaríkjunum mynda þannig dæmi-

gerðan etnískan hóp, sem hefur í sínum flokki einstaklinga með ólíkan 

kynþáttauppruna (frá austur Evrópu til norður Afríku), af ólíkum þjóðfélags-

stéttum, með ólík móðurmál, ólíka stjórnmálaafstöðu og trúarlega 

skuldbindingu (frá strangtrúnaði til trúleysis), sem samt sem áður telja sig 

hafa sameiginlega sjálfsmynd, sem aðgreinir þá frá hinu mun víðtækara 

bandaríska samfélagi þó svo þeir séu ekki endilega í andstöðu við það 

samfélag (Scott og Marshall, 2005).  

Etnískir hópar eru óstöðugir að gerð og með tilteknum fyrirvara um 

skilgreiningu. Nýjir etnískir hópar myndast t.d. stöðugt þegar fólk flyst milli 

landa. Indverjar í Bretlandi mynda t.d. etnískan hóp þó að þeir mundu á 

Indlandi teljast aðilar að allt öðrum hópum með tilliti til erfðastéttar (caste) og 

tungumáls. Hugtakið etnerni er sérstaklega mikilvægt þegar það liggur til 

grundvallar félagslegri mismunun eins og t.d. í tilviki Gyðinga í Þýskalandi á 

tímum nasismans eða sjálfstæðishreyfinga eins og í Sovétríkjunum (Scott og 

Marshall, 2005).  

Hugtakið kynþáttur er af mörgum vísindamönnum talið óvísindaleg, 

félagslega byggð flokkun sem byggir á hugmyndafræði sem lítur á suma hópa 

fólks sem eðlislægt æðri öðrum á grundvelli ytri líkamlegra sérkenna eða 

landfræðilegs uppruna. Bent er á að hugtakið kynþáttur hafi félagslega merk-

ingu en einungis takmarkað líffræðilegt gildi (Collins, 2004). Mismunandi 

heilbrigðisástand kynþátta eða etnískra hópa stafar fyrst og fremst af mis-

munandi skjólleysi eða viðkvæmni þessara hópa gagnvart atferlislegum, 

félagssálfræðilegum, efnislegum og umhverfislegum áhættuþáttum og af þeim 

úrræðum sem þessum hópum standa til boða (Williams, Lavizzo-Mourey og 

Warren, 1994).  

Aðild að etnískum hópi og sérgreind heilbrigðisáhætta  

Margar rannsóknir á kynþætti og heilbrigði eru ættaðar frá Bandaríkjunum. 

Þessar rannsóknir hafa fundið mun kynþátta í nútíð og sögulega séð varðandi 

tíðni, meðhöndlun og tiltækileika meðferðar til lækningar nokkurra sjúk-
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dóma. Samanlagt getur þetta leitt til marktæks munar ólíkra hópa t.d. með 

tilliti til lífslíkna (life expectancy). Margar skýringar hafa verið settar fram á 

slíkum mismun, þar á meðal eru félagshagfræðilegir þættir (t.d. menntun, 

atvinna og tekjur), lífsstílsatferli (t.d. líkamleg virkni og neysla áfengis), 

félagslegt umhverfi (t.d. menntunarlegir og efnahagslegir möguleikar, mis-

munun vegna kynþátts/ etnernis, og aðstæður á búsetustað og í vinnu) og 

aðgengi að fyrirbyggjandi heilbrigðisþjónustu (t.d. krabbameinsskimun og 

bólusetningu) og að meðhöndlun (vegna skorts á sjúkratryggingum, skorti á 

sjúkrastofnunum á tilteknum svæðum o.s.frv.) ásamt öðrum umhverfismun. 

Sumir sjúkdómar kunna einnig að stafa af áhrifum gena sem hafa mis-

munandi tíðni eftir hópum, eins og sigðkornablóðleysi (sickle-cell anemia) sem 

er að mestu leyti að finna meðal hópa blökkumanna, þó svo flokkun eftir 

kynþætti í klínískri læknisfræði sem staðgengil nákvæmrar arfgerðar (genotype) 

einstaklinga sé umdeild (Burchard o.fl., 2003).  

Aðild að etnískum hópi er líkleg til að hafa í för með sér mjög sérgreinda 

heilbrigðisáhættu og heilbrigðisþarfir. Til dæmis eru miklu meiri líkur á að 

genaarfur þeirra Gyðinga sem lýst er með orðunum „Ashkenazi Jewish―, eða 

þeirra sem lýsa sjálfum sér með þessum orðum, leiði til að barn fæðist með 

„Tay Sachs― sjúkdóm (þessi sjúkdómur er raunar afar sjaldgæfur utan þessa 

samfélags og afkomenda þess). Á svipaðan hátt eru miklu meiri líkur á að 

fólk með Vestur-Afríska arfleifð fæðist með eða hafi erfðaeiginleika „sicle 

cell― sjúkdóms í genamengi sínu (Dyson, 1998).  

Í þessu samhengi er þess einnig að geta að í nýlegri ritstjórnargrein í 

British Medical Journal er greint frá því að mjólkursykuróþol (lactose intolerance) 

hafi áhrif á um 25% hvíta Evrópubúa einhvern tímann á ævi þeirra. Þá eiga á 

milli 50-80% þeirra sem eru af spænskum eða portúgölskum ættum (hispanic) 

við þetta óþol að stríða og einnig þeir sem eru frá suður Indlandi og 

Ashkenazi Gyðingar. Nálægt 100% Bandarískra indíána (native Americans) búa 

einnig við þetta óþol (Bhatnagar og Aggarwal, 2007).  

Því hefur verið haldið fram að vísindin um „etníska heilbrigði― (ethnic 

health) eða rannsóknir á etnerni (ethnicity) og heilbrigði sé ennþá einungis á 

byrjunarstigi. Sama á við um þróun heilbrigðisþjónustu sem er nægilega 

„menningarlega fagmannleg― (culturally competent) til að koma líka til móts við 

þarfir etnískra minnihlutahópa (Johnson, 2006).  
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Gagnrýni á menningartengdar heilbrigðisrannsóknir  

Andstæð sjónarmið eru í umræðunni um nytsemd kynþáttaflokkunar þegar 

heilbrigði er rannsökuð. Á sama hátt eru áhrif kynþáttafordóma á félagslegan 

hreyfanleika, aðskilnaður kynþátta og sálfræðileg vellíðan etnískra minni-

hlutahópa vaxandi umfjöllunarefni heilbrigðisrannsókna.  

Trevor A. Sheldon og Hilda Parker (1992) benda á að umhugsunar og 

gætni sé þörf áður en gögn eru flokkuð eftir kynþætti eða áður en kynþáttur 

er gerður að breytu í læknisfræðilegum rannsóknum. Þau benda einnig á að 

tilhneigingin til að safna hefðbundnum etnískum upplýsingum og að styðjast 

við etnískar breytur á ógagnrýninn hátt og í tilteknu augnamiði geti stuðlað 

að því að breyta minnihlutahópum fyrst og fremst í tölfræðilega flokkun og 

framleiða upplýsingar og niðurstöður sem einungis staðfesta staðalmyndir.  

Williams (1994a) bendir á að heiti sem notuð eru fyrir kynþátt séu sjaldan 

skilgreind og orðið kynþáttur sé oft notað á vanabundinn og ógagnrýninn 

hátt til að tákna illa skilgreinda félags- og menningarlega þætti. Goodman 

(2000) bendir á að notkun kynþáttar sem staðgengil erfðafræðilegs mismunar 

takmarki skilning á flóknu samspili pólitískra og efnahagslegra ferla, lífs-

reynslu og líffræði mannsins.  

Thomas A. LaVeist (2000) heldur því fram að á meðan enginn 

trúverðugur vísindamaður trúi því að kynþáttur hafi ekki neinn líffræðilegan 

eða erfðafræðilegan grundvöll, þá hafi kynþáttur vel grundaða félagslega 

merkingu með sögulegar rætur en með samtíma afleiðingar. LaVeist (2000) 

bendir á að ekki sé bara þörf á meiri rannsóknum, heldur betri rannsóknum. 

Í þessu samhengi hefur verið bent á að í Bandarískum líflæknisfræðilegum 

rannsóknum sé skilgreining manntalsins árið 2000 á kynþætti oft notuð. 

Gagnrýnt er að skilgreiningin sé notuð á mótsagnakenndan hátt, sem geri 

mat á gagnsemi kynþáttaflokkunar í læknisfræði ennþá erfiðari (Burchard 

o.fl., 2003; Richard, 2003; Sankar o.fl., 2004).  

Í fjölmenningarsamfélögum eins og Bandaríkjunum eru kynþáttahópar 

mjög mismunandi hvað varðar félags- og menningarlega samsvörun eins og 

efnahagslega stöðu og aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Þessir þættir eru taldir 

skýra nær allan ef ekki allan mismun í heilbrigði ólíkra kynþátta. Það er hins 

vegar óleyst rannsóknardæmi hvort erfðafræðilegur munur eftir allt saman er 

til vitnis um einhvern mismun eftir að tekið hefur verið tillit til félagslegrar 

og menningarlegrar samsvörunar (Collins, 2004).  
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Niðurlag  

Samanburðarrannsóknir á þýðingu menningarlegs bakgrunns með tilliti til 

heilsu og heilbrigði eru mikilvægar til að varpa ljósi á þátt menningarinnar í 

heilsufari. Þær stuðla jafnframt að því að skýra þátt lífsháttanna, þ.e. venja, 

gilda og efnislegra aðstæðna, í staðbundinni heilbrigði einstaklinga og hópa. 

Lykilhugtök í þessu sambandi eru menningarlegur bakgrunnur eða etnerni, 

félagsleg aðild, heilbrigðismenning eða viðhorf til heilbrigði og heilbrigði-

satferli, og félagsgerð eða félagslegt skipulag mannlegra samskipta.  

Svo vel takist til þurfa menningartengdar heilbrigðisrannsóknir að vera 

skýrar um þær forsendur sem lagðar eru þeim til grundvallar. Viðeigandi 

hugtakagreining er mikilvægur áfangi á þessari leið. Gagnrýnin umfjöllun um 

hugtökin etnerni og kynþáttur þjónar þessu markmiði ásamt fræðilegri um-

ræðu um heilbrigðishugtakið og útfærslu þess í heilbrigðisþjónustu. Hér 

hefur einkum verið rýnt í tengsl heilbrigði og menningar í ljósi umræðunnar 

um félagslega menningarhugtakið etnerni.  
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Þunglyndi leggur þungar byrðar á samfélagið og einstaklinginn, bæði vegna 
neikvæðra sálrænna og félagslegra afleiðinga og kostnaðar innan heilbrigðis-
kerfisins, því er mikilvægt að fleiri rannsóknir á algengi og orsökum 
þunglyndis séu gerðar hérlendis. 

Áætlað er að um 154 milljónir einstaklinga eigi við þunglyndi að stríða á 
hverjum tíma (WHO, 2007a). Að mati Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 
var þunglyndi fjórða algengasta ástæða fötlunar og lífskjaraskerðingar árið 
2000 og talið er að þunglyndi verði orðin önnur algengasta ástæðan árið 2020 
(WHO, 2007b). Fjárhagsleg byrði samfélaga vegna þunglyndis er há og í 
nýlegri rannsókn kom í ljós að kostnaður vegna vægari þunglyndiseinkenna 
væri mikill og ekki langt frá því að vera sá sami og vegna alvarlegs þunglyndis 
(Cuijpers o.fl., 2007).  

Á hverjum tíma er talið að allt að 15% barna og ungmenna hafi einkenni 
þunglyndis og að um 5% þeirra (9-17 ára) eigi við djúpa geðlægð að stríða 
(Birmaher o.fl., 1996; Shaffer o.fl., 1996). Niðurstöður íslenskrar rannsóknar 
(Helga Hannesdóttir, 2002) benda til þess að algengi geðraskana sé svipað 
hér og í nágrannalöndunum. Uppruna geðraskana barna er, að mati margra 
sérfræðinga, að leita í einhvers konar samspili líffræðilegra, sálrænna og 
félagslegra þátta. Helstu áhættuþættir eru meðal annars taldir vera arfgeng 
tilhneiging til geðrænna sjúkdóma, áföll á meðgöngu eða í fæðingu, ásamt 
ýmsum ytri þáttum eins og fátækt, vanörvun, misnotkun og vanrækslu, 
ófullnægjandi tengslum við nánustu ættingja, vímuefnaneyslu og áföllum af 
ýmsum toga (Kristján Már Magnússon, 2007; Warner, Weissman, Mufson og 
Wickramaratne, 1999). Börn sem eiga við þunglyndi að stríða eru tvöfalt til 
fjórfalt líklegri til að glíma við þunglyndi á fullorðinsárum (Pine, Cohen, 
Cohen og Brook, 1999; Pine, Cohen, Gurley, Brook og Ma, 1998). Auk 
aukinnar hættu á sjálfsvígum (Danielson, de Arellano, Kilpatrick, Saunders 



350 Heilsa og lífstíll I. Jenný Ingudóttir o.fl.  

 

  

og Resnick, 2005) hefur þunglyndi neikvæð áhrif á tengsl við foreldra, 
árangur í skóla, vöxt og þroska einstaklingsins og samskipti við jafnaldra 
(Bhatia og Bhatia, 2007). 

Kynjamunur 

Rannsóknir sýna að fleiri konur en karlar eiga við þunglyndi að stríða 
(Mazure og Maciejewski, 2003; Olsen, Mortensen og Bech, 2004) og á það 
einnig við meðal unglinga (Brendgen, Wanner, Morin og Vitaro, 2005; 
Kubik, Lytle, Birnbaum, Murray og Perry, 2003; Meadows, Brown og Elder, 
2006; Sigfúsdóttir, Farkas og Silver, 2004; WHO, 2002).  

Talið er að óörugg tengsl við foreldra hafi meiri áhrif á stelpur en stráka 
og snemmþroski hefur neikvæð tengsl við þunglyndi hjá stúlkum en ekki 
drengjum (Stemmler og Petersen, 2005). Í eigindlegri rannsókn þar sem 
leitað var viðhorfa unglinga á þessum kynjamun kom skýrt fram að unglingar 
töldu viðhorf samfélagsins hafa með þunglyndi að gera. Það væri 
samfélagslega viðurkennt að stúlkur væru tilfinningaverur og ásættanlegra að 
þær ættu við þunglyndi að etja. Aftur á móti ættu strákar að vera sterkir og 
þöglir. Unglingarnir töldu ekki að munur á þunglyndi kynja væri líkamlegs 
eðlis en að snemmþroski hjá stúlkum yki álag sem stuðlað gæti að þunglyndi 
(Wisdom, Rees, Riley og Weis, 2007). Í annarri rannsókn kom fram að 
áhersla stúlkna á hvernig þær eru metnar af samfélaginu væri stór liður í að 
skýra mun þunglyndis milli kynja (Rudolph og Conley, 2005). 

Félagshagfræðilegir þættir 

Í bandarískri rannsókn kom í ljós að ýmis konar félagsleg vandamál og áföll í 
barnæsku, svo sem skilnaður foreldra, atvinnuleysi og áfengis- og 
vímuefnaneysla ásamt ofbeldi, tengjast auknum líkum á andfélagslegri 
hegðun, vímuefnaneyslu og þunglyndi (Schilling, Aseltine og Gore, 2007). 
Þau ungmenni sem búa við lakari félagshagfræðileg skilyrði eru líklegri en 
önnur ungmenni til að eiga við þunglyndi að etja (Goodman, Huang, Wade 
og Kahn, 2003; Goodman, Slap og Huang, 2003; Kubik o.fl., 2003). 
Fjárhagslegur óstöðugleiki fjölskyldna hefur áhrif á sjálfsmynd og þunglyndi 
unglinga í gegnum óvild og þunglyndi foreldra (Yoder og Hoyt, 2006). 
Rannsóknarniðurstöður eru þó ekki á eitt sáttar og í finnskri rannsókn kom 
fram að félagshagfræðileg skilyrði í barnæsku hafi nokkur áhrif á velferð og 
heilsu á fullorðinsárum, en ekki fundust marktæk tengsl við þunglyndi 
(Huurre, Aro og Rahkonen, 2002). 
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Stuðningur fjölskyldu 

Innlendar og erlendar rannsóknir hafa sýnt að samvera ungmenna með 
foreldrum og fjölskyldu hefur margvísleg jákvæð áhrif á líf unglinga (Álfgeir 
Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2006; Warr, 
1993a; 1993b; Þórólfur Þórlindsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Gunnar 
Bernburg og Viðar Halldórsson, 1998) og dregur úr áhættuhegðun (Mancini 
og Huebner, 2004). Gott samband við foreldra virðist ekki einungis draga úr 
ýmissi áhættuhegðun heldur hefur komið í ljós að unglingar sem eru í nánum 
tengslum við foreldra sína eru ólíklegri en aðrir til að eiga við margvísleg 
sálræn og félagsleg vandamál að stríða (Sigfúsdóttir o.fl., 2004; Þórólfur 
Þórlindsson og Rúnar Vilhjálmsson, 1991). 

Stuðningur foreldra virðist hafa jákvæð áhrif á geðheilsu (Meadows,  o.fl., 
2006) og þunglyndi unglinga (Lasko o.fl., 1996; Sun og Hui, 2006). 
Vísbendingar eru um að góð tengsl og stöðugleiki innan fjölskyldna hafi 
verndandi áhrif en átök á heimili neikvæð áhrif á þunglyndi unglinga (Bean, 
Barber og Crane, 2006; Brendgen o.fl., 2005; Ivanova og Israel, 2005; 
Sigfúsdóttir o.fl., 2004). Erfið samskipti við foreldra virðast hafa meiri áhrif á 
stúlkur (Ackard, Neumark-Sztainer, Needham, 2007; Story og Perry, 2006) 
og komið hefur í ljós að áhrif feðra og mæðra á þunglyndi unglinga virðast 
vera nokkuð ólík. Þannig virðist stuðningur mæðra verndandi þáttur gegn 
þunglyndi sona og stuðningur feðra vera vernandi þáttur fyrir dætur (Stoltz, 
Barber og Olsen, 2005).  

Tengsl við skóla 

Þeir nemendur sem eru í góðum tengslum við skóla eru líklegri til að standa 
sig betur í námi og sýna jákvæðari heilsutengda hegðun. Þeir nemendur sem 
eru jákvæðir gagnvart skólanum og líður vel þar eru alla jafna líklegri en aðrir 
nemendur til að leggja meira á sig til að ná árangri (Sanders, 1998). Góð 
tengsl við skóla hafa einnig reynst hafa verndandi áhrif gegn reykingum og 
áfengisneyslu (Hoppe o.fl., 1998), á meðan nemendur sem eru í minnstum 
tengslum við skóla eru líklegri en aðrir til að stunda ýmsa áhættuhegðun 
(Barnekow o.fl., 2006). Í íslenskri rannsókn kom í ljós að slakur náms-
árangur, vanlíðan í skóla og neikvæð viðhorf til skólans tengdust líkum á 
neyslu vímuefna og áhættuhegðun (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2006).  

Verið getur að skólaumhverfið og tengsl unglinga við skólann hafi einnig 
áhrif á geðheilsu. Í norskri rannsókn fannst mikill munur á þunglyndi 
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unglingsstúlkna eftir því í hvaða skóla þær voru og svipuð tilhneiging fannst 
hjá piltum en þó ekki marktækur munur (Haavet, Dalen og Straand, 2005). 
Önnur rannsókn styður þetta og þar kom í ljós að þeim unglingum sem leið 
vel í skóla voru síður með einkenni þunglyndis og var gott samband við 
kennara talin mjög sterkur verndandi þáttur (Undheim og Sund, 2005). Gott 
skólaumhverfi virðist einnig draga nokkuð úr áhrifum félagshagfræðilegra 
skilyrða á þunglyndi unglinga (Goodman, Huang, Wade og Kahn, 2003).  

Út frá fyrri rannsóknum er talið að samband finnist milli stuðnings 
foreldra og tengsla við skóla annars vegar og þunglyndiseinkenna unglinga 
hins vegar. Að auki er búist við því að stúlkur greini frá fleiri þunglyndis-
einkennum en strákar og að stuðningur foreldra hefði meiri áhrif á þær. 
Einnig er talið að þeir unglingar sem telja fjölskyldu sína illa stadda 
fjárhagslega sýni fleiri þunglyndiseinkenni. 

Aðferð 

Gagnasöfnun og þátttakendur 

Þessi rannsókn var byggð á gögnum sem fengin voru úr könnun Rannsókna 
& greiningar ehf. sem lögð var fyrir nemendur í 9. og 10. bekk grunnskóla í 
Reykjavík árið 2005. Mælitæki könnunarinnar var ítarlegur spurningalisti sem 
hefur verið þróaður hérlendis frá árinu 1997. Spurningalistinn innihélt 105 
spurningar og meðal annars var spurt um áfengis- og vímuefnanotkun og 
ýmsa félagslega þætti, svo sem tengsl við fjölskyldu og vini, líðan, aðstæður í 
skóla og íþrótta- og tómstundaiðkun. Framkvæmd var þannig háttað að 
spurningalistar voru sendir í alla skóla í Reykjavík þar sem kennarar sáu um 
að leggja þá fyrir. Þátttakendur voru þeir nemendur sem mættir voru í 
kennslustundir á þeim tíma. Með hverjum spurningalista fylgdi ómerkt 
umslag sem nemendur settu listann í. Ítrekað var fyrir þátttakendum að rita 
hvorki nafn né kennitölu á spurningalistana svo útilokað væri að rekja svörin 
til einstakra nemenda.  

Af öllum nemendum í 10. bekk í Reykjavík svöruðu 76,7% 
spurningalistanum og 82% af öllum nemendum í 9. bekk.  

Forgreining breyta 

Fylgibreyta 

Fylgibreytan var samsett breyta, þunglyndi, sem mælir þunglyndiseinkenni 
samkvæmt þunglyndiskvarða Derogatis (Derogatis, Lipman, Covi og Rickels, 
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1971). Um var að ræða tíu spurningar um einkenni þunglyndis og svar-
möguleikar voru á fjögurra punkta skala. Þannig lýsir hærra gildi sterkari 
þunglyndiseinkennum. Ekki er um að ræða mælingu á klínísku þunglyndi 
heldur mælingu á margvíslegum viðurkenndum þunglyndiseinkennum.  

Frumbreytur 

Bakgrunnsbreytur voru kyn, búsetufyrirkomulag og fjárhagur foreldra. Kyn 
var gert að vísibreytu þar sem strákar tóku gildið 0 og stúlkur (50,2%) gildið 
1. Búseta var einnig vísibreyta þar sem þeir sem bjuggu hjá báðum foreldrum 
(66,9%) tóku gildið 0 og þeir sem bjuggu við annað fyrirkomulag (33,1%) 
tóku gildið 1. Fjárhagur foreldra var mældur með fjórum spurningum um 
efnahag fjölskyldunnar. Spurningarnar voru settar saman í eina mælingu og 
því hærra gildi sem einstaklingur fékk á breytu um fjárhag foreldra þeim mun 
verr taldi hann foreldra sína stadda fjárhagslega.  

Þátttaka foreldra var mæld með sex spurningum sem tóku gildi á skalanum 
1 – 5. Stuðningur foreldra var mældur með fimm spurningum. Breytan um 
eftirlit foreldra tók gildi frá 1 – 4 og var mæld með ellefu spurningum. Tengsl við 
skóla voru mæld með átta spurningum sem tóku gildi á skalanum 1 – 5. 
Námsárangur var mældur með spurningum um einkunn í fjórum fögum og 
svarmöguleikar voru á bilinu 1 – 8.  

Tölfræðileg greining 

Safnið innihélt svör 2.555 einstaklinga en vegna tölfræðilegrar úrvinnslu var í 
þessari rannsókn einungis unnið með svör 2.015 einstaklinga svo hægt væri 
að reikna marktekt á breytingu skýrðrar dreifni milli líkana. 

Skoðuð voru áhrif fjögurra þátta á þunglyndi; bakgrunnsbreyta, áhrifa 
foreldra, áhrifa skóla og samvirkni kyns og stuðnings foreldra. Notast var við 
línulega aðhvarfsgreiningu og fjögur líkön sett inn í einu í þrepaskiptingu. 
Líkönin voru keyrð samtímis til þess að kanna marktekt milli skýrðar dreifni 
líkanna (Incremental F). Í fyrsta líkani voru bakgrunnsþættir, í öðru var bætt 
við stuðningi foreldra, í því þriðja var bætt við tengslum við skóla og í fjórða 
og síðasta líkaninu voru athuguð samvirkniáhrif kyns og stuðnings foreldra á 
þunglyndi.  

Líkönin standast helstu próf varðandi sjálffylgni (Durbin Watson próf, 
1,968) og normaldreifingu villuliða (Jarque Bera próf, 629,8 > t(vendi) 1,96) 
og ekki var talið að nein ákveðin gildi hefðu óeðlilega mikil áhrif á líkönin 
(Cook´s Distance greining). 
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Ekki var há línuleg fylgni milli frumbreyta (VIF<2). Marktektarpróf 
(Incremental F) leiddi í ljós að marktækur munur var á skýrðri dreifni milli 
líkana. 

Niðurstöður 

Sjá mátti af meðaltölum og staðalfrávikum að flestir unglingar greindu frá 
fáum þunglyndiseinkennum, áttu í góðum tengslum við skóla og nutu 
stuðnings foreldra. Þetta ber að hafa í huga þegar prósentutölur eru lesnar og 
stundum getur verið um fáa einstaklinga að ræða. 

Eins og í fyrri rannsóknum (Brendgen o.fl., 2005; Kubik o.fl., 2003; 
Meadows o.fl., 2006) voru fleiri stúlkur sem greindu frá þunglyndis-
einkennum heldur en piltar. Í lýsandi tölfræði kom í ljós að um 19,7% 
stúlkna taldi sig stundum eða oft finna fyrir þunglyndiseinkennum en 8,1% pilta 
taldi sig stundum eða oft finna fyrir þunglyndiseinkennum (p<0,01). Af þeim 
sem töldu léleg tengsl við skóla eiga nær alltaf eða oft við um sig voru 29,3% 
sem taldi sig oft finna fyrir þunglyndiseinkennum (p<0,01). Af þeim sem 
töldu mjög eða frekar erfitt að fá stuðning foreldra voru 24,1% sem taldi sig 
oft finna fyrir þunglyndiseinkennum á meðan af þeim sem töldu frekar eða 
mjög auðvelt að fá stuðning foreldra voru 5,5% sem töldu sig oft finna fyrir 
þunglyndiseinkennum (p<0,00).  

Eins og sést í töflu 1 var oftast marktæk fylgni milli breyta. Sterkari fylgni 
var milli kyns og þunglyndis heldur en búsetufyrirkomulags og þunglyndis. 
Veikari fylgni var milli eftirlits foreldra og þunglyndis heldur en milli 
stuðnings foreldra og þunglyndis. Í heildina litið má sjá að sterkari fylgni er 
milli kyns, fjárhags foreldra, stuðnings foreldra, tengsla við skóla, samvirkni 
kyns og stuðnings foreldra og þunglyndis heldur en annarra breyta. 
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Tafla 1. Fylgnifylki - Pearson 

 

** p<0,01 

Aðhvarfsgreining 

Hafa ber í huga hvernig breyturnar snúa áður en hallatölurnar eru túlkaðar, 
þannig getur neikvæð hallatala í raun þýtt veikari þunglyndiseinkenni. Í fyrsta 
líkaninu í töflu 2 má sjá að fleiri stúlkur (b = 3,175) greindu frá 
þunglyndiseinkennum en piltar að teknu tilliti til búsetu og fjárhags foreldra. 
Línulegt samband fannst milli bágs fjárhags foreldra (b = 0,722) og aukinna 
þunglyndiseinkenna hjá unglingum sem er í samræmi við niðurstöður 
erlendra rannsókna (Goodman, Huang o.fl., 2003; Goodman, Slap o.fl., 
2003; Kubik o.fl., 2003). Fyrsta líkanið skýrði 12.9% af dreifingu þunglyndis-
breytunnar.  
 
 
 
 

Breyta Þunglyndi Fjárhagur 

foreldra

Stuðningur 

foreldra

Tengsl við 

skóla

Kyn vísibreyta 0,245** 0,009 0,063** 0,03

Búseta 

vísibreyta
0,080** 0,227** -0,141** -0,148**

Fjárhagur 

foreldra
0,265** 1 -0,294** -0,299**

Þátttaka 

foreldra
-0,198** -0,135** 0,318** 0,282**

Stuðningur 

foreldra
-0,308** -0,294** 1 0,397**

Eftirlit foreldra 0,082** 0,126** -0,321** -0,290**

Námsárangur -0,134** -0,221** 0,218** 0,464**

Tengsl við 

skóla
-0, 449** -0,299** 0,397** 1

Samvirkni kyns 

og stuðnings 

foreldra

-0,281** -0,251** 0,701** 0,322**
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Tafla 2. Niðurstaða aðhvarfsgreiningar 

 
** p<0,01 Staðlaðar hallatölur í sviga 

 

Í öðru líkani má sjá að marktæk áhrif kyns (b = 3,318) héldust þegar stýrt 
var fyrir áhrifum búsetu, fjárhags foreldra, stuðningi, eftirliti og þátttöku 
foreldra. Fjárhagur foreldra (b = 0,511) hafði áfram marktæk áhrif í þá veru 
að góður fjárhagur foreldra tengdist veikari þunglyndiseinkennum unglinga. 
Stuðningur foreldra (b = -0,546) hafði marktæk áhrif á þunglyndiseinkenni en 
eftirlit foreldra kom ekki marktækt út. Marktæk tengsl fundust milli þátttöku 
foreldra (b = -0,134) og minni þunglyndiseinkenna unglinga. Skýrð dreifing 
líkansins var 20,4%.  

Í þriðja líkaninu hefur áhrifum námsárangurs og tengsla við skóla verið 
bætt við. Nú var eftirlit foreldra marktækt (b = -0,08) þegar öðrum breytum 

Líkan 1 Líkan 2 Líkan 3

Bakgrunn

ur

Áhrif 

foreldra

Áhrif 

skóla

Þunglyndi-

skurðpunktur
11,047 24,413 35,809 33,044

3,175** 3,318** 3,185** 3,230**

-0,242 -0,253 -0,243 -0,248

0,293 -0,209 -0,306 -0,28

-0,021 (-0,015) (-0,022) (-0,02)

0,722** 0,511** 0,339** 0,326**

-0,258 -0,183 -0,121 -0,117

-0,134** -0,09** -0,089**

(-0,106) (-0,071) (-0,070)

-0,546** -0,329** -0,174**

(-0,246) (-0,148) (-0,079)

-0,028 -0,080** -0,081**

-0,025 (-0,072) (-0,072)

0,097** 0,098**

-0,081 -0,081

-0,449** -0,445**

(-0,402) (-0,398)

-0,333**

-0,105

Skýrð dreifing R² 12,90% 20,40% 31,40% 31,90%

N – fjöldi 2015 2015 2015 2015

Durbin Watson 1,968

Breytur

Líkan 4 

Samvirkni 

kyns

Kyn

Búseta

Eftirlit foreldra

Námsárangur

Fjárhagur foreldra

Þátttaka foreldra

Stuðningur foreldra

Samvirkni kyns og 

stuðnings foreldra

Tengsl við skóla
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líkansins var haldið stöðugum. Góð tengsl við skóla (b = -0,449) drógu 
marktækt úr þunglyndiseinkennum. Skýrð dreifing líkansins var 31,4%. 

Í fjórða líkani var athuguð samvirkni milli kyns og stuðnings foreldra (b = 
-0,333) á þunglyndi unglinga. Breytan var marktæk og stuðningur foreldra 
hafði að meðaltali meiri verndandi áhrif á þunglyndi stúlkna og er það í 
samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna (Stemmler og Petersen, 2005). 
Skýrð dreifing líkansins var 31,9%. 

Umræða 

Þessi rannsókn var byggð á svörum 14 og 15 ára unglinga í Reykjavík um 
þunglyndiseinkenni, bakgrunn, stuðning fjölskyldu, fjárhag og tengsl við 
skóla. Á undanförnum misserum hefur töluvert verið rætt um mikilvægt 
hlutverk foreldra og skóla varðandi líkamlega og andlega velferð barna. 
Einnig hefur umræða um aukinn geðrænan vanda meðal barna og ungmenna 
verið áberandi. Í ljósi þessa þótti áhugavert að skoða hvort og þá hvaða 
tengsl væri að finna milli stuðnings fjölskyldu og tengsla við skóla annars 
vegar og þunglyndiseinkenna ungmenna hins vegar. 

Í ljós kom að stuðningur, þátttaka foreldra og þó í minna mæli eftirlit 
þeirra hafði áhrif á þunglyndiseinkenni unglinga. Þessar niðurstöður eru í 
samræmi við fyrri rannsóknir þar sem komið hefur í ljós að foreldrar hafi 
mikil áhrif á líf unglinga og geðheilsu (Lasko o.fl., 1996; Sun og Hui, 2006). 
Þessi rannsókn líkt og aðrar gefur í skyn að foreldrar eru ennþá miklir áhrifa-
valdar í lífi unglinga og stuðningur þeirra þeim mikilvægur.  

Á Íslandi hefur oft verið talað um að stéttaskipting sé minni en annars 
staðar en sú mæling á fjárhag foreldra sem hér er notuð í fyrsta skipti gefur 
vísbendingar um að þessa þætti þurfi að skoða frekar hér á landi. Flestir 
unglingar töldu foreldra sína vel stæða en sterk tengsl fundust milli slæms 
fjárhags foreldra og aukinna þunglyndiseinkenna hjá unglingi. Að búa við 
hlutfallslega slæm kjör í ríku landi getur haft slæm áhrif á ungling sem finnur 
sterkt fyrir því að geta ekki notið sömu lífskjara og jafningjarnir. 

Einna sterkast var samband milli tengsla við skóla og þunglyndiseinkenna. 
Áhugavert væri að kanna frekar hvaða þættir það væru sem hefðu áhrif og 
hvort munur væri milli kynja. Erlendis hefur komið í ljós að stuðningur 
kennara (Undheim og Sund, 2005) og skólaumhverfið sjálft (Haavet o.fl., 
2005) virðist hafa mikið að segja. Því væri áhugavert að kanna hvort munur 
sé á þunglyndiseinkennum nemenda milli skóla í Reykjavík. Veik tengsl voru 
milli námsárangurs og þunglyndiseinkenna en svo virtist sem betri náms-
árangur tengdist fleiri einkennum. Ástæður þess þyrfti að rannsaka frekar.  
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Skýr kynjamunur kom fram sem er í samræmi við fyrri rannsóknir (Kubik 
o.fl., 2003; Meadows o.fl., 2006). Stuðningur foreldra hafði meiri verndandi 
áhrif á þunglyndiseinkenni stúlkna og áhugavert væri að skoða hvort munur 
sé á stuðningi feðra annars vegar og mæðra hins vegar.  

Ekki fundust marktæk áhrif milli þunglyndiseinkenna og þess hvort 
unglingur bjó hjá báðum foreldrum eða við annað fyrirkomulag. Skilnaður 
foreldra hefur verið tengdur við ýmsa áhættuhegðun og þunglyndi (Schilling 
o.fl., 2007) en breytan sem hér var notuð segir ekki til um hvort eða hvenær 
unglingurinn hefur upplifað skilnað.  

Takmarkanir rannsóknarinnar eru meðal annars að unglingar eru sjálfir að 
meta eigin líðan og því ekki öruggt að þeir greini rétt frá eða að dagamunur 
hafi ekki skekkt niðurstöðuna. Hins vegar er um stórt úrtak að ræða og má 
því leiða líkum að því að niðurstöður séu áreiðanlegar. Margir hefðu þurft að 
greina rangt frá til þess að það myndi hafa mikil áhrif á niðurstöður. Enn 
fremur er þetta í fyrsta sinn sem fjórföld mæling á fjárhagsstöðu foreldra er 
notuð og á hún eftir að sanna gildi sitt í komandi rannsóknum.  

Hér er einungis verið að skoða afmarkaða þætti sem taldir eru tengjast 
þunglyndi hjá unglingum. Áhugavert væri að skoða þessar niðurstöður frekar 
í samhengi við fleiri áhrifaþætti svo sem áhrifa jafningahópsins og sjálfsmynd 
unglinganna. 
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Tannheilsa byggir á flóknu samspili einstaklingsbundinna og samfélagslegra 

þátta. Meiri menntun fylgja að jafnaði heilbrigðari lifnaðarhættir s.s. lægri 

tíðni reykinga en reykingar hafa bein áhrif á tannmissi og hversu snemma 

fólk tapar tönnunum. Í þessari rannsókn er rýnt í samband menntunar og 

tannheilsu Íslendinga auk þess sem reynt er að meta hvort aðrir heilsutengdir 

áhrifaþættir s.s. tannhirða, mataræði og reykingar hafi áhrif á samband 

menntunar og tannheilsu. Rannsóknin byggir á gögnum úr heilsufars-

könnuninni Heilsa og líðan Íslendinga 2007 þar sem fólk á aldrinum 18-79 

ára var m.a. spurt um fjölda eigin tanna í munni, tannhirðu, menntun, mata-

ræði og reykingasögu. Aðeins voru notuð gögn sem byggðu á svörum tenntra 

einstaklinga á aldrinum 51-79 ára. Niðurstöður sýna sterkt samband á milli 

menntunar og fjölda eigin tanna í munni meðal Ísleninga í þessum hópi. Eftir 

því sem fólk er með betri menntun því líklegra er að það búi við góða 

tannheilsu. Einungis hluti af þessu sambandi er þó tilkominn vegna tengsla 

menntunar og tannheilsu við reykingar, mataræði og tannhirðu. Áhugavert er 

að meta gildi þessara niðurstaðna fyrir forvarnir og heilsueflingu almennt og 

mikilvægt að nýta sér fjölbreyttar leiðir í forvörnum þar sem fólk er mis-

móttækilegt fyrir skilaboðum og fræðsluáróðri.  

Munur á heilsu eftir þjóðfélagsstöðu hefur verið þekktur um langt skeið. 

Fjölmargar rannsóknir benda á tengsl milli efnahagsstöðu, heilsu og 

heilsutengdra lífshátta. Menntun er einn helsti mælikvarði á félags- og 

efnahagslega stöðu (socioeconomic status, SES) og hefur samband menntunar og 

heilsu einnig verið vel staðfest með rannsóknum (Grossman og Kaestner, 

1997). Mun minna er hins vegar vitað um þau ferli sem búa þar að baki. 

Þannig virðist fólk með mikla menntun almennt búa við betri heilsu en fólk 

með litla menntun. Ross og Wu (1995) sýna að hluta af þessu sambandi má 

skýra með þremur þáttum: 1) atvinnu og fjárhagslegri stöðu, 2) félags- og 

sálfræðilegum bjargráðum (social-psychological resources) og 3) heilsusamlegum 
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lífsstíl. Eftir að stjórnað var fyrir þessum þáttum stendur enn eftir marktækt 

samband menntunar og heilsu. Ross og Wu (1995) draga því þá ályktun að 

menntun hafi bein áhrif á heilsu, en einnig óbein áhrif í gegnum fyrrnefnda 

þrjá þætti. Gera má ráð fyrir að betri mæling á þessum þremur þáttum gæti 

dregið enn frekar úr beinum tengslum milli menntunar og tannheilsu.  

Niðurstöður íslenskra rannsókna benda einnig til þess að hérlendis sé til 

staðar ójafnræði í heilsu (Hólmfríður K. Gunnarsdóttur, 2005) háð félags- og 

efnahagslegri stöðu. Rannsókn Halldórssonar, Cavelaars, Kunst og Macken-

bach (1999) sýna að heilsa íslenskra barna og ungmenna, 2ja til 17 ára, helst í 

hendur við félags- og efnahagslega stöðu (SES) foreldra þeirra. Börn sem 

eiga foreldra sem lokið hafa stuttri skólagöngu og eru í láglaunuðum störfum 

búa við verri heilsu og líðan en börn sem búa hjá foreldrum með meiri 

menntun og tekjur. Íslenskt velferðarkerfi virðist því ekki geta varið fólk 

gegn þessum áhrifum og stéttarmunur er sýnilegur. 

Það sama á við um tannheilsuna en erlendar rannsóknir benda til þess að 

tannheilsa sé greinilega háð félags- og efnahagslegri stöðu (Hudson, Stockard 

og Ramberg, 2007). Komið hefur í ljós að í löndum þar sem almanna-

tryggingakerfi nær ekki yfir tannlækningar, eða tryggir aðeins hluta af 

kostnaði við tannheilbrigðisþjónustu, er tannheilsa enn meira háð félags- og 

efnahagslegri stöðu fólks (Faggiano, Stanislao, Lemma og Renga, 1999). 

Íslenskar rannsóknir sýna einnig fram á tengsl milli tannheilsu og félagslegrar 

stöðu fólks en í rannsókn Guðjóns Axelssonar og Sigrúnar Helgadóttur 

(2004) á Íslendingum 65 ára og eldri fannst t.d. munur á hlutfalli tenntra og 

tannlausra eftir starfstéttum. Þannig var hlutfall tannlausra lægst meðal 

háskólamenntaðra sérfræðinga og embættismanna en hæst meðal verka-

manna. Þá kom einnig fram marktækur munur á hlutfalli tenntra og tann-

lausra eftir menntun. 

Í ljósi þess sem að framan greinir má gera ráð fyrir því að tannheilsa fólks 

sé betri eftir því sem menntunin er meiri. Því var ákveðið að skoða hvort 

samband væri á milli heildarfjölda tanna í munni 51-79 ára Íslendinga og þess 

hvort viðkomandi hefði lokið grunnskólaprófi, prófi á framhaldsskólastigi 

eða háskólaprófi. Einnig var ákveðið að skoða hvort aðrir heilsutengdir 

áhrifaþættir s.s. tannhirða, mataræði og reykingar hefðu áhrif á sambandi 

menntunar og tannheilsu hjá þessum aldurhópi. 

 
 



Samband menntunar og munnheilsu 365 
 

  

Aðferðir og gögn 

Rannsóknin byggir á gögnum úr heilsufarskönnuninni Heilsa og líðan 

Íslendinga 2007. Spurningalisti var sendur út til 9.928 manna tilviljunarúrtaks 

Íslendinga úr þjóðskrá og var svarhlutfall 60,3%. Í tvíflokkagreiningu (logistic 

regression) eru aðeins notuð gögn sem byggja á svörum tenntra einstaklinga á 

aldrinum 51-79 ára. Vísindasiðanefnd veitti leyfi til rannsóknarinar (07-081-

V1). 

Mælingar 

Svo leggja megi mat á tannheilsu er oftast farin sú leið að telja fjölda 

skemmdra, úrdreginna og fylltra tanna eða tannflata (tannátustuðull – 

DMFT/S). Til þess þarf klíníska rannsókn sem ekki var um að ræða hér 

heldur var farin sú leið að meta tannheilsuna miðað við fjölda tanna í munni. 

Spurt var um fjölda eigin tanna í neðri og efri gómi og miðað við að 

einstaklingur með starfhæft tannsett hefði að lágmarki 10 tennur í hvorum 

gómi (efri gómi/neðri gómi), þ.e. viðkomandi gæti með góðu móti talað, 

brosað og nærst (Burt og Eklund, 1999). Upplýsingar um fjölda eigin tanna 

segja lítið um tannheilsu áður en hún fer að endurspeglast í töpuðum 

tönnum, þannig getur tannheilsa yngra fólks verið mjög slæm áður en tennur 

fara að tapast. Hins vegar getur fjöldi tapaðra tanna gefið góðar vísbendingar 

um tannheilsu fólks sem er eldra en 50 ára.  

 

 
 

Mynd 1. Meðalfjöldi eigin tanna í munni eftir aldri 
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Eins og sjá má á mynd 1 er eldra fólk að jafnaði með færri eigin tennur í 

munni en þeir sem yngri eru. Þetta samband er ekki aðeins tilkomið vegna 

breytileika í tannheilsu eftir aldri heldur einnig á milli kynslóða þar sem eldri 

kynslóðir bjuggu við erfiðari aðstæður og verri tannheilsu. Um og eftir 50 ára 

aldurinn má greinilega merkja færri eigin tennur í munni. Í ljósi þessa má ætla 

að tanntap sé fyrst orðinn góður mælikvarði á tannheilsu eftir 50 ára aldur og 

því ákveðið að byggja tölfræðilega greiningu á aldurshópnum 51 til 79 ára. 

Tannlausum einstaklingum var sleppt úr tölfræðilegri greiningu en samkvæmt 

rannsóknargögnunum eru 20% Íslendinga í aldurshópnum 51 til 79 

tannlausir. Greiningin tekur því til þeirra einstaklinga, 51 til 79 ára, í úrtakinu 

sem ekki voru tannlausir, samtals 2.146 manns. 

Tannheilsa fólks var metin með spurningum um fjölda tanna í efri og 

neðri gómi. Tvíkosta breyta sem segir til um hvort fólk er með starfhæft 

tannsett eða ekki er notuð sem fylgibreyta í tvíflokkagreiningu (logistic 

regression).  

Menntun var mæld með spurningu um hæstu prófgráðu sem viðkomandi 

hafði lokið og voru svarflokkar eftirfarandi: 1 Barna-, unglinga- eða grunn-

skólapróf;  2 Gagnfræðapróf eða landspróf; 3 Stúdentspróf; 4 Annað próf á 

framhaldsskólastigi; 5 Tækniskólapróf; 6 Grunnpróf úr háskóla; 7 Meistara-

próf úr háskóla; 8 Doktorspróf; 9 Önnur menntun, hver? 

Þeir sem svarað höfðu til um aðra menntun (9) voru ýmist endurflokkaðir 

í fyrrgreinda flokka eða settir í sérflokk fyrir ógilda mælingu. Hins vegar var 

búinn til nýr flokkur fyrir þá sem höfðu lokið meistaraprófi í iðngrein. Úr 

þessum flokkum var sett saman þriggja flokka menntunarbreyta: 

grunnskólapróf (flokkar 1 og 2), próf á framhaldsskólastigi (flokkar 3-5, auk 

meistaraprófs í iðngrein) og háskólapróf (flokkar 6-8). Í tvíflokkagreiningu 

voru svo notaðar tvær vísibreytur þar sem í viðmiðunarhópnum voru þeir 

sem mest höfðu lokið grunnskólaprófi. Ein vísibreyta var síðan notuð fyrir 

þá sem voru með ógilda mælingu (missing; gagnagat):  

Tekjur fólks voru mældar með einni spurningu um heildartekjur fólks 

þar sem gefnar voru upp tekjur á mánuði og ári í fyrirfram gefnum bilum. Í 

tvíflokkagreiningu var notuð jafnbilabreyta sem tók meðaltalsgildi á 

tekjubilunum. Þeir sem ekki svöruðu til um tekjur fengu normaldreifð til-

viljunarkennd spágildi (imputation) sem voru með sama meðaltal og staðal-

frávik og þeir sem svöruðu. 

Tannhirða var mæld með spurningum um hversu oft fólk fer í eftirlit til 

tannlæknis, hversu oft það burstar tennurnar og hversu oft það hreinsar á 

milli tannanna með tannþræði. Vísibreytur voru notaðar í tvíflokkagreiningu 
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fyrir þessar þrjár mælingar á tannhirðu og var hver mæling með eina 

vísibreytu fyrir auð svör (sjá töflu 1). 

  

Reykingar voru metnar með spurningum um reykingastöðu einstaklinga, 

fjölda ára sem þeir höfðu reykt og fjölda sígaretta sem þeir reyktu að 

meðaltali á dag. Í tvíflokkagreiningu voru notuð svokölluð pakkaár en þau 

voru reiknuð með því að margfalda fjölda sígaretta á dag með fjölda ára sem 

viðkomandi hafði reykt og deilt með fjölda sígaretta í pakka (20). Þannig áttu 

þeir að baki 5 pakkaár sem höfðu reykt í 10 ár og reyktu að meðaltali 10 

sígarettur á dag (10*10/20 = 5), þ.e. 1 pakki af sígarettum daglega í 5 ár. Allir 

þeir sem svöruðu því til að hafa aldrei reykt fengu gildið 0 í pakkaárum. Við 

áætluðum að þeir hefðu aldrei reykt sem enn voru með auð gildi á breytunni 

pakkaár og engar upplýsingar voru um reykingastöðu. Þeir einstaklingar 

fengu því gildið 0 á pakkaár . Þá var þeim sem reyktu eða höfðu reykt og ekki 

náðist að reikna pakkaár fyrir, vegna auðra svara á nauðsynlegum breytum, 

gefið spágildi út frá meðalfjölda pakkaára fyrir sinn aldur. 

Sykurneysla var mæld með þremur spurningum um hversu oft 

sykraðrar vöru var neytt. Spurt var hversu oft fólk borðaði eftirfarandi vörur: 

sykrað gos, sælgæti og kex/kökur. Þeir sem höfðu a.m.k neytt einnar 

vörunnar daglega eða oftar fengu gildið 1 á nýrri breytu eða ef þeir höfðu 

neytt einhverja tveggja vara oftar en einu sinni í viku. Í tvíflokkagreiningu var 

viðmiðunarhópurinn því þeir neyttu sykraðra vöru sjaldnar. Ein vísbreyta var 

síðan notuð fyrir þá sem svöruðu engri þessara spurninga (sjá töflu 1). 

Aðrar bakgrunnsbreytur sem tekið var tillit til í greiningunni voru aldur, 

kyn og búseta. Mikilvægt er að taka tillit til aldurs þar sem fjöldi eigin tanna í 

munni er að miklu leyti háður aldri. Aldurssamsetning hópa getur því haft 

mikil áhrif á samband annarra breyta, eins og menntunar og tekna, við fjölda 

tanna í munni. 

Úrvinnsla 

Niðurstöður í myndum 2 til 5 byggja á vigtuðum gögnum til að lagskipt úrtak 

lýsi rétt íslenskum ríkisborgurum. Líkur þess að fólk sé með starfhæft 

tannsett og tengsl þess við menntun, tannhirðu og heilsutengda hegðun 

(sykurneyslu og reykingar) er metið með tvíflokkagreiningu (logistic regression). 

Í töflu 1 eru birt áhættuhlutföll (odds ratio) sem segja hve mikið hlutfallslíkur 

aukast við breytingu um eina einingu á viðkomandi frumbreytu. Til að meta 

hvernig áhrif menntunar og annarra frumbreyta er miðlað í gegnum 

hegðunarbreytur eru keyrð fjögur líkön. Þegar samband milli menntunar og 
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tannheilsu minnkar á milli líkana má túlka það sem svo að áhrifunum sé 

miðlað af þeim breytum sem bætt er við hverju sinni.  

Niðurstöður 

Á mynd 2 má sjá sterkt samband á milli menntunar og fjölda eigin tanna í 

munni hjá aldurshópnum 51-79 ára, þ.e. eftir því sem menntun er meiri þeim 

mun meiri líkur eru á að fólk sé með minnst 10 tennur í hvorum góm, þ.e. 

starfhæft tannsett. Þetta samband er sterkt bæði hjá körlum og konum. Um 

49% karla og kvenna sem mest hafa lokið grunnskólaprófi eru með starfhæft 

tannsett. Þetta hlutfall er í kringum 80% hjá konum og körlum sem lokið 

hafa háskólaprófi. 

 

Mynd 2. Hlutfall karla og kvenna með starfhæft tannsett eftir menntunarstigi, 

51 til 79 ára 

Eins og sjá má á mynd 3 er einnig sterkt samband milli heildartekna 

einstaklinga á mánuði og fjölda eigin tanna í munni, bæði hjá körlum og 

konum. Í lægsta tekjuflokknum eru hlutfallslega færri með starfhæft tannsett 

en í hærri tekjuflokkunum. Meðal karla í lægsta tekjuflokknum (141 þús. kr. 

eða minna á mánuði) eru 40,8% með starfhæft tannsett samanborið við 

67,9% í hæsta tekjuflokknum (280 þús. kr. eða meira á mánuði). Hjá konum í 

lægsta tekjuhópnum eru 42,8% með starfhæft tannsett en 75,5% kvenna í 
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hæsta tekjuhópnum eru með starfhæft tannsett. Líklegt er að menntun og 

tekjur séu að einhverju leyti að endurspegla mælingu á tekjum, þ.e. meiri 

menntun fylgja að jafnaði hærri tekjur. 

 
Mynd 3. Hlutfall karla og kvenna með starfhæft tannsett eftir tekjuflokkum, 

51 til 79 ára 

Ef samband reykinga og tannheilsu er skoðað sést að eftir því sem 

pakkaárin eru fleiri lækkar hlutfall fólks með starfhæft tannsett (sjá mynd 4). 

Ekki er mikill munur á meðalaldri eftir fjölda pakkaára og því ólíklegt að 

breytileiki í aldri í aldurshópnum 51 til 79 ára sé að hafa mikil áhrif á sam-

band reykinga og tannheilsu. 

40,8

50,5

67,9

42,8

59,9

75,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

≤ 141 þús. 142-279 þús. ≥ 280 þús.

%
 m

e
ð

 v
ir

k
t 

ta
n

n
se

tt

Heildartekjur á mánuði, fyrir skatta

karlar konur



370 Heilsa og lífstíll Jón Óskar Guðlaugsson o.fl.  

 

  

 
Mynd 4. Hlutfall karla og kvenna með starfhæft tannsett eftir fjölda pakkaára, 

51 til 79 ára 

 

Á mynd 5 má einnig sjá að reykingar eru nokkuð breytilegar eftir 

menntunarstigi og því ljóst að reykingar hafa nokkur áhrif á samband 

menntunar og tannheilsu. Karlar reykja að meðaltali meira en konur óháð 

menntunarstigi en reykingar hjá körlum eru minni eftir því sem menntunar-

stig þeirra er hærra. Karlar sem mest hafa lokið grunnskólaprófi eiga að 

meðaltali að baki 17 pakkaár samanborið við 10 pakkaár hjá konum sem 

mest hafa lokið grunnskólaprófi. Þegar hæsta menntunarstig færist úr 

grunnskólaprófi í próf á framhaldsskólastigi lækkar meðalfjöldi pakkaára hjá 

körlum um tæp 2 pakkaár en hjá konum hækkar meðalfjöldi pakkaára um 

tæp tvö ár. Meðalfjöldi pakkaára lækkar svo bæði hjá körlum og konum við 

það að hæsta menntunarstig færist úr prófi á framhaldsskólastigi í 

háskólamenntun. Karlar sem lokið hafa háskólaprófi eiga þannig að meðaltali 

að baki 13 pakkaár en hjá konum með háskólapróf er meðalfjöldi pakkaára 

rúmlega 7. 
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Mynd 5. Meðalfjöldi pakkaára hjá körlum og konum eftir menntunarstigi, 51 

til 79 ára 

Tafla 1 sýnir niðurstöður fjögurra líkana sem metin eru með tvíkost-

greiningu. Þar er tekið tillit til þess að samband er á milli ýmissa frumbreyta 

eins og t.d. menntunar, tekna og tannhirðu og því unnt að skoða áhrif einnar 

breytu umfram það sem önnur breyta leggur til skýringar á breytileika í 

tannheilsu. 
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Tafla 1. Hlutfallslegar líkur þess að vera með starfhæft tannsett, þ.e. minnst 

10 tennur í hvorum gómi 

  

* p<0,05 ** p<0,01  

 

Í líkani 1 er samband menntunar og tannheilsu skoðað með tilliti til 

aldurs, kyns, búsetu og tekna. Niðurstöðurnar sýna að það er munur á tann-

heilsu eftir menntun fólks þegar tekið er tillit til annarra breyta í líkani 1. 

Áhættuhlutfallið (odds ratio, OR) er hærra eftir því sem menntunarstigið er 

hærra. Þeir sem mest hafa lokið prófi á framhaldsskólastigi eru að jafnaði 

Frumbreyta (samanburðarhópur) Líkan 1 Líkan 2 Líkan 3 Líkan 4

Aldur 0,930 ** 0,935 ** 0,935 ** 0,931 **

Kyn

Konur (samanb.) 1,000 1,000 1,000 1,000

Karlar 0,863 1,151 1,151 1,347 *

Búseta

Landsbyggð (samanb.) 1,000 1,000 1,000 1,000

Höfuðborgarsvæði 1,284 * 1,210 1,210 1,295 *

Menntun

Grunnskólapróf (samanb.) 1,000 1,000 1,000 1,000

Framhaldsskólamenntun 1,324 * 1,317 * 1,317 * 1,321 *

Háskólamenntun 2,525 ** 2,375 ** 2,374 ** 2,170 **

Missing á menntun 0,820 0,781 0,781 0,880

Tekjur

Tekjur í 100 þúsundum 1,131 ** 1,105 * 1,105 * 1,107 *

Gagnagat á tekjum 0,960 0,945 0,945 0,847

Eftirlit hjá tannlækni

Sjaldnar en einu sinni á ári (samanb.) 1,000 1,000 1,000

Eftirlit Einu sinni á ári eða oftar 1,777 ** 1,777 ** 1,794 **

Missing á eftirliti 3,707 3,709 3,847

Tannburstun

Sjaldnar en tvisvar á dag (samanb.) 1,000 1,000 1,000

Tvisvar á dag eða oftar 1,336 * 1,336 * 1,342 *

Gagnagat á tannburstun 1,453 1,454 1,191

Tannþráður

Ekki notaður (samanb.) 1,000 1,000 1,000

Tannþráður notaður daglega 1,666 ** 1,666 ** 1,553 **

Tannþráður notaður sjadnar en daglega 2,070 ** 2,070 ** 1,928 **

Gagnagat á notkun tannþráðar 0,557 0,558 0,524

Sykraðar vörur

Lítil eða nokkur neysla (samanb.) 1,000 1,000

Tíð neysla á sykruðum vörum 1,006 0,990

Gagnagat á sykurneyslu 0,970 0,811

Reykingar

Fjöldi pakkaára 0,971 **

Fasti 62,132 14,319 14,285 26,908
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32% líklegri (áhættuhlutfall 1,32; p<0,05) og þeir sem lokið hafa háskólaprófi 

um 2,5 sinnum líklegri (áhættuhlutfall 2,53; p<0,01) til að vera með starfhæft 

tannsett en fólk með grunnskólapróf. 

Þegar breytum fyrir tannhirðu er bætt inn í jöfnuna í líkani 2 lækkar 

áhættuhlutfallið fyrir háskólahópinn úr 2,53 niður í 2,37 en það lækkar mun 

minna fyrir framhaldsskólahópinn. Áhættuhlutfallið fyrir bæði framhalds- og 

háskólahópinn breytist svo til ekkert í líkani 3 þegar neyslu á sykruðum 

vörum er bætt inn líkanið en þegar tekið er tillit til reykinga í líkani 4 lækkar 

áhættuhlutfall háskólahópsins í 2,17. Áhættuhlutfall framhaldsskólahópsins 

breytist lítið (1,32). 

Niðurstöður í töflu 1 sýna einnig mun á tannheilsu eftir tekjum, þ.e. betri 

tannheilsa fylgir auknum tekjum. Mestur er munurinn í líkani 1 

(áhættuhlutfall 1,13; p<0,01) en lækkar svo þegar tekið er tillit til tann-

hirðubreyta í líkani 2 (áhættuhlutfall 1,11; p<0,05). Í líkani 4 má sjá að þegar 

mánaðartekjur einstaklings hækka um hundrað þúsund krónur þá aukast líkur 

hans á að vera með starfhæft tannsett að meðaltali um 11% að teknu tilliti til 

annarra breyta í líkaninu (fyrir hverja hundrað þúsund króna aukningu í 

mánaðartekjum hækka hlutfallslíkurnar um 11%). 

Eins og sjá má í töflu 1 (líkönum 2, 3 og 4) hefur reglulegt eftirlit hjá 

tannlækni mikið að segja hvað varðar tannheilsu. Í líkani 4 má sjá að þeir sem 

fara einu sinni á ári eða oftar í eftirlit eru tæplega 80% líklegri til að vera með 

starfhæft tannsett (áhættuhlutfall 1,79; p<0,01) heldur en þeir sem fara 

sjaldnar til tannlæknis að teknu til tilliti til annarra breyta í líkaninu. Regluleg 

tannburstun og notkun tannþráðar spáir einnig fyrir um líkur á því að vera 

með starfhæft tannsett (sjá mynd 1) en neysla á sykruðum vörum virðist ekki 

hafa áhrif þegar leiðrétt er fyrir öðrum breytum. Þegar áhrif reykinga eru 

skoðuð í líkani 4 sést að fyrir hvert pakkaár sem einstaklingur á að baki 

minnka líkur á að vera með starfhæft tannsett um 3% (áhættuhlutfall 0,97; 

p<0,01).  

Umræða 

Fjölmargar rannsóknir staðfesta tengsl milli efnahagsstöðu, heilsu og 

heilsutengdra lífshátta. Heyrst hefur að hér á landi sé stéttarmunur mun 

minni en í nágrannalöndum og að t.d. öflugt almannatryggingakerfi og gott 

skólakerfi geti mögulega komið í veg fyrir að munur á menntun komi fram í 

heilsu fólks. Hins vegar er ljóst að menntun fólks hefur sjálfstæð og marktæk 

tengsl við tannheilsu og fjölda eigin tanna í munni hjá 51-79 ára Íslendingum 
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þótt tekið sé tillit til heilsutengdrar hegðunar s.s. tannhirðu, tanneftirlits, 

sykurneyslu og reykinga auk annarra bakgrunnsbreyta eins og aldurs og kyns. 

Menntun hefur þannig jákvæð áhrif á tannheilsu en þessum áhrifum er 

aðeins að hluta til miðlað í gegnum tannhirðu, mataræði og reykingar. Þetta 

er í samræmi við erlendar rannsóknarniðurstöður (Hudson o.fl., 2007; 

Sabbah, Tsakos, Sheiham og Watt, 2009).  

Að búa við góða almenna heilsu á einnig við um tannheilsu og góð 

tannheilsa er mikilvæg fyrir líkamsstarfsemina og sjálfsmyndina. Mikilvægt er 

að finna hvaða þættir geta bætt tannheilbrigði og þannig líðan og lífsgæði 

Íslendinga. Aukinn skilningur á sambandinu á milli menntunar og tannheilsu 

er mikilvægur fyrir forvarnarstarf. Þannig er nauðsynlegt að leitast sé við að 

fræðsla og aðgerðir stjórnvalda auki ekki á ójöfnuð, nokkuð sem getur gerst 

ef aðgerðir nýtast síst þeim sem mest þurfa á þeim að halda. 

Forvarnaraðgerðir sem beinast að því að breyta hegðun fólks til að bæta 

tannheilsu eru mikilvægar en niðurstöður benda til þess að almennar aðgerðir 

dugi skammt.  

Vissulega er mikilvægt að bursta tennur reglulega með flúortannkremi, 

borða hollan mat, fara í árvisst tanneftirlit og sleppa því að reykja. 

Rannsóknir sýna jafnframt að verðlag og stýring á aðgengi að neysluvöru og 

tannheilbrigðisþjónustu er ein áhrifamesta leiðin til að efla heilsusamlega 

hegðun hjá þeim þjóðfélagshópum sem mest þurfa á því að halda. 

Samfélagsleg stýring samhliða aukinni ábyrgð einstaklingsins á eigin heilsu er 

ein áhrifaríkasta leiðin til að minnka álag á heilbrigðiskerfið og ná fram 

langtíma sparnaði.  

Eflaust eru fleiri atriði sem skýra samband menntunar og tannheilsu sem 

þessi rannsókn nær ekki til og áleitin spurning hvort það sé sóknin eftir 

þekkingu eða öguð vinnubrögð í háskólanámi sem gerir fólk meðvitaðra um 

eigin heilbrigði.  
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Tengsl svefnleysis og slysa á heimilum og 
í frítíma 

 
Rósa Þorsteinsdóttir 

Haukur Freyr Gylfason 

 

Svefn er fólki mjög mikilvægur. Svefn stuðlar að bættu námi og minni 

(Maquet, 2001; Stickgold, Hobson, Fosse og Fosse, 2001) og rofin svefn 

hefur til dæmis áhrif á ónæmiskerfið (Everson, 1993; Zager o.fl., 2009), 

hjarta- og æðakerfið (Shahar o.fl., 2001), almenn lífsgæði (Young, Peppard og 

Gottlieb, 2002) og getur orðið til þess að fólk lendir í slysum (Teran-Santos, 

Jimenez-Gomez og Cordero-Guevara, 1999). Flestar rannsóknir á tengslum 

svefnleysis (sleep deprivation) og slysa er um bílslys en svefnleysi tengist ekki 

aðeins bílslysum heldur líka slysum almennt (t.d. Barnes og Wagner, 2009; 

Daley o.fl., 2009; Gold o.fl., 1992; Sjösten o.fl., 2009). Í þessari rannsókn er 

samband svefnleysis og slysa á heimilum og í frítíma kannað. 

Svefnleysi er eitthvað sem flestir þekkja og finnst sjálfsagt að tengja við 

skerta athygli (attention). Eins og kemur fram hjá Lim og Dinges (2008) þá 

hefur hugtakið athygli víða merkingu og oft skilgreint út frá ofansækinni (top-

down) og neðansækinni (bottom-up) athygli þar sem ofansækin athygli byggist á 

uppsafnaðri þekkingu á meðan áreiti (stimulus) stýrir frekar neðansækinni 

athygli. En athygli er einnig hægt að skýra eftir styrk (intensity) og vali (selection) 

þar sem styrkur fer eftir vöku einstaklingsins og hversu lengi hann getur 

haldið athyglinni og valið eftir því hversu áttaður einstaklingurinn er og á 

auðvelt með að taka ákvarðanir (Posner og Boies, 1971). Samkvæmt Lim og 

Dinges (2008) þá vilja Robertson og Garavan (2004) nota hugtakið aðgætin 

(vigilant) athygli yfir þá athygli sem tengist styrk og telja hana geta vaxið og 

dvínað á nokkrum sekúndum en ekki mínútum eða klukkustundum. Einnig 

að ekki sé hægt að framkvæma flókin verkefni sem krefjast langvarandi 

athygli, tengt vali, öðruvísi en að vera vakandi og viðhalda athyglinni við 

verkið.  

Svefnleysi hefur neikvæð áhrif á viðbragð (reaction time) (Pilcher og 

Huffcutt, 1996; Smith, McEvoy og Gevins, 2002), eykur líkur á rangri 

ákvörðunartöku (Dinges o.fl., 1997) og eykur þann tíma sem fólk þarf til að 
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leysa verkefni (Gillberg og Åkerstedt, 1998). Svefnleysi gerir það að verkum 

að fólk á erfitt með að viðhalda einbeitingu og hefur þannig áhrif á aðgætni 

(Harrison og Horne, 2000) sem gerir það að verkum að fólki er hættara við 

slysum en ella. Það kann þó að vera að svefnleysi hafi minni áhrif á flóknari 

verk en einfaldari (Pilcher, Band, Odle-Dusseau og Muth, 2007).  

Settar voru fram tvær tilgátur. Sú fyrri að tengsl eru á milli svefnleysis og 

fjölda meiðsla almennt vegna slysa. Sú seinni að tengsl eru á milli svefnleysis 

og fjölda meiðsla vegna slysa á heimilum og í frítíma. 

Aðferð 

Þátttakendur 

Gögnin voru fengin úr póstkönnun Lýðheilsustöðvar (2008) á heilsu og líðan 

Íslendinga árið 2007. Upphaflegt úrtak var 9.928 íslenskir ríkisborgarar, 18 til 

79 ára, með skráða búsetu á Íslandi. Endanlegt úrtak var 9.807 og af þeim 

svöruðu 5.918 eða 60,3%. Alls svöruðu 5.832 þátttakendur spurningunni um 

kyn. Af þeim voru 2.724 (46,7%) karlar og 3.108 (53,3%) konur. Meðalaldur 

þeirra sem svöruðu var 50,89 ár (sf = 17,02 ár), meðalaldur karla 51,94 ár (sf 

= 16,84) og kvenna 49,96 ár (sf = 17,11 ár). Þátttakendur áttu þess kost að 

vinna til vinninga í happdrætti ef þeir svöruðu spurningalistanum. Dregnir 

voru út fimm vinningshafar.  

Mælitæki 

Unnið var með fjórar spurningar úr spurningalista Lýðheilsustöðvar (2008). 

Sjálfur listinn er 44 blaðsíður og því aðeins notast við lítinn hluta hans í 

þessari grein. Spurt var um fæðingarár fólks í könnuninni og því breytt í 

aldur miðað við lok árs 2007.  

Til að leggja mat á meiðsl Íslendinga var spurt í könnuninni hvort þeir 

hefðu orðið fyrir meiðslum og þurft að leita til læknis eða hjúkrunarfræðings 

vegna þeirra síðastliðna 12 mánuði. Gefnar voru leiðbeiningar um að meiðsl 

eða líkamsskaði eftir slys og eitranir teldust með og einnig meiðsl eftir 

viljandi athafnir annarra til dæmis ofbeldi og árásir. Svarmöguleikar voru Nei, 

Einu sinni, Tvisvar, Þrisvar og Fjórum sinnum eða oftar.  

Þá var spurt eftir hvað voru þessi meiðsl. Gefnir voru eftirtaldir 

svarmöguleikar: Umferðarslys, Slys heima eða frítímaslys, Vinnuslys, 

Íþróttaslys, Eftir ofbeldi eða árás annars aðila, Eftir annað.  
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Notast var við tvær af fimm spurningum sem spurðar voru um svefn í 

könnuninni. Önnur var um hversu margar klukkustundir fólk svaf að jafnaði 

á nóttu. Svarmöguleikar voru: Minna en 5 klukkustundir, Um 5 klukku-

stundir, Um 6 klukkustundir, Um 7 klukkustundir, Um 8 klukkustundir, Um 

9 klukkustundir, Um 10 klukkustundir og Meira en 10 klukkustundir. Hin var 

um hversu oft það hafði verið útsofið eftir nætursvefn síðustu 3 mánuði. 

Svarmöguleikar voru: Aldrei, Sjaldan, Stundum, Oft og Alltaf/á hverri nóttu.  

Framkvæmd 

Könnunin Heilsa og líðan Íslendinga 2007 var samstarfsverkefni Lýðheilsu-

stöðvar, Landlæknisembættisins, Vinnueftirlits ríkisins, Krabbameins-

félagsins, Háskóla Íslands, Háskólans í Reykjavík, Landbúnaðarháskóla 

Íslands, Háskólans á Akureyri og Kennaraháskólans. Leyfi fékkst fyrir 

könnuninni frá Persónuvernd og Vísindasiðanefnd (07-081-V2). Þýði rann-

sóknarinnar voru íslenskir ríkisborgarar, búsettir á Íslandi með nægjanlega 

íslenskukunnáttu til að svara spurningalistanum. Úrtakið var lagskipt eftir 

aldri og búsetu og valið með tilviljun úr þjóðskrá og niðurstöðurnar því 

vigtaðar. 

Niðurstöður 

Tengsl voru á milli hversu margar klukkustundir þátttakendur sögðust sofa 

og hversu oft þeir höfðu upplifað að vera útsofnir eftir nætursvefn (rs(5.572) 

= 0,34; p < 0,001). Tengslin voru svipuð fyrir þátttakendur sem skýrðu frá 

því að hafa meiðst heima fyrir eða í frítíma (rs(255) = 0,34; p < 0,001). Þessir 

fylgnistuðlar benda til þess að þó spurningarnar séu að mæla svipuð atriði þá 

séu það ekki sömu atriðin sem verið er að mæla. Því þótti mikilvægt að sýna 

niðurstöður fyrir báðar breytur til að útskýra hvor þeirra næði betur að skýra 

meiðsl vegna slysa. 
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Mynd 1. Fjöldi meiðsla sem þátttakendur höfðu orðið fyrir eftir því hversu 

marga tíma þeir sváfu að jafnaði á hverri nóttu 

Mynd 1 sýnir fjölda meiðsla sem þátttakendur sögðust hafa orðið fyrir 

eftir því hversu marga tíma þeir sváfu að jafnaði á hverri nóttu. Eftir því sem 

svefn eykst þá virðist meiðslum fækka. Tengsl voru á milli fjölda meiðsla og 

fjölda svefnstunda en þau voru veik (rs(5.471) = -0,05; p < 0,001).  

Mynd 2 sýnir fjölda meiðsla sem þátttakendur sögðust hafa orðið fyrir 

eftir því hversu oft þeir sögðust hafa verið útsofnir eftir nætursvefn síðustu 

þrjá mánuði. Eftir því sem þátttakendur töldu sig hafa oftar verið útsofna 

eftir nætursvefn því sjaldnar virtust þeir lenda í slysum. Tengsl, þó ekki há, 

voru á milli fjölda meiðsla og hversu oft þátttakendur upplifðu sig útsofna 

eftir nætursvefn (rs(5.438) = -0,09; p < 0,001).  

Ekki voru tengsl á milli fjölda meiðsla sem þátttakendur sögðust hafa 

orðið fyrir eftir slys heimafyrir eða í frítíma eftir því hversu marga tíma þeir 

sögðust hafa sofið að jafnaði á hverri nóttu (rs(249) = -0,04; p > 0,05) (mynd 

3).  
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Mynd 2. Fjöldi meiðsla sem þátttakendur höfðu orðið fyrir eftir því hversu 

oft þeir höfðu upplifað að vera útsofnir eftir nætursvefn síðustu 3 mánuði 

 

Tengsl voru á milli fjölda meiðsla sem þátttakendur sögðust hafa orðið 

fyrir eftir slys heimafyrir eða í frítíma eftir því hversu oft þeir töldu sig hafa 

verið útsofna eftir nætursvefn (rs(250) = -0,17; p < 0,01) (mynd 4).  

 

 

Mynd 3. Fjöldi meiðsla sem þátttakendur höfðu orðið fyrir vegna slysa heima 

eða í frítíma eftir því hversu marga tíma þeir sváfu að jafnaði á hverri nóttu 
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Mynd 4. Fjöldi meiðsla sem þátttakendur höfðu orðið fyrir vegna slysa heima 

eða í frítíma eftir því hversu oft þeir höfðu upplifað að vera útsofnir eftir 

nætursvefn 

Umræða 

Einstaklingsmunur er á því hversu viðkvæmt fólk er fyrir svefnleysi (Van 

Dongen, Baynard, Maislin og Dinges, 2004). Því ætti að vera betra að nota 

sem mælieiningu á svefnleysi hvort þátttakendur telji sig hafa verið útsofna 

en fjölda klukkustunda sem þeir sofa að jafnaði á hverri nóttu. Það er vel 

þekkt að sumir telja sig ekki þurfa lengri svefn en 4, 5, 6 eða 7 tíma. Niður-

stöðurnar styðja þetta þar sem tengslin voru sterkari milli fjölda meiðsla sem 

þátttakendur höfðu orðið fyrir eftir því hversu oft þeir höfðu upplifað að 

vera útsofnir eftir nætursvefn en eftir því hversu marga tíma þeir sváfu að 

jafnaði á hverri nóttu.  

Stuðningur fékkst að vissu leyti við fyrri tilgátuna þar sem að tengsl voru 

á milli svefnleysis, að vera óútsofin(n), og fjölda meiðsla almennt vegna slysa. 

Svipaður stuðningur fékkst við seinni tilgátuna um að tengsl væru á milli 

svefnleysis, að vera óútsofin(n), og fjölda meiðsla vegna slysa á heimilum og í 

frítíma. Það er í samræmi við erlendar rannsóknir á slysum vegna svefnleysis 

(Barnes og Wagner, 2009; Daley o.fl., 2009; Gold o.fl., 1992; Sjösten o.fl., 

2009; Teran-Santos o.fl., 1999).  
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Spurt var um alvarleg meiðsl, þar sem viðkomandi þurfti að leita til læknis 

eða hjúkrunarfræðings svo að þau væru talin fram í könnun Lýðheilsustöðvar 

(2008). Það er harla ólíklegt að öll slys, heima eða í frítíma, séu þess eðlis að 

leita þurfi til lækna og hjúkrunarfræðinga með þau. Það má því reikna með 

því að heima og frítímaslys séu vantalin sem kann að skýra hvers vegna 

tengslin voru ekki meiri en fram kom. Annað sem kann að hafa haft áhrif á 

styrk tengslanna er að spurt var um meiðsli 12 mánuði aftur í tímann en 

svefnvandamál síðustu 3 mánuði. Verið getur að svefninn hafi lagast síðustu 

3 mánuði en slys komið til níu mánuði þar á undan.  

Svefnleysi hefur áhrif á aðgætni (Harrison og Horne, 2000) og kann að 

hafi meiri áhrif á einfaldari verk en flóknari (Pilcher o.fl., 2007). Gaman væri 

að kanna í framhaldinu hver tengsl svefnleysis og umferðaslysa eru í könnun 

Lýðheilsustöðvar. Fjöldinn allur af greinum skýra frá tengslum svefnleysis og 

umferðarslysa (t.d. Horne og Reyner, 1995; Radun og Radun, 2009) og því 

má búast við að finna slíkt samband í gögnunum.  

Afskaplega fáar rannsóknir eru til um tengsl svefnleysis og slysa á 

heimilum og í frístundum. Þessi rannsókn bætir aðeins við þá þekkingu sem 

fyrir er en mikilvægt er að hafa í huga að um könnun er að ræða þar sem svör 

þátttakenda ráðast af minni þeirra og svefnleysi hefur áhrif á minni til hins 

verra (Maquet, 2001; Stickgold o.fl., 2001). 
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Samband trúarlífs og heilsu 
 

Sigurlína Davíðsdóttir 
Laufey Svanfríður Jónsdóttir 

 

Eitt af því sem virðist vera sameiginlegt með þjóðum heims er trúarþörf af 

einhverju tagi. Markmið könnunar þeirrar sem hér verður kynnt er að svara 

því, hversu mikilvæg er trúin er íslenskum þátttakendum og með hvaða hætti 

þeir leita huggunar í henni. Þá verður einnig athugað, hverju máli aldur og 

kyn skipta í þessu sambandi og að lokum verður skoðað hvort trúarlíf hafi 

eitthvert forvarnarlegt gildi fyrir heilsufar þátttakenda. 

Nokkrar kannanir hafa verið gerðar hérlendis til að skoða trúarlíf 

Íslendinga. Árið 1986-1987 var trúarlíf Íslendinga, trúaratferli, viðhorf þeirra 

til þjóðkirkjunnar og trúmála almennt kannað og var sú könnun síðan endur-

tekin með litlum breytingum 2004 (Björn Björnsson og Pétur Pétursson, 

1990; Pétur Pétursson, 2005). Þá gerði Hagvangur (1984) könnun á íslenska 

hlutanum af evrópskri rannsókn um lífsgildi. Sú könnun hefur verið endur-

tekin tvisvar hérlendis, árin 1990 og 2000 og þá framkvæmd af Félags-

vísindastofnun Háskóla Íslands (Friðrik H. Jónsson og Stefán Ólafsson, 

1991). Í heildina má segja að niðurstöður allra þessara rannsókna bendi til að 

guðstrú Íslendinga svipi meira til Bandaríkjamanna og kaþólskra Evrópu-

þjóða en annarra þjóða. Íslendingar trúa almennt meira á guð en aðrar 

Norðurlandaþjóðir og telja í meira mæli að trúin veiti þeim huggun og styrk. 

Fátt bendir til að trú Íslendinga hafi minnkað frá fyrstu könnun til hinna 

síðari. Kirkjusókn hefur heldur ekki breyst mikið frá því hún var fyrst mæld í 

þessum könnunum árið 1984, en um 10% landsmanna sækja guðsþjónustur 

einu sinni í mánuði eða oftar (Björn Björnsson og Pétur Pétursson, 1990; 

Friðrik H. Jónsson og Stefán Ólafsson, 1991; Pétur Pétursson, 2005; Gallup, 

2004).  

Rannsóknir á sambandi trúarlífs og heilsu benda eindregið til þess að 

bænir geti haft jákvæð áhrif á líðan og lífsstíl fólks, dregið úr þunglyndi og 

hjálpað fólki að takast á við missi og áföll í lífinu (Holahan og Moos, 1991; 

Ellison, 1995; Koenig og Larson, 1998; Levin, 2001). Einnig hefur færst í 

vöxt að fólk leiti fyrirbæna sér til heilsubótar enda víða farið að flokka 
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fyrirbænir til óhefðbundinna lækningaaðferða (Byrd, 1988; Krucoff o.fl., 

2005; Palmer, Katerndahl og Morgan-Kidd, 2004). Það hefur einnig sýnt sig 

að boðskapur trúarbragða getur haft jákvæð áhrif á lífsstíl (Armstrong, Van 

Merwyk og Coates, 1977; Fönnebö, 1988; Levin, 2001), auk þess sem þátt-

taka í trúarlegum samkomum styrkir félagsleg tengsl (Hummer, Rogers, Nam 

og Ellison, 1999), og bænir hafa jákvæð áhrif á tilfinningalíf, draga úr reiði og 

gremju og eiga þannig þátt í að styrkja ónæmiskerfið (Koenig, McCullough 

og Larson, 2001; Koenig, Kvale og Ferrel, 1988). Trúarlífið getur þannig 

veitt tilfinningalegan stuðning og gefið lífinu æðri merkingu auk þess sem 

það getur dregið úr kvíða, streitu og þunglyndi sem allt eru áhættuþættir sem 

veikt geta ónæmiskerfið (Krause, 2002, 2005). Rannsóknir hafa einnig sýnt 

að trúin getur flýtt fyrir bata, aukið lífslíkur eftir aðgerð (Strawbridge, Cohen, 

Sherma og Kaplan, 1997; Levin, 2001; Koenig, 2001) og minnkað tíðni 

sjálfsvíga af völdum þunglyndis (Koenig, 1994; Larson og Koenig, 2000). Þá 

hafa sumar rannsóknir sýnt að þeir sem sækja kirkju vikulega eða oftar og líta 

á trúna sem mikilvægan þátt í lífi sínu hafi mælst með lægri blóðþrýsting en 

aðrir og að kirkjusókn geti þannig með óbeinum hætti dregið úr tíðni 

hjartasjúkdóma (Armstrong o.fl., 1977; Fönnebö, 1988; House, Robbins og 

Metzner, 1982). Trúarlegt uppeldi og trúarlíf almennt virðast samkvæmt 

þessu hafa forvarnarlegt gildi fyrir líðan og heilsu. Rannsóknarspurningarnar 

vísa til ofangreindra rannsókna og eru á þessa leið: 

 

Hversu mikilvæg er trúin þátttakendum? 

Með hvaða hætti leita þátttakendur huggunar í trúnni? 

Hvaða máli skipta aldur og kyn í trúarþörfum þátttakenda? 

Að hvaða leyti ef einhverju hefur trúarlíf forvarnarlegt gildi fyrir heilsu? 

Aðferð 

Þátttakendur voru dvalargestir á Heilsustofnun Náttúrulækningafélags 

Íslands í Hveragerði yfir árið 2000. 263 þátttakendur svöruðu spurningalista 

við innlögn, 93 karlar og 168 konur (tveir merktu ekki við kyn). Aldursbil var 

frá 17-80 ára, meðalaldur 57,6 ár (staðalfrávik 14,7 ár). Spurningalistar voru 

lagðir fyrir þátttakendur við innlögn og útskrift.  

Mælitæki við innlögn innihélt eftirfarandi kvarða: 

 

Kvarði til að meta lífsstjórnun (Lachman og Weaver, 1998). Kvarðinn 

inniheldur sjö fullyrðingar, t.d. „Ég hef litla stjórn á því hvað hendir mig― 
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með svarmöguleika frá 1 (mjög sammála) til 4 (mjög ósammála). 

Áreiðanleiki kvarðans reyndist 0,64. 

Kvarði um heilsustjórnun (Wallston, 1992). Kvarðinn inniheldur átta 

fullyrðingar, t.d. „Ég sinni heilsu minni vel― með svarmöguleika frá 1 

(mjög ósammála) til 5 (mjög sammála). Áreiðanleiki kvarðans var 0,79. 

Kvarði um líðan fólks í dag (Friðrik H. Jónsson og Stefán Ólafsson, 1991). 

Þetta er 10 spurninga kvarði með svarmöguleikunum já og nei. Dæmi um 

spurningar: „Hefur þér einhvern tíma á síðustu vikum fundist þú vera 

einmana eða einangruð/einangraður frá öðru fólki?―. Áreiðanleiki 

kvarðans var 0,75. 

Kvarði um sjálfsmynd (Rosenberg, 1965). Þetta er 10 spurninga kvarði, t.d. 

„Það er ekki margt sem ég get verið stolt(ur) af― með svarmöguleika frá 1 

(mjög sammála) til 4 (mjög ósammála). Áreiðanleiki kvarðans var 0,83. 

Kvarði Spielberger (1983) um kvíða. Hér er notaður sá hluti kvarðans sem 

mælir stöðugan kvíða, 20 spurningar. Dæmi um spurningar: „Mér finnst 

ég vera taugaóstyrk(ur) og eirðarlaus― með svarmöguleika frá 1 (næstum 

aldrei) til 4 (næstum alltaf). Áreiðanleiki kvarðans reyndist 0,88. 

Kvarði um skynjaða streitu (Cohen og Williamson, 1988). Þetta er 14 

spurninga kvarði með svarmöguleikum frá 0 (aldrei) til 4 (mjög oft). 

Dæmi um spurningar: „Hve oft á undanförnum 3 vikum hefur þú fundið 

til taugaspennu og streitu?― Áreiðanleiki kvarðans var 0,88. 

Kvarði um bjartsýni/svartsýni (Scheier og Carver, 1985). Í kvarðanum eru 8 

fullyrðingar, t.d.: „Hlutirnir ganga sjaldan upp hjá mér― með 

svarmöguleikum frá 1 (mjög sammála) til 4 (mjög ósammála). Áreiðanleiki 

kvarðans var 0,70. 

Spurning um reykingar. Þátttakendur eru beðnir að merkja við staðhæfingu 

um reykingar sem lýsir þeim best, frá því að vera: „Ég hef aldrei reykt 

sígarettur, ekki tekið reyk― til „Ég reyki venjulega meira en 20 sígarettur á 

dag―. Þar sem hér er aðeins ein spurning er ekki hægt að reikna 

áreiðanleika. 

Kvarði til að meta alkóhólisma (Babor og Grant, 1989). Í kvarðanum eru 10 

spurningar , flestar með svarmöguleika frá 0 (aldrei) til 4 (næstum 

daglega). Dæmi: „Hve oft drekkurðu sex eða fleiri glös á sama kvöldinu?― 

Áreiðanleiki kvarðans var 0,77. 

Kvarði um sállíkamlegar umkvartanir og gremju (Shutty, DeGood og Schwartz, 

1986). Tíu spurningar eiga við sállíkamlegar umkvartanir og átta eiga við 

gremju. Spurningar um sállíkamlegar umkvartanir (áreiðanleiki kvarða 

0,84) eru t.d. „Hve mikið hefur höfuðverkur angrað þig eða valdið þér 

erfiðleikum í fortíðinni?― og um gremju (áreiðanleiki kvarða 0,82) t.d. 
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„Hve mikið hefur það angrað þig í fortíðinni að þú lendir oft í rifrildum?― 

með svarmöguleika frá 0 (alls ekki) til 4 (mjög mikið).  

Kvarði um líðan/streitu í fjölskyldulífi (Sigurlína Davíðsdóttir, 1996). Dæmi 

um fullyrðingar sem tekin er afstaða til eru: „Mér finnst venjulega gott að 

vera í minni fjölskyldu―. Svarmöguleikar voru frá 1 (mjög sammála) til 6 

(mjög ósammála). Áreiðanleikinn var 0,87. 

  

Við útskrift var m.a. lagður fyrir kvarði um trúarleg efni úr 

lífsgildakönnun frá 1990 (Friðrik H. Jónsson og Stefán Ólafsson, 1991). Þátt-

takendur merktu með ýmsu móti við hversu sammála þeir voru fullyrðingum 

eins og t.d. „Finnst þér trúin veita þér huggun og styrk eða ekki―.  

Niðurstöður 

Niðurstöður þessarar könnunar voru bornar saman við könnunina frá 1990 

(Friðrik H. Jónsson og Stefán Ólafsson, 1991). Fram kom að fleiri þátt-

takendur sóttu nú guðsþjónustur einu sinni í mánuði eða oftar (21% móti 

9%, 12% munur 5,3%, p<0,05). Þá skilgreindu sig einnig marktækt fleiri 

þátttakendur sig nú sem trúhneigða en í úrtakinu 1990 (84% á móti 75%, 9% 

munur 5,5%, p<0,05). Hins vegar virðist skilgreiningin á trúhneigð hafa 

breyst milli þessara úrtaka, eins og sýnt er í töflu eitt. Þar kemur fram að fleiri 

svara því nú en áður að til sé guð sem maður geti leitað til í bæn (19% munur 

6,7%, p<0,05), en færri trúa því en áður að til væri einhvers konar alheims-

andi eða lífskraftur (12% munur 5,9%, p<0,05).  

 

Tafla 1. Hver af  þessum fullyrðingum kemst næst trú þinni? 

*p<0,05, e.m.=ekki marktækt 

 

Þátttakendur voru spurðir hversu miklu máli guð skipti í lífi þeirra. Svör 

þeirra eru sýnd í töflu tvö. Eins og þar kemur fram, taldi nálægt helmingur 

þátttakenda guð skipta mjög miklu máli fyrir þá. Þetta hlutfall er næstum 

Hveragerði Lífsgildakönnun

2000 (%) 1990 (%) Munur %

Það er til guð sem maður getur leitað til í bæn 70 51 19

Það er til einhvers konar alheimsandi eða lífskraftur 20 32 125,9*

Ég veit í rauninni ekki hverju trúa skal 5 12 7, e.m.

Í raun ekki til neins konar alheimsandi. Guð er lífskraftur 5 5 0, e.m.
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þrisvar sinnum hærra en í lífsgildakönnun 1990 og reyndist munurinn vera 

marktækur (33% munur, 6,7%, p<0,05).  

 

Tafla 2. Hve miklu máli skiptir guð í lífi þínu? 

 

Þátttakendur voru spurðir um trúariðkanir sínar. Eins og sést í töflu þrjú, 

tóku mun fleiri sér nú tíma til að biðjast fyrir eða stunda andlegar iðkanir af 

einhverju tagi. Munurinn var marktækur (26% munur 6,6%, p<0,05). 

 

Tafla 3. Tekur þú þér tíma til að biðjast fyrir, til hugleiðslu eða andlegrar 

íhugunar af  einhverju tagi? 

  

Þá var spurt um bænastarf, utan guðsþjónusta. Mun hærra hlutfall biðst 

nú fyrir utan guðsþjónusta en áður. Munurinn er marktækur (28% munur 

6,8%, p<0,05). Niðurstöður eru sýndar í töflu fjögur. 

 

 

 

 

 

 

 

Hveragerði Lífsgildakönnun

2000 (%) 1990 (%)

1 Skiptir engu máli 4 7

2 1 6

3 2 9

4 2 5

5 7 15

6 8 11

7 8 12

8 11 11

9 7 7

10 Skiptir mjög miklu máli 50 17

Hveragerði Lífsgildakönnun

2000 (%) 1990 (%)

Já 72 46

Nei 28 54
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Tafla 4. Hve oft biður þú til guðs ef  frá eru taldar guðsþjónustur? 

 

Marktækt hærra hlutfall þátttakenda í þessari rannsókn var sammála þeirri 

fullyrðingu að sorg og þjáning hefðu aðeins merkingu ef guð væri til (32%) 

en í lífsgildakönnun 1990 (18%) (14% munur 6,3%, p<0,05). Flestir voru í 

þjóðkirkjunni í báðum rannsóknum, og einnig fengu flestir trúarlegt uppeldi 

heima hjá sér. Rúmlega 30% þátttakenda höfðu leitað fyrirbæna sem óhefð-

bundinnar lækningaaðferðar að einhverju ráði. Fylgnin var marktæk milli 

þess hversu oft fólk sótti slíkar fyrirbænir og hversu ánægt það var með þessa 

þjónustu (r=0,55, p<0,001). 

Athugað var hver munur væri á trúarlífi fólks eftir aldri. Borið var saman 

eftir meðaltölum fyrir hvern aldurshóp. Niðurstöður eru sýndar í töflu fimm. 

 

Tafla 5. Trúarlíf  eftir aldri (samanburður meðaltala) 

 

(Kirkjusókn: 1= oftar en 1x í viku – 8 = aldrei, nánast aldrei) 

Tukey marktæknipróf sýndi að munurinn lá milli aldurshópanna 67-80 

annars vegar og yngri hópanna hins vegar, í þá átt að eldri hópurinn var 

meira sammála fullyrðingum um að líf, dauði, sorg og þjáning hefðu tilgang 

ef guð er til.  

Hveragerði Lífsgildakönnun

2000 (%) (1990 (%)

Oft 51 23

Stundum 29 29

Nánast aldrei 7 16

Aðeins í miklum erfiðleikum 7 15

Aldrei 6 19

17-49 ára 50-66 ára 67-80 ára

Meðaltal Meðaltal Meðaltal F

Kirkjusókn 5,78 5,57 4,97 1,51 e.m.

Trúhneigð 1,18 1,22 1,19 0,07 e.m.

Mikilvægi guðs 7,3 7,79 8 0,76 e.m.

Hve oft beðið 2 1,83 1,87 0,23 e.m.

Lífið hefur tilgang ef guð er til 2,23 1,9 1,53 11,16***

Dauðinn hefur tilgang ef ... 2,5 2,17 1,57 18,32***

Sorg og þjáning hafa tilgang ef ... 2,59 2,28 1,78 12,63***

***p<0,001, e.m.=ekki marktækt
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Á sama hátt var athugað hver munur væri á trúarlífi fólks eftir kyni. Þar 

fannst ekki munur á öðru en því hve oft væri beðið, en konur biðjast mark-

tækt oftar fyrir en karlar (t=2,20, p<0,05).  

Þegar athugað var, hvort samband fyndist milli trúarlífs og heilsu þátt-

takenda, voru svör um trúhneigð flokkuð í þrjá flokka, trúhneigður, ekki trú-

hneigður, og sannfærður trúleysingi. Þessi breyta var notuð sem frumbreyta 

en kvarðarnir í rannsókninni sem fylgibreytur. Útreikningar eru sýndir í töflu 

sex. 

 

Tafla 6. Samband trúhneigðar og heilsu 

 
 

Tukey próf sýndi að bjartsýni mældist marktækt meiri meðal trúhneigðra en 

trúleysingja, en streita í fjölskyldulífi og áfengisvandi mældust marktækt meiri 

hjá sannfærðum trúleysingjum en öðrum hópum.  

Þá var athugað hvort munur væri á heilsu og líðan þeirra sem sögðust 

finna huggun og styrk í trúnni (91%) og þeirra sem ekki sögðust finna slíka 

huggun og styrk (9%). Niðurstöður eru sýndar í töflu sjö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvarðar Trúhneigður Ekki trúhneigður Sannfærður trúleysingi df F

Lífsstjórnun 2,76 2,7 2,36 2,146 2,32 e.m.

Hamingja 1,72 1,63 1,55 2,132 2,41 e.m.

Líkamlegar umkvartanir 2,07 1,77 2,5 2,117 2,58 e.m.

Gremja 1,42 1,22 1,75 2,143 1,99 e.m.

Kvíði 2,22 2,2 2,59 2,119 1,23 e.m.

Heilsustjórnun 3,17 3,21 3,02 2,152 0,23 e.m.

Sjálfsmynd 3,26 3,29 3,11 2,147 0,25 e.m.

Streita 2,6 2,42 3,19 2,138 2,68 e.m.

Bjartsýni 3,42 3,17 2,92 2,132 3,12*

Streita í fjölskyldulífi 2,19 2,2 3,44 2,71 6,25**

Áfengisvandi 2,97 3,47 7,5 2,11 3,33*

Reykingar 3,03 2,81 4 2,149 0,87 e.m.

*p<0,05, **p<0,01, e.m.=ekki marktækt, df=frelsisgráður
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Tafla 7. Munur á heilsu og líðan eftir því hvort fólk finnur huggun og styrk í 

trúnni eða ekki 

 
 

t-prófið sýndi að mismunur á öllum breytum sem sýndu marktækan mun 

sneri í þá átt að fólki sem fann huggun og styrk í trúnni leið betur en öðrum, 

og það fólk reykti einnig minna en aðrir. 

Athugaður var munur á heilsu og líðan þátttakenda eftir því hvaða af-

stöðu þeir tóku til fullyrðinga um lífið, dauðann, sorg og þjáningu. Þeir sem 

voru sammála fullyrðingunni „Lífið hefur tilgang einungis vegna þess að guð 

er til― voru hamingjusamari en aðrir og streita þeirra var minni en hjá öðrum 

meðan lífsstjórnun mældist meiri hjá þeim sem voru ósammála. Annar 

munur reyndist ekki marktækur. Þeir sem voru sammála fullyrðingunni 

„Dauðinn hefur aðeins merkingu ef þú trúir á guð― voru minna kvíðnir og 

streittir en aðrir og höfðu minni áfengisvanda. Lífsstjórnun mældist hins 

vegar meiri hjá þeim sem voru ósammála fullyrðingunni. Þeir sem voru 

sammála fullyrðingunni „Sorg og þjáning hafa aðeins merkingu ef þú trúir á 

guð― fannst aðeins sá munur að lífsstjórnun var meiri meðal þeirra sem voru 

ósammála þessari fullyrðingu og reykingar voru meiri.  

Umræður 

Greinilegt var að þátttakendum í þessari könnun fannst trúin mikilvægari 

þáttur í lífi sínu en þátttakendum í lífsgildakönnuninni frá 1990 (Friðrik H. 

Jónsson og Stefán Ólafsson, 1991). Þetta styður tilgátur um að trúarlegar 

t-próf

Kvarðar Fjöldi M (sf) Fjöldi M (sf)

Lífsstjórnun 127 2,77 (0,44) 15 2,48 (0,46) 2,40*

Hamingja 116 1,72 (0,24) 13 1,55 (0,22) 2,51*

Líkamlegar umkvartanir 104 2,04 (0,74) 14 2,21 (0,61) 0,85 e.m.

Gremja 127 1,43 (0,63) 14 1,49 (0,46) 0,40 e.m.

Kvíði 108 2,19 (0,52) 12 2,53 (0,60) 2,14*

Heilsustjórnun 134 3,18 (0,61) 14 2,80 (0,50) 2,30*

Sjálfsmynd 120 3,27 (0,53) 14 3,01 (0,74) 1,31 e.m.

Streita 122 2,58 (0,72) 14 3,02 (0,70) 2,15*

Bjartsýni 120 3,43 (0,57) 13 2,78 (0,59) 3,92**

Streita í fjölskyldulífi 62 2,17 (0,57) 9 2,91 (0,77) 3,46**

Áfengisvandi 98 3,06 (4,75) 12 3,46 (3,84) 1,58 e.m.

Reykingar 132 2,93 (1,93) 13 4,39 (2,26) 2,55*

*p <0,05, **p <0,01, e.m .=ekki marktækt, sf=staðalfrávik

Já Nei
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þarfir aukist með hækkandi aldri og við langvinn og alvarleg veikindi 

(Koenig, 2001, 2003). Þá er bænastarf og andlegar iðkanir mun algengara hjá 

þessum hópi en í fyrrnefndri lífsgildakönnun (Friðrik H. Jónsson og Stefán 

Ólafsson, 1991). 

Eldra fólkið var trúhneigðara en aðrir aldurshópar og konur virtust trú-

ræknari en karlar. Þetta er í samræmi við aðrar rannsóknir (Pétur Pétursson 

og Björn Björnsson, 1986; Björn Björnsson og Pétur Pétursson, 1990; 

Friðrik H. Jónsson og Stefán Ólafsson, 1991; Koenig, 2001, 2003). Eldra 

fólkið virtist einnig velta meira fyrir sér en aðrir aldurshópar tilvistarlegum 

spurningum um guð, sem kemur fram í því að það er frekar sammála því að 

lífið hefði tilgang vegna þess að guð er til og að dauði, sorg og þjáning hefðu 

merkingu ef maður trúir á guð.  

Athyglisvert var að þar sem munur fannst á heilsu og líðan hópanna var 

hann svo til allsstaðar í þá átt að heilsan og líðanin var betri hjá þeim trú-

hneigðu en öðrum. Eini munurinn sem gekk í gagnstæða átt var sá að þeir 

sem voru ósammála því að dauði, sorg og þjáning hefðu aðeins merkingu ef 

fólk trúir á guð sögðust hafa meiri stjórn á lífi sínu en aðrir. Hugsanlega 

skýrist þetta af því að þeir sem hafa misst stjórnina á lífi sínu að einhverju 

leyti séu farnir að velta tilvistarlegum spurningum meira fyrir sér en aðrir og 

reiði sig þá meira á guðlega forsjón. Aðrar niðurstöður sýndu að trúhneigða 

fólkið var minna kvíðið og streitt en aðrir, það var hamingjusamara, reykti 

minna og átti við minni áfengisvanda að stríða. Þessum niðurstöðum ber 

saman við aðrar rannsóknir um sama efni (Krause, 2002, 2005; Koenig o.fl., 

2001, 1988).  

Þegar þessar niðurstöður eru skoðaðar, fer ekki hjá því að sú spurning 

vakni, hvort íslenska heilbrigðiskerfið komi nægilega vel til móts við 

trúarlegar þarfir skjólstæðinga sinna. Hugsanlega er hægt að nýta sér jákvæð 

áhrif bæna og hugleiðslu til að hafa jákvæð áhrif á bata fólks og líðan. 
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In Iceland the prevalence for mental disorders is estimated at 22 percent of 

the population. In the light of this figure it can be assumed that around 

50,000 Icelanders aged five years or older, suffer from some form of mental 

disorder at any given time (The Ministry of Health and Social Security, 2001). 

Depression tops the DALYs list in the country (WHO, 2006) with the result 

of more lost working hours and higher costs to society than most other 

disease groups (The Ministry of Health and Social Security, 2001). Therefore, 

it is essential to tackle depression as a public health problem and promote 

mental health.  

The beliefs of the public towards depression as a mental illness are 

important because those beliefs can be a deciding factor whether the public 

seeks professional help for problems they, or their loved ones, are 

experiencing as well as how they look upon people who are suffering from 

mental illnesses (Angermeyer, Matschinger & Reidel-Heller, 1999; Haslam, 

2007). Jorm (2000) points out that if treatments do not accord with public 

views, people who develop mental disorders may be unwilling to seek those 

treatments or subscribe to advice given by clinicians. Findings from various 

studies point out that the public in Western countries sees depression most 

often as caused by social environment rather than by biological factors 

(Jorm, Blewitt, Griffiths, Kitchener & Parslow, 2005; Lauber, Falcato, Nordt 

& Rössler, 2003b) and tends to have a negative view of medical treatments 

and do not believe that health professionals are helpful in the treatment of 

depression (Angermayer et al., 1999; Jorm et al., 1997). 

This article reviews the main results, from a master study, on beliefs of 

the Icelandic public, in Health Promotion and Public Health at Brunel 

University. The purpose of the research was firstly, to investigate public 

beliefs about depression in Iceland, the ability to recognize it, beliefs about 

treatment, recovery, causes and risk factors and stigmatizing attitudes 
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towards depression. Secondly, to analyze the findings from the questionnaire 

in order to investigate if any factors in the public beliefs can be identified to 

have possible influence on seeking help.  

Method 

A survey was conducted using quantitative, descriptive statistics. With a 

convenience sampling data was collected using a questionnaire, in August 

2008, Reykjavík. The questionnaire was based on a vignette of a person, 

satisfying the diagnostic criteria for major depression to Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, fifth revision (DSM-IV) and The 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems, tenth revision (ICD-10) that had been used in two nationwide 

studies in Australia, in the years 1995 and 2003/4 (Jorm et al., 2005). The 

sample inclusion criteria was that the participants used the service of Laugar-

dalslaug, had to be 18 years old or older, have lived in Iceland for five years 

or longer, be able to speak and read Icelandic and respond to the quest-

ionnaire without suffering from any communication difficulties. An equal 

number of men and women were recruited. There was a response rate of 

85% with a total of 85 participants completing the survey.  

Results 

Recognition of depression 

Findings show that a little less than half, or 47% of participants could 

identify depression correctly and only five percent identified it as some other 

form of mental illness. Twenty two percent of participants see the problem 

as a psychological, mental or emotional problem but not as a medical con-

dition. However, the percentage of those who recognized depression was 

relatively higher in this survey as opposed to other studies, as discussed later, 

and can, in some way, be explained by the different study methods. For 

example, this survey asked whether the participants thought that anything 

could be wrong with the person described, while a survey conducted in 

Switzerland asked participants to choose between illness and crisis, already 

indicating that something was wrong (Lauber et al., 2003b). The fact that the 

title of this survey conducted in Iceland indicated that it was investigating de-

pression, could have had a leading influence on participants. In the 
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Australian surveys the titles were on mental illness in general (Jorm et al., 

2005) and not specified to one illness, such as depression, as in this one.  

Treatments 

Participants were asked how the person described could be best helped. 

There were a mixture of responses, but most of them or 26% thought that 

the person should see a general practitioner (GP) or a non-mental health 

professional. However, 21% thought that seeing a psychiatrist and 20% a 

counsellor would be the best help for the person, followed closely by 19% 

who thought that the person described could best be helped by talking things 

over with friends or family. This can be further analyzed when taking a de-

tailed look at how participants identified the problem. Most of those who 

identified the problem as depression thought that seeing a psychiatrist or a 

GP would be the best help. Those participants, who recognized the problem 

as a psychological one however, believed that the best help would be to talk 

over with friends or family or to see a counsellor. This indicates that beliefs 

about how the person described can best be helped are associated with how 

the problem is recognized. 

When rating different individuals, as helpful or not, as illustrated in table 

one, psychologists and psychiatrists were rated very highly as well as close 

family and friends. Those who were most often considered harmful were a 

naturopath or herbalist. 

 

Table 1. Perceived helpfulness from individuals 

 

Beliefs about what kind of treatment can be helpful for the person 

described, seems to be that the public considers the person to be able to do 

many things on its own without any professional help. Lifestyle factors, such 

Different individuals Helpful Neither Harmful Depends Don´t know No answer 
Family GP or doctor 58% 14% 2% 20% 2% 4% 
Chemist (pharmacist) 7% 34% 9% 25% 19% 6% 
Counsellor 58% 9% 1% 19% 8% 5% 
Social worker 56% 12% 0% 21% 6% 5% 
Psychiatrist 68% 7% 1% 18% 5% 1% 
Psychologist 84% 2% 0% 11% 1% 2% 
Close family 72% 6% 1% 17% 0% 4% 
Close friends 78% 5% 0% 13% 0% 4% 
Naturopath/ Herbalist 14% 27% 13% 19% 22% 5% 
Clergy/minister/priest 40% 15% 5% 29% 6% 5% 
Person on his own 25% 9% 8% 40% 13% 5% 
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as becoming more active physically and cutting out alcohol altogether were 

highly rated, as illustrated in table two. However, psychotherapy was also 

rated highly as helpful or by 69% of participants. 

 

Table 2. Perceived helpfulness of  different interventions 

 

 

Even though anti-depressants were thought to be helpful by 37%, many 

standard psychiatric treatments such as antipsychotics, electroconvulsive 

therapy (ECT) and admission to a psychiatric ward of a hospital were often 

rated more harmful or dependable than helpful. On the other hand some 

non-standard treatments were rated highly, e.g. increased physical or social 

activity, relaxation and stress management and reading about people with 

similar problems. Even vitamins were rated more highly than psychiatric 

medications. These findings seem to support the idea that if the public 

believes that depression is a life crisis, there is no need for medication to 

recover from it. 

Recovery 

Participants were asked about the likely result if the person described had the 

sort of professional help evaluated as most appropriate. Most believed in full 

recovery, but those problems would probably re-occur. This indicates that 

despite professional help, full recovery is not thought to happen. In com-

parison, without any professional help, the majority of participants thought 

that the person described would become worse. Therefore the findings 

suggest that there is a belief for some kind of professional need for recovery. 

Explanations for this could be that participants did not believe that 

professional help was enough on its own. If the problem was recognized as a 

Different interventions Helpful Neither Harmful Depends Don‘t know No answer

Physically active 85% 2% 0% 9% 1% 3%

Reading about other people 68% 9% 0% 14% 4% 5%

Getting out more 49% 13% 1% 25% 6% 6%

Attending courses 65% 7% 0% 18% 5% 5%

Cutting out alcohol 79% 1% 0% 12% 2% 6%

Psychotherapy 69% 4% 0% 18% 4% 5%

Hypnosis 5% 20% 6% 21% 41% 7%

Admittance to psychiatric ward 12% 5% 8% 49% 20% 6%

ECT 2% 2% 24% 17% 48% 7%

Occasional alcoholic drink 5% 11% 51% 18% 9% 6%

Special diet 19% 28% 1% 28% 18% 6%
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crisis there would always be some challenging life situations that had to be 

handled. 

Stigmatizing attitudes 

Stigmatizing attitudes towards depression were measured by three different 

factors; if the person him/herself was to blame for the problems, negative 

attitudes towards people and to the employment of the person in the 

vignette. Findings show that participants disagreed with all statements that 

indicated that the person him/herself was to blame for the problems 

experienced. These findings are rather interesting as 37% participants believe 

that a nervous personality could be the reason for the problem to develop 

and 47% that weakness of character could be the cause, as discussed later. 

Findings from the statements indicating negative attitudes towards people 

show that participants disagree that the person would be dangerous to others 

and best to avoid people with the problems described so as not to ―catch‖ it. 

Also, if participants had the same problem they disagreed with not telling 

anyone and that the person described was unpredictable. Participants were 

also asked how willing they would be to have contact with the person 

described in various situations such as, moving next door, spending an 

evening socializing, making friends with, working closely with and marrying 

into their family. Findings show that the majority of participants were 

definitely willing and probably willing to participate in the above activities. 

However, findings indicate that participants were more willing to have 

contact with the person described in their personal lives rather than in their 

working life. Overall, participants seemed to be open-minded towards the 

person‘s problems. Therefore, the question whether Icelanders‘ attitudes are 

less stigmatized towards depression than other nations has to be asked. 

However, as paradoxes were detected in some of the answers, indicating 

social desirability could have influenced responses. 

Causes and risks factors 

Possible causes and risk factors were investigated such as, biological, social 

environment, genes and ―character flaw‖. Participants answered that 

biological factors, such as virus or infection, were not likely factors to be the 

cause of depression. In all the social environment related questions, parti-

cipants thought them likely and very likely cause for the problem, where day 

to day stressors, problems from childhood and recent death of a close friend 

or relative scored highest. However, participants also thought that the 

problem could be caused by genes, as they evaluated it likely that the 
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problems described are inherited or genetic by nearly half or 47% of 

participants. When it came to the cause being a nervous disposition or a 

weakness of character, participants said likely. Over all, the present findings 

indicate predominant beliefs in the importance of social stressors. However, 

findings in this survey do not show as high a frequency in genetic causal 

factors as opposed to the Australian study (Jorm et al., 2005), where two 

thirds believed in genetic factors compared to 47% of participants in this 

one. Jorm et al. (2005) have previously reported increase in beliefs about 

genetic factors among the public in Australia. Although there have been con-

siderable efforts to improve mental health literacy these efforts have 

generally focused on better recognition of disorders, the benefits of help-

seeking and the types of treatment available, rather than on causes. It is of 

some concern that, in this study conducted in Iceland, 40% participants 

believed that having a weakness of character is a likely cause of depression. 

While the term can be interpreted in different ways, weakness of character 

generally implies negative evaluation of the sufferers as a person.  

When investigating the risk factors of whether there are people in the 

community who are more likely to have these problems and others less 

likely, participants thought that being older than 65, poor, unemployed and 

divorced or separated to be very likely to be at risk for developing 

depression. To be unemployed was most frequently evaluated as a risk with a 

78% response. This indicates that the public sees social environmental 

factors as a risk factor. 

Discussion 

This survey gives the idea that the public believes that depression is 

prominently related to socio-economic sources and that depression is seen as 

an extension of normal feelings that most people experience at some point in 

their lives. This is coherent with previous findings, e.g. from Switzerland, 

Germany and Australia (Jorm, 2000; Lauber et al., 2003b) and suggests the 

belief that depressive states only partly refer to illnesses but refers rather to 

normal psychological state commonly called a life crisis. 

Beliefs about how people can be best helped facing problems as the one 

described in this survey are associated with how the problem is recognized 

and is supported by other research (Jorm, 2000; Lauber et al., 2003b). The 

public believes mental health-care professionals to be helpful, but many 

lifestyle factors are evaluated as more helpful than some of those standard 
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treatments provided by professionals. Previous findings have reported that 

the public tend to regard mental health professionals as helpful although 

their treatments as less helpful (Angermeyer et al., 1999; Jorm et al., 1997; 

Lauber, Nordt, Falcato & Rössler, 2001). This discrepancy between what 

health care professionals and the public believe cannot be neglected or 

overlooked. Therefore, a multiple approach has to be used in order to tackle 

depression as it is not enough that the public can recognize the problem if it 

does not believe that the health-care service provided is helpful. Whilst the 

findings do not explicitly point to what extent this discrepancy lies an 

assumption might be drawn that psychosocial beliefs of the public on 

depression and health promotion with a holistic view on health, recommend 

changes in the health care system. A broader variety of services need to be 

offered and that do not only focus on the medical side but more on socio-

environmental factors. The main point however, is that a gap between what 

the health care system offers and what the public considers helpful, has been 

identified. 

The public beliefs on recovery indicate a positive point a view. However, 

even if mental health professionals are considered to be helpful for recovery, 

their services are not considered to be enough for full recovery. Whether this 

is due to services not being considered sufficient or for other reasons, can 

only be speculated as the results do not explicitly indicate this point. 

However, when looking at this in context with other factors of public beliefs 

on depression, the assumption might be drawn that if the public believes in 

socio-economic factors about recognition, services and treatment will also be 

reflected in beliefs on recovery. 

Causes and risk factors are considered by the public to be multi-

dimensional involving beliefs in genes, the person him/herself and social 

stressors being predominant in importance supported by previous findings 

(Angermayer et al., 1999; Jorm et al., 2005; Lauber, Falcato, Nordt & Rössler 

2003a;). This indicates that the public‘s beliefs on causes and risk factors and 

mental health-care services do not match. Whilst the findings do not outright 

point this out, an assumption might be drawn with the consensus that health 

is considered to be multi-dimensional and strongly connected with social, 

environmental and economic factors, the need to provide appropriate 

services has to be acknowledged in order to deal with depression as a major 

public health problem. The main point however, is that a gap has been 

identified between what the public believe on causes and risk factors for 

depression as opposed to mental health professionals. 
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It is widely believed that rapid social change can bring increased social and 

psychological problems. This view dates back to the roots of the social 

sciences in the 19th century thought and the pessimistic view of the future 

expressed by the great social thinkers of the period. The great shifts in social 

organization in nineteenth-century Europe inspired the founding fathers to 

think of social order and individual wellbeing in the context of social change. 

Marx, Weber and Durkheim offered profound criticism of industrialization 

and the rise of capitalism as well as socially grounded theories of society and 

human nature. From their efforts to understand the social forces involved 

came the basic ideas that still characterize much of our current thought 

about individuals in society. Although these three theorists, each in their 

distinctive way, developed contrasting as well as complementary theories of 

social order, they all maintained that social change could bring either 

progress or social chaos and decay. Thus, it could bring prosperity, good 

health, longevity and individual wellbeing or it could bring poverty, poor 

health, short life, and even suicide. It all depended on how the macro social 

forces of change played out.  

Marx Weber and Durkheim, all suggested that the large societal forces of 

change could determine both mental and physical wellbeing. They held, how-

ever, vastly different views on what the crucial aspects of society were. Marx 

focused on the separation of labor from the means of production and the 

conversion of surplus value into fixed capital, Durkheim on social solidarity 

and process of regulation and integration, and Weber on the role of ideas in 

social change.  

Building on the foundation laid by these three greats, researchers from 

various disciplines have furthered our understanding of the important role 

that macro-social forces and large social process can play in the wellbeing of 

social groups and nations. But in the process scholars drifted away from the 
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macro level emphasis of the classics and reconstructed the social level in 

terms of individual risk factors. Improved statistical techniques for com-

bining group level and individual level variables in regression models and 

renewed interest in comparing communities and nations have, however, 

rekindled interest in the macro social context. At the same time the need to 

move beyond treatment of the social context as a set of more or less 

theoretically isolated social risk factors towards a more comprehensive and 

structural view has become apparent. 

Two main theoretical traditions within contemporary research along these 

lines have been particularly important. Both these traditions focus on the 

influences of macro sociological structures on health. While overlap in 

various ways, they emphasize different aspects of social organization. The 

first tradition owes much to Marx and conflict sociology. It focuses on the 

influence of socio-economic factors such as poverty and social inequality on 

health outcomes. The core idea is that inequality is one of the most im-

portant charateristic of the structure of societies that influences individual 

health. The class position of individuals and their relative position in the 

income and the social hierarchy determines their health. Health standards are 

highest among those nearest the top of the social ladder whether measured 

by income, education, or occupation. In the same vain health gets worse the 

lower we look at each successive step down the ladder (Marmot, 2004; 

Marmot & Bokak, 2000; Wilkinson & Pickett, 2009). Leading researchers 

such as Wilkinson (2005) and Marmot (2004) working in this tradition point 

out that the relationship between inequality and health holds for several in-

dicators of health including life expectancy diabetics and disability.  

The second tradition draws heavily from Durkheim. It focuses on 

influence of social networks and relationships on health and wellbeing. 

Durkheim´s theory of regulation and anomic suicide is of particular 

relevance in this context. This type of suicide, according to Durkheim, is the 

result of deregulation of social life due to large-scale societal crises of an eco-

nomic or political nature. These crises occur most often during times of 

rapid social change and turbulence. In these situations, social control and 

norms are weakened. Rapid change breaks the network of social relation-

ships and undermines traditional values, beliefs and general norms that guide 

individual aspirations and expectations (Durkheim, 1951). Durkheim´s 

theories integration and regulation is now being coupled with burgeoning 

interest in network theory, theories of social capital, social control, social 

support as well as some contemporary theories of community (Berkman, 

Glass, Brissette & Seeman 2000; Bernburg, Thorlindsson & Sigfusdottir, 
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2009; Thorlindsson & Bernburg, 2004). At the same time conceptions of 

health and concerns for the wellbeing of both individuals and populations 

are being broadened to incorporate diverse ―quality of life‖ attributes, 

including happiness. Most important from this perspective is the recognition 

that people are embedded in structured social relationship and the health and 

wellbeing of one person affects the health and well-being of others. This 

fundamental fact of existence provides a conceptual justification for one 

specialty of public health that sees human health and happiness not merely as 

the province of isolated individuals (Berkman et al., 2000; Marmot & Bokak, 

2000; Wilkinson & Picket, 2005, 2009) .  

In this paper, we attempt to cast light on the current economic crises in 

Iceland drawing on the social relations approach. In fact, we go back to the 

original writings of Durkheim‘s theory of regulation. We argue that today 

crises in the Icelandic economy may be seen as classical situations where 

deregulation leads to the state of anomie. Our main hypothesis is that the 

upswing in the Icelandic economy was accompanied by deregulation that 

undermined key aspects of social life and weakened social institutions, 

whereas the current downswing towards recession reduced trust in key social 

institutions increased unemployment and thus added to the breakdown of 

social relationships. 

Economic Instability, Social Regulation and Anomie 

The idea that financial markets are prone to instability is not new. Economic 

booms followed by severe economic crisis have been a part of the 

development of market economy for centuries. The current economic crises 

have hit the world hard. While the crisis is truly global, they have hit some 

countries harder than others. Iceland is one of the countries that have been 

hit particularly hard. After more than a decade of rampant economic growth, 

it is on the brink of economic break down. The Icelandic economy is 

expected to shrink considerably this year and unemployment is expected to 

reach 10%. The Icelandic Banking system has collapsed and both the private 

and the public financial system are in a mess. 

Both political and public discourse maintain that severe economic 

recession, like the one that hit Iceland in the fall last year, reduces 

psychological well-being, undermines both mental and physical health and 

reduces happiness. It is also well documented that unemployment and 

poverty are devastating both for individuals and societies. So it is not 
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surprising that ever since the recession in Iceland started authorities, experts 

and politicians have been preparing themselves for a psychological disaster; a 

flood of desperate, unhappy and depressed people. 

What is more surprising to some experts and politicians is the fact that 

that there are scholars that argue that economic booms just like the one that 

we are witnessing in Iceland may also bring psychological problems. In fact, 

some of that work is classic and has been with us for quite a while. The 

sociologists Emile Durkheim (1951) suggested – more than a century ago – 

that economic booms could bring social and psychological problems. 

Durkheim argued that economic progress had the tendency to advance at the 

expense of social regulation and moral discipline. He pointed out that with 

industrialization and the increased division of labor the role of the economy 

has increased its power in all parts of society. When economic life takes 

priority over other social activities, it acquires the ability to displace or 

undermine key social institutions such as religion, family, and political 

institutions that serve to regulate social behavior. The extension of 

unregulated markets, guided only by utilitarian principles, helps to expand 

desire and create unrestricted ambitions. Furhermore, Durkheim points out 

that the tendancy of the economic markets to expand to world markets in-

tensifies this trend and removes barriers to desire, ambition and greed set by 

local social regulation. Thus the capacity for individual and social wants 

becomes insatiable. The more one has the more one wants. 

 Durkheim´s theory of economic crises has to be understood in light of 

his view that social structure is characterized by values and norms that are 

enforced in social interaction. Social density, the amount of social interaction 

and the intensity of social norms and values, combined with the power of 

collective representations, provide the strength and the stability of social 

structure that is crucial for individual wellbeing. According to Durkheim, the 

structure of social relationships also provides social support and social 

control, meaning, a sense of belongingness, and helps to make our expect-

ations more realistic. Finally, social norms and values framed by collective re-

presentations provide a continuity and sense of consistency that is an 

important element of social justice. When this structure breaks down 

because rapid economic booms and recessions there is an increased risk of 

suicide and other social problems.  

In this paper, we report preliminary findings from an ongoing study on 

the Icelandic situation. Our analysis is underway this report is a preliminary 

one. The data that we present is illustrative and does not provide a 

systematic test of the theories involved. First, we present some data on 
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disability from 1992 to 2008. In line with the arguments presented above we 

predict that the proportion of individuals that are diagnosed with disability 

should go up during this period. This prediction should hold for the number 

of individuals that are diagnosed with mental problems. Second, we present 

data on the development of four indicators of anomie over time. These 

include trust in institution, meaningless, and social predictability 

/consistency, and attitudes towards rules.  

Data and results 

Data 

Various data sources are use in the analysis. For figure 1 the authors 

obtained data from the Icelandic Social Insurance Administration were 

analyzed for exploring trends in the proportion of the working age 

population that receives disability pensions each year. As disability 

registration are in part registration numbers for 2007 and 2008 are not 

strictly comparable to previous year due to retrospective registration. The 

proportions are calculated by the authors from anonymous dataset provided 

by the Icelandic Social Insurance Administration. The denominator is ob-

tained from Statistics Iceland. 

Measures of trust in selected institutions (Figure 2) are collected by 

Capacent Gallup in repeated surveys polls over several years. Three surveys 

were collected after the fall of the banking system in the fall of 2008. One in 

October/November 2008, one in January/February 2009 and the third in 

May/June 2009. All three surveys were internet mail surveys based on 

representative sample recruited by phone. Each of the three surveys included 

a sample size of 1141-1180 and response rate of 62% Trust was measured by 

asking, how much or little trust to you have in [organization]? Response 

categories are; a lot of trust, some trust, neither, rather little trust, and very 

little trust.  

The last two of the internet surveys included questions that measure 

anomie. The results are displayed in figures 3-5. Results from those two 

surveys are compared to identical items in surveys conducted by Runar 

Vilhjalmsson in 1998 and 2006. 
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Results 

 
Figure 1. A demonstration of the fast increase in the proportion of the 

working age population that receives pension benefits each year 

The trend is broken down by diagnosis on which the disability is based. 

The proportion of the working age population that received disability pens-

ions almost doubled from 1992-2008. This increase was both observed for 

disability due to mental disorder (from 1.36% to 2.05%) and for disability 

due to other causes than mental disorder (from 2.53-4.72%).  

 

Figure 2. Repeated measures of peoples trust to social organizations 
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The figure clearly shows a fall in peoples trust in many of the selected 

formal social institution. Trust in University of Iceland declined from 85-

90% before to about 76-80% after the collapse of the banking system. Trust 

in the police declined immediately after the collapse but rose again in the 

January/February survey. Trust in the state church dropped in the first two 

surveys and again considerably in the third survey, possibly due to negative 

media coverage shortly before the survey. Trust in other institutions such as 

the Parliament, the mass media and the banking system remained very low in 

all three surveys after the collapse of the banking system in October 2008.  
 

 

Figure 3. The proportion of people that agree (strongly or somewhat agree) 

with the statement ―In life, you can never be sure of anything‖. The results 

indicate a fairly stable pattern 
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Figure 4. The figure shows an increase between 2006 and 2009 of adult pop-

ulation that agree with the statement that they see no purpose in life. The 

increase from 5% to 8% is small in percentages and drops again to 6.3% in 

the last survey in 2009 

 

Figure 5. The figure shows changes in the proportion of the population that 

agree with the statement ―In reality there are few absolute rules to follow in 

life‖. The changes from 1998 to 2009 is about 4 percent points (40% to 

34%) but no change is observed from 2006 and the last measure in 2009 
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Conclusion 

The preliminary findings presented above provide a mixed picture. The 

dramatic increase of disability during the years of economic boom is of 

particular interest. It may be interpreted as a support for Durkheim´s 

theories of the problems that can follow rapid economic upswings. It may 

also be interpreted as the result of increased inequality during the period 

leading up to the recession in 2008. Our data does not allow us to distinguish 

between these two major theories. Further research on the issues involved is 

needed. The sharp drop in social trust in institutions is another noteworthy 

finding. While it follows the predictions made by Durkheim´s theory, it may 

also be interpreted as a realistic evaluation of the Icelandic public in the 

aftermath of the economic recession. In this connection it may be pointed 

out that the banking system failed completely, the Icelandic parliament and 

the public institutions responsible for regulating the financial system failed 

also. The press not only failed to provide a truthful and a clear picture of 

what was going on and warn us about the upcoming crisis, it hailed the risk-

taking bankers and financial brokers that were responsible for the collapse as 

heroes. These institutions were simply not trustworthy at all. It is interesting 

to compare the trust expressed in these institutions to the trust expressed in 

other institutions. Thus, trust in institutions such as the university and the 

police remains both relatively high and stable. Unfortunately, general 

measures of trust in people were not available over this same period of time. 

We did, however, ask about general trust in relation to social change. The 

findings showed only a slight decline in trust over the period in question. 

Durkheim devoted a considerable amount of time throughout his 

working life to understand the sociological consequences of economic in-

stability. He argued that the economy could not be analyzed as an end in it 

self, independently of other aspects of social structure. To the contrary he 

maintained that there were complex relationships between economic forces 

and the normative structure of society. His major concern was that economic 

instability could undermine social regulation and thus create a state of 

anomie characterized by conflicts, social chaos, meaninglessness and strain.  

The other three measures of anomie do not lend a clear support to 

Durkheim‘s theory of anomie. The item measuring meaninglessness - a 

crucial aspect of Durkheim´s concept of anomie - remains relatively low and 

stable throughout the period. A lack of absolute rules to follow - another 

indicator of anomie – did not become a pressing problem during the period 

from 1998 to 2008. In fact, the slight changes that were observed were in the 
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opposite direction predicted from the theory. The same can be said for the 

other indicator that was intended to measure social consistency or 

predictability of social life.  

The current economic crisis in Iceland should provide a particularly good 

opportunity to study Durkheim´s theory of the influence of economic 

booms and recessions on deregulation and anomie. The current analysis does 

not even begin to do justice to his sophisticated formulation of the com-

plexities involved. What we have done is to draw attentions to this neglected 

line of thought. It seems, however, clear that Durkheim‘s theoretical per-

spective may help to gain a better understanding of the economic crisis in 

Iceland. In order to tap into that promising potential requires a massive 

collection of data on social change and psychological distress.  

References 

Berkman, L. F., Glass, T., Brissette, I., & Seeman, T. E.  (2000). From social 
integration to health: Durkheim in the new millennium. Social Science & 
Medicine, 51, 843-857. 

Durkheim, E. (1951). Suicide. Glencoe, I.L.: Free Press. 
Bernburg, J. G., Thorlindsson, T., & Sigfusdottir, I. D. (2009). The spreading 

of suicidal behavior: The contextual effect of community household 
poverty on adolescent suicidal behavior and the mediating role of suicide 
suggestion. Social Science &Medicine, 68, 380-389. 

Marmot, M. (2004) Status syndrome: How your social standing directly affects your 
health and life expectancy. London: Bloomsbury. 

Marmot, M., & Bobak, M. (2000). International comparators and poverty 
and health in Europe. British Medical Journal, 312(7269), 1124-1128. 

Thorlindsson, T., & Bernburg, J. G. (2004). Durkheim‘s theory of social 
order and deviance: A multi-level test. European Sociological Review, 20, 271-
285. 

Wilkinson, R. G. (2005). The impact of inequality: How to make sick societies 
healthier. New York: The New Press. 

Wilkinson, R. G., & Pickett, K. E. (2009). The spirit level: Why more equal 
societies almost always do better. London: Penguin Books. 

Wilkinson, R. G. & Pickett, K. E. (2005). Income inequality and population 
health: A review and explanation of the evidence. Social Science & Medicine, 
62, 1768-1784. 

 



 

Íslenskir ekklar 
 

Bragi Skúlason 

 

  Rannsóknir á sorgarviðbrögðum hafa ekki verið margar á Íslandi. Sé miðað 

við stöðu slíkra rannsókna víða um heim er ljóst, að konur og þeirra 

sorgarviðbrögð hafa verið mun algengara viðfangsefni en karlar og þeirra 

sorgarviðbrögð. (Strobe 2008) 

Formleg sorgarsamtök hafa verið starfandi á Íslandi í yfir 20 ár og á þeim 

tíma hefur komið fram áberandi kynjamunur í sambandi við þátttöku 

kynjanna í því starfi, sem syrgjendum stendur til boða, í formi fyrirlestra, 

námskeiða og hvers konar hópvinnu. Höfundur hefur tekið þátt í þessu starfi 

síðan 1989. Athyglinni er beint að sorginni frá hlið karlmanna á Íslandi. 

Þar sem þörfin fyrir upplýsingar var mikil, sérstaklega í því er varðar 

sorgarviðbrögð karla, var hafist handa við að kanna aðstæður íslenskra ekkla. 

Efni og aðferðir 

  Rannsóknin er unnin undir handleiðslu Gísla Pálssonar, prófessors í 

mannfræði, í samvinnu við Ásgeir R. Helgason, aðstoðarprófessor á 

Karolinska Institutet í Stokkhólmi og lektor í H.R. 

Um er að ræða rannsókn á íslenskum ekklum fæddum 1924-1979, sem 

misstu eiginkonu sína á árunum 1999-2001, n=357 og samanburðarhópi 

kvæntra íslenskra karla n=357 á sama aldri og með sömu búsetu og ekklarnir. 

Til að nálgast viðfangsefnið er beitt megindlegri rannsóknaraðferð (quant-

itative research), þ.e. að nota spurningalista með fjölmörgum breytum, sem 

vistaðar voru í SPSS tölvukerfinu og síðan greindar tölfræðilega, en einnig 

eigindlegri rannsóknaraðferð (qualitative research), sem meðal annars felur í sér  

áherslur á djúpviðtöl.og að fara inn á vettvang þeirra, sem rannsóknin fjallar 

um. Í þessari yfirferð mun meginþunginn vera á eigindlegum upplýsingum, 

auk þess, sem horft verður á nokkrar karlmennskubreytur, sem komu fram í 

spurningalista. 

Rannsóknarspurningar fjalla m.a um eftirfarandi meginatriði: 
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 Heilsu og dánartíðni ekkla í samanburði við samanburðarhópinn. Leyfi 

voru fengin frá vísindasiðanefnd, persónuvernd og Hagstofu Íslands.  

 

 Samfélagslegar og menningarlegar fyrirmyndir karla með tilliti til sorgar 

og samfélagslegra hlutverka karla í íslensku samfélagi. Könnuð eru tengsl 

á milli sorgar og sjálfsímyndar ekklanna sem karlmanna og mikilvægi 

ritúals í sorgarferli íslenskra karla.  

 

 Tilgangurinn með rannsókninni er að kanna hvort hægt sé að setja upp 

fyrirbyggjandi úrræði fyrir þá ekkla, sem njóta ekki samfélagslegs 

stuðnings og búa við versnandi heilsu og félagslega stöðu. Sá hópur, sem 

frá upphafi var talinn líklegastur til að þurfa á sérstakri athygli að halda, 

var elsti hópur ekklanna, sem er hættur að vinna. Jafnframt var lagt fram 

það markmið, að kortleggja áhættuþætti/hópa. 

Sorg og sorgarrannsóknir 

Síðustu áratugi hefur skilningur okkar á sorginni aukist. Eldri þekkingar-

grunnur hefur verið prófaður rækilega í bæði megindlegum og eigindlegum 

rannsóknum og með samfélagslegum breytingum hefur umræða um 

sorgarreynsluna aukist, bæði persónulega og opinberlega. Verkefni sorgar-

rannsókna verður áfram falið í því, hvernig ýmsar háskólamenntaðar 

fagstéttir og rannsakendur frá mörgum löndum og menningarheimum 

tengjast viðfangsefninu (Strobe, Hansson, Schut og Strobe, 2008). 

Tilfinningar í mannfræði 

Þegar mannfræðin var sett á stofn sem akademísk grein á seinni hluta 19. 

aldar, þá var henni ætlað að vera vísindaleg, skynsamleg, and-tilfinningaleg 

grein. Frá 8. áratug síðustu aldar hafa hins vegar tilfinningar notið meiri 

virðingar sem faglegt viðfangsefni. Mannfræðin hefur sett spurningamerki 

við eðli tilfinninga og hlutverk þeirra í félagslegu samhengi. Í vestrænni 

orðræðu hafa tilfinningar verið skilgreindar sem villtar, líkamlegar ástríður, 

sem átti að hafa stjórn á með hugrænum kröftum. Tvíhyggja líkama og sálar 

og skiptingar í kvenlæg og karllæg gildi var ráðandi. Margir af fyrstu mann-

fræðingunum voru undir áhrifum skynsemishyggjunnar og umræða um 
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mannfræði tilfinninga hefur stjórnast af spurningum um það, hvort 

tilfinningar séu almennt, eða menningarlega sértækar (Svasek, 2005). 

Tilfinningar eru drifkraftur í félagslegu lífi manneskjunnar. Ást, hatur, 

sorg, ótti, öfund eru þekktar tilfinningar í ólíku menningarlegu samhengi. 

Tilfinningar hafa áhrif í ákvarðanatöku, í félagslegri aðlögun og hafa mikil 

áhrif á hugsun almennt. Tilfinningar tengjast bæði vitsmunalífi og líffræði. Í 

vestrænni menningu hefur um langan aldur verið fyrir hendi aðgreining 

tilfinninga frá hugsun. Því þarf að linna. Málin þarf að skoða í nýju, fjölþættu 

samhengi (Wulff, 2007). 

Þegar mannfræðingar hófu að lýsa einstökum menningarsvæða, þá varð 

aldur hluti af mannfræðilegum kenningum, en hár aldur, eða öldrun kom 

mun seinna til sögunnar sem viðfangsefni. Tíminn er ekki viðfangsefni sem 

slíkur, en innan ólíkra menningasvæða er tíminn mældur með einhverjum 

hætti og ævin og verkefni hennar falla inn í þær viðmiðanir (Fry, 2002). 

Við búum í endurunnum heimi, sem er miðlað til okkar í gegnum kvik-

myndir, sjónvarp og önnur tæki póstmódernismans. Við höfum engan 

beinan aðgang að þessum heimi, reynsla okkar og rannsókn beinist að full-

trúum hans, etnískum uppruna, stétt, kyni, sem eru í miðlægu hlutverki í 

bakgrunni samfélags okkar (Denzin, 2007). 

Líknarmeðferð 

Síðustu 20 árin og rúmlega það höfum við séð vaxandi áherslu á þróun 

meðferðar, sem hentar sjúklingum með ólæknandi sjúkdóma. Heimahlynning 

Krabbameinsfélagsins varð að veruleika um miðjan 9. áratug síðustu aldar, en 

sú starfsemi varð síðar hluti af líknardeild, ráðgjafateymi um líknandi 

meðferð var stofnað á Landspítalanum 1997, Lífið-samtök um líknandi 

meðferð á Íslandi voru stofnuð 1998 og fyrsta líknardeildin á Lands-

pítalanum var stofnsett í Kópavogi 1999, svo nokkuð sé nefnt. Frumherjarnir 

í þessari þjónustu sóttu þekkingu m.a. til Bretlands og Skandinavíu og þar 

sem skilgreining á líknarmeðferð af hálfu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar 

(world health organization) felur í sér þjónustu við aðstandendur deyjandi 

sjúklinga og eftirfylgdarþjónustu við þá eftir andlát ástvinar (world health 

organization, e.d.). Slík þjónusta hefur verið veitt á Krabbameins-

lækningadeild Landspítalans (11E) frá 1997 og á líknardeildinni í Kópavogi 

frá upphafi 1999. Sameiginleg samvera syrgjenda á aðventu hófst 1999, en að 

henni komu í upphafi Heimahlynning Krabbameinsfélagsins, Krabbameins-
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lækningadeild Landspítalans, líknardeild og þjóðkirkjan, en hin seinni ár 

Landspítalinn, hjúkrunarþjónustan Karitas og þjóðkirkjan.  

Fjölgun krabbameina hefur verið umtalsverð á síðustu árum og helst í 

hendur við aldursdreifingu þjóðarinnar. Þjóðin er að eldast og því fjölgar 

krabbameinum jafnhliða. 

Er fagfólk með fyrirframhugmyndir um dauðann? 

Fagfólk kemur að umönnun sjúkra og aðstandenda þeirra á ýmsum stigum 

sjúkdóms. Þegar dauðinn nálgast, reynir á hvort forsendur fagfólks til að vera 

með ‖being with‖ deyjandi sjúklingum í umræðu um þá lífreynslu sem mætti 

þeim. Dr. Erna Haraldsdóttir skoðaði þennan þátt í vinnu starfsfólks á 

líknardeild og studdist við upprunaleg markmið Cicely Saunders, braut-

ryðjanda í líknandi meðferð, sem vildi bæta meðferð deyjandi sjúklinga 

(Haraldsdóttir, 2007). Niðurstaða Ernu var, að ‖being with‖ í störfum fag-

fólksins vísaði til umönnunar (providing comfort), en ekki til nándar við þann, 

sem horfðist í augu við dauðann (Haraldsdóttir, 2007). 

 

Ekki er víst að hugmyndir allra séu eins, annars vegar varðandi umgjörðina í 

kringum dauðann, en hins vegar í sambandi við umræðuna um dauðann sem 

slíkan. Í viðtölum við fagfólk á Íslandi kom m.a. eftirfarandi fram: 

Draga innMannfr. 1-Hvert er þitt hlutverk með syrgjandi fjölskyldu? 

 
Læknir 1-Með syrgjandi fjölskyldu þá hef ég álitið það vera mitt verkefni að 
styðja fjölskylduna. Mér finnst ósköp eðlilegt að fjölskyldan syrgi einstakling sem 
hefur verið þeim ástvinur. Mitt verkefni er líka að leiðbeina þeim gagnvart því 
sem að getur komið upp á í sorgarferlinu og minna fólk á að það komi tímar, 
þegar að sú streita sem að tilheyrir jarðarför og slíku er frá þá gerum við það 
gjarnan að við bjóðum fólk velkomið aftur. Og eitt af því sem við gerum líka, 
eða ég geri það, að fólk er ekki afgreitt dánarvottorð í hendurnar um leið og 
einstaklingurinn deyr, þótt það sé kannski tímalega praktískast. Heldur að við 
viljum að það komi aftur og það hafi þá þrjú tilvik til að koma aftur á deildina. 
Venjulega einum tveimur dögum eftir að einstaklingurinn deyr svo hefur það 
tæpa viku til að flytja úr herberginu og svo er það minningarstundin sem að 
kemur ætíð þannig að einstaklingarnir sem bera ábyrgð á þessu koma. Ekklarnir 
eru þar, þeir koma alltaf á minningarstundina. 

 
Mannfr. 2-Hafa þeir eitthvað tjáð sig um merkingu þessarar minningarstundar, 
merkingu hennar eða hvernig þeir svona upplifi þá stund? 
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Læknir 2-Þeir sem hafa tjáð sig þeir hafa tjáð sig jákvætt... þeim hefur fundist það 
vera léttir að geta komið og þakkað eða horft á þetta í nýju ljósi, eða hvernig sem 
það er og þeir sem hafa tjáð sig um það, þeim hefur fundist þetta vera eitthvað 
sem þeir upplifðu sterkt. Þetta er bara náttúrulegur hluti af lífinu ....áður var 
aldrei talað um það neitt meira 

 
Mannfr. 3-Ef við tökum fyrst fjölskyldu þar sem er ekkill og eiginkona er látin, 
að hverjum beinist athyglin sem að þú ert að vinna með? Hverjum ertu að sinna 
sérstaklega í þeirri fjölskyldu. 
 
Læknir 3-Ég sinni sem sagt ekklinum Það er ég sem ræði við fjölskylduna, en 
rútínan er sú að fyrir andlát, ef að það gefst tími til, og oftast er það þannig, að 
það er aðdragandi og þá er það ekkillinn sem er í forsæti og orðum mínum er 
beint til hans. Hann sem er aðalpersónan getum við kallað það og á eftir líka, 
þegar að við setjumst niður eftir að búið er að staðfesta andlátið. Yfirleitt gengur 
þetta þannig fyrir sig að sem sagt það er aðdragandi við vitum að 
einstaklingurinn er deyjandi. Svo fjölskyldan skiptir sér niður á það að vera hjá 
ástvininum og síðan sem sagt eftir andlátið, þegar hún er dáin, þá er það 
hefðbundið að hjúkrunarfræðingur hefur fyrsta samband. Síðan er fólki leyft að 
vera einu með sínum aðstandanda og svo kem ég sem læknir, þess vegna 
klukkutíma síðar og staðfesti andlátið og sest síðan niður með fjölskyldunni fyrir 
utan herbergið, ekki inni hjá hinum látna og yfir veitingum einhvers konar kaffi, 
kerti logandi og þar förum við í gegnum ferlið aðdragandann og þá er sem sagt 
ekkillinn við og þá er rætt um persónuna og farið í gegnum það sorgarferli sem er 
í gangi.  
 
Mannfr. 4-Hvert er þitt viðhorf til dauðans? 
 
Læknir 4-Ég held ég sé bara sæmilega sáttur við dauðann sem slíkan, mér finnst 
kannski ég vera ósáttari við aðstæðurnar sem fólk lendir í. En dauðinn hefur 
verið mér alla vegana svona nokkurn veginn náttúrulegur endir lífsins og ég hef 
fylgt eftir gríðarlega mörgum og á þá ósk að verða fjörgamall og vakna dauður 
einn morguninn. Það er heitasta ósk ef ég er spurður hvers ég óska af lífinu, að 
ég hefði ekkert á móti því að verða gamall. Mér finnst það eiginlega 
eftirsóknarvert að geta orðið gamall en myndi gjarnan vilja sleppa þjáningunum 
sem stundum fylgja. 
 
Mannfr. 5-Er í gangi ótti við dauðann í hópi starfsfólks? 
 
Læknir 5-Já, alveg örugglega, þótt það láti það ekki í ljósi. 
 
Mannfr.6-En það kemur aldrei fram í umræðu  
 
Læknir 6-Nei það gerir það ekki það, nei það ég hef ekki orðið var við, það er 
óttinn við að standa sig ekki sem er ríkjandi hjá yngri læknum. Ég hef líka spurt 
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mína skjólstæðinga að þessu mjög oft allavega um það hvort þeir óttist dauðann 
og flestir segja mér að þeir óttist ekki dauðann.  
 
Mannfr. 7-Er einhver birtingarmynd sem er verið að vinna með af dauðanum í 
líknarmeðferð, meðvituð eða ómeðvituð? Einhver mynd af „fullkomnum 
dauða‖? 
 
Læknir 7-Já,já. ég er alveg sannfærður um að í okkur búi þessi fullkomni dauði, 
sko ég held að hann litist mjög af því að menn eigi ekki að kvarta, okkur finnst 
innst inni betra að koma að fólki sem er sátt. 

Sátt við dauðann 

Umræðan um sátt kemur oft upp í sambandi við umræðu um dauðann. En 

skoðanir eru skiptar um þetta atriði. Annars vegar er um að ræða sátt fag-

fólks við eigin vinnu og hins vegar viðbrögð syrgjenda við þeirri þjónustu 

sem veitt er. 

 
Mannfr. A-Ef við víkjum aðeins að því hvort það sé mikilvægt að fjölskyldan sé 
sátt, er það mikilvægt? 
 
Hjúkrunarfræðingur A-Já, mér finnst það. En samt, af því að þú ert náttúrulega 
aldrei sátt, mér finnst ekki rétt orðalag að segja það. Samt vill maður að þau hafi 
sem sagt fundið, að þau hafi mætt hlýhug og sagt á þann hátt að starfsfólkið hafi 
verið að gera það sem það gat. Það hefur náttúrulega líka mikið með það að gera 
að vera sáttur er líka að fá aðlögun og vita að viðkomandi er deyjandi. En 
auðvitað hefur maður verið þar sem að fólk deyr skyndilega og aðstandendur eru 
ekki viðstaddir og það náttúrulega hefur mikil áhrif. 
 
Mannfr. B-Persónuleg reynsla fagfólks af dauðanum, hefur hún áhrif á hvernig 
fagfólk vinnur með syrgjendur?  
Hjúkrunarfræðingur B-Ég myndi segja að já ...ég hef nú kannski breyst þegar ég 
missti pabba minn, þá vissi ég mjög skömmu áður en hann dó að hann væri að 
deyja og það var svo sem enginn sem gat sagt mér það fyrr, en mér finnst það 
vera skylda fólks sem vinnur við þetta, að láta vita ef það veit þetta, að þú gefir 
fólki þennan tíma, ef þú getur gert það, alla vega að gefa fólki færi á því að fá 
þessar upplýsingar. Sumir náttúrulega ýta þeim frá sér, en við eigum að reyna að 
koma þessum skilaboðum á framfæri  
 
Mannfr. C-Að ákveða að verða hjúkrunarfræðingar. Hvað hefur áhrif á þá 
ákvörðun? Er það eitthvað í eigin lífsreynslu? Hefur það eitthvað með sorg og 
dauða að gera, eða skilning á lífinu eða hvað? 
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Hjúkrunarfræðingur C-Alls ekki held ég. Ég hafði eiginlega ekki kynnst 
dauðanum fyrr en eftir að ég byrjaði í hjúkrun ekki nema svona mjög fjarri mér. 
Þetta var miklu meira svona bara að vinna með fólki sem maður hafði áhuga á. 
Og einhvern veginn starfið heillaði án þess að maður geti sagt nokkuð hvað það 
var. 

Viðtöl við ekkla 

Reynt var að ræða við ekklanna heima hjá þeim. Þar blasti við það líf, sem 

þeir höfðu byggt upp með konu sinni. Sérstaka athygli vakti, hversu litlu þeir 

höfðu breytt innanhúss. Þeir sögðu flestir að þeir hefðu haldið sig við það 

skipulag, sem konan hefði byggt upp. Hins vegar var fyrst og fremst um það 

að ræða að fjölskyldan stæði saman, en það verkefni gat líka verið erfitt. Í 

viðtali við ekkill á aldrinum 40-49 ára kom fram eftirfarandi: 

 
Mannfr.1-Hver voru helstu viðbrögð þín? 
 
Ekkill 1-Það er bara eins og svona doði eða... svona deyfð. Þessi doði hann er 
bara í höfðinu og öllu. Þú getur ekki tekið á neinu... sem er að ske. Þú ert bara í 
einhverri biðstöðu með sjálfan þig.  
 
Mannfr.2-Fannst þér þú finna þennan doða lengi? 
 
Ekkill 2-Já. 
 
Mannfr. 3-Í einhverjar vikur þá, eða mánuði? 
 
Ekkill 3-Já, já, löngu fram yfir sem sagt útförina og allt það...mjög lengi. Mjög 
erfitt, erfitt að taka á öllum hlutum. Maður vildi eiginlega gefast bara upp og bara 
hætta öllu sko. Vegna þess að í mínu tilfelli var það þannig, að mér fannst 
verkefnið allt of stórt. Og ég hafði ekki orku til þess að taka á móti þessu 
verkefni. Það var já, ef maður vill gera verkefni almennilega þá þarf maður að 
hafa orku í það. Ég gerði það sem ég gat, en margt hefur farið öðru vísi en ég 
hefði viljað. Þú veist margt hefur breyst..ég var með unglinga. Það var versta 
dæmið og erfiðasta svona sem gekk illa. 
 
Mannfr. 4-Hvernig illa? 
 
Ekkill 4-Það var... ég náttúrulega kom ekki í staðinn fyrir mömmu sko. Það var 
svo margt sem ég gerði vitlaust að þeirra mati. Og fyrir utan að ég hafði ekki 
þennan tíma sem að, sem að þau vildu að ég hefði og kannski hef ég verið líka of 
upptekinn í eigin hringiðu til að geta deilt með þeim. 
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Mannfr.5-En fannst þér þú fá hjálp eins og frá skóla, eða þannig? 
 
Ekkill 5-Nei. Ég hefði viljað það svona eftir á að hyggja, en ég leitaði náttúrulega 
ekki eftir neinni hjálp. Vissi ekki hvernig ég átti að leita eftir henni, eða hvar eða 
hvernig og svo bara rekur hver stund sig bara áfram og maður bara ætlar að 
reyna að hemja þetta eins og maður hefur gert þannig. En ég hefði náttúrulega 
átt að leita mér aðstoðar, sérstaklega hjá þá svona félagsráðgjöfum eða einhverju 
svoleiðis dæmi. Og benda manni á svona fyrst og fremst stöðu manns og maður 
verður líka svona óstyrkur sko, með peningamál og ýmislegt bara. Allt sem bara 
tengist kerfinu og hérna... Manni yrði bara bent á þetta. Maður yrði bara tekinn 
og það þarf að segja manni kannski hlutinn oftar en einu sinni þegar maður er 
svona. Og svo eins með krakkana og þetta. Og spyrja meira út í það. Í hvaða fari 
eru krakkarnir og hver er þín stefna og líður þér vel og annað. Og jafnvel og taka 
þau semsagt líka og spyrja þau ef það eru börn sem eru komin eitthvað til svona 
vits. 
 
Mannfr. 6-Fannst þér koma fram hjá þeim námsörðugleikar eða eitthvað slíkt? 
 
Ekkill 6-Já, strákurinn byrjaði í rugli. Og náttúrulega skólinn varð eiginlega bara 
útundan hjá honum. 
 
Ekkill á aldrinum 60-69 ára sagði eftirfarandi: 
 
Mannfr A- En hvað finnst þér að hafi sko orðið helst til þess að veita þér 
uppörvun eða huggun eftir á að hyggja? 
 
Ekkill A-Mér finnst það nú vera fólkið í kringum mann mest. Sem hefur svo 
gífurlega mikið að segja 
 
Mannfr.B-Þú átt við fjölskyldu, vini og kunningja?  
 
Ekkill B-Já, fjölskyldan hefur alveg gífurlega mikið að segja, svo maður loki sig 
ekki inni sko. Það er mikilvægt að reyna að drífa sig áfram, en þetta er átak sko 
og alltaf kemur þetta manni á óvart. Það er alveg á hreinu 
 
Mannfr. C-En hvað með einsemd, finnur þú eitthvað fyrir henni? 
 
Ekkill C-Já, stundum dálítið mikið. 

 

Á náttborðinu stóð oftast mynd af eiginkonunni. Þetta var langoftast myndin 

af eiginkonunni út úr giftingarmyndinni, eða mynd af henni þegar þau voru 

að kynnast og hann elskaði hana fyrst.  
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Af karlmennsku 

Spurt var um viðhorf ekkla og samanburðarhóps, á sama aldri, til þátta, sem 

snertu „karlmennskuviðhorf‖ íslenskra karla. 78 % ekkla voru alveg eða 

nokkuð sammála því, að íslenskum karlmönnum þætti mikilvægt að vita hvað 

þeir vilja í sem flestum aðstæðum, 81,9 % samanburðarhóps var á sama máli. 

47,2 % ekklanna töldu mikilvægt að gráta ekki, en 51,3 % samanburðarhóps 

var alveg eða nokkuð sammála því. 68,5 % ekklanna töldu mikilvægt að geta 

unnið öll heimilisverk, en 67,8 % samanburðarhóps tók undir það. Aðeins 

35,2 % ekklanna töldu mikilvægt að eiga karla að trúnaðarvinum, en 42,7 % 

samanburðarhóps. 86,6 % ekklanna þótti mikilvægt að eiga fallegt heimili, en 

89,4 % samanburðarhóps. 75 % ekklanna fannst mikilvægt að eiga tóm-

stundagaman, en 80,4 % samanburðarhóps var á sama máli. 
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Materiality and the paradox of material 
culture 

 
Gavin Lucas 

 

One of the problems with the term ‗material culture‘ is that it begs the 

question: is culture therefore normally immaterial? The problematic status of 

this qualifier ‗material‘ in front of culture has been raised before (e.g. Lucas, 

2001; Thomas, 2006) and exploring this issue will form a large part of this 

paper. However, one could turn the question around and ask what does the 

term ‗culture‘ do, in front of a concept like materiality? Indeed, as we shall 

see, this is precisely the position we are in today and the whole history of the 

concept of material culture could be summarized as the shift from the 

former to the latter question. In this short paper, I cannot begin to trace this 

history; rather I want to focus on its most recent manifestation in con-

temporary discussions about materiality in archaeology (e.g. Buchli, 2004; 

Ingold, 2007; Meskell, 2004; Miller, 2005; Olsen, 2003). 

If one would define the 1980s and early 1990s as the heyday of semiotic 

approaches to material culture, from the mid 1990s to the present, the 

keyword has been materiality (e.g. Meskell, 2004; Miller, 2005). As with the 

influence of semiotics, this interest in materiality is wider than archaeology 

and its discussion has often been at a cross-disciplinary level. A general 

interest in material culture outside archaeology developed over the 1980s, in 

particular in the way social life was increasingly being seen as constituted 

through the material world, rather than material culture simply being re-

flection of society (Appadurai, 1986; Bourdieu, 1977; Miller, 1987). The cul-

mination of this was to establish the simple fact that things matter (Miller, 

1998), and indeed interest in material culture by the 1990s had spread across 

most of the social sciences and humanities, as well as, of course, creating an 

inter-disciplinary field of material culture studies (e.g. Buchli, 2004; Miller & 

Tilley, 1996). However, as Daniel Miller has recently suggested, much of this 

work relied on a vulgar, and untheorized concept of what things are: we 

lacked a theory of materiality (Miller, 2005).  

The concept of materiality remains deeply problematic. One might identi-

fy two main theories of materiality within archaeology today; the first could 

be defined as phenomenological or Heideggerian, the second, 

Marxist/Hegelian – I will come back to these later in my paper. In essence 
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however, both are responses to what appears to be an intracable parodox of 

material culture: that it is simultaneously material and cultural. How does one 

articulate this without falling into a dichotomy of nature/culture or physical 

and social science? It is not enough to simply declare the dichotomy a 

defunct relic of Cartesian thinking, especially when proponents of the 

opposing theories often accuse each other of sustaining such dichotomies, as 

was seen in the commentaries on a recent paper by Tim Ingold in the journal 

Archaeological Dialogues. Indeed, recent calls within archaeology for a return to 

things, have only exposed these problems (e.g. Domanska, 2006a, 2006b; 

Olsen, 2003).  

One of the first to make such a call was the Norwegian archaeologist 

Bjørnar Olsen (2003) in a paper entitled Material Culture after Text: Re-

Membering Things. Following Miller, Olsen opens with the observation that the 

materiality of social life has been largely ignored in social theory. But then he 

goes further and suggests that even the resurgent field of material culture 

studies does not really engage with materiality, and even worse, archaeology, 

the discipline par excellence concerned with things, has not really been 

interested in material culture at all for a long time. Part of Olsen‘s critique 

may be justifiable – albeit not always original. However, what Olsen himself 

means by materiality or a return to things is left somewhat vague. On the one 

hand it is quite clear through his adoption of actor-network theory, that he 

sees materiality in terms of things, which are opposed to people while at the 

same time, seeking a more symmetrical ontology by giving things agency. 

However the adoption of John Law‘s description of ANT as a ‗semiotics of 

materiality‘ is strikingly contrary to Olsen‘s rejection of textual approaches, 

as is the reference to a conventional structuralist interpretation of colonial 

material culture as an exemplar of this new semiotics of materiality. On the 

other hand however, throughout the text, the references to things are 

peppered by words which clearly imply the vulgar, phsyical view of 

materiality, without any further elaboration of what things are, besides the 

fact that they have some kind of autonomous existence. Olsen‘s paper – to 

my reading at least - seems to incorporate a contradiction – on the one hand, 

to make things symmetrical to people, but at the same time emphasizing 

their autonomy and difference. While the argument for symmetry is relatively 

sound, and indeed well precedented, the argument for autonomy is pure 

rhetoric and seems to invoke an implicit reference to a physical view of 

objects. 

Eva Domanska expressed a similar call for a return to things but 

articulated the problem more explicitly in relation to the dichotomy of a 
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physical, positivistic description of things on the one hand, and a semiotic 

approach to material culture as text, symbol or metaphor (Domanska, 2006a, 

2006b). Like Olsen, Domanska draws on the agency theories of Bruno 

Latour but also the material hermeneutics of Don Ihde, while her key point 

borrows from the anthropologist Gísli Pálsson‘s metaphors of human-en-

vironment relations (Pálsson, 1996) and applies them to the human-thing 

relationship. Under Domanska‘s appropriation, Pálsson‘s concepts of 

orientalism, paternalism and communalism respectively denote attitudes of 

mastery, stewardship and equality between humans and things.  Thus under 

orientalism, things are mere tools, while under paternalism, they take on 

human qualities; she suggests the biographical approach to objects is one of 

the latest and most popular manifestations of this paternalism, anthropo-

morphizing objects in terms of human life-cycles. The idea of a communalist 

materiality draws on Latour and the notion of symmetry with the swapping 

of properties between humans and things rather than things solely taking on 

human attributes (also cf. Latour on pragmatogonies; Latour, 1994). How-

ever, this presupposies that there are properties of things which are different 

to those of humans and begs the question: what are they? This is never ex-

plained so once again, we are perforce returned to an implicit notion of 

materiality predicated on physicality. 

What both Olsen and Domanska share in their call for a return to things, 

is an ambiguity about materiality – on the one hand, invoking an auto-

nomous and tacit physicality to things (which remains unarticulated), and on 

the other, stressing the symmetrical role of things in their interaction with 

people. It is the latter aspect which has perhaps received the most contem-

porary attention, in particular because of the widespread influence of Bruno 

Latour and his colleagues with their actor-network theory. Specifically, the 

theory argues that agency needs to be de-cented from the human subject and 

distributed among a network of people and things, a collective; these ideas, 

and especially the writings of Latour, have been circulating in archaeology 

since the late 1990s (e.g. Boast, 1997; Graves-Brown, 2000; Jones, 2002; 

Knappett, 2002; Pearson & Shanks, 2001; Shanks, 1998). Some of this 

interest has crystallized around a self-styled movement called symmetrical 

archaeology (Olsen, 2007; Shanks, 2007; Webmoor, 2007; Witmore, 2006, 

2007). However, similar developments have occurred through different tra-

jectories – indeed, Hodder‘s original notion of an active material culture 

which he proposed in the 1980s set the stage for thinking about objects in 

more symmetrical ways, and has been important to Colin Renfrew‘s notion 

of material entanglement (Renfrew, 2001; also see de Marrais, Gosden & 
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Renfrew, 2004). Other influences include the work of the anthropologist 

Alfred Gell, whose ideas of object agency (Gell, 1998) have been taken up by 

archaeologists such as Andy Jones (Jones, 2005, 2007).  

Most of this work however, with the exception of symmetrical 

archaeology, falls within what Domanska called a paternalistic approach to 

objects, where objects take on human or social qualities in an asymmetrical 

fashion (Hicks, 2006; Meskell, 2004; Miller, 2005). The reason is perhaps 

quite simple: a truly symmetical archaeology demands nothing less than a 

complete re-configuration of archaeology, and in fact, of disciplinary know-

ledge and boundaries tout court because it is about re-assembling the whole 

division of the human and natural sciences (Latour, 1993). Such demands do 

not come easily, if they are even plausible at all. Latour‘s arguments for ‗re-

assembling the social‘ are compelling – to argue that there is no abstract or 

supra-entity called society or the social, or least whatever it is, is the product 

of particular interactions between such networks and it is these networks and 

how they may or may not connect up, that should concern sociologists, 

anthropologists and archaeologists (Latour, 2007). This bottom-up approach 

is an explicit attempt to reverse the whole Durkheimian trend which has 

dominated the social sciences, to ‗flatten‘ it, a point echoed by Miller in his 

reference to the tyranny of the subject in anthropology (Miller, 2005) and is 

echoed by symmetrical archaeologists (see above; also Hicks, 2006). Indeed 

for Miller, the concept of materiality is being deployed to reconfigure the 

very structure of the social sciences. The paradox is however: how can it do 

this when discussions of object agency seem to either fall back on a concept 

of the ‗social‘ or else tacitly invoke a physical definition of materiality? There 

are two principal responses to this paradox which are based on differences 

of philosophical position; on the one hand, there are those who follow Hegel 

and Marx through the concept of objectification (e.g. Miller, 1987Tilley, 

2006) and those who follow Merleau-Ponty and Heidegger in adopting a 

phenomenological and transformative view of materialization (e.g. Ingold, 

2005, Thomas, 2006).  

From the 1980s Danny Miller has advocated a Hegelian/Marxist version 

of objectification (cf. Miller, 1987, 2005), where material culture can be seen 

as the externalization of human consciousness in tangible form, i.e. imposed 

on an external material. It is this, but it is also more – in the process of 

externalization, the object is re-internalized to alter consciousness insofar as 

it provides consciousness with a mirror of itself. The subject makes the 

object but the object also makes the subject, in dialectical fashion. Many 

archaeologists have adopted Miller‘s theory of objectification in discussions 
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of materiality (e.g. Meskell, 2005; Tilley, 2004, 2006), although only Miller 

has given it detailed treatment. However Both Tim Ingold and Julian 

Thomas have criticised this thesis for retaining a dichotomy between mind 

and matter, culture and nature (Ingold, 2005, 2007; Thomas, 2006). In 

response, they talk about the transformation of materials in the world, and 

Ingold in particular is very critical of the concept of materiality altogether, 

because it obstructs attention to the more relevant, material properties of 

things (Ingold, 2007). Miller and Tilley in turn respond that the concept of 

materiality is important precisely in order to avoid a relapse into a physical 

view of materiality which Ingold‘s concept of material properties seems to 

presuppose (Knappett, 2007; Miller, 2007; Tilley, 2007). Ingold‘s material 

properties ultimately rest on the vulgar, physical definition of materiality. 

But what exactly is this vulgar, physical definition of materiality? The 

presumption is often that it refers to some kind of objective description á la 

the natural sciences; however the physical might be more appropriately 

described as the sensual, foregrounding the chiasmic nature of physicality as 

the intertwining of body and object, á la Merleau-Ponty. This phenol-

menological approach to materiality re-locates the debate from a purely 

cognitive/conceptual issue as it is with the objectification thesis to a 

sensual/perceptual issue. The introduction of phenomenology into archa-

eology can be largely be linked to two British archaeologists, Julian Thomas 

and Chris Tilley. Theoretically, the origins of both of them lay in post-

structuralism and the semiotic appoach (e.g. Tilley, 1990, 1991, 1993; 

Thomas, 1991)  but by the mid-1990s, they had started to work wiith ideas 

inspired by phenomenology, in particular the works of Heidegger (Thomas, 

1993, 1996) and Merleau-Ponty (Tilley, 1994). Tilley was more explicit in his 

adoption of the term phenomenology and indeed, Heidegger can only be 

called a phenomenologist in the broadest sense of the word. Yet it is 

Thomas‘s use of Heidegger that has articulated the issue of materiality in 

relation to being-in-the-world much better (Thomas, 1996). Drawing on 

Heidegger‘s writing on ‗things‘ (e.g. Heidegger, 1970), Thomas argues that 

the notion of the thing as a brute physical object, is itself a product of a 

particular relation (or way of being) between humans and the world, one 

which distances subject from object, and contrasts with a more embedded 

notion of objects as relational. Importantly, this suggests that the concept of 

materiality cannot be defined independent of human engagement with things, 

and thus its meaning will change according to the nature of this engagement. 

Indeed, ultimately, materiality itself ought to have a history. Defining 

materiality as physicality is thus simply defining it according to one particular 
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relation of human being-in-the-world – and one which is peculiarly modern 

at that. In later texts, Thomas emphasizes the importance of seeing 

materiality as a process, as materialization ‗‗... in which the physical world is 

gradually disclosed to us.‘‘ (Thomas, 2000, p. 154; also see Thomas, 2004, 

2006). This notion of disclosure emphasizes the importance of a relational 

rather than a substance ontology of materiality, i.e. the nature of things does 

not reside in some essence but emerges through its relations with other 

things and particularly, human beings (Thomas, 2004). 

Certainly the importance of defining materiality in sensory or perceptual 

terms has been one of the most important contributions of a phenomeno-

logical archaeology, and has also helped to broaden the concept of the 

materiality by attempting to de-centre the dominance of the visual 

(Hurcombe, 2007).  One of the problems with this sensory conception of 

materiality however is that it could be seen to repeat the error of post-

structuralism but on the phenomenological rather than semiotic plane – it 

removes any fixed point of reference. Indeed, it is quite telling that Thomas 

has to refer to a ‗physical world‘ which is disclosed – but what is this physical 

world if it is not the detached world of natural science? One way out of this 

dilemma is to posit basic structures of human experience, as Tilley does – 

reminiscent of a universal grammar of cognition, it is a common framework 

of perception grounded in the human body (Tilley, 2004). But even this 

leaves a lot of room for ambiguity and it is perhaps for this reason that Tilley 

sits uneasily in this whole debate, evoking both phenomenology and 

objectification as ways of defining materiality.  

In some ways, the protagonsists of this debate share very similar attitudes 

and goals – to overcome the obvious dualisms of mind and matter or nature 

and culture; to assert that people and things mix and make each other. Yet at 

the same time, both sides accuse the other of sustaining rather than 

overcoming these dichotomies, and their differences can appear to be based 

largely on personal allegiances or dislikes for a certain philosopher (i.e. Marx 

vs. Heidegger) rather than grounded in a point of substance. At the risk of 

over-simplifying, the differences may come down to whether one sees a 

dualism as a productive tension in the manner of a dialectics, or an 

obstructive dichotomy in the manner of Descartes. Yet perhaps what really 

matters is that almost all current positions on materiality see it in temporal 

terms, as a process of materialization in which objects are made and unmade, 

where they have no stable essences, but are contextually and historically 

contingent. This applies to both the physical and social nature of materiality, 

yet precisely because such materialities are so fluid and mutable, a method of 
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contrapuntal analysis between opposing perceptions of materiality is vital. 

Each acts to anchor the other. Moreover, it is not so much that a physical 

materiality is opposed to a social one - for these are just abstractions we have 

created and reified from particular modes of perception; one could equally 

frame it in terms of our (western) perception of materiality against another 

cultural perception of materiality, but this is equally abstract. The existence 

of dualisms and dichotomies is in a way, a by-product of a method of under-

standing or interpretation; the problem arises when situational dualisms be-

come ossified into abstract ontologies, such as nature/culture, mo-

dern/primitive. Materiality is therefore, fundamentally a process, not a 

description of matter.  
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New trends in evaluation and monitoring of development assistance have 

recently been identified (Conlin & Stirrat, 2008; Segone, 2008). One 

important tendency is to evaluate large themes while less importance is given 

to projects and program evaluations. Consequences of development 

assistance for social equity should be considered as well as enhancement of 

empowerment. In addition, the contribution of particular donors has 

become increasingly fluid. Another important trend has to do with focus on 

the Millennium Development Goals and corresponding indicators (United 

Nations, 2009; Conlin & Stirrat, 2008). The Millennium Development Goals 

include also a move away from project-orientated interventions to a wider 

approach where other factors than the intervention alone should be taken 

into consideration. Bamberger, Rugh, Church and Fort (2004) stress further 

the importance in evaluations to include examination of the economic, 

political and organizational context and the socio-economic character of the 

population with emphasis on identification of eventual excluded groups. 

Since the year 2000, the Icelandic International Development Agency 

(ICEIDA) has supported the health services in the Monkey Bay area in 

Mangochi district in Malawi in southern Africa. Here we describe and 

analyze issues related to exclusion of community members to health services, 

their use of alternative health services and transport of sick people in the 

area. The paper is based on a larger quantitative and qualitative study, 

conducted in April 2009, that aimed to assess the development of the health 

services in the area during the last decade. 
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Background and Setting 

The collaboration between the Government of Iceland through ICEIDA 

and the Government of Malawi goes back as far as 1989. In the year 2000, 

the two partners decided to collaborate with the aim to strengthen health 

care provision in the Monkey Bay area in Mangochi district. The main focus 

of the collaboration has been the building of the new Monkey Bay 

Community Hospital and general support to the primary health care services 

in the area. This has included but not been limited to the renovation of the 

Nankumba health centre, construction of staff houses, purchase and support 

of transport vehicles, radio communication between the health facilities, 

training and general support to human resources within the health services in 

the area. 

The district of Mangochi is in the Southern region of Malawi with about 

800.000 inhabitants. The district is divided into five health areas, of which 

Monkey Bay is one. Monkey Bay Community Hospital is run by the govern-

ment and has the primary responsibility for all health services related activity 

in an area with about 100 villages and about 113.000 inhabitants (2008). 

There is one governmental run health centre in Nankumba and one 

dispensary in Chilonga that has been dysfunctional for some time. The 

services of the state-run health facilities are free of charge, including drugs. 

In addition, there are four privately run health facilities in the area that apply 

user-charges. Three of them are run by the Christian Health Association of 

Malawi, referred to as CHAM facilities, i.e. Nkopé, Malembo and Nankhwali, 

and one by an Irish NGO, Billy Riordan Memorial Trust Clinic in Cape 

Maclear. 

The study presented here was conducted in April 2009. Interviews were 

held with over 140 individuals, including health professionals and comm-

unity members, and conducted with the help of a translator from the local 

language of Chichewa to English, as needed. The interviews were based on 

open-ended questions that related to the health service delivery and seeking 

of health care. In addition, quantitative information on attendance to the 

out-patient department was collected and analysed. 

Exclusion 

In 1999, the health centre in Monkey Bay was a small, worn down facility 

with limited range of services and few staff. Ten years later, the health centre 
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has been transformed to a community hospital that offers diverse services 

rendered by trained and competent health professionals, as felt by the 

population. The premises are nice and give satisfaction to staff and 

attendees. Monkey Bay Community Hospital has become a first-line referral 

facility for the health centres in the area and it is said to attract attendees 

from all of the Monkey Bay area. Quantitative analysis of attendance data 

gives some support to such claims. For example, in 2008 out-patient 

utilization figure for the Monkey Bay Community Hospital is 1.95 visits per 

inhabitant compared to 1.18 per inhabitant for the whole area. Similar figure 

for all of Mangochi district is 0.65 visits per inhabitant. 

Increased attendance figures and general satisfaction with the govern-

mental health services in the Monkey Bay area should not disguise the 

possibility that some may be excluded from the health services. Poor people 

living in the catchment areas of the CHAM facilities are by those interviewed 

most frequently identified as being excluded from health services in the 

Monkey Bay area. Thus, government run health facilities were asked for in 

areas under the responsibility of CHAM. Some argued governmental health 

centres had to follow governmental rules, while private clinics did whatever 

they liked to earn money: ―It is their business.‖ Those with money could go 

to CHAM – others without could go to the governmental run facility. The 

price for a consultation at CHAM can be as high as 700-1000 Mkw (5-7 

US$), it was claimed, and people never knew beforehand what the cost 

would be. Consultation fee for adults can even exceed 1000 Mkw (7 US$). 

Respondents argue that being a villager, it is difficult to pay for such services, 

and there live a lot of poor people in the area.  

CHAM services are felt expensive and therefore some people decide to 

go straight away to the governmental run service in Monkey Bay. That way 

people know the price beforehand as such a visit will not cost more than the 

bus fare. If critically ill they are referred to Monkey Bay Community Hospital 

in ambulance, which arrives if requested. One respondent argued there is a 

social bias in the whole system, as some people get a lot of drugs when 

villagers do not: ―Someone who lacks money is dead.‖ Others lamented that 

when people attended the CHAM facilities with little money staff would take 

something from them as a guarantee for later payment, and those who come 

with nothing are not attended. It is claimed that when people with money 

decide to use private health care it is their own choice. Those with money 

may visit Malembo while people without money who live in the CHAM 

served areas go to the governmentally run services in Nankumba or Monkey 

Bay Community Hospital where the services are free of charge. 
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Distance hinders people to seek health care, and it is pointed out that 

populations that live far away from a health facility are excluded from the 

health services. In the catchment area of Chilonga, e.g., the most isolated 

villages are some 20 km away from a health facility. In addition, some popu-

lations belong to villages that are isolated during the rainy season due to high 

level of water in the rivers, e.g. in the catchment areas Nkopé and 

Nankhwali. 

As already noted, there are no user charges at governmental facilities and, 

consequently, those who live in the proximity of such facility are by those 

interviewed not classified as being excluded from the services. However, 

some people cannot walk, such as elderly people. Thus, in case of need their 

families have to take them to the nearest health centre or to Monkey Bay. In 

the villages, it is pointed out that old people in particular is in need of 

transport and might need to be taken to the health centre on a stretcher. 

Many highlighted the burden of the mentally sick. Respondents argue that 

the health facilities in the Monkey Bay area have little to offer people with 

mental health problems, irrespective if they are governmental run or run by 

CHAM. Mentally ill patients are referred to Mangochi, the district‘s admini-

strative centre, and at times to Zomba, one of the main cities in the Southern 

region. However, local herbalists often deal with their problems. 

In general, community members admit that they can have good treatment 

and drugs at the CHAM facilities, but at a high cost. It is however difficult to 

know beforehand what the cost of a consultation will be. First, there is the 

price for the consultation, about 25-50 Mkw (0.20-0.35 US$). Then comes 

the cost of drugs, e.g. for pneumonia of children the cost can be as high as 

400-500 Mkw (about 3 US$). If laboratory analysis is needed, it costs another 

100 Mkw (0.80 US$). The staff at the CHAM facilities found it rather com-

plicated for them to charge for treatment given to sick children who 

attended under-five clinics in the villages, i.e., during preventive health visits 

that are free of charge. 

Pregnant mothers pay a fixed price for antenatal care at the CHAM 

facilities, about 200-250 Mkw (about 1.50 US$). However, if they need 

treatment for diseases while pregnant they still have to pay for the drugs, 

except for pneumonia or malaria. In addition, for delivery they are charged 

about 250 Mkw (about 2 US$) and sometimes more, if they need drugs that 

are not included. In some places, because of costs, people go to Monkey Bay 

Community Hospital during the day, but to a nearby CHAM facility during 

the night when transport is not easily available. Community members argue: 

―It is unfair to have only access to a CHAM facility.‖  
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All three CHAM facilities apply different cost schemes and this adds to 

confusion felt by the population: ―You never know what to expect!‖ In 

particular, patients with many health problems risk to be charged high price 

for the services, e.g., people with AIDS pay for drugs for each and every 

problem. People claim: ―They are only in it for the business.‖ CHAM-staff 

however explained that they work in non-profit organizations that need to 

buy the drugs on the private market and charge the users to cover real costs. 

Yet, in some cases people get credit if they are unable to pay, they claim. 

Alternative Services 

Respondents, whatever category, agree that herbalists are much attended in 

Malawi. ―All of Africa is for witchcraft,‖ they argue. Attendance depends on 

the type of health problems and the cure is likely to be linked to beliefs in 

witchcraft. Herbalists counteract witchcraft and one respondent claimed: 

―You need to be a witch to know witchcraft.‖  

Common reasons to seek the services of an herbalist are chronic diseases 

when other services attended have not resulted in cure, despite the use of 

available resources such as drugs and X-ray. Some go for specific conditions, 

such as cancer and wounds that do not heal, e.g., AIDS patients. People 

often combine herbalist services with those of the health centre and Monkey 

Bay Community Hospital. In addition, herbalists are said to treat headache, 

stomach problems, and minor cases but also severe cases such as psychiatric 

patients. 

It is difficult to estimate the price of the services of the herbalists as there 

is no specific user-fee. The fee may be cash or animals, e.g., chicken, goat, or 

whatever at hand. Some herbalists are mobile, and travel around while other 

live in the area. Respondents express concerns that some herbalists cheat 

after having been paid a lot: ―I will cure you [they claim] but in the end of 

the day the patient dies.‖ Others say: ―They are in the business only for the 

money.‖ This contrasts to earlier custom, as some village headmen maintain 

that in former days it was the custom to pay the herbalist only after the 

patient was healed, not before as it is practiced nowadays. 

There is disagreement among respondents on the help offered by 

herbalists. The health professionals seem to have less faith in the herbalist 

services than villagers who argue that the herbalists help at times. It was, e.g., 

pointed out that herbalists are good in dealing with mental problems in 
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contrast to the services in Monkey Bay Community Hospital or the other 

health facilities in the area that give no help to such patients. 

Transport 

Lack of transport is an important factor contributing to exclusion to health 

care services. Transport is a problem that concerns health professionals and 

community members alike, and it plays an important role for access to health 

care services. There are various forms of transport in use. Those who are too 

sick to walk are carried on stretchers to the nearest health facility. If their 

condition cannot be properly attended to, an ambulance is requested from 

Monkey Bay Community Hospital. Other patients may have to use bicycles, 

take the bus or walk. 
Two ambulances serve the Monkey Bay health area from the Monkey Bay 

Community Hospital. While most maintain the ambulance arrives reasonably 

soon after being called for help, some claim it arrives with delay. Many 

voiced concerns about the transport of sick patients from the village to the 

nearest health centre, as the ambulance only goes to the health centre. Trips 

farther away are claimed to be risky for the ambulance because of bad roads, 

and too time consuming to the detriment of the services to other people 

who also need ambulance transport. 

For transport from the villages, people use stretchers and basco stretchers 

(a simple carriage on bicycle wheels) to carry severely sick patients to the 

nearest health centre. Some stretchers are broken. One respondent argues 

―there should be at least one stretcher in every village.‖ Many recommend 

ambulance motorbikes for all the health centres. Some recommend one am-

bulance to be placed in the governmentally run health facility in Nankumba 

to serve the large area, as the communication network is not always 

functioning properly, and the distances are long.  

Through ICEIDA funds, all the health centres have motorbikes for 

outreach activities in the villages and they can reach areas with difficult 

access. Out-reach activities bring preventive health services to isolated village 

communities. These activities are claimed to have greatly improved with 

transport vehicles and support for lunch allowances for staff. All the health 

facilities have schedules for out-reach in their catchment areas with under-5-

clinics, antenatal care and family planning. 
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Discussion 

The aim of the present study is to seek the opinion of health professionals 

and community members in the Monkey Bay area in Mangochi district 

regarding the health services in the area. Particular attention is given to 

groups excluded to the services. The health services are claimed to have gone 

through remarkable transformation in the last decade, and ICEIDAs contri-

bution to that change is recognized. Poverty in areas served by CHAM 

facilities is identified as the most important factor for exclusion to health 

services, and access to functional transport vehicles stressed as crucial to 

minimize such exclusion. 

Community members who live in catchment areas served by CHAM 

facilities complain about the high cost of the health services. The three 

facilities belong to different Christian religious affiliations and apply different 

user-charge schemes. This contributes to confusion among attendees who 

complain they never know beforehand what the cost of a consultation will 

be. Thus, those interviewed prefer governmental facilities where the services 

are free of charge and recommend the construction of new governmental 

health centres in areas now served by CHAM. These claims are supported by 

attendance figures as governmental run health facilities have significantly 

higher out-patient utilization figures than CHAM-facilities (Gunnlaugsson, 

Ragnarsson, Leifsdóttir & Kapinga, 2006; Sigurður Ragnarsson, Lovísa 

Leifsdóttir, Fredrick Kapinga & Geir Gunnlaugsson, 2006). 

Application of user fees in health services in sub-Saharan Africa is a 

debated issue (Witter, 2005). Obviously, if appropriate interventions are to 

be implemented to the benefit of the rural poor, the services have to be 

accessible. Research has shown that user-charges, even at a very low level, 

exclude the poor from health care, and are found to be ineffective to raise 

substantial funds (Yates, 2009). In response, in the last few years some 

African countries have decided to eliminate user-fees for governmental run 

primary health care services, as is the case in Malawi. Thus, it is not 

surprising that community members in the Monkey Bay health area identify 

poverty in the catchment areas of CHAM health centres as the most im-

portant factor for exclusion from health care services in the area. The 

CHAM run health centres apply user-fees and people argue it is not fair and 

all community members should have access to free governmental health 

facilities.  

Other factors that are felt to contribute to exclusion of health services are 

long distance to health centre, over-flooded rivers during the rainy season, 
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old age and mental illness. Solutions suggested are more governmentally run 

health centres, better transport and building of bridges. Exclusion is a 

multidimensional disadvantage and includes, e.g., lack of economic 

resources, and limited or no access to services (Shaw, Dorling & Smith, 

2006). Health services for the mentally ill (World Health Organization, 2005) 

and elderly (Aboderin & Ferreira, 2008) are deficient in many low-income 

countries, a situation found as well in the Monkey Bay area. Such situation 

creates fertile soil for alternative care alternatives. All respondents admitted 

that alternative health care was commonly sought, in particular for diseases 

not cured at the health facilities. There is disagreement about the effect-

iveness of alternative care, and the costs are at times claimed to be high. As 

elsewhere, exclusion comes with a high cost. 

Internationally, transport is recognized as crucial to attain the Millennium 

Development Goals and to reach the rural poor with, e.g., drugs, vaccines, 

and basic health services (African Union and United Nations Economic 

Commission for Africa, 2005; Babinard & Roberts, 2006; Porter, 2007). 

Speedy response is also needed for effective interventions in medical 

emergencies, such as major obstetric problems or cerebral malaria, usually 

requiring urgent hospital treatment. Evidently, a first-line referral hospital as 

Monkey Bay Community Hospital with surgical capacity needs access to 

functional transport. Community members and staff appreciated improved 

access to ambulance services in the Monkey Bay area, facilitated with better 

radio and telephone communication between the health facilities.  

Many raise concerns regarding the transport of sick people from the 

villages to the nearest health centre. Innovative approaches with inter-

mediate-technology vehicles, developed to suit local conditions, are needed 

(African Union and United Nations Economic Commission for Africa, 

2005). It is suggested that every village in the Monkey Bay area should have 

an ambulance basco and that the health centres should be equipped with so-

called ambulance motorcycles. In an area with about 100 villages, and some 

of those isolated with difficult access to health services, functional transport 

fleet is crucial. It creates the necessary conditions to bring the services closer 

to the population through out-reach clinics in rural villages, and include 

under-5-clinics, antenatal care and family planning.  

In the article ―Challenging orthodoxies: The road ahead for health and 

human rights,‖ the anthropologist and physician Paul Farmer is concerned 

with ―the ironies of inequality.‖ He compares a maternity ward in the capital 

city of Malawi with his hospital in the USA: 
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In the largest public maternity ward in the country, in Lilongwe, two 
obstetricians and a handful of nurses were struggling mightily to deliver 12,000 
babies each year. This is slightly more than the number delivered in Harvard‘s 
Brigham and Women‘s Hospital, where I was trained and still work. The 
Brigham delivers more babies than any hospital in New England: we have, in just 
that one hospital, more than one hundred obstetricians, without counting the 
dozens of doctors and students training in obstetrics and gynecology. (Farmer, 
2008, p. 9) 
 

One of the over-all objectives of the ICEIDA collaboration with the 

health care services in the Monkey Bay area is to support the national 

government to reduce poverty. The results of the study presented here show 

that despite the general satisfaction with improved health services in the area 

there are excluded groups that need attention. ICEIDAs contribution to the 

health care services in the Monkey Bay area is highly appreciated. The 

support has reached out with essential health services to many of the rural 

poor, and contributes to Malawian efforts to reach at least three out of eight 

Millennium Development Goal goals that directly relate to health (United 

Nations, 2009). Without long-term support and attention to those excluded 

from the services, the Millennium Development Goals can not be expected 

to be achieved for those most in need, the rural poor. 
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Íslendingar þrífa ekki herbergi 
Skörun kyns og uppruna í störfum á hóteli 

 
Guðbjört Guðjónsdóttir 

Kristín Loftsdóttir 

 

Ég hélt að vinnan við þrifin, þú veist, að þú værir í fallegum hvítum búning með 
eitthvað smá hérna [á höfðinu] og þú hefðir vagn og segðir „Halló þurfið þið 
handklæði?― og það væri allt og sumt.  Ég vissi ekki að þetta væri svona erfitt 
starf.  Ég var í sjokki.  Ég átti ekki von á þessu.  Og það er klikkað því að í 
heimalandi mínu átti ég fyrirtæki í fjögur ár og... ég svaf á örugglega 300 hótelum, 
mismunandi hótelum og ég hugsaði aldrei um þetta, hvernig það er þegar það er 
þrifið... já, þetta er erfitt starf, líkamlegt starf,  krefjandi starf.   

 

Starfsmenn í herbergisþrifum á mörgum reykvískum hótelum eru eingöngu 

konur af erlendum uppruna. Í orðunum hér að ofan lýsir ung kona fyrstu 

kynnum sínum af starfinu.  Hún dregur fram erfiðleika starfsins en einnig 

ósýnileika þess og breytingu á stöðu sinni frá því að vera gestur yfir í að sinna 

þjónustu sem hún sjálf tók ekki einu sinni eftir. Á meðan að uppsveiflan var 

hvað mest í íslensku samfélagi var mikil eftirspurn eftir erlendu starfsfólki og 

á tiltölulega skömmum tíma umtalsverð aukning á fjölda fólks sem flutti til 

landsins (Hagstofa Íslands, 2009). Í byggingariðnaði og öðrum iðnaði var 

fjöldi erlendra starfsmanna ráðinn og stéttarfélög, stjórnvöld og fjölmiðlar 

beindu verðskuldaðri athygli að þessum starfsmönnum og kaupum og 

kjörum þeirra. Störf innan þessara atvinnugreina eru gjarnan álitin karlastörf 

og lang flestir starfsmenn þeirra eru karlar. Á sama tíma og byggingageirinn 

var undir smásjánni beindist hins vegar lítil athygli að atvinnustarfsemi sem 

réði til sín fjölmargar erlendar konur og einnig nokkuð af körlum, í störf sem 

oft eru flokkuð sem kvennastörf, til dæmis við þrif, umönnun, matargerð og 

ýmsa þjónustu. 

Í þessari grein verður fjallað um skörun sjálfsmynda þessara einstaklinga á 

vinnumarkaðnum og þá sérstaklega hvernig upplifun þeirra mótast af kyni 

þeirra og uppruna, en einnig persónulegri reynslu.  Sérstaklega verður tekið 

mið af  reynslu kvenna af erlendum uppruna sem vinna á hótelum í 

Reykjavík, en sú umræða byggir á MA rannsókn Guðbjartar Guðjónsdóttur 
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sem hún vinnur að undir leiðsögn Kristínar Loftsdóttur.  Femíniskir fræði-

menn (Crenshaw, 1994; Valentine, 2007) hafa um nokkra hríð bent á 

mikilvægi þess að skoða hvernig ólíkar sjálfsmyndir skarast á margvíslegan 

hátt (intersectionality), og verður í þessari grein lögð áhersla á skörun tveggja 

þátta, kyns og þjóðernis, í tengslum við væntingar vinnuveitenda en jafn-

framt út frá möguleikum og upplifun starfsamannanna sjálfra. Einnig hefur 

verið undirstrikað að farandverkamennska er kynjað fyrirbæri, þá út frá  þeim 

ákvörðunum sem farandverakafólk tekur og út frá staðalmyndum vinnu-

veitenda, en þessir kynjuðu þættir voru lengi vel hunsaðir af fræðifólki 

(Hondagneu-Sotelo, 1999; Mahler og Pessar, 2006). 

Greinin hefst á kenningarlegri umfjöllun þar sem við gerum grein fyrir 

helstu sjónarhornum sem snúa að skörun sjálfsmynda en síðan verður 

sjónum beint að umfjöllunum sem átt hafa sér stað varðandi fólksfluttninga 

og vinnu innflytjendakvenna.  Við munum því næst fjalla um niðurstöður úr 

meistaraverkefni Guðbjartar og hvernig þær endurspegla vel mikilvægi þess 

að leggja áherlsu á skörun sjálfsmynda, ásamt því að taka tillit til persónu-

legrar upplifunar þeirra einstaklinga sem um ræðir. Við leggjum áherslu á 

mikilvægi þess að reynsla einstaklinga er mismunandi og ekki hægt að smætta 

í reynslu ‗innflytjenda‘ eða ‗kvenna‘.   

Skörun sjálfsmynda 

Áhersla femínista á skörun sjálfsmynda  er í sjálfu sér ekki ný þrátt fyrir að 

hugtakið skörun (intersectionality) eigi sér styttri sögu (Crenshaw, 1994; 

Phoenix og Pattynama, 2006). Eftir 1980 mátti heyra sterkar raddir kvenna úr 

jaðarhópum innan hins svokallaða fyrsta heims og frá fátækari löndum gagn-

rýna að barátta fyrir jafnrétti kynjanna tæki ekki nægilega mið af þeirri kúgun 

sem litaðar konur urðu fyrir og aðstæðum minnihlutakvenna (Johnson-

Odim, 1998). Margir lögðu því áherslu á nauðsyn þess að taka inn í myndina 

aðrar breytur sem skapa ójöfnuð, svo sem kynþáttafordóma sem eru einnig 

mikilvægir þættir kúgunar fyrir margar konur (Johnson-Odim, 1998). Lög-

fræðiprófessornum Kimberlé Crenshaw er gjarnan eignað hugtakið skörun 

en árið 1989 notaði hún hugtakið til að benda á hvernig bandarískar konur af 

afrískum uppruna stæðu gjarnan frami fyrir fjölþættri mismunum á grundvelli 

kyns, kynþáttar og stéttar (Crenshaw, 1994; Valentine, 2007). Undanfarið 

hefur áhersla á skörun aukist talsvert og til marks um það hefur fjöldi er-

lendra greina, erinda og bóka sem fjalla um skörun margfaldast á örfáum 

árum (Phoenix og Pattynama, 2006; Þorgerður Þorvaldsdóttir, 2007). Áhersla 
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fræðimanna og baráttufólks fyrir mannréttindum gegn aðeins einu formi 

mismunar gefur í skyn að fólk búi yfir einfaldri og stöðugri sjálfsmynd 

(Beckett og Macey, 2001). Takmörkun felst í því að líta aðeins á eina orsök 

fyrir bágri stöðu og fólk getur þurft að velja á milli flokka, fremur en að 

unnið sé út frá því að bág staða tengist margþættri mismunun. 

Ann Phoenix og Pamela Pattynama (2006) telja að vinsældir hugtaksins 

skörun megi að hluta til útskýra með því að það nær utan um viðfangsefni  

sem hafa lengi verið viðloðandi feminísma. Hugtakið undirstrikar á mynd-

rænanan hátt mikilvægi þess að skoða ólíkar víddir sjálfsmynda, svo sem 

kynhneigð, litarhátt, stétt og trúarhneigð, og jafnframt hvernig þessar víddir 

spila saman í ólíkum aðstæðum og á ólíkum tímapunktum. Fyrir 

Shuddhabrata Sengupta (2006) undirstrikar hugtakið að við getum ímyndað 

okkur aðra möguleika heldur en að vera annað-hvort-eða, til dæmis að vera 

gagnrýnin á ákveðna þætti eða ekki. Sömuleiðis má leggja áherslu á að sjálfs-

mynd rannsakandans sjálfs er skörun ólíkra þátta sem öðlast mikilvægi í ólíku 

samhengi rannsóknarinnar  (Kristín Loftsdóttir, 2003). Fræðimenn hafa 

einnig undirstrikað mikilvægi þess að viðurkenna að ákveðnar víddir sjálfs-

mynda eru mikilvægari en aðrar í ákveðnu félagslegu og sögulegu samhengi 

og mikilvægi þess að gera grein fyrir af hverju ákveðnir þættir hafa meira 

vægi en aðrir (Yuval-Davis, 2006).  Mikilvægt er að skoða hvernig sjálfs-

myndir eru flæðandi og hvernig einstaklingar beita sér til að leggja áherslu á 

ákveðna þætti sjálfsmyndar í ákveðnum aðstæðum. Hins vegar þarf einnig að 

huga að valdi félagslegrar orðræðu til að móta og aðgreina einstaklinga, sem 

og hvernig ríkisvaldið tekur mið af ákveðnum þáttum sjálfsmynda 

(subjectivities) en útilokar jafnframt aðra (Roseberry, 1994).    

Tengsl kynþátta og kynjafordóma hafa lengi verið mikilvæg viðfangsefni 

femínista en hugtakið kynþáttur hefur í auknum mæli orðið erfiðara að 

afmarka. Þetta má sjá í því að með fordæmingu á kynþáttafordómum, sem 

sjá má í alþjóðlegum samþykktum og lögum, má sjá fordóma í vaxandi mæli 

vera tengda ‗hlutlausari‘ merkimiðum menningarmismunar eða trúarbragða 

(Gilroy, 2000). Til að ná utan um þennan nýja veruleika hefur hugtakið „ný 

kynþáttahyggja― (neo-racism) meðal annars verið notað (Balibar, 1991; Rattansi 

2007). Nota má hugtakið menning á svipaðan hátt og hefð er fyrir þegar 

vísað er til kynþátts, þ.e. einstaklingseinkenni hverfa og einstaklingurinn 

verður eingöngu hluti af ónafngreindum hóp og útskýra má hegðun hans og 

viðhorf út frá þeirri aðgreiningu (Rattansi 2007). Í íslensku samhengi sam-

tímans má sjá hugmyndir um menningu notaðar til að útskýra óæðri stöðu 

ákveðinna hópa (Loftsdóttir, væntanlegt 2010) og einnig ósamkomulag um 

hvað líta eigi á sem kynþáttafordómar (Kristín Loftsdóttir, væntanlegt 2009). 
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Kyn, fólksflutningar og vinnumarkaður 

Fræðikonur hafa ítrekað kallað eftir því að rannsóknir og stefnumótun tengd 

fólksflutningum veiti kyni það skýringarvald sem því ber (Mahler og Pessar, 

2006; Morokvasic, 1984). Fyrir miðjan áttunda áratug síðustu aldar voru 

konur að mestu ósýnilegar í rannsóknum á alþjóðlegum fólksflutningum þar 

sem rannsakendur einblíndu á karla þrátt fyrir að fjöldi kvenna væri á 

faraldsfæti (Hondagneau-Sotelo, 1999; Kofman, 1999). Í fræðiskrifum þess 

tíma virtist farandverkafólk í raun vera kynlaust eða gert var ráð fyrir að 

meirihluti þess væru karlar sem væru jafnframt aðalfyrirvinna fjölskyldunnar 

og konur flyttu með þeim eða fylgdu seinna sem eiginkonur á framfæri karla 

(King, Thomson, Fielding og Warnes, 2005). Það er aðeins nýlega sem farið 

hefur verið að leggja áherslu á kynferði sem lykilþátt og mótandi afl í 

fólksflutningum, meðal annars í tengslum við hvers vegna fólk flytur, hvert 

það flytur, hvað það tekur sér fyrir hendur á nýjum stað og hvernig tengslum 

við heimaland er háttað (Hondagneu-Sotelo, 1999; Mahler og Pessar, 2006).  

Kynjaskipting er afgerandi einkenni vinnumarkaðarins og oft er talað um 

að kynjaskipting vinnumarkaðarins sé bæði lóðrétt og lárétt. Lóðrétt skipting 

vísar til þess að konur eru jafnan í lægri stöðum, með minni völd og lægri 

laun en karlar. Lárétt skipting lýsir sér þannig að annað kynið er í meirihluta í 

ákveðnum störfum (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2004; Þorgerður 

Einarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2004). Störf flokkast því gjarnan sem 

karlastörf eða kvennastörf og alþjóðlegir fólksflutningar endurspegla eftir-

spurn vinnumarkaðarins eftir fólki í þessi störf (Tyner, 1999). Talað hefur 

verið um kvenvæðingu hnattræns vinnuafls á Vesturlöndum.  Hér er vísað til 

þess að , þverþjóðlegt farandverkafólk, bæði karlar og konur, mynda valda-

lítið og kvengert vinnuafl í lægstu launastigum ríkustu hagkerfa heims. Þar 

veitir farandverkafólk þjónustu sem er lítils metin en er þó mikilvæg til að 

viðhalda þessum hagkerfum (Mills, 2003). Barbara Ehrenreich og Arlie 

Russell Hochshcild (2003) hafa fjallað um þær milljónir kvenna sem flytja frá 

fátækum löndum í Suðrinu til að sjá um kvennastörf Norðursins. Þetta eru 

störf sem Ehrenreich og Hochschild segja að vel stæðar konur geti hvorki né 

vilji sinna og að karlar haldi áfram að komast hjá því að axla ábyrgðina á 

heimilinu. Í umfjöllun Unnar Dísar Skaptadóttur og Sóleyjar Grétu 

Sveinsdóttur (2006) kemur til dæmis fram að konur frá Asíu, sem hafa flust 

til Íslands, hafa farið í hefðbundin kvennastörf sem eru lítils virt og lág-

launuð. Í stað þess að bæta kjör og stöðu kvenna á vinnumarkaði eru fluttar 

inn konur sem hafa veikari stöðu á vinnumarkaðnum til að sinna þessum 

vanmetnu störfum. 
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Rannsóknin 

Rannsókn Guðbjartar byggir á vettvangsathugun sem oft er staðsett innan 

eigindlegra rannsóknaraðferða þó að hefð vettvangsathugunar sé mun eldri 

og í raun má  líta á hana sem undanfara eigindlegra rannsóknaraðferða. 

Vettvangsathugun felur í sér að ekki er eingöngu um viðtöl að ræða heldur 

margþættar aðferðir svo sem eins og samneiti og þátttöku í daglegum 

athöfnum þeirra sem rannsóknin snýr að (Kristín Loftsóttir, 2003; O‘Reilly, 

2005). Gögnum var safnað frá september 2007 til apríl 2009. Tekin voru 15 

opin viðtöl, 11 við konur af erlendum uppruna sem vinna á hótelum, tvö 

viðtöl við stjórnendur á hótelum og tvö viðtöl við sérfræðinga um vinnu-

markaðsmál. Viðtölin vörðu yfirleitt í rúma klukkustund og voru þau 

hljóðrituð og afrituð nákvæmlega. Vettvangsathugun var aðallega gerð á 

þremur hótelum í Reykjavík en þrjú hótel voru auk þess heimsótt stuttlega. 

Lengstum tíma var varið á einu hóteli þar sem Guðbjört starfaði í eldhúsi og 

morgunmat í fjóra mánuði. Nokkrar styttri þátttökuathuganir voru gerðar á 

hinum tveimur hótelunum og tekið þátt í herbergisþrifum á einu þeirra. 

Vinna á hótelum gerði kleyft að taka þátt í daglegri vinnu með konunum og 

ræða hversdagsleg mál og atvik sem komu upp en bárust svo síður í tal í við-

tölunum. Jafnframt gaf það aðra innsýn fyrir rannsakandann að kynnast 

vinnunni á eigin skinni. 

Konurnar ellefu sem tekin voru formleg viðtöl við unnu á fjórum 

hótelum í Reykjavík. Sex unnu eingöngu við herbergisþrif en þrjár unnu bæði 

við herbergisþrif og í eldhúsi eða höfðu reynslu af báðum störfum, tvær 

kvennanna unnu sem þjónar. Hjá flestum kvennanna var hótelstarfið fyrsta 

starf þeirra á Íslandi. Konurnar voru á aldrinum 24-40 ára. Átta kvennanna 

voru Pólskar en þrjár frá löndum í Afríku og SA-Asíu. Þessi skipting endur-

speglar skiptingu fólks eftir þjóðernum á hótelunum sem voru heimsótt, þar 

var meirihluti erlendra starfsmanna í herbergisþrifum og eldhúsi frá Póllandi. 

Kynjuð eftirspurn á vinnumarkaði 

Kynjaðar hugmyndir hafa áhrif á stöðu karla og kvenna á vinnumarkaði og 

rannsóknin endurspeglar á skýran hátt hvernig konur og karlar raðast í 

ákveðin störf. Hér má að einhverju leiti útskýra slíkt með fyrirframgefnum 

hugmyndum um eiginleika karla og kvenna af hálfu þeirra sem sjá um að 

ráða einstaklinga til starfa, en einnig með hugmyndum þeirra sem ráða sig í 

vinnu á hóteli, um kyn og kyngervi.  Valgerður, stjórnandi á hóteli, hafði til 
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að mynda á orði að hún hafði verið „mjög tortryggin― gagnvart því að ráða 

karla til að þrífa því þeir „myndu ekki sjá smáatriðin sem konur sjá.― Kyn-

jaðar staðalmyndir höfðu því haft áhrif á hverja Valgerður taldi henta í 

störfin. Eftir að hafa ráðið karla til að þrífa komst Valgerður hins vega að 

þeirri niðurstöðu að kyn ákvarðaði ekki hæfni fólks til að sinna starfinu 

heldur væri það þjálfunin sem starfsfólk hefði hlotið. Orð Dorota lýsa 

hvernig ákvarðanir fólks í atvinnuleit mótast einnig af kynjaskiptingu 

vinnumarkaðarins: 
 
Mín reynsla frá Póllandi, það sem við hugsum er að þegar karlarnir fara til 
annarra landa þá geti þeir fundið... mjög fjótt vinnu í einhverju 
byggingarfyrirtæki. Og það sama á við um stelpurnar, það er álitið að vinnan sem 
sé auðveldast að fá sé í hreingerningarfyrirtæki, á hótelum, á spítölum til að þrífa, 
eitthvað svoleiðis... Allir segja að það sé auðveldast að fá vinnu á hótelum eða 
eitthvað svoleiðis.  

 

Hér lýsir Dorota almennum hugmyndum um hvar auðvelt sé að finna störf 

fyrir erlenda karla og konur. Í orðum hennar kemur ekki fram að karlar og 

konur óski sérstaklega eftir að komast í þessi störf heldur lýsa orð hennar 

einmitt að eftirspurn vinnumarkaðarins stýrir ferðinni, þar er leitað eftir 

körlum í ákveðin störf og konum í önnur. Dorota talaði um að við komuna 

til landsins færi fólk beint á þessa vinnustaði í leit að starfi en þegar Helena 

flutti til Íslands hafi hún hins vegar ekki farið beint í fyrirtæki heldur á 

atvinnumiðlun í Reykjavík í von um aðstoð við að finna vinnu. Þar var henni 

hins vegar bent á að fara á hótelin og spyrjast fyrir og henni var því beint í 

sama farveg og öðrum konum sem komu til landsins í leit að vinnu. 

Vissulega hefur fólk í atvinnuleit oft ákveðnar óskir og hugmyndir um hvar 

það vilji vinna sem mótast af kynjuðum gildum, en konurnar í rannsókninni 

voru tilbúnar að vinna við næstum hvað sem er og taka störf sem þær hefðu 

kannski aldrei unnið í heimalandi sínu, eins og sést t.d. á orðum ungu 

konunnar í upphafi greinarinnar þar sem hún lýsir því hve fjarlæg þrifastörfin 

hafi verið henni. 

Frá íslenskum konum til erlendra kvenna 

Starf við herbergisþrif fellur undir hefðbundin kvennastörf og hafa íslenskar 

konur sinnt því í gegnum tíðina. Íslendingar hafa hins vegar að miklu leiti 

yfirgefið þetta starf og á þeim hótelum sem heimsótt voru starfaði enginn 

Íslendingur í herbergisþrifum. Eina undantekningin var að á sumum hótel-
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unum komu inn Íslendingar á menntaskólaaldri til að vinna á sumrin. 

Ragnhildur, stjórnandi á hóteli lýsti þessari breytingu sem skyndilegri eins og 

eftirfarandi orð endurspegla: 

 
Þetta gerðist mjög hratt að Íslendingarnir detta út og útlendingarnir fóru að 
koma í staðinn sko. Það gerist bara svona, þú veist, byrjaði hægt en svo bara allt í 
einu helltist yfir, allt í einu bara fundum við að það var bara eiginlega enginn 
Íslendingur eftir að vinna. 
 

Þessi þróun á sér þó nokkra sögu og hafði til dæmis verið leitað til erlendrar 

starfsmannaleigu fyrir árið 2000 af einu hótelinu þar sem starfsfólk á Íslandi 

sýndi störfunum lítinn áhuga. Vanessa, sem hafði unnið við herbergisþrif frá 

upphafi ársins 2006 hafði til að mynda ekki unnið samhliða Íslendingum, en 

hún sagði: „þeir eru alltaf í móttökunni eða einhverju öðru, ekki í þrifunum.― 

Í tengslum við áhugaleysi Íslendinga á þrifastörfum sagði Ragnhildur: „þetta 

er kannski eitthvað sem Íslendingunum finnst eitthvað ekki nógu fínt.― 

Annar stjórnandi, Valgerður, benti hins vegar á launakjörin í tengslum við 

áhugaleysi Íslendinga á þrifastörfunum og sagði „þetta er náttúrulega... mjög, 

mjög illa launað eða láglaunað starf og ég veit það að fólk getur verið með 

hærri tekjur með því að vera á atvinnuleysisbótum.― Valgerður var jafnvel 

búin að afskrifa það að Íslendingar færu aftur í þessi störf: 

 
Ég var alveg svona farin að hugsa, ég veit ekki alveg hvort Íslendingar fara aftur í 
að þrífa herbergi, af því að þeir virðast hafa kúplað sig út úr þessum geira 
algjörlega.  

 

Hálfu ári eftir efnahagshrun var reynsla beggja stjórnenda sú að Íslendingar 

væru ekki farnir að sækja um þessi störf þrátt fyrir aukið atvinnuleysi. Þó var 

málið ekki alveg svo einfalt því eins og Valgerður benti á að ef Íslendingar 

sæktu um störfin þá hefðu erlendir umsækjendur þó forskot því þeir væru 

komnir með reynslu af þrifastörfum.. Hér er því mögulega verið að festa í 

sessi ákveðna verkaskiptingu, sem einnig mætti kalla stéttaskiptingu, þar sem 

það eru undantekningarlaust fólk af erlendum uppruna sem þrífur upp eftir 

þá sem hærra eru settir. 

Lagskipting milli starfsmanna birtist einnig hvað varðar mun á milli þeirra 

sem höfðu umsjón með herbergsþrifum á hótelunum. Þeir starfsmenn báru 

titilinn yfirþerna og í öllum tilvikum var yfirþernan kona og yfirleitt íslensk, 

en á tveimur hótelum var yfirþernan erlend. Íslensku yfirþernurnar voru 

aðgreindar frá þrifastarfsmönnunum með ólíkum klæðnaði, þær sinntu ekki 



454 Mannfræði Guðbjört Guðjónsd. og Kristín Loftsd. 

 

  

þrifum og höfðu stundum sína eigin skrifstofu. Yfirþernurnar sem voru af 

erlendum uppruna voru hins vegar klæddar eins og hinir þrifastarfsmennirnir 

og þrifu til jafns við þá. Þó að hér beri því íslenskar og erlendar konur sama 

starfstitilinn þá er um mjög frábrugðin störf að ræða. Íslensku yfirþernurnar 

eru greinilega hærra settar en erlendu starfsmennirnir sem þrífa en yfir-

þernurnar af erlendum uppruna eru hins vegar jafnar óbreyttum þrifa-

starfsmönnum og þrífa eins og þeir upp eftir hótelgesti. Hér er augljóslega 

um fá hótel að ræða en vissulega vekur athygli að erlendu yfirþernurnar hafi 

svo ólíkt verksvið samanborið við íslensku yfirþernurnar.  

Konur og karlar í þrifum 

Þó að þrif séu álitin kvennastöf þá var á sumum hótelunum að finna karla af 

erlendum uppruna sem störfuðu við herbergisþrif. Samkvæmt starfsfólki og 

stjórnendum þá komu karlarnir í öllum tilvikum til starfa fyrir tilstilli kvenna 

sem þegar unnu á hótelunum. Konur höfðu til dæmis útvegað vinnu fyrir 

eiginmenn, vini eða feður. Konurnar voru vel metnir starfsmenn og einn 

stjórnandi sagðist reyna að „hjálpa― konunum með því að ráða skyldmenni 

þeirra eða vini. Stundum hafði körlunum verið sagt upp störfum í 

byggingageiranum og lítið annað bauðst þeim. Karlarnir voru því ekki að 

svara eftirspurn vinnuveitenda eins og konurnar, þegar þær leituðu eftir starfi 

á hóteli, heldur komu þeir í raun til starfa þrátt fyrir kynjaðar væntingar, í 

gegnum tengslanet og persónuleg tengsl við vinnustað. 

Litlar aðlaganir virtust hafa verið gerðar til þess að koma til móts við þá 

breytingu að karlar væru farnir að starfa við herbergisþrif sem höfðu áður 

aðeins verið unnin af konum. Iðulega var starfstitillinn „þernur― notaður yfir 

starfsfólk í herbergisþrifum. Á að minnsta kosti tveimur hótelum var 

einkennisklæðnaður svuntur sem huldu bak og framhluta líkamans og náðu 

niður á mið læri. Á öðru hótelinu störfuðu aðeins konur en á hinu unnu bæði 

karlar og konur sem „þernur― en aðeins konurnar klæddust svuntunum. 

Ragnhildur, stjórnandi á hótelinu, sagði karlana hafa beðist undan því að vera 

í svuntunum og útskýrði að: 

 
þetta er eitthvað sem þeim fannst og við náttúrulega vorum ekkert að gera þetta 
óþægilegt fyrir þá, láta þá vera í svuntum sko. Þannig að það er kannski svona 
eina sem þeim fannst við þernustarfið, að fá ekki, að sleppa því að vera í svuntum. 
Þeim fannst það eitthvað konulegt, líta út eins og pils.  
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Þættir á borð við kynjað stöðuheiti og klæðnað undirstirka að starfið er enn 

flokkað og skipulagt með konur í huga, þó að karlar sinni nú einnig starfinu. 

Þrátt fyrir að minniháttar aðlögun hafi verið gerð til að koma til móts við 

karlana þá fólst hún í því að þeir þurftu ekki að vera í einkennisklæðnaði sem 

konurnar áttu að vera. Reglurnar voru sveigðar fyrir karlana en þeim ekki 

breytt og þannig voru þeir ef til vill fremur undantekning - tímabundnir 

gestir en ekki fullgildir meðlimir. 

Að lokum 

Í þessari grein hefur hugtakið skörun verið haft að leiðarljósi við að skoða 

vinnu á íslenskum hótelum.  Eftirspurn vinnumarkaðarins og staðlaðar 

hugmyndir um hvaða störf henta hvoru kyni fyrir sig, sem og flokkun 

einstaklinga í útlendinga eða Íslendinga ræður hvar fólk leitar eftir og fær 

vinnu. Þessi eftirspurn ýtir undir og viðheldur kynskiptum vinnumarkaði og 

staðalmyndum. Jafnframt mótar hún hugsanlega hugmyndir um innflytjendur 

og hvað þykir eðlileg staða þeirra á íslenskum vinnumarkaði. Rannsóknin 

bendir einnig til ólíkra væntinga eða krafna sem gerðar eru til íslensks og 

erlends fólks á vinnumarkaði, þannig þrífa erlendar konur í starfi yfirþernu 

herbergi en ekki þær íslensku. Einnig er áhugavert að þeir karlar sem vinna 

störf á hótelum sem skilgreind eru sem kvennastörf hafa komið til starfa í 

gegnum önnur ferli en konurnar. Þeir koma ekki vegna eftirspurnar 

vinnumarkaðarins heldur vegna tengsla við starfsmenn sem þegar starfa á 

vinnustaðnum. Þó að karlar séu farnir að vinna við herbergisþrif þá halda 

störfin áfram að vera afmörkuð sem kvennastörf sem sjá má á starfstitlinum 

„þerna― og einkennisbúningum. 

Íslendingar hafa yfirgefið ákveðin störf, í þessu tilviki þrif á hótelum, og 

snúa ekki aftur í þau þrátt fyrir mikið atvinnuleysi. Fólk af erlendum uppruna 

hefur sinnt þessum lítils metnu störfum og jafnvel þó að Íslendingar sæktust 

eftir störfunum er mögulegt að erlenda starfsfólkið yrði tekið fram yfir 

Íslendingana því það býr yfir áralangri reynslu af þrifastörfum samkvæmt 

einum stjórnanda á hóteli. Í slíkum hugmyndum felst sú afstaða að fólk af 

erlendum uppruna sé einsleitur hópur sem búi yfir ákveðnum eiginleika, og 

líkt og konur almennt sé fólk af erlendum uppruna sérstaklega fært í að þrífa. 

Þannig sé fólk af erlendum uppruna, og þá einkum erlendar konur, í raun 

best fallið til að þrífa upp eftir aðra. Þessi sýn endurspeglar skörun fordóma í 

garð innflytjenda – þar sem þeim eru eignaðir ákveðnir eiginleikar sem 

útlendingar – og staðalmynda hvað varðar hlutverk kynjana.  Þannig er gert 
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ráð fyrir að það sé eðlilegt að fólk af erlendum uppruna sinni láglauna 

störfum sem njóta lítillar virðingar.  
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Health for All:   
Primary Health Care Services in Rural Guinea-

Bissau 
 

Jónína Einarsdóttir 
Geir Gunnlaugsson 

 

The slogan Health for All by the Year 2000 was launched at the Who/Unicef 

conference on primary health care in Alma-Ata in 1978 (World Health 

Organisation, 1978). Community participation was seen as an essential 

element for successful implementation. The principles laid out came to 

influence the organisation of primary health care services all over the world, 

particularly in rural areas in low-income countries. Recent renewed interest in 

Alma Ata inspired primary health care calls for evaluation of gained ex-

perience of community health care in rural Africa (Lawn, Rohde, Were, 

Vinod, & Chopra, 2008; World Health Organisation, 2008). 

In this chapter the history of the Alma Ata Declaration is shortly outlined 

and its influence analysed in the context of a community health programme 

in the Oio region in Guinea-Bissau. Voluntary health services in rural villages 

in the region are studied with focus on factors that may distinguish between 

a well and a badly performing village health post based on qualitative 

research data was collected in 1997-98. Finally, the main results and 

conclusions are presented and discussed. 

Health for All 

 

The primary health care approach of the Alma Ata Declaration included 

eight major components of health care services, i.e., maternal/child health 

and family planning, water and sanitation, essential drugs, food and nutrition, 

immunization, simple treatment, health education, and control of endemic 

diseases (World Health Organization, 1978). In addition, the importance of 

management, health information, human resources, logistics, physical 
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infrastructure and research was stressed. Finally, the Alma Ata put great 

emphasis on the overriding principle of community and multi-sectoral 

collaboration, considered crucial for success. 

Following the declaration, the priorities for the implementation were 

extensively debated. Selective primary health care, i.e., concentration on 

some but not all of the key components of the declaration, was increasingly 

supported by donors (Cueto, 2004; De Vos et al., 2009; Macdonald, 1992). 

Community participation was restricted to cost-sharing, which in fact meant 

the imposition of user fees. Chabot (1984) claimed that health officials were 

rapidly expanding the primary health care schemes, with limited attention 

paid to the support system needed for the village health workers. In addition, 

problems related to training and financial rewards of community volunteers, 

as well as socioeconomic, cultural, and political factors were ignored. Donors 

simply assumed the policy would quickly improve the health status of the 

population and, most importantly, at a low cost.  

In the late 1980s and 1990s the primary health care movement was halted 

due to the structural adjustment policies of the World Bank and the 

International Monetary Fund (Baum, 2007; De Vos et al., 2009; Stiglitz, 

2002). The health status of the population in much of sub-Saharan Africa 

was increasingly precarious and aggravated by poverty (Beaglehole & Bonita, 

2004). On average about 175 children out of 1000 life births died before the 

age of five in sub-Saharan Africa, compared with six children in Western 

industrialised countries in the year 2000 (Black, Morris & Bryce, 2003). The 

difference between child mortality rates had also increased between Europe 

and sub-Saharan Africa to 29-times compared with 20-times ten years earlier 

in 1990. Introduction of user fees to finance the health care services has 

among other factors been identified as a reason for this trend, leaving the 

poor unable to use the services (Sachs, 2005; Witter, 2005; Yates, 2009). 

The Millennium Development Goals (MDGs) replaced Alma Ata, but its 

goal Health for all in the year 2000 had evidently not been achieved. 

Fustukian, Keith and Penrose (2003) argue the aims of Alma Ata were not 

achieved because primary health care systems were not based on principles 

of equity and genuine community participation and multi-sectoral approach 

not given sufficient attention. De Maeseneer, Willems, De Sutter, Van De 

Geuchte and Van Der Stuyft (2007) highlight the spirit of Alma Ata and 

argue for renewed emphasis on primary health care to achieve equitable care 

to attain the MDGs. Likewise, high ranking WHO officials and researchers 

now call for a priamry health care based on the principles of Alma Ata to 
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revitalize the health care services in the low-income countries (Bhutta et al., 

2008; Chan, 2007). 

In sub-Saharan Africa thousands of simple health posts have been 

constructed and volunteers trained as village health workers and traditional 

birth attendants. Guinea-Bissau in West-Africa is no exception. Since late 

1970s it has pursued a health care policy influenced by the principles of 

Alma Ata. In 1977, or one year before the conference, the Ministry of Health 

started two regional community health projects (Chabot & Waddington, 

1987). This was gradually expanded to include all the regions of the country 

and thousands of community health workers have been trained.  

Methods and Setting 

In Oio region, Guinea-Bissau the community health programme was 

established in 1982. In 1997, there were 100 village health posts in the 

region. For this study, village health posts were chosen by judgment sample 

by the regional supervisory team. Three villages were considered to represent 

a well functioning community health work and three villages were considered 

not to function satisfactorily. Interviews were conducted with 38 mothers of 

young children, 30 adult men and four head nurses of health centres 

responsible for the village health posts visited, as well one regional head 

nurse for the community health programme. In case the village had a 

multiethnic population attempts were made to have all groups represented. 

The region of Oio (population about 225,000) is the largest and most 

populous of nine administrative regions in Guinea-Bissau. The regional 

health board is situated in Mansoa, the administrative centre. There were 

three medium sized hospitals in the region and fourteen government run 

health centres, normally staffed with two to five nurses. The health centres 

were simple, small out-patient facilities with basic equipment, and essential 

drugs that however were frequently out of stock. None of the health centres 

had electric power but some have 8W solar powered light at night. 

Each of the health centres had a well-defined catchment area of villages 

for out-reach activities and supervision of the community health program. At 

the time of study in 1997-98, 100 villages were involved in the program, 

initiated in 1982. To establish a health post the regional responsible persons 

approached the community and introduced the philosophy of the 

programme. Sometimes the community requested assistance to implement 

such a program. If agreed, the community selected persons who they trusted 
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to go on training to become primary health care workers and traditional birth 

attendants. The community was free to choose whomever they wished to 

take on this responsibility, irrespective of age, gender or literacy.  

The regional health board supported the community with material for the 

construction of a simple village health post. The village health workers 

received essential drugs for few diseases, such as malaria, diarrhoea, 

conjunctivitis, cough and injuries. The traditional birth attendants received 

material to improve assistance to mothers during delivery, as well as iron and 

chloroquine tablets for the prevention of anaemia and malaria during 

pregnancy. To improve economic viability, the communities paid a small fee 

(called abota) in a community fund to replenish stocks and maintain the 

facilities. The health workers did not get paid for their work but they 

received occasional help from villagers, e.g. during harvest work. Since mid-

1990s they also began to receive support through the World Food 

Programme, including rice, sugar, oil and meat, however on an irregular 

basis.  

User-fees or Community Participation? 

According to the policy of the primary health care programme, each village 

was free to choose strategies to collect money to pay for drugs. The three 

well functioning health posts had different ways of collecting money; one 

village had created a fund through community work, in another village the 

head of the household paid per stove and in the third village money was 

collected per person: adult men paid 250 CFA (about 0.40 US$) and women 

and children ≥10 years paid 100 CFA (about 0.16 US$).  

In one of the villages with a badly functioning health post, all 

respondents agreed that it was not functioning because there was lack of 

confidence. The villagers had nobody they could rely upon to collect the 

money. In the two other villages there were difficulties in collecting the fee 

due to lack of interest in the health post and lack of internal organization. 

Several claimed they would manage to collect money only if somebody from 

the regional level would come and command villagers to contribute. One of 

the badly run health posts had started to charge per consultation but there 

were no or only a few consultations as drugs were out of stock. Another 

village was situated by the main road and there the villagers preferred to go 

to Mansoa to seek health care despite higher costs. There was also an 

example of one village health worker who bought drugs on a private basis 
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and sold them to those who were sick, an initiative not appreciated by the 

villagers. For them it was only business targeted to them when in dire need. 

According to the nurses, the most effective and convenient way for the 

collection of money was a community fund, preferably established through 

collective cultivation of agricultural produce or collective work. This model 

was best when the village was united in its support for the community health 

work and it also gave sufficient money to buy drugs for longer periods of 

time, e.g., every three months. The nurses maintained that charging per stove 

resulted in a lot of problems as some stoves had many mouths to feed while 

others had only a few. Still further, some people denied paying as they 

claimed they were never sick. Still others found it not appropriate to charge 

per consultation, as it was far too business-like although it was possibly the 

only solution in villages with little community co-operation. Better 

alternative was to collect the money per adult person in the village, but such 

a procedure only resulted in small funds at any time with the associated risk 

of frequent ruptures of stock. Further, this approach was difficult to im-

plement as some people promised to pay later, a promise seldom realized. 

The nurses did not accept villagers‘ claims of lack of money as an acceptable 

reason for not contributing, as all other alternatives for health care were 

much more expensive.  

A storage place for the collected money was a problem recognized by all. 

The village leaders, health committees, village health workers or the 

responsible health centre nurses took care of the money depending on 

decisions made in the villages. The respondents in the study were aware of 

that these might become tempted to use it for private purposes and in the 

badly run village posts stories were told about such misuse of funds. 

The Health Posts 

About four fifths of the mothers and two thirds of the adult males 

interviewed stated that the village health post was valuable for them. Positive 

aspects of a community health post were short distance to seek health care, 

the health workers cured diseases, the low cost of the services, it gave respect 

to the village and the village health workers had better understanding of the 

needs of the villagers than other health staff.  

Almost all respondents said the village health workers had good 

knowledge to do their work; only rarely did they argue that the volunteers 

lacked knowledge. They did not see illiteracy as a problem. Respondents had 
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less confidence in the village health workers in giving health education than 

curing disease. While asked about what diseases were cured, both groups 

mentioned malaria, headache, fever and eye problems. Males were more 

prone to mention injuries than did mothers, who in turn frequently mention 

stomach problems and diarrhoea. No respondent claimed the fees were too 

high as all other alternatives for health care services were more expensive. 

The most serious problem identified by villagers was lack of drugs; re-

spondents who lived in a village with badly functioning community health 

work reported lack of drugs during long periods. Reasons given for this 

shortage was lack of confidence in the health workers or those responsible 

for the money, lack of village unity and interest in the health work and that 

some villagers were unwilling to pay their due fee. In the villages with a well 

functioning health post, there was also some lack of drugs but normally 

during shorter periods, and some respondents pointed out that the root 

cause was to be found at the central drug deposit in Mansoa, not in the 

village or the village health worker. 

The difference in care seeking was most obvious for mothers and their 

children. Mother who lived in a village with a well-functioning health post 

attended the community health post most of the time with their sick child 

while mother in a village with a badly functioning health post visited the 

health centre or did not seek care at all. Nevertheless, there was no apparent 

difference depending on category of health post concerning whether or not 

mothers attended antenatal care during pregnancy, the place of that care or 

place of delivery, or if they were assisted by traditional birth attendants 

during birth. 

Children in villages with well functioning health post were better 

vaccinated than the children in a badly functioning health post and their 

mothers could more frequently present their vaccination card. The nurses 

from the health centres used the health posts for vaccination sessions, and 

there was no difference in the frequency of vaccination sessions in villages 

depending on the functionality of their health post. This difference in 

vaccination status may indicate positive result of health education in villages 

with better functioning health post. 

Supervision 

The supervisors of the programme recognized the importance of the 

community health services for the population involved and argued it would 
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improve their health. The positive aspects mentioned were the short distance 

to the posts, cheaper health services for villagers and the reduction of the 

workload at the health centres. When transport was available supervision of 

the health posts was a routine work, both on the regional and the health 

centre level. However, not all the health centre nurses had access to 

motorbikes.  

The nurses said the co-operation of the village health workers and the 

traditional birth attendants with the population and village leaders varied; in 

some villages the population assisted in the work at the health post, and with 

the volunteers‘ fields during the rainy season but not always. Some village 

leaders were praised for their capacity to mobilize the villagers for such 

work. After the health workers began to receive rice and other food items 

from the World Food Program both the population and village leaders 

became hesitant to contribute with work, claiming the volunteers got paid 

through the program.  

In general, the nurses maintained that the village health workers, 

including those who were illiterate, treated satisfactorily the diseases they had 

been trained to treat, however with some exceptions. Opinions were more 

varied about the capacity of the traditional birth attendants. They had more 

difficulties to follow the classes during training because they were often 

illiterate, older and did not always understand Creole, the lingua franca, and 

translation was stated to complicate the communication during training. In 

the antenatal work, traditional birth attendants were criticized for not 

consulting pregnant women properly, and just give a mark in the registry. 

Finally, the nurses argued that the traditional birth attendants did not make 

proper risk assessment and thus they did not refer risk pregnancies further to 

the health centres. At the same time, the nurses were aware of the reluctance 

of some pregnant women to accept the recommendations given by the 

traditional birth attendants, in particular when they were advised to give birth 

at the health centre.  

Conclusions 

Villagers appreciated the services of community health posts when they 

functioned satisfactorily, in particular the curative part, which saves them 

both money and time. Despite many of the volunteers are illiterate; the 

population has confidence in their knowledge. Lack of drugs is the most 

serious problem, even in communities with a good functioning community 
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health post. There is no obvious difference in functionality depending on the 

ethnic composition of the villages. Good functioning health post was ob-

served in two multiethnic villages and in one village that was ethnically 

homogenous. One of the badly run health post had many ethnic groups but 

the other two were ethnically homogenous. The villages with a good funct-

ioning health post were characterized by unity and good organization at the 

community level. In contrast, in villages with badly run health posts lack of 

confidence was a major problem and contributed to reluctance to pay the 

fee. Without trust villagers will not contribute with funds and take part in the 

voluntary work.  

In rural Africa extensive experiments with primary health care services in 

the spirit of Alma Ata have been implemented. Stakeholder participation has 

been honoured, however one may wonder if imposition of user fees was 

disguised as community participation. Yates (2009) argues that application of 

user fees does not only systematically exclude the poor from health care 

services, but are also found to be ineffective to raise substantial funds. 

Participatory approaches can be risky, nonetheless there is evidence they can 

be successful when carefully implemented or conditions are favourable 

(Reed, 2008). Stakeholder participation is a buzzword within the 

development discourses, and it does not always live up to claims. Partici-

patory approaches may strengthen existing local privileges and power 

structures, while minority views are depressed (Cooke & Kothari, 2001; 

Reed, 2008). Further, rural populations are at times pressed simultaneously 

to take part in a multitude of participatory processes, some of which are 

badly organized, as well as being costly and time consuming for those who 

participate. The most common result in such cases is reluctance to 

participate. 

The present study shows that villagers appreciate the community health 

programme approach when it works out, despite it offered minimal services. 

As Chabot and Waddington (1987) pointed out decades ago, primary health 

care is not cheap, and due attention should be given to all of its different 

components (Macdonald, 1992). Donors should not use the Alma Ata 

philosophy again as a cheap quick-fix solution to deliver health services to 

the poorest populations of the world. What is needed is a long-term en-

gagement and persistence.  
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Iðandi mannlíf, mótun götumyndar:  
Fidel, Ernesto og allir hinir á Cuba Street 

 
Katrín Anna Lund 

 

Klukkan var um það bil 4.30 í eftirmiðdaginn þegar ég settist niður á ítölsku 

kaffihúsi á horni Cuba Street og Ghuznee Street. Ég hafði verið í tæpa viku í 

Wellington, höfuðborg Nýja Sjálands, var ekki orðin vön hitanum eftir að 

hafa kvatt íslenskan vetur og ákvað því að setjast inn í loftkælinguna. Það var 

mikil umferð af gangandi og akandi vegfarendum eins og alltaf á þessum 

tíma dags og á þessu horni þar sem göngugötuhluti Cuba Street tekur við af 

þeim hluta götunnar þar sem bílaumferð er leyfð. Allt í einu birtist áberandi 

persóna á Ghuznee Street, sem gekk fyrir hornið á leið sinni upp Cuba 

Street. Þetta var stór og mikil kvenpersóna í flegnum, síðum kjól, með síðan 

fjaðrakeip, kampavínsglas í hendi og áberandi skeggrót. Ég fylgdist grannt 

með þar sem hún stormaði með elegans eftir gangstéttinni, en áttaði mig 

fljótt á að enginn annar horfði, enginn sneri sér við. Það var líkt og hún félli 

inn í fjöldann meðal annarra gangandi vegfarenda, hvort sem það voru 

jakkafataklæddir bankastarfsmenn, hippaleg ungmenni eða miðaldra konur í 

verslunarferð, svo einhverjir séu nefndir til leiks. Enginn á kaffihúsinu leit 

upp. Allt í einu sneri konan sér við. Einhver neðar á götunni hafði flautað á 

eftir henni. Hún brosti, veifaði og tók athyglinni með stolti. Fyrir utan þetta 

virtist enginn veita henni athygli, nema auðvitað ég, sem svo áttaði mig á 

hvar ég var stödd í heiminum. Ég var í Cuba Street þar sem, eins og einn 

viðmælandi minn seinna meir benti á, fólk „stígur yfir jaðarinn― (cross 

boundaries) í sífellu, hvort sem það er meðvitað og ómeðvitað. Það er í þessu 

samhengi sem að ég mun fjalla um Cuba Street, sem götu sem að iðar af 

fjölbreyttu mannlífi og mótast af því hvernig fólk er sífellt að stíga yfir jaðra, 

sína eigin og annarra. Þetta mun ég gera með því að fylgja fótsporum 

nokkurra viðmælenda minna sem að ég tók viðtöl við meðan á þátttöku-

rannsókn minni á Cuba Street stóð í mars og apríl fyrr á þessu ári auk þess að 

gefa innsýn í margþætta tilvist götunnar sjálfrar. 

Fyrrnefnt atvik minnti mig á ástæðu þess að ég hafði í upphafi dvalar 

minnar í Wellington ákveðið að gera Cuba Street að viðfangsefni mínu. Þessi 

hluti miðbæjar Wellington hafði alltaf laðað mig að þegar ég bjó þar árið 
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2000 og ég hafði oft velt því fyrir mér hvort aðrir sem sæktu í strætið gerðu 

það af svipuðum ástæðum og ég, eða einhverjum öðrum. Mér hafði alltaf 

liðið vel í þessari götu. Það var eitthvað vinalegt og heimilislegt við hana, en 

á sama tíma var hún full af andstæðum og glundroða, sem gerði það að 

verkum að oft stóð maður sig að því að þurfa að stíga yfir jaðra á þann hátt 

sem að maður þarf ekki að gera í öðrum götum venjulegra miðbæjarkjarna. 

Mismunandi kaffihús, barir og verslanir laða að sér ólíka hópa viðskiptavina, 

sem setja svip á mismunandi svæði götunnar á sama tíma og umferð 

gangandi vegfaranda streymir stöðugt í gegn, sem gefur tilfinningu fyrir 

kaótískri samfellu. Þetta birtist í götumyndinni sjálfri eins og sjá má á mynd 

1, þar sem útkrotaður veggur ónotaðs inngangs prýðir hlið hönnuða með 

skartgripi og tískuvörur, sem og á mynd 2, þar sem skiltin segja til um að 

barnafataverslun, malasískur núðlustaður og kynlífsverslun þrífist í nánu 

sambýli.  

 

Mynd 1. Ónotaður inngangur við hlið skartgripa- og tískuvöruverslunar 
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Mynd 2. Barnafataverslun, núðlustaður og EEF-JAYS kynlífsverslun í nánu 

sambýli. 

Birtingarmynd götunnar mótast því af mannlífinu sem þar á sér stað. Í 

gegnum það öðlast gatan sjálfstæða tilvist sem rými, sem á móti hefur einnig 

áhrif á það mannlíf sem þar fer fram. Þetta kallar fram í hugann skrif 

mannfræðingsins David Howes (2005), þar sem hann fjallar um samspil 

mannslíkamans og umhverfisins sem að eru í stöðugri snertingu hvert við 

annað og taka í gegnum það á sig mynd hvors annars. Heimspekingurinn 

Edward Casey (1996, 2001) hefur skrifað á svipuðum nótum um birtingar-

myndir staða, en með viðbótaráherslu á hreyfingu (mobility), þ.e. að fólk sé 

aldrei staðsett í rými heldur ferðast um það. Ég vil í þessu samhengi leggja 

áherslu á að það er í gegnum hreyfinguna sem snertingin á milli líkama og 

umhverfis á sér stað þegar vegfarendur ferðast upp, niður og um, og einnig 

til og frá því rými sem götumyndin er. Þessi snerting stuðlar að því að rýmið 

er einnig á stöðugri hreyfingu með, eða á móti, þeim sem um það fer. Það er 

í gegnum hreyfinguna sem rýmið tekur stöðugt á sig nýjar myndir í tíma jafnt 

sem rúmi, myndir sem fléttast saman og skapa tilfinningu fyrir sjálfstæðri 

tilveru götumyndarinnar. 

Til að skoða þetta ferli nánar mun ég byrja á að kynna Cuba Street í stuttu 

máli til að gefa tilfinningu fyrir götumyndinni. Í framhaldi af því mun ég svo 
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skoða nánar samspil vegfaranda og götumyndarinnar, eða hið iðandi mannlíf 

sem mótar götuna. 

Götumyndin 

CUBA – Everything you ever wanted ........ and more 
acupuncture, antiques, art, automobiles, beauty, books, chainsaws, Chinese 
medicene, clothing, coffee, community police, computers, crafts, crystals, dance, 
eletronics, fishing tackle, flowers, food, fountain, furniture, gambling games, 
haircuts, hemp, heritage buildings, hotels, jewellery, leather, market, money, 
music, pets, prescriptions, R18, skates, tattoos, technology, travel, vinyl ........ and 
so much more, and the most fascinating mix of people in the country 

 

Þessi texti blasir við manni á skilti við neðri enda Cuba Mall, eða á þeim 

hluta Cuba Street sem er göngugata. Skiltinu er ætlað að lýsa þeirri flóru 

þjónustu sem þar má finna og endar textinn á því að undirstrika að þar megi 

einnig rekast á fjölbreyttasta mannlíf landsins. Wikipedia lýsir Cuba Street 

sem bóhem-svæði Wellingtonborgar (http://en.wikipedia.org/wiki/ 

Cuba_Street%2C_Wellington) og undirstrikar hvernig rýmið er oft tengt við 

sköpunarkraft. Vísað er í götutrúbadora, handverksmenn og listagallerý sem 

tekið hafa sér bólfestu á götunni. 

Cuba Street dregur nafn sitt af skipi innflytjenda frá Bretlandi, Cuba, sem 

lagði að höfn árið 1840. Gatan, sem liggur í útjaðri miðbæjar Wellington, 

hefur frá upphafi verið tengd verslun og átti sér blómaskeið sem slík á fyrstu 

fimm áratugum síðustu aldar, ekki síst vegna sporvagnateina sem lágu um 

götuna. Á sjötta áratugnum minnkaði aðsókn að götunni, sem má rekja til 

breyttra samgönguhátta. Þetta gerði það að verkum að ekki var mikið hróflað 

við gamalli götumynd Cuba Street, með lágreistum húsum, jafnvel þó 

arkitektúr götunar beri merki um hin ýmsu byggingartímabil. Árið 1964 var 

sporvagnakerfið lagt niður vegna þess að það þótti ekki fara vel með 

síaukinni umferð bíla og árið 1965 var Cuba Street lokað fyrir bílaumferð 

vegna endurskipulagningar götunnar. Einn af viðmælendum mínum lýsti því 

fyrir mér hvernig það atvikaðist í kjölfarið að hluti Cuba Street var gerður að 

göngugötu, hinni fyrstu á Nýja-Sjálandi. Hann sagði að fólk almennt hefði 

orðið forvitið og viljað sjá hvernig það væri hægt að hafa götu án bíla. Fólk 

hóf að leggja leið sína um Cuba Street og verslun jókst, sem varð til þess að 

kaupmenn vildu ekki að gatan yrði opnuð fyrir bílaumferð. Í kjölfarið var 

hluti neðri enda Cuba Street gerður að göngugötu sem í daglegu tali er vitnað 
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til sem Cuba Mall. Þennan hluta götunnar prýðir brunnur sem kallaður er 

Fötubrunnurinn (The Bucket Fountain) (mynd 3), sem án efa er eitt frægasta 

kennileiti Wellingtonborgar og fyrir marga miðpunktur götumyndarinnar. 

 

Mynd 3. Fötubrunnurinn 

Þessi miðpunktur götumyndarinnar lýsir í mínum huga heildarmynd 

götunnar að ákveðnu marki, þ.e. hinni kaótísku samfellu. Vatni er stöðugt 

dælt upp í efstu fötur brunnsins. Föturnar eru bláar, rauðar og gular og eru í 

laginu eins og könnur. Þegar þær fyllast af vatni hallast þær þannig að vatnið 

rennur úr þeim, eða slettist, jafnvel gusast (fer eftir því hversu hratt þær 

fyllast) og niður í næstu fötu. Hvernig og hversu hratt föturnar fyllast fylgir 

engri reglu og iðulega slettist vatn út á gangstéttina og yfir saklausa veg-

farendur, sem þó vita flestir við hverju má búast. Það getur jafnvel gerst að 

efsta fatan fyllist svo snögglega að hún nái ekki að senda vatn í aðrar fötur og 

gusi því öllu vatninu beint á gangstéttina. Á vindasömum dögum, sem eru 

tíðir í Wellington, skvettist vatnið jafnvel enn meir. Því má líkja hegðun 

fötubrunnsins – þessa miðpunktar og staðfasta kennileitis – við einhvers 

konar jaðarhegðun, sem endurspeglar birtingarmynd götunnar sem kaótískrar 

samfellu.  

Þessi kaótíska samfella birtist í tíma jafnt sem rúmi. Hún birtist í því 

hvernig gatan hefur tekið breytingum í tímans rás og götumyndin verið á 

stöðugri hreyfingu. Rýmið er því fléttað saman í gegnum frásagnir sem 

stöðugt segja og endursegja sögu þess. En þessar frásagnir skapast einnig í 
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gegnum hvernig fólk tengir sig við rýmið með athöfnum sínum, eða hvernig 

fólk ferðast um það á mismunandi máta. Eins og de Certeau (1984) benti á 

móta sögur og frásagnir rými í gegnum óreiðuna sem þær lýsa. Frásagnirnar 

verða til þar sem líkaminn og umhverfið mætast og sú snerting sem á sér stað 

hreyfir við götumyndinni, sem í gegnum það tekur á sig mismunandi 

birtingarmyndir. Með frásögninni hreyfum við myndina – komum á óreiðu, 

aðeins til að skapa myndina á nýjan leik. Það er á þennan hátt sem samfellan 

tekur á sig kaótíska birtingarmynd sem á sama tíma er heildstæð. Mismunandi 

tímabil hafa skapað mismunandi útgáfur af Cuba Street, sem þó hefur í tilvist 

sinni stöðugt þjónað ákveðnum tilgangi sem verslunargata eins og fram kom 

hér að ofan. Breytingarnar eru stöðugar og mynd götunnar tekur sífelldum 

breytingum. Árleg hátíð götunnar, sem haldin var í tíunda skiptið í febrúar 

2009, vakti einnig nokkra af viðmælendum mínum til umhugsunar hvað 

gatan hefur breyst mikið á undanförnum árum. Að þessu sinni var 

sérstaklega haldið upp á þá margmenningu sem einkennir Cuba Street. Þegar 

ég ræddi hátíðina við kunningja minn rifjaði hann upp, eins og hann orðaði 

það, hvernig miðbærinn hefði verið mjög hvítur fram á áttunda áratuginn, 

jafnvel lengur. Menning innflytjenda frá Evrópu hafði verið ríkjandi lengi 

frameftir, en nú hefur menningin tekið stakkaskiptum. Maoríar og 

innflytjendur hvaðanæva að úr heiminum hafa skapað sér rými í óreiðu 

götunnar. Þetta endurspeglast til dæmis í því hvernig fæstir sem ég talaði við, 

jafnvel þó að um infædda Wellingtonbúa væri að ræða, tengdu nafn götunnar 

við skip innflytjenda á nítjándu öldinni. Fólk hafði lítið velt nafninu fyrir sér, 

en tengdi það oft á tíðum birtingarmynd götunnar eins og hún lítur út í dag, 

þar sem byltingarhetjur ættaðar frá Rómönsku Ameríku eru hluti af flórunni í 

formi nafngifta á börum og veitingahúsum sem birtast á skiltum og á stöku 

mósaíkmyndum (mynd 4). 

Það er því augljóst að gatan á sér margar birtingarmyndir sem 

endurspeglast í því hvernig hún hefur verið mótuð og mótað líf fólks á 

mismunadi tímabilum. En á hinn bóginn er aldrei aðeins ein birtingarmynd 

til staðar. Eins og fram hefur komið er flóra mannlífsins í götunni fjölbreytt 

og má segja að hver og einn eigi sér sitt Cuba Street. Spurningin er þó 

hvernig Cuba Street eins fléttast saman við Cuba Street allra hinna. 
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Mynd 4. Mósaíkmynd af Che Cuvera við inngang skartgripaverslunar í 151 

Cuba Street 

Iðandi mannlíf 

Eitt af því fyrsta sem að ég iðulega spurði viðmælendur mína að var hver 

væri ástæðan fyrir því að þeir færu á Cuba Street. Einn viðmælandi minn 

byrjar á því að segja mér að hann fari þangað, sem listamaður, til að fá 

innblástur, og það sem veiti þennan innblástur sé að á Cuba Street sé ekki 

þetta fólk sem að eru svona „starfsframa- og húsnæðislánatýpur― eins og 

hann orðar það heldur „bakpokaferðalangar, túristar, brettafólk, hippar, 

gotharar, pönkarar ... öll þessi jaðarmenning sem sækir í Cuba Street og 

staðsetur sig þar―. Hann heldur áfram og bendir mér á að á nóttunni sé svo 

um að ræða annað andrúmsloft, þegar „allir klæðskiptingarnir og vændis-

konurnar streyma á Bláu Nótuna [bar fyrir miðju Cuba Street] á rauða 

svæðinu sem gefur Cuba Street annars konar blæ á nóttunni―. Hann áttar sig 

svo og segir mér að nú sé þetta að breytast af því að að undanförnu hafi 

millstéttin fært sig meira inn á Cuba Street og hreinsað hafi verið  til í rauða 

svæðiðinu. Ég spyr hann hvort það sé gott eða slæmt. Hann segir að 

vandamál hafi verið til staðar, sérstaklega hvað varðar heimilislaust drykkju-

fólk, og viðurkennir svo að millistéttin tilheyri svo sem alveg götumyndinni 

líka, en segir að það sé öðruvísi: „Þeir vilja auðvitað vera hluti af þessu, en 

þeir vilja heldur ekki samsama sig þessu― segir hann.  
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Það er tvennt sem birtist í frásögn þessa viðmælanda míns. Í fyrsta lagi 

lýsir hann þeirri götumynd sem að hann kýs að tengja sig við, sem er 

samansett af því sem hann skilgreinir sem jaðarhópa samfélagsins. Í öðru lagi 

bendir hann á að það er einnig fólk sem kýs að vera á Cuba Street, sem að 

öllum líkindum fer þangað af öðrum ástæðum en hann sjálfur, hverjar sem 

þær eru, en sem væntanlega tengjast götumyndinni á annan hátt. Það virðist 

því vera að hver og einn eigi sitt Cuba Street, eins og birtist enn frekar í þeim 

viðtölum sem ég tók. 

Enginn annar viðmælenda minna fór sérstaklega á Cuba Street til að ná 

sér í innblástur. Sumir fóru til að fara á pöbba, veitingastaði eða kaffihús, 

aðrir til að skoða í búðir, á meðan sumir sögðu að það væri hluti af þeirra 

daglegu gönguleið til og frá vinnu. Á hinn bóginn var ástæðan fyrir því að 

Cuba Street var valið frekar en einhver önnur gata ávallt mannlífið, sem fólk 

tengdi sig á mismunandi hátt. Ungur Wellingtonbúi sagði um götuna: „Það er 

hvað hún er einstök, hún er svo ólík öðrum kjörnum Wellington.― Síðan bar 

hann Cuba Street saman við aðra hluta miðbæjarins sem hann lýsti sem 

gervilegum eða tilgerðarlegum, á meðan Cuba Street væri einhvern veginn 

nær raunveruleikanum. Hann gat ekki alveg áttað sig á því hvað það var sem 

gerði Cuba Street raunverulegra en aðrar götumyndir, en áttaði sig svo á að 

kannski var þetta af því að hann hafði alist upp í Wellington og Cuba Street 

hafði ekki breyst í hans augum, jafnvel þó að hann gæti líka rifjað upp að á 

sama tíma hefðu margar breytingar átt sér stað. Hann leit á þessar breytingar 

sem eðlilegan hluta af götumyndinni og sagði, „einn kemur, annar fer―. Hans 

Cuba Street var því samofið hans eigin lífshlaupi á ákveðinn hátt. 

Líkt og aðrir talaði þessi viðmælandi einnig um hvernig að í Cuba Street 

yrði maður ósjálfrátt hluti af því mannlífi sem þar væri, hvort sem maður sæti 

á kaffihúsi, gengi um götuna eða sæti á bekk og virti fyrir sér mannlífið úr 

fjarska. Kona á fertugsaldri sagði mér að hún kysi sérstaklega að ganga í 

gegnum Cuba Street á leið sinni til vinnu á morgnanna þó hún hefði val um 

aðrar leiðir. Ástæðan var sú að á Cuba Street sæist mannlíf. Snemma á 

morgnana þegar hún labbar til vinnu sér hún aðra skríða út af öldurhúsum, 

sem minnir hana á að það er meira í mannlífinu en það sem við blasir í 

hennar daglega nærumhverfi. Þegar ég spurði hana hvort henni stæði aldrei 

stuggur af þessu sagði hún að svo væri ekki, af því maður væri aldrei einn í 

Cuba Street. Maður félli að því sem þar væri á sama tíma og maður héldi sig í 

ákveðinni fjarlægð. Þetta endurspeglar það sem listamaðurinn hér að ofan 

sagði um hvernig fólk væri hluti af umhverfinu á sama tíma og það vildi ekki 

samsama sig því á þann hátt sem hann gerði. Fólk verður hluti af 

götumyndinni á þann hátt sem það kýs að tengjast henni og sú mynd sem 
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það snertir er alltaf sá partur sem það samsamar sig við og ferðast á þann 

hátt með götumyndinni sem að sama skapi ferðast með vegfarandanum.  

Það er því á þennan hátt sem gatan er ofin saman og birtist sem kaótísk 

samfella. Eins og einn viðmælandinn orðaði það hefur Cuba Street „ekkert 

rím og engan takt―. Rímið felst því í því hvernig hvernig fólk ferðast til og frá 

og með götunni. Snertingin felst í því hvernig hver og einn vill slá taktinn. 

Lokaorð 

Edward Casey (1996) hefur haldið því fram að staðarmynd sé ekki eitthvað 

sem er til staðar, heldur eitthvað sem á sér stað, eða gerist. Götumynd Cuba 

Street birtist í gegnum það hvernig hún á sér stöðugt stað og birtist þannig á 

margbreytilegan hátt. Þetta á ekki bara við um Cuba Street, heldur allar 

götumyndir. Það virðist oft gleymast hvernig hversdagslegar athafnir fólks 

móta umhverfi það sem við búnum í og hvernig umhverfið öðlast líf fyrir 

vikið og verður að mótandi afli í lífi fólks. Þegar grannt er skoðað er ljóst að 

birtingarmyndin er óreiðukennd og stundum full af árekstrum – en það er 

jafnframt grundvöllurinn fyrir því að heildarmyndin skapast.  
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Íslenskar minjar nýlendutímans: 
Alþjóðleg tengsl og fjölmenning í hnattrænu 

samhengi  

 
Kristín Loftsdóttir 

 

Í nýlegri grein í Cultural Anthropology kallar Laura Ann Stoler (2008) eftir 

nákvæmari greiningu á tengslum fortíðar og nútíðar, sérstaklega hvað varðar 

margræðni slíkra tengsla. Stoler leggur áherslu á að skoða það sem hún kallar 

‗leifar‘ eða brotakenndar minjar (ruins) nýlendutímans í samtímanum. Áhersla 

Stoler á minjar í stað arfleifðar (legacy) dregur skýrar fram að nýlendutíminn í 

nútímanum er ekki eingöngu huglæg minning heldur felur í sér efnislega þætti 

og staðsetningu út frá valdi og áhrifum. Stoler dregur þannig fram tengsl 

hugmyndafræðilegra og efnislegra þátta póst-nýlendutímans, samhliða því að 

undirstrika flæði og hreyfanleika í tengslum við slíkar minjar . Jafnframt hefur 

verið lögð áhersla á gagnrýna greiningu á fjölbreytni nýlenduarfleifðar 

Evrópu og hvernig tengsl ólíkra landa Evrópu við nýlenduverkefnið hafa 

áhrif í nútímanum (Ponzanesi og Blaagaard, væntanlegt). Benda má á mikil-

vægi þess að rannskaka Norðurlöndin í þessu samhengi; tengsl þeirra við 

nýlendubrölt annars staðar í Evrópu, þeirra eigin landvinninga, yfirráð yfir 

frumbyggjahópum innan Norðurlandanna, sem og valdatengsl milli 

Norðurlandanna sjálfra þar sem sum voru undir önnur sett (Kristín 

Loftsdóttir, væntanlegt). 

Í nálgun minni hér langar mig til að fjalla um rannsóknir sem snúa að 

tengingu fortíðar og nútíðar og áherslu fræðimanna á að draga fram hvernig 

eftirstöðvar nýlendutímans smeygja sér inn í samtímann. Ég tek tvö ólík 

dæmi úr íslenskum samtíma, annars vegar umfjöllun um endurútgáfu 

bókarinnar Negrastrákarnir haustið 2007 og hins vegar umfjöllun um umsókn 

Íslands í öryggisráð Sameinuðu þjóðanna sem náði hámarki á svipuðum tíma. 

Með því að taka þessi ólíku dæmi leita ég eftir að undirstrika hvernig 

umfjöllun um alþjóðamál og fjölmenningarmál eru hluti af sama veru-

leikanum, en þessir málaflokkar eru að stórum hluta aðskildir í kenningum og 

hugmyndum fræðimanna. Sá hluti alþjóðamála sem snýr að löndum utan 

hins svokallað ‗vesturs‘ – hvernig sem það er nú skilgreint – er þó að 
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einhverjum hluta að fjalla um sama fólkið og ákveðinn hluti af umfjöllun um 

fjölmenningu snýr að. Segja má einnig að umfjöllun um alþjóðamál og fjöl-

menningu hér á landi sé hluti af sömu samræðunum við samtímann um hvað 

það þýði að vera Íslendingur í samfélagi þjóða.  

Ég byrja á því að fjalla nokkuð almennt um hugmyndir fræðimanna um 

tengsl nýlendutímans og samtímans og minjar hans í samtímanum, og ræði 

síðan um þessi tvö dæmi sem ólíkar birtingarmyndir tengsla nútíma og 

nýlendutímans sem engu að síður eru hluti af sama veruleika. 

Tengsl fortíðar við sjálfsmyndir þá og nú 

Fræðimenn hafa um nokkra hríð gagnrýnt það hvernig fjallað hefur verið um 

nútímann og siðmenningu eins og þetta tvennt sé sprottið úr evrópsku 

samhengi, en á sama tíma er litið framhjá heimsvalda- og nýlendutímanum. 

Samhliða hefur verið lögð áhersla á að skoða nánar hvernig þessi tímabil 

mótuðu, ekki einungis nýlenduviðföng, heldur Evrópuþjóðirnar ekki síður. 

Menningarfræðingurinn Paul Gilroy (1993) notar hugtakið ‗Atlantic world‘ til 

að ná utan um þau þverþjóðlegu tengsl sem mótuðu þjóðerni og sjálfsmyndir 

samtímans og gagnrýnir áherslur fræðimanna sem líta á þjóðir sem mótaðar 

innan frá og telur að leggja verði áherslu á flókið samspil þverþjóðlegra 

tengsla. Á svipaðan hátt leggur orðaleikur mannfræðingsins James Clifford 

(1997), þar sem hann talar um ‗roots‘ og ‗routes‘ sem samofin í mótun 

sjálfsmynda, áherslu á hvernig umrót verður þannig undirstaða í því að gefa 

menningu merkingu (bls. 3). Sagnfræðingurinn og mannfræðingurinn 

Nicholas Dirks (1992) bendir á að viðtekin skoðun um upplýsinguna sem 

upphaf nútímavísinda líti iðulega framhjá því að heimsvaldaverkefnið var 

stór þáttur í þróun nútímavísinda. Sjálfsmynd Evrópubúa mótaðist, 

samkvæmt Dirks, út frá kynnum þeirra við nýja heimshluta á tímum 

heimsvaldastefnu og nýlendutíma sem leiddi til nýrra leiða til að ímynda sér 

heiminn (1992; sjá einnig Pratt, 1992). Stórsögur um siðmenningu hafa 

þannig oft á tíðum einblínt á hvernig Evrópubúar færðu ‗hinum‘ sið-

menningu í stað þess að skoða hvernig hugmyndir um siðmenningu urðu til í 

gegnum þverþjóðleg net og tengsl. Fræðimenn eins og Laura Ann Stoler 

(1992) og Anne McClintock (1995) hafa jafnhliða lagt áherslu á hvernig 

hugmyndir um kyn og kynhlutverk í Evrópu voru mótaðar út frá 

kynþáttahyggju nýlendanna.  

Ítalska fræðikonan Sandra Ponzanesi (2002) undirstrikar jafnframt 

mikilvægi frekari rannsókna á þeim áhrifum sem fólksflutningar hafa haft á 



Íslenskar minjar nýlendutímans 481 
 

  

mótun sjálfsmynda Evrópubúa og hvernig fólksflutningar í dag eru samofnir 

nýlendutengslum og hugmyndum sem mótuðust fyrr á 20. öldinni. Ponzanesi 

spyr m.a. hvernig reglugerðir varðandi fjölmenningu eru tengdar arfleifð 

nýlendutímans (bls. 212). Hún gerir, vel að merkja, ekki nauðsynlega ráð fyrir 

að bein tengsl séu á milli fólksflutninga sem áttu sér stað á nýlendutímanum 

og þeirra sem eiga sér stað í samtímanum, heldur varpar sjónarhorn hennar 

ljósi á nauðsyn þess að draga fram hvernig hugmyndir, ímyndir og hreyfan-

leiki fólks endurnýtir eða andæfir á einhvern hátt þeim hugmyndum og 

formgerðum sem fyrir eru. Eins og Gail Lewis leggur áherslu á er hugmyndin 

til dæmis um innflytjendakonuna að ákveðnu leyti sveigjanlegur flokkur sem 

er notaður af ólíkum aðilum í margvíslegum félagslegum og pólitískum 

tilgangi (2006). Hér má aftur vísa til orða fræðimanna um að það þurfi að 

skoða fjölbreytileika Evrópu og hvernig Evrópa stendur að ákveðnu leyti 

sem tálsýn frekar en landfræðilegt rými. Spurningar um hvað ‗Evrópa sé‘ hafa 

orðið sérlega mikilvægar í ljósi þess hverjir ‗eigi‘ að tilheyra Evrópu-

sambandinu, sem skilgreinir meira og meira afmörkun Evrópu (Ponzenesi og 

Blaagaard, væntanlegt). Slík sýn endurspeglar jafnframt nauðsyn þess að 

skoða hvernig Evrópa hefur í fortíð og nútíð samanstaðið af ólíkum ríkjum í 

valdatengslum hvort við annað, þar sem sum eru á jaðri og önnur í miðju.  

Ein áþreifanlegasta arfleifð nýlendu- og heimsvaldatímans er líklega 

kynþáttahyggja, en hún felur bæði í sér sögulegt minni og efnislegar leifar í 

ímyndum og misskiptingu byggða á kynþáttahyggju fyrri tíma. Fræðimenn 

hafa færst frá því að túlka kynþáttahyggju á einhliða hátt sem tæki til að skapa 

ákveðnum hópum efnahagsleg yfirráð, yfir í að skoða kynþáttahyggju og 

fordóma sem samofna sjálfsmyndum og valdi í víðara samhengi (Hall, 1986). 

Nokkuð hefur verið deilt um hvenær staðsetja eigi upphaf kynþáttahyggju 

(Stoler, 1995; Isaac, 2004) og þrátt fyrir að sjá megi flokkanir fólks eftir 

litarhætti og líkamslagi mun fyrr telja flestir að gagnlegt sé að afmarka 

hugtakið við 19. öldina (sjá yfirlit Mullings, 2005). Eldri afmarkanir í ólíka 

litarhópa tengdu vissulega atgervi og hugsun, rétt eins og seinni tíma hug-

myndir, en hugmyndir fyrri tíma voru brotakenndar og hráar (Pratt, 1992; 

Shanklin, 1994). Það sést sérstaklega ef miðað er við 19. öld þegar þær voru 

endurunnar og þeim gefið ákveðið forræði undir hatti ‗hlutlausra‘ vísinda, þá 

voru þær einnig tengdar við hugmyndir um nútíma, þjóðríki og ríkisvaldið 

(Mullings, 2005). Eins og Pickering hefur bent á í umræðu sinni um fordóma, 

óx úr grasi í upphafi 20. aldar, kynslóð einstaklinga í Evrópu sem taldi 

flokkun í kynþætti vera náttúrlega, eðlilega og sjálfsagða leið til þess að hugsa 

um menningarlegan og líffræðilegan fjölbreytileika (2001). Seinni heims-

styrjöldin markaði bakslag í hugmyndum kynþáttahyggju og þrátt fyrir að nú 
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megi finna alþjóðlegar samþykktir sem fordæma kynþáttafordóma, svo sem 

Alþjóðasamningurinn um afnám alls kynþáttamisréttis frá árinu 1965 (Björg 

Thorarensen, 2008), hafa hugmyndir um að til séu aðskildir kynþættir ennþá 

mikið vægi í samtímanum. Umfjöllun Matti Bunzl um fordóma gagnvart 

múslimum og Gyðingum í Evrópu dregur á skýran hátt fram flókin tengsl 

fortíðar og samtíðar. Hann bendir til dæmis á að greina megi í garð Gyðinga 

gamla evrópska fordóma sem staðsetja Gyðinga utan við Evrópu en einnig 

vaxandi gyðingafordóma frá innflytjendum í Evrópu úr röðum múslima sem 

líta á Gyðinga sem hluta af útþenslustefnu nýlenduríkja (2005). Umræður um 

múslima í evrópsku samhengi snúast svo oft um að ‗þeir‘ séu ósamrýmanlegir 

evrópskri menningu vegna þess að þeir séu andsnúnir þeim gildum sem 

Evrópa heldur í heiðri (Bunzl, 2005), sem endurspeglar það sem margir 

fræðimenn hafa bent á, þ.e. hvernig kynþáttahyggja er í samtímanum samofin 

hugmyndum um menningu og trúarbrögð (Balibar, 1991). Áhersla á 

kynþáttahyggju sem ‗minjar‘ nýlendutímans tók þó lengi vel ekki nægilegt 

tillit til félagslegra hugmynda um ‗hvítleika‘ sem undirliggjandi þáttar í 

kynþáttahyggju. Rannsóknir á kynþáttahugmyndum hafa leitt í ljós að „aðrir― 

litarhættir hafi verið skilgreindir sem frávik frá „hvítum― litarhætti, rétt eins 

og feminískar rannsóknir um miðja 20. öldina sýndu fram á að karlmaður 

hafi verið viðmið og konan frávik. Rannsóknir á hvítleika reyna að draga 

fram hvernig svokallaður hvítur litarháttur hefur verið viðmiðið og þannig 

beint sjónum að því að fólk skilgreint sem hvítt er einnig hluti af flokkun 

fólks í kynþætti (Hartigan, 1997; Frankenberg, 1993) Hvítleiki hefur þó 

einnig verið óstöðugur flokkur og skilgreiningar á hverjir hafa verið 

afmarkaðir sem hvítir verið mismunandi (Jacobson, 1998). 

En hvernig hefur verið fjallað um þessar minjar nýlendutímans – 

kynþáttahyggju – í tengslum við samtímann? Mikið hefur verið fjallað um 

kynþáttahyggju í tengslum við fordóma í garð innflytjenda og í ljósi 

hugmynda um fjölmenningu. Þessi umfjöllun snýr þá fyrst og fremst að 

auknum fjölbreytileika þjóðríkja Evrópu, Bandaríkjanna og annarra landa 

sem hafa verið skilgreind sem hluti af fyrsta heiminum. Hugtakið 

fjölmenning hefur einmitt verið gagnrýnt fyrir að vera notað til að vísa til 

menningu ‗hinna‘ en í raun ekki menningu meirihlutans, ásamt því að 

hlutgera menningu (Unnur Dís Skaptadóttir og Kristín Loftsdóttir, 2009). 

Jafnframt má benda á að hugtakið getur gefið til kynna full mikla einsleitni í 

fortíðinni, fyrir ‗tíma‘ fjölmenningar. Engu að síður felur hugtakið í sér 

viðurkenningu á fjölbreyti þjóðríkja og er sem slíkt mikilvægt.  

Mun minna fer fyrir rannsóknum á arfleifð kynþáttahyggju í tengslum við 

alþjóðamál. Stjórnmálafræðingurinn Robert Vitalis (2000) bendir á að á sviði 
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Alþjóðatengsla (Internatinal Relations) einkennist kynþáttahyggja af ‗reglunni að 

taka ekki eftir‘ (norm against noticing), það er að láta sem kynþáttahyggja skipti 

ekki máli í tengslum við alþjóðamál í dag. Það er nokkuð áhugavert ef haft er 

í huga að skipting heimsins í ákveðin landsvæði eða álfur svo sem þriðji og 

fyrsti heimur, norður og suður, tekur mið af línum sem dregnar voru upp á 

nýlendutímanum. Í umfjöllun um þróunarsamvinnu hefur litarháttur og 

kynþáttahyggja verið lítt sýnileg sem er einnig áhugavert í ljósi þess að 

alþjóðleg þróunarsamvinna hefst á seinni hluta 20. aldar með afnámi 

nýlendustefnunnar og upphafi kalda stríðsins og var sett fram innan 

hugmynda um nývæðingu (modernization). Nývæðing fól í sér hugmynda-

fræðilega þræði Endurreisnarinnar og áherslu Endurreisnarmanna á framfarir 

sem lykilþátt í velmegun heimsins. Þrátt fyrir að í mörgum fræðilegum 

skrifum sé gerð ítarleg grein fyrir þessum sögulegu rótum þróunarsamvinnu 

og tengslum við nývæðingu (Rist, 1997), er lítil áhersla á kynþáttahyggju sem 

slíka og ekki mikil á hvernig tengsl gefanda og þiggjenda við nýlendutímann 

hafa haft áhrif á þróunarsamvinnu í dag. Þó er greinilegt að litarháttur og ólík 

valdastaða út frá tengingu sem fyrrverandi nýlenda og nýlenduherra, skiptir 

máli í þróunarsamvinnu (sjá Kristín Loftsdóttir, 2009). Nýleg umfjöllun 

Donna Baines (2009) heldur því til dæmis fram að hugmyndir um sam-

þættingu (gender mainstreaming), sem hafa verið mikilvægt sjónarhorn hvað 

varðar réttindi kynjanna, líta oft fram hjá breytum sem snúa að stétt, 

kynhneigð og litarhætti, sem og valdatengslum suður og norðurs.  

David Mosse (2004) hefur bent á að gagnrýnar nálganir á 

þróunarsamvinnu geri oft lítið úr þeim margflókna veruleika 

þróunarsamvinnu, þar sem valdatengsl eru margþætt og fjölbreytileg á milli 

ólíkra aðila, sem og muninum á milli stefnumótunar og þess sem gerist á 

vettvangi. Þessi gagnrýni á vel rétt á sér en það breytir samt ekki mikilvægi 

þess að skoða hvort og hvernig kynþáttahyggja og valdatengsl gefanda og 

þiggjenda hafi verið mikilvægur þáttur. Það má jafnvel segja að með nýlegri 

tengingu þróunar- og öryggismála sé sérlega mikilvægt að skoða tengsl eða 

uppgjör þróunarorðræðna við nýlendu- og heimsvaldastefnu fyrri ára. Sam-

hliða þarf að vinna á móti því sem Ferguson (1994) kallar „ó-pólitískan hjúp― 

þróunaraðstoðar, sem gerir ósýnilega tengingu þróunarverkefna við vald og 

skiptingu valds innan og utan samfélaga. Hugtakið mannúðarstarf má oft sjá í 

þessari samtengingu öryggis- og þróunarmála og bendir Vitalis (2000) á að 

oft vantar átakanlega í rannsóknum á sögu mannúðarstarfs að skoða möguleg 

áhrif litarháttar og kynþáttahyggju. 
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Deilurnar um bókina Negrastrákarnir 

Auknum fjölda fólks af erlendum uppruna á Íslandi síðastliðinn áratug hefur 

verið fylgt eftir með umræðum um hvað fjölmenningarlegt samfélag þýðir og 

hvað það eigi að þýða (sjá umræðu Unnar Dísar Skaptadóttur og Kristínar 

Loftsdóttur, 2009). Að mörgu leyti eru aðstæður hér á landi nokkuð ólíkar 

þeim sem finna má annars staðar í Evrópu hvað varðar innflytjendur og því 

áhugavert hvernig umræða um málefni tengd innflytjendum er oft keimlík 

því sem heyra má í evrópsku samhengi (Kristín Loftsdóttir, væntanlegt), en 

eins og Gullestad bendir á hafa umræður um innflytjendamál verið svipaðar í 

ólíkum löndum Evrópu (2002). Til dæmis má sjá umræður hér á landi um 

múslima sem minna á umræðu annars staðar í Evrópu, þrátt fyrir að íslenskir 

múslimar séu lítill minnihlutahópur og eru lítt sýnilegir (sjá Kristín 

Loftsdóttir, væntanlegt). Deilurnar um bókina Negrastrákarnir árið 2007 er 

trúlega heitasta umræðan sem verið hefur um málefni tengd fjölmenningu 

hérlendis, en um nokkurra daga skeið voru umræður um bókina fyrirferðar-

miklar í öllum fjölmiðlum landsins. Bókina sjálfa má líta á sem efnislegar 

minjar um nýlendutímann: vísurnar um negrastrákana voru þýddar árið 1922 

af Gunnari Egilssyni og bókin myndskreytt af listamanninum Guðmundi 

Thorsteinssyni, betur þekktur sem Muggur. Talið er að vísurnar hafi 

upphaflega verið samdar af Frank J. Green árið 1864 og þá byggt á enn eldri 

útgáfu sem fjallaði um indíána (Pietersen, 1992).  

Í yfirstandandi rannsókn minni á þessari umræðu, hefur mér þótt gagnlegt 

að skoða hana sem „social drama― í merkingu Victors Turner, en hugtakið 

notar Turner til að kalla fram hvernig ákveðnir atburðir geta þyrlað upp á 

yfirborðið gildismati og hugmyndum sem eru undirliggjandi í samfélaginu en 

ekki alltaf sýnilegar (1974). Það er áhugavert að útgefendur hafi ákveðið að 

endurútgefa þessa bók árið 2007 þegar haft er í huga að þá hafði töluverð 

umræða átt sér stað um málefni innflytjenda. Orð annars eiganda bóka-

útgáfunnar Skruddu, sem gaf bókina út, bera með sér að þetta sé ótengt en 

hann segir að það hafi komið sér mjög á óvart að þessi umræða um bókina 

væri að eiga sér stað. Hann segir samkvæmt frétt DV: „Mörgum þykir vænt 

um þessa bók og þykir hún falleg. Þeim finnst hún vera menningarsögulegt 

verðmæti og ég get ómögulega tengt bókina við rasisma― (Róbert Hlynur 

Baldursson, 2007). Þessi orð tengja bókina þannig við fortíðina sem 

menningarsöguleg verðmæti en án nokkurrar tilvísunar í fordóma Íslendinga 

í garð fólks með dökkan litarhátt á þeim tíma sem bókin var skrifuð (sjá til 

dæmis Kristín Loftsdóttir, væntanlegt; Kristín Loftsdóttir, 2009). Í 

fjölmiðlum snérust deilurnar að einhverju leyti um hvort rétt eða æskilegt 
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hafi verið að endurútgefa bókina og hvort bókin sjálf fæli í sér kynþátta-

fordóma. Í sumum færslum og athugasemdum í bloggheimum er gert lítið úr 

tengingu við kynþáttafordóma: „Ég fékk hana í afmælisgjöf árið 1976 og á 

hana enn. ég las hana í gær fyrir börnin mín og þau skildu ekki hvað var 

svona slæmt við þessa bók― (Þórður Ingi Bjarnason, 2007).  

Það má taka annað dæmi:  
 

Svo var bókin Litli svarti Sambó ! sem ég las þegar ég var lítil, svo las ég hana 
fyrir börnin mín, og svo fyrir barnabörnin mín, ég held að þau hafi aldrei pælt í 
hvort hann var svartur en bókin var bara svo skemmtileg og einföld barnabók 
(Oddný J. B. Mattadóttir, 2007).  

 

Umræður um bókina og átök um skilning á grunn-hugtökum, eins og 

kynþáttafordómum, endurspegla ólíkan skilning á hvað fjölmenningarlegt 

samfélag á Íslandi þýðir og hvað það eigi að þýða. Grunn-greining á 

umræðum tengdum endurútgáfu bókarinnar gefa einnig til kynna að þær vísa 

bæði til alþjóðlegrar og staðbundinnar umræðu.  

Umsókn Íslands um sæti í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna 

Aukin alþjóðleg tengsl Íslands eru ekki aðeins sýnileg hvað varðar aukinn 

fjölda fólks af erlendum uppruna, heldur einnig hvað varðar utanríkismál. 

Ísland tók lengi vel takmarkaðan þátt í starfi alþjóðastofnanna, fyrir utan 

Alþjóðagjaldeyrissjóðinn (IMF) en það kom til vegna þess að Ísland naut 

aðstoðar sjóðsins. Alþjóðleg þróunarsamvinna hafði að sama skapi lengi 

framan af lítið vægi í íslenskri utanríkisstefnu (Baldur Þórhallsson, 2005) og 

hófst þróunarsamvinna á Íslandi til dæmis ekki með formlegum hætti fyrr en 

árið 1971 með samþykkt laganna Aðstoð Íslands við þróunarlöndin. Árið 1981 

var Þróunarsamvinnustofnun Íslands stofnsett, en hún tók við af stofnuninni 

Aðstoð Íslands við þróunarlöndin (Helga Björnsdóttir og Kristín Loftsdóttir, 

2007). Í fjárlögum árið 1972 var í fyrsta sinn gert ráð fyrir að sett væri fé í 

þennan málaflokk. Stofnunin Aðstoð Íslands við þróunarlöndin bað um 20 

milljónir en fékk eingöngu þrjár (Einar Ágústsson, 1971-72). Takmarkaður 

áhugi á þessum þætti utanríkismála endurspeglast meðal annars í lágum fjár-

framlögum, enda hefur Ísland varið mun lægri prósentu af þjóðarframleiðslu 

til þróunarmála en önnur Norðurlönd (Hermann Örn Ingólfsson og Jónas 

H. Haralz, 2003).  
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Á ríkisstjórnarfundi þann 30. október, 1998, var samþykkt að Ísland 

myndi sækjast eftir sæti í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna og í grein utan-

ríkisráðherra Halldórs Ásgrímssonar um framboðið var tekið fram að slíkt 

framboð hafði verið íhugað áður (Halldór Ásgrímsson, 1998). Þessi 

ákvörðun endurspeglar virkari þátttöku Íslands alþjóðlegum stofnunum sem 

hófst um miðjan áratuginn (Baldur Þórhallsson, 2006). Í frétt um framboðið 

er tekið fram að ein af megin áherslum framboðsins sé samþætting öryggis-

mála og þróunarstarfs, sem og verndun kvenna og barna, sérstaklega á átaka-

svæðum (Birna Anna Björnsdóttir, 2008). Þessi áhersla er mjög í takt við þá 

samtengingu öryggis- og þróunarmála sem hefur verið að eiga sér stað. Í 

skýrslu bandarísku þróunarsamvinnustofnunarinnar USAID frá árinu 2002 

kemur til dæmis fram að ein afleiðing árásanna á tvíburaturnana í New York 

þann 11. september árið 2001, sé breytt landslag þróunarmála á alþjóðavísu 

þar sem þróunarmál eru nú orðin ein af þremur meginstoðum í utan-

ríkisstefnu Bandaríkjanna, ásamt öryggis- og varnarmálum (USAID, 2002; sjá 

einnig Brack, 2007). Kosið var um sæti í öryggisráðið í október 2008 en það 

var kaldhæðnislega á sama tíma og Ísland var í öllum erlendum fjölmiðlum 

vegna efnahagshrunsins, sem er ekki eingöngu einstakt í sögu Íslands heldur 

á alþjóðavettvangi. 
Það sem ég vil beina sjónum að hér er hvernig mátti sjá tilvísun í sögu 

Íslands sem nýlendu skjóta upp kolli annað slagið í orðum ráðamanna og 

virtist sú skírskotun vera til þess fallin að veita hugmyndinni um framboðið 

og setu í öryggisráðinu brautargengi meðal landsmanna. Tilvísun til Íslands 

sem fyrrverandi nýlendu má oft sjá samhliða eða í samhengi við umræðu um 

að Ísland hafi síðan umbreyst í eina ríkustu þjóð í heimi. Í ávarpi Ingibjargar 

Sólrúnar Gísladóttur (2007), þáverandi utanríkisráðherra á málþinginu 

Alþjóðasamstarf á 21. öld og öryggisráð Sameinuðu þjóðanna , segir: „ Þessi saga um 

hvernig fátæk nýlenda í norðurhöfum breyttist í háþróað velmegunar-

samfélag á einum mannsaldri veitir mörgum þjóðum innblástur sem búa við 

kröpp kjör.― Svipaðar áherslur má sjá í orðum Ólafs Ragnars Grímssonar 

(2007), forseta Íslands, í kvöldverðarboði til heiðurs forseta Djibouti: „Þó að 

Ísland hafi eitt sinn verið fátækasta ríki Evrópu, nýlenda án efnahagslegra eða 

stjórnmálalegra réttinda, þá hefur þjóð mín afrekað innan líftíma einnar 

kynslóðar að ná hæstu lífsgæðum í heiminum, með tekjur á hvern mann 

samsvarandi 36.000 USD―1 og að: „Þess vegna er Ísland hugsanlega eina 

                                                
1  Á ensku: ―Although Iceland was once the poorest country in Europe, a colony without 

economic or political rights, my nation has succeeded within the lifetime of one gene-
ration in achieving the highest living standard in the world, with per capita income of 
USD 36,000‖. 
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Evrópulandið sem getur sýnt skilning í ljósi sinnar eigin reynslu á örlögum 

Afríku, með það hetjulega verkefni að leiða ríkin úr fátækt og undan erlendri 

stjórn, í sjálfstæði og efnahagslega framför.―2 Forseti Íslands dregur skýr 

tengsl á milli sjálfstæðisbaráttu Íslendinga og framboðsins samkvæmt frétt 

Morgunblaðsins, en þar segir Ólafur að framboð Íslands til öryggisráðs 

Sameinuðu þjóðanna sé síðasta skrefið í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga, því 

Íslendingar hefðu, sem nýlenda, verið algerlega háðir erlendu valdi (RUV, 

2008). Hin íslenska friðargæsla sem var mikilvæg fyrir framboðið vegna 

áherslu þess á friðaruppbyggingu var tengd við svipaða þætti árið 2001 í 

bæklingi til að auglýsa gæsluna, en þar segir Halldór Ásgrímsson, þáverandi 

utanríkisráðherra að friðargæslan myndi veita Íslandi tækifæri til að vera 

„fullgildur þáttakandi til jafns við aðrar þjóðir― (Halldór Ásgrímsson, 2001). 

Í þessum ræðum opinberra einstaklinga er því talið mikilvægt að muna 

eftir Íslandi sem nýlendu en ekkert sagt um þá kynþáttafordóma sem þá voru 

hluti af almennri heimssýn fólks eins og námsbækur í upphafi 20. aldar 

endurspegla (Kristín Loftsdóttir, væntanlegt).  

Samanburður og niðurlag 

Ég hef hér fjallað um hvort og hvernig megi greina minjar nýlendutímans í 

íslenskum samtímaorðræðum og skoðað það út frá tveimur dæmum. 

Umræðurnar um endurútgáfu Negrastrákanna og bókin sjálf leggja að 

einhverju marki áherslu á að Íslendingar þurfi ekki að hugsa um kynþátta-

hyggju á meðan í ræðum ráðamanna í umsókn til öryggisráðsins er lögð 

áhersla á Ísland sem fyrrverandi nýlendu. Þessi atriði virðast kannski standa í 

andstöðu en í raun eiga þau það sameiginlegt að Ísland sé einhvern veginn 

aðskilið frá kynþáttafordómum fyrri tíma, það eigi sér flekklausa fortíð í 

þessu tilliti. Þessar orðræður eiga því það sameiginglegt að fela í sér tilvísun 

til sakleysis Íslendinga. Áhersla eins útgefanda bókarinnar á að tengsl bókar-

innar við fortíðina væru fyrst og fremst vegna menningarsögulegs verðmætis 

voru endurtekin af mörgum öðrum. Negrastrákaumræðan reyndi þannig að 

viðhalda ákveðinni sýn á fortíðina með því að útiloka kynþáttahyggju fyrri 

tíma, en ræður um umsókn Íslands í öryggisráð S.Þ. reyndu að réttlæta og 

útskýra hlutverk Íslands í ráðinu sem eins konar leiðtogi eða fyrirmynd 

annarra fyrrverandi nýlenda. Fyrir utan að leggja að jöfnu baráttu Íslendinga 

                                                
2  Á ensku: ―Thus, Iceland is perhaps the only European country which can sympathize in 

the light of its own experience with the fate of Africa, with the heroic task of bringing 
nations out of poverty and foreign rule into independence and economic advancement.‖ 
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fyrir sjálfstæði sem og tengsl Danmerkur og Íslands við það gengdarlausa 

ofbeldi og afmennskun sem nýlendutíminn annars staðar hafði í för með sér, 

gerir slík tilvísun ósýnilega þá fordóma sem Íslendingar höfðu í garð fólks 

með dökkan húðlit á þesum tíma.  

Þessi umræða kallar á frekari spurningar um hvaða þáttum nýlendutímans 

er munað eftir í íslenskri utanríkisþjónustu og í hvaða samhengi, sem og í 

tengslum við umræðu um fjölmenningu? Hvaða þættir hafa fengið minna 

mikilvægi? Hvað segja þessir þættir um íslensk viðhorf til sögu og mótunar 

sjálfsmyndar Íslendinga í gegnum aðstoð við aðrar þjóðir? Hvernig tekur 

umræða um fjölmenningu mið af þessari fortíð? Ég er alls ekki að halda því 

fram að hægt sé að smætta þróunarmál sem framhald nýlendustefnunar eða 

að umræður um fjölmenningu séu framhald kynþáttafordóma fyrri tíma. Það 

þarf hinsvegar að undirstrika að formgerðir og hugmyndir nýlendutímans eru 

ennþá til staðar í samtímanum og við verðum að skoða hvernig verkefni 

samtímans glíma við þessar efnislegu og huglægu minjar.  
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Við erum ekki svona: 
Barátta múslima við opinbera smíð sjálfsmynda 

 

Kristján Þór Sigurðsson 

 

Í þessari grein er ætlunin að leiða saman þær hugmyndir sem múslimar á 

Íslandi og í nágrannalöndum hafa annars vegar um sig sjálfa og hins vegar 

þær hugmyndir sem opinberir álitsgjafar – fjölmiðlar, stjórnmálamenn og 

aðrir – bera á borð fyrir almenning. Sú mynd sem mótast meðal almennings 

hefur síðan áhrif á umfjöllun fjölmiðla og yfirlýsingar og stefnur stjórnmála-

manna. Í greininni er vitnað í nokkra íslenska múslima og gerð grein fyrir 

þeirri mynd sem þeir hafa af sjálfum sér og trú sinni, einnig er framsetning 

ýmissa fjölmiðla, stjórnmálamanna og álitsgjafa á íslam og múslimum skoðuð 

og borin saman við hugmyndir múslimanna sjálfra. Tilvísanir í íslenska 

múslima eru byggðar á yfirstandandi doktorsrannsókn minni á samfélagi 

múslima á Íslandi. Rannsóknin er etnógrafía og grundvallast á þátttöku-

athugunum og viðtölum. Vegna takmarkaðrar opinberrar umræðu á Íslandi 

um íslam og múslima (líklega vegna smæðar hópsins og takmarkaðs sýnileika 

í hinu opinbera rými) mun ég notast við sýnishorn úr dönskum fjölmiðlum 

og yfirlýsingum þarlendra stjórnmálamanna. Það má gagnrýna þetta fyrir 

aðferðafræðilega hjáleið en íslenskir múslimar hafa fylgst með þessari 

orðræðu og hún hefur neikvæð áhrif á þá. 

Það hefur væntanlega ekki farið fram hjá neinum að á síðustu árum og 

misserum hefur almenn og opinber umræða um íslam og múslima á Vestur-

löndum aukist og í kjölfar árásanna á New York og Washington 11. 

september 2001 hefur sú umræða tekið á sig sífellt neikvæðari blæ og orðið 

að mörgu leyti undirlögð grófri staðalmyndun og andúð. Átt hefur sér stað 

markviss þekkingarframleiðsla öflugra stofnana – í akademíu og fjölmiðlum 

– sem er, að því er virðist samtvinnuð stefnu og aðgerðum pólitískra afla, 

ekki síst varðandi utanríkisstefnu Bandaríkjanna og annarra Vesturvelda 

seinni árin (Said, 1978/1994, 1997). Ákveðin ,,yfir-frásögn‖ (meta-narrative) 

hefur orðið til fyrir tilstilli þessara afla og er hún stöðugt framreidd og 

endurframreidd. Í raun er þessi þekkingarframleiðsla ekki ný af nálinni því 

eins og Edward Said (1978/1994) bendir á þá hefur verið bein samsvörun á 

milli áhuga svokallaðra oríentalista og landvinninga Vesturlanda í Austur-
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löndum – mið- og fjær. Þetta samstarf var samtvinnað nýlendustefnu 

Vesturlanda og er enn og má segja að þekkingarframleiðsla varðandi 

ákveðinn hóp geti falið í sér ákveðna valdabeitingu gegn honum. Meðal 

þeirra fræðimanna sem lögðu sitt af mörkum til að plægja akurinn fyrir 

árásarstefnu Bandaríkjanna á Afganistan og Írak (að ógleymdu ,,Palestínu-

vandamálinu‖) voru þeir Bernard Lewis (Said, 1978/1994, 1997) og Samuel 

Huntington (1998) en auk þeirra hafa ótal margir álitsgjafar og dálkahöfundar 

tekið þátt í þeirri iðju að smíða staðlaða mynd af ,,heimi múslima‖ og 

,,íslamskri menningu‖ til að réttlæta valdbeitingu Vesturvelda í löndum þeirra 

í nafni ,,frelsis‖ og ,,lýðræðis‖ og til að hjálpa þeim úr fátækt og fáfræði 

(Edward Said fjallar allítarlega um þetta í ofangreindum heimildum) – eða 

tryggja aðgang að olíu. Á móti þessari hugmyndafræðilegu og pólitísku 

þekkingarframleiðslu hafa verið gerðar og gefnar út rannsóknir og kannanir 

sem hafa miðast að því að draga upp raunhæfa mynd af stöðu og viðhorfum 

múslima um allan heim. Við lestur þeirra kemur í ljós að þær hugmyndir og 

viðhorf sem ,,við‖ gerum ,,þeim‖ upp eru mjög á skjön við raunveruleikann 

(Ameli, Marandi, Ahmed, Kara og Merali 2007; Esposito og Mogahed, 2007; 

Hussain, 2007; Mogahed, 2009). Í þessum rannsóknum kemur í ljós að 

mismunun í garð múslima á Vesturlöndum er kerfisbundin og að íslamófóbía 

er jafnt til staðar í hinu opinbera kerfi sem meðal almennings. Einnig er sýnt 

fram á að hugmyndir og viðhorf múslima um heim allan til Vesturlanda og 

vestrænnar menningar eru jákvæð meðal yfirgnæfandi meirihluta þeirra. 

Hugmyndir á borð við lýðræði og tjáningarfrelsi þykja æskilegar og flestir eru 

hlynntir veraldlegu stjórnkerfi en vilja fá að iðka trú sína á opinn og frjálsan 

hátt. Megin niðurstaða þessara kannana er að múslimar hafa að flestu leyti 

svipuð viðhorf til menningar og samfélags og vesturlandabúar. Margir 

múslimar telja betra að vera múslimi á Vesturlöndum en í löndum múslima 

þar sem víða ríkir pólitískt harðræði. Auk þess eru múslimar almennt 

uppteknir af því hvað Vesturlandabúum finnst um þá. Þrátt fyrir þetta eru 

það oftar en ekki hinar háværu raddir öfgamanna og íslamista sem ná eyrum 

almennings (El Fadl, 2005), nokkuð sem flestum múslimum þykir miður, þar 

á meðal viðmælendum mínum hér á landi Það virðist sem sterk öfl í hinu 

opinbera kerfi sjái sér hag í því að þagga hófsamar raddir meirihlutans og 

kallast frekar á við æsingaraddir fámennra öfgahópa. Bæði í Bretlandi 

(Cohen, 2009) og í Danmörku (Miksa, Pedersen og Demir, 2009) hafa 

talsmenn  ,,hófsamra‖ múslima reynt að ná eyrum valdsins sem frekar hefur 

kosið að ljá fámennum, háværum öfgahópum eyru sín. Það má velta því fyrir 

sér hver ástæðan sé. 
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Sjálfsmyndir og staðlar 

Mörgum múslimum finnst þeir hafa verið þvingaðir í ákveðið staðlað form 

þar sem þeir birtast sem einsleitur hópur með einsleita sjálfsmynd. Þetta 

samræmist ekki þeim veruleika sem múslimar – eða aðrar manneskjur – lifa 

við því múslimar eru jafn margbreytilegir og þeir eru margir en fimmti hver 

jarðarbúi er múslimi. Meirihlutasamfélög múslima ná frá vestur Afríku til 

Kína auk þess sem margar milljónir múslima búa í Evrópu og Bandaríkjum. 

Af því má álykta að menningarlegur margbreytileiki fólks sem aðhyllist íslam 

er ákaflega mikill. Múslimar sem annað fólk býr yfir fjölda sjálfsmynda sem 

eru síbreytilegar og fljótandi – allt eftir aðstæðum (Baumann, 1996, 1999). 

Þau miklu áhrif sem opinber orðræða fjölmiðla, stjórnmálamanna, alls kyns 

álitsgjafa og sérfræðinga hefur á almenning hefur einnig gífurleg áhrif á 

sjálfsmyndasköpun og svo virðist sem múslimar þurfi að þola meiri þrýsting 

hvað þetta varðar en flestir aðrir þjóðfélagshópar á Vesturlöndum í dag 

(Cesari, 2004). Þetta leiðir af sér að múslimar þurfa stöðugt að gera grein 

fyrir því sem þeir eru ekki. . Það skal tekið fram að umræða um íslenska 

múslima (eða múslima á Íslandi) hefur verið takmörkuð hér á landi en í 

nágrannalöndum okkar hefur hún verið allmikil og oftast á neikvæðum 

nótum. Íslensk fjölmiðlaumræða hefur að mestu tengst atburðum erlendis og 

verið fengin frá erlendum fréttamiðlum. Þess vegna mun ég einnig taka dæmi 

frá nágrönnum okkar, einkum Dönum en staðsetning múslima í opinberri 

danskri umræðu hefur verið kortlögð meðal annars af Peter Hervik (2006), 

Mustafa Hussain (2007) og Ferruh Yilmaz (2006). Þar kemur meðal annars í 

ljós að síðasta áratug hafa ýmsar alþjóðlegar stofnanir endurtekið gagnrýnt 

Dani harkalega fyrir brot á mannréttindasáttmálum og öðrum alþjóðalögum 

sem varða innflytjendur og almenn mannréttindi (Hussain, 2007).  

Íslenskir múslimar hafa tjáð mér áhyggjur sínar af þessari orðræðu, 

einkum og sér í lagi þeirri dönsku, því í hinum hnattvædda heimi nútímans 

ferðast hugmyndir óáreittar um heiminn án tillits til landamæra eða annarra 

marka (Castells, 2004) þar sem ímyndir og ímyndanir móta hugmyndir og 

viðhorf (Appadurai, 1996). Þeir hafa áhyggjur af því að þessi orðræða búi um 

sig hér á landi og þær áhyggjur hafa ekki minnkað við núverandi ástand hér á 

landi þar sem uppsagnir og atvinnuleysi hefur einnig bitnað á múslimum sem 

hér búa sem öðrum borgurum þessa lands. Í samræðum mínum við íslenska 

múslima hefur komið í ljós að þeir fylgjast grannt með umræðu nágranna 

okkar um múslima og sérstaklega þeirri dönsku. Múslimar á Íslandi hafa 

lengst af verið nær ósýnilegir enda er um að ræða fámennan hóp. Talið er að 

samanlagður fjöldi múslima á Íslandi sé á bilinu 1200-1400 en af þeim eru 
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ríflega 400 skráðir í Félag múslima. Af þeim eru í kringum 30-50 einstaklingar 

sem stunda reglulega trúarsamkomur félagsins í moskunni í Ármúla sem 

hefur starfað í fjölda ára. Í ársbyrjun 2009 var stofnsett önnur moska sem er 

á Grensásvegi og er fjöldi trúariðkenda þar svipaður og í hinni moskunni. 

Margir múslimar sækja báðar moskurnar. Af þessu má sjá að staða og 

sýnileiki múslima hér er lítt sambærilegur við það sem gerist í nágranna-

löndum okkar þar sem þeir eru öllu sýnilegri í götumyndinni. Þessi tiltölulega 

fámenni hópur er mjög fjölbreytilegur. Samfélag múslima hér er samansett af 

einstaklingum frá öllum heimshornum: norður Afríku, Afríku sunnan Sahara, 

Miðausturlöndum, Balkanskaga, Bandaríkjunum, Tyrklandi, Indónesíu, suður 

Asíu (Pakistan og Indlandi) og Íslandi. Hinn menningarlegi bakgrunnur 

þessara einstaklinga er þar af leiðandi mjög ólíkur og það eina sem sameinar 

þá er íslam. Til viðbótar er sú staðreynd að félagsleg og efnahagsleg staða 

þessara einstaklinga er margbreytileg sem og fjölskylduhagir. Af þessu má sjá 

að þegar talað er um sjálfsmyndir í þessu sambandi er það engan vegin einfalt 

mál. En í þessari grein ætla ég að líta fram hjá þessum flóknu tengslum og 

beina athyglinni að því sem er þessum ólíku einstaklingum sameiginlegt, sem 

er íslam, og þeirri sjálfsmynd sem því tengist og hvernig hún kallast á við 

hina ráðandi orðræðu. 

Hugmyndir um réttlæti og gagnkvæmni 

Ein af grunnhugmyndum íslam er að til að friður og sátt sé í samfélaginu 

verði að ríkja réttlæti og regla, sjá Kóraninn, súra 57 vers 25; súra 5 vers 9; 

súra 4 vers 135; súra 16 vers 90, og víðar (Ali, 1934). ,,Hinn réttláti‖ og 

,,Vörður jafnræðis‖ eru t.d. tvö af hinum 99 nöfnum Allah. Þó svo að 

samfélög og/eða ríki múslima eigi í álíka baráttu og öll önnur slík hvað 

varðar rétt og rangt er réttlæti nokkuð sem múslímskum viðmælendum 

mínum er tíðrætt um. Þeir leggja áherslu á hið jákvæða í íslam og menningu 

sinni á sama tíma sem þeir lýsa yfir ánægju sinni með Ísland og Íslendinga. 

Einn viðmælandi minn bar saman þetta jákvæða viðhorf við það sem honum 

fannst vera ákveðinn skortur á skilningi meirihlutasamfélagsins á jákvæðum 

þáttum trúar hans og menningu. Hann taldi að samkvæmt múslímskum 

hefðum bæri honum og öðrum múslimum skylda til að leggja sitt af mörkum 

til íslensks samfélags á jákvæðan og uppbyggandi hátt. Hann taldi enn fremur 

að skyldur og réttindi væru gagnkvæm og tók hann sem dæmi þann 

seinagang (eða sinnuleysi) sem einkennt hefur áform múslima sem hér búa 

að byggja mosku á höfuðborgarsvæðinu. Þetta fannst honum ekki vera til 
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marks um gagnkvæmni eða réttlæti, önnur ,,innflutt‖ trúfélög hefðu flest 

fengið úthlutað lóð undir musteri, hof eða kirkju og var hann þeirrar 

skoðunar að viðhorf borgaryfirvalda til múslima væri öðruvísi en til annarra 

trúfélaga. Það eru níu ár síðan umsókn um lóð til moskubyggingar var 

afhent. Viðmælendur mínir hafa bent á að flestir þeirra vinni hörðum 

höndum og leggi sitt af mörkum til samfélagsins sem skattgreiðendur og að 

þeir ættu að njóta sömu réttinda ásamt því að hafa sömu skyldur og aðrir 

borgarar landsins. Samkvæmt meirihluta þeirra múslima sem ég hef tekið 

viðtöl við og/eða átt í óformlegum samskiptum við er samstarf og eining – 

ásamt réttlæti – mikilvægustu þættir hvers samfélags. Gagnkvæmni sem 

samningur á milli einstaklings og samfélags felur í sér jafnvægi hvað varðar 

að gefa og þiggja og á ekki eingöngu við efnisleg samskipti heldur líka önnur 

og almenn tengsl innan hvers samfélags. Í ljósi þessa hafa viðmælendur mínir 

látið í ljós áhyggjur þess eðlis að meirihlutasamfélagið ætlist til þess að hinir 

aðfluttu aðlagist og samlagist því en þeir verði að lúta venjum þess. Þeir hafa 

bent á að ef gagnkvæmni á að hafa einhverja merkingu þá eigi þeir að geta 

ætlast til þess að umhverfið sýni þeim skilning og nálgist þá á opinn hátt. Það 

skal tekið fram að flestir múslimar sem ég hef rætt þetta við eru sáttir við 

samskipti sín við íslenskt samfélag og eru meðvitaðir um að báðir aðilar 

þurfa að leggja sig fram um að ná saman – svo langt sem það nær.  

Í Danmörku hefur íslamófóbískur áróður vaxið með ári hverju síðasta 

áratug og hefur hann náð slíku marki að hægt er að tala um skipulagðar 

ofsóknir gegn ákveðnum þjóðfélagshóp, múslimum (Hussain, 2007). Þessi 

stefna hefur í auknum mæli skapað ósætti og leitt af sér vaxandi félagslega 

ókyrrð. Hún hefur í ríkara mæli leitt til spennu og eins og svo oft í slíkri 

stöðu er þeim sem ofsóttir eru – fórnarlömbunum – kennt um ástandið. Eins 

og áður hefur komið fram þá hafa viðmælendur mínir látið í ljós góðvild í 

garð Íslendinga en hafa jafnframt lagt áherslu á auknar áhyggjur sínar af því 

að samskipti þeirra við meirihlutasamfélagið gæti versnað, ekki síst á meðal 

yngri kynslóðar íslenskra múslima. Þessi þróun er þekkt frá nágrannalöndum 

okkar og hafa viðmælendur mínir lýst yfir áhyggjum hvað þetta varðar og að 

hin félagslega sýn þar sem réttlæti og jafnvægi ræður gæti átt undir högg að 

sækja. Eldri kynslóð íslenskra múslima lítur svo á að mikilvægi félagslegrar 

sáttar og einingar sé nauðsynleg og þeir beri ábyrgð á því að sjá til þess að 

afkomendur þeirra nái að lifa í sátt og samlyndi við umhverfi sitt. Þeir hafa 

undirstrikað mikilvægi fjölskyldunnar sem félagslegrar stofnunar og nauðsyn 

þess að kenna hinum ungu gildi  ,,hinnar beinu brautar‖ (Kóraninn, súra 1 

vers 6). Nauðsynlegt sé að kenna komandi kynslóðum muninn á réttu og 

röngu því ekkert þjóðfélag getur þrifist án réttlætis.  
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Eftirmálar árásarinnar 

Hin skelfilega árás á New York og Washington 11. september 2001 varð sá 

ás sem flestöll umræða um íslam og múslima hefur snúist um síðan. Hún 

hafði afgerandi áhrif á samskipti vestursins og hins múslímska heims til hins 

verra. Þessi tímamótaatburður hefur endurtekið borið á góma í viðtölum og 

viðræðum mínum við hérbúandi múslima og hryllti þeim jafn mikið við 

honum og nær öllum öðrum manneskjum og vottuðu þeir sína dýpstu samúð 

í garð þeirra sem létu lífið í árásinni. Að sama skapi hafa þeir ekkert annað en 

fyrirlitningu gagnvart þeim sem framkvæmdu þetta ódæðisverk sem er and-

stætt öllu sem íslam stendur fyrir (sumir viðmælenda minna er hallir undir 

samsæriskenningar hvað þetta varðar). Viðbrögð ríkistjórnar George W. 

Bush við árásinni varð til þess að margir misstu samúð með Bandaríkjunum í 

þessu máli, einkum í Miðausturlöndum. Verknaður nokkurra geðbilaðra 

glæpamanna varð til þess að múslimar um heim allan voru í auknum mæli 

settir undir sama hatt og var litið svo á að allur hinn gjörvalli heimur múslima 

hefði ráðist á ,,okkur‖. Heiminum var skipt í tvennt: unnendur frelsis og 

terrorista. Þær gagnkvæmu tilfinningar sem hefðu getað grætt hið mikla sár 

sem árásin olli stífnuðu og gagnkvæm andúð vestursins og ,,heims múslima‖ 

varð allsráðandi. Ódæðisverkið og eftirmálar þess (árás Vesturvelda á 

Afganistan og Írak) hafa síðan eitrað samskipti austurs og vesturs gífurlega. 

Þetta óhugnanlega atvik er enn sem rauður þráður í allri umræðu varðandi 

stöðu múslima á Vesturlöndum – leynt og ljóst – og kemur stöðugt upp á 

yfirborðið í samtölum mínum við íslenska múslima. Það er eins og 

óafturkallanlegur klofningur hafi myndast á milli ,,þeirra‖ og ,,okkar‖. Þessi 

klofningur ásamt baráttunni um hvaða sjálfsmyndir verða ofan á hefur verið 

ráðandi orðræða í alþjóðlegum stjórnmálum og deilum ásamt því að hafa 

verið miðlægur í utanríkisstefnu Bandaríkjanna og fleiri ríkja síðustu árin. 

Þessi orðræði er undir miklum áhrifum meðal annars frá kenningu Samuel 

Huntingtons (1998) um árekstra siðmenninga sem í raun snýst um andstæður 

og andúð vestrænnar siðmenningar (hvað sem það er) og ,,heims íslams‖. 

Þessi kenning hefur verið vinsæl bæði meðal ný-íhaldssamra hægrimanna 

sem og öfgafullra, herskárra íslamista og hafa báðir aðilar litið á hana sem 

tilvalda ástæðu til að efna til átaka. Að sama skapi hefur þessi kenning einnig 

verið gagnrýnd á þeim forsendum að það sé merkingarleysa að draga upp 

einsleita mynd af einhverri tiltekinni menningu eða siðmenningu (Said, 2001; 

Sen, 2006). Kenning Huntingtons hefur verið lífsseig og endurspeglast hún 

meðal annars í opinberri orðræðu í Danmörku sem rædd verður hér á eftir.  
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Viðmælendum mínum finnst hugmyndin um átök siðmenninga neikvæð 

og óraunsæ út frá þeim mikla mun sem er á hinum margbreytilegu 

samfélögum og menningu múslima. Þeir benda á hina miklu menningarlegu 

breidd meðal múslima á Íslandi um leið og þeir leggja áherslu á íslam sem 

sameiningarafl þeirra. Hvað sem þessu líður þá breyttu árásirnar 11. 

september 2001 sjálfsmynd Vesturlanda – einkum Bandaríkjanna – sem og 

sjálfsmynd múslima um heim allan á dramatískan hátt. Gagnkvæm vænisýki 

blossaði upp þar sem tortryggni og ótti litaði alþjóðleg samskipti. Múslimum 

finnst þeir vera ofsóttir og lifa við umsátur (Ahmed, 2003), sem er ekki 

óeðlilegt þar sem nærvera vestrænna hersveita og stríðsrekstur er víða í 

Miðausturlöndum. Terroristar framkvæma ódæðisverk sín bæði í vestri og í 

löndum múslima.  

Opinber orðræða og máttur orðsins 

Síðustu ár hafa tveir íslenskir stjórnmálamenn, og þingmenn, loftað andúð 

sína gegn ,,straumi‖ innflytjenda til Íslands á opinberum vettvangi. Jón 

Magnússon skrifaði grein á heimasíðu Frjálslynda flokksins 9. nóvember 

2006 , sem birtist líka í fjölmiðlum, þar sem hann hélt því fram að Ísland ætti 

að vera fyrir Íslendinga og að aðflutning innflytjenda bæri að takmarka, Hann 

lýsti sérstaklega andúð sinni á því sem hann kallaði bræðralag Múhameðs en 

að hans mati er nærvera þeirra á Íslandi með öllu óviðeigandi og að öllum 

líkindum hættuleg. Árið 2008 tjáði Magnús Þór Hafsteinsson áhyggjur sínar á 

heimasíðu sinni yfir því að lítill hópur ekkna með börn hafði fengið 

dvalarleyfi sem flóttamenn á Akranesi. Ekkjur þessar og börn höfðu búið í 

alræmdum flóttamannbúðum á landamærum Íraks og Sýrlands í miðri eyði-

mörk um langt skeið sem afleiðing árásar vesturvelda á Írak (með stuðningi 

Íslands). Afleiðing andstöðu Magnúsar við ekkjurnar var að hann missti sæti 

sitt í bæjarstjórn Akraness. Flutningur þessara kvenna og barna til Akraness 

fékk nokkra athygli í fjölmiðlum en í reynd má segja að umfjöllun íslenskra 

fjölmiðla um íslam og múslima einskorðist að miklu leyti við átök einhvers 

staðar í fjarlægum löndum. Enn sem komið er hefur hér á landi lítið borið á 

neikvæðri opinberri umræðu í líkingu við það sem tíðkast hefur í Danmörku. 

Það er helst á ákveðnum bloggsíðum að andúð gegn útlend-

ingum/múslimum er birt og einnig verður stundum vart við slíka fordóma 

hjá ,,venjulegu‖ fólki. En það er enn ekki áberandi að neinu marki. Þegar ég 

segi fólki frá verkefni mínu um múslima er mér stundum stillt upp við vegg 

og ætlast er til að ég verji múslima og íslam. 
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Sumt af því sem sett hefur verið fram í ræðu og riti í Danaveldi er 

umbúðalaus íslamófóbía þar sem grófum og neikvæðum staðalmyndum er 

slengt út í hið opinbera rými. Íslenskir múslimar hafa töluverðar áhyggjur af 

því að þessi orðræða ,,smiti‖ Ísland (eins og einn viðmælandi minn orðaði 

það). Hin ráðandi orðræða í Danmörku um íslam og múslima hefur skapað 

andrúmsloft andúðar og ótta gegn þessum þjóðfélagshóp þar sem sagt er að 

þeir séu allir núverandi eða tilvonandi terroristar og að danskri menningu, 

gildum og þjóð stafi bráð hætta af þeim. Samkvæmt þessu eru múslimar í 

stríði gegn hinum ,,frjálsa heimi‖ og það er ljóst að hugmyndir Huntingtons  

um árekstra siðmenninga svífa hér yfir gruggugu vatni. Sá galli er á gjöf 

Njarðar að til að slíkur árekstur geti átt sér stað þarf minnst tvær sið-

menningar en einn helsti predikari íslamófóbíu í Danmörku, Pia Kjærsgaard, 

formaður danska þjóðarflokksins (sem er yfirlýst á móti innflytjendum og 

sérstaklega múslimum) hefur sagt að það sé bara til ein siðmenning og það sé 

okkar siðmenning (sagt við opnun danska Þjóðþingsins 2. október 

2001(Larsen, 2009)). Viðmælendur mínir hafa látið í ljós áhyggjur yfir því 

hvernig fjölmiðlar velja að birta fréttir sem varða íslam, múslima eða það sem 

þeim við kemur. Þegar fréttir sem tengjast múslimum hvar sem er í 

heiminum eru birtar er birtingarmyndin oftar en ekki æstir skeggjaðir menn, 

brennandi fána – atriði sem eru oft sviðsett myndavélunum til heiðurs. Oft, 

eins og í sambandi við hinar svokölluðu Múhameðsteikningar voru mótmæli 

skipulögð og vandlega sviðsett af valdhöfum (annars óvinsælum) til að 

friðþægja lýðinn. Þetta er ein algengasta birtingarmynd múslima í fjölmiðlum 

auk kvenna sem eru þaktar frá toppi til táar í burka eða öðru álíka klæði. 

Athyglisvert er að margar fréttir um nýafstaðnar kosningar í Afganistan hafa 

verið birtar með einmitt myndum af konum þöktum klæðum. Nær algild 

venja er að tala um  ,,múslima‖ sem hafa gert eitthvað af sér en aldrei er tekið 

fram að tiltekinn afbrotamaður hafi verið ,,kristinn‖. Þannig er ekki er sagt:  

,,Kristinn maður í Austurríki hélt dóttur sinni fangni og átti með henni 

börn.‖ Af fréttunum frá Afganistan hefði mátt álykta að eingöngu konur í 

burka hefðu kosningarétt í því landi. Þetta er algeng ásýnd íslam og múslima í 

vestrænum fjölmiðlum. Fárið vegna Múhameðsteikninganna er löngu orðið 

heimsfrægt og allir sem ég hef talað við töldu ekki ástæðu til að æsa sig yfir 

teikningunum en litu samt á þær sem særandi og misnotkun á tjáningarfrelsi. 

Þeim finnst að það þurfi að ríkja jafnvægi, að ekkert frelsi sé án ábyrgðar og 

að í þessu máli hafi frelsi verið misnotað með það eitt í huga að ná höggstað 

á ákveðnum hóp samfélagsins.  

Þannig hafa fjölmiðlar lagt sitt af mörkum til að kynda undir fordóma og 

andúð í garð múslima og ásamt ákveðnum stjórnmálaöflum stuðlað að 



Við erum ekki svona 501 
 

  

viðhaldi og vexti íslamófóbíu. Múslimar upplifa þetta sem ofsóknir þar sem 

þeim er kennt um allt sem miður fer í samfélaginu. Samkvæmt viðmælendum 

mínum er þjóðfélag sem stuðlar að slíkum gildum án réttlætis en slíkt 

þjóðfélag er ekki heilbrigt og engum til heilla. Viðmælendur mínir óttast að 

þessi stemming breiðist til Íslands, einkum með vaxandi kreppu og atvinnu-

leysi. Eins og einn viðmælandi orðaði það: ,,Þjóðfélagið er eins og líkami. Ef 

baktería eða vírus ræðst á hann verður veikasti hlekkurinn oftast fyrst fyrir 

barðinu. Sama gildir um þjóðfélagið. Fordómar eru eins og baktería eða vírus 

og ráðast alltaf á þá sem minnst mega sín. Á endanum verður allt þjóðfélagið 

sýkt‖. 

 Opinbert fælnital 

Hér ætla ég að kynna nokkrar tilvitnanir frá opinberum persónum sem hafa 

birst í dönskum fjölmiðlum sem sýna það sem ég hef verið að tala um. 

Fyrstur er Ole Hyltoft, nýráðinn varaformaður danska ríkisútvarpsins/sjón-

varpsins (Danmarks Radio) sem er útbreiddasti og áhrifamesti fjölmiðill 

Danaveldis. Ole Hyltoft er meðlimur danska þjóðarflokksins og hefur oft 

látið fara frá sér niðrandi ummæli um íslam og múslima. Vegna stöðu sinnar í 

dönsku fjölmiðlalandslagi getur hann auðveldlega borið út íslamófóbískan 

boðskap sinn. Hér eru tvær tilvitnanir hans sem ég snarað lauslega. Þær (og 

aðrar tilvitnanir) eru teknar af bloggsíðu Rune Engelbreth Larsen á (2009) 

sem hefur tekið þessa umræðu saman. Ole: ,,Það mikilvægasta er að 

múslimar – allir múslimar – kenna sig við ritningu sem boðar að Danir séu 

óhreinir og að þeim skuli útrýmt‖ (Jyllands Posten 7/1/2005 (Larsen, 2009)). 

Einnig:  

 

Danir óska sér...eins og við vitum...að tilheyra hinum danska ættflokki...en 

þetta innflytjendasvindl...er um 300-500,000 múslima innflytjendur sem vilja 

stofna samfélag utan hins danska þjóðflokkasamfélags. Samfélag með eigin 

reglur boðandi þrældóm, kúgun og villimennsku (Jyllands Posten 13/4/2005 

(Larsen, 2009)).  

 

Þessar tilvitnanir eru með þeim kurteisari frá Ole en það er greinilegt að þeim 

er ætlað að ýta undir hræðslu við þessa hættulegu og ofbeldisfullu villimenn. 

Næstu tilvitnanir eru frá áhrifamesta stjórnmálamanni síðasta áratug í 

Danmörku sem hefur samt aldrei setið í ríkistjórn en sem ver minni-

hlutastjórn falli. Þetta er Pia Kjærsgaard formaður hins öfga-hægri danska 
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þjóðarflokks (Dansk Folkeparti). Það varla hægt að halda öðru fram en að 

hún hafi haldið dönsku samfélagi í gíslingu á snilldarlegan hátt með sínu 

árásargjarna útlendingahatri og sér í lagi íslamófóbíu. Henni hefur á 

aðdáunarverðan hátt tekist að ráðskast með fjölmiðla, stjórnmálamenn og 

almenningsálitið og við það umturnað viðhorfum Dana til alls þess sem er. 

framandi Hér eru nokkrar tilvitnanir frá henni: ,,Ég vil höfuðklútafría 

Danmörku‖ (TV2.dk, 6/5/2007 (Larsen, 2009)); ,,Íslamskir höfuðklútar og 

allt sem þeir standa fyrir á sér engan stað í Danmörku‖ (sagt á aðalfundi DF, 

í Berlingske Tidende 16/9/2007 (Larsen, 2009)); ,,Þetta eru nákvæmlega 

sömu táknin – höfuðklúturinn og hakakrossinn‖ (TV-Avisen, DR 

29/4/2007 (Larsen, 2009). Þetta er einungis smávægilegt sýnishorn af þeim 

yfirlýsingum hennar. Hún virðist haldin þráhyggju í garða höfuðklúta sem er 

fólgin í því að líkja höfuðklút múslimakvenna við höfuðtákn nasista. Pia 

Kjærsgaard og lærisveinar hennar hamra á því að líkja íslam við nasisma og 

Kóraninum við Mein Kampf. Þessi samlíking er sérstök því íslam er 

trúarbrögð en nasisminn var/er veraldleg pólitísk hugmyndafræði og hreint 

afsprengi vestrænnar menningar. Athyglisvert er að með því að líkja íslam við 

nasisma er orðalag nasismans notað. Sumir lærlingar Piu Kjærsgaard hafa 

mælt með því að safna múslimum saman í gettó og senda þá síðan í 

útrýmingarbúðir – af því þeir líkjast nasistum. Og: ,,Þeir hefðu ekki í sinni 

villtustu fantasíu getað ímyndað sér (árið 1900) að stórir hlutar 

Kaupmannahafnar og annarra danskra borga væru heimkynni fólks á lægra 

menningarstigi‖ (Ugebrev 13/6/2005 (Larsen, 2009)). Þetta er opinskár 

rasismi og niðrandi skilgreining á  ,,hinum‖ sem bergmálar hugmyndafræði 

nasista. Þetta dæmi sýnir hvernig fólk á þessum bæ notar orðræðu nasismans 

skammlaust í hinum rasíska áróðri sínum. Hún sagði einnig:  

 
Það hefur verið sagt að 11. september hafi innleitt árekstur siðmenninga. 

Ég er ekki sammála því. Því árekstur siðmenninga er háð því að það séu tvær 

siðmenningar en það er ekki tilfellið. Það er einungis ein siðmenning og það 

er okkar (sagt við opnun danska Þjóðþingsins 2/10/2001 (Larsen, 2009)).  
 

Hér er rasismi og mannfyrirlitning opinberuð án þess að blikna við setningu 

æðstu lýðræðisstofnunar Dana, Þjóðþingsins. Það má bæta því hér við að hin 

fræga teikning af Múhameð með sprengju í túrbaninum er byggð á sams 

konar teikningu frá fjórða áratug síðustu aldar í Þýskalandi. Sú teikning – sem 

birtist í tímariti nasista Der Sturmer – er af gyðingi með stórt nef, illskulegt 

augnaráð og sprengjuflaug á höfðinu. Texti fylgir með þar sem sagt er að 

gyðingar ógni þýskri menningu – sama orðræðan og Pia Kjærsgaars heldur til 
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haga varðandi hliðstæða ógn frá íslam og múslimum. Með öðrum orðum þá 

er orðræðan í Danmörku (og víðar) farin að líkjast orðræðu nasista fyrir 

seinna stríð. Það vita allir hvernig það þróaðist og endaði. Það eru til 

óteljandi tilvitnanir á þessum nótum frá dönskum stjórnmálamönnum og 

álitsgjöfum sem of langt yrði að birta hér. Það má taka það fram að á allra 

síðustu mánuðum og vikum hafa birst greinar í dönskum fjölmiðlum sem 

vara sterklega við þessari þróun og sem benda á að Danir ættu aðeins að fara 

að athuga á hvaða leið þeir eru. 

Niðurlag 

Með því að stilla sjálfsmyndum múslima gegn ráðandi orðræðu fjölmiðla og 

annarra opinberra stofnana sést hvers konar valdbeiting á sér stað. Hér eru 

tvær raddir þar sem sú sterka yfirgnæfir hina veiku og leggur henni orð í 

munn. Við það sést hvar valdið liggur og hver ákvarðar og skilgreinir 

sjálfsmyndir múslima, gegn vitund þeirra og vilja. Þetta ferli felur í sér villandi 

upplýsingar og þekkingarframleiðslu, oft í vafasömum tilgangi – til að 

mismuna og kúga eða ráðast á ákveðin samfélög fjarri heimahögum. Falskar 

sjálfsmyndir eru smíðaðar þar sem sagan er brengluð og fölsuð eins og að 

nota miðla og orðtækni nasista til að líkja íslam og múslimum við nasisma og 

höfuðklút múslimakvenna við hakakrossinn. Þessi misnotkun á mátti orðsins 

þjónar ákveðnum tilgangi sem er að styrkja pólitíska stöðu þeirra sem hana 

stunda. Formanni danska þjóðarflokksins hefur tekist að ráðskast með 

almenningsálitið, fjölmiðla og stjórnmálamenn úr nær öllum flokkum sér til 

framdráttar. Hún veit að með að sá ótta í hjarta almennings er auðveldara að 

stjórna honum.  

Íslam og vestrið hafa átt í nánum samskiptum allar götur síðan á áttundu 

öld okkar tímatals (Goody, 2004; Lewis, 2008) og hafa haft djúpstæð 

menningarleg áhrif á hvort annað frá upphafi. Evrópa væri ekki það sem hún 

er án áhrifa íslam enda hefur hún lengi skilgreint sjálfa sig út frá stöðu sinni 

gagnvart íslam – og öfugt. Að kynda undir fjandsemi milli Evrópu 

(vestursins) og íslam er ekki eingöngu óskynsamlegt heldur beinlínis 

hættulegt. Þetta stingur endurtekið upp kollinum í samtölum mínum við 

íslenska múslima sem á sama hátt og flest annað fólk óskar sér einskis annars 

en að lifa lífi sínu í friði í sátt við guð og menn og skapa börnum sínum gott 

líf. Þeir hafa áhyggjur af þeirri einsleitnu og skökku umfjöllun fjölmiðla um 

trúbræður sína og systur þar sem trú þeirra er oft svert. Fyrir þá er þetta til 

marks um skort á réttlæti og gagnkvæmni og þeir undrast hvað þeir hafi 
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eiginlega gert af sér til að þurfa að þola orðræðu sem oft jaðrar við ofsóknir. 

Þeir gera sér fyllilega grein fyrir því að sumir trúbræður þeirra (sem þeir telja 

vera afvegaleidda) fremja stundum voðaverk og fara út í öfgar með orð og 

athafnir þar sem þeir boða ófrið og hatur í stað friðar og kærleika, sem eru 

miðlæg hugtök í íslam. Þeir vilja ekki samsama sig við þessa menn og vilja 

ekki láta kenna sér um ódæðisverk þeirra – vilja ekki að þeir séu dæmdir 

vegna slæmra verka hinna fáu. Það finnst þeim vera hið fullkomna óréttlæti. 

Til að stuðla að auknu jafnvægi, réttlæti og gagnkvæmum skilningi – ef ekki 

umburðalyndi – þarf aukna þekkingu á raunverulegum viðhorfum fólks með 

menntun (í víðasta skilningi) og upplýsingu byggðum á raunverulegri reynslu 

fólks en ekki á fyrirfram gefnum hugmyndum og fordómum. 
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Rom in Rome. 
Spatial reading of the ‗gypsy problem‘ in 

contemporary Italy 

 
Marco Solimene 

 

The doctoral research I am conducting focuses on two major issues: the rom 

world, on the one hand, the city on the other.  Among other issues, under 

analysis are the spatial implications of the question of the relations between 

Italian majority society and those falling under the categorization of zingari 

(Italian word for gypsies).  

Aim of the research is, on the one hand, the outline of a romaní (in romanès 

language, romanì is the adjective of rom) dimension of Rome - i.e. the 

perspective roma people (in specific, a group of Bosnian xoraxané romá) 

develop about the city of Rome, as well as their practices of urban spaces; on 

the other hand, the research examines the relations between such romaní 

dimension and the Rome of the gağé (word in romanès for non-rom) - i.e. the 

place roma detain in the city of Rome.  

In Italy, rom population has recently been a central issue in political 

debate and public discourses: a horizon evoking a clash of cultures portrayed 

‗rom/zingari/nomads‘ as the main threat to public order and citizens‘ safety. 

Behind the construction and management of the ‗security emergency‘ were 

the agendas of politicians who exploited the issue for their own personal 

opportunism; all this resulted in draconian  policies enacted by national and 

local authorities against rom population (evictions, controls, mistreatments, 

arrests, expulsions, imprisonments).  

Beyond the specific conjuncture, a certain imageries and – intertwined- 

certain policies are, in my opinion, physiological elements in the relation 

non-rom establish with rom population; the recent discourses evoking a 

‗security emergency‘ were therefore only an exacerbation of the normal tones 

of the debate around the so-called ‗gypsy problem‘.   
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Imageries 

Main stream discourses in Italy portray zingari as external elements to 

national history and social fabric: rom are considered exotic wild nomads, 

whose habits are incompatible with the principles of the hosting civil society; 

dysfunctional elements resulting from the corrupting contact of a ‗traditional‘ 

society with (post-) modern urban society; subaltern people, flattened by 

their marginality, unable to struggle for integration and for the recognition of 

their rights.  

Although still a work in progress, the materials collected during my 

fieldwork contradict such vision. First of all, they suggest the need to doubt 

easy dualisms between rom and non-rom, too often conceived as 

homogeneous and compact factions in opposition. The rom world, as well 

the one of the gağé, all are but compact blocks: they are variegated and 

heterogeneous systems.   

Second and consequently, the major clash roma have with Italian majority 

society concerns their relations with authorities rather than with ordinary 

people. Of course, this does not mean denying the tension existing between 

roma and non-roma, because especially when talking about groups, the 

ideological (mainly of the gağé) horizon of relations is quite conflictive; 

however, when we look at individuals‘ ―social usages‖ (Herzfeld, 1987) 

rather than their definitions (accounts), things change: we discover that even 

those gağé  who would like to ―burn them [the zingari] all‖, ―or beat them up 

with a club‖ relate with single romá in a surprisingly friendly way; an example 

is Francone, who had a stand in the flee market of Porta Portese: although 

openly detesting zingari, he admitted that ―some are different, as those ones... 

they are not like all the others…‖. As Asseo (1989) asserted, relations 

between roma and non-roma can be explained as a collective rejection 

accompanied by individual integration. Roma know it and find in this 

apparent contradiction their space to deal with prejudices.  

Thus, in everyday life things are different from the state‘s ―strict 

definitions‖ (Herzfeld, 1987) and collective imagery, that portray roma 

people as dysfunctional elements of society. Just to mention the economic 

activities of the xoraxanè romá  I know – which are usually the most recalled 

topic to sustain the parasitic character of the zingari: the work of scrap 

collection, first ring in the chain of recycling, is all but dysfunctional to 

society; nor it is to citizens, happy to have someone who, for free, gets rid of 

their cumbersome objects. Begging, as some scholars underlined (Padiglione, 

1994; Sacco, 2004), is a sort of ―service offered to religious or charitative 
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people who, by offering a mite, get moral benefits‖ (Sacco, 2004, p.213, my 

translation). Even the less legal activities, as some businesses and labours, are 

functional to some sectors of majority society (and not only the marginal 

ones) that beneficiate from cheap labour or from incredibly low prices for 

goods -see for example, although it concerns only marginally rom reality, 

Saviano (2006).     

Policies 

The present paper lingers over the policies that reflect the imagery 

mentioned above-and contribute to create it at the same time. Specifically, I 

would like to engage with a spatial perspective in considering the modalities 

through which Italian majority society formulates and manages its relations 

with socio-cultural diversity (in our case the ‗rom/zingari/nomads‘); under 

analysis will also be the responses to such discourses.  Being quite a wide and 

complex issue, I will contract the attention on the question of the gypsy 

dwellings (again, with a specific focus on the xoraxané romá). 

Let‘s start from the policies enacted by authorities. In Italy, the 

institutional response to the presence of rom groups - traditionally managed 

by local rather than national authorities- are the campi nomadi (Italian 

expression for ‗sites for nomads‘). Between late 70‘s and the 80‘s, several 

Italian districts began to approve laws ―in defence of rom minorities‖ which 

granted funds for the realization of sites for nomads in their territory 

(relatively few campi were realized, either for lack of capability and/or 

political will, and/or for the protests of the local population). An Italian 

version of the ‗sites for nomads‘ promoted by the English Caravan Sites Act, 

or of the French settlements for the gens du voyage, campi are based on the 

controversial equation gypsy (or in our case zingaro) = nomad.  

The sites, at first thought as ethnic camping sites, rapidly turned into 

bidonvilles where ‗nomads‘ began to dwell rather permanently (many of the 

‗nomads‘ where indeed sedentary), although suffering the precariousness of 

such temporary solution. As denounced by activists, scholars, politicians and 

many NGOs, the policy of the Italian campi nomadi is a complete failure; 

nevertheless, just like the imagery on which it is grounded the paradigm of 

the campi presents the character of a doxa : in Italy campi are considered, 

without doubts, the only feasible places for the ‗allotment‘ of the zingari.  

Legal campi are slums: usually, they are provided with water, electricity and 

containers for wastes. Still, it would be hazardous to define the overall 
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conditions as dignifying: the old generation of campi are expanses of shacks 

and trailers placed on the rough ground (thus, mud in winter, dust in 

summer), infested with rats; the new generation (which, according to 

institutions, should be the most ‗advanced‘ and ‗efficient‘ solution in the 

management of rom presence) are clusters of containers disposed on parallel 

rows; containers get ruined easily and, just like trailers, are ovens in summer 

and freezers in winter. 

Campi are devices underlining and reproducing segregation of their 

inhabitants from the rest of society; rom are treated as an unconfortable 

surplus of humanity, a sort of social waste (Piasere, 2006). The settlements 

are situated along railways or channels, in (former) dumps and every sort of 

place no Italian would choose to live in. Many campi are physically cut out 

from the surroundings, at the outskirts of the cities or directly outside them, 

where transport is a problem. Just like the old ghettos for jews, campi are 

surrounded by an enclosure such as a net or a wall; they have only one 

entrance, often controlled by the personal (gağé ) in charge of the 

management of the campo. In the latest times, video-cameras have been 

placed in strategic points of some campi. It is never clear whether rom should 

be protected from the outside world or, vice versa, it is the outside world 

that has to be protected from the zingari; or, moreover, whether rom have to 

be protected from themselves. What seems clear, is that rom are accepted in 

the city as long as they remain out of it! 

Life in a campo, especially the new ones, is strictly regulated. Just to 

mention few of the rules roma must usually follow in the settlements, there 

is a fee for space, water and electricity; restrictions to the movements outside 

the settlements; forbiddance to the realization of stable dwelling solutions, 

such as building masonries; prohibitions to set fires; restrictions or 

prohibitions to the use of alcoholics, restrictions-controls-forbiddance to the 

visits in the settlements paid by externals, even in the case of relatives. This 

behavioural code is imposed to the inhabitants and must be peremptorily 

respected; the breaking of the rules usually implies the expulsion from the 

settlement.  

Saletti-Salza (2003) speaks of the campi in terms of ―spaces of social 

imposition and of access to rights‖ (p.53, my translation). We might say, they 

imply a sort of blackmail: their inhabitants would trade their inclination to 

disobedience with ‗privileges‘ such as a legally recognized residence, 

documents -first of all visa -, children schooling, facilities. In this perspective, 

the campi nomadi seem to evoke Foucault‘s (1984) descriptions of the Hôpital 

général. We might recognize the campi nomadi as a device of microphysics of 
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power which, starting from the bodies of the inhabitants and the spaces in 

which those bodies move, aim to discipline also their ‗savage‘ minds. Living 

in the campi, indeed, zingari would learn to work and to live side by side 

without conflicts, to carry on collective projects and to provide re-

presentatives in the interlocution with authorities; to take care of spaces as 

well as of persons (not breaking facilities, keeping spaces and persons clean 

and tidy –according to our conception of hygiene)…in other words, in the 

authorized settlements the progressive instances of civil society would 

recognize the possibility to re-insert zingari into the rules of civil life.  

Along with the ‗active‘ policy of the campi nomadi attrezzati e autorizzati 

(authorized settlement with facilities), authorities carry on an ambiguous 

‗passive‘ policy; basically, this consists in the officious acceptance of 

spontaneous settlements. The attitude of authorities in front of these realities 

can be summarized as the following: the more spontaneous the settlements 

(thus, less subject to institutional regulations and controls) and the more 

situated in central and visible areas, the lower the level of acceptance. 

Usually, authorities ignore the settlements and their  inhabitants (even when 

the living conditions are desperate), just as if they did not exist; the only 

institutional presence are police forces. Then, from time to time, according 

to political or economic opportunism, authorities wake up: in case of 

benevolence –very seldom- they provide basic facilities, as some chemical 

‗wc‘ and some container for rubbish (which by the way get rapidly full but 

are rarely emptied); some settlements, with time, have been even legalized; 

much more often, instead, authorities‘ intervention means only repression, 

whose final act is the eviction of the inhabitants (seldom displaced -without 

any participation in the decisions- to some other campo nomadi), the razing of 

the settlement to the ground and the final disinfection of the territory.    

Responses 

Now we come to the question of the responses: despite some ideas largely 

shared even among scholars, rom are all but passive receptors of  the policies 

of the gağé. In the following pages I will try to show that romà seem to dwell 

relatively autonomously, bypassing the constraints imposed by majority 

society and altering the expected results of institutional dwelling policies.  

For example, it should be noticed that the ghetto-character of the campi 

nomadi does not result in the complete segregation of their inhabitants: the 

families of xoraxanè romà are indeed deeply rooted in specific territories, 
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where they produce and maintain strong ties with the local population. Such 

rootedness it should be underlined, results from romá‘ ability to create 

networks, rather than from any project of integration promoted by 

institutions.  

Moreover, on regard of the legal settlements, I agree with Saletti-Salza 

(2003) when she notices that   ―the social and familial organization of romá 

and sinti brings to a transformation of the dimension of the dwelling spaces, 

from anonymous and institutional to familial [...]Campi nomadi acquire an 

internal organization which is not responding to an institutional project nor 

is subject to external control‖ (p.53-4, my translation). In other words, 

people and their histories connote a territory much deeper than the 

architect‘s project; so that the definition of a campo as it is imposed by 

authorities is neutralized by the definitions produced by its inhabitants and 

their everyday practices of such space: a campo is recovered as a romanó place, 

re-humanized or - we might say- románized, since what romà really seem to 

refer to in everyday life are not the rules of the gağè.   

To leave a campo is something quite frequent if you are a rom. It often 

happens to be expelled for not attaining to some rule: because you were 

drinking a lot during the celebration of Ğurğevdan –S. George‘s day, the 6th 

of may - or after finding that your son has been imprisoned; because you 

entered a quarrel with your neighbour or because you continue lighting fires 

to extract copper from scrap electricity cables; because you left your place 

for too long or because your visa expired. You leave a campo also because 

you can‘t stand anymore the despotic management of the gağó running the 

settlement, or the abuses of power of the ‗chief‘ of the settlement (the rom 

representing the community in front of the authorities); you move to avoid 

an escalation of violence after a quarrel, to remain close to your father who is 

leaving the settlement after a quarrel, or simply because your cousin lives in a 

spontaneous settlement where ―life seems to go quite well‖. In other words, 

romà keep on ‗disobeying‘: they do not seem to be really submissive to the 

‗blackmail of the campo‘  (mentioned above); instead, it seems that gestures 

and practices ascribable to a romanò horizon still detain more importance 

than maintaining a place in a campo.  

It should be noticed that, anyway, the majority of rom population does 

not live in a campo attrezzato e autorizzato. Much more common are the 

spontaneous settlements, basically illegal occupations of the soil left free by 

the gağé, composed by clusters of shacks, trailers, caravans, and tends, with 

no water, light or any facility. Legal or not, campi are seldom conceived as 

long-term solutions by their inhabitants: because -as mentioned above- campi 
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(especially but not only the irregular ones) are always passible of being razed 

by authorities. Besides, we have to keep in mind that a campo nomadi is all but 

the ideal habitative solution (if not in the eyes of the gağè  who decide what is 

right and what is wrong for the zingari/nomads): the xoraxanè romà I know, 

even those maintaining nomadic strategies and considering themselves as 

nomads, do not disdain the idea of having a houses. 

 Many families of xoraxané romá in Rome, at the moment, perform a sort 

of habitative ecleptism. The ‗landscape‘ of their presence in Rome embraces 

indeed different scenarios: romà rely on the system of the already existing 

settlements, legal and illegal, of which some are inhabited by ‗their romá‘ –i.e. 

belonging to their social network- and others by other rom groups –es-

pecially Romanian roma; romà sometimes dwell in houses, legally rented or 

illegally occupied, but it is quite a rare situation. More often, romà use the 

small interstices of urban landscape developing in the middle of the spaces 

of the gağè , such as isolated parking lots for their caravans and/or green 

areas where they plant their tends in the night - hiding them during the day; 

sometimes, they even dwell areas full of vehicles of the gağè , where they can 

camouflage their presence in the bustle of urban traffic.  

Romà tend live in a territory adopting mobility and dispersion: their social 

structure is pretty agile, putting single domestic units in the condition to 

suddenly gather and, with the same ease, to vanish again. Mobility and 

dispersion allow romà to diminish the visibility of their presence, and thus to 

maintain low the pressure they may create on the territory, on the one hand; 

to avoid/manage internal conflicts provoked by forced cohabitation between 

families (as it happens often in the campi), on the other hand.  

Of course, we might define such strategies as a forced adaptation to the 

closures operated by authorities; but this would mean to underestimate the 

active and creative responses of the romà. Those living outside the channels 

provided by institutions are not barely ‗wastes‘ of the ambiguous projects of 

integration brought on by institutions. 

The living conditions of the illegal dwelling solutions (settlements, 

parking lots, occupied apartments, green areas) are extremely harsh: rom are 

exposed to the inclemency of weather, the continual threat of police 

controls, eviction, mistreatments, expulsions, and/or to the changing moods 

of the local population. However, romá already detain an expertise in 

managing the relations with the gağè and know how to turn such relations 

into resources; besides, they can choose more autonomously the location of 

their dwellings, thus avoiding completely isolated places (indeed, a 

considerable amount of illegal campi, as the settlements on the banks of the 
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Roman rivers, penetrate into the city up to the outskirts of its central areas); 

besides, the organization of space and life in spontaneous settlements, less 

constrained by institutional definitions, mainly responds to internal 

mechanics.  

In other words, rom choices in terms of dwelling solutions follow romanì 

pragmatics rather than just the costraints of Italian society. The choice of 

remaining outside the legal campi nomadi finds its reason in the consciousness 

that the more rom are involved in the channels of aid, acceptance and inte-

gration proposed by institutions, the more they are subject to devices of 

dominion; the more they accept to stay in the playground of the gağè , the 

more they have to cope with their hegemonic discourses.  

Conclusions 

The policy of the campi nomadi (whether legal or not), oscillating between 

rejection and heedlessness on the one hand, domination and assimilation on 

the other, basically reflects a horizon of non-acceptance of diversity. But the 

discourses –in a Foucaultian acception- of ‗de-ziganisation‘ (de-gypsyfication) 

of the territory seem to have forgotten that romá are not passive and 

resigned. Romà seem able to re-elaborate authorities‘ attempts to bridle 

zingari/nomads into a subaltern position; they also transform such policies 

into a resource for their own survival strategies; finally, romà seem to know 

that, sometimes, to stay out of the playground offered by the gağè  may even 

be relatively convenient.  

In this perspective, the choice of a campo nomadi represents one of the 

many responses each family can produce. What seems clear is that romà‘ 

dwelling strategies respond rather to a romanì logic than to the costraints 

imposed by majority society.   

The ecleptism of the romà, their mobility as well as their social 

organization describable as a sort of ―dust structure‖ (Piasere, 1991), allow 

each family to live in proximity of the gağè and to develop individual 

networks in the territory, to have access to public fountain and light, and 

bars, shops, supermarkets, call centers, cinemas...); at the same time, main-

taining a light presence and avoiding to provoke in local population the 

sensation of an invasion.   

The challenge romá pose to the hegemonic vocation of majority society 

comes therefore from their simple presence and persistence, result of a 

plurality of strategies adopted by different groups and different families in 
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different contexts. These strategies seem to be succesful, since rom are all 

but expelled, neutralized or ‗defeated‘: whether inside or outside the spaces 

(in this case dwelling spaces) proposed/imposed by authorities, romá wriggle 

out of the nation-state‘s continual attempts to dominate and marginalize 

them, or reject and segregate them; and, instead, succeed in maintaining a 

certain autonomy in the management of everyday life.  

References 

Asseò, H. (1989). Pour une histoire des peuple-résistance. In P. Williams 
(Ed.), Tsiganes: Identité, evolution (pp. 121-7). Paris: Syros. 

Foucault, M. (1984). Madness and civilization. A history of insanity in the 
age of reason. In P. Rabinov (Ed.), The Foucault reader (pp. 123-62). New 
York: Pantheon Books. 

Herzfeld, M. (1987). Anthropology through the looking-glass. Critical ethnography in 
the margins of  Europe. Cambridge: University Press. 

Padiglione, V. (1994). Andare a manghèl. Osservazioni sull‘identità zingara. 
Ossimori, 4, 43-8.   

Piasere L. (1991). Popoli delle discariche. Saggi di antropologia zingara. Roma: 
CISU. 

Piasere, L. (2006). Che cosa è un campo nomadi. Achab, 8, 8-16. 
Sacco, R. (2004). Fate la carità. Osservazioni sul manghèl tra i xoraxanè romà 

i Lecce. In L. Piasere & C. Saletti-Salza (Eds.), Italia Romanì vol. IV (pp. 
210-219). Roma: CISU.  

Saletti-Salza, C. (2003). Bambini del ―campo nomadi‖. Romá bosniaci a Torino. 
Roma: CISU. 

Saviano, R. (2006). Gomorra. Viaggio nell‘impero economico e nel sogno di dominio 
della camorra. Milano: Mondadori. 

 
 

 

 



 



 

Huldumannstyppi og næmar konur 
 

Sigurjón Baldur Hafsteinsson 

 

„Álfur, álfur er tillinn á þér hálfur?― 

(Óskar Jónasson, Sérsveitin Laugarnesvegi 25, 1990) 

 

Á undanförnum áratugum hefur farið fram róttæk endurskoðun á hlutverki 

og starfi safna víða um heim. Endurskoðunin hefur snúist um forsendur og 

takmörk söfnunar og hvernig eigi að miðla þekkingu. Hlutir eru ekki lengur 

taldir fela í sér algilda og eðlislæga merkingu, heldur breytast. Þetta endurmat 

hefur orðið til þess að eldri söfn hafa þurft að endurmeta stöðu sína og ný 

söfn hafa litið dagsins ljós. Ástæðurnar fyrir þessu endurmati má rekja til 

ýmissa áhrifavalda. Miklar efasemdir hafa verið meðal kvenna og minni-

hlutahópa um réttmæti kennivalds safna sem þau hafa tekið sér í söfnun 

gripa og ekki síst í því að sýna og túlka þá. Stjórnvöld hafa jafnframt gert 

kröfu um að söfn sýni meiri menningarlegri ábyrgð með því að endur-

skilgreina hlutverk sitt og ekki síst í ljósi þess að stjórnvöld hafa ýtt undir 

samkeppnissjónarmið á menningarsviðinu. Rafræn tækni hefur einnig grafið 

undan gildi hluta frá því sem áður var, þar sem spurt er hvort nauðsynlegt sé 

að tefla fram hlutum í sýningum safna eins og áður (Knell, 2007; Witcomb, 

2003). Hér á landi hefur endurmatið grafið undan gildi hluta og sjást merki 

þess í umræðunni um söfn og efnislega muni (Gunnar Þór Bjarnason, 2005; 

Katla Kjartansdóttir, 2005; Ward, 2009). Sömu sögu má segja um opinbera 

stefnu stjórnvalda í málefnum menningarinnar á undanförnum áratug, en í 

skýrslu fyrrverandi menntamálaráðherra, Tómasar Inga Olrich er því haldið 

fram að íslensk menning sé að stórum hluta óefnisleg. Í skýrslunni er því 

haldið fram að „Íslenskur menningararfur [sé] ekki mjög sýnilegur. Hann er 

einkum fólginn í listrænum og bókmenntalegum verðmætum og 

vísindastarfsemi.― (Tómas Ingi Olrich, 2001, bls. 17). Þessu þarf að breyta að 

mati skýrsluhöfundar. Ekki eru allir sammála þessu mati. Agnes Stefánsdóttir 

og Kristín Huld Sigurðardóttir (2006) eru svo undrandi á tali Tómasar um 

„óefnisleika íslenskrar menninga― að þær spyrja:  
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Búum við ekki í sama landinu, þau sem sömdu skýrsluna og við sem 

vinnum í fornleifageiranum? Sjá þau virkilega ekki fornleifarnar eða getur 

það verið að við sem vinnum í fornleifageiranum höfum brugðist og 

ekki náð eyrum þjóðarinnar í miðlun upplýsinga um fornleifar? (Agnes 

Stefánsdóttir og Kristín Huld Sigurðardóttir, 2006, bls. 103).  

 

Í skýrslunni er því einnig haldið fram að „íslensk nútímamenning [sé] í mikilli 

deiglu― og að það skapi vandamál við að „draga upp sannfærandi mynd af og 

kynna þess háttar menningardeiglu.― (Tómas Ingi Olrich, 2001, bls. 17).  

Í þessu samhengi ræði ég sérstaklega typpi í krukku sem sagt er að sé af 

huldumanni og er í eigu Hins íslenska reðasafns á Húsavík. Sigurður 

Hjartarson, stofnandi og eigandi safnsins, segir í blaðaviðtali að typpið sé 

„þeirrar náttúru að karlmenn sjá hann yfirleitt ekki og aðeins sumar konur. 

Og þær konur sem eru svo næmar að sjá hann, þeim ber yfirleitt saman um 

stærð og lögun.― (Jóhannes Sigurjónsson, 2004, bls. 3). Ég leitast við að 

skoða huldumannstyppið annars vegar út frá því endurmati sem átt hefur sér 

stað meðal safna hér á landi. Það endurmat verðum við að skoða í samhengi 

við menningarpólitískar áherslur sem lagt hafa til gagngera endurskoðun á 

virði efnislegrar menningar. Ég hef sérstakan áhuga á að ræða þær kyngerðu 

forsendur og takmörk sem söfnum eru sett sem einblínt hafa á söfnun 

efnislegra hluta. Hins vegar geri ég tilraun til þess að ræða hvernig endur-

matið hefur kallað eftir lýðræðislegri þátttöku safngesta í að meta virði og 

merkingu „hluta― á söfnum. Ég hef því áhuga á að kanna hvernig typpi af 

huldumanni vekur spurningar um gildi efnislegra hluta. Ég mun ræða þessi 

atriði út frá tilraunum Hins íslenzka reðasafns til þess að varðveita, miðla og 

þar með um leið efnis- og kyngera óefnislega menningu Íslendinga.  
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Mynd 1. Huldumannstyppið í krukku. Aðeins næmar konur sjá typpið. 

Hið íslenzka reðasafn 

Hið Íslenzka reðasafn safnar, sýnir og fræðir gesti safnsins um reði af 

íslenskum spendýrum. Safnið opnaði í Reykjavík 23. ágúst 1997 í 60 fermetra 

bakhúsi við Laugaveg 24. Safninu var lokað í Reykjavík í byrjun apríl 2004 og 

flutti það til Húsavíkur, þar sem það var opnað 21. maí 2004. Stofnandi og 

eigandi safnsins er Sigurður Hjartarson sagnfræðingur, en hann hóf söfnun á 

reðum árið 1974 sem tómstundagaman þegar nokkrir félagar hans gáfu 

honum fjögur eintök af nautsreðum.  Safnkostur og gestafjöldi hefur smám 

saman verið að aukast frá stofnun safnsins. Safnið á í dag um 300 eintök af 

reðum og reðurhlutum og er stærsta eintakið yfir 170 sentimetra langt eintak 

af búrhval. En það er svo sannarlega, eins og einhver erlendur blaðamaður 

orðaði það „a real moby dick‖ (―Definitely the full mounty‖ 1998).  

Reðirnir eru sýndir í krukkum fylltum af formalíni eða alkahóli, 

uppstoppaðir á sigurskjöldum eða sýndir á myndum eða í sýningarskápum 

s.s. eins og reðurbein. Ekkert mannlegt eintak er á safninu fyrir utan forhúð 

og tvö eistu. Safnið á í dag fjögur fyrirheit frá innlendum og erlendum 

reðurgjöfum sem hafa ánafnað safninu sín eintök. Safnið safnar einnig því 

sem við getum kallað ´reðurminjum´ (phallobilia) og er að finna í safninu 

mynd af umskurði Krists frá 18. öld og snuð í líki reðurs. Safninu er skipt 

upp í þrjár deildir: íslenska deild, þjóðfræðideild og erlenda deild. 
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Huldumannstyppið sem einungis „næmar konur‖ sjá, að sögn reðurstofu-

stjórans er á þjóðfræðideild safnsins. Það er ekki eini „hluturinn― á íslensku 

safni sem rekja má til álfa, en líklega sá persónulegasti! 

(Kyn)lífið með huldufólki 

Í nokkrum minjasöfnum á Íslandi má finna gripi sem sagðir eru gerðir af 

álfum. Í Byggðasafninu að Skógum eru þrír hlutir frá Árkvörn í Fljótshlíð 

sem tengdir eru huldufólkstrú; greiða, skæri og silfurprjónn (laufaprjónn). 

Hlutirnir eru frá því um 1900 og voru í eigu Þórunnar Jónsdóttur. Á Minja-

safni Austurlands er varðveittur hökull úr Hofteigskirkju sem sögur segja að 

komi frá huldumanni í Mælishól. Er hann sagður legkaup fyrir jarðneska 

konu sem dvaldi hjá honum um árabil í hulduheimum, en var uppalin á 

Jökuldal. Svokallaðan „Álfahökull― frá  Haga er að finna á Þjóðminjasafni 

Íslands (Árni Björnsson, 1994), einnig „Álfkonudúk― sem er frá Burstarfelli 

(Kristján Eldjárn, 1994) og „álfkonupott―.  Því má svo bæta við að í 

Goðdalakirkju í Skagafirði er að finna silfurfesti sem sögð er vera frá 

huldufólki komin (Guðmundur Hagalín, 1954). En gripirnir eru ekki einu 

vísbendingarnar um ágætt samlífi huldufólks og mennskra. Í þjóðsögum má 

finna sagnir af mun persónulegri kynnum dauðlegra karlmanna og kvenna 

sem Guðrún Bjartmarsdóttir hefur kallað „amorsleiki í álfheimum.―  

(Guðrún Bjartmarsdóttir, 1982, bls. 327). En í sögunum áttu huldukonur í 

kynlífssambandi við karlmenn og einnig áttu huldumenn samræði við konur 

úr mannheimum. Með sumum þeirra áttu konurnar börn eins og í sögunni 

um Sólveigu frá Kaldárhöfða sem féll í faðm forkunnar fríðs álfs og eignaðist 

með honum barn (sjá Jón Árnason 1980). 

Samlífi íslenkra kvenna og huldumanna á sér ekki eingöngu stað á sviði 

þjóðsagnanna heldur einnig á sviði listarinnar. Árið 2005 gaf Hallgerður 

Hallgrímsdóttir myndlistarkona út bókina Please yourself: Sex with the Icelandic 

invisibles  þar sem hún gerir kynferðissambandi mennskra kvenna og karla við 

álfa að viðfangsefni. Á einum stað segir hún til dæmis að álfar elski kynlíf og 

að það sé eitt helsta áhugamál þeirra (Hallgerður Hallgrímsdóttir, 2005, bls. 

4). Í bókinni lýsir  hún nokkrum tegundum álfa eins og Jökulgikkjum og 

vatnakossum. Um Vatnakossa segir hún að þeir sér sérstaklega rómantískir 

og hægt sé að finna fyrir þeim í vatni (Hallgerður Hallgrímsdóttir, 2005). Af 

þessari upptalningu má sjá að ósýnilegi heimur huldumanna skilur oft eftir 

sig efnislegar heimildir í mannheimum, hvort sem það eru sýningagripir á 

söfnum, börn eða óræðar og kitlandi tilfinningar í húðinni. 
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Ósýnileiki kynjaðrar menningar safna 

Söfnun og sýning efnislegra hluta hefur oftar en ekki verið á forsendum 

karlmanna og á kostnað kvenna. Það er þó mikilvægt að taka það fram að sú 

vitund hefur fyrst og fremst snúið að sýningum safna. Söfn hafa því sýnt 

efnislega hluti en ekki með kynjuðum formerkjum. Í þeim skilningi hafa 

hlutir safna verið sveipaðir þagnarhjúp sem líta má á að endurspegli 

takmörkun safnastarfs. Takmörkunin birtist á ýmsan hátt. Fyrst er hægt að 

nefna söfnunarstefnu safna (listasafna, náttúrugripasafna, menningar-

minjasafna) sem miða að því að safna til sín hlutum sem þykja á einhvern 

hátt verðmætir. Sú stefna sem hefur verið framfylgt í söfnun hefur verið 

mótuð og stjórnað að mestu af karlmönnum allt frá því að safnastarf hér á 

landi fór að mótast upp úr miðri 19. öld (Skúli Magnússon, 2004). Í öðru lagi 

hefur val á hlutum sem þykja merkilegir og settir inn á söfn í yfirgnæfandi 

meirihluta verið búnir til eða notaðir af karlmönnum. Í þriðja lagi hefur það 

samhengi sem hlutirnir hafa verið settir í eða sýningargerðirnar markast af 

karllægum gildum og viðmiðunum. Í fjórða lagi hafa ofantalin atriði haft það 

í för með sérað safnfræðsla og umræður um þá hluti sem söfn varðveita 

markast af karllægri túlkun. Þessi kynjaða menning safna var ekki gagnrýnd 

opinberlega framan af tuttugustu öldinni, þrátt fyrir að kenningar femínista, 

og síðar kynjafræða, hafi skotið rótum hér á landi á áttunda áratugnum.   

 Í dag hefur kynjuð vitund gagnvart hlutum hins vegar rutt sér til rúms 

innan safna. Elisabeth Ward heldur því til dæmis fram að sýning Þjóðminja-

safnsins „Þjóð verður til― sem opnuð var 2004 hafi verið gerð til höfuðs 

kynjaðri slagsíðu á sýningargerð meðal íslenskra safna (Ward, 2009).  Þar 

með hafi sýningarnefndinni verið upp á lagt að „leiðrétta― slagsíðuna með 

því að fjalla um konur í textalegum upplýsingum um sýninguna (og í 

sýningarskrá) og með vali á hlutum sem settir eru á sýninguna sjálfa.  

 Stofnun Hins íslenska reðasafns má líta á sem skref í þá átt að takast 

á við takmörkun safna, með því að vekja máls á kynjaðri menningu 

Íslendinga. Með safninu varð kynjuð menning efnislegrar og óefnislegrar 

menningar að sérstöku viðfangsefni. Kvennasögusafn Íslands, sem stofnað 

var árið 1975, hafði til að mynda kynjaða áherslu gagnvart söfnun efnislegra 

muna sem tengjast sögu kvenna, en frá upphafi lagði safnið hins vegar 

áherslu á söfnun prentheimilda (Erla Huld Halldórsdóttir, 1997).  Það eitt að 

HÍR safnaði reðum og reðurminjum kynjaði safnastarf hins vegar með meiri 

afgerandi hætti en áður, enda oft sett sama sem merki milli kyns og kynfæris 

(Friedman, 2002). Safnið einbeitir sér að því að safna efnisminjum úr ríki 

spendýra og má líta á þær tilteknu minjar sem staðfestingu á samfélagslegu 
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gildi safna sem vettvangs feðraveldis og gagnkynhneigðs kyngervis karla, sem 

talið er að einkenni íslenskt samfélag  (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir 

1989).  

Þetta er mjög athyglisvert í ljósi þess að femínisk gagnrýni á íslenskt 

samfélag síðustu áratuga hefur beinst að táknrænum og samfélagslegum 

formgerðum karllægra gilda. Stofnun safnsins var hins vegar ekki mótmælt 

eins og sumir hefðu ef til vill búist við. Þvert á móti var því fagnað í 

fjölmiðlum og hafa opinberir aðilar stutt safnið með fjárstyrkjum. Þetta vakti 

athygli erlends blaðamanns, sem heimsótti safnið fljótlega eftir að það var 

opnað, en hann greindi frá styrkveitingu Reykjavíkurborgar til safnsins á 

sama tíma og borginni var stjórnað af stjórnmálamönnum sem staðið höfðu 

framarlega í kvennréttindahreyfingunni. Þó svo að lítið hafi farið fyrir 

opinberri umræðu um safnið meðal femínista verður að skoða stofnun HÍR 

sem hluta af þeirri femínisku gagnrýni sem beint var að íslensku samfélagi, 

þar sem safnið vekur máls á þeirri ókynjuðu menningu sem verið hafði við 

lýði í íslensku safnastarfi. En það má einnig líta á stofnun HÍR sem hluta af 

róttækri kerfisbreytingu sem orðið hefur á stjórnkerfi menningarinnar á 

síðustu tuttugu árum. Stjórnkerfið og stefna opinberra aðila í menningar-

málum var endurmetið. Menningarstefna nýfrjálshyggjuríkisstjórna frá 1991 

miðaði að því að minnka ríkisafskipti og leita leiða til að virkja einstaklings-

framtak og styrkja menningarstarf sveitastjórna. Þetta þýddi í raun afnám 

miðstýringar á menningarsviðinu og þar með aukna valddreifingu (Tryggvi 

Þórhallsson, 1994).  

Það eru ekki nema 40 ár síðan lögreglan í Reykjavík sagði klámritasölum 

stríð á hendur fyrir að dreifa slíkum ritum. Í dag er hægt að kaupa þau á 

hvaða bensínstöð sem er. Það er vísbending um breytingar í átt til aukins 

frjálsræðis sem hafa átt sér stað opinberlega gagnvart nekt og sérstaklega 

kynfærum. En það breytir því ekki að nekt, kynfæri og kynlíf er enn talið 

viðkvæmt svið hvort heldur sem er hjá dýrum eða mönnum. Náttúru-

gripasöfn í landinu gera almennt lítið úr þætti kynfæra eða æxlunar hjá 

dýrum. Að safna kynfærum spendýra er álitið sérstakt, en að sýna þau 

kynfæri opinberlega er vettvangur laganna þegar kemur að „lifandi― mann-

legum eintökum. Hægt er að handtaka karlmenn sem sýna kynfæri sín á 

almannafæri og geta átt yfir höfði sér ákæru fyrir kynferðislega áreitni.  

Stofnandi  og eigandi HÍR hefur þurft að fást við þá spurningu hvort safnið 

sé klámsafn sem er vísbending um þá skoðun að safnið starfi á viðkvæmu 

sviði.. Af þessum dæmum sést hvernig HÍR fæst við að sýna efnislega hluti 

menningarinnar sem þykir vandmeðfarið og hefur að einhverju leyti verið 

hulið.  
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Hulan sem umlykur söfnun á reðum og sýningar á þeim er athyglisverð, 

en safnið hefur gert sér mat úr henni með margvíslegum hætti. Sem dæmi 

hefur það reynst þrautinni þyngri að eignast mannlegt eintak sem hefur 

samhangandi reður og pung. Safnið á í dag hluta af reðum eða forhúð og 

eistu sem safninu hafa verið gefin. Fjórir karlmenn hafa ánafnað safninu reði 

sína eftir sinn dag og er líklega þekktastur þeirra Páll Arason, en íslenskir 

fjölmiðlar hafa verið duglegir við að birta við hann viðtöl í tengslum við 

þessa væntanlegu gjöf hans til safnsins. Það er eftirtektarvert að HÍR hefur 

gert sér mat úr þessum eiðfestu yfirlýsingum með þeim hætti að reðirnir séu 

væntanlegir til safnsins. En á meðan þeir eru ekki efnislega komnir í safnið 

eru þeir til sýnis með ýmsum hætti. Reðurinn „Elmo― sem bandaríkja-

maðurinn Stan Underwood hefur ánafnað safninu er sýndur hangandi neðan 

úr núverandi eiganda sínum á ljósmynd, ásamt gúmmímóti sem gert var af 

typpinu. Reðurinn af Páli Arasyni er „sýndur― á annan hátt á safninu, en þar 

hefur verið smíðaður kassi utan um þvagflösku og ofan á kassanum er miði 

sem á stendur að þetta sé „Framtíðarlegstaður Páls Arasonar.― Hér er það 

gestsins að ímynda sér typpið innan í flöskunni.  

 

 
 

Mynd 2. Þvagílát fyrir karlmenn hefur hér fengið nýtt hlutverk. Gestir eiga að 

ímynda sér hvernig typpið af Páli Arasyni muni líta út í ílátinu.  

Að eftirláta gestinum að taka þátt í hlutgervingu typpisins (þ.e. að ímynda 

sér það eða „sjá það fyrir sér―) er hluti af því endurmati sem minnst var á hér 

í upphafi um efnislega gripi og gildi þeirra. Á sama tíma og efnislegir hlutir 

hafa misst sitt algilda eðli frá fyrri tíð hefur að sama skapi dregið úr kenni-

valdi safna á sviði þekkingar og söfn farið í ríkari mæli en áður að höfða til 
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gestsins og þátttöku hans í að gefa hlutum merkingu (Hooper-Greenhill, 

1992). Í blaðaviðtölum, þar sem Sigurður Hjartarson er spurður út í 

huldumannstyppið, leggur hann áherslu á að það séu konur sem sjái typpið 

en ekki karlmenn. Þó svo að þetta sé sagt af augljósri gamansemi (sem er 

ríkur þáttur í starfi safnsins) er konum gefinn atbeini fram yfir karlmenn og 

þær sagðar búa einar yfir þekkingu sem er tekin alvarlega á Íslandi svo sem í 

vegagerð (Arnar Árnason, Sigurjón Baldur Hafsteinsson og Tinna Grétars-

dóttir, 2007; Valdimar Tryggvi Hafstein, 2003).  

En þessi þátttaka gestsins í að efnisgera huldumannstyppið má einnig líta 

á sem lið í menningarstefnu nýfrjálshyggju sem lagði ríka áherslu á ein-

staklingsframtak og endurnýjaða sýn á möguleika menningarinnar. Þeirri 

stefnu var ekki síður beint að þeim safnastofnunum sem fyrir voru. Þar var 

farið fram á að  þær kæmu til móts við breyttar áherslur og breytta tíma. 

Efnislegir hlutir eða gripir safna voru með öðrum orðum orðnir þátttakendur 

í þeirri kerfisbreytingu sem fólst í því að endurmeta bæði stjórnkerfi 

menningarinnar og um leið menninguna sjálfa. Þá merkingu sem efnislegum 

hlutum hafði verið fengin áður átti að endurmeta og gefa nýtt gildi. Heiti 

sýningarbæklings Þjóðminjasafnsins með sýningunni „Þjóð verður til― lýsir 

þessari breytingu ágætlega en hann nefnist Hlutavelta tímans.  Með orðinu 

hlutavelta er verið að leika sér með bæði endurskoðunina á gildi og merkingu 

hluta í eigu safnsins en um leið afstætt (fjárhagslegt) virði hans.  

Huldumannstyppið vekur upp spurningar í ætt við þessar vangaveltur: Er 

verið að gera grín að safngestinum? Er einhver „gripur― þarna í krukkunni? 

Typpið hefur því valdið nokkrum heilabrotum eins og kemur fram í vanga-

veltum Þórunnar Valdimarsdóttur um huldumannstyppið. Eftir að hafa séð 

sænskan sjónvarpsþátt, þar sem sagt er frá huldumannstyppinu,  spyr Þórunn 

sig:  

 

„Hver vissi að eitthvað það [sic] hefði gengið á milli manna og álfa sem 

varð til þess að svona álfalíffæri komst í manna hendur? Er það af lifandi 

álfi? Náði tippasafnarinn því sjálfur með ofbeldi eða er gömul ástarsaga 

manns og álfs falin þarna að baki? Leyfa álfar krufningu og sundurbútun? 

Gefa þeir slíkt líffæri?― (Þórunn Valdimarsdóttir, 1996).  

Niðurlag 

Efnisleg menning hefur verið svið íslenskra safna frá því um miðja 

tuttugustu öld (Skúli Magnússon, 2004) og hafa fjölmörg söfn víðsvegar um 
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landið tekið þátt í þeirri varðveislu. Skýrsla menntamálaráðuneytisins frá 

árinu 2001 kom því safnmönnum og fornleifafræðingum verulega á óvart, 

þar sem því er haldið fram að íslensk menning sé að stórum hluta til 

óefnisleg. Til þess að skilja þessa gjá milli óefnislegrar og efnislegrar 

menningar er mikilvægt að horfa til menningarpólitískrar stefnu yfirvalda 

(bæði ríkis og sveitarstjórna)  sem lögð var fram á tímabilinu 1991 til 2009 að 

endurskilgreina þessi mörk í pólitískum tilgangi. Sýning Hins íslenska 

reðasafns á huldumannstyppinu er hins vegar dæmi um atbeina Sigurðar 

Hjartarsonar og safns hans í endurskilgreiningu á virði íslenskrar menningar, 

sem fléttar saman því efnislega og óefnislega.   
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Í augum hundsins speglast hugsun 
eigandans 

 
Sveinn Eggertsson 

 

Í þessari grein er staða hunda í samfélagi manna skoðuð útfrá þeim yfir-

ráðum sem fólk hefur yfir dýrunum og þeirri afstöðu, jákvæðri eða 

neikvæðri, sem fólk hefur til þeirra. Þau vandamál sem koma upp í sam-

skiptum manns og hunds eru rædd og lagt til að slík vandamál megi að miklu 

leyti rekja til þess að eigendur hunda skortir þekkingu til að halda dýrin. Slíkt 

þekkingarleysi er hér sett fram sem mannhverfa og þeirri afstöðu er líkt við 

þjóðhverfu í samskiptum fólks af ólíkum menningarlegum toga. 

Mannfræðingar hafa fjallað þó nokkuð um dýr í skrifum sínum, en 

yfirleitt hafa þeir þá beint athyglinni að veiðidýrum manna eða öðrum dýrum 

sem fólk hefur framfærslu af. Dýr, sem eru félagar mannsins (companion 

animal) eða gæludýr (pet), hafa fengið mun minni athygli. Að hluta er það 

auðvitað vegna þess að í þeim óvestrænu samfélögum, sem mannfræðingar 

hafa lengst af fjallað um, halda menn yfirleitt ekki gæludýr, notagildi dýranna 

er í fyrirrúmi. Táknræn staða dýra í ólíkum samfélögum hefur þó fengið 

mikla umfjöllun (Willis, 1990) og oft er vitnað í Lévi-Strauss um að það sé 

gott að hugsa útfrá dýrum (Tapper, 1988). Settar hafa verið fram tilgátur um 

það hvernig fólk skilgreinir dýr sem hrein eða óhrein (Douglas, 1966), 

munurinn á mönnum og öðrum dýrum hefur fengið nokkra umfjöllun 

(Ingold, 1988) og samskipti Nílóta við nautgripi sína hafa verið vinsæl 

(Coote, 1992; Evans-Pritchard, 1969; Gell. 1999). En náin tengsl manna og 

dýra, líkt og verða í gæludýrahaldi, hafa ekki fengið mikla umfjöllun. Það er 

um margt athyglisvert, þar sem slík dýr eru yfirleitt sögð fullgildir meðlimir 

þeirra fjölskyldna sem halda þau og dýrahaldið ætti því að vera þáttur í 

nútímalegri mannfræði-umræðu um vestræn sifjakerfi þar sem verið er að 

endurskoða hefðbundnar hugmyndir fræðanna um fjölskyldugerð Svo er þó 

ekki (Carsten, 2004; Parkin og Stone, 2004), þrátt fyrir það að félagsleg 

mannfræði eigi rætur sínar í samfélögum þar sem rík hefð er fyrir gælu-

dýrahaldi. Vera má að fræðimönnum þyki óviðeigandi að taka dýrin með í 

myndina vegna þessa að það samræmist ekki þeirri viðteknu venju okkar 
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vestræns og stundum kristins fólks að gera skýran greinarmun á mönnum og 

dýrum. Samkvæmt biblíunni er maðurinn hafinn yfir dýrin (Biblían, 1959) og 

sú hugsun er ítrekuð í áhrifamiklun kenningum Descartes. Þá liggur beint við 

að spyrja hvort ekki megi fjalla um dýr í samhengi við þá umræðu sem verið 

hefur um efnislega menningu undanfarna ásatugi. Þar hafa gæludýr þó heldur 

ekki fengið inni (Appadurai, 1986; Bourdieu, 1984; Miller, 1998, 2002, 2005; 

Woodward, 2007). Enda eru lifandi dýr ekki dauðir hlutir þótt stundum sé 

farið með þau sem slík.  

Umræða um samskipti manna og dýra hefur að mestu leyti orðið sérstakt 

þverfaglegt svið þar sem fræðimenn úr ýmsum greinum, heimspekingar, 

dýralæknar, félagsráðgjafar en aðallega þó sálfræðingar, fjalla um gildi dýra-

halds fyrir fólk, siðferðileg vandamál því tengd og þá oft um réttindi dýranna 

í samfélagi manna (Serpell, 2009). Sú umræða er, þrátt fyrir mikla áherslu á 

siðferðilega afstöðu til dýranna, mjög mannhverf, þar sem grundvallar atriðið 

er hvað dýrin geta veitt fólki mikið félagslega og heilsufarslega (Knight og 

Herzog, 2009; Knight, Vrij, Bardo og Brandon, 2009; Wells, 2009). 

Siðferðilega umgjörð þeirrar nýtingar ber að skoða sem framhald af þeirri 

umræðu um meðferð dýra sem þróast hefur í vestrænum samfélögun 

undanfarnar aldir (Ascione og Shapiro, 2009; Burghardt, 2009; Pelosse, 1981, 

1982; Serpell, 1986). Það er oft erfitt að greina á milli fræðimennsku og 

áróðurs í þeim skrifum.  

Aukin mannfræðileg umræða um dýrahald á þvermenningarlegum nótum 

gæti dregið úr þeirri slagsíðu. En vandamál mannfræðinga og hindrun í að 

fjalla um dýr í nánum tengslum við manninn virðist vera sú að dýrin falla 

ekki sjálfgefið í tiltekinn flokk fræðigreinarinnar. Þetta á sérstaklega við um 

samskipti manna og hunda, en hundurinn er öðrum dýrum nátengdari 

manninum. Hann er talinn hafa þróast út frá úlfum fyrir að minnsta kosti 

14.000 árum síðan (Driscoll, Macdonald og O‘Brien, 2009), sumir telja það 

hafa gerst mun fyrr, eða fyrir um 20-25.000 árum (Miklósi, 2009).  Ein 

tilgátan er sú að úlfar hafi í upphafi sótt í hræ veiðidýra nærri dvalarstöðum 

manna, þeir síðan vanið úlfana til sín og notfært sér það að þeir geltu að 

aðkomumönnum og dýrum og vöruðu þannig við aðsteðjandi vá. Með 

tímanum greindust slíkir varðúlfar manna frá öðrum úlfum og menn fóru að 

verða meira ráðandi um líf þessara dýra, hófu meðal annars að velja saman 

dýr til tímgunar. Við það verður úlfurinn að hundi samkvæmt kenningu 

Driscoll o.fl. (2009). Miklós (2009) telur slíka ræktun hunda hafa þróast fyrir 

5-10.000 árum við það að menn ræktuðu hunda til aðstoðar við veiðar, til 

átaka, til að annast hjarðdýr, sem varðhunda og til dráttar. Í þessum 

samskiptum þróaðist samskiptamáti manns og hunds við tiltekin verk og  



Í augum hundsins speglast hugsun eigandans 529 
 

  

ræktað var undan þeim hundum sem sýndu sérstaka hæfni í að skilja eigendur 

sína og framkvæma þau verk sem þeim voru ætluð. Við þetta þróaðist 

sérstakur hæfileiki hunda til þess að eiga í samskiptum við mannverur, mun 

meiri en taminna úlfa, og einna mikilvægast er talið að hundurinn leitar 

vísbendinga með því að horfa í andlit mannverunnar (Byrne, 2003; Virányi, 

2004; Miklósi, 2009). Miklósi (2009) telur áhugavert að rannsóknir á 

samskiptum tegundanna hafi oft litast af þessari nánd þeirra, rannsakendur 

falli í gryfju manngervingar dýranna eða gefi sér að þeir þekki þau af mikilli 

samveru við þau. Það minnir á gagnrýni á störf mannfræðinga við aðstæður 

þar sem þeir eru mjög vel heima, þeir séu of nærri viðfangsefninu til þess að 

geta greint það á vísindalegan eða fræðilegan hátt. 

Fjölbreytileikinn í samskiptum hunda og manna 

Tuan (1984) hefur sett fram þá tilgátu að gæludýr hafi orðið til við það að 

menn hafi beitt dýr valdi af ástúð, líkt og þegar þeir sveigja ýmsa aðra þætti 

náttúrunnar af alúð inn á svið menningar, fyrst og fremst af því þeir vilja hafa 

á henni stjórn. Þar má nefna skrúðgarða sem dæmi, segir Tuan, og dýragarða. 

Tapper (1988) bendir á svipaða valdbeitingu, að gæludýrin fái nær mannlegan 

sess í borgarsamfélögum við það að vera vönuð eða tekin úr sambandi. En 

það má einnig skoða samskipti hirðingja eða bænda við dýr sín, þar sem 

meiri fyrirhöfn virðist leiða til meiri ástúðar, oft þvert á það hversu 

efnahagslega hagkvæm dýr eru. Meiri samvera með dýrunum virðist auka 

jákvæða afstöðu fólks til þeirra. En hvort sem ástúð fylgir valdbeitingu eða 

öfugt, þá er ljóst að þessir tveir þættir skipta miklu máli í samskiptum manna 

við þau dýr sem þeir halda sem félaga eða sem gæludýr.    

Það má taka mið af kenningu Tuan og tefla saman valdi og ástúð í 

samskiptum hunda og manna líkt og gert er á Skýringarmynd 1. Útkoman er 

að mörgu leyti athyglisverð og gefur vísbendingu um þau fjölbreytilegu 

hlutskipti sem hundar geta fengið í mannlegu samfélagi. Það skal tekið fram 

að myndin sýnir ekki niðurstöðu rannsóknar, hún er fyrst og fremst tæki til 

að skoða hugmynd Tuan nánar og velta því upp á hvaða hátt megi skoða 

samskipti manna og hunda út frá mannfræðilegum sjónarmiðum. 
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Skýringarmynd 1. Samskipti hunda og manna útfrá valdbeitingu og jákvæðri-

/neikvæðri afstöðu 

Jákvæðar ímyndir hunda koma fram í fjölmiðlum eða í afþreyingarefni 

með mismunandi hætti og tengjast þá oft stéttarstöðu eigendanna og lífsstíl. 

Tilteknar tegundir geta orðið að tískufyrirbæri eða höfuðmarkmið leitar að 

heimilshundi orðið það að finna sjaldgæfa tegund. Í öðrum tilfellum getur 

áherslan verið þveröfug og fólk sóst eftir ættlitlum rökkum í þeirri trú að 

lundarfar þeirra sé betra og greind þeirra meiri en ræktaðra dýra. Að þessu 

leyti geta hundar átt það sammerkt efnislegri vöru að vera til marks um 

félagslega og/eða fjárhagslega stöðu eigendanna og vilja þeirra til að greina 

sig frá öðrum félagslegum hópum (Bourdieu, 1984). Hugmyndafræði 

ræktunar og umræðu um hreinleika tiltekinna tegunda má skoða út frá 

svipuðum félagsfræðilegum hugmyndum, en þess ber að geta að skil-

greiningar á tegundum eru oft nokkuð á reiki.  
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Þegar hundaeigendur tjá sig um samskipti sín við heimilishund er hann 

oft skilgreindur sem hver annar fjölskyldumeðlimur, þó manngerving dýrsins 

sé mismunandi. Staða slíks dýrs getur verið afar misjöfn. Samkvæmt 

tölfræðilegum upplýsingum frá Bandaríkjunum er ævi margra hunda sem 

teknir eru inn á heimili þar æði stutt (Knight og Herzog, 2009). Þeim er 

fargað af ýmsum ástæðum þegar þeir vaxa úr grasi, hlutverki þeirra sem 

leikfélaga (eða leikfangi) lýkur, kynþroski þeirra verður til vandræða eða þeir 

verða of fyrirferðarmiklir á annan hátt. Ef marka má frásagnir dýralækna, 

sem ég hef átt samræður við, fær margt fólk sér hund án þess að hafa næga 

þekkingu á eðli dýrsins og skilningi þess á félagslegri stöðu sinni innan 

fjölskyldunnar. Þeir leggja meðal annars áherslu á að hundar skilgreina stöðu 

sína innan fjölskyldu líkt og um stöðu þeirri í hópi annarra hunda sé að ræða. 

Óöryggi um þá stöðu vegna misvísandi skilaboða eigenda geti gert þá 

óörugga og leitt til óæskilegrar hegðunar. Eins getur það valdið vandræðum 

ef hundar misskilja stöðu sína innan fjölskyldunnar þannig að þeir telja sig 

ofar setta en sumir mennskir meðlimir hennar. Við þannig aðstæður geta þeir 

orðið grimmir. 

Ólíkt þeirri táknrænu merkingu sem hundar fá, í fjölmiðlum og víðar, 

hefur atbeini þeirra, sem lifandi dýr með tiltekið eðli og tilteknar þarfir, áhrif 

þegar á heimilið er komið. Ef eigendur hafa ekki næga þekkingu á 

eiginleikum dýrsins eða nennu til að uppfylla þarfir þess getur það orðið að 

óæskilegu dýri. Mannfræðin býður auðvitað ekki upp á neinn sérstakan 

skilning á hundum, en hún hefur lengi fengist við hliðstæðu þeirrar 

mannhverfu viðhorfa sem virðast oft vera ástæða þess að illa gengur í 

samskiptum manna og heimilishunda. Við köllum það þjóðhverfu þegar 

afstaða okkar til fólks af framandi menningarheimum er alfarið metin út frá 

okkar eigin menningarlegu forsendum. Það er sammerkt mannhverfu og 

þjóðhverfu að grundvallast, leynt eða ljóst, á þekkingarskorti og þessum 

sjónarmiðum virðist einnig vera sammerkt að valdbeiting tekur oft við þegar 

þekkinguna þrýtur. Þau vandamál sem eru talin upp vinstra megin á 

skýringarmyndinni má mörg hver rekja til þess að félagsmótun hundanna 

hefur mistekist.  

Þegar slíkt gerist er það stundum óheftur atbeini dýrsins sem verður 

ráðandi. Fyrirsögn í Fréttablaðinu 12. september 2009 hljóðar svo: Segir hund 

hafa étið læri af lifandi lambi. Þar kemur fram hjá fjárbónda að „þrír litlir 

fjárbændur [í nágrenni Reykjavíkur] eru[...] búnir að missa sextíu til sjötíu fjár 

á sex eða sjö árum í hunda.― Hann telur að síðustu fórnarlömb hundanna 

hafi „verið lifandi meðan hundurinn át sig inn í þau― og bætir við „Það er 

ekki skemmtilegur dauðdagi að láta hund drepa sig.― Þeir hundar sem hafa 
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verið fundnir sekir um slíkt athæfi hafa verið felldir. Það hafa verið 

heimilishundar sem eigendur hafa leyft að ganga lausum. Ein skýring á 

þessari uppákomu sem ég hef heyrt er að þetta séu borgarhundar sem ekki 

hefur verið kennt að umgangast fé líkt og gert sé með hunda til sveita. 

Vissulega hljómar það sennilega og sögulegur umsnúningur á stöðu hundsins 

í íslensku samfélagi er hér áhugaverður. Fyrir nokkrum áratugum þótti 

mörgum ótækt að hundar væru hafðir í þéttbýli, þar ættu þeir alls ekki heima. 

Nú höfum við borgarhunda sem ekki eru hæfir til að vera í sveit. En það er 

auðvitað alls ekki réttmætt að gera svo grófa aðgreiningu á hundum út frá því 

hvar þeir eru aldir upp. Vel siðaður borgarhundur leggst ekki á fé. Sveita-

hundar hafa sjálfsagt borið því við en tófunni þá oft verið kennt um.       

Félagslegir hundar 

Í samræðum við dýralækna kemur oft fram andstæða þess sem þeir kalla 

náttúrulega hunda annars vegar og hins vegar hunda, sem þeim þykir á 

einhvern hátt spilltir, jafnvel úrkynjaðir, vegna ræktunar eða af samskiptum 

við manninn. Samkvæmt þessari skoðun er náttúrulegur hundur heilbrigður 

og í góðum samskiptum við eiganda og umhverfi, spilltur hundur andstæða 

þess. Munurinn, ef ég hef skilið þetta rétt, er fólginn í því að eigandi nátt-

úrulega hundsins skilur dýrið í félaga sínum, eigandi spillta dýrsins sér 

aðallega sjálfan sig í skepnunni. Afstaða dýralæknanna á nokkuð sammerkt 

með þeirri afstöðu sumra Íslendinga, sem töluðu gegn hundahaldi í Reykjavík 

á þeirri forsendu að það væri hundum óeðlilegt að vera í borgum. Þeir ættu 

heima í sveit, þar gerðu þeir líka gagn.  

Margvísleg gagnsemi hundsins fyrir manninn er nokkuð ljós, enda eru 

hæfileikar dýrsins til að skilja og hlýða leiðbeiningum manna eiginleikar sem 

hafa þróast í nánum samskiptum tegundanna um langan tíma (Miklósi, 2009). 

Í þess konar samskiptum uppfylla hundarnir þær væntingar að vera 

náttúrulegir. Fyrir hund, ef marka má kenningar um þróun dýrsins, er það 

náttúrulegt að starfa með manninum, ekki það að vera úti í náttúrunni 

óháður manninum. Það er áhugavert að bera þessi samskipti saman við þær 

kenningar um samskipti fólks sem hafa komið fram í mannfræðinni síðustu 

áratugi. Þar er viðtekinni hugmynd um einstakling hafnað og í stað hans 

kemur hin félagslega persóna (Strathern, 1988). Ólíkt ódeilanlegum 

einstaklingi (individual) er slík persóna deilanleg (dividual). Það er litið svo á að 

hin félagslega persóna sé samsett úr þeim félagslegu tengslum sem hún á og 

hefur átt í og slík samskipti eru yfirleitt á tvístaklings grundvelli, mannvera 
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gagnvart annari mannveru, líkt og eiginmaður – eiginkona; faðir – sonur; 

bróðir – systir, og hér má auðvita bæta inn sambandi eiganda við hund. Það 

sem er sérstaklega áhugavert við þessar hugmyndir um félagslega persónu er 

að hún er ekki álitin fullkomin vera, líkt og einstaklingur er talinn vera. Það er 

mikilvægur eiginleiki persónunnar, eða lífverunnar, að hún er ófullkomin og 

þarf aðra persónu til að fullkomna sig.  

Samskipti manns og hunds, þar sem hundurinn hefur þróast í samlífi með 

manninum og aðlagast honum, má skoða út frá þessum kenningum um 

félagsleg tengsl. Auðvitað mótar það fólk að eiga í samskiptum við dýr sem 

það persónugerir (mismikið) og þau tengsl eru oft mjög einstök og mikilvæg. 

Þau geta verið mjög sterkur þáttur í hinni félagslegu persónu, jafnvel eini 

styrki þátturinn og mikilvægi þess að vera í góðum félagslegum tengslum er 

óumdeilanlegt (Battaglia, 1999). Eitt hlutverkið sem hundur fær í samskiptum 

við fólk er að leysa úr félagslegum vandamálum þess (Serpell, 2009; Wells, 

2009). Það er vel þekkt að hundar og önnur gæludýr virka sem hvatar til þess 

að fólk fari að tala saman. Hundur er þannig ekki einungis félagi þeim sem 

hann heldur, hann eykur einnig möguleika eigandans á að mynda tengsl við 

annað fólk.  

En ef hundar verða svo mikilvægir í lífi margra, af hverju snýst dæmið við 

í mörgum öðrum tilfellum? Afhverju eru milljónir hunda á Vesturlöndum 

aflífaðir á ári hverju? Kannski er það vegna þess að vald þeirrar tvíhyggju 

sem segir okkur að við séum einstaklingar afmarkaðir af hinu ytra líffræðilega 

byrði og með meðfædda arfbundna eiginleika (Ortner, 2006), gerir það að 

verkum að fólk skilur ekki nógu vel mikilvægi þess að ala hunda upp sem 

félagsleg dýr? Afstaðan kann því oft að vera sú að ef ekki gangi vel með 

hund sé skýringin að þetta tiltekna eintak (eða jafnvel tegund) sé gallað. Það 

kann að verða erfitt fyrir eiganda að staðsetja hugsun sína í augum gallaðs 

rakka, sem skítur á stofugólfið, tætir í sundur sófann eða glefsar í lítil börn. 

Hundurinn er ekki lengur hluti af því sem mannfræðin talar um sem Við, 

hann er orðinn að Hinum, andstæðingi sem verður að refsa eða farga. Það að 

við borðum ekki hunda eftir að við höfum aflífað þá tel ég ekki vera okkur til 

sérstaks hróss. Við gerum mun verri hluti við þá lifandi, sem óvini eða 

fórnarlömb.  

Það er oft sagt að menningarlegt siðferði megi greina á því hvernig fólk 

kemur fram við dýr – og þá sérstaklega við hunda. Það er alls ekki óvitlaus 

mælikvarði. Það þarf þroskaða mannveru til að slaka á mannhverfunni, láta 

vera að manngera dýrið og reyna að þekkja það út frá þess eigin verund.  

Slíkt skilar sér örugglega á jákvæðan hátt út í samfélag með öðru fólki. 
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Andi og efni: 
Hugmyndafræði óviðurkenndra meðferðaraðila á 

Íslandi 
 

Sveinn Guðmundsson 

 

Grein þessi byggir á eigindlegri rannsókn sem gerð var í tengslum við MA 

ritgerð mína í mannfræði (Sveinn Guðmundsson, 2006). Fyrir hana voru 

tekin viðtöl við fólk sem vinnur við óhefðbundnar lækningar og farið á vett-

vang á andlegum miðstöðvum þar sem unnið var með óviðurkenndar 

heilsumeðferðir. Tilgangur rannsóknarinnar er að kynnast sýn viðmælenda 

minna á heilsu, manneskjuna og þætti tengda óhefðbundnum lækningum. 

Helstu stefin í hugmyndafræði meðferðaraðilanna verða rakin en þau eru 

samband anda og efnis og heildræn heilsa.  

Byrjað verður á að ræða hugmyndir mannfræðinga og annarra fræði-

manna um hvað sé hefðbundið og óhefðbundið í heilsumálum og skil-

greiningavandann sem fylgir því. Næst verður rýnt í fræðilega umræðu um 

valdastöðu vísindanna og mismunandi heilsukerfa sem leiðir að hugmyndum 

um samband hugar og líkama í heilsumálum. Að því loknu verða helstu 

þættir hugmyndafræði viðmælendanna teknir fyrir. Þar kemur fram róttæk 

gagnrýni á ríkjandi viðhorf almennings og heilbrigðiskerfisins til heilsu sem 

að mati meðferðaraðilanna einkennist af skyndilausnum, þröngri sýn á 

samband anda og efnis og ábyrgðarleysi einstaklingsins á eigin heilsufari. Að 

lokum verður umræðan tekin saman og greint frá niðurstöðum rann-

sóknarinnar. 

Óhefðbundið hér, hefðbundið þar 

Við rannsóknina kom fljótt í ljós að hugtakið „óhefðbundnar lækningar― er 

vandmeðferið. Heitið er í raun regnhlífarhugtak yfir allt það sem ekki er 

viðurkennt af heilbrigðisyfirvöldum á Íslandi en málið er í raun mun 

flóknara. Það sem er álitið óhefðbundið í einni menningu er ef til vill álitið 

hefðbundið í annarri. Í ýmsum löndum eru vestrænar læknismeðferðir álitnar 



538 Mannfræði Sveinn Guðmundsson 

 

  

óhefðbundnar og grasa-, lífsorku- eða andalækningar flokkaðar sem 

hefðbundnar. Þessar meðferðartegundir geta jafnframt verið mjög ólíkar og 

má t.d. nefna að undir hatt óhefðbundinna lækninga er sett allt frá nuddi til 

ýmis konar heilunar. Þessi skilgreining er  því bæði ónákvæm og villandi. Í 

rannsókn minni notaðist ég að miklu leyti við heitið óviðurkenndar 

heilsumeðferðir og nefndi aðilana sem vinna við slíkar meðferðir 

óviðurkennda heilsumeðferðaraðila. Það var aðallega gert til að aðgreina 

meðferðirnar og meðferðaraðilana frá heilbrigðisskerfinu og undirstrika 

stöðu þeirra utan þess.  

Rannsóknin leiddi fljótlega í ljós að vandinn snérist ekki eingöngu um hin 

ólíku meðferðarform heldur þurfi að kafa dýpra. Tilgangur rannsóknarinnar 

er að rýna í grunnhugmyndirnar að baki vinnu meðferðaraðilanna svo hægt 

sé að skilja á hverju meðferðirnar eru byggðar. Betri þekkingu á grunn-

forsendunum sem einkenna hugmyndafræði „óhefðbundinna lækninga― 

leiðir til betri skilnings á þeim.  

Heilsa og vald 

Cecil Helman (2006), mannfræðingur og læknir, heldur því fram að í kjölfar 

fólksflutninga í heiminum verði óhjákvæmilega aukin blöndun á 

menningarheimum og samfélagshópum. Því fylgi aukning á úrvali með-

ferðarúrræða og mismunandi hugmyndir um heilsu og veikindi þar sem hver 

hefur sína sýn á hvernig eigi að útskýra þau og meðhöndla. Margar 

meðferðanna eru byggðar á lækningakerfum annarra landa en stundaðar í 

breyttu formi sem getur valdið árekstrum á milli mismunandi meðferðar-

kerfa. Heimspekingurinn Michel Foucault (í túlkun Garðars Árnasonar, 

2003) talar um að vísindin séu bókstaflega vald því þau setja einstaklingnum 

skorður eða leikreglur sem hann verður að fylgja ef hann á að teljast löglegur 

eða marktækur. Með reglum sínum og aðferðum hafa vísindin búið til 

umgjörðina sem verður að fara eftir og þeir sem gera það ekki eiga á hættu 

að verða stimplaðir loddarar.  

Patrick Curry doktor í sögu og vísindaheimspeki og Roy Willis 

mannfræðingur (2004) leggja áherslu á að það sé engin ein leið til að hugsa 

eða lifa heldur fjölmargar og vísindin henti í sumum tilvikum og ekki í 

öðrum. Þeir halda því fram að með vísindahyggjunni sé búið að ákveða 

reglur um hvernig eigi að skapa þekkingu og öll þekking sem kemur fram á 

annan máta en með tilraunaaðferðinni (experimental method) sé merkt 
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óvísindalegt og því ekki alvöru þekking. Vísindahyggjan áskilur sér einkarétt á 

sannleikanum og heldur því fram að útskýringar hennar á fyrirbæri skilji 

ekkert eftir ókannað og séu þar af leiðandi þær einu gildu. Af þessu álykta 

þeir að vísindahyggjan sé dæmi um þrá mannsins í staðreyndir og rök sem er 

orðin að heimssýn. Willis og Curry tala um að allar lífverur þurfi áætlun til að 

lifa eftir sem krefjist kerfisbundinnar þekkingar. Þeir telja að kerfi eða rökvísi 

vísindahyggjunnar sé ekki vandamálið heldur þegar ein ákveðin hugmynd eða 

ályktun er gerð að hugmyndafræði eða stofnun og fjöldaframleidd. Þeir tala 

einnig um að reynsla sé byggð á mörgum hugmyndum, kerfum og upp-

lifunum og passi því ekki undir skilgreiningu vísindahyggjunnar. Af þessu 

leiða þeir að ekki sé hægt að skilja heiminn frá aðeins einu sjónarhorni. 

Mannfræðingurinn David J. Hess (1996) er á svipuðu máli og vill meina 

að það séu þættir eins og vald og forræði sem móti félagsleg og menningarleg 

kerfi um hvað sé hefðbundið og óhefðbundið. Að mati Hess er vísinda-

nálgunin ekki hinn eini hreini sannleikur heldur aðeins ein leið til að líta á 

heiminn. Mannfræðingurinn og læknirinn Marc S. Micozzi (2002) bendir á að 

það sem vesturlandabúar kalla óhefðbundnar lækningar sé aðallækningakerfi 

80% mannkyns en þessu lækningakerfi hafna vestræn vísindi því þau passa 

ekki inn í viðurkennda heimsmynd þeirra.  

Í hnotskurn þá gagnrýna fræðimennirnir sem vísað var til hér að ofan þá 

staðhæfingu að ein ákveðin sýn á heiminn sé sú eina rétta og telja að það sé 

ekki nóg að horfa á heiminn frá einu sjónarhorni heldur þurfi fleiri nálganir 

til að fá heildstæðari mynd. Vísindin og ráðandi heilsukerfi hafi margt fram 

að færa en það má ekki láta takmörk þeirra hefta sýn okkar á heiminn. 

Samband valds og þekkingar má ekki byrgja sýn okkar á aðra möguleika.  

Andi og efni 

Micozzi (2002) hefur rannsakað mörg óviðurkennd meðferðarkerfi sem 

aðgreina ekki hug og líkama eins og vestræn læknavísindi gera og segir að slík 

kerfi séu í auknum mæli að samlagast lækningakerfum í Bandaríkjunum. 

Hann segir að reynsla sín sem læknir og mannfræðingur hafi kennt sér að í 

heimi sem einkennist af margbreytileika og fjölbreytni sé ekkert eitt 

lækningakerfi sem búi yfir formúlu sem henti öllum jarðarbúum. Micozzi 

telur að fólk velji áhrifaríkustu meðferðina úr öllu því sem standi til boða úr 

ýmsum kerfum. Hann heldur því fram að áhugi og rannsóknir á notkun 

óviðurkenndra heilsumeðferða sé að miklu leyti gagnrýni á, eða árekstur við, 
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viðmið ráðandi læknavísinda. Hann vill meina að þetta bendi til þess að 

nauðsynlegt sé að endurskoða ýmsa þætti ráðandi heilsukerfis. Micozzi 

gagnrýnir ráðandi læknavísindi fyrir að viðhalda stöðugt útskýringum sem 

byggja á smættunar- og efnishyggju og horfa fram hjá áhrifum hugans og 

lífsorku (bioenergy) á heilsu og lækningar. Hann bendir á að lífhyggju-

kenningar (vitalism) og heildarkerfiskenningar (holism) veiti hugtakalega leið 

til að líta á þessi tengsl hugar og líkama.  

Samkvæmt mannfræðingnum Hans A. Baer (2003) snýst heildræn eða 

heildarkerfis sýn á heilsu um að taka tilfinningalega, hugræna, andlega og 

líkamlega þætti inn í greiningu og meðferð sem ætlað er að meðhöndla 

sjúklinginn í heild með áherslur á rót veikindanna og einkennanna um leið. 

Kjarninn í hugmyndinni er að ofangreindir þættir séu tengdir og hafi áhrif á 

hvor annan. Micozzi (2002) bendir á að í ýmsum menningarheimum sé ekki 

hægt að aðskilja lækningarmeðferðir frá andlegum vangaveltum ein-

staklingsins og heimsmynd samfélagsins í heild. Hann segir að í Banda-

ríkjunum ríki sérstaklega veraldlegt samfélag og flestir læknar þar álíti 

andlegar áhyggjur sjúklinga sinna í verkahring presta eða annarra andlegra 

leiðtoga. Micozzi veltir því fyrir sér hvort þessi aðskilnaður geri sjúklingnum 

erfiðara fyrir að virkja innri heilunarstarfsemi líkamans sem gæti reynst 

mikilvægur heilsu og vellíðan einstaklingsins.  

Helman (2006) vill meina að hér sé komið tækifæri fyrir mannfræðinga til 

að virka sem eins konar menningartúlkar milli árekstraraðilanna. 

Mannfræðingar geta stuðlað að aukinni starfshæfni heilbrigðisstétta, vegið á 

móti þröngri sýn á framandi lækningarúrræði minnihlutahópa, myndun 

staðalmynda af þeim og ýtt undir að félagslegar og efnahagslegar aðstæður 

heilsu og veikinda séu teknar með í reikninginn. Helman telur rannsóknir 

mannfræðinga mikilvægar til að skilja úrvalið af „samruna-meðferðar-

formunum― sem eru í boði í dag og sýnina sem þær veita á vestræn lækna-

vísindi, styrk þeirra og veikleika. 

Hugmyndir óvestrænna heilsukerfa eru byrjaðar að síast inn í vitund 

vesturlandabúa og sýn þeirra á heilsu. Þessar hugmyndir geta virkað óljósar 

og órökrænar þegar þær eru skoðaðar út frá ráðandi sýn á heilsu og heiminn. 

Mannfræðingar og annað félagsvísindafólk er byrjað að rannsaka málið og 

bera saman við vestræna sýn á heilsu og heilbrigði en til þess þarf að rýna í 

grunnhugmyndir viðfangsefnisins. Hér fyrir neðan verður gerð grein fyrir 

hugmyndafræði hóps fólks á Íslandi sem ber sterk einkenni hugmyndafræði 

margra óviðurkenndra meðferða. 
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Óviðurkenndir meðferðaraðilar 

Viðmælendur mínir vinna við ýmis konar heilsumeðferðir sem eiga það 

sameiginlegt að vera ekki viðurkenndar af heilbrigðiskerfinu. Öllum við-

mælendum voru gefin dulnefni en í hópnum eru nuddarar, höfuðbeina- og 

spjaldhryggsjafnarar, heilarar, hómópatar og NLP ráðgjafar. Auk þess sækja 

þau öll reglulega ýmis konar námskeið í tengslum við heilsutengda og andlega 

þætti til að bæta sjálft sig og auka á þekkingu sína í starfi. Þó þau ynnu á 

mismunandi stöðum var ýmislegt sameiginlegt í hugmyndafræði þeirra sem 

kom bæði inn á starfsaðferðir þeirra og andlegt líf. 

Þó þessi hugmyndafræði komi úr ýmsum áttum og mismunandi heilsu-

meðferðum á hún mikið skylt við nýaldarhreyfinguna (the new age 

movement) en út frá henni fóru að heyrast gagnrýnisraddir fólks sem var 

óánægt með sérhæfingu, skriffinnsku, smættarhyggju og hátt verðlag nútíma-

lækningar og fór að sækja í aðra möguleika. Hreyfingin lagði meðal annars 

áherslu á náttúrulækningar, spennulosunar- og orkuflæðishugmyndir, 

lífsorkukenningar, persónulega umbreytingu og andlegan þroska (Anderson, 

2005; Baer, 2003).  

Heildræn heilsa 

Hugmyndafræði viðmælenda minna snýst að miklu leyti um heildrænt 

samband hugar og líkama þar sem tilfinningar og úrvinnsla þeirra skipta 

höfuðmáli. Tilfinningaleg úrvinnsla er mikilvæg bæði sem forvarnarstarf og 

leið til að komast að uppruna fyrirliggjandi kvilla eða vandamáls og leysa það. 

Það sem margar óviðurkenndar heilsumeðferðir hafa fram yfir þær hefð-

bundnu samkvæmt Önnu Lilju er að þær ráðast að rótinni og hinu andlega 

en ekki bara hinu líkamlega vegna þess að líkamleg mein eiga sér oft andlega 

orsök. Hún hefur tekið eftir því að „kvillarnir koma alltaf á þá staði sem að 

maður er viðkvæmastur fyrir― og það fari eftir einstaklingnum hvar það sé. 

Því finnur tilfinningalegt vandamál sér stað til að vekja á sér athygli og það 

komi út sem líkamleg eymsli. Eins og Dagný segir „líkaminn hann platar 

aldrei―. Fríða tók dæmi um konu sem hafði lent í sífelldum tilfinningaáföllum 

í fortíðinni sem komu út í astmaköstum. Fríða segir að við þessi sífelldu áföll 

hefði hjartaorkustöð konunnar veikst og mjókkað með þeim afleiðingum að 

líffærin í kring nærðust ekki nóg orkulega. Hún vill meina að með því að fara 

í gegnum áföllin hafi astminn lagast smám saman. 
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Samkvæmt meðferðaraðilunum er vandamálið það að við tökum ekki 

mark á hjálparkalli líkamans og lækkum niður í því með verkjalyfjum. Anna 

Lilja sér þetta sem mjög neikvæða leið því hún leysir í raun ekki vandann 

heldur feli hann. Eins og Linda segir „Margir fara til læknis og láta lækninn 

skrifa út lyf og svo taka það í tíu til tuttugu ár og án þess að spyrja eða skoða 

einu sinni af hverju er ég að þessu―. Með því að skoða sjálfan sig og hvernig 

við erum að upplifa fólkið í kringum okkur, aðstæður og tilfinningarnar sem 

koma upp við þær telja meðferðaraðilarnir að hægt sé að komast að 

upptökunum. Linda segir að í meðferðinni sé verið að fletta í gegnum lögin 

og „fara að rótinni og svo skoðum við hana og vinnum með hana―. Þannig 

snýst málið um að hlusta betur á líkamann sinn og tilfinningar í stað þess að 

fara beint til læknis og fá lyf við öllu.  

Meðferðaraðilarnir segja að við þurfum að vera meðvituð um mátt 

hugans og passa að láta ekki hugsanir og orð skaða eða hefta okkur og aðra 

því andi og efni eiga í heildrænu sambandi. Dagný minnst á að hún vilji ekki 

tala um sjúkdóma eða veikindi heldur verkefni en hún telur mátt hugans 

skipta heilsuna miklu máli og þá sjónarhorn fólks á „verkefnið―. Með því að 

líta á veikindi sem verkefni telur hún að það skapi jákvæðari tilfinningar sem 

hjálpi til við að ná bata. Hugmynd Dagnýjar er að hugsanagangur okkar hafi 

styrkjandi eða letjandi áhrif á ónæmiskerfið og geti því gert okkur sterkari eða 

veikari líkamlega. Hún telur mikilvægt að líta ekki á sig sem fórnarlamb og 

það geti beinlínis verið hættulegt að hugsa og biðja í fórnarlambshlutverki. 

Flestir meðferðaraðilarnir minntust á að við þurfum að átta okkur á því að 

við getum gert miklu meira sjálf með því að taka ábyrgð á eigin lífi og 

vellíðan.  

Ábyrgð einstaklingsins 

Samkvæmt meðferðaraðilunum þarf einstaklingurinn að hugsa sjálfstætt um 

eigin heilsu og ekki leggja ábyrgðina alfarið á aðra. Einstaklingurinn á að vega 

og meta það sem er í boði og taka upplýsta ákvörðun. Þetta telja þeir að 

heilbrigðiskerfið eigi að styðja og koma til móts við einstaklingana með 

upplýsingum um hvað felist í þeim úrræðum sem standa til boða. Þannig geti 

einstaklingurinn verið ábyrgur fyrir eigin heilsu og lífi. Þegar öllu er á botninn 

hvolft er það einstaklingurinn sem á kvölina og völina og hann getur ákveðið 

að taka örlögin í sínar hendur og vinna að því ná stjórn á eigin lífi. Mögu-

leikinn er fyrir hendi, það þarf bara að nýta hann. 
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Meðferðaraðilarnir telja skort á víðsýni og vilja til að skoða að það eru 

margar leiðir til að hjálpa fólki. Dagný lagði áherslu á að það verði að vera 

raunveruleg ástæða fyrir lyfjagjöf en ekki bara einfaldar lausnir með 

aukaverkanir. Hún segist samt ekki vera á móti lyfjum „heldur bara þú veist 

að kannski að lyf eigi að vera meira svona síðasta úrræði, kannski prófa allt 

annað áður―. Henni finnst að fólk þurfi að vega og meta þessa hluti og skoða 

hvað það er að gera líkamanum sínum. Tinna telur að læknar þurfi að hætta 

að „bara að skoða sinn putta en ekki manneskjuna í heild―. Hún bendir á 

löndin í kringum okkur, hversu langt þessi mál séu komin þar og að í 

nokkrum þeirra séu margar meðferðirnar komnar inn í heilbrigðiskerfið. Hún 

vill blanda heilsukerfunum saman en „þannig fáum við sko betri betri heild, 

heldur en að vera alltaf ég er hérna, þú ert hérna, þú ert hérna, allir eru að 

gera eitthvað í sínu horni―. Fríða sagði draumaheilsugæslu sína innihalda 

lækni, nuddara, hómópata, heilara, svæðameðferðaraðila og jafnvel fleiri aðila 

vegna þess að mismunandi meðferðir henti mismunandi fólki. 

Í máli meðferðaraðilanna kemur fram gagnrýni á heilbrigðiskerfið, hug-

myndafræði þess og aðferðir en einnig á hugsunarleysi almennings. 

Meðferðaraðilarnir telja að við, fólkið í landinu hugsum of skammt, sættum 

okkur við einfaldar og þægilegar skyndilausnir og séum einfaldlega að pissa í 

skóinn. Við erum eftir á og þurfum að taka okkur til, stíga næsta skrefið, 

vakna og viðurkenna að það eru fleiri en ein leið að bættri heilsu. Aðeins 

þannig þroskumst við og lærum. 

Skóli lífsins 

Í viðtölunum og þátttökuathugunum kom fram heimspekileg eða andleg sýn 

meðferðaraðilanna á gang lífsins og tilgang þess. Flestir viðmælendurnir 

minntust á að lífið væri próf og áföllin í lífi okkar væru hluti af því sem við 

þurfum að takast á við og ganga í gegnum. Ef við tökumst ekki á við 

verkefnin þá koma þau bara aftur upp síðar. Fríða minntist á að við getum 

ekki hoppað yfir lexíur eða skólabekki því við lendum aftur og aftur í sama 

prófinu þar til við náum því. Slys eða veikindi geta þess vegna verið ákveðin 

fyrir fram og átt að gerast svo að einstaklingurinn öðlist ákveðna reynslu. Það 

er freistandi að álykta að það séu engar tilviljanir ef allt er ákveðið fyrirfram 

en sú hugmynd kom gjarnan fram í viðtölunum. Jónatan vill meina að slys 

séu aldrei alveg hundrað prósent slys, „ég er algjörlega sannfærður um það að 

allt, hvert einasta smáatriði sem að maður upplifir í sínu lífi er það sem 

maður dregur til sín til þess að læra af―. Hann bætir því svo við að þetta geti 
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verið ómeðvitað en gerist svo hægt sé að vinna með atburðinn eða lexíuna í 

núinu. 

Inn í þetta koma svo hugmyndir um endurholdgun, fyrri líf og að 

líkaminn visti upplýsingar úr núverandi og fyrrverandi jarðvistum og þar með 

minningar sem geta hamlað okkur eða styrkt. Þannig söfnum við reynslu en 

einnig sárum eða áföllum sem þarf að gera upp. Linda segir að hún fái mikið 

af fólki til sín með djúp hjartasár, sorg eða sé að kljást við mikla reiði og 

þessir hlutir hindri það í að líða vel. Hún segir að það sé alltaf byrjað á að 

fara í nýjustu áföllin og svo er unnið afturábak í tíma og stundum eru það 

minningar um „fyrri líf sem að koma upp og það er eitthvað sem að sem að, 

uh, ég stjórna ekki vinnunni heldur er það alltaf viðkomandi á bekknum sem 

gefur mér til kynna hvað þarf, á hverju þarf að taka―. Hún vill meina að oft 

þegar engin líkamleg útskýring á sársauka finnist geti minning úr fyrra lífi 

verið orsökin.  

Þarna er manneskjan og þroskaganga hennar komin í stærra samhengi. 

Það er ekki bara áföll eða atvik úr fortíðinni eða bernsku sem sitja í okkur 

heldur er ramminn mun stærri. Upplifanir úr fyrri lífum fylgja manneskjunni 

áfram og setja sitt mark á líkama og sál. Endurholdgun og minni líkamans 

eru því hluti af hugmyndafræði meðferðanna. Takmarkið er því reynsla, að 

upplifa hluti, fá öll sárin, vinna úr þeim og hreinsa þau og þroskast. Það getur 

verið erfitt vegna allra áfallanna sem sitja í okkur og „hindra mann í því að 

geta verið sá sem maður raunverulega er― að sögn Jónatans. Lífið er skóli og 

allt sem við upplifum er einfaldlega verkefni námsins. Samkvæmt meðferðar-

aðilunum er því um að gera að takast á við verkefnin og læra af þeim því þau 

fara ekki fyrr en búið er að leysa þau. Þannig mjökum við okkur í gegnum 

hvern áfangann á fætur öðrum.  

Niðurlag 

Samkvæmt meðferðaraðilunum byggist hugmyndafræði óviðurkenndra 

heilsumeðferða á heildrænu sambandi hugar og líkama. Mannveran er 

tilfinningavera og við þurfum að íhuga tilfinningalega rót líkamlegrar 

vanlíðunar. Þeir afneita hvorki opinbera heilbrigðiskerfinu og aðferðum þess 

né mótmæla fyrirmælum lækna. Aftur á móti telja þeir að það megi athuga 

ýmsa aðra þætti og leiðir til bættrar heilsu manneskjunnar. Að þeirra mati er 

heilbrigðiskerfið ekki að meðhöndla orsakir kvilla sjúklinga sinna. Aðferðir 

þess miða aðallega að því að bæla niður einkenni sjúkdóma (eða „verkefna―) 
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fólks og því hunsa hjálparákall líkamans (og hægja á þroska sálarinnar í 

leiðinni). Lyfjagjöf er því of einföld og of mikið notuð lausn þegar hún ætti í 

raun aðeins að vera síðasta úrræðið. Micozzi (2002) kemur inn á svipaðann 

punkt en hann telur að læknavísindin hafi of lengi litið á líkamann sem vél og 

þurfi að íhuga aðrar leiðir. Almenningur tekur svo fullan þátt í leiknum með 

því að láta þetta yfir sig ganga að mati meðferðaraðilanna. Skammtímalausnir 

fyrir hámarkshraða þjóðfélag. Enginn hugsar lengra eða veltir fyrir sér hvað 

við erum að gera líkama okkar og hvert við stefnum.  

Meðferðaraðilarnir telja okkur skorta bæði víðsýni og gagnrýnið hugarfar 

og að við þurfum að byrja að hlusta á líkama okkar og læra tungumál hans. 

Það getum við aðeins gert með því að taka sjálf ábyrgð á eigin lífi í stað þess 

að varpa henni sífellt yfir á aðra og líta á okkur sem fórnarlömb aðstæðna. 

Meðferðaraðilarnir vilja sameina hefðbundin læknavísindi og ýmis 

óviðurkennd meðferðarúrræði í framtíðinni. Með því að vinna saman og taka 

það besta úr báðum fylkingum telja þeir að hægt sé að skapa betra og 

heildstæðara heilbrigðiskerfi.  

Ég dreg þá ályktun af rannsókn minni að vandamálið við samræður eða 

árekstur viðurkenndra lækninga og óviðurkenndra heilsumeðferða sé það að 

um er að ræða tvö mismunandi kerfi byggð á mismunandi grunni. Fólk 

staðsetur sig innan ákveðins kerfis hvort sem það er innan heilbrigðis-

kerfisins og raunvísindanna, innan óviðurkennda heilsumeðferðargeirans eða 

einhvers staðar á milli og sér heiminn frá sínum sjónarhóli. Eins og umræða 

Willis og Curry (2004), Foucault í Garðari Árnasyni (2003), Helman (2006), 

Hess (1996) og Micozzi (2002) hér fyrir ofan kom inn á þarf ef til vill að 

endurskoða ýmsa þætti í aðferðafræði vísindanna svo horft sé ekki framhjá 

mikilvægum viðfangsefnum eða þau afskrifuð sem óviðkomandi vísinda-

legum rannsóknum. Það er gott að hafa röð og reglu á hlutunum en ekki ef 

við erum að þrengja sýn okkar á heiminn eða horfa fram hjá mikilvægum 

gögnum. Meðferð á kvillum fólks á ekki að vera samkeppnismál. Báðir aðilar 

þurfa að hlusta á hinn aðilann, vega og meta kosti og galla meðferða á opinn 

og víðsýnan hátt án fordóma. Fólk sækir í óviðurkenndar heilsumeðferðir í 

auknum mæli ýmist án eða í bland við viðurkenndar lækningar. Það er því 

spurning hvernig heilbrigðiskerfið vill takast á við málið, að halda áfram að 

horfa framhjá þessum sívaxandi vettvangi eða hefja samræður við 

meðferðaraðilana.  

Helsti galli óviðurkenndra heilsumeðferða er sá að það er lítið eftirlit með 

þeim sem stunda þær og því geta rotin epli fengið að starfa óáreitt. Á þann 

hátt geta nokkrir einstaklingar skemmt fyrir aðilum sem eru að sinna sínu 

starfi á heiðarlegan hátt. Með því að skoða málið og ýta undir jákvæða þætti 
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„óhefðbundinna lækninga― tel ég að fyrsta skrefið sé stigið í átt að því að 

takast á við málið af alvöru. Þó verður að hafa í huga hugmyndafræðilegan 

mun kerfanna. Það er ekki hægt að vega og meta eitt kerfi út frá 

grunnforsendum annars. Þar liggur hundurinn grafinn, og mun líklega vera 

grafinn þar til við sjáum að það eru fleiri en ein leið til að skynja og skilja 

heiminn. En það er erfitt að losa takið á haldreipinu, hvort sem það er 

hugmyndafræðikerfi, trúarbrögð, vísindi eða eitthvað annað því það er 

ramminn sem við búum innan. 

Hugmyndafræði óviðurkenndra heilsumeðferðaraðila er mikilvæg gagn-

rýni á ríkjandi hugmyndir okkar um heilsu, mannveruna, tilveruna og 

heiminn. Það er nauðsynlegt að hrista upp í rótgrónum stofnunum með 

einkaleyfi á skilgreiningum á svo veigamiklum þáttum tilveru okkar eins og 

heilsu mannverunnar. 
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The Flexible Margins of the State:  
Neoliberalism and Revitalized Relations Between 

Iceland and Icelandic Canada 

 
Tinna Grétarsdóttir 

 

In this paper, I add to the discussion of transnationalism and the new global 

economy, and analytically link the contemporary economic, social and 

cultural flows across spaces to actual institutions of state powers and capita-

lism. I emphasize the analysis of how ―changing logics of states and capita-

lism,‖ shape the imagining of complex forms of identity, culture and comm.-

unities (Ong, 1999, p. 4). In recent years transnational networks between 

Iceland and Icelandic Canada have been renewed. These reconfigured 

relations are reflected in increased participation in various economic, political 

and cultural activities that have taken place on both sides of the Atlantic 

Ocean. Analyzing renewed transnational networking between Canadians of 

Icelandic decent and the Icelandic nation-state contributes to a better 

understanding of transnationalism as a reawakened social field within an old 

ethnic, Anglicized, and well assimilated community. The Icelandic-Canadian 

community, as Daisy L. Neijmann describes, has ―become known for their 

almost complete assimilation into Canadian mainstream life while still 

belonging to a recognized ethnic group‖ (1997, p. 367). Thus, this paper 

challenges such ideas that limit transnationalism to studies of recent or 

contemporary migration waves into North America.    

Transnationalism revisited 

Anthropological studies on transnationalism have challenged immigration 

studies that have theorized processes of acculturation and assimilation by 

focusing on links between societies of origin and settlement, and on the ways 

that people are marked by dual or multiple identities, and participate socially, 

economically and even politically in two societies.  As Stuart Hall (1995) 

explains it, more and more people: 
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belong to more than one world, speak more than one language (literally and 

metaphorically), inhabit more than one identity, have more than one home; … 

have learned to negotiate and translate between cultures, and … because they are 

irrevocably the product of several interlocking histories and cultures … speak 
from the ―in-between‖ of different cultures, always unsettling the assumption of 
one culture from the perspective of another, and thus finding ways of being both 
the same as and at the same time different from the others amongst whom they live 
(as cited in Inda & Rosaldo, 2002, p. 19, emphasis in original).  
 

Influential work in the literature on transnationalism deal mostly with 

recent immigrant communities, such as the work of Linda Basch, Nina 

Glick-Schiller, and Christina Szantom Blanc, (1994, see also Glick-Schiller & 

Fouron, 2001; Hannerz, 1997; Harney, 1998; Kearny, 1995; Portes, Guarnizo 

& Landholt, 1999; Stoller, 2002;).  What scholars have largely omitted are the 

ways that transnational practices can be identified as a re-awakened social 

field within a population that has had an ethnic presence in the wider society 

prior to the First World War, as in the Icelandic Canadian community, which 

has had few opportunities to renew its ties with the country of origin 

through new immigration from the original homeland. What do transnational 

practices mean when they are applied to Icelandic Canadians, who descended 

from the Icelandic population that arrived in Canada during the period 

spanning 1875-1915, and are now thoroughly assimilated in their new 

homeland? In other words, how can we frame this new, revitalized ―in-

betweeness‖ from the current literature on transnational practices? (Aquiar 

2006, p. 209).  

Since the early 1990s, the field of transnational studies has grown in size 

and scope. While the literature has evolved conceptually over the years, both 

in Europe and the United States, Daphene Winland (1998) argues in the 

article ―Our Home an Native Land? Canadian Ethnic Scholarship and the 

Challenge of Transnationalism‖ that Canadian-based studies have been rigidly 

framed within Canadian context and slow to incorporate transnational 

perspectives into their analyses of ethnic and immigrant communities. In 

Transnational Identities and Practices in Canada (Satzewich & Wong, 2006), an 

interdisciplinary collection of Canadian studies on transnationalism, the 

editors and contributors see the volume as a step towards remediating the 

absence of this perspective in research and scholarship. Lloyd Wong and Vic 

Satzewich and state that:  
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…even though immigrant and ethnic relations were among the most researched 
areas of Canadian social life, there was a real silence within the academic 
literature both on the extent to which immigrants and members of ethnic groups 
maintain ties with the real and imagined homelands and on the personal, cultural 
and institutional meanings and consequences associated with these ties 
(Satzewich & Wong 2006, p. xi).  
 

In Iceland, scholars have studied the transnational flow of people into the 

country, however, their studies have been more directed towards processes of 

integration and assimilation in Icelandic society and less with how these pop-

ulations maintain transnational relations and identities associated with the 

homeland with few exceptions (see Unnur Dís Skaptadóttir & Anna 

Wojtynska, 2007, Skaptadóttir & Wojtynska, 2007).  

Transnationalism is often associated with advances in electronic 

technology that allow faster flows of images and information and the 

decreased cost of travel which have diminished distances between people and 

facilitated  transnational relations. In Icelandic North America the print media 

has aided in connecting the members of the Icelandic diaspora with each 

other as well as with Iceland since the last century. In recent years electronic 

technology, the Internet, listservs, web-chats, web-sites and other forms of 

mediated communication have played an important role in providing, among 

other things, a sense of contiguity between geographically distant people, 

mediating de-territorialized identities and localities among the Canadians of 

Icelandic descent (see Appardurai, 1996; Ginsburg, Abu-Lughod & Larkin, 

2002; Schein, 2002). While these factors, along with commercial flight routes 

and charter flights between Iceland and Canada, may be important in trans-

national relations, they present an incomplete picture of the transnational 

revitalization between the communities across the Atlantic.  As Aiwa Ong 

argues, ―transnationality‖ is only fully understood within current moments of 

capitalism and the ―changing logics of states‖ in an era of new global 

economy (1999, p. 4). Therefore, cultural dynamics and political-economic 

forces must use the same analytical framework.  

While cultural differences are encouraged under Canada‘s multicultural-

ism policy, scholars have argued that ―from one perspective, transnational 

practices and identities can be viewed as the logical extension of multi-

culturalism. However, transnationalism can also be viewed as challenging 

forms of multiculturalism that are bounded by the nation-state‖ (Satzewich 

& Wong 2006, p. 1). In House of Difference: Cultural Politics and National Identity 

in Canada (2002), Eva Mackey, asserts that cultural pluralism in Canada and 

the powers of globalization are immensely flexible and operate alongside and 
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in partnership with one another. She argues that the rise of new global 

capitalism in the last decade has emphasized the importance of legitimizing 

the politics of pluralism. Notions of multicultural heritage, as Mackey argues, 

are now considered a ―resource‖ that ―makes good business sense‖ 

(Mackey, 2002, p. 68). Similar ideas have surfaced in Iceland, evident in Þór 

Sigfússon‘s proposal to grant foreigners residence permits if ―they are 

―willing to invest‖ or have a ―good business idea‖ (2005, p.104).  

Stretching the margins of the Icelandic nation-state  

The neoliberal restructuring taking place in Iceland in early 1990‘s with a 

tidal wave of free trade, market rationality and expansions across national 

borders required the creation of transnational linkages and reconfiguration of 

the national with the international or global scene. Governmental officials in 

Iceland persistently and publicly reminded Icelanders that they needed to 

adjust to the new global economy, gain ground in the global community, and 

exploit the opportunities that lay ahead of them or otherwise be left behind 

(Halldór Ásgrímsson, 2004). The reformations required re-imagined 

nationalized accounts of Icelandic identity and society, reflected e.g. in the 

rising idiom of conquest or útrás. Útrás, with creative performance and 

entrepreneurship at its core, appeared as a central narrative that was needed 

to orient the Icelandic population toward the idea of a new global knowledge 

and performance driven economy. The re-invention and celebration of the 

Icelandic heritage of ―discovery‖ and ―enterprise‖ were not just at play at 

home but also abroad, in Canada, strategically carving out new subjects that 

had not been confined within the conventional national space. The changing 

needs of nation building in the course of the neoliberal restructuring in 

Iceland involved inclusionary practices towards Icelandic Canadians and 

reconfigurations of the margins of the Icelandic state. The emigration to 

Canada in the late-nineteenth and early-twentieth centuries was now referred 

to as útrás instead of desertion as previously claimed (see Government of 

Iceland 2002). Narratives of útrás, which rested on inherited qualities, were 

used abroad in the inclusionary practices of the Icelandic authorities in 

shaping and (re)constructing a sense of diasporic identity and commonalities 

between Icelanders and Canadians of Icelandic background. This is perhaps 

best reflected in the Icelandic millennium celebration and the com-

memoration of Leifur Erikson held in North America where the imagery of 

útrás framed in the staging of Icelandic Viking adventures of the past and the 
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present (see also Sigurður G. Magnússon, 2001). The imagery of útrás 

blended in with long-established narratives rooted in early 20th century 

historical accounts and other writings that nurtured the process of making 

the Icelandic Canadian identity in the New World.   

In his visits to the Icelandic Canadian community the Icelandic president 

repeatedly stressed the kinship ties in his speeches and portrayed borders and 

foreign citizenship of third, forth, and fifth generation Canadians of 

Icelandic descent as simple and pale ―formalities‖ in comparison with the 

timeless and borderless communal belonging of Icelanders. At the 

Íslendingadagurinn in Gimli in 1997, he stated:  

 
Our common sense of belonging to one community is certainly stronger than 
any formalities that determine where we pay taxes or how we go through 
passport control at international airports. To strengthen the sense of family 
among all people of Icelandic descent is indeed a part of my mandate, to offer 
the service of the Icelandic Presidency to you all (Ólafur Ragnar Grímsson, 
1997). 

 
 

The president reminded the Icelandic Canadian community of the kindred 
spirits of the nations on several occasions by stating: ―Our societies were 
created by people who crossed the ocean to settle in a new land. The spirit of 
discovery, the energy of the pioneers, became the bulwarks of our 
civilization‖ (Ólafur Ragnar Grímsson 1999).  

Prior to the millennium celebration, the Icelandic state opened, in 1999, a 

professional, consular diplomat‘s office in Winnipeg, Canada. Two years later 

an official Iceland‘s embassy to Canada was opened in 2001 in Ottawa. Free 

trade agreement between Canada and EFTA was already in the pipelines in 

1997. Combined, the Leifur Eriksson millennium celebrations in North 

America and the launching of Iceland Naturally marketing program were by 

far the most costly and most extensive nation-branding ventures ever carried 

out by the Icelandic government in North America.  

―Wake up the giant‖ or a modest proposal of reunion. 

Before disappearing into the stream of being plain Canadians, it was 

considered urgent to ―wake up the giant‖, as one official at the Ministry of 

Foreign Affairs stated it to me in an interview. At the outset of the pre-

paration of the millennium project, in 1996, the President of Iceland,  Ólafur 
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Ragnar Grímsson, stated at the Icelandic-American Chamber of commerce 

in New York:   

 
It is now estimated that around 200,000 people of Icelandic descent live in the 
USA and Canada or the equivalent of two-thirds of the present population of 
Iceland itself. All of us face the major task of motivating  this large community […] it 
has been rightly pointed out that we can learn a great deal from the way that 
people of Irish and Italian descent here in the USA have taken advantage of their 
connections with their mother countries in order to boost trade, strengthen interests and weave a 
versatile cultural and social tapestry (Ólafur Ragnar Grímsson, 1996, emphasis 
added).1  
 

Building an ethnic network with descendants in North America has been an 

ongoing project among many European nations, for example the Italians  

(see  Harney, 1998). However, comparing the Icelandic community with the 

Italians or the Irish is questionable. Opposing such comparison, one of my 

respondent George Kristjanson stated:  

 
Iceland likes to parallel itself with Italy and the Italian immigrants but you see 
Italians are very different from us, you have to realize how much younger the 
Italian immigrants are. They were here in great numbers prior to the World War 
II, and have arrived in huge numbers since the 1950‘s.  We are an old, old 
community, from way back. 
 

Another Canadian of Icelandic heritage, Ryan Eyford stated ―We are 

more in tune with this place than the one we came from – maybe more like 

the French Canadians than the Italians…‖  (R. Eyford, 2008, personal 

communication).  

Icelandic identity in Canada is associated with their family roots and 

routes in Canada through historical landscapes, migrant trauma, kinship and 

family narratives to name few (Bertram, forthcoming). The relations with the 

old homeland in the past can be characterized as imaginary and nostalgic. 

Many hold sentimental notions of the old homeland, yet for others, in parti-

cular, the younger generations, imaginary creations of the past simply begin 

on a boat at the Atlantic Ocean (see Bertram, forthcoming). Thus, narratives 

and images of Iceland and what is considered authentic culture are often 

relics of 19th century Iceland. Those who have participated in Icelandic 

organizations and things Icelandic in the community have traditionally been 

people in the fifties or older. Although mental and emotional relations with 

                                                
1 The president‘s address was printed in Lögberg Heimskringla January 17th, 1997. 
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the old homeland have varied between generations my respondents 

expressed their affection to Iceland. One described it as ―quiet deep love‖ 

though they added that this might come across as a mystery to Icelanders 

who had recently arrived to Canada.  One of the main concerns of the 

Icelandic Canadian community is to get younger generations interested in 

their heritage and involved in the community‘s activities. It also became of a 

concern to the Icelandic state as reflected in a letter of recommendation for 

the Iceland registry project carried out in North America written by an 

Icelandic official at the Foreign Ministry in 1993:  
 
Although it is not possible to presume that all those who are registered will 
become eagerly Iceland-inclined in every matter, such a ―conscious‖ group it is 
indisputably a great support and could certainly become a source for investments 
and the flow of capital to the country. It should be underlined that the awareness 
of young Western Icelander‘s origins is fading, and what might take place with 
this registry is to reach out to the last generation before these people simply 
disappear into a North America sea of nations (Einar Benediktsson, 1993). 
 

 Since the millennium celebration, the undertakings have been geared 

towards reinvigorating ―Icelandicness‖ especially among the young 

generation. One agenda of the Icelandic state is to modernize or even 

―update‖ the ―Icelandicness‖ in the Icelandic Canadian community. Thus, 

the nostalgia for the ―homeland‖ is meet with the expectations of renewing 

styles of interactions through an intensive participation in contemporary, 

commercialized and corporate Iceland – with the aim to create strong ethnic 

network involving business, trade, politics and culture.   

While the Icelandic state was engaged in maintaining connection with the 

Icelandic Canadians in the past, the state‘s effort to revitalize ―Icelandicness‖ 

in Canada and build transnational relations has changed in form, content and 

intensity in the last decade. As the relationship between Iceland and Icelandic 

Canada in the past can be characterized as taking place on individual and 

family levels or through social organizations (especially in the wake of the 

state policy of multiculturalism in the 70‘s) the institutional orchestration of 

relations by the Icelandic state in recent years has extensively left its mark. 

Iceland‘s alleged shift in attention has been clearly experienced by Icelandic 

Canadians, and even came across as puzzlement by some, such as my 

respondent, Heather Finnson. 
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Why is that the Icelanders have so much interest in us and do all these things for 
us, we who have been here all these years unconcerned, well maybe not quite, 
suddenly the Icelanders have all this interest, why now?  
 

Heather is referring to the the opening of Icelandic conslate and embassy 

in Canada,  increased visits payed by delegates of the Icelandic state and 

business entrepreneurs,  flow of funds from Iceland granted to various 

institutions within the Icelandic Canadian community, increased cultural 

events initiated by the Icelandic state, including art festivals taken place in 

the community. Icelandic clubs have been established and others revitalized. 

A Canadian Icelandic chamber of commerce has been established. The bank, 

Landsbanki, opened an office in Winnipeg. More and more people attend 

the convention of the Icelandic National League of North America, 

including young people who have participated in the Snorri exchange pro-

gram establised between  the communities across the Atlantic. Now that the 

free trade aggrement and direct flight between Iceland and Canada have been 

launched, Icelanders can expect, like the Prime Minister Geir Haarde stated 

in 2007, ―more business, more investments, more economic growth on that 

foundation then before‖ (Fréttir, RÚV 4 August 2007).   

The Icelandic Canadian communtiy has supported these business-driven 

endeavours, like Iceland Naturally‘s biannual promotions in Canada by 

associating them with events within the Icelandic Canadian community such 

as the Icelandic National League of North America conventions and the 

Icelandic Canadian Núna art festival. The marketing promotions of Iceland 

Naturally‘s ―Taste of Iceland‖ days use a series of festivities, such as art 

events, to respond to the challenges of attracting media attention. According 

to Iceland‘s trade commissoner, Iceland Naturally has worked extremely 

well,  even better than paid advertisments in the media. Other enterprises 

such as Landsbanki built close connections with the community.2 For state 

officials and business interests the Icelandic Canadian community presents 

both a ready-made market and an intermediary through which to enter new 

markets. 

The collaboration with the community was praised e.g. when the 

outcome of the millennium celebration was evaluated. As a report 

compounded for the Prime Minster of Iceland by the Icelandic millennium 

commission shows the outcome in Canada was productive: 

 

                                                
2   In the financial crises in October 2008, the office in Winnipeg closed. The Icelandic 

government seized control of the bank Landsbanki.  
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...Iceland obtained much greater promotion for less money than ever before. 
Volunatary work wrought by the Canadians of Icelandic descent restore great 
valuables to Iceland. Canadians of Icelandic descent are namely a treasure for 
Iceland, we only remotely touch it this year. There is much more left (Svavar 
Gestsson, 2000, p. 15). 

Conclusion 

Icelandic Canadians celebrate the renewed interest in ―Icelandicness‖ within 

their community and the revitalized relations between Icelanders and 

Icelandic Canadians. Many are tuned in to assist a ―small homeland‖ and 

there is excitement about the possible opportunities that may lie ahead in 

transnational relations. Others remain relatively sceptical and fear that the 

marketing and business oriented side of the revitalization will dominate. 

Indeed there are tensions as reflected in one of Lillian MacPherson‘s 

editorials in Lögberg Heimskringla. Being aware of the commercial aspect of 

―Iceland today‖ promoted by the Icelandic state she noted concerns within 

the community, particularly among the older generation. She writes, that 

North Americans of Icelandic origin are ―being encouraged to let go of their 

old, sentimental notions of Iceland and embrace the reality of a postmodern, 

high-tech affluent country‖ (MacPherson, 2002).  This recent transformation 

correpsonds with the state‘s agenda to target and modernize or ―update‖ the 

cultural identities of people of Icelandic descent in Canada. Reworked by 

state policies across the border, these new constructions of Icelandic 

Canadian identity and renewed transnational exchanges reflect the practices 

and relations of power that have operated through the neoliberal 

governmentality of the Icelandic state.  
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Aðlögunarferli í fjölmenningarlegu 
samfélagi 

 
Unnur Dís Skaptadóttir 

 

Í efnahagsþenslunni á Íslandi á síðustu tveimur áratugum fjölgaði inn-

flytjendum mikið. Algengt er að rætt hafi verið um innflytjendur sem fyrst og 

fremst tímabundið vinnuafl sem myndi snúi aftur til síns upprunalands. 

Vissulega hafa margir snúið til baka, eða til annarra landa eftir að hafa starfað 

á Íslandi tímabundið, en aðrir hafa sest að til lengri tíma. Í stefnumótun um 

málefni innflytjenda hafa ríki og sveitarfélög lagt áherslu á aðlögun sem auka 

á möguleika nýrra íbúa til að taka þátt í íslensku samfélagi.  Í samanburði við 

önnur norðurlönd hefur lítil áhersla verið á túlkun og þýðingar á 

upplýsingum frá opinberum aðilum og ríkið hefur lítið komið beint að 

íslenskukennslu. Filippseyingar eru meðal þeirra sem hafa komið til Íslands 

til að vinna eða til að vera með fjölskyldu sinni. Sumir þeirra hafa snúið til 

baka eftir ákveðinn tíma en aðrir hafa sest að á Íslandi.  Í þessari grein er 

fjallað um hugmyndir um aðlögun í ljósi þátttöku innflytjenda á vinnu-

markaði og út frá vægi ættar- og fjölskyldutengsla byggt á rannsókn sem 

unnin er meðal fólks sem flust hefur frá Filippseyjum til Íslands. Bæði þessi 

svið tengjast beint þverþjóðlegu rými sem skipa stóran þátt í lífi fólks sem 

flust hefur frá Filippseyjum til Íslands. 

Í kenningarlegri umræðum um fjölmenningarlegt samfélag á síðustu árum 

hefur meðal annars verið spurt hvað felist í aðlögun? Sú leið aðlögunar sem 

hefur þótt ásættanlegust í ríkjum sem viðurkenna ólíkan uppruna íbúanna, 

byggir á samþættingu (integration). Hún felur í sér að ákveðið umburðarlyndi 

ríki gagnvart margbreytileika á grundvelli þjóðernislegrar og trúarlegar stöðu 

innan þjóðríkisins og að þjóðríkið sé fjölmenningarlegt. Ekki eru allir þó 

sammála um hvar mörkin skuli liggja í samþættingu og hve langt skuli ganga í 

að samþykkja margbreytileika innan þjóðríkja. Grillo (2007) bendir auk þess á 

að merking hugtakanna fjölmenning og samþætting vefjist mjög fyrir fólki og 

að það leggi ólíka merkingu í þessi hugtök. Í hve miklum mæli þarf maður til 

dæmis að tileinka sér ný viðhorf, og á hvaða sviðum, til að geta sagt að 

maður hafi aðlagast fjölmenningarlegu samfélagi? Hve mikinn fjölbreytileika 
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er þjóðríkið tilbúið að hafa innan sinna marka? Grillo gerir greinarmun á 

sterkri og veiki fjölmenningarstefnu ríkja. Þar sem veik fjölmenning ríkir er 

menningarlegur fjölbreytileiki á persónulega sviðinu viðurkenndur en í sterkri 

fjölmenningu er fjölbreytileiki á opinberu sviði, svo sem í menntakerfi, 

viðurkenndur, til dæmis með því að ólíkir hópar hafa eigin skóla eða fá 

kennslu í móðurmáli. Á Íslandi má segja að það hafi ríkt það sem Grillo 

kallar veika fjölmenningu. Mest áhersla hefur verið á að gefa innflytjendum 

kost á að taka þátt og að ekki sé brotið á rétti þeirra. Einnig má spyrja hvort 

skipti meira máli, sýn yfirvalda eða sýn innflytjendanna sjálfra, þegar meta á 

hversu vel eða illa aðlögunarferlið hafa tekist? Og fyrir hverja er aðlögunin 

mikilvæg? Er hún mikilvæg fyrir innflytjendur sjálfa eða fyrir þá sem fyrir búa 

í ríkinu? Á síðustu árum hefur komið fram gagnrýni á samþættingu og 

fjölmenningu. Grillo (2007) bendir til dæmis á að eftir 11. september 2001 

megi æ oftar heyra gagnrýnisraddir hjá stjórnmálamönnum, almenningi og 

jafnvel fræðimönnum. Sumir þeirra vilji snúa aftur til fyrri hugmynda um 

samlögun (assimilation) því ekki sé hægt að halda saman samfélagi þar sem 

íbúarnir eigi ekki nægilega mikið sameiginlegt (Grillo, 2007). 

Í umfjöllun um stöðu innflytjenda er hugtökin aðild (inclusion) og útilokun 

(exclusion) í auknum mæli notuð (Eriksen 2007; Gestur Guðmundsson, 2009). 

Eriksen bendir til dæmis á mikilvægi þess að fræðimenn skoði hvers konar 

útilokun tíðkist í samfélaginu og hver skilyrðin séu fyrir því að fá aðild 

(Eriksen, 2007). Athyglin beinist þá ekki aðeins að atbeina innflytjendanna 

sjálfra heldur einnig að þeim annmörkum sem þeim eru settir og að því 

hvernig stofnunum samfélagsins tekst að aðlaga sig að fjölmenningarlegum 

veruleika. Eriksen bendir einnig á að einstaklingar sem tilheyri sama hópi hafi 

aðlagast misvel, félagslega og menningarlega, og að hægt sé að taka þátt á 

þessum ólíku sviðum án þess að finnast að maður tilheyri samfélaginu. 

Eriksen bendir einnig á að hagsmunum minnihlutahópa sé ekki alltaf best 

borgið með því að aðlagast menningarlega jafnvel þó þeir séu miklir 

þátttakendur. Það getur haft hagnýtara gildi að nýta þverþjóðleg tengsl 

(Eriksen, 2007). Mikil vinna ásamt miklum tengslum við ættingja og vini frá 

upprunalandi og líf í þverþjóðlegu rými eru oft á tíðum mikilvæg hjá fyrstu 

kynslóð innflytjenda (Sørensen og Olwig, 2002). En það í sjálfu sér gefur 

takmarkaða vísbendingu um hve miklir þátttakendur einstaklingar eru í nýju 

landi. Bakgrunnur,  eins og menntun og staða fyrir flutning, ríkjandi viðhorf 

til hópsins í landinu sem flust er til ásamt því hvaða reglur gilda um fólk frá 

viðkomandi landi, hefur einnig mikil áhrif.  

Fólksflutningar frá Filippseyjum eru miklir og því hefur verið haldið fram 

að útflutningur vinnuafls hafi verið einn af meginþáttunum í stefnumörkun 
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stjórnvalda frá árinu 1974 til að takast á við atvinnuleysi og afla erlends 

gjaldeyris (Semyonov og Gorodzeisky, 2005). Heilbrigðiskerfið á Filipps-

eyjum hefur verið einkavætt og margir senda peninga til að standa straum af 

kostnaði vegna veikinda ættingja. Það eru þó ekki aðeins einstaklingarnir 

sjálfir sem ýta undir þverþjóðleg tengsl. Í fyrsta lagi getur fólk einungis fengið 

tímabundið atvinnu- og dvalarleyfi í gistilandi eins og Íslandi ef það er ekki 

að koma vegna fjölskyldusameiningar og í öðru lagi hefur ríkið og 

efnahagskerfi Filippseyja hag af því að tengslum við heimalandið sé 

viðhaldið, þar sem peningurinn sem sendur er heim er mikilvægur fyrir 

efnahag landsins. Árið 2003 veittu stjórnvöld á Filippseyjum brottfluttum, 

sem höfðu áður misst ríkisfang sitt þegar þeir gerðust ríkisborgarar annarra 

landa, Filippseyskt ríkisfang að nýju og samþykktu þannig tvöfalt ríkisfang. 

Megin rök þeirra sem stóðu fyrir breytingunum voru þau að slíkt myndi ýta 

undir að fólk notaði frekar peningana sína á Filippseyjum (Glick-Shiller, 

2005).  

Í rannsókninni er beitt eigindlegum aðferðum með viðtölum, vettvangs-

athugunum og greiningu á rituðum gögnum. Tvenns konar viðtöl eru tekin, 

annars vegar hálfstöðluð viðtöl við 30 einstaklinga, karla og konur sem valdir 

eru með tilliti til kyns, aldurs og búsetu. Hins vegar er rætt óformlega við 

einstaklinga og hópa í ólíku samhengi og var sú aðferð notuð við að finna 

þessa þátttakendur að maður benti á mann. Viðtölin eru tekin á 

höfuðborgarsvæðinu og á nokkrum stöðum á landsbyggðinni þar sem fólk 

frá Filippseyjum er helst að finna. Þátttakendurnir í rannsókninni hafa flust 

frá Filippseyjum til Íslands frá árinu 1990 til 2006. Þeir eru á ólíkum aldri og 

með ólíkan bakgrunn hvað varðar menntun, móðurmál og fyrri starfsreynslu. 

Þeir koma frá ólíkum stöðum á Filippseyjum og hafa ólíkt móðurmál. Í 

viðtölunum var fólk m.a. spurt um bakgrunn í heimalandi, reynsluna af því 

að búa og starfa á Íslandi og tengsl við aðra útlendinga, tengsl við uppruna-

land sitt og við innfædda Íslendinga. Áhersla var lögð á að skoða hvaða áhrif 

þátttaka í þverþjóðlegu rými hefur á athafnir og sjálfsmynd.  

Filippseyingar á Íslandi 

Um það bil 15% innflytjenda (fólk fætt erlendis sem á erlenda foreldra) á 

Íslandi kemur frá Asíu, af þeim eru flestir frá Filippseyjum (Ólöf 

Garðarsdóttir, Guðjón Hauksson og Helga Katrín Tryggvadóttir, 2009). 

Flutningur frá Filippseyjum hófst með því að nokkrar konur fluttu til Íslands 

til að sameinast íslenskum eiginmönnum sínum. Á níunda áratug 20. aldar 
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fór fólki frá Filippseyjum að fjölga á Íslandi en voru þó aðeins 380 árið 1998. 

Í kjölfar efnahagsþenslunnar sem varð eftir aldamót fjölgaði fólki frá 

Filippseyjum mikið eins og sjá má á mynd 1 og rúmum áratug síðar, eða í 

byrjun árs 2009 voru íbúar á Íslandi sem fæddir voru á Filippseyjum orðnir 

1398 (Hagstofa Íslands, 2009). Filippseyingar eru því stærsti þjóðernis-

hópurinn frá Asíu á Íslandi þó svo að hlutfall þeirra af fjölda innflytjenda hafi 

ekki vaxið mikið, þar sem innflytjendum frá öðrum löndum fjölgaði einnig 

mjög á þessum tíma.  

 

Mynd 1. Íbúar á Íslandi fæddir á Filippseyjum og með filippseyskt ríkisfangi, 

1980 til 2008 (Hagstofa Íslands, 2009) 

Algengast hefur verið að fólk hafi verið á aldrinum 20 til 40 ára þegar það 

flutti til Íslands. Konur hafa allt frá upphafi verið fleiri en karlar og árið 1998 

voru karlarnir flestir undir þrítugu.  Eins og sjá má á mynd 2 þá eru konur 

fleiri í öllum aldurshópum nema meðal þeirra yngstu. Þangað til á þessum 

áratug fluttu fá börn undir 18 ára til landsins frá Filippseyjum en þetta hefur 

breyst nokkuð á síðustu árum.   

 

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Fæðingarland

Ríkisfangsland



Aðlögunarferli í fjölmenningarlegu samfélagi 563 
 

  

 

Mynd 2. Íbúar á Íslandi fæddir í Filippseyum eftir aldri og kyni, 1. janúar 

2008 (Hagstofa Íslands, 2009) 

Mynd 3: Flutningar frá Filippseyjum til Íslands1986 til 2008 eftir kyni. 

(Hagstofa Íslands, 2009) 

Af þeim íbúum á Íslandi sem fæddir eru á Filippseyjum hefur um það bil 

helmingur  fengið íslenskt ríkisfang, eða 687 af 1398 (Hagstofa Íslands 2009). 

Stærsti hluti þeirra sem hafa verið á Íslandi í lengri tíma hafa fengið íslenskt 

ríkisfang. Þeir sem ekki hafa íslenskt ríkisfang hafa margir hverjir ekki enn 
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rétt til að sækja um það vegna þess að þeir hafa ekki dvalið í landinu í 

nægilegan tíma sem er lágmark sjö ár fyrir þá sem ekki eiga íslenskan maka 

(Lög um íslenskan ríkisborgararétt nr. 100/1952). Nokkrir hafa einungis 

tímabundið atvinnuleyfi. Viðtölin og samræðurnar sýna að flestir hugsa sér 

að vera á Íslandi til langs tíma og mjög fáir þeirra, sem rætt hefur verið við, 

ætla að flytja aftur til Filippseyja á næstunni þrátt fyrir versnandi efnahags-

ástand á Íslandi. Eins og sjá má af mynd 3 heldur fólk áfram að flytjast frá 

Filippseyjum til Íslands. Þó hefur flutningur aftur til Filippseyja alltaf verið 

nokkur. 

Þátttaka á vinnumarkaði 

Eins og fram hefur komið eru flestir Filippseyingar á Íslandi á þeim aldri sem 

fólk er virkt á vinnumarkaði. Vinna fyrir hærri laun en bjóðast í heimalandi er 

mikilvæg ástæða flutninganna til Íslands fyrir marga. Önnur mikilvæg ástæða 

er að sameinast maka eða öðrum fjölskyldumeðlimum. Þátttakendur í 

rannsókninni, bæði þeir sem komu vegna vinnu og þeir sem komu vegna 

fjölskyldusameiningar, lögðu mikla áherslu á möguleikana sem hér bjóðast á 

betur launuðu starfi en á Filippseyjum. Þátttakendurnir hafa flestir lokið að 

minnsta kosti framhaldskóla og margir hafa lokið fyrsta háskólaprófi í 

greinum eins og viðskiptafræði, hjúkrunarfræði, verkfræði, tölvunarfræði, 

hótel- og veitingahúsarekstri og tæknifræði. Fæstir hafa þó getað nýtt sér 

menntun sína. Þar sem þekking þeirra á íslensku er takmörkuð í byrjun er 

misjafnt hve mikið fólk leggur upp úr því að fá menntun sína metna. 

Nokkrar konur vinna sem hjúkrunarfræðingar og hafa þannig nýtt menntun 

sína frá Filippseyjum. Margir viðmælendurnir unnu fyrstu árin við fisk-

vinnslu, sérstaklega þeir sem fluttu á landsbyggðina á Íslandi. Önnur algeng 

störf sem þátttakendur í rannsókninni vinna við eru önnur framleiðslustörf, 

umönnunarstörf, byggingarvinna, verkstjórn og viðhald. Þrátt fyrir að vera í 

erfiðum störfum og mjög ólíkum þeim sem fólk hefur menntun til, telja 

margir sem rætt var við sig heppna að fá vinnu á Íslandi. Kona sem er rétt 

innan við þrítugt og er hagfræðingur að mennt kom upphaflega til að vinna í 

fiskvinnslu en hefur síðan unnið á veitingahúsi. Hún hefur farið á 

íslenskunámskeið en á hvorugum vinnustaðnum starfa Íslendingar, svo hún 

hefur ekki getað æft sig að tala íslensku. Þrátt fyrir að nýta ekki menntun sína 

benti hún ítrekað á það í viðtölunum hve heppin hún væri að vinna á Íslandi 

miðað við möguleika sína á Filippseyjum.  
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Þar sem hinar ýmsu stofnanir ríkis og sveitarfélaga hafa lagt litla áherslu á 

að þýða og túlka upplýsingar sem fram koma á heimasíðum þeirra á netinu, á 

önnur tungumál er oft á tíðum erfitt fyrir fólk að afla sér upplýsinga um 

ýmislegt sem tengist atvinnuleyfi og skattamálum, sérstaklega fyrstu árin. Í 

sumum tilfellum eru upplýsingar á íslensku illskiljanlegar jafnvel fyrir þá sem 

lært hafa töluvert í íslensku máli. Þess vegna er algengt að fólk misskilji rétt 

sinn og skyldur og viti ekki hvaða eyðublöð það á að fylla út. Bréf sem berast 

fólki á íslensku frá opinberum aðilum eru oftast þýdd af ættingjum eða 

vinum. Ákveðnir einstaklingar hafa, umfram aðra, lent í þessu hlutverki og 

aðstoða oft stóran hóp ættingja og vina. Í mörgum tilfellum eru það konur 

sem hafa verið lengi á Íslandi og íslenskir eiginmenn þeirra.   

Þegar ný lög um atvinnuréttindi útlendinga tóku gildi árið 2003 hafði það 

mikil áhrif á atvinnumöguleika fólks frá Filippseyjum, þar sem nýju lögin 

kveða á um að fólk frá löndum Evrópusambandsins hafi nú forgang á 

vinnumarkaði (Lög um atvinnuréttindi útlendinga nr. 97/2002). Þar til árið 

2003 var tiltölulega auðvelt fyrir fólk frá Filippseyjum að fá vinnu og var þá 

algengt að nánir ættingjar eins og systkini, frændfólk eða uppkomin börn 

kæmu til starfa á Íslandi. Margir þátttakendur rannsóknarinnar eru mjög 

ósáttir við það að geta ekki lengur aðstoðað ættingja sína við að koma og 

starfa á Íslandi. Innflytjendum er því skipt í tvo hópa; annars vegar þá sem 

koma frá Evrópusambandsríkjum og Evrópska Efnahagssvæðinu og hins 

vegar þá sem kom frá svokölluðum þriðju ríkjum. Samkvæmt þessum lögum 

er enn mögulegt fyrir atvinnurekanda að fá tímabundið atvinnuleyfi til að 

ráða útlending ef ekki er hægt að fá kunnáttumann innanlands eða í Evópu-

sambandinu eða aðrar ástæður mæli með leyfisveitingu. Atvinnurekanda ber 

þó fyrst að leita til staðbundinna vinnumiðlana og vinnumiðlana á Evrópska 

efnahagsvæðinu (Lög um atvinnuréttindi útlendinga nr. 97/2002). Nokkrir 

viðmælendur sem hafa ótímabundið atvinnuleyfi og aðrir sem hafa íslenskt 

ríkisfang hafa reynt að fá nána ættingja, eins og fullorðna afkomendur eða 

yngri systkini til sín, eftir að hafa útvegað þeim vinnu og lagt fram tryggingu, 

en það hefur ekki gengið sem skyldi. 

Margir þátttakendur í rannsókninni hafa verið áhugasamir um að afla sér 

nýrrar þekkingar og hafa sótt námskeið sem verkalýðsfélögin hafa staðið fyrir 

eða niðurgreitt. Stærsti hluti þeirra hefur lært íslensku og getur talað hana 

ágætlega. Það að kunna ensku við komuna til landsins hefur gert þeim 

auðveldara en sumum öðrum innflytjendum, sem ekki tala ensku, að kynnast 

samstarfsmönnum og eiga samskipti við yfirmenn. Margir þeirra lýsa góðri 

reynslu af samstarfsfólki og yfirmönnum. Til dæmis sögðu nokkrir frá því 
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hvernig yfirmaður hafði aðstoðað þá þegar þeir þurftu að fara með litlum 

fyrirvara til Filippseyja vegna veikinda eða dauðsfalls í fjölskyldu.  

Flestir þátttakenda í rannsókninni hafa fyrir ættingjum að sjá á 

Filippseyjum eins og fram hefur komið og í viðtölunum kom fram að stór 

hluti þeirra sem rætt var við komu til að skapa sér og fjölskyldum sínum á 

Filippseyjum betri lífsafkomu. Flestir senda peninga til foreldra, systkina, 

barna eða annarra ættingja eins og systkinabarna. Peningarnir eru notaðir til 

að borga fyrir lyf eða annan kostnað við heilbrigðisþjónustu, vegna hús-

næðiskostnaðar og vegna menntunar næstu kynslóðar. Flest viðtölin voru 

tekin fyrri hluta ársins 2008 en í viðtölum sem tekin hafa verið árið 2009 

hefur komið fram að margir hafa dregið úr peningasendingum vegna lágs 

gengis krónunnar. Sumir hafa óskað eftir því við systkini sem búsett eru í 

öðrum löndum að þau sendi peninga til foreldra eða annarra ættingja á 

meðan ástandið er slæmt á Íslandi.  

Fjölskyldulíf á Íslandi 

„Ég er alveg ein hér― sagði kona sem búið hefur á Íslandi í 10 ár og á 

íslenskan eiginmann og tvö börn og margar vinkonur, en tók þó fram að hún 

væri ekki eins ein og áður en hún kynntist eiginmanninum. Önnur kona 

talaði um að hún væri ekki lengur ein á Íslandi þar sem frænka hennar hefði 

komið til starfa á Íslandi fyrir nokkrum árum. Í viðtölum og samræðum kom 

skýrt fram að það að eiga ættingja á Íslandi hefur mikið gildi fyrir vellíðan á 

Íslandi. En þetta tvennt að eiga ættingja á Íslandi og íslenskan maka skiptir 

einnig miklu máli varðandi þátttöku í samfélaginu.  

Ættingjar skipta miklu máli í félagslífi þátttakenda í rannsókninni og 

margir þeirra eiga stóran hóp ættingja á Íslandi sem eiga í miklum 

samskiptum. Ættingjar aðstoða við að finna húsnæði og við að útvega starf. 

Með ættingjum borðar fólk mat að heiman og skemmtir sér. Í sumum fjöl-

skyldum eru stór jólaboð þar sem yfir 50 manns koma saman. Þegar rætt var 

um hvað væri filippseyskt og öðruvísi en á Íslandi var algengt að fólk ræddi 

um fjölskyldutengsl sem væru miklu sterkari en algengast væri á Íslandi. 

Einnig að uppeldi á börnum væri með öðrum hætti. Í gegnum börnin hefur 

fólk samskipti við leikskóla, skóla og aðrar stofnanir. Það bera saman það 

sem er líkt og ólíkt og kynnist jafnframt íslensku samfélagi í gegnum börnin 

sín og vini þeirra. Annað sem viðmælendur lögðu margir mikla áherslu á 

þegar þeir báru saman það sem var ólíkt við það að vera Filippseyingur og 

Íslendingur var mikilvægi tengsla og hjálpsemi milli fullorðinna systkina 
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meðal Filippseyinga, bæði þeirra sem búsett eru á Íslandi og eins milli þeirra 

og systkinanna sem búsett eru á Filippseyjum eða í öðrum löndum. 

Hjálpsemin nær einnig til afkomenda þeirra. Þannig senda nokkrir 

einstaklingar peninga til að borga fyrir menntun systkinabarna sinna. Nokkrir 

töluðu um að þeim myndi líða miklu betur ef þeir hefðu ættingja sína á 

Íslandi. Þeir sem eiga marga ættingja hér hafa meiri áhuga á að setjast hér að 

og verða hluti af samfélaginu. Þeir hafa því jafnframt áhuga á að læra íslensku 

og nýta menntun sína ef hægt er að koma því við. Þeir eru þó ekki síður 

virkir í tengslum við fólk í heimalandi eða við ættingja sem búsettir eru í 

öðrum löndum. Þeir borða saman filippseyskan mat og skiptast á bíó-

myndum og sjónvarpsþáttum frá Filippseyjum. Margir eru áskrifendur að 

ákveðnum sjónvarpsþáttum í gegnum Internetið og í gegnum Internetið eiga 

margir í daglegum samskiptum við ættingja á Filippseyjum og öðrum 

löndum. Internetið er fyrst og fremst notað til að hafa samskipti við ættingja 

og í miklu minna mæli notað til að fylgjast með almennum fréttum af 

stjórnmálum eða öðru á Filippseyjum. 

Að eiga íslenskan maka og að kynnast ættingum hans auðveldar einnig 

aðlögun að íslensku samfélagi. Algengt er að konur frá Filippseyjum eigi 

íslenska eiginmenn en sjaldgæft er að filippseyskir karlar kvænist íslenskum 

konum. Algengast er að karlarnir séu kvæntir konum sem fæddar eru á 

Filippseyjum. Þær konur sem giftar eru íslenskum mönnum tala flestar um 

jákvæða þætti eins og þann stuðning sem þær hafa fengið hjá eiginmanni 

sínum varðandi það að eiga samskipti við yfirvöld og verða hluti af fjölskyldu 

hans og kynnast íslenskum siðum og venjum. Algengt er að íslenski 

eiginmaðurinn sjái um öll hagnýt mál sem snúa að því að hafa samskipti við 

stofnanir og að finna starf. Stór hluti þeirra kvenna sem komu á níunda 

áratug síðustu aldar komu einmitt til að vera með íslenskum maka. Þessar 

konur hafa síðan verið lykilmanneskjur í þeim fólksflutningum sem fylgt hafa 

frá Filippseyjum og hafa aðstoðað fólk eftir að til landsins er komið.   

Lokaorð 

Þangað til nýlega hafa innflytjendur verið virkir á vinnumarkaði á Íslandi og 

borgað skatta og gjöld frá upphafi veru sinnar í landinu, þó svo að þeir hafi 

að stórum hluta verið í láglaunastörfum. Rannsókn mín sýnir að margir eiga í 

ágætis samskiptum við samstarfsfólk vegna enskukunnáttu sinnar. Þeir hafa 

átt aðild að vinnumarkaðnum og verkalýðsfélögum, en önnur svið sam-

félagsins hafa ekki staðið þeim eins opin. Útilokunar- og aðgangsferli eru í 
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gangi samtímis og breytast með alþjóðlegum og staðbundnum samningum 

og reglugerðum og breyttum aðstæðum í samfélaginu. Að tilheyra ætt eða 

fjölskyldu gefur innflytjendum aðgang að ákveðnum þáttum samfélagsins. 

Það getur þó skipt máli hvort ættarhópurinn er að mestu íslenskur að 

uppruna eða að mestu frá Filippseyjum. Þeir taka einnig mikinn þátt í lífi 

með ættingjum og er það mikilvægur þáttur í því að skapa gott líf á Íslandi og 

ýtir undir viljan til að taka þátt. Sumir umgangast að mestu aðra ættingja og 

vini frá Filippseyjum þar sem margir ættingjar þeirra hafa flust til Íslands. Að 

taka þátt í fjölskyldulífi er leið til að fá tækifæri en jafnframt til að halda í siði 

og venjur frá Filippseyjum. Þeir sem eiga íslenska ættingja eiga þó meiri kost 

á að kynnast íslensku samfélagi og viðhorfum.  

Heimildir 

Eriksen, T. H. (2007). Complexity in social and cultural integration: Some 
analytical dimensions. Ethnic and Racial Studies,  30(6), 1055-1069. 

Gestur Guðmundsson. (2009). Félagsfræði menntunnar. Reykjavík: Skrudda. 
Glick-Shiller, N. (2005). Long-distance nationalism. Í M. Ember, C. R. 

Ember og I. Skoggard (ristjórar), Encyclopedia of diasporas. Immigrant and 
refugee cultures around the world (bls. 570-580). New York: Springer .  

Grillo, R. (2007). An excess of alterity? Debating difference in a multicultural 
society. Ethnic and Racial Studies, 30(6), 979 – 998. 

Hagstofa Íslands. (2009). Mannfjöldi, Ríkisfang, fæðingarland og uppruni íbúa. Sótt 
20. ágúst 2009 af http://www.hagstofa.is/Hagtolur/ 
Mannfjoldi/Rikisfang-Faedingarland 

Ólöf Garðarsdóttir, Guðjón Hauksson og Helga Katrín Tryggvadóttir. 
(2009). Innflytjendur og einstaklingar með erlendan bakgrunn 1996–2008 
Hagtíðindi, 94(4), 1-22.  

Lög um atvinnuréttindi útlendinga nr. 97/2002. 
Lög um íslenskan ríkisborgararétt nr. 100/1952. 
Semyonov M. og Gorodzeisky, A. (2005). Labor migration, remittances and 

household income: A comparison between Filipino and Filipina overseas 
workers. International Migration Review, 39(1), 45-68. 

Sørensen, N. og Olwig, K. (2002). Mobile livelihoods. Making a living in the 
world. Í K. Olwig og N. Sørensen (ritstjórar), Work and migration (bls. 1-
19). London: Routledge. 

 



 

Lestrarvenjur íslenskra bókaorma 
 

Brynhildur Þórarinsdóttir 

 

Íslensk börn og unglingar hafa lítinn áhuga á lestri og íslenskir grunn-

skólanemendur standa sig ekki sem skyldi í lesskilningi á alþjóðlegum 

prófum. Milli þessara tveggja staðreynda eru skýr tengsl; lesskilningur helst í 

hendur við áhuga á bóklestri. Góður lesskilningur er í raun undirstaða alls 

náms. Mikilvægi þess að ýta undir lestraráhuga íslenskra barna í þeim tilgangi 

að bæta lesskilning þeirra og þar með námsárangur verður því ekki orðum 

aukið. Sú staðreynd að íslensk börn lesa minna og af minni færni en jafn-

aldrar þeirra í þeim löndum sem við viljum helst bera okkur saman við hlýtur 

að ýta undir rannsóknir á lestraráhuga og -venjum hér á landi.  

Langtímarannsókn á lestrarvenjum íslenskra grunnskólanemenda hefur 

verið í gangi  síðan 1968. Þessi rannsókn Þorbjörns Broddasonar, Börn og 

sjónvarp á Íslandi (Börn og sjónvarp á Íslandi, e.d.) hefur gefið þýðingarmiklar 

og sláandi vísbendingar um neikvæða þróun lestraráhuga 10-15 ára barna 

undanfarna áratugi. Árið 2003 var staðan orðin sú að þriðji hver svarandi á 

mið- og unglingastigi grunnskólans hafði ekki lesið bók undangenginn 

mánuð samanborið við 11% árið 1968. Stórlesendum, eða þeim sem lásu 10 

bækur eða fleiri sl. mánuð, hafði á sama tíma fækkað úr 10% í 3% 

(Broddason, 2006). 

Ekki hefur verið unnið að neinu ráði með þessar niðurstöður í sam-

félaginu. Markmið þeirrar rannsóknar sem hér er greint frá er hins vegar að 

draga upp mynd af barnunga fyrirmyndarlesandanum og leggja þannig lóð á 

vogarskálar lestrareflingar í grunnskólum. Um viðtalsrannsókn var að ræða 

og var úrtakið valinn hópur lestrarhesta. Rannsóknin var gerð á Amts-

bókasafninu á Akureyri sumarið 2009 þar sem tekin voru rýnihópaviðtöl við 

börn sem skilgreina má sem sérlega áhugasama lesendur. Þannig var reynt að 

kortleggja hvað gerir þessa krakka að lestrarhestum og hvaða viðmóti þeir 

mæta í umhverfi sínu.  

Hér verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Viðhorf norð-

lensku barnanna verða jafnframt borin saman við viðhorf danskra krakka til 

bóklestrar eins og þau birtast í rannsókn Romme-Lund 2007. Sú rannsókn 

gefur mikilsverðar vísbendingar um þá bakgrunnsþætti sem til staðar verða 
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að vera til að krakkar öðlist áhuga á lestri. Samanburður við Danmörku er 

afar mikilvægur vegna þess að Danir hafa náð að snúa á þá lestrarþróun sem 

verið hefur í gangi hjá íslenskum krökkum. Þar fækkar ekki lengur þeim 

börnum sem lesa sér til ánægju og einkum hefur þróunin snúist í rétta átt hjá 

drengjum þannig að dregið hefur saman með kynjunum (Steffensen, 2004). 

Árangurinn má ekki síst þakka því að niðurstöður lestrarrannsókna voru 

nýttar til að blása til samfélagslegs átaks, Læselystkampagne, sem standa átti frá 

2003-2007 en var framlengt til 2010 (Bibliotek og medier, e.d.).  

Lestraráhugi íslenskra barna og danskir lestrarhestar 

Mælingar á tómstundalestri og lestraráhuga íslenskra grunnskólabarna leiða 

allar í ljós sambærilegar niðurstöður. Krakkarnir lesa lítið utan skólatíma. 

Lestraráhugi íslenskra barna er minni en meðal nágrannaþjóðanna og fer 

stöðugt minnkandi. Samkvæmt Þorbirni Broddasyni (2006) var hópur 

stórlesenda og „ekki lesenda― ámóta stór árið 1968 þegar 11% höfðu enga 

bók lesið í mánuð og 10% höfðu lesið tíu bækur eða fleiri. Árið 2003 hafði 

þriðji hver svarandi ekki lesið bók undanfarinn mánuð og hópur stórlesenda 

hafði skroppið saman í 3%. Umtalsverður kynjamunur er auk þess á 

lestrarvenjum stelpna og stráka en stúlkur lesa mun frekar sér til skemmtunar 

en piltar. Árið 2009 hafði þeim sem ekkert höfðu lesið í mánuð að vísu 

fækkað í 28% en stórlesendum hafði ekki fjölgað að sama skapi, þeir eru nú 

4% svarenda (Þorbjörn Broddason og Kjartan Ólafsson, 2009). Íslenskir 

nemendur lesa talsvert minna sér til ánægju en nemendur á nágranna-

löndunum samkvæmt spurningakönnun sem gerð er í tengslum við 

alþjóðlegu PISA prófin (Almar M. Halldórsson, 2006). Munurinn á lestrar-

venjum íslenskra nemenda og finnskra er til dæmis áberandi mikill en Finnar 

hafa sem kunnugt er náð verulega góðum árangri í þessum prófum. 

Niðurstöður þessarar könnunar leiða jafnframt í ljós að áhugi á bóklestri er 

einn helsti forspárþátturinn fyrir gott gengi í lesskilningi í PISA en á því sviði 

hafa íslensku krakkarnir ekki staðið sig sem skyldi. Prófin endurspegla auk 

þess þann kynjamun í lestraráhuga sem fram kemur í rannsóknum Þorbjörns 

Broddasonar því stelpurnar sýna mikla yfirburði í lesskilningi, svo mikla að 

kynjamunurinn er hvergi meiri í PISA (Ólafsson, Halldórsson og Björnsson, 

2006). Í evrópsku  ESPAD rannsókninni er að sama skapi spurt um 

bóklestur og lestraráhuga. Þar kemur fram að hlutfall íslenskra 10. bekkinga 

sem aldrei lesa bækur sér til skemmtunar er yfir meðaltali 35 Evrópulanda og 

hlutfall þeirra sem lesa daglega er jafnframt undir meðaltali evrópskra 
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jafnaldra (Brynhildur Þórarinsdóttir, Þóroddur Bjarnason og Atli 

Hafþórsson, 2009).  

Þessar mælingar á stöðu og þróun lestraráhuga vissra árganga á tilteknum 

tímabilum eru afar mikilvægar. Til að átta sig raunverulega á 

lestrarmenningunni þarf þó að ræða ítarlega við valinn hóp barna að auki. 

Jafningjahópurinn hefur mikið að segja og lestraráhugi er háður tískubylgjum 

eins og flest annað. Ýmsar erlendar rannsóknir eru til þar sem viðhorf 

tiltekinna hópa barna til lestrar eru kortlögð, til dæmis í ákveðnum löndum 

svo sem Lettlandi (Gudakovska, 1996), tilteknum borgum svo sem Singapore 

(Majid og Tan, 2007) og ónefndri bandarískri stórborg (Hughes-Hassell og 

Rodge, 2007) eða með samanburði á löndum svo sem Noregi og Namibíu 

(Mostert og Wikan, 2008), og Noregi, Danmörku og Svíþjóð (Steffensen, 

2004).  Þetta eru megindlegar rannsóknir byggðar á spurningalistum. Lítið 

sem ekkert hefur verið gert af því að velja úrtak beinlínis með það að 

markmiði að ná utan um bestu lesendurna og ræða við börnin og þar með 

komast nær því að skapa hvetjandi lestrarumhverfi í samfélaginu. Í rannsókn 

Strommen og Mates (2004) var þó rætt við tvo hópa barna og unglinga; 

„lesendur og ekki-lesendur―, og lestrarvenjur þeirra bornar saman. 

Rannsóknin staðfestir að lestrarhvetjandi uppeldi og heimilislíf er grund-

völlur þess að börn öðlist áhuga á lestri. Ekki síður er mikilvægt að börnin 

sjálf líti bækur jákvæðum augum.  

Rannsókn Romme-Lund (2007) á 11-12 ára lestrarhestum í Danmörku 

leiðir í ljós að samspil þriggja þátta er nauðsynlegt eigi börn að öðlast áhuga á 

bóklestri; heimila, stofnana (skóla og bókasafna) og einstaklinga, þ.e. 

barnanna sjálfra. Allir þessir aðilar verða að hafa jákvæð viðhorf til bóklestrar 

en viðhorf barnanna sjálfra eru þó mikilvægust. Börnin eiga það sameiginlegt 

að vera mjög jákvæð í garð bókmennta, hafa sjálfstæðar skoðanir á lesefni og 

sýna sjálfstæði í að velja sér bækur. Þau líta á bækur sem afþreyingu en átta 

sig líka á því að þær innihalda fróðleik og að maður verður klókur af því að 

lesa. Umfram allt einkennist viðhorf þessara dönsku lestrarhesta til bóka af 

kærleika. Börnin eiga það líka sameiginlegt að hafa alist upp í lestrarhvetjandi 

umhverfi; þau vita að foreldrarnir hafa áhuga á bóklestri, þau fara oft á 

bókasöfn og í bókabúðir með foreldrum sínum og foreldrarnir lásu upphátt 

fyrir þau frá því þau voru lítil. Viðhorf skólans skipta líka máli en krakkarnir 

segjast allir hafa kennara sem eru áhugasamir um bóklestur og skólar þeirra 

hvetja til lestrar, til dæmis með því að hafa enn bókasafnstíma í 6. bekk þótt 

viðmiðunarstundaskrá geri ekki ráð fyrir því. Það sem mest er um vert er þó 

að lestur er viðurkennt áhugamál í bekkjum barnanna (Romme-Lund, 2007).  
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Víðast hvar virðast yngri krakkar lesa meira en unglingar. Það er til dæmis 

raunin í Skandinavíu  (Steffensen, 2004). Sem dæmi má nefna að lestraráhugi 

danskra barna dvínar í kringum 10 ára aldurinn eða milli 3. og 4. bekkjar í 

danska kerfinu og tekur aftur dýfu milli 6. og 7. bekkjar (Steffensen, 2004). 

Íslenskir krakkar hafa að sama skapi meiri áhuga á bóklestri en unglingar 

enda breytast lestrarvenjur með aldrinum. Unglingar lesa til dæmis frekar 

dagblöð og tímarit en yngri krakkar (Andrea G. Dofradóttir og Kristín Erla 

Harðardóttir, 2006). Vandamálið sem við stöndum frammi fyrir er því ekki 

bara hvernig auka megi bóklestur grunnskólanemenda heldur einnig hvernig 

viðhalda megi áhuga þeirra.  

Rannsóknin á Akureyri 

Amtsbókasafnið á Akureyri hefur um nokkurra ára skeið boðið upp á 

sumarnámskeið fyrir áhugasama unga lesendur í samstarfi við Minjasafnið á 

Akureyri. Námskeiðin voru haldin í 8. sinn í júní 2009. Að þessu sinni var 

um tvö vikulöng námskeið að ræða og sóttu þau börn á aldrinum 7-11 ára. 

Flestir þátttakendur voru þó 9-10 ára gamlir. Krakkarnir sem sækja sumar-

lestrarnámskeiðin eru ekki þverskurður af nemendum bæjarins. Námskeiðin 

eru auglýst fyrir börn sem áhuga hafa á bóklestri og henta þau því einkar vel 

til að kortleggja þá bakgrunnsþætti sem gera börn að virkum lesendum.  

 Ákveðið var að ræða við alla þátttakendur á síðara sumarlestrar-

námskeiðinu. Þátttakendum á þessu námskeiði var skipt í þrjá fjögurra 

manna hópa. Í upphafi var stefnt að því að hafa hópana blandaða, bæði hvað 

kyn og aldur varðar. Hins vegar reyndust stúlkur vera í miklum meirihluta 

þátttakenda í sumarlestrinum og þar með einnig í rannsókninni. Viðtölin 

voru tekin upp á Amtsbókasafninu á námskeiðstímanum með samþykki 

foreldra barnanna. Sömu grunnspurningarnar voru lagðar fyrir alla hópana en 

börnunum leyft að ræða ítarlega það sem þau vildu. Þau voru meðal annars 

spurð um eigin lestrarvenjur og fjölskyldunnar, hver hvetti þau til lestrar, 

hvar þau fengju hugmyndir að lesefni, hvar og hvenær best væri að lesa og 

hvort þau ræddu um bækurnar sem þau lesa við einhvern. Þá var spurt um 

viðhorf og lestrarvenjur vinanna og skólafélaganna. Dagrún Matthíasdóttir 

og Vigdís Arna Þuríðardóttir, nemendur við Háskólann á Akureyri, tóku 

viðtölin við rýnihópana undir stjórn greinarhöfundar.  
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Niðurstöður 
 

Börnin í rannsókninni eiga það sameiginlegt að hafa alist upp við lestur. Þau 

svara því öll játandi að lesið hafi verið fyrir þau þegar þau voru lítil. 

Foreldrarnir virðast hins vegar yfirhöfuð hættir að lesa fyrir börnin á þessum 

aldri, aðeins tvö barnanna játuðu því að enn væri lesið fyrir þau. Þau eru þó 

fleiri sem enn heyra upplestur því lesið er fyrir yngri systkini hjá þeim sem 

þau eiga. Þá minntist eitt barnið á þátt kennarans sem læsi upphátt í 

nestistímanum. Börnin segjast einnig lesa sjálf upphátt fyrir yngri systkini og 

stöku sinnum fyrir aðra, einkum foreldra eða afa og ömmu. Öll börnin sögðu 

að lesið væri á heimilinu en einn tók það fram að pabbi læsi ekki því hann 

væri alltaf í tölvunni. Annað barn sagði þá að pabbi sinn tæki of þykkar 

bækur til að geta klárað þær.  

Lestrarhestarnir ungu virðast almennt vera mjög virkir því aðeins einn 

sagðist ekki taka þátt í neinu skipulögðu tómstundastarfi. Flestir sögðust æfa 

eina eða fleiri íþróttagreinar og/eða spila á hljóðfæri. Þannig var einn 

svarandinn að læra á píanó auk þess að æfa fótbolta, golf og sund. Þrátt fyrir 

annir fundu allir tíma til að lesa sér til ánægju. Einn þátttakandinn sagðist 

reyndar hafa lítinn tíma því hann væri svo mikið úti að leika sér. Flest börnin 

sögðust lesa í hálftíma til tvo tíma á dag utan skólans. Í hópnum sem virtist 

samanstanda af mestu lestrarhestunum las einn í 3-4 tíma á dag og tók það 

fram að hann hefði einu sinni lesið í 12 tíma. Sum börnin svöruðu ein-

faldlega að þau læsu „oft― frekar en að reikna út tímann. Þegar spurt var um 

fjölda bóka var algengast að nefndar væru á bilinu tvær til fjórar bækur á 

viku. Í virkasta hópnum var fjöldinn þó fimm til sjö bækur á viku.  

Börnin voru sammála um hvernig góð barnabók ætti að vera; spennandi 

og fyndin. Bókaflokkar eins og Skúli skelfir, Fíasól og Ævintýrabækurnar 

nutu talsverðra vinsælda en börnin nefndu líka annars konar lesefni eins og 

Andrésblöð og Syrpur. Spurt var hvort til væru flokkar eins og stelpu- eða 

strákabækur og fullorðinsbækur og voru börnin frekar á því að til væru 

sérstakar stelpubækur en strákabækur. Þannig var bókin Loforðið eftir 

Hrund Þórsdóttur nefnd sem stelpubók og „prinsessubækur― sem engin 

stelpa viðurkenndi þó að hafa gaman af. Einn svarandinn reyndi að flokka 

Harry Potter sem strákabók en var kveðinn í kútinn með það af hópfélögum 

sínum. Í hópnum þar sem umræður um þessa skiptingu voru líflegastar 

sögðust stelpurnar án umhugsunar hafa lesið „strákabækur― og strákurinn í 

hópnum hafði að sama skapi lesið „stelpubækur―. Bæði stelpunum og 

stráknum fannst mikilvægt að bæði kynin læsu úr báðum flokkum. Enginn 
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mótmælti því hins vegar að til væru fullorðinsbækur en börnin voru ekki 

farin að teygja sig í þær. Í einum hópnum var fullorðinsbók hreinlega 

skilgreind sem leiðinleg bók.  

Þegar spurt var hvenær best væri að lesa voru börnin flest á því að best 

væri að lesa á kvöldin og veturna. Í samræmi við það nefndi einn að best væri 

að lesa í ró og friði. Nokkrir sögðust lesa meira á veturna en sumrin en 

fáeinir sneru þó dæminu við. Þannig sagðist einn helst vilja lesa úti í tjaldi og 

úti á palli í sólbaði. Flestir vildu þó lesa heima.  

Börnin sögðust ræða talsvert um bækur, einkum við vini eða vinkonur en 

mömmur voru líka nokkuð oft nefndar. Þeir sem gefa börnunum hugmyndir 

að lesefni eru sami hópur vinkvenna/vina og mæðra en einn nefndi að 

pabbinn kæmi með uppástungur og annar að pabbi og mamma mæltu með 

bókum. Þá var starfsfólk bókasafna nefnt en öll börnin sögðust dugleg að 

sækja bókasöfn, sérstaklega skólabókasafnið. Þau kvörtuðu sérstaklega yfir 

því að fá ekki að taka nema tvær til þrjár bækur í einu á skólasafninu.  

Þrátt fyrir að mörg segðust ræða um bækur við vini sína höfðu fæst þeirra 

skýra mynd af lestrarvenjum vina sinna. Þau áttu erfitt með að meta hvort 

þau læsu meira eða minna en vinirnir eða skólafélagarnir og hvað öðrum 

krökkum fyndist um lestur þeirra. Börnin höfðu lítið velt fyrir sér viðhorfum 

annarra til lestrar og einn tók fram að þau skiptu ekki máli, aðalatriðið væri 

að vera góður að lesa. Þau voru hins vegar öll á því að hægt væri að fá krakka 

til að lesa meira og höfðu margvíslegar hugmyndir um aðferðir, sem dæmi 

má nefna:  „Með því að segja að þessi bók sé skemmtileg,― „með því að segja 

að þau geti alveg lesið svona bók, hún sé ekki of erfið,― „með því að spyrja af 

hverju viljiði ekki lesa meira?― og „viljiði vera góð að lesa?― Þá var í einum 

hópnum stungið upp á hvatakerfi með límmiðum. Börnin höfðu sterkar 

skoðanir á því hver ætti að hvetja börn til að lesa meira, það væri ekki eins 

manns verk. Þannig þuldi einn upp langan lista: „Mamma og pabbi, vinirnir, 

frændi og frænka, kennarinn, afi og amma, langafi  og langamma.―  Annar 

tók sérstaklega fram að það væri ekki nóg að hvetja börn til að lesa meira, 

það þyrfti líka að hvetja fullorðna fólkið til að lesa.  

Umræða 

Miklar umræður hafa verið um nauðsyn lestrarátaks hérlendis. Ástæðan er sú 

að íslenskir nemendur lesa talsvert minna sér til ánægju en nemendur á 

nágrannalöndunum en tengsl lesskilnings og lestraráhuga eru staðfest í 

mörgum rannsóknum (Almar M. Halldórsson, 2006; Hughes-Hassell og 
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Rodge, 2007; Krashen, 1993; Strommen og Mates, 2004).  Því liggur beint 

við að finna hvað gerir börn að áhugasömum lesendum svo bæta megi 

námsárangur íslenskra nemenda og þar með stöðu þjóðarinnar í alþjóðlegum 

samanburði. Að sama skapi þarf að leita uppi lestrarhestana í grunn-

skólunum, styrkja þá og nýta krafta þeirra til að breiða út lestraráhuga. 

Börnin á Akureyri voru til að mynda sammála um að hægt væri að fá krakka 

til að lesa meira, og að það væri mikilvægt. Slík jafningjafræðsla hefur borið 

góðan árangur í Danmörku. Þar var markvisst unnið með að byggja upp 

sjálfsmynd góðu lesendanna og gera þá að sterkum fyrirmyndum. Einn liður í 

því var spurningakeppnin Smart, parat, svar sem virkustu lestrarhestar allra 6. 

bekkja á landinu höfðu kost á að taka þátt í. Mjög eftirsótt varð að komast í 

bekkjarliðin og best lesnu krakkarnir nutu athyglinnar og urðu öðrum 

fyrirmynd (Romme-Lund, 2007).  

Rannsókn Romme-Lund (2007) leiðir í ljós að lestrarhestar verða til í 

samspili þriggja þátta sem allir verða að vera áhugasamir um bóklestur og 

barnabækur; barnanna sjálfra, heimila þeirra og stofnana (skóla og 

bókasafna). Íslensku lestrarhestarnir eiga það sameiginlegt með þeim dönsku 

að hafa mikinn áhuga á lestri og að hafa fengið lestrarhvetjandi uppeldi. Þau 

sækja mikið í bókasöfn eins og þau dönsku en eftir er að kanna lestrar-

menningu hvers skóla. Að einu leyti eru íslensku krakkarnir þó frábrugðnir 

þeim dönsku. Þau virðast ekki hafa eins sterka sjálfsmynd sem lesendur og 

hafa minna velt fyrir sér viðhorfi jafningjasamfélagsins til lestrar. Það má án 

efa skýra með minni umræðu um lestur hér á landi en dönsku krakkarnir 

voru þar að auki þátttakendur í lestrarhvetjandi keppni og meðvitaðir um 

hvernig lesturinn kom þeim í keppnisliðið. Íslensku svarendurnir höfðu að 

sama skapi ekki eins sterkar skoðanir á bókum og segja má að þeir hafi 

yfirhöfuð pælt minna í lestri og lesefni. Það verður þó að taka tillit til þess að 

íslensku krakkarnir voru að meðaltali yngri en þeir dönsku eða flestir 9-10 ára 

í stað 11-12 ára. Þeir eiga það þó sameiginlegt með dönsku krökkunum að 

hafa fengið upplestur heima áður en þeir lærður sjálfir að lesa, og koma af 

heimilum þar sem lestur er greinilega tíðkaður. Eins og í Danmörku eru það 

mömmurnar sem gjarnan hvetja krakkana til lestrar en lestrarhvatning 

almennt virðist oftast koma frá konum. Það eru til dæmis mun fleiri konur en 

karlar í stöðum skólabókasafnsvarða sem börnin nefna sem aðstoðarmenn 

sína í bókavali. Þá eru vinkonur og frænkur oft nefndar, sjaldan vinir, aldrei 

frændur og aðeins tvisvar pabbi. Þessi svör og þó fyrst og fremst kynjak-

siptingin á sumarlestrarnámskeiðunum endurspeglar þann mikla mun sem 

fram kemur í spurningakönnunum á lestrarvenjum kynjanna. Lestur virðist 

vera viðurkenndara áhugamál hjá stelpum en strákum og kvenfólk virðist 
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halda utan um lestur barnanna, hvort sem það veldur því að strákarnir lesa 

síður eða ekki.    

Lesskilningur er grundvallarhugtak í skólastarfi enda er það undirstaða alls 

náms að geta lesið sér til gagns. Ef lestraráhugi og þar með lesskilningur 

íslenskra barna fer minnkandi hlýtur smám saman að draga úr gæðum allrar 

menntunar hér á landi, allt upp á háskólastig.  Þessari rannsókn verður því 

fram haldið á næstu misserum svo að draga megi upp skýrari mynd af 

lestrarveröld íslenskra barna og mögulegum leiðum til að bæta lestrarvenjur 

þeirra. 
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Lenging kennaramenntunar: 
Átök og tækifæri 

 
Guðný Guðbjörnsdóttir 

 

Nýlega voru samþykkt lög á Íslandi um 5 ára kennaramenntun fyrir alla 

kennara í leikskólum, grunnskólum og framhaldsskólum (Lög um menntun 

og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla nr. 87/2008), svo og ný lög um þessi skólastig (Lög um 

leikskóla, nr. 90/2008; Lög um grunnskóla nr. 90/2008; Lög um 

framhaldsskóla nr. 92/2008). Sama ár voru samþykkt ný jafnréttislög, þar 

sem jafnréttisfræðsla er sem fyrr lögbundin á öllum skólastigum, en það er 

nýmæli að samþætta á jafnréttissjónarmið inn í stefnuna í menntamálum sem 

og á öðrum sviðum samfélagsins (Lög um jafnan rétt og jafna stöðu kvenna 

og karla nr. 10/2008, 1. og 23. grein). Á sama tíma og verið er að undirbúa 

framkvæmd þessara nýju laga hefur íslenska bankakerfið hrunið, sjónarmið 

nýfrjálshyggjunnar eiga undir högg að sækja og í kreppunni hafa áherslur á 

aukið lýðræði og jafnrétti að sama skapi orðið háværari. Þar sem ég sit í þeirri 

nefnd sem er að koma saman námskrá um 5 ára kennaramenntun við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands, þótti mér fróðlegt að skoða hvaða átök 

hafa fylgt því að efla kennaramenntunina í nágrannalöndum okkar og hvernig 

áherslur á kynferði og jafnrétti hafa komið fram í orðræðunni um 

kennaramenntun á nýrri öld.  

Þegar rætt er um hugtakið jafnrétti og menntamál, þá koma margskonar 

sjónarmið upp, um það hve vítt eða þröngt beri að líta á hugakið (Þorgerður 

Þorvaldsdóttir, 2005) og hvaða þætti er átt við. Lynch og Baker (2005) fjalla 

um fjögur jafnréttisvandamál í menntamálum: 1) Jafnrétti í efnislegum 

gæðum, þar sem félagsleg bakgrunnur foreldra eða fullorðinna nemenda er 

meginbreyta í flestum löndum; 2) jafnrétti í virðingu og eftirtekt svo sem í 

námskrá og slagsíða að orðbundinni greind. Jafnrétti til virðingar krefst 

viðurkenningar á margbreytileika fólks, með tilliti kynhneigðar, félagsstöðu, 

kynferðis eða þess sem höfundar kalla undirokun hins kvenlæga, og fötlunar  

(disability) og nær til fjölmiðla, vinnumarkaðarins, laga og stjórnmála; 3) 

Jafnrétti til að hafa áhrif eða völd. Að hafa menntun lýðræðislega og nemar 

læri að að taka virkan þátt í lýðræðisþjóðfélagi; 4) Í fjórða og síðasta lagi er 
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átt við hinn tilfinningalega þátt menntunar eða jafnrétti til umönnunar, 

væntumþykju og samkenndar. Höfundar benda á að menntun geti því bæði 

verið liður í undirokun eða frelsun viðkomandi á sviði efnahagslegra, 

stjórnmálalegra, menningarlega eða tilfinningarlegra tengsla. Allir þessir 

þættir jafnréttismála eigi við menntun, og allir séu innbyrðis tengdir. 

Menntun og menntabreytingar eru því grundvallaratriði í jafnréttisáætlunum 

hvers samfélags. 

Tuula Gordon (2006) hefur gert ítarlegar rannsóknir á kynferði, þegnskap 

(citizenship), jafnrétti og félagslegu réttlæti í skólum og bendir á mismun á 

nálgun eftir löndum og svæðum. Í Bretlandi hafa þessi atriði verið sett undir 

hatt fjölmenningar (multiculturalism); í Californiu, undir hatt menningarlegs 

margbreytileika (cultural diversity) og í Kanada er rætt um mósaeik mynstur 

(mosaic pattern). Það er kemur því ekki á óvart að jafnrétti í skólastarfi er oft 

notað í mismunandi merkingu, allt frá „málefnum nemenda/kennara, 

námskrá, kennsluaðferðum, mati, aðgangi að menntun, fjármögnun, sam-

skiptum milli nema og kennara, vinnuumhverfis í skólum ... og um alls konar 

félags-og efnahagslega mismunun í menntun, t.d. vegna ‗kynþáttar‘, 

kynferðis, félagsstöðu, fötlunar, trúfélags, uppruna, kynhneigðar og aldurs―. 

(Moreau, Osgood og Halsall, 2008, bls. 558). 

Markmið greinarinnar er að skoða hvernig áherslur á kynferði og 

jafnréttismál hafa birst í orðræðunni um menntun kennara í nágrannalöndum 

okkar á undanförnum arum. Tilgangurinn er ekki síst sá að hafa greinina sem 

veganesti inn í umræðuna um uppbyggingu 5 ára kennaranáms hér á landi.  

Meginspurningar greinarinnar eru þessar: Hvað sýna rannsóknir á 

kennaramenntun í nágrannalöndum okkar, einkum í Englandi og í Svíþjóð, 

um áherslur og helstu átök við að efla kennaramenntunina? Hvernig birtist 

orðræðan um jafnrétti og þátt kynferðis í rannsóknum á kennaramenntun í 

nágrannalöndunum? Hvaða lágmarksþekking um jafnréttismál er talin 

æskileg fyrir kennaranema? Hér er fyrst og fremst um heimildarýni og 

orðræðugreiningu að ræða.  

Orðræðan um kennaramenntun í nágrannalöndunum 

Kennaramenntunin hefur verið að breytast í löndunum í kring um okkur á 

liðnum árum ekki síst vegna mikilla stefnubreytinga í menntamálum, sem 

oftar en ekki tengjast nýfrjálshyggju eða svokallaðri árangursstjórnun (Guðný 

Guðbjörnsdóttir, 2007; Murray og Maguire, 2007; OECD, 2004;). Þar ber 

hæst atriði eins og innleiðing kennsluviðmiða; aukinn margbreytileiki í 



Lenging kennaramenntunar 581 
 

  

rekstrarformi skóla; aukinn hlutur einkaskóla; aukið eftirlit og mat á árangri; 

og meiri áhersla á rannsóknir og þróun fagmennsku kennara. Hluti af þessari 

þróun hefur verið að krefjast aukinnar menntunar, rannsóknarfærni og 

fagmennsku af kennurum og víða er kennaramenntun nú á háskólastigi, 4-5 

ár (Arreman og Weiner, 2007). Við þessar breytingar hefur gjarnan verið 

horft fram hjá því að kennarmenntun og kennsla í skólum er kynjuð starfs-

grein og í kennaramenntun á háskólastigi toga tvö öfl samtímis, jarðtenging 

við raunhæft starf í skólum og kröfur háskólasamfélagsins um rannsóknir, 

kenningar og faglegan metnað. Þessi átök eru talin gera starf háskóla-

kennarans í kennaramenntun afar erfitt (impossible job) (Murray og Maguire, 

2007).  

Weiner (2002, 2006-2007) hefur greint fimm þemu í rannsóknum sínum á 

kennaramenntuninni í Evrópu: Þau eru fagmennska, hefðir, rannsóknir, 

kvenvæðing (feminization) og hnattvæðing. Hún hefur borðið saman stefnuna 

á norðurlöndunum (social democratic) og löndum sem byggja á ný-frjálshyggju 

eins og Englandi, Ástralíu og Hollandi. Munurinn á orðræðu þessarra tveggja 

stefna var lítill þegar litið var til kvenvæðingar og hefða í kennara-

menntuninni en meiri ef litið er til fagmennsku, rannsókna og þess sem 

kallað er hnattvæðing vs þjóðaráherslur: Á norðurlöndum (Svíþjóð) var reynt 

að dempa eða minnka áhrif hnattvæðingar, m.a. með því að leggja meiri 

áherslu á hlutverk kennarans og fagmennsku hans, en í nýfrjálshyggju-

löndunum var ýtt meira undir hnattvæðingarferlið, með meiri stýringu að 

ofan og lítið traust ríkti gagnvart kennarastéttinni. Um leið hefur þróunin 

orðið sú í Svíþjóð að minnsta kosti, að áherslur á þjóðerni og borgara-

menntun hafa þrengst, þannig að það virðist illmögulegt að samhæfa áherslu 

á þjóðarmenningu og norm og viðurkenningu eða jafnvel upphafningu á 

fjölmenningu og margbreytileika, eins og kallað er eftir. Seint hefur því 

gengið að fá áherslur á margbreytileika inn hjá kennarastéttinni, og lítið er 

tekið mið af gagnrýni á einhliða menningaráherslur og kennsluaðferðir. 

Einnig virðist sem áherslan á rannsóknargrunn starfsins eigi erfitt uppdráttar 

bæði faglega og færnilega (intellectually) (Weiner, 2006-2007). 

Í ítarlegri rannsókn þeirra Arreman og Weiner (2007) á kennara-

menntuninni í Umeo í Svíþjóð frá 2000-2004, var eitt markmiðið að kanna 

hvernig tókst til við að innleiða rannsóknaráherslur í kennaramenntunina, og 

hvers konar mótþrói kom fram gegn þeim áherslum. Í viðtalsrannsókn við 

57 þáverandi og fyrrverandi háskólakennara komu fram 5 lykilþemu, þar af 

var kynferði oftast nefnt (98%), þá kennaramenntunarmenning (88%), 

skipulagsbreytingar (82%), samvinna (82%) og loks rannsóknir (40%). Áður 
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en ég sný mér að þætti kynferðis, þá verða niðurstöðurnar úr hinum 

lykilþemunum skoðaðar stuttlega.  

Oft er talað um 3 mismunandi áherslur í kennarmenntunar menningu, 

menningarlega íhaldssemi (cultural conservatism), þar sem áherslan er á 

faggreinakennslu og að kennarar hafi ákveðið sjálfstæði gagnvart 

þjóðarnámskrá; frjálslyndi (progressivism), með áherslu á barna-eða einstaklings-

miðað nám án þess að horfa á samfélagið í stærra samhengi og í þriðja lagi 

menningarlega róttækni (cultural radicalism) með áherslu á lýðræðislega menntun, 

samfélagslegt samhengi og túlkun og gagnrýni einstakra kennara á 

námsefninu (Carlgren, 1997). Um þessar stefnur eru oft undirliggjandi átök, 

fremur en að litið sé svo á að þær bæti upp hverja aðra. Í áðurnefndri 

rannsókn frá Umeo kom fram að mikill meirihluti þátttakenda (70%) telur að 

þessar stefnur endurspegluðu lykilþætti í faglegri sýn hvers kennara, sem 

kæmi fram í kennslu þeirra og útilokuðu um leið aðra sýn (Arreman og 

Weiner, 2007). Fróðlegt væri að skoða hvað einkennir kennaramenntunina í 

þeim löndum sem hafa staðið sig best í Pisa könnunum OECD undanfarin 

ár í þessu ljósi, en svarið virðist augljóst. 

Um skipulagsbreytingar voru viðmælendur sammála að þrátt fyrir miklar 

lagabreytingar til að mæta þörfum breytts skólakerfis, hafi almennt orðið 

litlar breytingar á kennaramenntuninni í raun. Þegar kennaramenntunin var 

flutt á háskólastig í Svíþjóð 1977 (hér á Íslandi 1973), átti t.d. að efla 

rannsóknaráherslur í náminu, en lítið gerðist í því sambandi í raun. Ein 

skýringin sem höfundar nefna eru meiri völd og áhrif skyldra greina, með 

sterkari rannsóknarhefð innan háskólans, eins og uppeldis- og menntunar-

fræði (Educational Studies) og sálarfræði. 

Samvinnuþemað fjallaði mest um það hve samvinnan á milli kennara sem 

sjá um kennaramenntun er lítil eða erfið, einkum á milli faggreinakennara og 

hinna, og á milli fulltrúa mismunandi faggreina. Örfáir viðmælenda (8 af 57), 

aðeins þeir í eldri kantinum, nefndu dæmi um jákvæða samvinnu. Slík 

samvinna var þó oftast af skipulagslegum toga (organizational) fremur en 

efnislegum (intellectual or educational). 

Rannsóknarþemað var mjög viðkvæmt í rannsókninni, þar sem flestir 

voru jákvæðir. Þeir sem voru með sterkustu skoðanirnar voru þó neikvæðir, 

og sáu rannsóknir sem ógn við fagmennsku þeirra og sérfræðihæfni, ógn við 

sig sem sérfræðinga í starfsmenntun. Þar voru karlviðmælendur í meirihluta. 

Kvenviðmælendur voru jákvæðari gagnvart rannsóknum, fleiri kvenna en 

karla höfðu lokið doktorsprófi (11 vs 6) sáu síður vanda við gjána á milli 

áherslna á rannsóknir vs. kennslu. Eigin staðsetning karlanna sem starfs-

menntunarkennara, og afneitun þeirra á breytingarmætti rannsókna og 
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mikilvægi kynjajafnréttis, bendir að mati höfunda til að þeir séu ekki tilbúnir 

að gefa frá sér völd með breyttum starfsháttum. Því telja höfundar að rann-

sóknarkrafan í kennaramenntun sé séð sem meiri ógn við stöðu karla en 

kvenna. Þær síðarnefndu sjá nýja möguleika með að bæta við sig menntun og 

stokka upp fyrri stofnanamenningu þar sem karlar voru ráðandi (Arreman og 

Weiner, 2007). 

Jafnrétti og kynferði í orðræðunni um kennaramenntun 

Í yfirlitsgrein frá árinu 2000 skoðar Gaby Weiner stöðu umræðunnar um 

kynferði og kennaramenntun í Evrópu (Weiner, 2000) og kemst að því að 

það er alls ekki auðvelt að rannsaka sviðið og að það er ákveðin hræðsla við 

umræðuna um kynferði (gender) og feminisma meðal forsvarsmanna í 

kennaramenntun. Helstu skýringartilgátur hennar eru eftirfarandi: Kynferði 

þykir óviðeigandi umræðuefni meðal starfsstéttar sem er mjög kynbundin; 

þeim finnst málefnið pólitískt og ekki samræmast fagvitund kennara; umræða 

um kynferði í menntun sé of fræðileg til a geta verið praktísk; umræðan er 

ógnvekjandi í skólum þar sem hún myndi trufla ráðandi valdatengsl 

kynjanna; slík umræða sé viðbót við of mikla vinnu kennara á of lágum 

launum; og umræða um kynferði kallaði oft fram afturhaldssöm viðhorf 

(backlash reactions). Hollingsworth (1995) hefur komist að svipuðum niður-

stöðum í Bandaríkjunum: Kvennastarf, kynjun skólastarfs er eðlileg; ekki 

rými fyrir umræðu í ofhlaðinni námskrá; kynferði og jafnrétti er kennt nú 

þegar í tengslum við umræðu um margbreytileika og fjölmenningu og því 

ekki þörf á því; og að lokum þá var umræða um jafnrétti kynjanna of 

viðkvæm til að tilheyra hlutlausri umræðu skólastofunnar. Niðurstaða Weiner 

er að umfjöllun um jafnrétti kynjanna og jafnréttisfræðslu hafi víða verið 

vanrækt eða ekki til staðar í kennaramenntun, þrátt fyrir blómlegar 

rannsóknir á sviði kvenna- og kynjafræða. Fleiri hafa bent á þessa gjá á milli 

fræðilegra rannsókna á sviðinu og hvað kemst inn í kennaramennunina 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004; Jóhannesson, Lingard og Mills, 2009; 

Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007; Weaver-Hightower, 2003; Younger og 

Warrington, 2008; Þórdís Þórðardóttir, 2005). 
Eitt sterkasta þemað í ofannefndri rannsókn frá Svíþjóð var kynferði eða 

kvenvæðing kennarastarfsins (feminization). Sumir karlmenn töldu það mikinn 

kost að vera karlkyns, þar sem meira mark sé tekið á orðum karla en kvenna. 

Um helmingur karlviðmælenda (12 af 23) litu á kynferði sem hlutlaust eða 

eitthvað sem skiptir litlu máli. Í heild voru karlar neikvæðir eða hlutlausir 



584 Menntarannsóknir Guðný Guðbjörnsdóttir 

 

  

gagnvart hugmyndinni að leggja áherslu á jafnrétti kynjanna í 

kennaramenntuninni. Kvenviðmælendur voru almennt á því að kynferði 

þeirra skipti máli, að þær stæðu ver sem konur og nokkrar (8 af 34) töldu að 

góð leið til að koma sínum málstað í gegn væri að fá karlmann til að flytja 

málið. Sumir viðmælenda, um þriðjungur af báðum kynjum, tengdu valdalitla 

stöðu sína frekar til virðingarþátta, t.d. hvaða grein viðkomandi kennir, en 

kynferðis. Þær konur sem höfðu doktorspróf og voru jákvæðar gagnvart 

rannsóknum, töldu sumar að sú menning væri ekki síður karllæg en kennslu-

menningin. Nokkrar konur voru ánægðar með að kenna greinar þar sem 

karlar eru ráðandi, eins og vísindagreinar, og leggja áherslu á mikilvægi kven-

fyrirmynda í þannig greinum (Arreman og Weiner, 2007). 
Í Englandi birtist mótsagnakennd mynd þegar áherslan á kynferði í 

menntun kennara er skoðuð. Í þeim hæfniviðmiðum (standards) sem 

ríkisstjórn verkamannaflokksins (New Labour) hefur sett fram fyrir verðandi 

kennara, er mjög lítil áhersla á kynferði. Lögð er áhersla á margbreytileika 

(diversity) og er þar átt við kynferði, ásamt öðrum breytum eins og kynþætti, 

uppruna, félagsstöðu, fötlun og kynhneigð. Samtímis er mikil áhersla lögð á 

það að fá fleiri karlkennara, sem virðist byggt á forsendum eðlishyggju og að 

mikilvægt sé að skólanemendur, einkum drengir, hafi kennara sem samkynja 

fyrirmyndir, óháð þeim margbreytilegu birtingarmyndum sem karlmennskan 

hefur og þrátt fyrir að margir karlkennarar vilji ekki líta á sig sem fyrirmyndir. 

Oft hafi karlkennarar áhyggjur af öðru eins og fordómum tengdum því að 

karlar kenni ungum börnum (Skelton, 2007). 

Mike Younger og félagar hafa nýlega skoðað kennaramenntun bæði fyrir 

grunnskóla- og framhaldsskólakennara í Englandi (Younger, 2007; Younger 

og Warrington, 2008). Younger segir að umræðan um menntun og kynferði í 

Englandi hafi algjörlega mótast af hinni svokölluðu drengjaorðræðu sl. tvo 

áratugina en nú sé að myndast eining meðal fræðimanna um greiningu á 

málinu um vanda beggja kynja í skólum. Það sé vaxandi skilningur á að 

orðræðan um drengina, sem standi sig illa í skóla sé flóknari en svo að 

kvenlægur skóli sé vandinn og að ráðið sé að drengir fái almennilegar 

karlfyrirmyndir í skólum, eða að karlvæða (guy-ify) skólana. Í staðinn er 

vaxandi áhersla á að bera virðingu fyrir margbreytileika birtingarmynda á 

karlmennsku og kvenleika (Ringrose, 2007) með viðurkenndum áherslum á 

skóla fyrir alla (inclusion) og margbreytileika (diversity). Skólayfirvöld í Englandi 

og í Ástralíu hafa verið með markvissar en nú mjög umdeildar ráðstafanir í 

menntamálum vegna drengjaorðræðunnar í anda fyrri vitneskju, og því 

vaxandi bil á milli fræðilega viðurkenndrar niðurstöðu og þess sem 

stjórnvöld hafa verið að gera. Þar sem kennarar hafa mikil áhrif á hvers 
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konar birtingarmyndir karlmennsku og kvenleika eru viðurkenndar í skólum 

hefur Younger og samstarfsmenn hans rannsakað kennaramenntunina í 

Englandi í þessu ljósi. Hæfniviðmið fyrir kennara koma lítið inn á kynferði 

og kannanir á þekkingu nýútskrifaðra kennara sýna að þrátt fyrir almenna 

ánægju með kennaramenntunina, segjast aðeins 44% vera ánægðir með 

menntun sína með tilliti til barna með sérþarfir, rúm 30% treysta sér til að 

kenna börnum frá mismunandi þjóðernum og svipaður fjöldi treysti sér að 

kenna börnum með ensku sem annað tungumál. Því miður var ekkert spurt 

um kynferði í þessari könnun, þrátt fyrir að sérstök heimasíða hafi verið sett 

upp af menntamálayfirvöldum, Gender and Achievement website (DCSF, 2007) til 

að gefa kennurum dæmi um fyrirmyndarverkefni til að styrkja nám drengja 

og stúlkna og styrkja hlutverk skólans sem aðila að félagslegum breytingum í 

jafnréttisátt, enda skýr ákvæði um fræðslu um jafnréttismál kynjanna í 

jafnréttislögum í Englandi (EOC, 2007). Niðurstaða Younger (2007) er að 

eftir 15 ára hæfniviðmiðaða kennaramenntun í Englandi, er ein útkoman sú 

að þekking á fræðilegum kynjarannsóknum er ekki til staðar fyrir kennara 35 

ára og yngri.  

Lágmarksþekking kennaraefna um jafnréttismál 

Younger og Warrington (2008) taka undir með  Weaver-Hightower (2003 að 

nú sé brýn þörf á að taka upp þráðinn í kennaramenntuninni um 

kynjajafnrétti og að taka mið af kyngervi í stefnunni um skóla fyrir alla (gender 

inclusivity). Tengja þurfi saman fræðilegar rannsóknir á sviðinu um 

mismunandi form karlmennsku og kvenleika og skólastarf á öllum 

skólastigum, ekki síst með því að horfa á mismun innan drengjahópsins og 

stúlknahópsins, í stað þessa að vera með staðlaðar lausnir byggðar á vaf-

asömum staðalmyndum eða eðlishyggjuhugmyndum um drengi og stúlkur. 

Jóhannesson, Lingard og Mills (2009) komast að svipaðri niðurstöðu í nýrri 

grein um drengjaorðræðuna á Íslandi og í Ástralíu. Þar leggja þeir áherslu á 

að tekið sé af festu á drengjaorðræðunni svokallaðri, m.a. með því að drengir 

fái að fjalla um og læra um mismunandi hugmyndir um karlmennsku, og að 

forðast það sem hann kallar kvenfyrirlitningu og gagnkynhneigðarrembu og 

læra að öll störf séu fyrir bæði kyn.  

Ýmsir hafa bent á að starfandi kennarar séu andsnúnir jafnréttisumfjöllun 

(Mills, 2005; Martino, Lingard og Mills, 2004) oft vegna þeirra eigin 

þekkingarleysis, en hafi síðan það hlutverk í vettvangstengdu starfsnámi að 

miðla þekkingu og starfsaðferðum til kennaranema, sem leiðsagnarkennarar 
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eða mentorar. Vettvangsnámið tryggi því að breytingar verða hægar á þessu 

sviði (Summers, Childs og Corney, 2005). Í rannsókn sinni á nýútskrifuðum 

framhaldsskólakennurum Englandi kemst Younger (2007) að þeirri 

niðurstöðu að þekking þeirra á jafnréttismálum einkennist sömuleiðis af 

drengjaorðræðunni og patentlausnum til að efla námsárangur þeirra, og að 

vettvangsnámið vinni gegn breytingum. Hann vill nota aðferð þeirra 

Malmgren og Weiner (2001) frá Svíþjóð og fá kjarnahóp sérfræðinga um 

menntun, kyngervi og jafnrétti til að leiða breytingar á kennaramenntuninni í 

Englandi að þessu leyti á komandi árum. Hann hvetur alla áhugasama 

kennara í kennaramenntuninni í Englandi til að taka þátt í umræðunni um 

það hvaða grunnþekking er nauðsynleg fyrir kennaranema á þessu sviði. Að 

öðrum kosti muni mismunun og misrétti vegna á kynferðis halda áfram í 

enskum skólum. Þessi grein Yonger (2007) fær þær Murrey og Maguire 

(2007) til að velta fyrir sér hvort ekki sé nauðsynlegt að huga betur að 

umræðunni um jafnrétti fyrir stúlkur og konur, þar sem orðræðan um skóla 

fyrir alla (inclusion) virðist hafa ýtt þeirri umræðu út úr kennaramenntuninni. 

Þetta er mjög mikilvægt því að kennaranemar víða í Evrópu virðast ekki sjá 

konur sem borgara í sömu merkingu og karla, þ.e. með sömu hlutverk í 

þjóðfélaginu (Araújo, Deliyanni, Ivinson og Tomé, 2009). Á Íslandi hafa slík 

ákvæði verið lögfest síðan 1991, þ.e. að undirbúa eigi drengi og stúlkur jafnt 

undir virka þátttöku í samfélaginu, fjölskyldulífi og atvinnulífi (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008, 24. grein, liður j) en óvíst er hvernig það er útfært í 

reynd. Þó að fæðingarorlofslögin tryggi aðkomu beggja kynja að 

barnauppeldi, þá eru vinnumarkaðurinn og námsval enn mjög kynbundin 

(Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005). 

Ályktanir vegna umræðu um 5 ára kennaramenntun Íslandi 

Hvers konar veganesti gefur þessi umfjöllun inn í nefndina um 5 ára 

kennaramenntun? Hún sýnir að vænta má átaka um áherslur í náminu, þó að 

sjálfsögðu sé erfitt að alhæfa á milli landa. En ef að líkum lætur má vænta 

átaka um mikilvægi þess að leggja áherslu á mismunandi námsgreinar, á 

einstaklinginn/nemandann, vs. þjóðfélagssamhengið; um mikilvægi rann-

sókna vs. vettvangstengingar; um samstarf á milli deilda og sviða HÍ; og á 

milli (þjóðlegra) hefða og nýrra krafna í ljósi hnattvæðingar og fjölmenningar. 

Síðast en ekki síst er ákveðin hætta á því að stefnan um skóla fyrir alla 

(inclusion) nái ekki yfir allar þær víddir sem skipta máli út frá útvíkkuðu 

jafnréttishugtaki, þ.e. mismunandi getuhópa nemenda, þar sem fatlaðir eru 
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flokkaðir sérstaklega (disability research), fjöl, menningarhugtakið, sbr. 

umræðuna um hnattvæðingu og síðast en ekki síst jafnrétti og kynferði, sem 

ekki virðist tekið nógu föstum tökum eins og er (Þórdís Þórðardóttir, 2005). 

Stundum er því haldið fram að kynjafræðin nái yfir jafnrétti í breiðri 

merkingu og því yfir alla ofannefnda þætti (Þorgerður Einarsdóttir, munnleg 

heimild, 2009) og það samræmist vissulega skilgreiningum á nútíma-

femínisma: „Svokölluð 3. bylgja femínismans er ekki félagsleg hreyfing, og 

verður það jafnvel aldrei, þar sem reynt er að ná yfir alla (inclusive of all)― 

(Snyder, 2008, bls. 193). Þarna er reynt að ná yfir allar mögulegar 

sjálfsmyndir (identity positions), tvíhyggjan um kynin er afbyggð og áhersla er á 

margbreytileika mannfólksins, eins og róttækar lýðræðishreyfingar krefjast. 

Báðar krefjast víðtækrar virkni í baráttunni fyrir betri heimi. Eða með orðum 

Snyder (2008, bls. 193) „Það eru engin fyrirfram ákveðin svör og engin 

trygging fyrir árangri, aðeins hvatning til að skipta sér af á gagnrýninn hátt, 

þegar reynsla hins daglega lífs misbýður okkur―.  

Því setur höfundur fram þá von að nefndinni um 5 ára kennaramenntun 

auðnist að finna jafnvægi á milli námsgreina, einstaklingsins og gagnrýninnar 

þjóðfélagslegrar umræðu og að jafnrétti í víðri merkingu verði ein 

viðurkennd vídd kennaramenntunarinnar, í samræmi við gildandi lög. Ef til 

aðildar að Evrópusambandinu kemur er rétt að skoða einnig hvaða kröfur 

það gerir til kennaramenntunarinnar (Follesdal, 2007). Bendir hrun 

bankakerfisins ekki til að kominn sé tími til að endurskoða einhliða árangurs-

mælikvarða nýfrjálshyggjunnar og efla gagnrýna hugsun og jafnréttis- og 

lýðræðisvitund nemenda? Höfundur tekur undir með Bank, Delamont og 

Marshall(2007) sem telja að kennaramenntunin (í þeirra tilviki í Kanada) 

verði að breytast þannig að sett verði spurningarmerki við tungutak, 

hugmyndafræði og starfsaðferðir í anda nýfrjálshyggju, komið verði með aðra 

sýn á borgaramenntun og lýðræðislegt samfélag, og áhersla lögð á jafnrétti 

kynjanna sem mikilvægan hluta af jafnræði þegnanna og félagslegu réttlæti.1 

    
 
 
 

                                                
1   Þýðing höfundar úr ensku: „ to contest the language, ideology and material practices of 

neo-liberalism, offer alternative visions of citizenship and civil society, and defend gender 
equality as part of a larger commitment to equity and social justice― (Bank, Delamont og 
Marshall, 2007, bls. 753). 
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Viðbrögð ólíkra háskólagreina við 
breytingum 

 
Guðrún Geirsdóttir 

 

Í nýlegri rannsókn (Guðrún Geirsdóttir, 2008) nýtti ég mér kenningar 

Bernstein (1990, 2000) til að skoða margbreytileika námskrárgerðar svo og 

átökin innan námskrár ólíkra háskólagreina. Markmið rannsóknar var að 

skilja betur námskárgerð á háskólastigi og sérstöðu háskólakennara innan 

hennar. Rannsóknin var tilviksrannsókn framkvæmd innan Háskóla Íslands 

og náði til þriggja háskólagreina. Gagna var aflað með viðtölum við háskóla-

kennara, vettvangsathugunum á fundum kennara og greiningu ólíkra texta. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að námskrár háskólagreina eru sérstakar 

og staðbundnar og mótast af innra skipulagi greinarinnar, fyrri námsreynslu 

háskólakennara, samskiptaháttum og menningu innan greinar. Þær eru þó 

síbreytilegar og taka breytingum fyrir tilstilli ýmissa innri og ytri krafta eða 

áhrifavalda. Í þessari grein verður sérstaklega fjallað um námskár ólíkra 

háskólagreina í ljósi þeirra breytinga sem eiga sér stað á háskólastiginu um 

þessar mundir (s.s. innleiðingu Bolognaferlis) og glímt við eftirfarandi 

spurningar: 1) Hvaða innri og ytri áhrifa gætir helst í þróun háskólagreina við 

Háskóla Íslands 2) Hafa þessir áhrifaþættir ólík áhrif á námskrár mismunandi 

háskólagreina?  

Til að svara ofangreindum spurningum verða kenningar Bernstein svo og 

hugmyndir Becher og Barnett (1999) um ólíka áhrifavalda nýttar til að greina 

hvernig námskrár ólíkra háskólagreina  bregðast við breytingum.  Niður-

stöður ættu að veita innsýn inn í möguleika og hindranir í námskárþróun í 

háskólum hvetja til frekari umræðu um aukin ytri ítök í námskrár háskóla. 

Námskrá háskóla 

Námskrárrannsóknin fór fram á árunum 2003-2007. Í henni langaði mig að 

skoða og reyna að skilja ‗raunverulega‘ námskrá háskóla. Hverjir taka 

ákvarðanir um námkrá og hvernig eru þær teknar? Hvaða þekking er mikil-
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væg fyrir nemendur, hvernig er mikilvægri þekkingu miðlað, hvers konar 

nemendur eru taldir ‗góðir‘ nemendur innan ólíkra háskólagreina, hvert er 

hlutverk nemenda og kennara? Mig langaði að ná böndum utan um hina 

raunverulegu námskrá  eða það sem Barnett og Coate (2005) kalla curriculum-

in-action. Kveikjan að rannsókninni var sú trú mín að háskólakennarar hefðu 

umtalsvert vald til að ákvarða námskrá án þess þó að vera sér þess fyllilega 

meðvitaðir um það vald. Þá var hvatinn að rannsókninni sú skoðun mín að 

námskrárgerð sé bæði valdamikil og vandmeðfarin iðja sem ekki hefur fengið 

nægilega athygli í stjórnun og skipulagi háskóla.  

Ég valdi að skoða viðhorf háskólakennara innan þriggja háskólagreina þ.e. 

iðnaðar- og vélaverkfræði, mannfræði og eðlisfræði og studdist þar við 

flokkun fræðagreina skv. Becher og Trowler (2001).  Hver háskóladeild var 

skilgreind sem sérstakt tilvik enda var formleg námskrárgerð þá í höndum 

deilda auk þess sem þar var að finna það félagslega umhverfi sem námskrár-

gerðin tók mið af.  

Til að koma skikki á flókinn veruleika nýtti ég mér kenningar Bernstein 

(1971, 1996, 2000) um tilurð uppeldislegarar þekkingar svo og meginhugtök 

hans flokkun (classification) og afmörkun (framing) en mynd 1 hér fyrir neðan 

sýnir hvernig Bernstein útskýrir tilurð uppeldislegrar þekkingar t.d. þeirrar 

þekkingar sem nemendum er kennd í ólíkum háskólagreinum.  

     

Frumsvið

(svið þekkingarsköpunar)

Svið endursköpunar

(t.d. menntamálayfirvöld, 

námsbókahöfundar)

Svið miðlunar

(Kennarar, kennsluhættir)

Opinbert svið

(ORF)

Uppeldislegt svið

(PRF)

Þekking sköpuð

Þekking

endursköpuð/endur

skil-greind

Þekkingu

miðlað

Hugmyndafræði

Hugmyndafræði

      
Mynd 1. Þrjú svið þekkingarmyndunar (Bernstein, 1996). 
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Eins og sjá má af myndinni gegna háskólakennarar sérstöku hlutverki í 

námskrárgerð borið saman við kennara á öðrum skólastigum. Líkt og hjá 

öðrum kennurum eru hlutverk þeirra á sviði miðlunar (kennslu) vel skilgreint 

innan háskólans. Ólíkt öðrum kennurum starfa háskólakennara innan 

frumsviðs (þ.e. á sviði þekkingarsköpunar með rannsóknum) svo og á sviði 

endursköpunar, sviðinu þar sem ákvarðanir eru teknar um námskrá. Þar búa 

kennarar á öðrum skólastigum yfirleitt við miðstýrða námskrá. Viðfangsefni 

rannsóknar minna var fyrst og fremst hlutverk háskólakennara á sviði 

endursköpunar en eins og sjá má á myndinni takast á um það svið tvö svið, 

hið opinbera og hið uppeldislega. Átökin eru um fasta þ.e. vaxandi völd á 

uppeldislegu sviði þýða minni völd á hinu opinbera og öfugt.  

Á sviði endursköpunar mótast uppeldisleg orðræða (pedagogic discoruse) en það 

hugtak nýti ég í rannsókninni til að skilgreina námskrá háskólagreina. Hin 

uppeldislega orðræða er sett saman af tveimur orðræðum, þeirri mótandi og 

þeirri kennslulegu. Mótandi orðræðan fellur vel að hugmyndum um duldu 

námskrána og nær til samskipta, forms og sjálfsmyndar en sú kennslulega 

nær til þess hvernig ákveðinni færni er miðlað og hvílir sú orðræða í þeirri 

mótandi. Ég nýti svo hugtök Bernstein um flokkun og afmörkun til að greina 

og bera saman ólíkar uppeldislegar orðræður eða í raun ólíkar námskrár 

greinanna þriggja. 

Í rannsókninni gat ég dregið upp mynd af þremur mjög ólíkum nám-

skrám eða uppeldislegri orðræðu greinanna þriggja sem ég nefni staðbundnar 

námskrár. Það sem helst mótar staðbundnu námskrána er reynsla kennara af 

því að nema greinina (sú staðbundna námskrá sem þeir bjuggu við í eigin 

námi), menning og formgerð deildar svo og stofnanaleg saga greinar. 

Staðbundnar námskrár háskólagreinanna þriggja eru þó síður en svo 

óumbreytanlegar heldur lifandi og síkvikar og taka breytingum fyrir tilstilli 

innri og ytri áhrifavalda. 

Breytingar á staðbundinni námskrá háskólagreina 

Þó að meginviðfangsefni rannsóknarinnar hafi ekki verið þróun háskóla-

greina sýndu niðurstöður að þar var áhugasvert viðfangsefni á ferðinni sem 

mig langaði að skoða frekar. Til að greina breytingar og áhrifavalda nýti ég 

mér sniðmát aðlagað frá Becher og Barnett (1999) en rannsóknir þeirra hafa 

einmitt bent til þess að ýmis breytingaröfl snerti námskrár mismunandi 

háskólagreina með ólíkum hætti: 
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Tafla 1. Tafla yfir þróun háskólagreina (aðlöguð frá Becher og Barnett, 1999) 

 
 Greinabundin þróun  Þróun þvert á greinar  

Innri þættir 1. Greinabundin breyting 2. Akademískar 
breytingar 

Ytri þættir  3. Viðbragðsbreytingar 4. Almennar breytingar 

 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir ólíkum flokkum breytingaafla og dæmi 

úr rannsókn minni tekin um viðbrögð ólíkra háskólagreina við áhrifum fyrstu 

þriggja flokka þeirra Becher og Barnett. Breytingar á námskrá  innan þeirra 

flokka myndu samkvæmt kenningum Bernstein teljast á forræði hins 

uppeldislega sviðs.  Þegar rannsóknin var gerð gætti lítið ytri áhrifa þvert á 

greinar enda hafa háskólar á Íslandi þar til nýlega starfað án teljandi inngripa 

hins opinbera í sjálfa námskrána. Nú virðist sem breyting sé að verða þar á 

og er innleiðing Bolognaferlisins  (Þórður Kristinssson, 2003) ágætt dæmi um 

slíkt inngrip sem nýtt verður hér til að ræða síðasta flokkinn, almennar 

breytingar.  Sú umræðar byggir ekki á gögnum úr rannsókn minni (Guðrún 

Geirsdóttir, 2008) heldur beinni reynslu minni og þátttöku við innleiðingu 

ferilsins á háskólastigi. 

Greinabundnar breytingar á námskrá 

Með greinabundnum breytingum (intradiciplinary change) er átt við ýmis konar 

breytingar sem eiga sér stað innan háskólagreinanna sjálfra. Greinarnar þrjár í 

rannsókninni breytast og þróast en formgerð þeirra og missterk flokkun 

hefur áhrif á möguleika þeirra til breytinga. Mannfræðin er dæmi um grein 

sem býr við veika flokkun þekkingar sem sýnir sig í því að ný þekking innan 

fræða og ný viðfangsefni rata auðveldlega inn í námskrá greinarinnar á 

meðan eldri viðfangsefnum er ýtt út eða þau hvíld. Kennarar skipta út 

textum á milli ára og hafa verulegt svigrúm um val þekkingar. Þeir geta 

leikandi tengt saman eigin rannsóknir og kennslu og skipuleggja jafnvel 

sérstök námskeið til að undirbúa nýjar rannsóknir. Nýr skilningur á lykilhug-

tökum eða kjarnahugtökum greinarinnar eins og hugtakið menning hefur ekki 

aðeins áhrif á námskrána heldur á rannsóknarhefðir greinarinnar. Að 

rannsaka menningu er ekki lengur bundið því að rannsaka ‗hina‘ sem búa í 

fjarska heldur er það undirstaða þess að skilja margmenningu samtímans, 

þess vegna í eigin samfélagi. 
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Námskrá iðnaðar- og vélaverkfræði er ekki eins opin og námskrá 

mannfræðinnar en kennarar greinarinnar telja sig engu að síður hafa talsvert 

svigrúm til að ákvarða sjálfir inntak námskeiða einkum eftir því sem ofar 

dregur í námi og námskeið verða ‗raunverulegir verkfræðikúrsar‘. Tengsl 

greinarinnar við starfsvettvang gerir kröfu um að hún taki mið af þörfum 

atvinnulífsins og því er fjallað um háhita og fiskveiðar fremur en skógarhögg 

og bílaiðnað. Tengsl við vettvang eru styrkt bæði með virkri þátttöku 

kennara á vettvangi og með rannsóknarverkefnum nemenda og kennara sem 

tengjast atvinnulífi.  

Jafnvel innan eðlisfræðinnar sem býr við afar sterka flokkun þekkingar, 

sögðu kennarar að þrátt fyrir að fræðiþekking greinarinnar hvíldi á gömlum 

merg væri nú hægt með hjálp upplýsingatækni að sýna nemendum fram á 

hvernig afstæð hugtök birtast í raunveruleikanum.   

Akademískar breytingar á námskrá 

Með akademískum breytingum (academic change) er vísað í breytingar sem 

gerðar eru á námskrá greinanna innan frá. Hér er gjarnan átt við almennar 

breytingar sem eiga sér stað innan stofnana og snerta allar háskólagreinar en 

falla misvel að ríkjandi námskrá þeirra. Dæmi um slíkt er hvernig allir 

kennarar í rannsókninni töldu sér skylt að nýta upplýsingtækni í kennslu þó 

þeim reyndist það vissulega misauðvelt í framkvæmd. Háskólagreinanar þrjár 

áttu það allar sameiginlegt að keppast við að styrkja eigin stöðu, byggja upp 

og efla framhaldsnám og bregðast við nýlegri rannsóknarstefnu Háskólans. 

Hér verða aðeins gefin dæmi um tilraunir háskólagreina til að styrkja eigin 

stöðu.  

Það er býsna eðlilegt að greinar reyni að tryggja eigin stöðu og vinna sem 

best úr því sem fyrir er. Fjárhagsstaða greina stendur og fellur með fjölda 

nemenda og greinarnar þrjár hafa leitað ýmissa leiða til að auka fjölda þeirra 

og þar með styrkja stöðu greinarinnar. Innan mannfræðinnar leituðust 

kennarar við að efla sérstöðu hennar m.a. með því að draga úr samkennslu 

námskeiða með öðrum greinum, með því að bjóða upp á nýjar áhugaverðar 

námsleiðir sem taldar voru höfða til fleiri og gera nemendum annarra greina 

kleift að taka greinina sem aukagrein. Nemendur innan eðlisfræðinnar eru 

fáir og greinin sækir lifibrauð sitt fyrst og fremst í þjónustukennslu fyrir aðrar 

deildir. Kennarar deildarinnar hafa hugleitt ýmsar leiðir til að draga að fleiri 

nemendur t.d. með því að reyna til að koma á móts við fjölbreyttari 

nemendahóp, laða að greininni fleiri stúlkur og bjóða upp á námskeið sem 
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væru ekki eins fræðileg og þau sem fyrir eru. Þessar hugmyndir eru þó í 

talsverðri andstöðu við ímynd greinarinnar sem ‗erfiðrar‘ og ‗ekki fyrir alla‘ 

og því  erfiðar í framkvæmd. Verkfræðin nýtur þess að fjöldi nemenda sækir í 

greinina. Með tilliti til nemendafjölda og sterkrar fjárhagsstöðu telja kennarar 

stöðu hennar góða. Styrking á stöðu greinar felst því fyrst og fremst í um-

ræðu kennara um það hvort greinin eigi sem fyrr að vera fyrst og fremst 

hagnýt eða hvort stefna eigi að því að gera hana fræðilegri en hún er og 

þannig efla virðingu hennar innan háskólasamfélagsins. 

Viðbragðsbreytingar á námskrá 

Með viðbragðsbreytingum (responsive change) er vísað til viðbragða einstakra 

háskólagreina gagvart utanaðkomandi kröfum til einstakra greina. Hér skiptir 

máli hversu sterk flokkun greinarinnar er, en styrkur flokkunar er oft merki 

um takmörkuð samskipti greinar við samfélag og/eða atvinnulíf. Dæmi um 

viðbragðsbreytingar eru almennar kröfur (stjórnvalda, atvinnurekenda og 

nemenda) um aukið notagildi (performatory) háskólamenntunar og hagnýtingu 

hennar þ.e. að háskólamenntun nýtist til fleiri starfa en áframhaldandi 

fræðistarfa. Slíkar hugmyndir mátti greina innan námskrár mannfræðinnar 

þar sem kennarar höfðu gert breytingar á skipulagi náms sem tóku mið af 

þörfum samfélagsins um þekkingu og færni á sviði margmenningar svo og í 

hagnýtum verkefnum nemenda. Verkfræðin er í sjálfu sér hagnýt grein þar 

sem áhersla í námskrá er á hagnýtingu þekkingar en vegna rannsóknaráherslu 

Háskólans töldu sumir kennarar þar að verið væri að þvinga greinina frá því 

að vera fyrst og fremst hagnýt grein yfir í að vera fræðilegri, jafnvel í 

andstöðu við þarfir atvinnulífs.  Innan eðlisfræðinnar töldu kennarar ytri 

íhlutunar lítið gæta í námskrá enda væru slíkar tilraunir óhugsandi og óþarfar 

og lítt til þess fallnar að efla stöðu greinarinnar.   

Almennar breytingar á námskrá 

Almennar breytingar (generic change) vísa til ytri breytinga sem tengjast beint 

hinu opinbera sviði Bernstein (sjá mynd 1). Flokkarnir þrír sem ræddir hafa 

verið hér að framan eiga það sameiginlegt að lýsa viðbrögðum háskólagreina 

við ákalli um breytingar sem eru þess eðlis að forsvarsmenn háskóla eða 

háskólagreina hafa eitthvað um þær breytingar að segja. Þær kalla á viðbrögð 

sem liggja innan þess sviðs sem Bernstein kallar uppeldislegt svið. Í fjórða og 
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síðasta flokkinum er annað upp á tengingum. Þar er um að ræða aukin ítök 

hins opinbera sviðs þ.e. ytri inngrip þvert á greinar og yfirráð háskólans og 

kennara hans yfir námskrá eigin háskólagreina.  

Eins og rætt var í upphafi hefur þessara áhrifa gætt mjög takmarkað á 

námskrám íslenskra háskóla utan þau áhrif sem fjárveitingar org reglur um 

skiptingu þeirra óneitanlega hafa á nám og kennslu. Hér er um annars konar 

inngrip að ræða þ.e. í námskrárgerðina sjálfa óháð stýrandi eða kennslulegri 

orðræðu greinanna. Bolognaferlið má að einhverju leyti skoða sem inngrip af 

þessu tagi. Á þeim tíma sem gagna var aflað í rannsókninni gætti áhrifa þess 

lítið í hugum viðmælenda og enn sem komið er hefur innleiðingin og áhrif 

þess ekki verið rannsakað hérlendis að neinu marki.  

Megintilgangur Bolongaferlisins er að skapa samevrópskt háskólasvæði 

þar sem nemendur og kennarar eiga auðveldara með að færa sig á milli staða. 

Til að auðvelda hreyfanleika hafa menntamálayfirvöld í þeim 46 löndum sem 

standa að Bolognasamkomulaginu komið sér saman um að samræma 

háskólakerfi, gera nám nemenda sýnilegra og metanlegra og auka skilvirkt 

eftirlit með gæðum náms. Ætlunin er að ná þessum markmiðum annars vegar 

með ýmis konar kerfisbreytingum og hins vegar með því að innleiða notkun 

hæfniviðmiða (learning outcomes).  Þarna er í raun um mjög ólík viðfangsefni að 

ræða og þeim fylgja ólíkar orðræður sem erfitt er að samræma.  

Með kerfisbreytingum er átt við þau markmið Bolognaferlisins að 

skipuleggja grun- og framhaldsnám háskólakerfa eftir ákveðnum árafjölda, 

gera prófskírteini aðgengileg með stöðluðum viðaukum (Diploma Supplement) 

og mæla nám út frá vinnustundum nemenda (ECTS einingar). Hérlendis hafa 

kerfisbreytingarnar ekki mætt mikilli andstöðu enda falla þær bæði vel að 

ríkjandi orðræðu stjórnvalda um gæði og þróun háskóla og að því 

námsskipulagi sem hér hefur verið skipulagt (Jón Torfi Jónasson, 2002). Hin 

opinbera orðræða um kerfisbreytingar Bolognaferlisins lýsir innleiðingu þess 

á línulegan, mælanlegan og næstum vélrænan máta. Viðmið um innleiðingu 

eru fyrst og fremst kerfisleg þ.e. að lög hafi verið sett, gæðakerfi innleidd og  

staðlaðir viðaukar teknir upp. Út frá þessum viðmiðum telja menntamála-

yfirvöld að innleiðing kerfisbreytinga gangi vel og jafnvel betur en í 

nágrannalöndum okkar (Gallavara o.fl., 2008). 

Ákvæði um skilgreiningu hæfniviðmiða voru tekin upp sem hluti af 

Bolognaferlinu eftir  fund ráðherra þátttökulandanna í Bergen 2005 og eru 

tilraun til að styrkja kerfisbreytingarnar og festa þær betur í sessi með því að 

tengja þær beint við námskrár háskólanna og mat á gæðum. Hérlendis voru 

skilgreiningar hæfniviðmiða fyrir námsbrautir gerðar að skilyrði fyrir 

viðurkenningu háskóla samkvæmt nýjum lögum um háskóla nr. 63/2006 og 
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viðmið um æðri mennunt og prófgráður jafnframt skilgreind af hálfu 

menntamálaráðuneytis (Menntamálaráðuneytið, 2006).  Segja má að með 

kröfum um skilgreiningar hæfniviðmiða hafi Bolongaferlið ratað af kerfis-

stiginu að kjarna háskólagreinanna, námskránum. Setning hæfniviðmiða er 

verulega flókin námskrárbreyting og orðræða um hæfni snertir ekki aðeins 

kennsluhætti greina (hina kennslulegu orðræðu) heldur einnig hina stýrandi 

orðræðu þ.e. hefðir og venjur í kennslu ólíkra háskólagreina. Þannig gerir 

framsetning náms með hæfniviðmiðum kröfu um að háskólakennarar 

skilgreini háskólagrein sína út frá hæfni nemenda og setji flókið námsferli 

fram á hnitmiðaðan máta. Hina skilgreindu hæfni þarf að setja fram á 

ákveðinn ‚réttan‗ tæknilegan hátt sem fæstir háskólakennarar þekkja. Í 

orðræðunni um hæfnimarkmið er lögð áhersla á skýra og nær línulega 

tengingu hæfniviðmiða, kennsluaðferða og námsmats, gerð krafa um 

kennslufræðilega kunnáttu kennara en litið fram hjá hefðum og venjum í 

kennsluháttum háskólagreina. Þar er jafnframt gengið út frá  virkri samvinnu 

og samræðu  háskólakennara um skipulag námsbrauta, stíganda í námi og 

samræmi á milli einstakra námskeiða. Í hæfniorðræðunni er þannig sett fram 

krafa um að hlutverk háskólakennara á sviði endursköpunar (sjá mynd 1) 

verði sýnilegt, vel kennslufræðilega grundað og byggi á gagnrýnni, 

sameiginlegri umræðu og ákvarðanatöku innan háskólagreina. Krafan um 

notkun hæfniviðmiða innan Bolognaferilsins eru því dæmi um veruleg ytri 

inngrip í námskrá skóla. Slík inngrip eru nýlunda í íslensku háskólakerfi sem 

að mínu mati hefur verið tekið af athyglisverðu andvara- og umræðuleysi 

innan háskólanna 

Að lokum 

Hér hafa breytingar á námskrám háskólagreina verið ræddar í ljósi hugmynda 

þeirra Becher og Barnett (1999) og gefin dæmi um námskrárþróun í þremur 

flokkum af fjórum. Þeir flokkar eru allir skilgreindir sem hluti af hinu 

uppeldislega sviði Bernstein (1996). Síðasti flokkurinn, almennar breytingar, 

hefur verið kynntur í ljósi umræðu um Bolognaferlið en sá þáttur hefur enn 

ekki verið rannsakaður hérlendis. Erlendar rannsóknir sýna þó að innleiðing 

hæfniviðmiða er síður en svo án vandkvæða vandalaus (Lindberg-Sand, 

2008) og að tilraunir til innleiða hæfniviðmið í staðbundnar námskrár 

háskólagreina ganga á köflum þvert á það sem talið er vera góðir 

kennsluhættir ákveðinna háskólagreina (Karseth, 2005). Þá benda rannsóknir 

til þess að orðræða Bolognaferlisins falli misvel að háskólagreinum og það 
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skýri að hluta mismunandi undirtektir og ólík viðbrögð háskólamanna við 

innleiðingu þess (Hoffman, Välimaa og Huusko, 2008). 

Hér er engan veginn tekin afstaða til  hugmynda um hæfniviðmið né 

þeirrar hugmyndafræði sem liggur að baki Bolognaferlinu  heldur fyrst og 

fremst bent á eftirfarandi atriði: 

Með samþykki Bolognaferlisins hafa íslensk stjórnvöld skuldbundið háskóla-

stigið til þátttöku í ferli sem lýtur að ytri inngripum í nám og kennslu eða 

námskrárgerð á háskólastigi. Slík inngrip má skilgreina sem aukin áhrif hins 

opinbera sviðs á námskrá sem fram til þessa hefur fyrst og fremst lotið valdi 

hins uppeldislega sviðs þ.e. háskólakennara sjálfra. Það er full ástæða fyrir 

háskólakennara að vera vakandi fyrir þessari yfirfærslu valds. 

 Í öðru lagi,  nái slíkar námskrárbreytingar fram að ganga, kallar þær á 

endurskoðun á hefðbundnum starfsháttum háskóla á sviði námskrárgerðar. 

Breytingar á hefðum og venjum svo og stofnanamenningu háskóla eru 

seinlegar og verða illa mældar með mælistikum og viðmiðum kerfisorðræðu 

Bolognaferlisins.  

Að lokum þarf að hafa í huga að hæfniorðræðan  tekur lítið mið af 

hugmyndum háskólakennara um nám og kennslu, starfsháttum þeirra og 

jafnvel samskiptaháttum innan deilda . Það er því líklegt í ljósi rannsóknar á 

öðrum áhrifaþáttum á námskrá (Guðrún Geirsdóttir, 2008) að hugmyndir að 

baki Bolognaferlinu falli misvel að uppeldislegri orðræðu ólíkra háskólagreina 

og að áhrifa þess gæti með misjöfnum hætti innan greina. Slíka niðurstöðu 

þarf þó að styðja með frekari rannsóknum. 
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„Grái fiðringurinn― 
Samanburður á þróun og staðsetningu íslenskrar 

og danskrar starfsmenntunar  

 
Gyða Jóhannsdóttir 

 

Megin viðfangsefni þessarar greinar er að varpa nánara ljósi á þróun og 

eflingu íslenskrar starfsmenntunar innan framhaldsskólans á 21. öldinni og 

bera hana saman við þróun danskrar starfsmenntunar á sama tíma. 

Umfjöllunin hér byggir á niðurstöðum nýrrar rannsóknar minnar frá vori 

2009 en þar kanna ég stefnu íslenskra og danskra stjórnvalda hvað snertir 

eflingu og tilfærslu starfsmenntunar sem er innan framhaldsskólakerfisins eða 

stofnunum tengdum honum. Sjónum er beint að því hvort og hvernig þessi 

starfsmenntun eflist og færist ofar í kerfið. Opinberum gögnum var safnað í 

löndunum og viðtöl tekin við fulltrúa menntamálaráðuneytis í báðum 

löndum. Mögulegar afleiðingar mismunandi lausna stjórnvalda eru reifaðar. 

Þessi rannsókn er framhald af rannsókn minn frá 2008 en þar kannaði ég 

hvernig nokkrir íslenskir starfsmenntaskólar færðust smám saman frá 

regluverki framhaldskólans á háskólastig. Niðurstöður sýndu tvö tímabil 

slíkrar þróunar. Fyrra tímabilið var sjöundi og áttundi áratugurinn; Kennara-

skóli Íslands er nærtækt dæmi en hann varð annar háskóli Íslendinga 1971. 

Seinna tímabilið er níundi og tíundi áratugurinn en þá færðust Fósturskóli 

Íslands, Þroskaþjálfaskóli Íslands og fleiri skólar smám saman á háskólastig.  

Hægfara flutningur starfsmenntunar ofar í menntakerfið er velþekktur á 

alþjóðavettvangi. Rannsóknir sýna að starfsmenntun, sem áður var í 

framhaldsskólum og stofnunum tengdum honum, færist gjarnan í 

millistofnanir sem eru staðsettar í formlegu millikerfi á milli framhaldsskóla 

og háskóla. Þessi tilfærsla í stofnanir sem njóta meiri virðingar hefur verið 

nefnd academic drift (Morphew, 2000), á íslensku þýtt sem bóknámsrek (Jón 

Torfi Jónasson, 2006). Millistofnanir hafa einnig mikla tilhneigingu til að 

sækjast eftir einkennum háskóla; t.d. að kennarar séu með háskólatitla, eigi að 

stunda rannsóknir og að námi ljúki með háskólagráðu. Þessu lýkur oft með 

því að annaðhvort fær stofnunin stöðu háskóla eða sameinast háskólum sem 

fyrir eru. Þetta er angi af bóknámsreki og er nefnt stofnanarek. Fjölmargar 
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rannsóknir hafa leitt í ljós stofnanarek millistofnana (Neave, 1979; Jón Torfi 

Jónasson, 2004a; Kyvik, 2004). Rannsókn mín (2006) á þróun norrænnar 

æðri menntunar (higher education, tertier education), hér eftir nefnt háskólastig, 

leiddi m.a. í ljós norrænt stofnanarek auk þess að Ísland, eitt Norðurlanda, 

virðist hafa hlaupið yfir millistig á milli framhaldsskóla og háskóla. Á Íslandi 

hefur þó átt sér stað greinilegt stofnanarek þar sem ólíkar starfsmenntunar-

stofnanir tengdar regluverki framhaldskólans hafa smám saman færst í 

stofnanir á háskólastigi eða fengið viðurkenningu sem háskólar. Einnig hefur 

verið sýnt fram á að stofnanareki lýkur ekki þegar stofnun verður háskóli þar 

sem nokkrar þeirra átta stofnana sem fengu stöðu háskóla með samþykkt 

laganna um háskóla frá 1997 uppfylltu í raun ekki alþjóðleg skilyrði háskóla; 

þær áttu t.d. ekki allar að stunda rannsóknir og fáar þeirra starfræktu nám til 

æðri háskólagráðu (Jón Torfi Jónasson, 2004b). Smám saman þróuðust 

þessar stofnanir og uppfylltu betur alþjóðleg skilyrði um háskóla (Gyða 

Jóhannsdóttir, 2008). Stofnanarek virðist því stöðugt ferli og á sér stað þvert 

á menntakerfi, það er gömul saga og ný.  

Nauðsynlegt er að gera stuttlega grein fyrir þeim viðmiðum sem ég notaði 

til að greina stofnanarek í norrænu samanburðarsannsókninni (2006) svo og 

helstu niðurstöðum þeirrar rannsóknar og rannsóknarinnar frá 2008.  

Bakgrunnur rannsóknarinnar 2009 

Þróun starfsmenntunar í framhaldsskóla og mögulegt stofnanarek á 

háskólastigi tengist skipulagi háskólastigs. Fimmskipt flokkunarkerfi Scotts 

(1995) á skipulagi æðri menntunar og nánari útfærsla Kyviks (2004) á kerfinu 

var notað til að greina þróun norræna háskólastigsins. Hér er gerð grein fyrir 

fjórum þrepum kerfisins þar sem þau snerta umfjöllunina hér. Háskólaráðandi 

kerfi (university dominated system), algengt á sjötta og fram á sjöunda áratuginn, 

felur í sér stofnanir á framhaldsskólastigi og hefðbundna háskóla. Í 

tvíhliðakerfi (dual system) eru hefðbundnir háskólar og fjölmargir litlir 

starfsmenntaskólar sem taka við að loknum framhaldsskóla en falla undir 

eigin lög og reglugerðir og ekkert samband er við háskólana. Tvíundakerfi 

(binary system), algengt á tíunda áratugnum og fram til þessa dags, vísar til 

tveggja samhliða kerfa. Annars vegar eru hefðbundnir háskólar sem eiga að 

sjá um grunnrannsóknir og rannsóknarþjálfun eins og áður en hinsvegar hafa 

hinir litlu starfsmenntaskólar tvíhliða kerfisins verið sameinaðir í 

fjölgreinamiðstöðvar sem bjóða ólíkar starfsmenntabrautir. Hlutverk þessara 

miðstöðva er fyrst og fremst að sjá um kennslu en ef um rannsóknir er að 
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ræða eru þær takmarkaðar og hagnýts eðlis. Sameinað kerfi (unified system) en 

þar hafa samhliða kerfi tvíundakerfisins (hefðbundnir háskólar og fjölgreina-

miðstöðvar) verið sameinuð í eitt kerfi og sama yfirheitið, oftast háskóli 

(university), er notað yfir allar stofnanir í kerfinu Örfá lönd falla undir þetta 

kerfi og er Ísland eitt þeirra. 

Til að greina stofnanarek notaði ég fjögur viðmið sem endurspegla 

miðlæg einkenni háskóla. Þau voru: Iðkun rannsókna, notkun háskólatitla, 

námi lýkur með háskólagráðu, framgangskerfi stofnana og einstaklinga.  

Stofnanarek í þróun dansks og íslensks háskólastigs 

Niðurstöður rannsóknar á þróun norræns háskólastigs (2006) sýndu m.a. að 

Danmörk og Ísland skipulögðu háskólastig á ólíkan hátt, sjá mynd 1 

 

 

Mynd 1. Yfirlit yfir skipulag háskólastigs í Danmörku og á Íslandi skv. 

flokkunarkerfi Scotts (1995) og Kyviks (2004) og yfirlit yfir breytingar 

Mynd 1 sýnir að þróun dansks háskólastigs felur í sér tvö millikerfi; 

tvíhliðakerfi og tvíundakerfi en Ísland (eitt Norðurlanda) virðist hlaupa yfir 

millikerfin tvö a.m.k. lagalega séð. Kerfisbreytingin ein segir þó ekki alla 

söguna; hún gerist smátt og smátt og því er nauðsynlegt að gera nánari grein 

fyrir henni í báðum löndum (Gyða Jóhannsdóttir, 2006).  

Danmörk Þar er mjög rík hefð fyrir fjölmörgum litlum starfsmennta-

skólum (seminar) samkvæmt tvíhliða kerfi en í hverjum þeirra var starfrækt 

menntun einnar starfsstéttar (grunnskólakennarar, ýmsar heilbrigðisstéttir, 

o.s.frv.). Stór hluti þessarar starfsmenntunar hafði smám saman færst frá 

framhaldsskólunum. Upphaf tvíundakerfis má rekja til ársins 2000 þegar 

stjórnvöld hvöttu til þess að sameina fjóra til fimm starfsmenntaskóla í 

starfsgreinamiðstöðvar (center for videregående uddannelse) skammstafað CVU og 

urðu þær u.þ.b. 25. Árið 2007 var gengið lengra í sameiningu og voru allar 

miðstöðvarnar og þeir starfsmenntaskólar sem enn voru til sameinaðir í átta 

fagháskóla (professionshøjskoler) (Lov om professionshøjskoler for vidergående 

Háskólamiðað kerfi Tvíhliða kerfi Tvíundarkerfi Sameinað Kerfi

Danmörk 2000

Ísland   1997
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uddannelser nr. 562/2007). Dönsku fagháskólarnir eru lengst frá 

háskólunum borið saman við aðrar norrænar millistofnanir. Kennarar eru 

ekki með háskólatitla, eiga ekki að stunda rannsóknir og námi lýkur ekki með 

háskólagráðu. Nokkur merki eru þó um stofnanarek; talsmenn fagháskólanna 

sækjast eftir að háskólarnir viðurkenni diplómu fagháskólans sem jafngilda 

fyrstu háskólagráðu og aukin samvinna á sér stað á milli fagháskólanna og 

háskólanna (Gyða Jóhannsdóttir, 2006).  

Ísland Með samþykkt rammalaga um háskóla frá 1997 (Lög um Háskóla 

nr. 136/1997) virðist sem íslenskt háskólastig færist frá háskólaráðandi kerfi 

(framhaldsskólar og háskólar) í sameinað kerfi. Samþykkt laganna markar 

vissulega upphaf sameinaðs kerfis en ekki er jafn ljóst frá hvaða kerfi var 

horfið. Nánari könnun mín (2008) á þeirri þróun sem átti sér stað þegar 

starfsnám færðist úr stofnunum tengdum framhaldskólum yfir á háskólastig 

leiddi í ljós tvö tímabil þar sem starfsmenntastofnanir tengdar lagarömmum 

framhaldskólastigsins höfðu þróast í átt að háskólunum um hríð. Í daglegu 

tali var oft sagt að þessar stofnanir væru á gráu svæði á milli framhaldskóla og 

háskóla. Fyrra tímabilið er sjöundi og áttundi áratugurinn. Kennaraskóli 

Íslands sem féll undir lagaramma um mennta- og sérskólastig sem var þriðja 

skólastig samkvæmt lögum um skólakerfi og fræðsluskyldu frá 1946 er tekinn 

sem dæmi. Hann hafði smám saman þróast í átt að háskóla en frá 1951 var 

starfrækt námsbraut (sem lengdist smám saman úr einu ári í tvö ár.) fyrir 

nemendur með stúdentspróf og lauk með réttindum barnakennara. Fram til 

1997 var skilgreining á háskóla fyrst og fremst bundin við stúdentspróf. Hér 

er því haldið fram að Kennaraskólinn hafi að hluta til boðið nám að loknum 

menntaskóla. Hann verður háskóli 1971. Svipuð þróun átti sér stað í 

Tækniskóla Íslands en hann var starfræktur bæði á framhaldsskólastigi og 

háskólastigi (sjá nánar Gyða Jóhannsdóttir, 2008). Næsta gráa tímabil er 

níundi og tíundi áratugurinn en þá átti svipuð þróun sér stað. Fósturskóli 

Íslands, Þroskaþjálfaskóli Íslands, Íþróttakennaraskóli Íslands og 

listaskólarnir (Myndlista og handíðaskóli Íslands, Tónlistarskóla Íslands og 

Leiklistarskóla Íslands) störfuðu að miklu leyti samkvæmt sérlögum en féllu 

einnig undir lagaramma og regluverk framhaldskólans til dæmis hvað snerti 

fjármögnun, kennslu og vinnuskyldu kennara. Inntökuskilyrði gat verið 

stúdentspróf. Allir þessir skólar þróuðust hins vegar einnig í átt að 

háskólunum hver á sinn hátt. Sem dæmi má nefna að við Fósturskóla Íslands 

fjölgaði nemendum með stúdentspróf (Jón Torfi Jónasson, 2006). Breytilegt 

eins árs framhaldsnám við skólann var smám saman metið sem sambærilegt 

við hluta framhaldsnáms í Kennaraháskóla Íslands og einnig við hluta 

leikskólakennaranáms á háskólastigi í Noregi . Ég hef haldið því fram að gráa 
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svæðið endurspegli dulið tvíhliða kerfi (Gyða Jóhannsdóttir, 2008). Um langt 

skeið lá ekki fyrir stefnumörkun af hálfu stjórnvalda um hvernig hægt væri að 

efla þessa skóla og hvar þeir ættu að vera staðsettir í kerfinu. Menn greindi 

einfaldlega á um hvort þetta nám teldist vera á háskólastigi. Árið 1995 er 

tekið formlega á þessum vanda með lögum um listmenntun á háskólastigi 

(Lög um Listmenntun á háskólastigi nr.43/1995). Hinir skólarnir þrír voru 

sameinaðir Kennaraháskóla Íslands 1997. Þessi þróun er skýrt dæmi um 

stofnanarek. Nám sem einkenndist af þessum gráa fiðringi starfsnáms á 

framhaldsskólastigi er fært ofar í kerfið ad hoc en án kerfisbreytingar og sér-

stakrar stefnumörkunar stjórnvalda.  

Eins og fram hefur komið benda rannsóknarniðurstöður til þess að 

stofnanarek sé stöðugt fyrirbæri og geti birst á flestum skólastigum. Í ljósi 

þessa ákvað ég að kanna hvort slík þróun ætti sér enn stað innan framhalds-

skólakerfisins og einnig hvort forsendur íslenskra stjórnvalda hefðu breyst frá 

því á tíunda áratugnum, þ.e.a.s. hvort leiðin lægi enn inn í háskólana eða 

hvort millikerfi væri í farvatninu?  

Einnig fannst mér forvitnilegt að bera saman stefnumörkun íslenskra og 

danskra stjórnvalda hvað þetta snertir þar sem íslensk þróun hvílir á víðtækri 

tilfærslu starfsmenntunar úr framhaldsskóla inn í háskólana en dönsk hefð 

hvílir á stigvaxandi tilfærslu starfsmenntunar í millikerfi.  

Leitað er svara við tveim spurningum: 

 

1) Endurspeglar þróun starfsmenntunar innan danskra og íslenskra 

framhaldsskóla merki um stofnanarek? 

2) Hver er opinber stefnumörkun íslenskra og danskra stjórnvalda 

hvað snertir framþróun og staðsetningu starfsmenntunar sem 

færist af framhaldsskólastigi og ofar í kerfið? 

Niðurstöður 

Skoðun og greining gagna leiddi í ljós að árið 2008 voru samþykkt ný lög í 

báðum löndunum sem snertu m.a. mögulega eflingu starfsmenntunar á efri 

stigum framhaldsskólans og tilfærslu ofar í kerfið. Í Danmörku voru sam-

þykkt lög um starfsmenntaakademíur (lov om erhvervsakademier for 

videregående uddannelser, 2008) en á Íslandi voru samþykkt ný lög um 

framhaldsskóla (Lög um Framhaldsskóla nr. 92/2008) en þar voru ákvæði 

sem snertu nám að loknum framhaldsskóla. Hér á eftir er gerð grein fyrir 

þróun og stefnumörkun í hvoru landi fyrir sig. 
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Danmörk 
Í lok tvíhliða kerfsins, seint á níunda áratugnum skiptu Danir framhaldsnámi 

að loknu skyldunámi í þrjú þrep. Stutt framhaldsnám (kort videreuddannelse, 

KVU), u.þ.b. eins til tveggja ára nám sem byggir ofan á skyldunám. Þetta 

þrep var ekki talið til æðri menntunar. Næst kom meðal langt framhaldsnám 

(mellemlang videreuddannelse, MVU) þrjú til fjögur og hálft ár en fagháskólarnir 

falla undir það þrep og var það hugsað sem brú á milli stutts framhaldsnáms 

og langs framhaldsnáms (lang videreuddannelse, LVU) sem var nám í háskólum 

eða stofnunum með stöðu háskóla a.m.k. 5 ár (Rasmussen, 2004). Stutt 

framhaldsnám tengdist því grunnmenntun á framhaldsskólastigi. Á síðasta ári 

voru samþykkt lög þar sem nám tengt framhaldskólanum og þessu stutta 

viðbótarnámi færist ofar í kerfið. Forsagan er eftirfarandi: 

Árið 2007 kynnti danska ríkisstjórnin pólitískan samning um að efla og 

styrkja þá starfsmenntun sem var staðsett á þrepi stuttrar viðbótar-

menntunar. Í framhaldi af þessum samningi voru samþykkt lög um starfs-

menntaakademiur (erhvervsakademier) sem voru samsettar úr minni starfs-

mennntastofnunum sem voru fyrir (Lov om erhvervsakademier for 

videregående uddannelser nr. 346/2008). Stofna skyldi tíu slíkar stofnanir í 

ólíkum landshlutum. Hlutverk þessara stofnana var tvíþætt: Í fyrsta lagi áttu 

þær að styrkja þá starfsmenntun sem þegar var staðsett á þrepi stuttrar 

viðbótarmenntunar og bjóða endur- og símenntun í tengslum við hana. Auk 

þess áttu þær að efla fullorðinsfræðslu í landinu. Í öðru lagi áttu þær að 

styrkja og lengja stutta viðbótar menntun á sviði tækni og viðskipta og skapa 

skilyrði fyrir því að náminu lyki með professionsbachelor en námi frá fag-

háskólum lýkur með slíkri diplómu. Starfsmenntaakademíurnar og fag-

háskólarnir skulu vinna að undirbúningi og starfrækslu slíks náms í 

sameiningu. Áætlað er að þetta samstarf standi til 2015. Lok samstarfsins geta 

verið með tvennum hætti; starfsmenntaakademían getur sótt um að 

sameinast viðkomandi fagháskóla eða ákveðið að vera áfram sjálfstæð 

stofnun. Ef hún ákveður það síðara rennur rétturinn til að útskrifa 

professionsbachelora á sviði tækni og vísinda til fagháskólans (Forslag til lov 

om erhvervsakademier for videregående uddannelser, 2007). Ástæða þessarar 

tímabundnu samvinnu virðist vera sú að fagháskólarnir hafa ekki starfrækt 

þetta nám og skortir þekkingu á þessu sviði og því er leitað til þeirra sem 

hafa gert það. Þessi starfsmenntun er því færð ofar í kerfið beinlínis til að 

útskrifa nemendur á þessu tiltekna sviði með diplómu fagháskóla sem aftur á 

móti sækja fast að diplóman verði metin jafngild fyrstu háskólagráðu. Hér er 

greinilega um stofnanarek að ræða  
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Ísland 

Niðurstöður sýna að þriðja gráa tímabilið er í farvatninu innan framhalds-

skólastigsins. Um nokkurt skeið hefur nám að loknum franhaldsskóla verið 

starfrækt í nokkrum framhaldskólum. Meistaranám hefur verið rekið ofan á 

fjögurra ára sveinspróf í þeim skólum sem bjóða sveinspróf. Samkvæmt 

upplýsingum frá talsmönnum Ármúlaskóla og Menntaskólans í Kópavogi er 

boðið upp á nám að loknum framhaldskóla í báðum skólunum. Heilbrigðis-

skólinn í Ármúla býður sjúkraliðum viðbótarmenntun í hjúkrun aldraðra og 

undirbýr að auki viðbótarnám í geðhjúkrun fyrir þá. Meirihluti þeirra sem eru 

í námi fyrir læknaritara og lyfjatækna er með stúdentspróf. Inntökuskilyrði í 

leiðsögumannaskóla Menntaskólans í Kópavogi er stúdentspróf og góð 

málakunnátta. Frá 2007 er starfrækt fyrsta árs nám til B.A gráðu í hótel-

stjórnun í samvinnu við University Centre Cesar Ritz í Sviss. Stjórnendur 

skólanna hafa átt frumkvæðið að þessum námsbrautum í samvinnu við 

atvinnulífið og með vitund menntamálaráðuneytis. Hér er augljóslega merki 

um stofnanarek menntunar á framhaldsskólastigi, þar sem skólarnir teygja sig 

í áttina að háskólunum eins og regluverk þeirra leyfir. 

Fyrsta merki um opinbera stefnumörkun stjórnvalda er að finna í 20. gr. 

laga um framhaldskóla en þar er kveðið á um heimild fyrir framhaldskólana 

að starfrækja viðbótarnám við framhaldsskólanám. Öll framkvæmd er þó 

opin og óljós. Hægt er að túlka lögin sem svo að þetta viðbótarnám geti 

verið ofan á þrjár prófgráður framhaldsskóla, þ.e.a.s. próf til starfsréttinda, 

stúdentspróf og önnur námslok (sjá 17. 18. og 19. gr. laganna). Í greinargerð 

með frumvarpinu (þingskjal, 320) er gefið til kynna að höfundar frum-

varpsins geri ráð fyrir því að sóst verði eftir því að þetta nám verði metið til 

háskólaeininga en samkvæmt lögum um háskóla frá 2006 (Lög um Háskóla 

nr. 63/2006) er háskólum heimilt að meta einingar annara skóla en háskóla til 

háskólaeininga. Slíkt mat er á forsendum háskólanna. Útfærsla laganna er í 

vinnslu og er unnið að því að semja þekkingar- og hæfniviðmið fyrir nýjar 

framhaldsskólaeiningar. Samkvæmt upplýsingum menntamálaráðuneytis hafa 

engar tillögur enn borist ráðuneytinu um viðbótarnám enda varla von á þeim 

fyrr en lokið er að semja þekkingar- og hæfniviðmið. Þetta er skýrt dæmi um 

stofnanarek í anda þess átti sér stað síðustu áratugi tuttugustu aldarinnar.  

Ályktanir og umræður 

Í báðum löndum kemur i ljós greinilegt stofnanarek frá stofnunum 

framhaldsskólastigs og skyldum stofnunum í stofnanir ofar í kerfinu. 
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Stefnumörkun um staðsetningu þess náms sem færist ofar í kerfið er hins 

vegar mjög ólík. Í Danmörku eru stofnaðar formlegar starfsmennta-

miðstöðvar sem falla undir stutt framhaldsnám. Á sviði tækni og viðskipta 

eiga þær í náinni samvinnu við fagháskóla að starfrækja nám sem lýkur með 

diploma fagháskólanna og árið 2015 færist námið inn í fagháskólana.  

Á Íslandi er lagaleg heimild um viðbótarnám að loknum framhaldsskóla. 

Eina regluverk þessa náms er regluverk framhaldsskólans. Skv. 10. gr. Laga 

um Háskóla (Lög um Háskóla nr. 63/2006) er háskólum heimilt að viður-

kenna hluta af námi annarra skóla en háskóla til háskólaeininga. Leiðin er því 

sú sama og áður, það er að segja líklegt er að a.m.k. fræðilegasti hluti 

viðbótarnáms fari smám saman inn í háskólana og tengist námi til diplómu.  

Stefnumörkun Dana endurspeglar hægfara vegferð þar sem starfs-

menntun færist í stofnanir sem eru aðeins ofar í kerfinu og stofnaðar eru 

nýjar ef þörf krefur. Viðkomandi starfsmenntun eru búin skilyrði til að 

þróast á sínum forsendum án þess að fara inn í strangt fræðilegt umhverfi 

háskólanna til dæmis varðandi ráðningu kennara, tengsl við starfsvettvang og 

kröfur til nemenda. Danskir nemendur eiga því kost á fjölbreyttum náms-

tilboðum að lokum framhaldsskóla sem ættu að henta áhugasviði þeirra og 

getu.  

Vegna skorts á fomlegu millistigi endurspeglar íslensk stefnumörkun (ef 

hún er þá einhver) mjög bratta þróun viðbótarnáms framhaldsskólastigsins á 

háskólastig. Alvarlegustu afleiðingarnar eru þær að ekki er séð hvernig 

viðbótarnám framhaldskólans geti þróast á sínum forsendum (hvað snertir 

ráðningar- og námskröfur svo og getu og áhuga nemenda) heldur liggur 

leiðin inn í fræðilegt umhverfi háskólana sem er orðið enn fræðilegra en á 

fyrri áratugum þegar hluti af íslenskri starfsmenntun fékk annað hvort stöðu 

háskóla eða var færð inn í þá sem fyrir voru. Þær átta stofnanir sem féllu 

undir lög um háskóla 1997 voru afar ólíkar. Því er haldið fram hér að árið 

2001 hafi nokkrar þesara stofnana verið líkari erlendum millistofnunum, 

þ.e.a.s. nokkrar áttu ekki endilega að stunda rannsóknir og fáar starfræktu 

nám til æðri háskólagráðu. Þetta breyttist þó hratt. Árið 2008 eru háskólar 

orðnir mun fræðilegri og falla betur að alþjóðaviðmiðum um háskóla; allar 

stofnanir eiga að stunda rannsóknir og sjö starfrækja nám til meistaragráðu 

og þrjár nám til doktorsgráðu og aðrar eru í startholunum (Gyða 

Jóhannsdóttir, 2008). Allt bendir til þess að háskólarnir munu halda áfram á 

þeirri braut.  

Tvær ráðgefandi nefndir, önnur erlend og hin innlend, voru skipaðar eftir 

efnahagshrunið. Þær áttu að koma með tillögur um möguleg viðbrögð 

stjórnvalda á sviði háskólamála, tækni og vísinda í kjölfar hruns fjármála-
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kerfisins. Álit höfunda er að mestu leyti samdóma. Lagt er til að fækka sjö 

háskólum í tvo (en mega þó vera fleiri samkvæmt íslensku skýrslunni). Rökin 

fyrir því eru m.a. þau að með sameiningu megi nýta fjármagn og mannafla 

betur og auk þess reynt að tryggja að rannsóknir og kennsla „standist 

samanburð við þau lönd sem standa sig best― (Menntamálaráðuneytið, 

2009a, bls. 8; Menntamálaráðuneytið, 2009b). Það er því viðbúið að íslensku 

háskólarnir verði færri, stærri og líkari alþjóða háskólum, háskólum sem 

yfirleitt eru staðsettir í menntakerfum þar sem millistofnanir veita annars-

konar menntun að loknum framhaldsskóla. Það ætti að vera ljóst að það er 

afar aðkallandi að stofna millistig hér á landi. Nám innan framhaldskólans 

mun halda áfram að teygja sig ofar í kerfið og háskólarnir verða almennt mun 

fræðilegri en þeir voru í upphafi 21. aldarinnar og leita þess að komast í röð 

fremstu háskóla á alþjóðavísu. Gjáin á milli framhaldsskólanna og háskólanna 

verður því enn dýpri og hana þarf að brúa í þeirri heildarskoðun á íslensku 

háskólastigi sem nú á sér stað.  
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Raddir grunnskólakennara  

 
Hafdís Guðjónsdóttir 
Sólveig Karvelsdóttir 

 

Í þessari grein er sagt frá rannsókn á starfi grunnskólakennara. Markmið 

rannsóknarinnar var að öðlast betri þekkingu og skilning á eðli og umfangi 

kennarastarfsins og kynnast því út frá sjónarhorni kennara sjálfra. Meðal 

þátta sem horft var til var reynsla og þekking kennaranna, viðhorf þeirra til 

starfsins, hvötin til að stunda það og siðferðilegar áherslur. Mikilvægur þáttur 

rannsóknarinnar var að hlýða á raddir kennara og koma þeim á framfæri.  

 Rannsóknin fór fram árið 2008. Þátttakendur voru sex grunnskóla-

kennarar. Byggt var á eigindlegum rannsóknaraðferðum og gagna aflað með 

tveimur viðtölum við hvern kennara. Hér verða kynntar fyrstu niðurstöður 

rannsóknarinnar. Þær sýna að kennurum finnst starfið með börnunum 

ánægjulegt og gefandi og þeir leggja áherslu á vellíðan nemenda og árangur í 

námi. Það sem hefur mest áhrif á val kennara á starfsvettvangi er áhugi þeirra 

á að starfa með börnum.  

Þekking á kennarastarfinu er töluverð og vitað er að það er bæði 

fjölbreytt og yfirgripsmikið. Kennarar segja að starfið sjálft og væntingar til 

þeirra taki stöðugum breytingum auk þess sem starfið verði æ flóknara 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2000). Meðal þess sem hefur áhrif á starf kennara eru 

breytingar á samfélaginu. Talsverðar breytingar hafa orðið á íslensku 

samfélagi síðustu áratugina. Þar má nefna að þátttaka kvenna í atvinnulífinu 

hefur aukist og er með því mesta sem gerist í Evrópu (Gyða Margrét 

Pétursdóttir, 2008). Samfara mikilli vinnu beggja foreldra utan heimilis eykst 

þörfin á þjónustu fyrir börnin. Þau dvelja nú lengri tíma en áður í leik- og 

grunnskólum og kennarar telja að stöðugt meiri tími fari í uppeldisþáttinn á 

kostnað námsins (Ingólfur Á. Jóhannesson, 1999; Sólveig Karvelsdóttir, 

2004). Hargreaves (1994) segir ábyrgð kennara hafa aukist og að hlutverk 

þeirra sé fjölbreyttara en áður var. Hann veltir því fyrir sér hvað þessar 

breytingar merki, hvernig eigi að skilja þær og spyr hvort kennarastarfið fari 

batnandi eða versnandi.  

Um heim allan virðist vanta stöðugleika í kennarastarfið, þeir sem mennta 

sig til starfsins skila sér ekki og margir þeirra sem hefja störf endast stutt 
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(Van Kraayenoord, 2001), sumir tala jafnvel um þögult vandamál (Halperin 

og Ratteree, 2003). En margir gera kennarastarfið að ævistarfi og eru farsælir 

í því. Mikilvægt er að skoða og reyna að skilja aðdráttarafl starfsins, hvað 

dregur fólk að því og heldur því í starfi. Sérstaklega áhugavert er að reyna að 

skilja og læra af kennurum sem gefast ekki upp þrátt fyrir oft á tíðum erfiðar 

aðstæður og ögrandi verkefni. Hargreaves (1994) telur að það séu ekki 

launin, aukið álit eða starfsframi sem heldur kennurum í starfi heldur 

umbunin sem felst í starfinu sjálfu, það er gleðin sem fylgir því að vinna með 

nemendum, sýna þeim umhyggju og styðja þá. Hann segir kennara skynja 

eigið mikilvægi í vinnu sinni með nemendum. 

Niðurstöður úr rannsókn Brunetti (2001) voru þær að vinnan með 

nemendum væri lykilatriði fyrir þá sem velja kennarastarfið í upphafi og ekki 

síður fyrir þá sem endast í starfi. Að sjá nemendur vaxa og þroskast virtist 

vera megin drifkrafturinn í starfi kennarans. Stanford (2001) fékk svipaðar 

niðurstöður í sinni rannsókn. Möguleikinn á að hafa áhrif á líf og nám 

nemenda reyndist megin ástæða þess að kennarar entust í starfi. Þá hefur 

komið fram að árangur kennara í starfi eykst yfirleitt jafnt og þétt fyrstu ár 

þeirra í kennslu og því er mikilvægt að styðja nýja kennara í starfi (Ferguson, 

1991). 

Lortie (1975) kannaði hvað dregur fólk að kennslu. Hann greindi fimm 

megin þemu eða ástæður sem hafa áhrif á valið. Þær eru persónulegar 

ástæður, löngun til að styðja aðra, stöðugleiki starfsins eða starfsöryggið, 

veraldlegur ávinningur og vinnutími sem er samrýmanlegur persónulegum 

högum. Þótt langt sé um liðið síðan Lortie vann að rannsókn sinni þá hafa 

þessi þemu dugað vel við að skoða og greina þá þætti sem liggja að baki vali 

kennarar á ævistarfi. Margar rannsóknir styðja það að persónulegar ástæður 

eða löngun til að vinna með börnum liggja að baki vali á kennarastarfi. Lyons 

(2004) komst að því að 60% af þeim sem tóku þátt í rannsókn hennar settu 

vinnu með börnum sem mjög mikilvæga ástæðu þess að gerast bekkjar-

kennari. Wang (2004) komst að svipaðari niðurstöðu hvað varðar ný-

útskrifaða stærðfræði og raungreina kennara; fyrri reynsla með börnum var 

ástæða þess að þeir fóru í kennslu. Í rannsókn Weiner (1990) voru 

niðurstöður þær að kennarastarfið kom til móts við félagslegar þarfir þeirra 

er völdu það.  

LaTurner (2002) hefur sett fram þá kenningu að kennarar sem sjálfir áttu 

erfitt í skóla væru drifnir áfram af löngun til að geta haft áhrif á nemendur og 

veitt þeim stuðning. Í rannsókn Weiner (1989) kom fram að margir fóru í 

kennarastarfið vegna þess að þeir töldu sig hafa meðfædda færni til þess að 

vera góðir kennarar og Olsen og Anderson (2007) komust að því að margir 
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kennarar höfðu áhuga á því að „breyta heiminum―. Þá kom fram í rannsókn 

Lyons (2004) að 40% þátttakenda sögðu mikinn áhuga á námsgrein vera 

ástæðu þess að þeir gerðust kennarar. Það eru því ýmsar ástæður fyrir því að 

að fólk velur kennarastarfið og með því að skoða hvers vegna kennarar velja 

þetta starf og hvernig þeir skilgreina það má fá betri skilning á þeim rökum 

sem liggja að baki faglegu hlutverki þeirra (Rinke, 2008).  

Við rannsóknir á kennarastarfinu er þýðingarmikið að skoða það frá 

mörgum ólíkum hliðum (Goodson, 1992; Hargreaves og Goodson, 1996). 

Margir rannsakendur hafa staðfest mikilvægi þess að rannsaka starf kennara í 

samvinnu við þá sjálfa; skoða það út frá þeirra eigin sjónarhóli og hlusta á 

raddir þeirra. Dæmi um slíkt er rannsókn Sólveigar Karvelsdóttur (2004) sem 

kennarar sem kenndu í erfiðu skólahverfi tóku þátt í. Þar fjalla kennarar af 

einlægni um starf sitt og tilfinningar tengdar því. Þá er þekking á sjónarhorni 

kennara mikilvæg fyrir þær sakir að sú menntun sem nemendur fá byggir 

mikið á viðhorfum kennara til starfsins, hvernig þeir hugsa um það, hvað 

þeir telja mikilvægt og hvað þeir gera inni í kennslustofunni (Hargreaves, 

1994). Levin (2003) tekur undir þetta og bendir á að hver kennari sé 

einstakur í sínu starfi.  

Við tökum undir mikilvægi þess að rýna í starf kennara með þeim, afla 

þekkingar á því og reyna að skilja það betur; reyna að skilja fagmennsku 

þeirra, viðhorf, gildi og sýn á starfið. Með því að hlusta á sögur og frásagnir 

íslenskra kennara er hægt að fá heildræna mynd af kennarastarfinu og átta sig 

á því sem þeir eiga sameiginlegt og því sem er ólíkt. Þá er hægt að bera 

niðurstöðurnar saman við erlendar rannsókir á kennarastarfinu. Góð þekking 

á starfi kennara er líkleg til að auka skilning á því. Hún getur haft áhrif inn í 

skólana, á stjórnendur skóla, stefnumótun í skólamálum og á 

kennaramenntunina. Þá getur aukin þekking á starfinu styrkt og bætt 

umræðuna um starf og stöðu kennara (Connell, 1985; Ingólfur Á. 

Jóhannesson, 1999).  

Með ofangreint í huga lögðum við upp með yfirgripsmikla rannsóknar-

spurningu: 

 
Hvað segja íslenskir grunnskólakennarar um starf  sitt og viðhorf  til 
starfsins? 
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Aðferð 

Til að skilja hvað liggur að baki fagmennsku kennara og fá heildarsýn á starf 

þeirra er mikilvægt að vinna með þeim og hlusta á sögur þeirra úr starfi. En 

það er jafn mikilvægt að þeir hlusti sjálfir á eigin rödd og ígrundi sitt eigið 

starf á gagnrýninn hátt (Loughran og Northfield, 1998).  

Í þessari rannsókn voru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir. Þær gefa 

rannsakanda tækifæri til að aðlaga spurningarnar að reynslu hvers við-

mælanda. Gagna var aflað með viðtölum við sex grunnskólakennara. Byggt 

var á spurningaramma en spurningar aðlagaðar hverjum og einum. Val 

þátttakenda var markmiðsbundið og til að gæta sem mestrar fjölbreytni voru 

valdir kennarar  af báðum kynjum með mis mikla reynslu og sem kenna bæði 

ungum og eldri nemendum. Kennslureynsla þátttakenda er frá 3 til 35 árum. 

Miðað við hve fáir þátttakendur eru má segja að hópurinn hafi verið eins 

fjölbreyttur og mögulegt var. 

Kennararnir ákváðu hvar viðtalið færi fram, sumir kusu skólann sinn aðrir 

komu á skrifstofur okkar. Hvert viðtal tók einn til einn og hálfan klukkutíma 

og voru tekin tvö viðtöl við hvern kennara. Kennararnir sögðu frá eigin 

starfi, sögðu sögur úr starfinu, lýstu, útskýrðu, greindu, túlkuðu og mátu. Til 

að styðja kennarana til gagnrýnnar ígrundunar notuðum við amboð faglegrar 

starfskenningar, en það er rammi (amboð) settur saman af meginspurningum 

og hjálpar spurningum. Amboðin gefa kennurunum tækifæri til ígrundunar 

og samræðu um faglegt starf þeirra (Dalmau og Guðjónsdóttir, 2002). 

Spurningarnar í rammanum eru opnar og veita kennurum tækifæri til að setja 

fram persónulega reynslu, skoðanir og þekkingu.  

Margir hafa fjallað um kennslufræði kennara eða það sem liggur að baki 

starfi hvers og eins og það kallað ýmsum nöfnum eins og „persónulega 

kennslufræði― kennara, „starfskenningu―, eða „lifandi kenningu―, en þær eiga 

það flestar sameiginlegt að byggja á kenningum eða þekkingu, framkvæmd 

eða reynslu, siðfræði eða viðhorfum (Handal og Lauvås, 1987; Muchmore, 

2001; Whitehead, 1993). Fagleg starfskenning byggir á þessum hugmyndum 

og stöðugu samspili faglegrar þekkingar, framkvæmdar, ígrundar og siðfræða 

eða gilda. Tiltekin fagleg starfskenning mótast með markvissri, gagnrýnni 

ígrundun og samræðum við starfsfélaga. Með því að þróa hana á þennan hátt 

þá hjálpar hún kennurum að gera sér grein fyrir fagmennsku sinni, sköpun 

faglegrar þekkingar og þróun samvirkni í starfi (Dalmau og Guðjónsdóttir, 

2002).  

Greining gagna hélst í hendur við öflun þeirra. Viðtölin voru tekin upp, 

hlustað á þau og þau síðan skráð og kóðuð. Gögnin voru flokkuð í þrjú 
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megin þemu; framkvæmd eða reynslu, þekkingu eða kenningar, siðfræði eða 

viðhorf og gildi. En einnig gátum við séð önnur þemu og mynstur birtast 

þótt þau verði ekki til umfjöllunar hér. Hér verða dregnir fram þeir þættir 

sem voru mest áberandi hjá öllum viðmælendum við fyrstu greiningu. 

Niðurstöður 

Í þessum kafla eru dregnar saman ákveðnar niðurstöður úr viðtölunum. Þær 

varpa ljósi á ástæður þess að kennararnir völdu kennarastarfið og hafa enst í 

starfi. Við leyfum röddum kennaranna að hljóma með því að birta setningar 

úr viðtölum við þá.  

Ástæður þess að kennararnir völdu að fara í kennaranám voru ólíkar. Sem 

dæmi má nefna að einn þeirra hafði átt erfitt á sínum fyrstu skólaárum og 

vildi gera betur. Annar nefndi hins vegar að vellíðan á fyrstu skólaárum og 

mikil umhyggja kennarans hafi haft áhrif á ákvörðun sína um að velja 

kennarastarfið:  

 
[Ég] var hjá kennurum sem ég held að hafi haft mikil áhrif. Ég fann að þeir 
hugsuðu vel um mig. Ég var ekki bara einhver. Ég var með kennarakonur sem 
létu sér svolítið annt um mann og höfðu metnað fyrir mig og ég held að það hafi 
haft rosalega mikil áhrif. Það hafi haft mjög mikil áhrif.  

 

Einn sagði að kennarinn þyrfti að hafa ánægju af því að umgangast fólk 

og ,,ég held líka að það sé einhver þörf til að miðla, og til að stjórna. Ég held að það sé 

einhver tilhneiging―. 

 

 Kennurunum finnst það vera grundvallaratriði að sýna nemendum áhuga 

og umhyggju. Því til viðbótar kemur aftur og aftur fram í orðum þeirra 

áhersla á mikilvægi þess að nemendur skilji að þeir, kennararnir, vilja að þeir 

nái árangri í námi sínu. Þeir töldu einnig þýðingarmikið að hlusta á nem-

endur, kynnast því hverju þeir hafa áhuga á og hvernig þeim fellur best að 

læra.  

Í umfjöllun um framkvæmd kennslunnar lögðu kennararnir mikla áherslu 

á sjálfstæði og ábyrgð nemenda samanber eftirfarandi orð eins þeirra:  

 
Ég reyni að hvetja nemendur til að taka ákveðna ábyrgð á náminu, að þeir geti 
tekið sjálfstæðar ákvarðanir og stýrt eigin námi t.d. með því að geyma blaðsíður 
sem þeim leiðist þar til síðar. Þetta gerir það að verkum að þeir verða 
áhugasamari og kappsfullir.  
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Kennsla sem gengur úr frá einstaklingsmiðuðu námi kom oft við sögu og 

virðist vera sú leið í kennslu sem er algengust hjá þessum kennurum. Öllum 

kennurum fannst skipta máli að nemendur þeirra sýndu frumkvæði og lærðu 

að taka eigin ákvarðanir í náminu. Til þess að koma til móts við þau mark-

mið setja nemendur saman einstaklingsáætlanir í samvinnu við kennarana. 

Þar kemur fram að hvaða markmiðum er stefnt og hvernig nemandinn ætlar 

að ná þeim. Þá kemur fram hvaða námsefni verður farið yfir, leiðirnar í 

náminu og tímaáætlun. Sem dæmi um þetta eru eftirfarandi orð eins 

kennarans:  

 
Ég nota einstaklingsmiðað nám í tveimur námsgreinum, íslensku og stærðfræði. 
Nemendur fá vikuáætlun. Ég ákveð hvað á að gera í öðrum námsgreinum en 
nemendur ákveða sjálfir það sem þeir ætla að gera í íslensku og stærðfræði. Ég 
hef lágmarkskröfur sem allir þurfa að ná … og síðan gera nemendur eigin áætlun. 
Þeir eru mjög duglegir við það. 
 

Kennararnir sögðust byggja á aðalnámskrá grunnskóla og skólanámskrám 

þegar þeir skipuleggja nám og kennslu. Þeir nota grunnnámsefni, oftast það 

sem gefið er út af Námsgagnastofnun og bæta síðan við eftir þörfum og 

áhuga nemenda.  

 
Ég skoða þau markmið sem nemendur þurfa að ná og síðan athuga ég hvort 
meginnámsefnið nái yfir það, ef ekki þá bæti ég við æfingum eða 
stærðfræðiþrautum. Ég reyni einnig að nota dæmi úr eigin reynsluheimi 
nemenda.  
 

Kennararnir reyna að koma til móts við einstaklingsþarfir nemenda sinna 

innan vissra marka þannig að stundum er unnið samkvæmt 

einstaklingsáætlun en í önnur skipti er byggt á hóp- eða bekkjarnámskrá.  

Í umræðum um hvað það er sem liggur að baki ákvörðunum um 

framkvæmd kennslu þá kom í ljós að ekki aðeins er það mismunandi hjá 

sama kennara heldur var það kennurunum oft dulið hvaða fræðilegi rök-

stuðningur lá að baki. Reyndur kennari sagði að þegar hann hóf kennslu hafi 

hann nýtt sér kenningar til að rökstyðja ákvarðanir sínar, en kenningar koma 

og fara og koma aftur þannig að hann er hættur að velta þeim mikið fyrir sér. 

Hann segir að nú byggi hann frekar á eigin reynslu en kenningum 

fræðimanna. Hann telur samt að kennarar þurfti að þekkja hinar ólíku 

kenningar og geta rætt um þær og rökrætt í tengslum við starfið, ekki síst til 

að standa jafnfætis þeim sem telja sig vera sérfræðinga um menntun. Hann 
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sagði: ,,Þú verður af hafa þekkingu á kenningum ef þú vilt láta taka þig alvarlega í 

umræðum um menntun…―. Annar kennari sagði: ,,Það sem ég lærði í náminu mínu 

hefur áhrif á kennsluna mína en ég er ekkert alltaf viss um hvert ég sæki þekkinguna―. 

Aðrir treysta á þekktar kenningar og einn sagði: 

  
Þegar ég hóf kennslu þá hélt ég mikið upp á Piaget og Vygotsky. Síðan kynntist 
ég Tomlinson og hún höfðaði til mín, en núna horfi ég mest til kenninga 
Bruners, um að við verðum að þekkja vel menningarlegan bakgrunn barnanna. 
Mér finnst það gífurlega mikilvægt að reyna að skilja heim barna. 
 

Einn þeirra nefndi mikilvægi þess að hafa faglegan grunn: ,,Svo þarf maður 

að líka að hafa einhvern faglegan grunn. Auðvitað. Þú þarft að finna þig öruggn í faginu 

sem þú ert að kenna―. Í umræðunum um kenningar er áberandi hve mikla 

áherslu kennararnir leggja á nemandann og á kenningar sem hafa barnið í 

brennidepli samanber eftirfarandi orð eins þeirra: „Það er mikilvægt að þekkja 

barnið og það er þáttur í að koma til móts við einstaklingsþarfir hvers nemanda―. 

Reyndar er þetta í samræmi við þá áherslu og þær leiðir sem þeir telja sig fara 

í kennslu og við undirbúning hennar. Kennararnir töluðu um að þeim þætti 

erfitt að ræða um þær kenningar sem þeir byggja starf sitt á, að þeir væru 

óvanir þess háttar umræðu og auk þess ekki alltaf meðvitaðir um 

kenningarnar eða hvar hugmyndir þeirra um nám og kennslu eiga uppruna 

sinn. 

Allir kennararnir lögðu áherslu á að nemendur væru ánægðir í skólanum. 

Þeir töluðum um mikilvægi þess að börnum liði vel og að það væri 

grunnurinn að því að nám gæti farið fram. „Hvernig getum við EKKI byrjað á því 

að hlúa að andlegum þörfum þeirra, tilfinningum og velferð?― sagði einn þeirra. 

Umhyggja fyrir nemendum kom iðulega fram í orðum þeirra og reyndur 

kennari sagði þetta um mikilvægi starfsins:  

 
Ég held að það að þora einhvern veginn að láta sér annt um nemendur, skilurðu 
... Það þarf ákveðið hugrekki til að stíga þangað, sko ... En bæði að þora það og 
líka það að leyfa sér að þykja – að vera ekki sama um nemendur. Vita hvernig 
þeim líður, hvað þau eru að gera og síðast en ekki síst að vita hvernig þeim 
gengur. Að ... koma þeim til manns.  
 

Kennararnir töldu sig vera fyrirmyndir nemenda sinna og þess vegna 

skipti máli hvernig þeir bregðist við því sem upp kemur í starfinu, hvað þeir 

gera og segja. Einn þeirra lagði áherslu á að sýna gleði í starfi samanber 

eftirfarandi orð hans: ,,Það er miklvægt að brosa. Ég er með mynd af brosandi andliti 

á tölvuskjánum mínum til að minna mig á að byrja hvern dag á því að brosa til 
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barnann―. Annar sagði að með því mikilvægasta við starfið væri að hafa 

gaman af því:  

 
Það er að njóta þess og leyfa sér það ... því þú ert að vinna með börn og unglinga 
og það er bara ömurlegt, hlýtur að vera, að vera hjá kennara sem vill ekki vera 
þarna og er bara á leiðinni burtu. Það bara á ekki að bjóða börnum upp á það. 
Þau finna það. 
 

 Kennararnir ræddu mikið um það hvernig kennarar þeir vilja vera eða 

verða og einn komst svona að orði:  

 
Þegar ég ákvað að verða kennari, sem var nú ekki fyrr en ég útskrifaðist, þá 
byrjaði ég að velta viðhorfum mínum fyrir mér og hvað ég teldi að væri 
mikilvægt fyrir mig sem kennara. Ég komst að þeirri niðurstöðu að ég vildi vera 
kennari sem þætti vænt um börnin, kennari sem sýnir tilfinningar. Ég hóf kennslu 
með einn hlut í huga en það var að börnunum þætti gaman í skólanum.  
 

Annar kennari sagði:  

 
Ef ég næ þeim árangri að þegar nemendur mínir fara út úr skólastofunni þá líði 
þeim þannig að þeim finnist þeir vera hæfileikaríkir og þeir hugsi „ég get― og 
„við getum―, ef það er svo þá finnst mér [að] ég hafi náð árangri.  
 

Aftur og aftur kom það fram að börnin og velferð þeirra er kennurunum 

efst í huga. Einn kennarinn sagði: „Viðhorf til nemenda er í fyrsta sæti, næst eru 

það kennsluaðferðirnar sem þú velur, að þú þekkir þær og síðan þarftu kenningar til að 

rökstyðja val þitt―. En þrátt fyrir að þessir kennarar séu ánægðir í starfi þá fór 

ekki á milli mála að starfið er krefjandi og voru síðustu orð eins þeirra eftir-

farandi: „Nú velti ég því fyrir mér hvað ég ætla að gera í framtíðinni. Mér finnst 

kennarastarfið krefjandi og oft yfirþyrmandi … svo ég velti því fyrir mér hvað ég vilji 

gera―.  

Umræða 

Margt af því sem fram kemur í þessari rannsókn kemur heim og saman við 

rannsóknir annarra fræðimanna (Hargreaves, 1994; Lyons, 2004; Wang, 2004; 

Weiner, 1990). Það kom fram hjá viðmælendum að meðal ástæðna sem þeir 

nefndu fyrir vali á starfi var mikil umhyggja af hendi kennara sem þeir höfðu 

í æsku eða skólagangan hafði verið þeim erfið. Það er í samræmi við 

kenningu LaTurner (2002). Þeir kennarar sem þátt tóku í rannsókninni 



Raddir grunnskólakennara 619 
 

 

619 

 

byggja kennslu sína á kennsluáætlunum og leggja áherslu á að taka tillit til 

einstaklingsþarfa nemenda sinna. Þeim finnst miklvægt að þekkja bakgrunn 

og áhugamál þeirra til þess að geta valið viðfangsefni með hliðsjón af því. 

Þeir byggja kennsluna á kenningum. Sumir þeirra styðjast við ákveðnar 

þekktar kenningar en aðrir hafa mótað sína eigin persónulegu starfskenningu.  

Kennararnir eru ánægðir í starfi þótt það geri miklar kröfur til þeirra og 

þeir njóta þess að vinna með börnum og unglingum. Þeir tala um mikilvægi 

þess að sýna gleði í starfinu og að hafa ánægju af því, ekki síst nemendanna 

vegna sem séu næmir á slíkt. Þetta kemur heim og saman við niðurstöður 

rannsókna Brunetti (2001) og Stanford (2001) sem komust að því að það 

sem heldur kennurum helst í starfi sé vinnan með nemendum og að geta haft 

áhrif á líf þeirra og starf. Umhyggja fyrir nemendum og velferð þeirra er 

rauður þráður í niðurstöðunum. Kennsla er meira en bara starf, sagði Nieto 

(2003), það er lífssýn eða köllun. Undir þessi orð er hægt að taka eftir að hafa 

hlustað á frásagnir þessara íslensku kennara. 

Niðurstöður okkar benda til þess að kennarar búi yfir góðri þekkingu á 

því hvernig börn læra, á því hvernig námsumhverfið þurfi að vera til að nám 

eigi sér stað og hvernig kennarar geti unnið með þeim þannig að þeir nái 

árangri. En þessi þekking er oft dulin eða þögul öðrum. Hún býr innra með 

hverjum og einum kennara í stað þess að ná til annarra kennara eða til skóla-

samfélagsins. Það er mikilvægt að átta sig á gildi þessarar þekkingar, kynna 

hana og auka skilning á fagmennsku kennara. Það þarf að styrkja stöðu þeirra 

og gera hið fjölbreytta og mikilvæga starf þeirra sýnilegra.  
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Fyrsta ár í kennslu:  
Reynsla framhaldsskólakennara 

 
Hafdís Ingvarsdóttir 

 

Um allan heim er verið að ræða og rannsaka mikilvægi þess að hlúa að nýjum 

kennurum við upphaf kennsluferils (APEC 1997; Schalock og Schalock, 

2002; Youngs, 2002). Fjölmargar rannsóknir hafa löngu sýnt fram á  

mikilvægi  sérstaks aðlögunarárs  til að draga úr brottfalli nýrra kennara úr 

starfi en ekki síður hvernig slíkt aðlögunarár getur um leið eflt fagmennsku 

kennara og skólans í heild. Mörg ríki hafa formlega innleitt aðlögunarár  sem 

nefnt hefur verið „induction‖ ár. Orðið felur í sér að það er skipulagt 

verkferli þar sem nýi kennarinn er leiddur inn í starfið. Á Íslandi er ekkert 

sérstakt heiti yfir fyrsta árið í kennslu og hvorki er í lögum né reglugerðum 

ákvæði um slíkt formlegt ár. Það væri þó sennilega full ástæða til að huga að 

slíku miðað við hátt brottfallshlutfall nýrra kennara bæði í grunn- og 

framhaldsskólum (Ásta M. Urbancic, Haukur Pálsson, Konráð Arngrímsson, 

2006). Starfshópur um framtíðarskipan kennaramenntunar sem starfaði á 

vegum menntamálaráðuneytis skilaði skýrslu í mars 2006 og lagði m.a. til: 

„Að sérstaklega verði hugað að starfsþjálfun kennaraefna eftir kennaranám, 

sk. kandidatsári, áður en fólk öðlast formleg kennsluréttindi― (Mennta-

málaráðuneytið, 2006, bls. 24). Starfshópurinn útfærir hins vegar hugmyndina 

ekki nánar. Hér verður greint frá rannsókn á reynslu nýrra kennara í 

framhaldsskólakennslu  með það markmið að fá innsýn reynslu þeirra.   

Erlendis virðast tvenns konar kerfi vera útbreiddust: Annars vegar 

„probation year‖, reynsluár sem merkir að kennaranámi er ekki formlega 

lokið fyrr en að fyrsta kennsluári loknu. Nýjum kennurum er gefið ár til að 

sanna sig í starfi með skipulagðri aðstoð. Hins vegar „induction year‖ 

aðlögunarár sem verða sérstaklega til umfjöllunar hér.  Þá eru hin formlegu 

kennsluréttindi veitt strax að loknu háskólanámi en hver skóli býður upp á 

skipulagt stuðningsferli sem sérstakir kennarar, leiðsagnarkennarar (mentors) 

sinna. O‘Brian vill gera mikinn greinarmun á þessu tvennu og telur að 

reynsluár feli óhjákvæmilega í sér mat og virki sem eins konar dyravörður 

(gate keeper) inn í starfið. Aðlögunarár hafi annað markmið þar sem nýr 

kennari gengur inn í formlegt  stuðningskerfi  og áherslan er á vöxt 
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kennarans í starfi. Slík tilhögun stuðli að skólaþróun og um leið eðlilegri 

nýliðun (O‘Brian, 2009). Hér á landi skynjar skólafólk þörfina fyrir stuðning 

við nýliða og glöggt merki  þess er að allamargir skólar bjóða þegar upp á 

stuðning við nýja kennara. Væntanlega er fyrirkomulag misjafnt og kennarar, 

sem falið er að sinna nýjum kennurum, eru ekki sérstaklega til þess 

menntaðir. Á þessu skortir þó rannsóknir.  
Til að geta byggt upp stuðningskerfi er mikilvægt að rannsaka reynslu 

kennara á fyrsta ári og er rannsóknin sem hér er greint frá er skref í þá átt. 
Lítið hefur verið fjallað um reynslu fremhaldsskólakennara hér á landi  ef frá 
er talin starfendarannsókn Jónu Guðbjargar Torfadóttur á samskiptum við 
nemendur fyrsta árið (Jóna Guðbjörg Torfadóttir og Hafdís Ingvarsdóttir, 
2008) en hún bendir til að ýmsir erfiðleikar mæti nýjum kennara. Þá hefur 
María Steingrímsdóttir (2007) unnið rannsókn á  nýliðum í grunnskóla og 
niðurstöður hennar benda til að móttöku nýliða  á því skólastigi sé verulega 
ábótavant og þeir fái svipaðar móttökur að hausti og eldri starfsmenn. 
Meginrannsóknarspurningin sem leitast verður við að svara í þessari grein er: 
Hvernig upplifir framhaldsskólakennari fyrsta ár sitt í kennslu? Undir-
spurningar eru: Hvernig fannst kennaranum hann vera undirbúinn undir 
starfið?  Hvers konar stuðning fékk hann? Hvers konar stuðning hefði hann 
viljað fá? En lítum fyrst á rannsóknir sem gerðar hafa verið á reynslu nýliða 
og móttöku þeirra. 

Rannsóknir á reynslu nýnema 

Víðtækar rannsóknir staðfesta að nýliðar í kennslu eiga við ýmsa erfiðleika að 

glíma fyrstu árin (sjá t.d. Bullough, 1989; Loughran, 1996) en sýna líka að það 

er einstaklingmunur á reynslu nýrra kennara (Beattie, 1995; Lilja M. 

Jónsdóttir, 2007). Því er mikilvægt að rannsaka reynslu einstaklinga en 

jafnframt er erfitt að alhæfa um slíka reynslu. Það virðist þó vera ákveðinn 

sameiginlegur vandi sem nýliðar standa frammi fyrir. Loughran (1996) komst 

að því að  nýir kennarar upplifa fyrsta árið sem mikið álag, fá nánast áfall við 

að koma úr vernduðu umhverfi æfingakennslunnar inn í raunveruleikann.  

Það skiptir líka máli hvers konar skólamenning mætir  nýliðunum. Ef 

hefðir og venjur í kennslu í viðkomandi skóla/fagi ganga þvert á hugmyndir 

hinna nýju kennara verður árið þeim enn erfiðara (Coughran-Smith, 1991). 

Þeim er þá hugsanlega ætlað að vinna gegn eigin starfskenningum um leið og 

þeir eru að fóta sig á nýjum vettvangi. 
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Rannsóknir á móttöku nýrra nema 

Í ljósi þessara rannsókna hafa menn velt fyrir sér hvernig megi auðvelda 

nýliðum fyrsta árið. Ráða má af rannsóknum frá ólíkum heimshlutum svo 

sem Ástralíu, Bandaríkjunum, Írlandi Japan, Nýja Sjálandi, Skotlandi og fleiri 

stöðum, að mjög er misjafnt hvernig staðið er að móttöku nýrra kennara 

(APEC, 1997; Schalock og Schalock, 2002; O‘Brien, 2009).  Í öllum þessum 

löndum er þó farið að gera sérstakar ráðstafanir vegna nýrra kennara og 

hugtakið „induction year‖ virðist hafa fests í sessi þótt það sé ekki algilt. En 

einnig er afar misjafnt hvernig aðlögunarárið er skipulagt (Jones, Bubb, 

Totterdell og Heilbronn, 2002; Rogers og Babinski, 2002). Ein helstu rökin 

fyrir aðlögunarári eru að sýnt hefur verið fram á tengsl milli þess hversu 

farsæl fyrstu árin eru og hversu vel skólum helst á nýjum kennurum (Johnson 

og  Birkeland, 2003). Sömu höfundar hafa bent á þá athyglisverðu staðreynd 

að gera verður ráð fyrir erfiðleikum í byrjun þar sem mikil velgengni sé harla 

ólíkleg.. Markmiðið með aðlögunarári er að stuðla að því að efla kennara og 

að þeir haldist í starfi. En ekki er allt fengið með tilskipunum um slíkt ár, 

fleira þarf til. Samanburðarrannsóknir í fjölmörgum Evrópulöndum benda til 

að þótt skólar séu með aðlögunarár er skipulagið brotakennt, samræmingu 

vantar milli skóla og lítið er um áherslur á vandaða kennslu (Jones, 2009). 

Leiðsögn með nýliðum 

Bent hefur verði á mikilvægi þess að greina og þróa  hlutverk þeirra sem 

annast leiðsögn nýrra kennara. Jones (2009) kallar eftir að skilgreindur verði 

sértækur undibúningur þeirra aðila sem eiga að leiða nýliða inn í starfið. 

Christie, Draper og O‘Brien (2003) sem rannsökuðu aðlögunarár í Skotlandi 

telja að þar sé undir hælinn lagt hverjum sé falið þetta hlutverk, oft séu það 

deildarstjórar eða fagstjórar án þess að hlutverk þeirra sé skilgreint eða tryggt 

að þeir búi yfir þeirri færni sem til þarf. Það virðist ríkja eining meðal 

rannsakenda um að það þurfi að velja til þessa starfs sérstaka kennara, sem 

hafi þetta hlutverk með höndum, og að þeir hafi fengið til þess undirbúning 

líkt og þeir sem sinna handleiðslu kennaranema (Christie o.fl., 2003; O‘Brian, 

2009; Jones 2009).  

Leiðsagnarkennarar þurfa að geta átt uppbyggilegar samræður við 

nýliðann sem beinast að persónulegum gildum, faglegri dómgreind og sjálfs-

gagnrýni (Tickle, 2000). Þeir þurfa að hafa gott innsæi til að átta sig á hvers 

konar stuðning þurfi hverju sinni. Auk þess þarf að skapa réttar aðstæður og 
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leiðsagnarkennarar þurfa að hafa skilgreindan tíma til að sinna starfinu og 

ætla tíma til samvinnu við undirbúning og  markmiðsetningu, auk tíma til 

endurgjafar (O‘Brian, 2009). 

Rannsóknin 

Við rannsóknina á nýliðum sem hér greinir frá var notuð narratíf aðferð 

(narratives) eða frásöguaðferð eins og hún hefur einnig verið nefnd. Narra-

tífan beinist að því að ná fram hvernig manneskjan skilur reynslu sína með 

því að setja hana fram í frásagnarformi. Leitast er við að fá innsýn í reynslu, 

tilfinningar og hugsun viðmælandans (sjá t.d. Connelly og Clandinin, 2002; 

Beattie, 1995). Narratífan hentar því vel til að skilja betur upplifun nýliðans á 

kennarastarfinu. 

Ég hef um langt skeið kennt verðandi tungumálakennurum og hafði því 

sértakan áhuga á að kynna sér hvernig þeim vegnaði  í starfi. Til þátttöku 

voru valdir tungumálakennarar sem höfðu hafið kennslu strax að loknu 

námi. Haft var samband við þá bréflega og þeir beðnir um að taka þátt í 

rannsókninni með því að skrifa niður reynslu sína af árinu. Þeir sem svöruðu 

voru mjög jákvæðir og sendu mér sögu sína innan tiltekins tíma. Nokkrir 

svöruðu ekki þar á meðal þeir fáu karlmenn sem haft var samband við. Þetta 

eru því allt frásagnir kvenkennara en þær eru í miklum meirihluta í þessari 

stétt. Valdir voru kennarar sem nýlega höfðu hafið kennslu því mikilvægt 

þótti að reynslan væri þeim í fersku minni.  

 Í bréfinu voru kennurunum gefnir upp örfáir punktar sem þeir gátu 

stuðst við: Hverjar voru væntingar þínar?  Hvernig leið þér fyrsta árið, hvað 

var erfiðast/gekk best og hvernig leystir þú úr málum? Hvaða ráð getur þú 

gefið í ljósi reynslunnar? Jafnframt var tekið fram að ekki væri verið að leita 

sérstaklega eftir neikvæðri reynslu því ekki mætti síður draga lærdóm af því 

þegar vel tekst til og nýjum kennurum er vel sinnt.  Áhersla var einnig lögð á 

að sagan yrði sett fram sem heildstæð frásögn.  

Í narratífu rannsóknum fylgir rannsakandi yfirleitt sögunum eftir með 

viðtali/spurningum til að fylla betur upp í myndina eftir því sem þurfa þykir. 

Aðferðin var einnig valin til að rannsakandi hefði sem minnst áhrif á 

upprifjunina og fram kæmi það sem kennaranum væri hvað efst í huga. 

Fullum trúnaði var heitið og við framsetningu var þess gætt að ekki yrði hægt 

að greina einstaklinga eða skóla. Tekið skal fram að allir kennararnir sem 

svöruðu voru staðráðnir í að halda áfram kennslu. Því þrátt fyrir allt: „Þetta 
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er svo ofsalega gaman þegar vel tekst til‖. Þetta eru því sögur þeirra 

þrautseigu. 

Hér er greint frá þemum úr frásögnum þeirra Elsu, Evu, Guðrúnar, 

Hönnu, Láru og Rúnu (gervinöfn). Auk þess var til margprófunar stuðst við 

rýnihópaviðtal við fimm nýja kennara sem voru að kenna sinn fyrsta vetur. 

Við úrvinnslu frásagnanna var beitt þemagreiningu til að fá fram mynstur um 

reynslu kennaranna. Kennararnir kenndu við mismunandi framhaldsskóla 

nema einn sem kenndi við grunnskóla. Reynsla  hans þótti gefa frekari vídd í 

rannsóknina þar sem hægt yrði að spegla reynslu hans í reynslu fram-

haldsskólakennaranna. Í framsetningunni er þess getið ef reynsla grunn-

skólakennarans skilur sig að verulegu leyti frá reynslu hinna.  

Sögurnar 

Í þessari grein er ekki rými til að birta sögu eða sögur í heild sinni en aðeins 

dregin fram meginstef frásagnanna og þau skýrð og rædd. Reynt er að hafa 

framsetninguna þannig að raddir kennaranna njóti sín sem best. Allar hefja 

þær starfið fullar tilhlökkunar og eftirvæntingar. Þær eru búnar að verja 

mörgum árum í að mennta sig til starfsins og hafa ræktað með sér væntum-

þykju á greininni (Hafdís Ingvarsdóttir, 2004). Það að kenna greinina er þeim 

þó augljóslega efst í huga á þessari stundu. Eftirfarandi tilvitnun er nokkuð 

dæmigerð: 

 
Ég var gífurlega spennt að takast á við kennslu og hlakkaði mikið til. Þarna gafst 
mér tækifæri til að nýta það sem ég hafði lært í kennslufræðinni. Ég stefni að því 
að hafa kennsluna sem fjölbreyttasta og áhugaverðasta. 

 

Grunnskólakennarinn tekur aðeins annan pól í hæðina: 

 
Mig langaði að standa undir því sem til var ætlast. Að geta orðið góður kennari, 
ná til nemenda minna og stuðla að framförum þeirra. Ég óttaðist að geta ekki 
haldið uppi nægjanlega góðum aga og vinnufriði. 

 

Skólastigið hefur þarna hugsanleg áhrif á væntingar þeirra þar sem nýir 

kennarar búast ef til vill við að uppeldishlutverkið gegni þar stærra hlutverki. 
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Vinnuálag 

Kennurunum verður öllum tíðrætt um vinnuálagið. Samkvæmt þeim virðast 

skólastjórnendur fyrst og fremst vera að huga að þörfum skólans og átta sig 

ekki á því álagi sem mikil kennsla er á nýja kennara. Lára tók að sér mikla 

kennslu gegn betri vitund en hún óttaðist að fá ekki starfið nema taka alla þá 

kennslu sem hún var beðin um. Hún vildi ekki byrja á að vera 

ósamvinnuþýð: 

 
Fór í meira en 100% kennslu, erfitt að neita þar sem ég var ekki komin með 
fastráðningu. Undirbúningur var mjög tímafrekur og vinnudagurinn oft langur. 
Sömuleiðis voru helgarnar oft undirlagðar af yfirferð verkefna og ritgerða 
nemenda. Þarna kom vel í ljós ástæðan fyrir að kennarar ættu ekki að taka fulla 
kennslu fyrsta árið. 

 

Álagið gerði jafnvel vart við sig í líkamlegum einkennum eins og Rúna gefur 

dæmi um: 

 
Ég var oft mjög þreytt og með líkamleg einkenni af því eins og með stanslausan 
varaþurrk og fleiri streitueinkenni. Ég hlakkaði til helganna og leyfanna. 
 

Þær nefna allar þreytu og mikið vinnuálag langt fram yfir það sem ætlast má 

til og ein nefnir að skólameistari hafi sagt að hún ætti að gæta þess að taka sér 

frí um helgar sem reyndist ekki gerlegt. 

 
Ég lifði veturinn af með því að vinna allan sólahringinn og reka mig á en 
jafnframt læra helling á leiðinni.  Það er þó ekki svo að skilja að fólk hafi ekki 
tekið vel á móti mér og verið almennilegt – það höfðu bara allir nóg á sinni 
könnu. 

 

Samkvæmt þessu er augljóst að stefna þarf að  því að minnka álag nýja 

kennara bæði með því að vekja athygli skólastjórnenda á afleiðingum mikils 

álags og draga úr kennsluskyldu byrjenda.  

Ábyrgð 

Æfingakennsla kennaranna hafði farið fram í samstarfsskólum háskólans sem 

allir eru stórir skólar. Þær virðast allar hafa gert ráð fyrir að þær væru að 

ganga inn á vinnustað þar sem þær yrðu í náinni samvinnu við aðra kennara 
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einkum þá sem kenndu tungumál. Raunin varð hins vegar talsvert önnur í 

sumum tilvikum. Guðrún: 

 
Þegar ég byrjaði bjóst ég við að einhver kennari tæki á móti mér. Ég átti von á að 
fá handleiðslu í því sem ég væri að kenna, jafnvel að fá að ganga að einhverjum 
verkefnum, prófum og bókum. Önnur varð svo raunin. Það var ekkert til og ég 
átti ein að kenna alla fimm áfangana. 
 

Auk þess var ekkert gamalt efni sem Guðrún gat nýtt sér. Fyrirrennari hennar 

virtist hafa tekið allt efni með sér. Það er ekki óalgengt í smærri skólum að 

það sé bara einn kennari í þriðja tungumáli. Þá reynir á skólastjórnendur að 

huga sérstaklega að slíkum einyrkjum. Elsa fékk góðan stuðning frá sam-

kennurum með agamál en þar sem hún var eini kennari í þessari grein hefði 

hún viljað: „Að skólastjórnendur hefðu haft einhvern kennara úr mínu fagi, 

þess vegna frá öðrum skóla, sem ég hefði mátt leita til‖.Elsa leysti  sinn 

vanda með því að leita til gamla kennarans síns úr framhaldsskóla sem tók 

henni vel og bjargaði henni. Ekki er hægt að ganga út frá slíku sem algildri 

lausn. Á tímum tækninnar ætti ekki að vera flókið fyrir skóla að starfa nánar 

saman en skólastjórnendur þurfa að hafa þarna frumkvæði. Ein lenti í því að 

þær voru tvær sem kenndu sömu grein og skólameistari bað nýja kennarann: 

„Að ræða við þennan gamla kennara og nútímavæða hana―. Þarna er dapurt 

dæmi um skilningsleysi skólastjórnenda á stöðu nýliðans og valdahlutföllum í 

kennaraliði. 

Af sögum sexmenninganna má ráða að stundum sé lögð á þá meiri 

ábyrgð en þeim finnast þeir vera tilbúnar rísa undir.  

 
Auðvitað hef ég fengið ráð frá samkennurum mínum en þegar á hólminn er 
komið er allt komið undir mér og stundum hefur mér fundist ábyrgðin vera ansi 
mikil.  

Samstarf kennara 

Í allri umræðu um þróunarstarfi í skólum er samvinna talin gegna 

lykil_hlutverki í því hversu vel tekst til (Hafdís Ingvarsdóttir, 2006b; James 

og Conolly, 2002). Það er mjög misjafnt hvernig samstarfi er háttað og 

misjafnar venjur virðast skapast innan skóla og jafnvel deilda. Svo hafa 

kennarar ólíkar hugmyndir (starfskenningar) um kennsluna.  
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Ég var svolítið ein á báti þótt annar kennari sé við skólann[ í þessu fagi]. Við 
erum engan veginn á sömu línu og náum ekki saman. Ég hef lítið leitað til hennar 
því ég hef ekkert haft upp úr því.  Annan stuðning hef ég svo sem ekki fengið 

 

Hanna lenti í skóla þar sem boðið var upp á námskeið fyrir nýja kennara í 

upphafi sem hún telur mjög jákvætt en engan veginn nóg. Hún var hins vegar 

svo heppin að samstarfskona hennar í sömu grein var boðin og búin til þess 

að aðstoða hana:  

 
...oftast óbeðin þótt hún hefði í raun engum skyldum að gegna gagnvart mér. En 
auðvitað leið mér oft á tíðum eins og ég væri að tefja hana við hennar störf enda 
hafði hún sjálf nóg að gera í rúmlega 100% stöðu. 

 

Það er vel þekkt úr rannsóknum að nýliðanum finnst óþægilegt að biðja sam-

kennara að gefa af tíma sínum til að sinna þeim. Öðru máli gegndi ef um 

hluta af skilgreindri starfsskyldu var að ræða. Hanna segir: 

 
Ég fékk mikinn andlega stuðning frá vinnufélögum og mér var tekið vel.... Hins 
vegnar fannst mér vanta skipulega aðstoð. Það hefði verið gott að fá að fylgjast 
með í tímum hjá öðrum kennurum.   

 

Rúna bendir réttilega á að það sé ekki sama hver hafi  með höndum stuðning 

það þurfi að vera einhver sem byggir uppsjálfstraustið hjá nýju kennurunum 

sem þurfa að hafa: „Einhvern ventil á allar þær tilfinningar og reynslu sem 

hann er að ganga í gegnum.‖ 

Að kenna samkvæmt eigin sannfæringu 

Þær hefja allar störf með ákveðnar hugmyndir um hvernig þær vilja kenna og 

eru í kennaranáminu búnar að pæla mikið í og skrifa um eigin starfskenningar 

(Hafdís Ingvarsdóttir, 2006a). Þær koma svo í skóla þar sem þær ýmist hafa 

of mikið frelsi og verða óöruggar eða ekki nægjanlegt frelsi til að þróa starfs-

kenningu sína áfram. Gefum Evu orðið:  

 
Mér fannst skorta á að ég hefði frelsi til  að kenna eins og ég vildi. Með því 
meina ég að mér fannst kennsluefnið sen ég átti að „fara yfir‖ stýra kennslunni of 
mikið. Eins hef ég aldrei skilið af hverju allir kennarar sem er með sama áfangann 
verða að vera með samkonar námsmat. 
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Aðeins með því að hafa ákveðið frelsi segir Eva: „Geta nýir og nýjunga-

gjarnir kennarar komið mismunandi námsmatsaðferðum auðveldar í fram-

kvæmd‖.  En frelsið getur verið tvíbent. Kennarinn ræður námsefninu, 

kennsluaðferðunum og námsmati en fyrir óreyndan kennara er þetta mikil 

áskorun. Elsa lýsir þessu: 

 
Ég sem sagt gat unnið eftir minni eigin starfskenningu og það er mikið frelsi. 
Ókosturinn hins vegar að vera eini kennarinn og geta ekki talað um það sem 
maður vill gera í kennslunni, geta ekki samið verkefni og próf með öðrum og 
fengi álit á því sem maður er að gera. Það skapar mikið óöryggi.  

 

Að fá að reyna og þróa sínar eigin hugmyndir er þeim mjög mikilvægt og þær 

vilja frelsi innan ákveðins ramma og stuðning við að geta unnið samkvæmt 

sinni sannfæringu. 

Undirbúningur 

Ýmisar nýjungar voru kynntar í kennslufræðináminu en sem kennaranemar 

fengu ýmist litla eða enga þjálfun í að beita. Þegar þeir ætla að fara að nýta 

þetta í eigin kennslu finnst þeim að sig skorti reynslu til að taka það upp. Eva 

tekur dæmi: „Ég hef enga reynslu í að lesa og meta portfolio nemenda. Í dag 

er ég að byrja að láta nemendur mína gera portfolio en hef í raun enga 

reynslu af því.‖ Þetta skapar mikið óöryggi og dregur hugsanlega úr að nýir 

kennarar beiti nýjungum.  

Kennararnir eru sammála um að kennslufræðinámið hafi í sjálfu sér verið 

gott þótt ýmsir þættir hefðu þurft meiri tíma og æfingakennslan er allt of 

stutt: „Í heildina hefði ég viljað kynnast hvernig námsframvinda nemenda 

þróast en æfingakennslan er hreinlega allt of stutt til að það sé hægt‖. Og 

Hanna bætir við: „Bóklega námið gagnaðist mér mjög vel en mér fannst 

skorta á meiri starfsþjálfun‖. Það kemur fram í öllum sögunum og stutt 

dyggilega af rýnihópnum að bóklega námið hafið verið gott svo langt sem 

það náði en að starfsþjálfunin hafi verið of lítil. 

Hvað vilja nýir kennarar? 

Kennararnir koma með beinar tillögur eða tilmæli um endurbætur og eru þær 

mjög samhljóða. Þrír þættir vega þar þyngst: Ráðgjöf, betri skilningur skóla-

stjórnenda á stöðu nýliðans og minnkuð kennsluskylda. Það er samdóma álit 
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þeirra að það sé mjög æskilegt að hafa einhvern kennara úr sömu grein sem 

nýr kennari hefur formlegan aðgang að og getur komið inn og veitt þeim 

leiðsögn og  endurgjöf. Þeir vilja fá á vikulega fundi með stuðningsaðilum 

þar sem þeir fá að ræða bæði hagnýt atriði og samskipti við nemendur. 

Stjórnendur skólanna ættu að hafa frumkvæði að því að ræða við nýliðana 

um kennsluna og aðlögun þeirra innan skólans. Skólastjórnendur ættu einnig 

að þeirra mati að  ganga mun lengra í að styðja nýjungar í kennslu og veita 

nýjum kennurum  svigrúm til að prófa sig áfram. Þær eru augljóslega að tala 

um aðlögunarár og sumar nefna hreinlega orðið  kandidatsár: „Ég myndi vilja 

að komið yrði á kandidatsári þannig að nýir kennarar eigi rétt á formlegum 

stuðningi og handleiðslu fyrsta árið.‖ 

Það er eftirtektarvert hvað þær telja skólastjórnendur hafi mikil áhrif á 

hvernig nýjum kennurum kunni að vegna og hvað það skipti miklu máli að 

þeir átti sig á að hlutverk sínu og ábyrgð þeirra sé stærri og meiri en að ráða 

nýja kennara og gefa gott klapp á öxlina. 

Grunnskólakennarinn naut þess stuðning sem hann taldi sig þurfa. Þótt 

þetta sé aðeins eitt dæmi og segi hreint ekkert um hvernig þetta er í 

grunnskólum almennt er þetta gott dæmi um hversu góð áhrif markviss 

stuðningur getur haft. Þar var reyndur kennari til ráðgjafar sem hélt vikulega 

fundi með nýliðum auk þess sem þeir gátu leitað ráða hjá honum þess á milli. 

Rúna lýsir þessu á eftirfarandi hátt: 

 
Vikulegir fundir með henni voru alger líflína okkar nýju kennaranna. Það sem ég 
kunni sérstaklega að meta var eldmóður hennar gagnvart því sem ég var að gera 
og hvatning. Það að hún trúði á mann og verkefnin sem ég var að búa til. Hún 
kom líka með hagnýtar tillögur án þess að það væri gagnrýni á það sem ég var að 
gera. Hún hjálpaði mér líka til að líta á mistök mín raunhæfum augum og þannig 
gera ekki of mikið úr þeim. 

 

En hún bætir við að sá sem hafi slíkt hlutverk þurfi að vera reyndur 

fagkennari sem kann að hlusta, hvetur til dáða og lítur við í kennslustundun. 

Það kemur líka fram hjá þeim öllum að þær eru mjög uppteknar af kennslu 

greinarinnar og það eru fyrst og fremst kennarar sem kenna sömu greinar og 

þær sem þær vilja fá stuðning frá.  

Sagan í sögunum 

Við höfum nú heyrt dæmi um hvernig framhaldsskólakennarar upplifa fyrsta 

ár sitt í kennslu. Hvað helst vantar á  í undirbúning að þeirra mati og hvaða 
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og hvers konar stuðning þeir fengu og við höfum fengið að heyra  hvers 

konar stuðning þeir hefðu viljað fá.  

Þótt reynsla sérhvers kennara sé einstök og aðstæður í skólum mis-

munandi er athyglivert að sjá hversu viðhorfum þeirra í ljósi reynslunnar ber 

saman við rannsóknir á nýliðum. Fyrsta árið er þrautaár og það eru ýmsir 

óvæntir erfiðleikar sem mæta nýjum kennurum í samræmi við niðurstöður 

Loughran (1996) en þeir erfiðleikar eru bæði sameiginlegir og 

einstaklingbundnir. Kallað er eftir meiri starfsþjálfun í námi og markvissan 

skipulegan stuðning fyrsta árið sem er í samræmi við niðurstöður Maríu 

Steingrímsdóttur (2007) um reynslu grunnskólakennara. Nýliðarnir hafa í 

flestum tilfellum mætt elskulegu viðmóti sem dugir þó skammt. Taka má 

undir með  Tickle, (2000) að kennararnir vilja geta átt uppbyggilegar 

samræður sem beinast að persónulegum gildum, faglegri dómgrein og sjálfs-

gagnrýni. Aðeins einn nýliði fékk slíkan stuðning. Það er augljóst að í 

sögunni kemur fram skýr ósk  um aðlögunarár eins og O‘Brian (2009) lýsir 

því þar sem nýr kennari gengur inn í stuðningskerfi þar sem áherslan er á 

vöxt kennarans í starfi, skólaþróun. Sagan sem lesa má úr þessum sögum  

gefur innsýn í veröld nýrra kennara sem yfirvöld menntamála og  stjórnendur 

framhaldsskóla þurfa að gefa gaum.  

Að lokum 

Ekki verður alhæft út frá þessum sögum en vegna þess hve samhljóða 

frásagnirnar eru og kallast vel á við rýnihópinn þrátt fyrir að kennararnir 

komi úr ólíkum skólum gefa þær vísbendingar um að þarfir nýrra 

framhaldsskólakennara  á Íslandi séu svipaðar og í öðrum löndum þar sem 

víðtækar rannsóknir hafa farið fram á reynslu kennara fyrsta árið. 

Skólastjórnendur þurfa að átta sig á að nýir framhaldsskólakennarar hafa 

góða menntun í grein en hafa ekki fengið nægilega tilsögn og reynslu í 

kennslu og þurfa markvissan skilgreindan stuðning. Fyrirhuguð lenging 

kennaranáms í fimm ár getur vissulega orðið skref framávið en hversu miklu 

lengingin skilar fer auðvitað eftir hvernig sá tími er nýttur. Niðurstöðurnar 

hér gefa til kynna að auka þurfi verulega þann tíma sem varið er til vettvangs-

þjálfunar í kennaranámi og að setja þurfi upp skipulegan stuðning á fyrsta ári. 

Elskulegt viðmót er ekki nóg eins og orð Evu lýsa  best: „Mér fannst vel 

tekið á móti nýjum kennurum allir voru tilbúnir að hjálpa mér en þegar ég 

öðlaðist meiri kennslureynslu fór ég að sjá margt í öðru ljósi‖. Eva fór að átta 

sig á að þetta snerist ekki um að redda og hjálpa heldur markvissan stuðning 
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sem efldi hana  og styrkti til að vinna með og þróa eigin hugmyndir en ekki 

bara tileinka sér hugmyndir eldri kennara.  
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Skipulagt tónlistarstarf í uppeldi barna 
meðal ungra og eldri mæðra 

 
Helga Rut Guðmundsdóttir 

 

Skipulagt tónlistarstarf í formi námskeiða fyrir foreldra og ung börn hefur 

rutt sér til rúms í fjölmörgum vestrænum löndum síðustu tvo til þrjá 

áratugina. Uppbygging og eðli þessara námskeiða er nokkuð fjölbreytt sem 

og hugmyndafræðin sem liggur að baki þeim. Sumstaðar, svo sem í Norður 

Ameríku og Þýskalandi eru námskeið af þessu tagi rekin sem fyrirtæki og 

markaðssett fyrir foreldra með tekjur yfir meðallagi. Annarsstaðar, svo sem í 

Noregi og Danmörku er algengara að um grasrótarstarfssemi sé að ræða og 

þá halda kennarar slík námskeið í tengslum við kirkjur, félagasamtök eða 

samfélagsstyrkta tónlistarskóla. Í löndum þar sem mikið er um efnalitla 

foreldra líkt og í Brasilíu, hafa slík tónlistarnámskeið verið boðin sem hluti af 

samfélagsþjónustu fyrir foreldra og að mestu með sjálfboðavinnu 

háskólanemenda í tónlistarkennslu. 

Hugmyndir um tónlistaruppeldi eru ekki lengur bundnar við hefðbundna 

tónlistarmenntun á skóla- eða forskólaaldri. Rannsóknir á skilningi og getu 

ungbarna á sviði tónlistar hafa kollvarpað fyrri hugmyndum um 

tónlistaruppeldi. Fjölmargar rannsóknir benda til þess að ungbörn nemi 

tónlist af mun meiri skilningi en áður var talið (Trehub, 2006). Ungbörn eru 

auk þess fær um að greina milli stíltegunda í tónlist og sýna merki um 

tónlistarsmekk (Ilari, 2009). Þessar uppgötvanir hafa áhrif á það hvernig litið 

er á hlutverk tónlistar í uppeldi barna frá fæðingu. Rannsakendur hafa í 

auknum mæli beint sjónum sínum að tónlistarlegri hegðan foreldra í uppeldi 

barna sinna og að tónlistarlegum samskiptum foreldra og barna (Custodero, 

2006; Custodero, Britto og Brooks-Gunn, 2003; Ilari, 2005). Flestum 

foreldrum virðist eðlislægt að syngja fyrir og með ungum börnum sínum 

(Custodero, 2006). Hinsvegar, hafa áhrif vinsælla tónlistarnámskeiða fyrir 

foreldra og ungbörn lítið verið rannsökuð. 

 



638 Menntarannsóknir Helga Rut Guðmundsdóttir 

 

  

Aldur mæðra 

Ungar mæður mæta gjarnan fordómum og eru jafnvel taldar verri mæður en 

þær sem eldri eru (Breheny og Stephens, 2007). Þrátt fyrir að aldursviðmiðin 

geti verið ólík milli menningarsvæða og frá einum tíma til annars virðist 

umræða um ungar mæður oftast hverfast um það hversu óæskileg staða 

þeirra sé (Whitley og Kirmayer, 2008). 

Nýlegar rannsóknir hafa að nokkru leyti slegið á viðteknar hugmyndir um 

unga foreldra. Niðurstöður benda til þess að ungur aldur mæðra hafi ekki 

jafn afdráttarlausar neikvæðar afleiðingar fyrir mæður og framtíðarhorfur 

afkvæma þeirra eins og áður hefur verið talið. Í ljós hefur komið að 

neikvæðar aðstæður ungra mæðra tengjast frekar erfiðum félagslegum 

aðstæðum og fjölskyldubakgrunni en aldri mæðranna (Turley, 2003). Svo 

dæmi sé tekið varðandi geðheilsu nýrra mæðra, virðist raunin vera sú að mat 

þeirra á bakland sitt og stuðningsnet hafi meira forspárgildi um þunglyndi en 

aldur þeirra (Eshbaugh, Lempers og Luze, 2006). Athyglisvert er að nýlegar 

rannsóknir hafa jafnvel fundið fleiri jákvæðar en neikvæðar afleiðingar þess 

að takast á við foreldrahlutverkið snemma á ævinni (Arai, 2009). 

Ýmsar rannsóknir benda til þess að aldur mæðra geti haft áhrif á 

uppeldisaðferðir þeirra (Reis, 1989). Þrátt fyrir að sýnt sé að ungar mæður (á 

táningsaldri) séu margar hverjar færar um að veita börnum sínum gott 

uppeldi hafa yngri mæður að jafnaði minni þekkingu á þroska barna og hafa 

því tilhneigingu til strangari viðhorfa til uppeldis en þær sem eldri eru (Reis, 

1989). Hinsvegar benda íhlutunarrannsóknir til þess að verulega megi styrkja 

hæfni unga mæðra í uppeldi barna sinna með skipulagðri fræðslu og 

stuðningi (McDonald, 2009; Robinson og Emde, 2004). 

Nýjar mæður og líðan 

Á síðari árum hefu athyglin beinst í auknum mæli að lífsgæðum og líðan 

nýrra mæðra þar sem sýnt hefur verið að eftir barnsburð eru konur í aukinni 

hættu á að verða þunglyndi að bráð. Auk þess hefur komið í ljós að bein 

tengsl eru milli geðheilsu móður og líkamlegrar heilsu ungbarna á fyrsta ári 

ævinnar (Zhou, Wang og Wang, 2009). Ýmsir kvarðar hafa verið þróaðir í 

þeim tilgangi að meta geðheilsu og líðan einstaklinga (sjá t.d. Morgan og 

Farsides, 2009). Einn slíkur kvarði er Warwick-Edinburgh Mental Well-being 

Scale (WEMWBS) (Tennant, o.fl. 2007). Styttri útgáfa af þessum kvarða 

(SWEMWBS) hefur verið notuð með góðum árangri og er sá kvarði í sjö 
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liðum sem reynst hafa áreiðanlegir við mælingar á almennri geðheilsu og 

líðan (Guðmundsdóttir, 2009; Stewart-Brown, o.fl. 2009). Síðarnefndi 

kvarðinn var talinn ákjósanlegur fyrir þá rannsókn sem hér um ræðir. 

Kvarðanum var beitt í þeim tilgangi að leggja mat á líðan mæðranna sem 

tóku þátt og var einn helsti kostur hans hversu fljótlegt er að leggja hann fyrir 

og hversu áreiðanlegur hann hefur reynst í fyrri rannsóknum. 

Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru tólf mæður ungra barna á aldrinum 1 árs 

eða yngi en flest barnanna voru á fyrsta ári. Helmingur mæðranna voru 19-

23ja ára, valdar með slembivali úr hópi ungra mæðra sem tóku þátt í ókeypis 

tónlistarnámskeiði fyrir foreldra ungra barna innan veggja „Hins hússins― 

(menningar- og upplýsingamiðstöð ungs fólks) þar sem hópur ungra foreldra 

hittist reglulega. Hinn helmingur þátttakenda voru á aldrinum 35-41 árs, 

úrtak úr hópi mæðra sem tóku þátt í tónlistarnámskeiði með börn sín að 

eigin frumkvæði og greiddu fyrir námskeiðið sjálfar. Hlutfall mæðra með 

einvherja tónlistarmenntun var sambærilegt milli hópanna tveggja. 

Aðferð 

Allir þátttakendur tóku þátt í námskeiði með sama sniði þar sem notast var 

við sömu aðferðir og námsefni. Þátttakendur fengu heim með sér geisladisk 

og bók með efni námskeiðsins. Yngri mæðurnar fengu allt slíkt efni sér að 

kostnaðarlausu en hjá þeim eldri var kostnaðurinn innifalinn í námskeiðs-

gjöldum. Yngri mæðurnar fengu kennslu aðra hverja viku yfir heilt misseri en 

námskeiðið fyrir eldri mæðurnar var kennt vikulega á skemmri tíma. 

Að námskeiðunum loknum voru mæður í úrtaki heimsóttar. Tekin voru 

hálfopin viðtöl þar sem leitað var eftir mati mæðranna á námskeiðunum og 

hvernig efni þeirra nýttist þeim og börnum þeirra. Einnig var grennslast fyrir 

um viðhorf til tónlistar í uppeldi barna. Auk viðtalanna voru lagðir fyrir 

mæðurnar tveir spurningalistar. Annars vegar matskvarði um líðan 

(SWEMWBS) og hins vegar heimatilbúinn spurningalisti til að meta viðhorf 

til söngs. 
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Niðurstöður 

Niðurstöður úr viðtölunum við mæðurnar gáfu til kynna að mæður úr 

báðum aldurshópum voru ánægðar eða mjög ánægðar með námskeiðin og 

efni þeirra. Margar mæður tóku sérstaklega fram hvað þeim þótti gaman að 

læra gamlar íslenskar barnagælur og þulur sem þær könnuðust kannski við en 

mundu ekki nógu vel til að nota sjálfar áður en þær fóru á námskeiðið. Átti 

þetta við um bæði yngri og eldri mæður.  

Sumar mæður kváðust nota efnið mikið heimavið en aðrar minna. Aldur 

mæðra virtist ekki skipta máli í þessu samhengi heldur fremur áhugi þeirra á 

tónlist og söng. Hins vegar þegar spurt var um notkun mæðranna á efninu 

sem fylgdi námskeiðinu kom í ljós nokkur munur milli aldurshópa þar sem 

flestar yngri mæðurnar kváðust spila geisladiskinn í bílferðum en eldri 

mæðurnar voru gjarnan með geisladiskinn í spilun inni á heimilinu. Engin af 

eldri mæðrunum hafði spilað geisladiskinn í bílferðum. Hinsvegar töluðu 

flestar mæðurnar um að þær spiluðu geisladiskinn mikið. 

Allar mæðurnar, hvort sem þær voru í yngri eða eldri hópnum, virtust 

sannfærðar um mikilvægi tónlistar fyrir ung börn. Sumar þeirra lýstu fjálglega 

skoðunum sínum á gildi tónlistar í barnauppeldi og voru nokkuð vel að sér í 

þeim efnum. Þessar mæður voru jafnt úr hópi eldri sem yngri mæðra. 

Þegar spurt var um væntingar mæðranna til barnanna í framtíðinni hvað 

varðar tónlistariðkun og tónlistarnám kom fram skýr munur milli eldri og 

yngri mæðra í svörum og orðavali. Þær sem yngri voru hikuðu flestar við 

slíkar spurningar og voru varkárar í svörum. Þær tjáðu sig um mikilvægi þess 

að barnið fengi sjálft að velja sér braut í lífinu og að þær myndu forðast að 

þvinga barnið í tónlistarnám sem það vildi hugsanlega ekki stunda. Yngri 

mæðurnar voru sumar hikandi í svörum á þeirri forsendu að börnin þeirra 

væru of ung til að þær gætu metið áhuga þeirra á tónlist. Hinsvegar voru eldri 

mæðurnar flestar ákveðnar í að börnin þeirra myndu fá tækifæri til 

tónlistarnáms og þær virtust líta svo á að hvatning til hljóðfæranáms væri 

hluti af skyldum þeirra í uppeldinu. Aðeins ein af eldri mæðrunum sló 

einhverja varnagla sem voru í líkingu við það sem hljómaði í svörum yngri 

mæðranna. 

Niðurstöður úr könuninni á viðhorfi til söngs gáfu til kynna að yngri 

mæðurnar hefðu jákvæðari viðhorf til söngs en þær eldri. Samkvæmt 

niðurstöðunum eru þær öruggari með sig að syngja í hópi og syngja oftar sér 

til ánægju þegar þær eru einar en eldri mæðurnar. Hins vegar þegar mæðurnar 

voru beðnar að meta viðbrögð barna sinna við söng og tónlist mátu eldri 
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mæður börn sín örlítið hærra en yngri mæðurnar sín börn þó ekki væri um 

marktækan mun að ræða. 

Matskvarði til að meta líðan mæðranna var lagður fyrir meðal annars í 

þeim tilgangi að útskýra hugsanlegan mun í svörum milli aldurshópanna sem 

finndist í öðrum þáttum rannsóknarinnar og tryggja þannig að aldur væri ekki 

eina breytan sem aðskildi hópana. Enginn mælanlegur munur var á líðan 

mæðrann eftir aldri samvæmt SWEMWBS kvarðanum.  

Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort ungar mæður, sem að öllu 

jöfnu myndu ekki leita uppi og greiða fyrir tónlistarnámskeið með börn sín, 

hefðu gagn af slíku námskeiði. Til samanburðar voru mæður sem 

dæmigerðar eru fyrir hóp eldri og efnameiri mæðra og sækja sér slík tónlistar-

námskeið með börn sín að eigin frumkvæði. 

Meginniðurstaða rannsóknarinnar er sú að yngri mæðurnar virtust njóta 

námskeiðsins með börnum sínum á svipaðan hátt og ekkert síður eldri 

mæðurnar. Báðir hópar mæðra höfðu jákvæð viðhorf til námskeiðanna og 

töldu sig og börnin hafa gagn af. Ekkert benti til þess að yngri mæðurnar 

hefðu minni áhuga á tónlistarþroska og tónlistaruppeldi barna sinna en þær 

eldri. Þó má benda á að allar mæðurnar kusu sjálfar að koma með börnin sín 

á tónlistarnámskeið, einnig þær yngri. Þessar mæður eru því líklegar til að 

hafa sérstakan áhuga á tónlist. 

Það kom á óvart að yngri mæðurnar höfðu hærra sjálfsmat hvað söng 

varðar en eldri mæðurnar. Ekki er augljóst hver ástæða þess gæti verið. 

Sömuleiðis var athyglisvert að örlítill en ómarktækur munur var á mati eldri 

og yngri mæðra á viðbrögðum barna þeirra við söng og tónlist. Þar sem 

hóparnir voru í raun ekki nógu stórir til að útiloka marktækni eru allar 

vísbendingar um mun milli hópa athyglisverðar fyrir frekari rannsóknir. 

Svör yngri mæðranna við spurningum um framtíð barna þeirra hvað 

snertir tónlistariðkun og tónlistarnám komu á óvart að því leyti að svör þeirra 

voru áberandi frábrugðin svörum eldri mæðranna. Hugsanlega má skýra hik 

ungu mæðranna við að ræða framtíð barna sinna með því að þeim er í of 

fersku minni að vera í hlutverki barnsins gagnvart foreldrunum sem vilja 

stýra vali barna sinna. Ákveðni eldri mæðranna í að hlutast til um 

tónlistarnám barna sinna má hugsanlega skýra með því að þær eru efnameiri 

en þær yngri og líta á tónlistarnám barna sem hluta af þeim lífsstíl sem þær 

hafa kosið sér. Ekki er heldur hægt að útiloka að á lengri ævi hafi eldri 
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mæðurnar heyrt meiri áróður um mikilvægi tónlistarnáms fyrir börn og líti 

þar með á hlutverk sitt með öðrum augum en yngri mæðurnar. 

Tónlistarnámskeið fyrir foreldra og ungbörn verða sífellt eftirsóttari. 

Mikilvægt er að halda áfram rannsóknum á gildi slíkra námskeiða fyrir bæði 

foreldra og börn. Margt bendir til þess að ávinningur af slíku starfi sé 

þónokkur og hefur aðeins verið tæpt á broti af mögulegum ávinningi í þeirri 

rannsókn sem hér um ræðir. Enginn munur mældist á líðan á milli úrtaks 

eldri og yngri mæðra, en athyglisvert er að líðan þeirra mældist frekar há 

miðað við þann kvarða sem notaður var. Það væri því tilvalið að mæla líðan 

mæðra og feðra fyrir og eftir tónlistarnámskeið til að meta áhrif slíkra 

námskeiða á líðan foreldra á ýmsum aldri. 
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Málþroski, sjálfstjórn og læsi fjögurra og 
sex ára íslenskra barna: 

Kynning á nýrri rannsókn og fyrstu niðurstöður  

 
Hrafnhildur Ragnarsdóttir 

Steinunn Gestsdóttir 
Freyja Birgisdóttir 

 

Rannsókninni sem kynnt er í þessari grein er ætlað að afla grunnþekkingar á 

nokkrum lykilsviðum í þroska íslenskra barna á aldrinum fjögra til átta ára og 

hvernig þau tengjast og spá fyrir um læsisþróun og námsgengi í grunnskóla. 

Þau svið sem athyglin beinist einkum að eru málþroski og þróun mál-

notkunar annars vegar og þær hliðar félagsþroska sem lúta að stjórn eigin 

hegðunar, athygli og hugsunar (sjálfstjórn) hins vegar. Lögð er áhersla á 

tengsl þessara þátta innbyrðis og við þróun læsis, allt frá byrjendalæsi til 

lestrartækni og lesskilnings, en nýjar erlendar rannsóknir leiða í ljós að saman 

mynda þeir mikilvægan grunn læsis og náms, sem og þroska á mörgum 

öðrum sviðum (sjá m.a. Dickinson, McCabe, Anastasopoulos, Peisner-

Feinberg og Poe, 2003). Samvirkni þessara þátta og samband við gengi í 

námi hefur til þessa lítið eða ekki verið skoðað hérlendis. Þess er því vænst 

að niðurstöður rannsóknarinnar bæti úr brýnni þörf fyrir rannsóknir á 

íslenskum börnum sem grundvöll stefnumótunar og kennslu í lestri og 

móðurmáli í leik- og grunnskóla. Hún geri kleift að finna börn í áhættuhópi 

varðandi lestur, lesskilning, ritun og stjórnun eigin hegðunar og náms fyrr en 

nú er unnt og leggi vísindalegan grunn að markvissri og viðeigandi íhlutun 

frá og með leikskóla hjá börnum sem greinast í áhættuhópi á þessum sviðum.  

Hvers vegna þessi svið og þessi aldur? 

Að ná tökum á móðurmálinu, verða læs og skrifandi á alls kyns texta og 

öðlast góða sjálfstjórn í námi og samskiptum eru óumdeild lykilsvið fyrir líf 

barna og menntunarmöguleika. Þróun læsis er dæmi um flókið ferli þar sem 

saman fléttast margir þroska- og færniþættir (Whitehurst og Lonigan, 1998). 
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Þannig eru til dæmis margvísleg tengsl á milli málþroska og læsis (sjá m.a. 

Dickinson og Tabors, 2001; Snow, Burns og Griffin, 1998), Snow og Tabors, 

1993). Segja má að það séu einkum þrjár hliðar málþroska sem tengjast 

lestrarnámi og læsi: Í fyrsta lagi hljóðvitund, sem er nátengd umskráningu og 

lestrartækni og síðar stafsetningu. Í öðru lagi orðaforðinn, sem tengist öllu í 

lestri og er alger undirstaða lesskilnings, og í þriðja lagi færni í gerð og 

skilningi orðræðu í samfelld máli (frásagnir, álitsgerðir, upplýsingatextar o.fl. 

textategundir) sem einnig er burðarstoð lesskilnings og ritunar. Vægi þessara 

þátta og mikilvægi eru breytileg eftir því hvar barnið er statt í þroskaferlinu. 

Þannig er hljóðvitund í brennidepli þegar börn eru að læra umkóðun og 

lestrartæknina, og hljóðvitund í samræmi við það sú breyta sem best spáir 

fyrir um árangur barna á fyrstu stigum lestrarnáms (Caravolas, Hulme og 

Snowling, 2001; sjá yfirlit í Goswami og Bryant, 1990). Hljóðvitundin og 

lestrartæknin duga hins vegar skammt þegar kemur að lesskilningi og ritun, 

sem reyna á fleiri og flóknari þroska- og færniþætti, en þó einkum og sérílagi 

orðaforða og orðræðufærni. Vegna þess hve lesmálið er einfalt í fyrstu 

lestrarkennslunni reynir ekki mikið á orðaforðann á því stigi læsis-

þróunarinnar, en mikilvægi hans vex gríðarlega og stöðugt eftir því sem 

áherslan færist yfir á lesskilning og ritun á og eftir miðstig grunnskólans. Og 

orðræðufærnin, sem blómstrar á skólaárunum (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 

2004, 2007) er burðarstoð lesskilnings og ritunar af öllu tagi, og verður því æ 

mikilvægari eftir því sem á líður skólagöngu og menntun.  

Rannsóknir sýna að mikill einstaklingsmunur er milli jafnaldra barna á 

öllum þessum sviðum málþroska um það bil sem þau hefja skólagöngu (sjá 

m.a. Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004 og stutt yfirlit í Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2000) og erlendar rannsóknir benda til þess að með aldrinum 

aukist munurinn frekar en minnki sé ekki gripið til viðeigandi ráðstafana 

(Biemiller, 1999). Þennan einstaklingsmun má að hluta rekja til þeirrar 

augljósu staðreyndar að engir tveir eru eins frá náttúrunnar hendi. Rann-

sóknir benda hins vegar til þess að misfarsælan þroska þeirra undirstöðuþátta 

sem hér um ræðir megi að verulegu leyti rekja til mismunandi 

uppeldisaðstæðna barna og tækifæra til náms, bæði á heimilum og í skóla (sjá 

m.a. Dickinson og Tabors, 2001; Hoff og Tian, 2005).  

Ef ekkert er að gert kemur sá einstaklingsmunur sem er á orðaforða, 

orðræðufærni og hljóðvitund einnig fram í þróun læsis og námsárangri síðar 

meir. Í því sambandi vekur athygli að viðbrögð uppeldisstétta við ein-

staklingsmun á þessum sviðum hafa verið mismunandi. Vitundarvakning 

hefur orðið um nauðsyn þess að greina sem fyrst börn í áhættuhópi vegna 

slakrar hljóðvitundar. Íslenskt mælitæki fyrir hljóðvitund, HLJÓM-2 (Amalía 
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Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003) er lagt 

fyrir nær öll börn á síðasta ári í leikskóla og í framhaldinu er gripið til 

sérhæfðra aðgerða ef tilefni er til. Engin stöðluð íslensk orðaforða- eða 

orðræðupróf eru hins vegar til og lítill gaumur hefur verið gefinn að  

misgóðum undirstöðum lesskilnings og þróaðs læsis – þ.e. í orðaforða og 

orðræðufærni. Viðbrögð við fyrirsjáanlegum vandamálum hafa því til-

hneigingu til þess að vera ómarkviss og síðbúin. Þessi staða felur í sér hættu á 

að dregnar séu misvísandi eða alrangar ályktanir út frá mælingum á 

einstökum þroska- eða færniþáttum án tillits til annarra og inngripsaðgerðir 

snúist upp í andstæðu sína – t.d. þegar barn með víðtæka málþroskaseinkun 

er greint með sértæka röskun í afmörkuðum þætti og fær meðferð samkvæmt 

því. Í rannsókn sem Hrafnhildur Ragnarsdóttir (2004) gerði á 165 börnum 

vorið áður en þau hófu skólagöngu reyndust langflest barnanna sem 

greindust í áhættuhópi á HLJÓM-2 prófinu jafnframt vera mjög slök í 

frásagnarhæfni og fleiri þáttum málþroska sem reynir á í frásögn. Þetta bendir 

til þess að stór hluti þeirra barna sem greinast í áhættuhópi á HLJÓM-2 eigi 

við mun víðtækari málþroskaseinkun að etja en erfiðleika með 

hljóðkerfisvitund. Það er því afar mikilvægt að málörvunaraðgerðir á fyrstu 

skólaárunum taki mið af því, enda nokkuð seint í rassinn gripið að ætla að 

byggja mikilvæga burðarstoð lesskilnings þegar komið er upp á miðstig þar 

sem börn þurfa að geta lesið og skilið námsefni af ýmsu tagi.  

Einn megintilgangur rannsóknarinnar sem hér er kynnt er að stuðla að 

úrbótum á þessu sviði. Liður í því er að þróa mælitæki á orðaforða og 

viðmiðurnarramma fyrir orðræðufærni fyrir aldursflokkana frá 4ra til 8 ára. 

Rannsaka á hvort þróun orðaforða og orðræðufærni íslenskra barna ber 

saman við niðurstöður erlendra rannsókna, kortleggja breidd einstaklings-

munar, kanna tengsl hans við bakgrunnsbreytur og forspárgildi fyrir læsi og 

námsárangur. 

Auk málþroska, skynjunar og margskonar vitsmunalegrar færni, sem 

fræðimenn hafa af augljósum ástæðum lengi fjallað um í tengslum við læsi, 

hafa rannsóknir á síðustu árum sýnt fram á hvernig félags- og tilfinninga-

þroski barna, sjálfstjórn og færni í samskiptum við kennara og jafnaldra eru 

hluti af kjölfestu læsis og velgengni í námi (sjá m.a. Pianta, 1999). Auk þess 

sem leikskólabörn með góða sjálfstjórn mynda jákvæðari tengsl við jafnaldra 

og kennara (Miller, Gouley, Seifer, Dickstein og Shields, 2004) og hafa betri 

stjórn á eigin hegðun og námi (Howse, Calkins, Anastopoulos, Keane og 

Shelton, 2003) eiga þau auðveldara með að ná valdi á flóknum 

viðfangsefnum eins og þeim sem tengjast lestrarnámi og stærðfræði (Blair og 

Razza, 2007).  
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Þverfræðileg nálgun 

Vegna þess hve þroskabreytingar eru flóknar og gerast hratt á fyrstu 

æviárunum hafa fræðimenn í gegnum tíðina gjarnan einbeitt sér að tilteknum, 

afmörkuðum þáttum í þroska barna (t.d. vitþroska, taugalíffræði, málfræði, 

hljóðvitund, umskráningu eða samskiptum) án mikils tillits til tengsla við 

aðra þroskaþætti. Sömuleiðis gengu flestir kenningasmiðir út frá línulaga 

þróunarferli á seinni hluta síðustu aldar og einbeittu sér að leit að 

sameiginlegum einkennum í þróun allra barna samfara tilhneigingu til að 

leiða hjá sér einstaklingsmun (Ayoub og Fischer, 2006). Þessar rannsóknir 

skiluðu dýrmætri þekkingu, sem byggja má á, nú þegar ráðandi sjónarhorn 

hefur í vaxandi mæli orðið þverfræðilegt (sálfræði, taugalíffræði, málvísindi, 

menntunarfræði) og áherslan færst yfir á það hvernig þroskaþættir tengjast 

innbyrðis og vefast saman á mismunandi hátt eftir þroskaskeiðum og 

einstaklingum (Lerner, 2006). Í rannsókninni sem hér er til umfjöllunar er 

lögð áhersla á að gera allt í senn: Að afla þekkingar á þróuninni á hverju sviði 

fyrir sig: málþroska, sjálfstjórn og læsi, jafnframt því sem einstaklingsmunur 

er kortlagður; hvernig hann þróast og hverju hann tengist frá 4 til 8 ára 

aldurs. En einnig að skoða þroskaprófílinn þvert á svið í hverjum 

aldursflokki og setja þroska á mismunandi sviðum í samhengi hvern við 

annan, bæði innan sama aldurs og á mismunandi aldri. Hvernig tengist t.d. 

þróun orðaforða og orðvitundar? Orðræðufærni og lesskilningur? Spáir 

sjálfstjórn fimm ára barns fyrir um hvernig því gengur að læra lestur og aðrar 

greinar í grunnskóla? Spáir orðaforði fjögra ára barna fyrir um lesskilning 

þeirra í 3. bekk? Afar fáar rannsóknir hafa tekist á við þetta breiða svið hjá 

sama barnahópi, og engin íslensk hingað til.  

Aldur 

Aldurinn fjögra til átta ára er mikil gróskutíð á öllum þroskasviðum. Á 

leikskólaárunum er líka í smíðum mikilvægur grunnur læsis sem síðan færist í 

brennidepil skólastarfs eftir að grunnskólanám hefst. Fjöldi rannsókna sýna 

að þetta árabili getur skipt sköpum fyrir áframhaldandi þroska á hverju 

þessara sviða fyrir sig – málþroska, sjálfstjórn og læsi – en ekki síður fyrir 

samstillingu þeirra og innbyrðis tengsl sem, eins og áður sagði, mynda 

kjölfestu læsiþróunar, námshæfni, félagslegrar aðlögunar og velgengni á 

mörgum fleiri sviðum. Fari eitthvað úrskeiðis eða sé barn í áhættuhópi í 

málþroska, læsisþróun eða félagslegri aðlögun, sýna fjölmargar rannsóknir að 

íhlutun og inngrip á þessum árum bera mun meiri árangur en sé það gert 

síðar (sjá t.d Ehri o.fl., 2001; Good, Simmons og Haldley, 1998; 

Huttenlocker, Vasliyeva, Cymerman og Levine, 2002 og yfirlit í Snow o.fl., 
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1998;). Ein veigamikil ástæða þessa tengist því að taugalíffræðilegar 

undirstöður þeirra sviða sem rannsóknin snýst um, sem og hinna mikilvægu 

tenginga þeirra á milli, eru sérlega sveigjanlegar og skilyrði ákjósanleg á þessu 

aldursskeiði (sjá m.a. Blair, 2002; Blair og Razza, 2007; Huttenlocker, 2002). 

Markmið rannsóknarinnar – vísindalegur grundvöllur 

kennslu  

Í ljósi þess sem hér hefur verið rakið er mikilvægt að staldra við þá staðreynd 

að miklar breytingar hafa orðið á daglegu líf íslenskra barna og fjölskyldna á 

undanförnum árum. Þessar breytingar hafa gerbreytt aðstæðum barna til ná 

valdi á og þróa þau grunnverkfæri fyrir áframhaldandi þroska og menntun, 

sem fjallað hefur verið um hér að framan, og leitt til þess að kennarar gegna 

sífellt mikilvægara hlutverki í að tryggja börnum ákjósanleg þroska- og 

menntunartækifæri. Það er því mikið í húfi að hægt sé að byggja kennslu og 

uppeldisstarf í skólum og stofnunum á nýjum rannsóknum á þroska íslenskra 

barna. Sem stendur vantar mikið á að svo sé. Markmið þessarar rannsóknar 

er að snúa vörn í sókn með því að:  

a)  afla grunnþekkingar á þroskaferli íslenskra barna á aldursbilinu 

sem brúar leik- og grunnskóla á sviði málþroska, læsis og 

sjálfstjórnar;  

b)  rannsaka hvort og hvernig allir þessir þættir tengjast innbyrðis;  

c)  athuga hvort og þá hverjir og hvenær þeir spá fyrir um síðari 

þroska og námsárangur barna og skólaaðlögun í fyrstu bekkjum 

grunnskóla, og  

d) þróa þau mælitæki sem til þarf, en skortur á íslenskum 

mælitækjum er eitt af því sem hefur staðið rannsóknum á þessu 

sviði fyrir þrifum hérlendis. 

 

Í þessari grein verður leitað að fyrstu vísbendingum um svör við 

eftirfarandi spurningum:  

 

1) Hvernig þróast orðaforði/stafaþekking/sjálfstjórn með aldri? 

2) Er marktækur einstaklingsmunur innan hvers aldurshóps? 

3) Eru samtímatengsl á milli orðaforða, stafaþekkingar, 

sjálfstjórnar og menntunar móður?  

4) Hver eru áhrif menntunar móður á niðurstöður í þessum 

tveimur aldursflokkum? 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru börn í næstelsta árgangi leikskóla og 1. 

bekk grunnskóla. Tekið var lagskipt úrtak úr leikskólum og grunnskólum úr 

þremur hverfum á höfuðborgarsvæðinu, sem valin voru á grundvelli meða-

lárangurs nemenda á lesskimun í 2. bekk grunnskóla 2008. Valdir voru fjórir 

grunnskólar sem sýnt höfðu misgóðan árangur á lesskimun í 2. bekk grunn-

skóla 2008 og síðan tíu leikskólar úr sömu hverfum sem voru í samstarfi við 

grunnskólana til þess að einfaldara yrði að fylgja börnunum eftir.  

Skilyrði fyrir þátttöku voru skriflegt leyfi foreldra og að börnin væru 

hvorki tvítyngd né hefðu greinst með sértæk þroskafrávik. Leyfisbréf voru 

send til 145 foreldra leikskólabarna og 162 grunnskólabarna. Af þeim 

uppfylltu 111 leikskólabörn (56 drengir og 55 stúlkur) og 111 grunnskóla-

börn (65 drengir og 44 stúlkur) skilyrði um þátttöku. Meðalaldur barna í 

yngri hópnum var 4,6 ár (sf = 0,3) og í eldri hópnum 6,6 ár (sf = 0,3) við 

upphaf rannsóknarinnar. 

Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er með runubundnu sniði (sequential design), það er sambland af 

langtíma- og þversniði. Þátttakendum í báðum hópunum verður fylgt eftir í 

þrjú ár og mælingar gerðar árlega. Rannsóknin byggist á samanburði innan og 

milli hópa.  

Mælitæki 

Mælitækin voru sérstaklega þýdd eða hönnuð fyrir þessa rannsókn. Öll 

prófin voru forprófuð í tveimur grunnskólum og fimm leikskólum, sum 

(orðaforði) í mun fleiri skólum. Mælitækjunum má skipta í fjóra meginflokka:  

1) Málþroski , m.a. orðaforði, málfræði, frásagnir. 

2) Félagsþroski, m.a. sjálfstjórn og kenning barna um hugann 

(theory of mind).  

3) Læsi, m.a. stafaþekking, hljóðkerfisvitund, orðalestur, 

lesskilningur, stafsetning. 

4) Bakgrunnsbreytur, m.a. greind (íslensk útgáfa WISC), 

fjölskyldugerð, menntun foreldra. 

 

Greining niðurstaðna fyrir þessa grein náði til eins mælitækis úr hverjum 

flokki: 
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1) Orðaforði var prófaður með orðaforðaprófi byggðu á PPVT-4 

(Dunn og Dunn, 2007). Börnunum var sýnt hefti með fjórum 

litmyndum af hlutum, stöðum eða athöfnum á hverri síðu. Á 

hverri síðu voru þau beðin um að benda á þá mynd sem best 

samsvarar orði sem rannsakandi sagði. Prófið er sett saman úr 

14 blokkum með 12 orð í hverri auk þriggja æfingaorða í 

upphafi. Byrjað er á mismunandi stöðum eftir aldri (t.d. blokk 

þrjú hjá fjögra ára börnunum) og bakkað ef börnin gerðu fleiri 

en tvær villur í fyrstu blokkinni. Prófinu er hætt þegar barn gerir 

fleiri en sex villur í blokk. Í þessari fyrstu greiningu á 

niðurstöðum var unnið með hráskor fyrir hvert barn, sem gat 

þannig verið á bilinu 0 – 168. 
2) Stafaþekking var metin með því að sýna börnunum blað með 28 

bókstöfum og biðja þau um að segja heiti þeirra um leið og bent 

var á þá. (Eldri hópurinn var auk þess beðin um að segja hljóð 

stafanna eins fljótt og þau gátu, en niðurstöður þeirrar mælingar 

koma ekki við sögu hér).  
3) Sjálfstjórn. Gerð var íslensk þýðing á Child Behavior Ratings Scale 

(CBRS), sem er listi saminn af Dr. Bronson (sjá McClelland o.fl., 

2007) og samanstendur af átta fullyrðingum um hvernig barn 

hegðar sér í skóla/leikskóla og í samskiptum við aðra. Dæmi um 

slíka fullyrðingu: „Sýnir einbeitingu þegar hann/hún vinnur að 

verkefni; truflast ekki auðveldlega af umhverfinu.― Fullyrðing-

unum er svarað á fimm punkta Likertkvarða, sem nær frá aldrei 

til alltaf. Því gat hvern barn fengið skor á bilinu 0-40. Kennarar 

svöruðu CBRS listanum fyrir hvert og eitt barn í sínum bekk eða 

sinni deild. Áreiðanleiki listans var 0,95 fyrir báða hópana.  
4) Menntun móður. Foreldrar voru beðnir um að krossa við einn af 

sjö valkostum sem spönnuðu frá því að hafa ekki lokið 

grunnskólaprófi (1) til þess að hafa lokið framhaldsnámi við 

háskóla (6). Sjöundi valkosturinn var „annað nám. Hvað―? 

Svörin voru metin og flokkuð undir hina flokkanna sex.  

Framkvæmd 

Gagnasöfnun fór fram frá febrúar til júní 2009 í leik- og grunnskólum, í 

þremur heimsóknum. Mælitækin voru lögð fyrir á skólatíma, fyrir eitt barn í 

einu. Allir sem komu að fyrirlögnunum voru með leikskóla- eða grunnskóla-

kennarapróf og voru sérstaklega þjálfaðir í að leggja fyrir mælitæki 

rannsóknarinnar. Lögð var áhersla á að trufla skólastarf sem minnst og gera 
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þátttöku sem áhyggjulausasta og skemmtilegasta fyrir barnið. Útskýrt var fyrir 

börnunum að þau gætu hætt þátttöku hvenær sem þau vildu.  

Auk þeirra mælitækja sem lögð voru fyrir börnin svöruðu foreldrar 

barnanna spurningalista sem tók til ýmissa almennra upplýsinga um 

bakgrunn þeirra, t.d. menntun foreldra. Listarnir voru sendir til allra foreldra 

fyrir milligöngu leik- og grunnskólanna. Alls svöruðu 170 foreldrar listunum, 

87 foreldrar leikskólabarna og 83 foreldrar grunnskólabarna. Loks svöruðu 

allir leik- og grunnskólakennarar spurningalista um sjálfsstjórn barna (CBRS).  

Niðurstöður 

Í þessum kafla verða kynnt sýnishorn af fyrstu niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Valin var ein mæling úr hverjum flokki, nánar tiltekið 

orðaforði (málþroski), stafaþekking (læsi), sjálfstjórn samkvæmt mati kennara 

(félagsþroski) og menntun móður (bakgrunnsbreyta) og leitað fyrstu 

vísbendinga um svör við rannsóknarspurningunum. Fyrst verður gerð grein 

fyrir niðurstöðum tölfræðiúrvinnslu og þær síðan dregnar saman og ræddar í 

kaflanum Samantekt og umræða. 

Aldur og kyn  

T-prófum (independent-sample t-test) var beitt til að kanna mun á 

niðurstöðum eftir aldri og kyni. Eldri hópurinn skoraði marktækt hærra en 

yngri hópurinn á breytunum orðaforði (t(216) = -13,048, p < 0.0001) og 

stafaþekking (t(220) = -10,792, p < 0.0001) en ekki var marktækur munur á 

breytunni sjálfstjórn (t(214) = 1,305, p = 0.193) eftir aldri. Enginn kynjamunur 

var á orðaforða (t(216) = 1,841, p = 0,067) eða stafaþekkingu (t(220) = 1,299, p 

= 0,195) en stelpur skoruðu marktækt hærra en strákar í mati kennara á 

sjálfstjórn barnanna (t(214) = -5,363, p < 0,001). 

Einstaklingsmunur 

Til að kanna einstaklingsmun var hvorum hópi skipt í þrennt: Börn sem 

skoruðu í lægstu 25% dreifingarinnar, mið 50% og efstu 25% af dreifingunni. 

Einbreytu dreifigreiningu (one-way anova) var beitt til að kanna hvort munur 

væri á meðalskorum þessara þriggja hópa á orðaforðaprófinu, stafaþekkingu og 

sjálfsstjórn (CBRS). Marktækur munur reyndist vera á hópunum þremur á 

öllum þremur mælingum (p < 0.001), og í báðum aldursflokkum (sjá töflur 

eitt og tvö). Eftirá samanburður (Tamhane) leiddi í ljós að í báðum 
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aldurshópum var munurinn marktækur á milli allra þriggja hópanna (p < 

0.001) á öllum þremur mælingunum.  

 

Tafla 1. Leikskóli (4ra ára) Meðaltöl og staðalfrávik eftir getuhópum 

 

Tafla 2. Grunnskóli (6 ára) Meðaltöl og staðalfrávik eftir getuhópum 

 

Tengsl milli orðaforða, stafaþekkingar, sjálfstjórnar og 

menntun móður 

Eins og sjá má í töflum þrjú og fjögur er marktæk fylgni milli orðaforða, 

stafaþekkingar og menntunar móður í báðum aldurshópum (p < 0.01). Í yngri 

hópnum er auk þess fylgni milli orðaforða og sjálfstjórnar (p < 0.01) og í eldri 

hópnum á milli stafaþekkingar og sjálfstjórnar. 

 

Tafla 3. Fylgni milli niðurstaðna prófa í fjögra ára hópnum 

 

 

 

 

L-25% M-50% H-25% F -gildi

Orðaforði 61,0 (12,5) 88,9 (6,3) 110,7 (7,0) 236,7**

Stafaþekking 2,1 (2,0) 11,7 (4,1) 24,5 (2,5) 312,2**

Sjálfsstjórn (CBRS) 29,5 (5,0) 39,7 (2,6) 47,9 (2,2) 212,2**

p  < 0,001

L-25% M-50% H-25% F -gildi

Orðaforði 98,8 (16,2) 121,3 (5,3) 139,1 (6,4) 125,3**

Stafaþekking (heiti) 14,2 (4,7) 25,3 (2,0) 28,0 (0,0) 205,3**

Sjálfsstjórn (CBRS) 27,4(4,0) 38,1 (3,3) 47,7 (2,0) 268,2**

 Orðaforði Stafaþekking

Sjálfsstjórn 

(CBRS)

Menntun 

móður

Orðaforði 1

Stafaþekking 0,352** 1

Sjálfsstjórn (CBRS) 0,260** 0,125 1

Menntun móður 0,320** 0,415** 0,210 1

**p < 0,01. N = 85 til 111
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Tafla 4. Fylgni milli niðurstaðna prófa í sex ára hópnum 

 

Samantekt og umræða 

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar er að kanna hvort þróun orðaforða, 

læsis og sjálfstjórnar íslenskra barna, breidd einstaklingsmunar innan hvers 

aldurshóps og tengsl hans við sjálfstjórn bakgrunnsbreytur, beri saman við 

niðurstöður erlendra rannsókna. Fyrstu niðurstöður benda til að svo sé. 

Orðaforði virðist aukast stórlega milli 4ra til 6 ára aldurs, jafnt hjá drengjum og 

stúlkum. Jafnframt er gríðarmikill einstaklingsmunur á börnum innan beggja 

aldursflokka. Marktæk fylgni milli orðaforða og menntunar móður í báðum 

aldurshópum er skýr vísbending um að einstaklingsmunur í orðaforða 

íslenskra barna tengist fjölskyldubreytum rétt eins og komið hefur í ljós í 

rannsóknum á börnum í öðrum löndum. Rétt er að árétta að hér eru bornir 

saman tveir hópar barna, en áframhaldandi prófanir á sömu börnum næstu 

þrjú ár munu sýna hvort þær endurspegla þróunina hjá hverju barni fyrir sig. 

Hvað stafaþekkinguna varðar vekur athygli að strax fjögra ára þekkja 

íslensk börn að meðaltali um 13 af 28 stöfum sem þau voru spurð um, sem 

bendir til þess að flest börn séu komin vel á veg í forstigs-læsisþróun löngu 

áður en nokkur lestrarkennsla hefst. Eins og við var að búast, þekkti 

meirihluti tvo stafi á meðan sá hæsti þekkir svo til alla (24,5) – og hefur 

raunar vinninginn yfir meðaltal sex ára barna (23,2). Ekki kemur á óvart að 

það hversu marga stafi fjögra ára börnin kunna tengist menntun móður, og ekki 

heldur að sú fylgni sé horfinn hjá sex ára börnunum, enda höfðu öll sex ára 

börnin farið í gegnum byrjendakennslu í lestri í næstum heilt skólaár. Hins 

vegar þekkir lægsti fjórðungur sex ára barnanna ekki nema 14 stafi að 

meðaltali. Í næstu gagnasöfnunum munum við kanna nánar hvað einkennir 

þann hóp og hvernig honum farnast. 

 Orðaforði

Stafaþekking 

(heiti)

Sjálfsstjórn 

(CBRS)

Menntun 

móður

Orðaforði 1

Stafaþekking (heiti) 0,334** 1

Sjálfsstjórn (CBRS) 0,186 0,417** 1

Menntun móður 0,304** 0,199 0,076 1

**p < 0,01. N = 82 til 111
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Enginn munur er á mati kennara á sjálfstjórn eldri og yngri barnanna, enda 

eru þeir að meta börnin útfrá þeim væntingum sem þeir hafa til þess aldurs-

flokks sem um ræðir og því ekki óeðlilegt að meðaltalið hækki ekki. Hins 

vegar er mikill og marktækur einstaklingsmunur á sjálfstjórn barnanna innan 

beggja aldursflokka. Athygli vekur að drengir fá lægri einkunn en stúlkur í 

báðum aldursflokkum, á meðan þeir standa jafnfætis stúlkunum í orðaforða og 

stafaþekkingu. Fróðlegt verður að sjá hvort misgóð sjálfstjórn á tilteknum aldri 

spái fyrir um námsgengi barnanna síðar, eins og fram hefur komið í 

erlendum rannsóknum (Blair og Razza, 2007 o.fl). Við munum einnig kanna 

hugsanlega samvirkni milli kyns og sjálfstjórnar og áhrif hennar á námsárangur. 

Á slakari sjálfstjórn drengjanna þátt í að þeir dragast aftur úr stelpunum 

þegar kemur að flóknari verkefnum en stafaþekkingu í skólalærdómnum? 

Svör við þeirri og ótal fleiri spurningum ættu að skýrast eftir því sem rann-

sókninni vindur fram. 

Eins og fram kom í upphafi ná niðurstöðurnar sem hér hafa verið 

kynntar aðeins til fjögurra sýnishorna af fjölda mælinga, og fyrsta árs af 

þremur sem rannsóknin spannar. Nákvæmari mynd af hvorum árgangi fyrir 

sig, samverkan breytnanna innan aldurshópa og þróun milli ára, sem og 

tengsl árangurs við bakgrunnsbreytur, verða efni í seinni skrif. 
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Fjölbreytt nám í skóla án aðgreiningar 
 

Jóhanna Karlsdóttir 
Hafdís Guðjónsdóttir 

 

Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 (17. grein) eiga nemendur hér 

á landi ,,rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum 

grunnskóla án aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis.― Þetta 

þýðir að grunnskólum er skylt að mennta alla nemendur í skóla án að-

greiningar (inclusive school) þar sem þeir hafa jafnan rétt á náms- og félagslegri 

hlutdeild í því námssamfélagi sem meginþorri þeirra er hluti af. Í þessu 

sambandi er um jafnrétti, réttlæti og mannréttindi að ræða þar sem hver 

einstaklingur á rétt á að fá tækifæri til að læra með jafnöldrum sínum.  

Hugtakið skóli án aðgreiningar er nýtt í lögum um grunnskóla frá árinu 2008 

og í aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta, frá árinu 2006. Það hefur 

verið lengur í umræðu um skólamál eða allt frá árinu 1995 þegar það kom 

fram í íslenskri þýðingu á skýrslu sem varð til eftir alþjóðlega ráðstefnu um 

málefnið í Salamanca á Spáni árið 1994. Þar var samþykkt yfirlýsing um skóla 

án aðgreiningar sem Íslendingar eru aðilar að (Menntamálaráðuneytið, 1995).  

Í skólasamfélaginu hefur verið leitað leiða til að koma til móts við þessa 

stefnu og er útfærsla hennar nokkuð ólík eftir skólum og sveitarfélögum. Má 

í því sambandi nefna að nokkuð vantar á að stefnumörkun grunnskóla um 

skóla án aðgreiningar sé almenn og hlutfall sérkennslu og sérdeilda í grunn-

skólum er nokkuð ólíkt eftir stefnu sveitarfélaga og skóla. Þetta kom fram í 

rannsókn greinarhöfunda á stefnumörkun sveitarfélaga og skóla um skóla án 

aðgreiningar út frá stefnu skólamálayfirvalda hér á landi og alþjóðlegum 

samþykktum (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). 

Hvað kennslufræði varðar hefur frá Salamancayfirlýsingunni fyrrnefndu 

verið leitað að hugmyndum og leiðum til að aðlaga námskrá og breyta 

kennsluháttum til að geta komið betur til móts við fjölbreytta nemendahópa í 

skóla án aðgreiningar, hópa sem settir eru saman af einstaklingum með 

mismunandi bakgrunn, námsstíla, hæfileika eða fötlun.  

Í þessari grein kynnum við hugmynd sem byggir á „altækri hönnun náms― 

(Universal design for learning) (Gargiulo og Metcalf, 2008). Hún er ein af 

mörgum leiðum sem henta til að ná markmiðum um skóla án aðgreiningar. 
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Hugmynd þessi var upprunalega þróuð út frá hönnunarvinnu arkitekta og 

hönnuða og hefur verið löguð að menntun. Hún felst í því að námskráin geri 

ráð fyrir fjölbreytileika náms og kennsluhátta frá upphafi í fjölbreyttum 

nemendahópi. Með því móti verði skólinn og námið aðgengilegt og 

viðeigandi fyrir alla. Nánar er fjallað um altæka hönnun náms í sérstökum 

kafla. 

Í upphafi greinar er fjallað um hugmyndafræði almennt og hugmynda-

fræði menntunar án aðgreiningar (inclusive education), ásamt því að skilgreina 

hugtakið í stuttu máli. Því næst er fjallað um kennslufræði skóla án 

aðgreiningar og að lokum er hugmyndin um altæka hönnun náms kynnt og 

sett í samhengi við umfjöllunarefni í köflunum á undan. 

Hugmyndafræði  

Almenn hugmyndafræði er sett saman úr hugmyndum, kenningum og trú á 

ákveðnum málefnum eða fyrirbærum. Hún hjálpar okkur að koma á framfæri 

og skilja ákveðin félagskerfi, setja þau í samhengi og tengja við raun-

veruleikann. Einnig hjálpar hún okkur að skoða og greina daglegt líf, ákveðin 

kerfi eða ferla með því að tengja hana framkvæmd. Hún er gagnlegt tæki til 

að skoða ýmsar athafnir eða reglur á gagnrýninn hátt og móta hugsanir okkar 

og þekkingu (Allan, 2004). 

Hugmyndafræði og gildi hafa áhrif á allt okkar líf, oft ómeðvitað. Sumar 

framkvæmdir eru svo fastmótaðar í líf okkar að við gleymum því að 

upphaflega voru þær hugmyndir hugsjónamanna og -kvenna. Skólaganga 

barna, réttur stúlkna til menntunar og geta fatlaðra til að læra eru dæmi um 

það. Sumar hugmyndir hafa jafnvel þótt óraunsæjar, rangar eða óskyn-

samlegar, en þó verið framkvæmdar (Brantlinger, 2004).  

Hugmyndafræði um menntun án aðgreiningar byggir á sýn og von um 

betri skóla fyrir alla. Hún byggir á almennum mannréttindum, réttlæti, 

virðingu fyrir margbreytileika, lýðræði og virkri þátttöku allra í almennu 

skólakerfi. Markmiðið er að draga úr aðgreiningu sem útilokar minnihluta-

hópa eða flokkar manneskjur eftir kyni, þjóðfélagsstöðu, fötlun, þjóðerni, 

fjölskyldubakgrunni eða námslegri færni (Ainscow, 2007). Hugtökin þátttaka, 

samfélag og jafnrétti eru mikilvæg og höfð að leiðarljósi þegar ákvarðanir um 

skipulag og framkvæmd náms og kennslu eru teknar. Góður skóli án 

aðgreiningar þróast í umhverfi sem býður upp á sameiginlegt námssamfélag, 

fullgilda náms- og félagslega þátttöku og veitir öllum nemendum jafngild 

tækifæri til náms og þroska (UNESCO, 2008).  
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Ekki hefur gengið þrautalaust fyrir sig að móta skólastarf sem byggir á 

þessum hugmyndum. Erfiðleikarnir byggjast ef til vill á því að skilgreiningar 

og túlkun á hugmyndafræðinni eru mismunandi, en einnig á skorti á 

samræðum á fyrirbærinu meðal þeirra sem tengjast málinu, bæði þeirra sem 

hafa völd eða aðstæður til breytinga en ekki síður meðal kennara og foreldra 

(Allan, 2004). 

Skilgreiningar á menntun og/eða skóla án aðgreiningar eru mismunandi 

þar sem sumar ganga fyrst og fremst út frá fötluðum börnum og unglingum 

en aðrar út frá öllum nemendum. Margar skilgreiningar leggja áherslu á 

félagslega þáttinn meðan aðrar draga einnig fram þann námslega. Mjög 

algengt er að leggja áherslu á rétt barna og unglinga, en þeim fjölgar stöðugt 

sem setja framkvæmd, ferli og vinnubrögð í skóla án aðgreiningar á oddinn. 

Umfjöllun um menntun án aðgreiningar má ekki festast í umræðu um 

staðsetningu námsins. Það verður einnig að fjalla um hvers konar skipulag og 

framkvæmd er nauðsynleg til að sem bestur árangur náist. Máli skiptir 

hvernig námskrá sem tekur mið af öllum nemendum er þróuð og aðlöguð. 

Kennslufræði og nám nemenda þarf að vera í brennidepli, ábyrgðin 

sameiginleg og áhersla lögð á að þróa námssamfélag sem byggir á styrkleika 

en ekki vangetu nemenda.  

Sé sameiginlegt tungumál notað þegar fjallað er um kennslu- og uppeldis-

fræði og komist að niðurstöðu um ákveðnar aðferðir og viðbrögð, þá styður 

það starfsfólk skóla við að þróa skóla án aðgreiningar. Hugmyndir um 

menntun án aðgreiningar kalla á breytingar á menntakerfi og skólum þannig 

að breiðum hópi nemenda sé þjónað. Þess vegna er menntun án aðgreiningar 

þróunarferli þar sem breytingar eiga sér stað jafnt og  þétt, eru í stöðugri 

endurskoðun og endurnýjun og eru þar með liður í þróun skólastarfs (Booth 

og Ainscow, 1998).  

Kennslufræði  

Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO, 2008) hefur þróað 

hugmyndir um menntun án aðgreiningar og má finna ábendingar eða 

leiðarvísa fyrir samfélög og skóla á heimasíðu samtakanna (www.unesco.org). 

Þar kemur fram að hornsteinar skóla fyrir alla ættu að vera eftirfarandi:  
 

Skilningur á áhrifum umhverfis á einstaklingsþarfir. Skilningur þarf að vera á því 
að sérþarfir einstaklings eru háðar því umhverfi, skipulagi og kröfum sem hann 
býr við. Umhverfið eða samfélagið getur bæði aukið áhrifin en einnig dregið úr 
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þeim þannig að skipulag, kennsluhættir, viðhorf og kröfur skóla spili stórt 
hlutverk hvað varðar áhrif sérþarfa á einstaka nemendur.  
 
Heilstæð sýn á nemandann. Hin almenna regla á að vera sú að nemandinn sé í 
brennidepli og litið sé á hvern einstakling sem einstakan og hæfileikaríkan. Meta 
ætti hvern einstakling á heildrænan og fjölbreyttan hátt og hafa í huga að 
greiningar sem beinast að því sem er að hjá nemendum hafa tilhneigingu til að 
líta framhjá styrkleikum þeirra. Skólinn ætti að hlúa að hæfileikum og færni allra 
nemenda og gefa öllum tækifæri til að blómstra hvernig eða hverjir sem þeir eru.  
 
Úrræði án aðgreiningar. Skólinn á að ganga út frá breiðum hópi nemenda og 
reyna að skapa úrræði fyrir þá alla innan almenna skólans og innan þess kerfis 
sem mætir þörfum flestra nemenda. Námsumhverfið þarf að vera fjölbreytt og 
sveigjanlegt frá upphafi og síðan þróað, aðlagað eða breytt eftir þörfum hverju 
sinni (UNESCO, 2008).  

 

Hvaða áhrif hefur þetta á skipulag skólastarfs? 

Niðurstöður Idol (2006) benda til þess að kennsla nemenda með sérþarfir sé 

ekki svo ólík kennslu annarra nemenda. Fleira er líkt með nemendum með 

sérþarfir og jafnöldrum þeirra en það sem er ólíkt.  Vönduð og góð kennsla 

þar sem nemendur læra og taka framförum er  það sem ávallt skiptir mestu 

máli fyrir þá alla (Arthur, Gordon og Butterfield, 2003; Idol, 2006). Menntun 

án aðgreiningar kemur sér vel fyrir alla nemendur, því með henni er lögð 

áhersla á að gefa þeim tækifæri til að þróa með sér vináttu, skilning á ólíkum 

þörfum og að læra hver af öðrum (Bateman og Bateman, 2002). Það er í 

höndum kennara að breyta kennslu- og uppeldisfræði, námskrám og 

námsmati og þróa þannig að skólinn skipti máli í lífi allra nemenda, einnig 

þeirra sem eru í jaðarhópi varðandi skólafærni (O´Brian og O‗Brian, 1996).  

Kennarar þurfa að búa yfir sérfræðiþekkingu, skilningi, vilja og jákvæðum 

viðhorfum gagnvart ólíkum nemendum, ásamt ákveðinni færni í 

kennslufræði, ef þeir eiga að geta brugðist við fjölbreyttum nemendahópum 

með virkum hætti (Guðjónsdóttir, 2000; Meijer, 2003, 2005). Þeir sýna 

fagmennsku þegar þeir nálgast námskrárgerð út frá sameiginlegum þörfum 

nemenda. Draga þarf markvisst úr þeim hindrunum sem standa í vegi fyrir 

aukinni náms- og félagslegri þátttöku allra nemenda í almenna skólakerfinu. 

Líta verður þannig á að fjölbreyttar þarfir nemenda séu af hinu góða og hafi 

fyrst og fremst þau áhrif að auðga skólastarfið og fjölga námstækifærum allra 

nemenda.  
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Skólasamfélag án aðgreiningar kallar á menningu án aðgreiningar, 

samvirkni meðal almennra kennara og sérkennara, jákvæð samskipti meðal 

nemenda og aðlögun námskrár og kennsluhátta. Nám án aðgreiningar kallar 

á fjölbreytta kennsluhætti og talsverðan fjölda kennsluaðferða. Hægt er að 

fara ýmsar leiðir við aðlögun náms og kennslu bæði hvað varðar aðferðir og 

vinnubrögð. Aðlögun getur tekið á breytingum meðal annars varðandi 

námskrá, markmið, námsmat, viðfangsefni, kennsluaðferðir, námsefni og 

aðstæður. Einnig getur þurft að breyta námsumhverfi og nýta tæknilegan 

stuðning (Janney og Snell, 2008).  

Moen (2008) fylgdist með kennara sem náði góðum árangri með 

blönduðum nemendahópi þar sem margir nemendur voru með sérþarfir. 

Samkvæmt niðurstöðum hennar þarf að taka tillit til hvers einstaklings í 

námshópnum, en um leið huga að innihaldi námsins. Tengslin og samspilið á 

milli nemenda og nærsamfélagins skiptir máli og þurfa nemendur að öðlast 

sameiginlega reynslu sem veitir þeim ánægju. Ekki ætti að senda nemendur 

með sérþarfir í sérúrræði af þeirri ástæðu að þeir eigi ekki heima í nemenda-

hópi. Þess í stað ætti að skipuleggja nám og kennslu þannig að allir nemendur 

geti tekið þátt í bekkjarstarfi eða starfi í nemendahópi og náð árangri þar 

(Moen, 2008). En hvernig er með einstaklingsmiðað nám í þessu sambandi ? 

Westwood (2001) segir að skilgreiningar á hugtakinu einstaklingsmiðað 

nám séu mjög á reiki og að framkvæmdin byggi oft á því að einfalda, stytta 

og létta verkefni eða raða nemendum eftir námslegri getu eða verkhraða. 

Þetta er ekki markmið kennslufræði í menntun án aðgreiningar. Westwood 

telur að nemendur séu ekki alltaf sáttir við þessi vinnubrögð og óski þess 

frekar að kennarar aðstoði þá við að vinna samskonar verkefni og 

bekkjarfélagar þeirra. Með því að gera ráð fyrir öllum nemendum við 

námskrárgerð þegar kennsluaðferðir, námsefni eða námsmat er ákveðið og 

bregðast við þörfum þeirra með stuðningi (scaffolding) sem dregið er úr eftir 

því sem nemendur ná tökum á náminu, þá er hægt að koma í veg fyrir 

aðgreiningu (Van Kraayenoord, 2007).  

Á árunum 2001–2004 voru tvær rannsóknir unnar á vegum Evrópu-

miðstöðvar fyrir þróun í sérkennslu þar sem menntun án aðgreiningar var 

skoðuð í 15 löndum. Áhersla var lögð á að skoða starfið í kennslustofunni og 

voru til þess valin dæmi þar sem árangursríkt skólastarf fór fram varðandi 

menntun án aðgreiningar. Tilgangur rannsóknanna var að reyna að öðlast 

skilning og þekkingu á því hvaða leiðir virka við að kenna fjölbreyttum nem-

endahópum, hvernig þær virka og hvers vegna. Niðurstöður rannsóknanna 

benda til þess að teymiskennsla, samvirkt nám og lausnateymi séu þeir 

áhersluþættir sem skipta hvað mestu máli varðandi það að skóli án að-
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greiningar geti orðið að veruleika. Mikilvægt sé að nemendahópar séu 

fjölbreyttir og til að kennslan verði sem árangursríkust þurfa kennsluhættir að 

vera fjölbreyttir og ýmis konar kennsluaðferðum og námsmati beitt (Meijer, 

2003, 2005).  

Í árangursríkri kennslu er áhersla lögð á sveigjanlega kennsluhætti sem 

miða að því að koma til móts við fjölbreyttan nemendahóp. Boðið er upp á 

námstækifæri sem eru við hæfi hvers og eins og tekið tillit til áhuga, skilnings, 

þekkingar og hæfni nemenda. Nemendur eiga kost á vali og fá tækifæri til að 

læra saman. Námsmat í formi leiðsagnar- og lokamats er fjölbreytt og byggir 

á því að skoða stöðu, framfarir og árangur nemenda, en einnig námsferlið. 

Mörgum kennurum finnst erfitt að horfa framhjá því hvað nemendur þeirra 

geta verið ólíkir t.d. hvað varðar námshæfni, reynslu, áhuga, menningu, 

tungumál eða aðstæður svo eitthvað sé nefnt. Um leið finnst þeim flókið að 

takast á við mismunandi getu þeirra og ná þeim markmiðum sem stefnt var 

að í náminu og kennslunni (Meijer, 2003). 

Með eftirfarandi þætti í huga skapast ákveðin undirstaða fyrir árangursríka 

kennslu. Þeir eru; hverjum er kennt (nemendur), hvar (námsumhverfi), hvað 

(námsefni) og hvernig (kennsluaðferðir). Hugað er að styrkleika nemenda, 

vináttu og virðingu en um leið eru kröfur aðalnámskrár hafðar í huga 

(Wiggins og McTighe, 2005).  

Altæk hönnun náms 

Altæk hönnun (universal design) á uppruna í arkitektúr. Arkitektinn Ron Mace, 

sem er hreyfihamlaður, tileinkaði sér þetta hugtak þegar hann talaði fyrir 

stefnu samfélags án aðgreiningar og hvað þyrfi að gera til að það gæti orðið 

að veruleika. Hann lagði áherslu á að hanna afurðir sem flestir geta nýtt sér. 

Altæk hönnun gengur út frá nokkrum grundvallaratriðum. Þau miðast við að 

hönnunin sé nothæf og markaðshæf fyrir fólk með ólíka hæfileika og komi 

þar með til móts við breiðan hóp einstaklinga. Einnig miðast þau við að veita 

nauðsynlegar upplýsingar þannig að auðvelt sé að skilja hvernig á að nota 

hönnunina óháð fyrri reynslu, þekkingu og færni einstaklinga, að ekki reyni 

mikið á líkamlega hæfni og viðurkenna að eðlilegt sé að gera mistök 

(Gargiulo og Metcalf, 2008). 

Ron Mace leit svo á að ef tekið væri mið af aðgengilegri hönnun fyrir alla 

frá upphafi spöruðust bæði fjármunir og tími. Á sama hátt og hann reyndi að 

finna leiðir til að gera aðgengi bygginga þannig úr garði að það hentaði öllum 
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þá kalla endurbætur á skólastarfi eftir því að þær taki tillit til allra nemenda 

frá upphafi (Gargiulo og Metcalf, 2008). 

Margar spurningar vakna þegar menntun án aðgreiningar er skipulögð og 

útfærð. Hvernig getur skólinn nýtt sér þessar hugmyndir Ron Mace og 

yfirfært þær á nám og kennslu fyrir alla í skóla án aðgreiningar? Hvernig getur 

skólinn til dæmis komið betur til móts við nemendur með fjölbreytta 

hæfileika og hvernig getur hann nýtt betur þann takmarkaða tíma sem er í 

boði fyrir nemendur? Hvernig getur skólinn dregið úr neikvæðum af-

leiðingum þess að námskrár og námsumhverfi henta ekki öllum nemendum? 

Hvernig er hægt að draga úr mikilli áherslu á prentað efni sem oft og tíðum 

skilur alltof marga nemendur eftir? Hvernig getum við skapað námskrá og 

gott námssamfélag út frá því sem við höfum og þekkjum nú þegar 

samkvæmt rannsóknum? Þessar spurningar eru meðal þeirra sem vaknað 

hafa í skólasamfélagi án aðgreiningar. Leitast er við að svara þeim hér á eftir 

út frá altækri hönnun Ron Mace.  

Altæk hönnun náms er kennslurammi þar sem gengið er út frá 

nemendum með breiðan bakgrunn og mismunandi hæfileika þegar kennslu-

hættir eru hannaðir. Hún byggir á sveigjanlegri námskrá og fjölbreyttum 

kennsluháttum. Gert er ráð fyrir sveigjanleikanum frá upphafi og hann 

byggður inn í kennsluhættina en ekki bætt við síðar eða eftir þörfum. Altæk 

hönnun náms býður upp á jafnrétti til náms, en ekki bara jafnan aðgang að 

námi. Kennarinn hannar og stýrir námsumhverfi sem veitir nemendum 

tækifæri til að nota sínar eigin aðferðir við að læra. Í þessari hönnun náms og 

kennslu er gert ráð fyrir að jafnrétti til náms náist ekki með einni náms- eða 

kennsluaðferð eða með því að árangur sé metinn á mjög einhliða máta. Nám 

og viðfangsefni eru hönnuð í þeim tilgangi að bjóða upp á sveigjanleika og 

fjölbreyttar leiðir til að læra. Sveigjanleikinn er hannaður um leið eða byggður 

inn í viðfangsefni á þann hátt að það sé sniðið að styrkleikum og 

námsþörfum hvers og eins. Nemendur með mismunandi hæfileika geti unnið 

með sama viðfangsefnið og notað sama námsefnið á ólíkan og fjölbreyttan 

hátt sem fer eftir áhuga og getu nemenda. Í því sambandi er gengið út frá 

markmiðum námskrár (Gargiulo og Metcalf, 2008). 

Altæk hönnun náms hefur verið kynnt sem rammi utan um námskrá, 

námsmat, nám og kennslu. Ef kennsluáætlun tekur allt frá upphafi mið af 

breiðum nemendahópi er gert ráð fyrir að tækifærum til að auka nám allra 

nemenda fjölgi og það verði fjölbreyttara. Altæk hönnun náms fellur vel að 

leiðarvísum UNESCO fyrir samfélög og skóla um menntun án aðgreiningar 

saman ber kafla um kennslufræði hér að framan. Skólakerfið getur lært 
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heilmikið af því að skoða nálganir Ron Mace og yfirfæra þær á nám og 

kennslu.  
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Tengsl foreldra við leikskólastarfið 
 

Jónína Sæmundsdóttir  
Sólveig Karvelsdóttir 

 

Hér verður sagt frá rannsókn sem gerð var meðal leikskólakennara í 

Reykjavík á árunum 2006 - 2009. Markmiðið var að afla þekkingar á 

samstarfi leikskólakennara og foreldra út frá sjónarhorni kennaranna. 

Rannsóknin er þrískipt og hófst með viðtölum við úrtak leikskólakennara í 

Reykjavík. Síðan var gerð spurningakönnun um afmarkaðan þátt viðtalanna 

meðal úrtaks leikskólakennara á öllu landinu. Vorið 2009 voru aftur tekin 

viðtöl við úrtak leikskólakennara í Reykjavík. Alls voru tekin viðtöl við 18 

leikskólakennara. Það er eingöngu viðtalshluti rannsóknarinnar sem er til 

umfjöllunar hér. 

Undanfarna áratugi hefur fjöldi erlendra rannsókna verið gerður á 

samstarfi kennara og foreldra. Þær hafa ekki síst beinst að hugsanlegum 

ávinningi af slíku samstarfi fyrir nemendur. Niðurstöður frá mörgum löndum 

benda til þess að samstarf kennara og foreldra sé afar þýðingamikið fyrir 

velferð barna, þroska og árangur (Bø, 2001; Desforges, 2003; Epstein, 2001; 

Jordan, Orozco og Averett, 2001; Nordahl, 2007). Samstarf foreldra og 

kennara er talið hafa áhrif á frammistöðu nemenda (Epstein og Sanders, 

2000) og á hegðun þeirra, áhuga og félagslega færni (Jordan o.fl., 2001).  

 Nokkrar íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar á samstarfi foreldra og 

grunnskólakennara (Erna Björk Hjaltadóttir, 2003; Ingibjörg Auðunsdóttir, 

2006; Nanna Christiansen, 2005). Þær benda allar til áhuga foreldra á 

samstarfi við kennara og skóla, ekki síst á yngstu stigum grunnskólans. 

Foreldrar mátu formleg viðtöl við kennara um eigið barn þýðingarmikil og 

þar er þátttaka þeirra mest. Það er hins vegar misjafnt hversu vel þeir telja að 

til hafi tekist í viðtölunum. Sumir töldu að það væri ekki hlustað á þá eða þeir 

nytu ekki jafnræðis (Erna Björk Hjaltadóttir, 2003). Nanna Christiansen 

(2005) segir að þrátt fyrir samfélagsbreytingar líti kennarar enn á sig sem 

hefðbundna sérfræðinga gagnvart nemendum og foreldrum. Lasky (2000) 

bendir á að ein aðalhindrunin í samstarfi kennara og foreldra sé þegar 

kennarinn lítur á sig sem sérfræðing. Rodd (2006) er sama sinnis og segir 
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þetta hafa verið vandamál og hindrun í samstarfi þessara aðila en breyting sé 

þó að verða þar á í átt til meira jafnræðis. Erlendir sérfræðingar (Arneberg og 

Ravn, 1995; Epstein, 2001; Gestwicki, 2007; Olsen og Fuller, 2003) telja 

mikilvægt að kennarar leggi sig fram um að ná góðum tengslum við foreldra, 

mæti þeim á jafnræðisgrundvelli, virði þekkingu þeirra og leiti samráðs. Þá er 

vaxandi áhersla á að draga úr formlegum samskiptum þar sem kennarinn er í 

hlutverki sérfræðings en reyna frekar að ná upp óformlegri samræðu (dialogue) 

þar sem jafngildir einstaklingar skiptast á skoðunum, ræða saman og taka 

ákvarðanir (Andersen og Rasmussen, 1996; Gestwicki, 2007; Nordahl, 2007; 

Rodd, 2006).  

 Nordahl og Skilbrei (2002) segja um samstarf norskra kennara og 

foreldra að það einkennist af mikilli en einhliða upplýsingagjöf, þ.e. frá skóla 

til heimila, en lítilli samræðu og sameiginlegri ákvarðanatöku. Þeir fjalla 

einnig um áhugaleysi foreldra gagnvart skólastarfinu og velta því fyrir sér 

hvort það myndi lagast ef foreldrar væru hafðir með í ráðum. Í rannsókn 

Bryndísar Garðarsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2007) á samstarfi heimila 

og leikskóla kemur fram að tæp 51% leikskólakennara telja að áhugaleysi 

foreldra sé hindrun í samstarfi og tæp 60% töldu tímaleysi foreldra vera 

hindrun. Í sömu rannsókn má sjá að rúm 64% leikskólakennara segja þátt-

töku foreldra í leikskólastarfi vera mesta í tengslum við ýmsar uppákomur í 

leikskólanum en að annars konar þátttaka þeirra, svo sem að mæta á fundi 

eða að láta í ljós skoðanir á starfinu, sé lítil eða innan við 15%. Í rannsókn 

Jónínu Sæmundsdóttur og Sólveigar Karvelsdóttur (2008) má líka sjá að 

leikskólakennarar telja tímaskort foreldra áberandi. 

 Það er misjafnt hversu öflugt samstarf kennara og foreldra er og í hverju 

það felst. Friend og Cook (2007) skilgreina samstarf sem bein samskipti milli 

að minnasta kosti tveggja jafngildra einstaklinga sem af frjálsum og fúsum 

vilja taka þátt í sameiginlegri ákvörðunartöku þar sem stefnt er að sama 

marki. Samkvæmt þessari skilgreiningu yrði margt af því sem gert er af hálfu 

skólanna til að ná tengslum við foreldra, svo sem fréttabréf og ýmis konar 

upplýsingagjöf, ekki flokkað sem samstarf. Af niðurstöðum íslenskra 

rannsókna má álykta að raunverulegt samstarf líkt og Friend og Cook (2007) 

tala um og samráð grunnskólakennara og foreldra sé ekki mikið. Með 

tilkomu nýrra grunnskólalaga (2008/91) og leikskólalaga (2008/90) má ætla 

að breytingar verði þar á því í þeim má sjá aukna áherslu á þátttöku foreldra í 

skólastarfi og ákvörðunartöku (Lög um grunnskóla, 2008/91 og Lög um 

leikskóla, 2008/90). Hvað skólana áhrærir vantar meiri rannsóknir til að hægt 

sé að draga ályktanir um samstarfið.  
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 Til að kanna samstarf foreldra og leikskólakennara var lagt upp með 

eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

 
Hver er sýn leikskólakennara á samstarfið við foreldra? 
Um hvað snýst samstarfið helst? 
Hefur samstarfið breyst á undanförnum 10 árum? 

Aðferð 

Í þessari rannsókn var notuð blönduð aðferð. Ástæður þess að valið var að 

nota slíka aðferð voru annars vegar þær að viðfangsefnið hefur lítið verið 

rannsakað og hins vegar að slík aðferð gefur fyllri mynd af viðfangsefninu 

(Creswell, 2003). Niðurstöður greiningar á fyrstu viðtölunum sem tekin voru 

árið 2006 voru notaðar til að vinna spurningalista sem lagður var fyrir úrtak 

leikskólakennara af öllu landinu.  

 Í eigindlegum hluta rannsóknarinnar voru notuð hálfopin viðtöl (Kvale, 

1998) og var talað við alls 18 leikskólakennara frá jafnmörgum leikskólum í 

Reykjavík. Rætt var við 13 leikskólakennara árið 2006 og 5 leikskólakennara 

árið 2009. Notast var við hentugleikaúrtak en þá eru valdir einstaklingar sem 

henta viðfangsefninu (Creswell, 1998; Cohen, Manion og Morrison, 2000) en 

jafnframt voru þátttakendur valdir úr nokkrum hverfum borgarinnar. Til að 

nálgast viðmælendur var í flestum tilvikum leitað til leikskólastjóra og leyfi 

þeirra fengið fyrir viðtalinu. Þeir völdu svo viðmælanda. Hvor rannsakandi 

um sig greindi sín gögn sem voru síðan borin saman og áhersla lögð á 

sameiginleg þemu. Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr eigindlegum 

hluta rannsóknarinnar því þegar hefur verið gerð grein fyrir megindlegum 

hluta hennar á öðrum vettvangi. 

Niðurstöður 

Fyrstu kynni og aðlögun barns að leikskólanum 

Fyrstu tengsl foreldra við leikskólann eru oftast skömmu áður en barnið 

þeirra byrjar í leikskólanum. Þá fá þeir kynningu á starfinu og skoða 

húsnæðið og deildina sem barnið þeirra verður á. Einnig gefa þeir upp-

lýsingar um hagi bansins. Foreldrar komast næst leikskólastarfinu, eins og 

það gengur fyrir sig frá degi til dags, þá daga sem sem barnið þeirra er í 

aðlögun því þeir eru hluta tímans með barninu inni á leikskólanum. 
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Leikskólakennarar segja viðhorf foreldra til aðlögunarinnar misjafnt. Oftast 

hafa þeir góðan skilning á mikilvægi hennar og búa sig undir hana en „sumir 

vilja bara inn með þau [börnin] og enga aðlögun. Þeim finnst oft að þeir þekki barnið sitt 

það vel að það þurfi enga aðlögun―, sagði einn leikskólakennari.  

 Flest börn eru í heilsdagsvistun frá kl. 8:00 á morgnana. Hámarks 

dvalartími barns er í 9-9½ klukkustund. Þótt dvarartíminn sé langur fyrir lítil 

börn vilja sumir foreldrar hafa hádegisblundinn þeirra stuttan. Leikskóla-

kennararnir fara að kröfum foreldranna varðandi þetta þótt þeir telji sjálfir 

barnið þurfa lengri hvíld.  

 Leikskólinn vill að foreldrar mæti með barnið á réttum tíma í leikskólann 

því það sé óþægilegt fyrir það að koma of seint þegar hin börnin eru byrjuð í 

hópastarfi. Viðmælendur sögðu misjafnt hvað foreldrar virtu vel tíma-

setningar leikskólans. Oftast gengi það þó vel. 

Samskipti við upphaf og lok dags 

Það er krafa af hendi leikskólanna að foreldrar fylgi barni sínu inn í 

leikskólann á morgnanna og hjálpi því úr hlífðarfatnaði. Þegar börnin eru 

sótt sjá foreldrar um að sækja barnið inn á deild og klæða það í útiföt. Þetta 

gerir það að verkum að tíðustu samskipti leikskólastarfsmanna og foreldra 

eru í upphafi eða lok dagsins. Þá gefst tækifæri til að skiptast á upplýsingum 

um barnið og spjalla svolítið. Það er frekar tími til þess í lok dagsins þegar 

börnin eru sótt. Einn leikskólakennari sagði það ekki óalgengt að foreldrar 

noti tækifærið og beri upp áhyggjur sínar þegar barnið er sótt eða þegar 

komið er með það. ,,Svona mál koma frekar upp í daglegum samskiptum en í 

formlegum foreldraviðtölum―, sagði þessi kennari. 

 Það er misjafnt hvort foreldrar gefa sér tíma til að stoppa og ræða við 

starfsfólkið og það eru oftast sömu foreldrarnir sem gera það. Hvort þeir 

staldra við er líka undir starfsfólkinu sjálfu komið, hvort það sýnir því áhuga 

að ræða við foreldra. Þá hafa aðstæður áhrif á hvort hægt er að ræða saman. 

Samkvæmt þeim leikskólakennurum sem rætt var við stoppar fólk yfirleitt 

ekki mikið. ,,Mér finnst fólk vera á spaninu bara―, sagði einn þeirra. Þótt 

foreldrar vildu kannski ræða einhver mál við leikskólakennarann sem hefur 

verið með barnið yfir daginn þá er ekki víst að hann sé á staðnum. ,,Það er á 

mörgum leikskólum að leikskólakennararnir eru farnir kl. 3:00 en hérna hjá okkur þá 

er alltaf einhver í húsinu til kl 5:00 til öryggis― sagði leikskólakennari, þannig að 

það er misjafnlega að þessu staðið frá einum leikskóla til annars.  
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Viðtöl við foreldra 

Það kom fram að viðtöl við foreldra eru ,,yfirleitt bara í höndum deildarstjóra og 

leikskólakennara―. Ef ræða þarf erfið mál við foreldra taka leikskólastjóri eða 

sérkennari einnig þátt í viðtalinu. Algengast er að foreldrum sé boðið að 

koma í viðtöl tvisvar á ári en séu vísbendingar um að eitthvað sé að hjá barni 

eru þeir boðaðir aukalega til að ræða það. Viðtölin ganga yfirleitt vel og veita 

margvíslegar upplýsingar um barnið, þroska þess, hegðun, félagslega stöðu 

og fleira. Erfiðustu viðtölin eru þegar grunur er um einhvern vanda hjá barni 

eða hjá foreldrum sjálfum svo sem vanrækslu. Einnig getur það reynt á ef 

foreldrar loka augunum fyrir vandanum.  

 Leikskólakennararnir reyna að vanda sig við að ræða þessi mál samanber 

eftirfarandi orð eins þeirra: ,,Við reynum að vanda tal okkar. Það er náttúrulega 

ekki sama hvernig hlutirnir eru sagðir. Það skiptir náttúrulega mjög miklu máli að 

nálgast foreldra með varúð―. En veldur hver á heldur og einn leikskólakennarinn 

sagði: ,,Fólk er svo misjafnt hvernig það tekur á því að tala við foreldra um erfið mál ... 

Það er rosalega einstaklingsbundið hvernig fólk kemur því frá sér―. Leikskólakennarar, 

rétt eins og aðrir, eru mislagnir við samskiptin og ,,sumir leikskólakennarar hafa 

ekkert lag á foreldrum― eins og einn þeirra orðaði það, en það eru 

undantekningar því almennt eru samskiptin góð að mati viðmælenda og 

leikskólakennarar leggja sig fram um að ná góðum tengslum við foreldra og 

byggja upp gagnkvæmt traust. 

 Í viðtölum og samskiptum við foreldra ,,reynum við að leggja áherslu á að 

líðan barnsins sé sameiginlegt verkefni foreldra og leikskólakennara en sumir foreldrar líta 

á þetta sem tvö aðskilin hólf―, sagði einn leikskólakennarinn. Slíks viðhorfs gætir 

frekar hjá foreldrum sem eiga á einhvern hátt erfitt uppdráttar. Foreldrar sem 

hafa annað móðurmál en íslensku eiga þess kost að hafa túlk í viðtalinu en 

þeir hafna því gjarnan. Sumir gefa þá skýringu að þeir vilji ekki að aðrir en 

leikskólakennarinn eða leikskólastarfsmenn viti um það sem rætt er. ,,Aðeins 

einu sinni hefur fólk viljað túlk með á þessum 11 árum sem ég hef verið hér―, sagði 

reyndur leikskólakennari. 

 Það er algengara en áður að báðir foreldrar mæti í viðtölin og það á 

meira við um yngri foreldra. Stöku sinnum koma bara feðurnir. Í sumum 

leikskólanna koma þeir nánast til jafns við mæðurnar en í öðrum eru 

mæðurnar í miklum meirihluta. Dæmi um það eru orð eins 

leikskólakennarans sem sagði: ,,Þetta voru tólf viðtöl sem ég tók og af þeim voru níu 

mömmur sem komu einar―.  
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Skortur á leikskólakennurum og tíð starfsmannaskipti 

Þegar fyrri hluti viðtalanna var tekinn var leikskólakennurum tíðrætt um 

manneklu á leikskólunum og ör starfsmannaskipti. Þeir sögðu álagið mikið af 

þessum sökum, mikið af  tíma sínum fara í að setja nýtt starfsfólk inn í 

starfið og kynna því helstu áherslur leikskólans. Að þeirra mati koma ör 

starfsmannaskipti niður á starfinu og starfsfólk sem kemur til starfa í stuttan 

tíma ber ekki sömu virðingu fyrir starfinu og þeir sem ráða sig til lengri tíma 

auk þess sem það hefur takmarkaðan skilning á því. Þá benda þeir á að erfitt 

sé að vinna markvisst eftir skipulagi þegar starfsmenn vantar. Einn 

leikskólakennari sá samt ákveðna kosti við starfsmannaskiptin og sagði: 

„[Það] getur haft kosti því ný sýn kemur með nýju fólki. Það spyr „af hverju―, sem er 

gott því þá þarf að svara og rökstyðja―. 

 Þegar leikskólinn er undirmannaður eykst álagið enn ef upp koma 

veikindi starfsmanna eða önnur forföll. Nokkrir viðmælendur sögðu að ef 

fella þyrfti niður eitthvað af skipulagðri starfsemi vegna veikinda eða skorts á 

starfsfólki væru foreldrar ekki látnir vita af því. Einn leikskólakennari sagði:  

 
 Við erum alltaf að fela þetta. Þetta á alltaf að líta út eins og starfsmenn séu 
bara allt – alltaf gangandi og það sé allt í lagi þó það sé bullandi 
undirmönnun og maður drulluþreyttur og sveittur að reyna að bjarga 
deginum.  

 

Annar sagði: ,,Þetta er akkorðsvinna. Ég er sveitt og hamast eins og ég get― til að 

sinna börnunum og gera það sem þarf. Sumir töluðu um að foreldrar ættu að 

fá að vita ef starfsfólk vantaði og að hópastarf, tónlistarstundir eða önnur 

starfsemi félli niður af þeim sökum. Með því myndu augu foreldra opnast 

fyrir vandanum.  

 Einn leikskólakennari talaði um að þetta ástand bitnaði óhjákvæmilega á 

börnunum og að það væri ekki hægt að sinna þeim sem skyldi. Þau þyrftu 

meiri tíma með fullorðnum og ýmis konar stuðning sem þau fengju ekki 

undir þessum kringumstæðum. Hann sagði: ,,Ég hef lítil sem engin tök á að nýta 

það sem ég kann í vinnu með börnunum‖ og var það vegna álagsins og bætti við: 

,,Góður leikskólakennari getur breytt öllu fyrir barnið og fjölskyldu þess ef aðstæður 

leyfa―. Hann sagði einnig: ,,Börnin þyrftu helst öll að hafa sína einstaklingsnámskrá, 

ekki bara þau með sérþarfir, en tíminn leyfir það ekki.― Annar viðmælandi sagði: 

,,Leikskólinn mætir vel þörfum foreldra. Hann mætir þörfum barnanna vel að sumu leyti 

en ekki öðru, t.d. er varðar einstaklingsmiðað nám. Það er erfitt að sinna 

einstaklingsþörfum barna vegna tímaleysis og álags―. Svona umræða kom ekki upp á 
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yfirborðið í viðtölunum sem voru tekin 2009 og þá virtust áhyggjur af 

manneklu eða mannaskiptum ekki vera íþyngjandi.  

Vitneskja foreldra um daglegt starf á leikskólanum 

„Þeir [foreldrar], eru ótrúlega margir, sem líta á leikskólann sem geymslustað og eru 

ekkert að pæla í starfinu sem fram fer―, sagði einn leikskólakennarinn. Hjá 

meirihluta viðmælenda koma fram efasemdir um að foreldrar þekki starfið 

sem fer fram inni á deildunum. Þeir kynni sér starfið lítið og sýni því lítinn 

áhuga samanber orð eins þeirra: ,,Mér finnst það sorglega lítið oft á tíðum. En það 

eru alltaf vissir foreldrar sem sýna áhuga á öllu. En, yfirhöfuð, nei―. Aðrir telja 

foreldra vita hvernig unnið er á deildunum því þeim sé sagt frá því t.d. á 

árlegum kynningarfundum og daglega eru skráðar upplýsingar á töflu um það 

sem gert er. Eins komi það fram þegar börnin eru sótt hvað þau voru að 

gera. En foreldrar koma ekki í heimsókn inn á deildir meðan starfið er í 

gangi. Það er eingöngu á aðlögunartímanum þegar barnið er að byrja í 

leikskólanum sem það gerist.  

 Foreldrum er boðið að taka þátt í ýmsum viðburðum leikskólans og þar 

er þátttaka góð en þeir eru ekki sérstaklega hvattir til að koma á venjulegum 

starfsdegi og fylgjast með eða taka þátt í starfinu. Sumir leikskólakennaranna 

segja að foreldrar séu alltaf velkomnir ef þeir óski þess en aðrir segja það ekki 

æskilegt því það hafi truflandi áhrif á börnin, ekki síst þeirra eigið barn.  

 Yngri börnin geta tjáð sig takmarkað um það sem er að gerast í 

leikskólanum yfir daginn og því verða foreldrar að byggja þekkingu sína á 

frásögnum leikskólakennaranna og upplýsingum frá þeim. Það er áberandi í 

viðtölum við leikskólakennara að þeir leggja sig fram um að halda foreldrum 

upplýstum og reyna að ná til þeirra en benda jafnframt á að það sé þungur 

róður. Sumir þeirra telja það stafa af áhugaleysi foreldra, aðrir vilja kenna 

tímaskorti um. 

 Leikskólakennarar telja mikilvægt að hlusta á foreldra og heyra viðhorf 

þeirra. Einn þeirra komst svona að orði:  

 
 Það er einn og einn starfsmaður sem er ekki alveg að skilja – eru hörundsárir 
og taka hlutina alvarlega ef það eru einhverjar ábendingar frá foreldrum. 
Maður er oft að benda því starfsfólki á að allar ábendingar frá foreldrum eru 
af hinu góða. Ef að þeir eru ekki að gagnrýna eða benda manni á, hvernig á 
maður þá að geta bætt sig? 
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Breytingar á samstarfinu 

Það hafa orðið miklar breytingar á leikskólastarfinu frá því sem var að mati 

viðmælenda. Starfið er markvissara og faglegar kröfur hafa aukist. Það er lagt 

mat á starfið og foreldrakannanir eru gerðar reglulega. Einn kennaranna 

sagði:  
 

Foreldrar gera meiri kröfur. Þeir hafa val um leikskóla og kynna sér starfið 
áður en barnið kemur í vistun. Þetta er nýtt og getur ýtt undir samkeppni. 
Feður koma meira inn en áður var og báðir foreldrar koma oftar í viðtöl. 
Foreldrar hafa meiri skoðanir á því sem fram fer. Þeir hafa meiri menntun, 
spyrja meira og gera kröfur um að staðið sé vel að aðbúnaði og veru 
barnanna í leikskólanum. Þeir spyrja þó ekki mikið ... þó helst þegar barnið er 
að byrja í leikskólanum eða þegar það er að flytjast milli deilda. 

 

Annar sagði: „[Foreldrarnir spyrja] hversu margir leikskólakennarar séu á skólanum í 

stað þess að taka fyrsta plássi sem bauðst―. Kröfurnar innan leikskólans hafa líka 

aukist mikið, þar á meðal hefur pappírsvinna, sem ætlast er til að 

leikskólakennarar sinni, stóraukist. „Það eru meiri kröfur frá yfirboðurum og frá 

samfélaginu. Það er samt ekkert víst að börnin séu glaðari. Nú eru fleiri nemendur miðað 

við plássið og minna leikrými― sagði einn viðmælenda.  

Stuðningur við uppeldi barnanna 

Meðal þess sem hefur breyst er að foreldrar leita meira til leikskólakennara 

eftir stuðningi við uppeldið og kom það fram hjá verulegum hluta 

viðmælanda. Þegar leikskólakennarar voru spurðir um hvaða ástæður þeir 

teldu fyrir því að foreldrar leituðu eftir ráðgjöf voru nokkrar tilgreindar. 

Ýmsir nefndu meira óöryggi hjá foreldrum, einkum hvað varðar aga og að 

setja börnum mörk. Einnig var bent á að þekking leikskólakennara á þroska-

frávikum hafi aukist í seinni tíð og foreldrar séu líka orðnir meðvitaðri um 

þau með aukinni umræðu í þjóðfélaginu og upplýsingum á netinu. Sú ástæða 

sem hvað oftast var þó tilgreind var að foreldrar hefðu orðið meiri trú á 

fagþekkingu leiskólakennaranna. Einn leikskólakennari með langa starfs-

reynslu sagði til dæmis:  

 
Fólk er að öðlast meira traust á okkur sem sérfræðingum. Fólk treystir okkur 
og veit að við höfum þessa þekkingu ... Það sem mér finnst hafa breyst er að 
...núna kemur fólk til okkar og er alveg öruggt með að fá ráð.  
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Leikskólakennarar eru oft þeir aðilar sem foreldrar ráðfæra sig við í byrjun ef 

þeir hafa áhyggjur og þeir reyna að miðla af þekkingu sinni og reynslu: „... 

hvað er hægt að gera sem fyrsta úrræði― eins og einn þeirra orðaði það. Flestir leik-

skólakennararnir voru þeirrar skoðunar að stuðningur af þessu tagi væri hluti 

af starfi þeirra. Þeir ræddu um að í sumum tilvikum væri stuðningurinn 

kominn út fyrir mörk, það er kominn út fyrir það sem snýr beinlínis að 

leikskólanum. Einn þeirra sagði um það: „ ... því við erum svo mikill partur af lífi 

barnsins að ég get ekkert lokað á barnið ... þegar það gengur út af leikskólanum―.  

Jafnframt því að bregðast við spurningum foreldra sýna leikskóla-

kennararnir frumkvæði í því að veita ráðgjöf sjái þeir þess þörf.. Margir þeirra 

sögðust gefa foreldrum þau skilaboð að þeir væri tilbúnir til viðræðna og 

gættu þess að vera vel sýnilegir á þeim tímum sem foreldrar koma á 

leikskólann.  

Sérstakur stuðningur 

Foreldrar af erlendum uppruna er hópur sem öðrum fremur getur þurft á 

stuðningi leikskólakennarar að halda. Virðast leikskólakennarar geta skipt 

verulegu máli við að auðvelda þeim aðgang að samfélaginu. Á það meðal 

annars við um fyrirgreiðslu eins og að fylla út pappíra og eyðublöð sem 

foreldrar skilja ekki. Leikskólakennari á leikskóla þar sem mikið var um 

foreldra af erlendum uppruna sagði: „Það er svona mismikið hvað þeir biðja um 

hjálp [við] en þegar þeir finna fyrir góðu öryggi og trausti á milli okkar þá erum við þessi 

aðili sem oft á tíðum er þessi tenging við samfélagið―. Íslenskir foreldrar geta þó líka 

þarfnast sérstakrar aðstoðar og hjá viðmælanda kom fram að þeim þætti 

auðveldara að leita til leikskólakennarar með vanda sinn en til starfsstétta sem 

ætlað er að veita slíka aðstoð. „Við erum svona hlið. Þeir leita til og stóla á okkur 

því þau finna að við erum boðin og búin ... að við hugsum alltaf um velferð barnsins―.   

Á leikskólum þar sem mikið er um foreldra af erlendum uppruna og 

foreldra sem eiga í ýmsum erfiðleikum getur álagið á leikskólakennara orðið 

verulegt. Einn leikskólakennari sagði 

 
Ég átti aldrei von á því en í dag finnst mér ég vera miklu meira ráðgjafi og 
þjónustuaðili ... maður þarf að fara út fyrir leikskólalóðina til að afla sér 
þekkingar ... en hver annar á að aðstoða þá [foreldra] ef ég geri það ekki. 

 

Eins og sjá má virðist starf leikskólakennara vera mun víðtækara en ætla 

mætti í fljótu bragði. Það kom fram í viðtölunum að þeir eru gjarnan fyrsti 

aðili sem foreldrar leita til varðandi ýmsan vanda.  
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Umræða 

Í stuttri grein sem þessari er einungis hægt að stikla á stóru þegar reynt er að 

svara eins umfangsmiklum spurningum og lagt var upp með. Í umfjöllun um 

viðhorf leikskólakennara til samstarfs við foreldra má sjá að samskipti 

leikskólakennara og foreldra eru mismikil, mest eru þau í tengslum við 

sérstaka viðburði sem leikskólinn býður til. Samskiptin eru bæði á sviði 

formlegra viðtala við foreldra en einnig á sviði óformlegra samskipta sem 

fyrst og fremst verða þegar verið er að koma með og sækja börnin. Misjafnt 

er að hve miklu leyti foreldrar nýta sér tækifæri til samskipta, einkum hvað 

þau óformlegu varðar. Margir gefa sér ekki tíma fyrir þau og er það í 

samræmi við niðurstöður úr rannsókn Bryndísar Garðarsdóttur og Jóhönnu 

Einarsdóttur (2007). Þrátt fyrir að leikskólakennarar leggi mikið á sig við að 

ná tengslum við foreldra og halda þeim upplýstum finna þeir fyrir áhugaleysi 

þeirra á starfinu eins og kemur fram bæði í þessum niðurstöðum og í 

rannsókn Bryndísar Garðarsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2007). Áhugi 

foreldra á faglegu starfi leikskólans virðist þó vera að aukast og finna leik-

skólakennarar fyrir talsverðri breytingu í þá veru síðustu árin.  

 Skortur á faglærðu og ófaglærðu starfsfólki ásamt tíðum starfsmanna-

skiptum gera faglegt starf með börnunum erfiðara. Slíkt viðhorf var áberandi 

í viðtölum sem voru tekin árið 2006. Þótt enn vanti faglært starfsfólk inn á 

leikskólana þá kom þessi umræða ekki fram í viðtölunum sem tekin voru 

vorið 2009 enda breytt þjóðfélagsástand. 

 Leikskólakennarar virðast leggja sig fram um að stuðla að góðum 

samskiptum, ekki síst þeim óformlegu, og telja þeir foreldra leita í vaxandi 

mæli eftir stuðningi og ráðgjöf frá leikskólakennurum. Ástæðurnar megi rekja 

til þess að foreldrar hafi aukna trú á fagþekkingu þeirra en einnig að það gæti 

meira óöryggis hjá foreldrum varðandi uppeldi barna. Í viðtölum við 

leikskólakennarar kemur fram að þeir virðast mjög vakandi fyrir því að 

nálgast foreldra á jafnréttisgrundvelli þó svo að þeir líti á sig sem sérfræðinga 

á sínu sviði samanber rannsókn Jónínu Sæmundsdóttur og Sólveigar 

Karvelsdóttur (2009). Leikskólakennarar virðast vera í lykilhlutverki við að 

veita fyrstu ráðgjöf til foreldra. Þá er stuðningur þeirra við foreldra af 

erlendum uppruna mikill og í gegnum tengsl sín við þá og margs konar 

leiðbeiningar auðvelda þeir þessum foreldrum aðgang að íslensku samfélagi.  

Meðal þess sem hefur breyst í starfi leikskólakennara er að kröfur til 

þeirra hafa aukist bæði frá foreldrum og yfirboðurum. Ráðgjöf til foreldra 

almennt virðist vera meiri og stuðningur leikskólakennara við foreldra af 
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erlendum uppruna er nokkuð sem vekur athygli. Það síðastnefnda er þáttur 

sem ástæða væri til að rannsaka nánar.  
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Þátttökuaðlögun – nýtt aðlögunarform í 
leikskóla 

 
Kristín Dýrfjörð 

 

Þegar barn byrjar í leikskóla eru það tímamót í lífi bæði þess og foreldranna. 

Í mörgum tilfellum eru börnin að mæta hinu opinbera umhverfi í fyrsta sinn, 

samtímis sem foreldrar eru að treysta samfélaginu fyrir ákveðnum hluta 

uppeldisins. Fyrir margar fjölskyldur eru þetta tímamót sem krefjast breytinga 

á högum þeirra og valda streitu. Til að auðvelda aðallega börnum en líka 

foreldrum og starfsfólki umskiptin, hefur í gegnum tíðina tíðkast að setja upp 

sérstakt skipulag í leikskólum, sem gengur undir nafninu aðlögun. Aðlögun á 

Íslandi hefur lengst af verið byggð á fyrirmynd frá Norðurlöndunum og 

bækur þaðan notaðar sem stuðningur við kennslu (t.d. Andersen og 

Rasmussen, 1996; Niss, 1989; Sträng og Persson, 2003). Hugmyndafræðilega 

byggist núverandi aðlögun á svonefndum tengslakenningum, sem byggjast 

annarsvegar á kenningum John Bolwby um aðskilnaðarkvíða og seinna 

rannsóknum og útfærslu Mary Ainsworth á kenningum hans. Samkvæmt 

þeim upplifa börn kvíða við aðskilnað frá foreldrum og bregðast sum sterkt 

við ókunnugum og ókunnugum aðstæðum. Í ljósi þessara kenninga er talið 

að það geti haft slæmar afleiðingar fyrir tilfinningaþroska barnsins og 

möguleika til náms ef þessi aðskilnaður er of snarpur (Goldschimied og 

Jackson, 1994).Viðfangsefni greinarinnar er að kynna fyrstu niðurstöðu 

eigindlegar rannsóknar á nýrri nálgun við aðlögun barna í leikskólum.     

Það einkennir núverandi aðlögun að athyglin beinist fyrst og fremst að 

börnunum, henni er ætlað að létta þeim aðskilnaðinn. Aðlögunin byggist á 

sýn á barnið sem hjálparlaust og veikburða. Hún byggist á þeirri trú að ef 

barnið og foreldrarnir fá góðan tíma til að venjast lífinu í leikskólanum valdi 

aðskilnaðurinn litlu sem engu áfalli. Börnin kynnast starfsfólkinu smá saman 

og traust skapast milli þeirra. Hin síðari ár hefur jafnframt verið lögð áhersla 

á að eitt markmið aðlögunar sé að foreldrum gefist tækifæri til að kynnast 

starfsfólki og treysta því (Sträng og Persson, 2003).  

Dalli (2002) telur það einföldun á því sem á sér stað í aðlögunarferlinu að 

horfa fyrst og fremst á aðskilnaðinn og áhrif hans. Aðlögun sé mun flóknara 
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ferli og fleira sem eigi sér stað t.d. varðandi samskipti. Dahlberg, Moss og 

Pence (1999) eru fulltrúar póstmódern hugmyndafræði innan leikskóla-

fræðanna. Þau telja að leikskólinn eigi ekki að vera staðgengill heimilisins og 

starfsfólk þar af leiðandi ekki staðgenglar foreldra. Að þeirra mati er 

leikskólinn samfélag þar sem fullorðnir og börn byggja upp þekkingu saman, 

staður námstækifæra. Barnið er ekki valdalaust né skoðanalaust peð heldur 

tekur það virkan þátt í að móta umhverfi sitt og þekkingu. Í þeim anda er hin 

nýja aðlögun sem ég vel að nefna þátttökuaðlögun. Hún byggist á því að ekki 

sé verið að venja barnið við að vera skilið eftir í leikskólanum, heldur að þar sé 

það að læra að vera í nýjum aðstæðum. Í aðlöguninni er barnið (og foreldrar) að 

læra á umhverfið og þau tækifæri sem þar bjóðast til náms.  

Moss (2007) telur að leikskólakennarar verði að nota þekkingu sína á 

lýðræði til að meta áhrif þess sem á sér stað innan leikskólans. Það er meta 

áhrif þess ekki bara hér og nú heldur á samfélagið til lengri tíma. Í framhaldi 

þeirrar skoðunar beri þeim skylda til að taka ákvarðanir um starf og 

starfshætti sem stuðli að jöfnuði og réttlátu þjóðfélagi. Meðal ákvarðanna 

sem leikskólakennarar verða að taka er sýn sem þeir ætla að byggja starfið á 

og hvernig þeir telja sig geta hrint henni í framkvæmd. Þátttökuaðlögun 

byggist á þeirri sýn að barnið sé virkur þátttakandi í eigin námi og búi yfir 

getu til að móta og hafa áhrif á eigið líf. Í ljósi þessa mætti færa fyrir því rök 

að þáttökuaðlögun sé líkleg til að stuðla að virkni foreldra og barna og leiða 

af sér lýðræðislegri starfshætti í leikskólum.  

Form aðlögunar 

Til að skilja betur muninn á milli nýja aðlögunarformsins og þess gamla er 

nauðsynlegt að þekkja bæði formin. Skipulag hefðbundinnar aðlögunar er 

gjarnan sett upp á þann hátt að barnið kemur í leikskólann með foreldrum og 

stoppar stutt við fyrsta daginn. Næstu daga eru foreldrar með barninu en 

bregða sér frá, fyrst stutt en síðan er tíminn lengdur smátt og smátt. 

Aðlögunarferlið tekur gjarnan frá viku til tíu daga. Stundum eru fleiri en eitt 

barn í aðlögun samtímis. Það getur tekið töluverðan tíma, allt að nokkrar 

vikur að aðlaga börn á heila deild í leikskóla. Ekki er talið æskilegt að aðlögun 

barna á yngstu deild sé of þétt. Þau börn sem eru fyrst í aðlögun eru talin 

viðkvæm fyrir ytri áreitum m.a.gráturs. Afleiðingin getur verið að þegar nýtt 

barn byrjar að gráta verður það til þess að þau sem fyrir eru, gráta með. 

Grátur nýju barnanna er talinn rífa þunnt skæni ofan af tilfinningasárum 

þeirra.  
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     Í leikskólum hefur víða þróast ákveðið form fyrsta viðtals við foreldra 

Viðtalið fer fram á heimili barnsins. Ástæðan er að almennt er talið að 

foreldrar og börn séu örugg í eigin umhverfi og þannig gefist viðkomandi 

leikskólakennara betra tækifæri til að kynnast foreldrum og börnum (Driscoll 

og Rudge, 2005). Á mörgum stöðum tengjast heimsóknir við kerfi 

lykilpersóna sem hefur þróast frá hugmyndum Goldschmied og Jackson 

(1994). Kerfi sem byggir á því að hverju barni er úthlutaður lykilstarfsmaður 

sem sér m.a. um aðlögun barnsins. Hver lykilpersóna ber ábyrgð á velferð, 

samskiptum og námi nokkur barna og er sá aðili sem foreldrar koma til með 

að hafa samskipti við.  

Samkvæmt Mantovani (2001) fóru leikskólakennarar í Reggio Emilia að 

velta fyrir sér nýjum aðferðum við aðlögun barna í kjölfar þess að þeir 

höfnuðu að vera staðgenglar mæðra, hlutverk sem þeim fannst þeir fastir í. 

Þeir vildu skapa aðstæður þar sem börn og foreldrar kynntust nýju umhverfi 

og nýju fólki. Aðstæður sem styddu við nám og þekkingarleit. Í framhaldinu 

hófst umræða um að aðlaga hóp barna og foreldra að leikskólanum, á þann 

hátt að foreldrar og börn lærðu á leikskólann saman og uppgötvuðu þannig 

bæði skipulag og námstækifæri. Þessi umræða barst til Svíþjóðar þar sem 

margir leikskólar sem starfa í anda Reggio Emilia ákváðu að taka upp 

þátttökuaðlögun. Í Svíþjóð hefur þróunin orðið sú að tiltekinn dagur er 

upphafsdagur leikskólans og þann dag mæta foreldrar og börn sem eiga að 

byrja á sömu deild, saman í leikskólann. Nokkrum dögum áður er fundað 

með foreldrum og þeim sagt frá því sem framundan er. Foreldrar eru með 

börnunum í þrjá daga frá níu til þrjú. Sumir skólar fara þá leið að foreldrar 

mæta með börnin milli hálf tíu og hálf tólf fyrsta daginn en næsta dag allan 

daginn. Foreldrarnir eru inni á deild með börnum allan tímann (nema þegar 

þau sofa). Foreldrar sinna eigin börnum, skipta á þeim, gefa þeim að borða, 

leika með þeim og eru til staðar. Starfsfólkið tekur að sjálfsögðu líka þátt, 

skipuleggur daginn, deilir út verkefnum (og skráir). En á fjórða degi koma 

börnin um morguninn, kveðja foreldrana og eru svo allan daginn. Einstaka 

börn hafa foreldra sína fjóra daga en reynslan sýnir að þau eru fá (Björkman, 

2003; Sundström, 2009). 

Þátttökuaðlögun byggir meðal annars á þeirri trú að öruggir foreldrar 

smiti eigin öryggiskennd yfir til barna sinna. Með því að foreldrar séu fullir 

þátttakendur frá fyrsta degi öðlast þeir öryggi um dagskipulagið og það sem á 

sér stað í leikskólanum, þeir sjái starfsfólk í verki. Hún hafnar þeirri sýn að 

börn séu valdalaus og hjálparvana. Það er jafnframt talinn kostur við nýja 

formið að foreldrar tengjast og milli þeirra skapast oft vinskapur.  
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Rannsóknin 

Fyrsta umfjöllunin um hina nýju aðlögun hérlendis var bloggfærsla á 

bloggsíðu minni í byrjun september 2008 (Kristín Dýrfjörð, 2008). Hjá leik-

skólakennurunum kom fram að margir höfðu lesið um aðlögunina þar, fyrst 

sjálfir eða eftir ábendingu frá stjórnendum. Í mars 2009 opnaði leikskólinn 

Aðalþing og þar var ákveðið að beita þátttökuaðlögun. Þegar leikskólinn 

auglýsti fyrirlestur um hvernig hefði gengið hjá þeim í maí 2009 sendu 

fjölmargir leikskólar fulltrúa. Sjálf fylgdist ég með aðlöguninni í Aðalþingi frá 

upphafi. Þegar ljóst var að allnokkrir leikskólar ætluðu sér að fara þessa leið 

ákvað ég að fylgja því eftir. Ég tel mikilvægt að kortleggja hvernig 

leikskólarnir framfylgja aðlöguninni og laga hana að starfi hvers leikskóla. 

Hverjir væru taldir kostir hennar og gallar. Mér lék hugur á að vita viðbrögð 

annarra starfsmanna gagnvart henni sem og foreldra. Í þessari lotu ræddi ég 

að mestu við deildarstjóra. Í næstu lotu er ætlunin að kanna hvernig foreldrar 

upplifðu aðlögunina.  

Sá hluti rannsóknarinnar sem hér er kynntur er byggður á viðtölum við 

deildarstjóra á yngstu deildum sex leikskóla sem völdu leið þátttökuaðlögunar 

haustið 2009. Leikskólarnir eru, Aðalþing í Kópavogi, Bjarmi í Hafnarfirði, 

Bakkaborg og Gullbaugur í Reykjavík, Holt í Reykjanesbæ og Iðavöllur á 

Akureyri. Tveir leikskólar í viðbót, ákváðu að fylgja aðferðinni að nokkru 

leyti en ekki að fara alla leið. Ég valdi í þessari umferð að taka þá ekki með. 

Fimm af þeim sex leikskólum sem tóku þátt aðhyllast starf í anda Reggio 

Emilia. Viðtölin voru tekin í byrjun september 2009 eða um það leyti sem 

síðustu hóparnir í hverjum leikskóla voru að ljúka aðlögun. Ætlunin er að 

ræða við leikskólakennarana aftur þegar lengra er liðið frá aðlöguninni. 

Viðtölin voru hljóðrituð, afrituð og kóðuð. Kóðunin fylgdi að hluta þeim 

þemum sem fram komu í spurningunum. En þau eru, frumkvæði og hindranir, 

fyrirkomulag, nánd, öryggi, álag og að snúa við. 

Niðurstöður 

Frumkvæði og hindranir 

Hægt er að skipta leikskólunum í tvennt, annarsvegar skóla þar sem 

stjórnendur áttu frumkvæði að því að þessi leið var valin og hinsvegar skóla 

þar sem deildarstjórar á yngstu deildum höfðu heyrt af aðferðinni og vildu fá 

að prufa. Þeir stjórnendur sem áttu frumkvæðið lögðu frá upphafi mikla 

áherslu á að fá deildarstjórana með og í framhaldi af því annað starfsfólk. 



Þátttökuaðlögun 685 
 

  

Þeir deildarstjórar sem áttu frumkvæðið sögðust allir hafa byrjað á að ræða 

við leikskólastjóra og mætt miklum áhuga þar.  

Hins vegar mættu flestir þeirra tortryggni hjá samstarfsfólki sínu og þurft 

að hafa heilmikið fyrir að sannfæra það um að prófa þessa leið. „Starfsfólkið 

það var stressað, að hafa foreldrana inn á sér allan daginn., þær voru 

stressaðar―, sagði einn deildarstjórinn. En henni fannst það breytast strax 

eftir fyrsta daginn. Almennt sögðu deildarstjórarnir foreldra jákvæða, ungu 

foreldrarnir „þeir þekkja ekkert annað―, en í nokkrum tilfellum kom í ljós að 

leikskólakennarar í foreldrahópnum voru áhyggjufullir yfir þessu nýja að-

lögunarformi. Afstaða þeirra breyttist þó strax á öðrum degi.  

Einn deildarstjórinn sagði frá starfsmanni sem sagðist í fyrsta sinn á 

sínum starfsferli hafa kviðið fyrir aðlöguninni, aðallega því að „hafa foreldra 

yfir sér allan daginn―, en eftir fyrsta daginn var það viðhorf breytt. „Kvíðinn 

farinn og hún náði að kynnast foreldrum á annan hátt en áður―.  

Fyrirkomulag 

Nokkuð var mismunandi hvernig leikskólarnir útfærðu aðlögunardagana. 

Flestir höfðu fund fyrr í sumar (2009) þar sem aðlögunin var kynnt fyrir 

foreldrum sem fengu svo send bréf þegar nær dró þar sem fjallað var um 

skipulag aðlögunardaganna með ýmsum hagnýtum upplýsingum.. Í fjórum 

leikskólum var hádegið á meðan börnin sváfu nýtt til að funda með 

foreldrum um leikskólastarfið. Þar var stefna og vetrarstarf leikskólanna 

kynnt og foreldrar fengu svör við ýmsum knýjandi spurningum. Algengast 

var að stjórnendur leikskólanna héldu utan um þessa fundi en á einum stað 

gerði deildarstjórinn það. Á öðrum stað sagði deildarstjóri að sennilega væri 

gott eftir á að hyggja að vera með á fyrri fundinum. Hún upplifði að þá væri 

mikið spurt um ýmis hagnýt atriði sem síðan þyrfti að deila til hennar. Eftir á 

sá hún ýmsa kosti við að vera þátttakandi. Í einum leikskólanna hafa 

heimsóknir heim til barnanna tíðkast og þar var ákveðið að leggja þær ekki 

af. Í heimsóknunum er farið yfir ýmis hagnýt atriði og starfið kynnt. Því taldi 

starfsfólkið ekki nauðsynlegt að hafa jafnframt fundi. 
Tveir skólar fóru þá leið að foreldrar og börn voru til hádegis fyrsta 

daginn og til þrjú næstu tvo daga. Í hinum skólunum voru foreldrar allan 

daginn til að byrja með en fóru heim fyrir hádegismat þriðja daginn og komu 

um það leyti sem börnin vöknuðu. Starfsfólkið leiddi starfið þessa þrjá daga, 

hélt uppi venjulegu dagskipulagi en foreldrar sinntu börnum sínum. Sem 

dæmi leiddi starfsfólk söngstund, börnunum var skipt í hópa, farið út og 

fleira. Reynt var að haga deginum líkast því sem venjubundinn leikskóladagur 

lítur út. Flestir deildarstjórarnir reyndu að skipuleggja dagana mjög vel og láta 



686 Menntarannsóknir Kristín Dýrfjörð 

 

  

foreldrana hafa skipulagið fyrirfram. Þeim fannst það skipta miklu máli og 

gera foreldrana öruggari.  

Á flestum stöðum reyndi starfsfólkið að nýta tímann til að skrá ýmsar 

hagnýtar upplýsingar í stílabækur og taka myndir af börnum og foreldrum 

þessa fyrstu daga. Einum deildarstjóranum fannst erfitt að skrifa í stílabækur 

þegar foreldrarnir voru viðstaddir en nýtti í staðinn tækifæri þegar þeir 

brugðu sér út af deildinni. Á þeim leikskóla fundaði starfsfólk stuttlega eftir 

hvern dag og ræddi um upplifun sína og þær upplýsingar sem fram komu um 

einstaka barn. Á öðrum stað höfðu foreldrar fengið senda heim bók um 

barnið til að fylla út, þar sem fram koma ýmsar hagnýtar upplýsingar. 

Deildarstjórinn ákvað að láta það duga enda fannst henni nóg að gera við að 

halda utan um aðlögunina, börn, foreldra og starfsfólk.  

Algengast var að tvískipta aðlöguninni. Yfirleitt voru sjö til níu börn 

samtímis í aðlögun á deild. Einn deildarstjórinn sem þurfti heilmikið að hafa 

fyrir sannfæra samstarfsfólk sitt um að reyna aðferðina hefur þegar ákveðið í 

samráði við sitt fólk að öll börnin byrji samdægurs á næsta ári.  

Þar sem aðlögunin var tvískipt liðu um 2 til 3 vikur milli inntökudaga. Á 

einum stað þar sem tvær vikur liðu fannst deildarstjóranum það of stuttur 

tími, sérstaklega var það bagalegt þar sem nokkur börn úr fyrri aðlöguninni 

veiktust strax við við lok aðlögunar og voru í raun að koma aftur í aðlögun 

þegar seinni aðlögunin var í fullum gangi. Deildarstjórinn taldi minni hættu á 

að slíkt truflaði ef lengra liði á milli inntökudaga.  

Nokkrir deildarstjóranna höfðu áhyggjur af viðbrögðum þeirra barna sem 

fyrst voru aðlöguð við komu nýrra barna og sérstaklega foreldranna inn á 

deild. Hinsvegar kom í ljós að það var hvergi vandamál.  

Nánd 

Almennt töldu deildarstjórarnir að meiri nánd við foreldrana næðist með 

þátttökuaðlöguninni. „Þeir væru ekki í hlutverki gesta―, eins og einn deildar-

stjórinn orðaði það, „þeir væru heimavanir í leikskólanum―. Annar deildar-

stjóri sagðist ekki upplifa samskipti við foreldra eins feimin og þvinguð við 

þessa aðlögun. Foreldrar væru vissari um hvað þeir ættu að gera. „Foreldrar 

sjá líka daginn eins og hann er―, sagði einn deildarstjórinn, „þeir koma ekki 

og spyrja hvernig hefur dagurinn gengið og við segjum vel, svo detta þeir inn 

rétt fyrir ellefu og allir eru að gráta ... núna vita þeir að það getur verið 

eðlilegt, börnin eru misjafnlega upplögð, alveg eins og heima―.  

„Mér finnst ég þekkja foreldrana betur― sagði einn deildarstjórinn, „þeir 

eru óþvingaðri við að leita til mín, hringja og svoleiðis―. Þessi deildarstjóri 

hafði áður reynt aðlögun með heimsóknum heim. Þegar hún bar það saman 
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fannst henni hún ná betur til foreldranna, vera óþvingaðri gangvart þeim og 

þekkja bæði þá og börnin betur. „Þegar maður sest niður með 

foreldrahópnum skapast öðruvísi samræður, einn byrjar að spyrja og svo 

spilast það áfram―. „Það er meira að þeir setjist niður og rabbi saman eins og 

þeir þekkist ... þeir eru líka meira að spjalla hér í fataklefanum núna―, sagði 

annar deildarstjóri. Deildarstjórunum fannst líka samskipti milli foreldra í 

fataklefa, á bílastæðinu og í garðinum vera óþvingaðri, það ríkti meiri sam-

kennd í þeirra hópi en þeir hafa áður séð við upphaf leikskólagöngu. 

Einum deildarstjóranum finnst það líka kostur að reyndin er að börnin 

velja sér starfsmann til að tengjast. Flestir ræddu um að börnin ættu auðvelt 

með að tengjast og leituðu til jafnt til starfsfólks. Sumir leikskólanna hafa 

ákveðið að halda í lykilpersónukerfið, þannig að viðkomandi veitir barninu 

sérstaka athygli meðan á aðlögun stendur og ber á því ábyrgð til framtíðar.  

Öryggi 

Deildarstjórunum finnst börnin öruggari í þessari aðlögun, „þau eru ekki 

alltaf að leita að foreldrunum―. Aðlögunin er ekki eins slitrótt og hún virkar 

meira eins og heild. Einn deildarstjórinn orðaði það svo „að áður hefðu 

börnin farið að fylgjast með hurðinni eftir ákveðinn tíma, þau eru endalaust 

að athuga hvort mamma sé ekki að koma―. Innbyggða klukkan sagði þeim að 

nú væri tíminn liðinn og þau voru orðin vön því að mamma væri að koma og 

fara. En þetta sé breytt. Börnin venjast strax frá upphafi að vera góðan tíma í 

leikskólanum. Öllum deildarstjórunum fannst umtalsvert hvað börnin 

virkuðu örugg á fjórða degi. Þeim fannst almennt lítið um bakslag hjá börn-

unum. Auðvitað væri alltaf eitt og eitt sem þyrfti lengri tíma en þá væri bara 

að veita hann.  

Mjög algengt var að báðir foreldrarnir tækju þátt í aðlöguninni. Stundum 

voru báðir samtímis, en stundum skiptust þeir á. Þar sem annað foreldrið var 

með barninu allan tímann gat það verið hvort sem er móðir eða faðir.  

Minna álag 

„Ég gat ekki hugsað mér að vera allt haustið að aðlaga― sagði einn 

deildarstjórinn. Honum fannst það jákvætt að foreldrar fái að kynnast 

deginum með börnunum sínum, viti hvað er verið að gera í leikskólanum. Í 

einum leikskólanum byrjuðu óvenju mörg ný börn í fyrrahaust. „Við vorum 

til jóla að aðlaga, núna stefnum við á að byrja með allt vetrarstarf í næstu 

viku― (miðjan september 2009). „Álagið á alla, börn, starfsfólk og foreldra er 

mun minna―. Flestir deildarstjórarnir sögðu frá því að annað fólk í húsinu 

hefði á orði að minna væri um grátur en áður. Sérstaklega var það 



688 Menntarannsóknir Kristín Dýrfjörð 

 

  

eftirtektarvert eftir að foreldrarnir fóru fjórða daginn. Reynslan er að börnin 

koma almennt glöð og kveðja sína foreldra. „Eru þetta annarskonar börn en 

áður― sagðist deildarstjóri hafa heyrt í leikskólanum, „þau gráta ekki―.  

Að snúa við 

„Ég skil ekki hvers vegna okkur hefur ekki dottið í hug að þróa aðlögunina 

fyrr, við höfum skoðað allt annað, en aðlögunin hefur verið næstum heilög.― 

Enginn deildarstjóri vildi snúa til baka. Fólk sagðist almennt fara betur 

stemmt inn í veturinn en oft áður. „Það tekur á sálina að hlusta á barnagrát í 

fleiri vikur ... Við höfum miklu meiri orku núna.―  

Umræður 

Það á eftir að koma í ljós hvort þátttökuaðlögun á eftir að festa rætur hér á 

Íslandi. Athyglisvert er að þeir skólar sem eru tilbúnir til prófa eru flestir 

leikskólar sem starfa í anda Reggio Emilia. Hluti þeirrar hugmyndafræði er 

sýn til barna sem byggist á að barnið er hæfileikaríkt og getumikið og trú á 

mikilvægi raunverulegs samstarfs við foreldra. Það má ef til vill halda því 

fram með nokkrum rökum að hefðbundin aðlögun byggi á vantrú á bæði 

foreldrum og börnum. Þar hafi fólk fyrirfram gefið sér að börnin ættu í 

vandkvæðum með að kynnast nýju fólki og umhverfi. Með orðræðunni hafi 

foreldrar verið búnir undir það versta (t.d. að ef aðlögun gangi of vel megi 

búast við slæmu bakslagi seinna). Hinsvegar er orðræða þátttökuaðlögunnar 

sett fram með jákvæðum formerkjum. Hún byggist á því að barninu bjóðast 

spennandi tækifæri til að læra í nýju umhverfi, fyrst með foreldrum seinna án 

þeirra. Margt af því sem kom fram í orðum leikskólakennarana virðist styðja 

þetta viðhorf. Þeir ræða um öryggi, nánd, að þeir hafi náð að kynnast 

foreldrum og svo framvegis.  

Annað einkenni Reggio Emila hugmyndafræðinnar er áhersla á lýðræði og 

samvinnu. Nú má velta fyrir sér hvort að með því að stíga þetta skref séu 

leikskólarnir tilbúnari til að hlusta á foreldra og fá þá til samstarfs inn í 

leikskólanum. Eins og fram kom voru áhyggjur starfsfólks víða þær að það 

að hafa foreldrana inni á deild, leiddi til þess að starfsfólk yrði þvingaðra og 

ætti erfitt með að sinna starfinu, en jafnframt að það viðhorf breyttist með 

reynslunni. Að hluta til má væntanlega rekja viðhorf starfsfólksins til þess að 

hingað til hefur hlutverk foreldranna verið óskilgreint, þegar þeir eru í 

heimsókn. Í þátttökuaðlöguninni er hlutverk foreldra hinsvegar vel skilgreint. 

Jafnframt er vert að velta fyrir sér viðhorfinu í sjálfu sér og hversu algengt 
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það er og hvort það hafi fram að þessu í raun verið hindrun í samstarfi við 

foreldra. Því til stuðnings má benda á viðhorf til foreldra sem kom fram í 

rannsókn þeirra Hrannar Pálmadóttur og Þórdísar Þórðardóttur (2007) um 

uppeldissýn á meðal starfsfólk leikskóla, þar sem hægt er að lesa út ákveðna 

gagnrýni á foreldra.  

Kostirnir við þáttökuaðlögunina virðast vera nokkrir og má nefna, styttri 

heildaraðlögunartíma, vetrarstarf getur hafist fyrr og það er ekki síst kostur 

að börn og foreldrar virðast vera óþvingaðri. Forvitnilegt verður að fylgja 

aðlögunarferlinu eftir, í fyrsta lagi að kanna viðhorf foreldra til þess og í öðru 

lagi að skoða t.d. hvort þessir foreldrar eru líklegri til að taka virkan þátt í 

foreldrasamstarfi leikskólanna. Að með meðvitaðri ákvörðun um breytta 

starfshætti hafi leikskólakennarar styrkt leikskólann af sjónarhóli lýðræðis.  
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Leiðsögn – leið til starfsþroska 
 

María Steingrímsdóttir  
Anna Þóra Baldursdóttir 

 

Kveikjan að þeirri rannsókn sem hér er kynnt er rannsókn annars höfunda, 

Maríu Steingrímsdóttur (2005, 2007) þar sem hún fylgdist með nýbraut-

skráðum grunnskólakennurum á fyrsta starfsári þeirra við kennslu. Nýju 

kennurunum fannst starf þeirra sem leiðsögðu þeim mjög ómarkvisst og 

óskilgreint og lítill sem enginn tími ætlaður þeim til þess að sinna 

leiðsagnarhlutverkinu. Nýju kennararnir kölluðu þess vegna mjög eftir meiri 

og markvissari leiðsögn. Í kjölfarið vaknaði áhugi á því að skoða 

leiðsagnarhlutverkið frá sjónarhóli leiðsagnarkennara, hvernig það er 

skilgreint og hvaða áhrif það hugsanlega hefur á starf kennara sem gegna því. 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort og þá hvernig leiðsagnar-

hlutverkið hefur áhrif á starfsþroska leiðsagnarkennara og hvort þeir telja 

ávinning af því að gegna hlutverkinu og hver sá ávinningur þá er. Jafnframt 

er kannað hvort og hvaða hindranir verða á vegi þeirra í leiðsagnar-

hlutverkinu og hvaða þjálfun og fræðslu þeir telja sig þurfa til þess að sinna 

því. Horft er til þess hvort það að taka kennaranema í vettvangsnám og 

æfingakennslu sé tækifæri fyrir skólana. Hvort slíkt efli starfsfólkið og sé því 

eftirsóknarvert fyrir skólasamfélagið í heild, til starfsþróunar kennarahópsins 

sem og leið til aukins starfsþroska einstakra kennara.  

Í þessari umfjöllun er aðeins greint frá hluta niðurstaðna rannsóknarinnar. 

Einkum er fjallað um þann ávinning sem kennara telja sig hafa af því að 

gegna leiðsagnarhlutverkinu og hvort þeir telji það hafa áhrif á starfsþroska 

þeirra og faglegt sjálfstraust. 

Starfsþroski kennara 

Í rannsókninni er gengið út frá þeim skilningi á orðinu leiðsagnarkennari að 

um sé að ræða kennara sem hefur færni og reynslu í starfi og leiðsagnar-

hlutverk felist í því að taka að sér kennaranema í vettvangsnám eða kennara 

sem er að hefja kennarastarf, veita þeim leiðsögn, aðstoð og stuðning til að 
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öðlast frekari færni sem leiðir til starfsþroska (Podsen og Danmark 2007). 

Þessi skilgreining virðist falla vel að þeim skilningi sem viðtekinn er í íslensku 

skólastarfi. 

Stuðst er við skýringar Rúnars Sigþórssonar o.fl. (1996) á því hvað átt er 

við þegar talað er um starfsþroska kennara: 

 
„[Þegar hann] sem einstaklingur, leitast sífellt við að þróa eigin starfshætti með 
það fyrir augum að þjóna betur hagsmunum nemenda. Það getur hann gert án 
þess að unnið sé eftir sérstakri stefnu um starfsþróun eða gerðar skipulegar 
áætlanir um hana í skólanum sem hann starfar við― (bls. 67).  

 

Hér er því gengið út frá því að starfsþroskahugtakið sé notað um færni, 

skilning og framfarir einstaklings án fyrirfram skipulagðra áætlana af skólans 

hálfu um að auka starfshæfni alls kennarahópsins eða einstakra kennara.  

Fullan (2001) segir að starfsþroski sé öll formleg og óformleg náms-

reynsla. Í ljósi þess felst starfsþroskinn í þeirri þekkingu sem kennarar öðlast 

með reynslu í daglegu starfi, með nemendum, í samstarfi við aðra kennara, 

með ígrundun á eigið starf og með frekara námi. Þessi reynsla býr með 

kennurum en er oft aðeins huglæg, er dulin þekking (tacit knowledge), og þeim 

gengur erfiðlega að koma henni í orð (Jóhannesson, 2004). Hér er átt við þá 

þekkingu sem er kennurum ómeðvituð en býr innra með þeim og þeir grípa 

til við margar þær ákvarðanir og athafnir sem þeir taka og beita í starfi sínu.  

Schön (1996) kallar þessa duldu þekkingu kennara vitneskju í starfi 

(knowing in action) og hann segir kennarann sjálfan hluta af þeim aðstæðum 

sem hafa áhrif á nemendur í skólastofunni. Hann hafi áhrif á samspil 

nemenda innbyrðis og einnig á samskipti nemenda og kennarans. Hann segir 

ennfremur að það sé ekki fyrr en eftir að kennslustund lýkur sem kennara 

gefst tóm til að ígrunda hvort hann hefur brugðist rétt við aðstæðum 

(knowing on action) og þá fær hann tækifæri til þess að meta það sem fram fór. 

Sánchez, Rosales og Canedo (1999) og Ethell og Mcmeniman (2000) telja 

mikilvægt að gera þessa duldu þekkingu kennarans sýnilega, með öðrum 

orðum að fá kennara til að koma orðum að þessari þekkingu sinni. Með því 

er talið að þeir öðlist meiri styrk og öryggi sem fagmenn.  

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) telur að mikilvægur hluti þess að þroskast 

í starfi sé að leitast við að skoða sjálfan sig sífellt, meta það sem fram fer í 

kennslunni með það í huga að bæta sig sem kennari til hagsbóta fyrir 

nemendur. Framsækinn kennari telur sig aldrei fullnuma í starfi. Þetta þýðir 

m.a. að hann þarf að vera rannsakandi í sínu eigin starfi og líta í eiginn barm. 
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Þess vegna þarf kennarinn að spyrja sig lykilspurninga reglulega. Spurninga 

eins og hvað hann ætli að kenna, hvernig hann ætli að kenna námsefnið, 

hvers vegna námsefnið sé mikilvægt og hvað megi gera betur. Ígrundun telur 

Sigrún mjög mikilvægan þátt í starfi kennarans, hvort sem hann ígrundar 

með sjálfum sér eða með öðrum þar sem hún leiðir til þess að kennarinn 

hugsar um starf sitt og leggur sig fram um að orða hugmyndir sínar. Þannig 

telur Sigrún að kennarinn eflist í starfi og verði öruggari í kennslu sinni bæði 

gagnvart sjálfum sér, nemendum, samstarfsfélögum og foreldrum. Með 

slíkum vinnubrögðum er talið að færni kennara aukist og nemendur fái þá 

væntanlega betri kennslu. 

Bandura (1994) setur fram fjórar skilgreiningar á því hvernig faglegt 

sjálfstraust hefur áhrif á einstakling; a) tilfinningalega líðan hans, b) hugsun 

hans, c) örvun hans til framkvæmda og d) hvernig hann telur frammistöðu 

sína verða. Með faglegu sjálfstrausti á Bandura (1997) við mat einstaklingsins 

sjálfs á getu sinni til þess að inna af hendi ákveðin verkefni við tilgreindar 

aðstæður. Matið byggist á fjórum þáttum: Reynslu sem skapar leikni, góðum 

fyrirmyndum, sannfæringarkrafti annarra og innri upplýsingum, líkamlegum 

og tilfinningalegum. Woolfolk Hoy (2004) aðlagar kenningar Bandura 

sérstaklega að kennurum og er sammála Bandura um að faglegt sjálfstraust 

byggist á mati einstaklings á eigin getu, en leggur jafnframt áherslu á að 

aðeins er um mat einstaklingsins sjálfs að ræða en ekki annarra og að faglegt 

sjálfstraust getur breyst verði breyting í starfi kennarans. Þannig færist matið 

ekki endilega yfir á aðrar aðstæður. 

Darling-Hammond (2000) telur að fátt hafi meiri áhrif á námsárangur og 

gengi nemenda en vel menntaðir og hæfir kennarar. Það sem hér hefur verið 

greint frá um starfsþroska kennara og þróun faglegs sjálfstrausts þeirra er 

liður í því að efla þá og gera þá að hæfari kennurum.  

Aðferð 

Rannsóknin var viðtalsrannsókn þar sem eigindlegri aðferðafræði var beitt. 

Tekin voru hálfopin einstaklingsviðtöl þar sem gengið var út frá fyrirfram 

tilbúnum viðtalsramma. Markmiðsúrtak var notað með það fyrir augum að 

þátttakendur gefi mikilvægar upplýsingar í tengslum við tilgang rann-

sóknarinnar. Viðtölin voru tekin á tímabilinu janúar til mars 2009. Hvert 

viðtal tók um 45 mínútur til einnar klukkustundar. Þau voru afrituð og síðan 

þemagreind. 
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Viðmælendur, samtals 15 manns, voru leiðsagnarkennarar í grunnskólum 

sem hafa haft með höndum leiðsögn kennaranema frá kennaradeild 

Háskólans á Akureyri og Kennaraháskóla Íslands meðan þeir voru í vett-

vangsnámi og æfingakennslu úti í grunnskólum landsins. Nöfn kennaranna 

fengust með aðstoð og góðfúslegu leyfi viðkomandi stofnana. Við val 

viðmælenda voru sett þau viðmið að þeir hefðu minnst þriggja ára 

starfsreynslu sem leiðsagnarkennarar og hefðu haft nema í leiðsögn á sl. 

fimm árum. Fyrst voru allir sem uppfylltu þessi skilyrði valdir úr listum 

skólanna og síðan var valið úr þeim lista sem þá stóð eftir og réðu þá fyrst og 

fremst hagkvæmnissjónarmið valinu, einkum búseta viðmælenda. Við-

mælendur voru því kennarar sem kenna bæði norðan og sunnan heiða og úr 

mismunandi stórum skólum.  

Niðurstöður  

Hér eru dregnar saman helstu niðurstöður um viðhorf sem fram komu hjá 

leiðsagnarkennurum til hlutverksins og grein gerð fyrir þeim áhrifum sem 

þeir telja það að hafa leiðsögn kennaranema með höndum hafi haft á 

starfsþroska þeirra. Einnig er fjallað um hvort þeir telja sig hafa eflst í starfi 

og öðlast meira faglegt sjálfstraust.  

Viðmælendur eru allir mjög jákvæðir gagnvart leiðsagnarkennara-

hlutverkinu og eru mjög sammála í svörum sínum um marga þætti. Allir 

sögðust gegna þessu hlutverki sem viðbót við stöðu sína og að ekki væri um 

neinn afslátt af kennsluskyldu eða af öðrum starfsskyldum kennarastarfsins 

að ræða. En jafnframt voru þeir sammála um að það væri tímafrekt að sinna 

hlutverkinu og því gætu þeir jafnvel ekki sinnt því eins vel og þeir vildu.  

 
„…mér finnst bara svo gaman að fá inn nýtt fólk og kannski nýjar hugmyndir en 
mér finnst það hafa verið þannig í gegnum tíðina.― 

 

Þegar viðmælendur voru beðnir um að greina frá hver væri helsti ávinningur 

af því að vera í hlutverki leiðsagnarkennara voru svörin margvísleg en öll 

hníga þau í þá átt að ávinningur sé mikill og yfirskyggi það álag sem fylgir 

starfinu. Það kemur einnig fram hjá þeim að hlutverk leiðsagnarkennara er 

mjög misjafnt eftir því hversu áhugasamir nemarnir eru og hvort þeir taka 

leiðsögn vel. 
„…nemar eru náttúrulega ofboðslega misjafnir en þegar maður er með virkilega 
áhugasama nema þá er maður ekki síður bara sjálfur að læra en það er kannski 



Leiðsögn – leið til starfsþroska 695 
 

  

jafn erfitt þegar maður er með nema sem þarf að nánast að leiða hvert einasta 
skref―. 

 

Flestir viðmælenda segja að það að taka að sér hlutverk leiðsagnarkennara 

sé öflug leið til að afla sér sí- og endurmenntunar. Sú skoðun kom fram að 

kennaranemar á vettvangi beri með sér ferska strauma og nýja þekkingu sem 

þeir hafa aflað sér á skólabekk. Þannig sögðust kennararnir fá nýjar hug-

myndir og læra nýjar aðferðir sem þeir nýta í eigin kennslu.  

Þeir segja einnig að ekki leiki vafi á því að þeir leggi sig meira fram við 

undirbúning kennslunnar og í kennslunni sjálfri þegar þeir hafa nema í 

leiðsögn og þeir telja að þeirra eigin nemendur fái sennilega betri kennslu 

fyrir bragðið. Meirihluti viðmælenda telur sig gæta þess að nota fjölbreyttari 

kennsluaðferðir og einnig kemur fram hjá nokkrum að þegar þeir eru með 

kennaranema leggi þeir sig meira fram um að miða kennsluna við þarfir 

hvers og eins nemanda en þeir ef til vill gera ella. 

 
„…maður er náttúrulega meira vakandi fyrir því að nota mismunandi 
kennsluhætti og margbreytilegar kennsluaðferðir og maður þarf að útskýra allt, af 
hverju geri ég þetta svona og af hverju ekki hinsegin, færa rök fyrir því sem 
maður er að gera.―  

 

Og annar sagði: 

 
„Sko, bæði hvernig maður nálgast námsefnið og kemur því til skila, hvernig við 
tölum við nemendur, hvernig við erum í samskiptum, já ætli það sé ekki betri 
kennsla.― 

 

Hjá öllum viðmælendum kemur fram nauðsyn þess að ígrunda störf sín og 

geta fært rök fyrir því sem þeir eru að gera í kennslustundum. Fram kemur 

að þegar þeir þurfa að ígrunda kennslu sína með kennaranemunum segjast 

þeir fá nýja og stundum aðra sýn á það sem þeir eru að gera  

 
„Þeir koma stundum með nýjar hugmyndir, nýja sýn, horfa einhvern veginn frá 
öðrum sjónarhóli heldur en ég og það er svolítið spennandi, sko, og líka bara 
maður fær svona félagsskap inn í tímana. Það er svo gaman að geta allt í einu 
talað við einhvern um það sem maður var að gera, já dýpkar bæði mína kennslu 
og ég held líka þeirra nám þannig að þetta verður svolítið gagnkvæmt―. 

 

Og hjá öðrum kom fram: 
„…um leið og maður er með nema hjá sér þá er maður stanslaust með sjálfan sig 
í skoðun og kannski óhræddari við að skoða sjálfan sig.  Já og svo kemst það 
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kannski upp í vana. Þú þarft að standa frammi fyrir spurningum og öðru sko frá 
nemanum, þeir spyrja mig af hverju geri ég þetta svona og þá um leið þarf ég að 
spá í það af hverju geri ég þetta svona en ekki einhvern veginn öðru vísi.― 
 

Allir viðmælendur eru þeirrar skoðunar að allar þær umræður og spurningar 

sem fram fara á milli nema og leiðsagnarkennara séu mjög gagnlegar vegna 

þess að þar er tækifæri til þess að skiptast á skoðunum sem dýpka faglega 

sem hagnýta þætti starfsins,  

 
„…við þurfum ekki alltaf að vera sammála, við þurfum ekki einu sinni að enda 
með niðurstöðu en við höfum bara gott af því að heyra mismunandi sjónarmið 
og taka tillit til þeirra. Já, ég held að það sé ekki spurning og ég held það að þegar 
við erum að skoða aðra þá þurfum við að skoða okkur sjálf líka og þannig 
dýpkum við okkur faglega.― 

 

Fram kemur að meðal þess ávinnings sem viðmælendur telja sig hafa af því 

að gegna hlutverki leiðsagnarkennara er faglegt sjálfstraust sem felst í því að 

þeir vita betur hvað stendur á bak við það sem þeir eru að gera og þeir telja 

sig geta fært betri rök fyrir ákvörðunum sínum varðandi kennarastarfið, t.d. 

vali á kennsluaðferðum eða hvað hentar hverjum og einum nemanda. Það 

leiðir til þess, að þeirra mati, að þeim finnst þeir vera öruggari í samskiptum 

við nemendur, foreldra, samkennara og stjórnendur.  

 
„… þetta styrkir mann að því leytinu til að þegar þú ert búinn að vera að horfa 
gagnrýnið á sjálfan þig ef að þú vinnur eðlilega út úr þeirri gagnrýni þá finnst mér 
þú geta staðið kannski fastar og getur þá frekar tekið líka þátt á kennarastofunni í 
svona gagnrýnari umræðu―. 

 

Ennfremur kemur fram hjá meirihluta viðmælenda að með auknu 

sjálfstrausti telja þeir sig ánægðari í vinnunni sem hefur jákvæð áhrif á 

kennsluna og þar með líðan nemenda að þeirra mati. Aðspurðir um það 

hvort þeir telja sig hæfari kennara eftir að þeir fóru að sinna hlutverki leið-

sagnarkennara töldu allir svo vera. Eina aðalástæðuna segja þeir vera þá að 

þeir þurfa að ígrunda starf sitt með öðrum hætti en ella. Í samræðum þeirra 

við kennaranema verða þeir að koma orðum að ýmissi þeirri þekkingu og 

reynslu sem býr innra með þeim, einmitt að gera hina duldu þekkingu 

sýnilega. 
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Umræða og lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um að kennarar hafi 

umtalsverðan faglegan ávinning af því að hafa kennaranema í leiðsögn og að 

það virðist vera leið fyrir þá til aukins starfsþroska. Það er álit viðmælenda að 

þessi ávinningur náist m.a. fram með umræðum og samtölum við nemann. 

Kennarinn þarf að líta inn á við, rifja upp, spá í hlutina og afla sér frekari 

þekkingar til að geta veitt kennaranema fullnægjandi svör við spurningum og 

vangaveltum. Kennarinn kemst heldur ekki hjá því að orða þekkingu sína, 

koma hinni duldu þekkingu í orð sem Jóhannesson (2004) og Ethel og 

Mcmeniman (2000) segja að kennarar með nokkra starfsreynslu búi yfir og 

grípi til í starfi. Með því að sinna leiðsögn telja þátttakendur sig öðlast aukinn 

starfsþroska og fá góða endurmenntun sem leiðir til þess að þeir telja sig 

verða hæfari kennarar. Gagnvirkur ávinningur þeirra sem leiðsagnarinnar 

njóta og þeirra sem hana veita virðist koma skýrt fram. 

Það að taka að sér leiðsagnarhlutverk verður til þess að kennari kemst 

ekki hjá því að ígrunda eigin kennslu en Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) telur 

að sjálfsskoðun og mat á eigin starfi séu mikilvægir þættir til að þroskast í 

starfi. Að sinna leiðsagnarhlutverkinu kallar á skoðanaskipti við nemann og 

það hendir að þeir eru ekki sammála. Þegar kennarar þurfa að ígrunda 

kennslu sína með nemunum segjast þeir fá nýja og stundum aðra sýn á það 

sem þeir eru að gera og ennfremur telja þeir að kennslan verði betri, þ.e. þeir 

vinni markvissar, noti fjölbreyttari kennsluaðferðir og kennslan verði meira 

miðuð við hæfi hvers og eins. Þeir tala um faglegt öryggi sem felst í því að 

þeir vita betur hvað stendur á bak við það sem þeir eru að gera og þeir geta 

að eigin mati fært betri rök fyrir vali á kennsluaðferðum. Það leiðir til þess að 

þeim finnst þeir vera öruggari í samskiptum við nemendur, foreldra, 

samkennara og stjórnendur. Einnig er líklegt að kennaranemar krefji 

leiðsagnarkennara um svör við hinum aðskiljanlegustu atriðum sem varða 

kennsluna og uppeldis- og skólamál. Afstöðu sína til mála, kennsluaðferðir, 

skoðanir og viðhorf verður kennarinn því að ígrunda og orða til þess að geta 

staðið undir væntingum sem leiðsagnarkennari. Ethel og Mcmeniman (2000) 

komast að svipuðum niðurstöðum og hér koma fram þar sem þær telja að 

þegar kennarar vinna með kennaranemum fari oftlega fram mikil ígrundun 

og þá þurfi þeir að koma orðum að þekkingu sem þeir búa yfir og hafa ef til 

vill aldrei þurft að gera fyrr.   

Til þess að styrkja faglegt sjálfstraust nema er nauðsynlegt fyrir þá að hafa 

góðar og faglegar fyrirmyndir og leiðsagnarkennari sem er meðvitaður um 

hlutverk sitt gerir sér góða grein fyrir ábyrgð sinni hvað þetta varðar og það 
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leiðir væntanlega til þess að hann vandar sig í því augnamiði að sinna 

hlutverki sínu sem best. Til þess að svo megi verða þurfa skólar að skilgreina 

betur (María Steingrímsdóttir, 2005, 2007) hvað felst í starfi leiðsagnar-

kennarans vegna þess að rannsóknir sýna að því skýrari sem hlutverk kennara 

eru, þeim mun meira faglegt sjálfstraust hafa þeir (Valgerður Magnúsdóttir 

og Anna Þóra Baldursdóttir, 2008). Í samskiptum sínum við nema fær 

leiðsagnarkennarinn einnig endurgjöf á eigið starf og sé það jákvætt, styrkir 

það faglegt sjálfstraust hans ekki síður en faglegt sjálfstraust kennaranemans. 

Trausti Þorsteinsson (2002) segir að hinn samvirki fagmaður meti mikils 

faglegt samráð og samvinnu. Hann telur jafnframt að gagnrýnin umræða sem 

fram fer innan skólanna sé besta leiðin og auki ábyrgð í starfi. Faglegt 

sjálfstraust birtist hjá kennurunum í rannsókninni sem betri tilfinningaleg 

líðan, það hafði áhrif á hugsun þeirra segja þeir. Þeim finnst þeir vera 

jákvæðari gagnvart starfinu sem að örvar þá til framkvæmda og að prófa 

nýjar aðferðir, nýja hluti í kennslunni. Jafnframt kom fram hjá þeim að þeim 

finnst þeir verða duglegri við að meta hvernig þeir standa sig í kennara-

starfinu. Samræmist þetta vel kenningum Bandura (1994) um það hvernig 

faglegt sjálfstraust hefur áhrif á einstaklinginn. 

Sé litið til skilgreiningarinnar (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999) sem sett var 

fram í upphafi um starfsþroska og mikilvægi þess að læra í starfi, er það mat 

höfunda þessarar greinar að niðurstöður rannsóknarinnar falli vel að henni. 

Sterk rök hníga að því að leiðsagnarhlutverkið leiði til aukins starfsþroska 

þeirra kennara sem taka að sér leiðsögn kennaranema í vettvangsnámi og 

æfingakennslu. Það ætti því að teljast eftirsóknarvert að taka að sér 

leiðsagnarhlutverkið og nýta það til að auka starfsþroska og faglegt 

sjálfsöryggi til hagsbóta fyrir alla og er það í samræmi við þau orð Darling-

Hammond (2000) að fátt hafi meiri áhrif á námsárangur og gengi nemenda 

en vel menntaðir og hæfir kennarar.  
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‗Transformation‘ of the Science 
Curriculum 

 
Meyvant Þórólfsson 

 

Transformation of the science curriculum denotes that it changes markedly in 

character and nature, presumedly for the better. This article describes the 

theoretical framework and rationale that underlie a study on the 

‗transformation‘ of the science curriculum in Icelandic public education. All 

levels of the education system are viewed in perspective, taking into account 

that changes in one level do not nessecarily promote changes in other levels 

consistently. 

Besides transformation, two related concepts, diachrony and synchrony, are 

taken into consideration in this research, purporting that curriculum is a 

dynamic phenomenon, not a static one, steadily passing through complex 

processes to accommodate diverse ideas and needs. Albeit reform periods 

seem to occur as cycles, we will never be able to experience the same 

scenario twice in real practice. Diachrony and synchrony are well known 

concepts from studies of human language. The Swiss scholar, Ferdinand de 

Saussure, proposed that language studies should account for changes of 

language over time (Widdowson, 1996), i.e. the diachronic dimension, and its 

status or cross-section at particular points of time, i.e. the synchronic dimension. 

Nevertheless synchrony should not be confused with stability: ‗Wherever 

you take a synchronic slice through language you will find not fixity, but flux. 

This is because language does not just change over time, but varies at any one 

time‘ (Widdowson, 1996, p. 23) 

 ‗Transformation‘ implies that the science curriculum changes constantly 

over time and features ‗not fixity, but flux‘ at any one time as goes for 

language development. The same applies to terms like ‗educational reform‘, 

‗educational change‘, and ‗educational progress‘. Their meanings are 

conditional and they are often used interchangeably (Horn, 2002). But the 

rationale of the study demands that their different meanings and implications 

are perveived in context. The term ‗reform‘ implies that a system supposedly 

needs improvement and new solutions are offered, while ‗change‘ implies 
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that it will be altered. ‗Progress‘ should be conceived as a constant 

evolvement or advancement without preconditions, such as growth or 

improvement. Curriculum is evidently a dynamic phenomenon and its 

development is ‗steady work‘ (Elmore & McLaughlin, 1988) where 

improvement is never guaranteed. 

 

Table 1. Three integrated components comprising the design of  the study 

Component 
1 

Historical 
documents 

Investigation and 
analysis of written 

documents, papers, 
records, reports, 
recommendation 

papers, memos etc. 

Component 
2 

Oral history 
research 

Interviews with 
subjects involved in 
the evolution of the 
science curriculum 

Component 
3 

Present 
curriculum 

work 

Collection of current 
data with mixed 

methods in 
collaboration with 

other researchers in 
science education 

 

The design of the study, which is a basis for a doctoral thesis, consists of 

three integrated components (Table 1), an analysis of historical documents 

related to the evolution of the science curriculum, oral history research con-

sisting of interviews with subjects that have been involved in the evolution 

of the science curriculum and gathering data about present curriculum work 

in science education. The three components are intended toprovide an 

integral view of the transformation of the science curriculum. The theoretical 

framework for the study covers three conceptions: Curriculum reform, 

Curriculum theory and Science curriculum 

Curriculum reform: 
‗We can not step into the same river twice‘ 

Educational reforms are usually meant to bring solutions to problems, or 

offer new opportunities and resources. They vary in scale and origin (Walker 

& Soltis, 1997) but they are typically top-down processes from system level 



‗Transformation‘ of the … 703 
 

  

policy formation to implementation in the classroom level. Some are 

particular whole-school reforms and some are more systemic reforms 

affecting communities or the nation as a whole. Reforms can originate from 

groups of any kind, politicians, scholars, unions or business executives 

(Walker & Soltis, 1997). Whether they are large-scale or small-scale we 

assume that they may affect everyone associated with education – students, 

teachers, parents, school officials, government agencies, textbook publishers, 

and more.  

It has been argued that natural science is the most revised of established 

curricular areas, ‗at least in respect of proposals for reform‘ (Donnelly, 2006). 

Its definition and role have changed from one time to another which 

inevitably has raised controversies. Ever since natural science became part of 

mainstream education in the nineteenth century the science curriculum has 

undergone constant transformations with respect to content, structure, con-

ceptual framework and underlying philosophies (Atkin & Black, 2003; 

DeBoer, 1991). This gives the impression that teaching and learning in 

science supposedly change distinctly in a similar fashion as transformation 

happens in the natural world, for example when a butterfly emerges from a 

chrysalis; it transforms its nature and how it functions in real life settings by 

passing through recurring cycles. Does the science curriculum undergo 

similar transformations? 

The literature actually affirms (Fullan, 2001; Elmore & McLaughlin, 1988; 

Tyack & Cuban, 1995) that educational rhetoric does seem to pass through 

such recurring cycles. But it states also that we need to distinguish between 

predominant ideologies and rhetoric on the one hand and real practice on 

the other. When we claim that the science curriculum undergoes constant 

changes, with ideas appearing as recurring cycles, it applies more likely to 

discourse and ideas than real practice. Similarly we need to consider which 

level of the system is at issue because real change applies more likely to the 

ideal curriculum or rationale than the implemented curriculum. The pre-

scribed curriculum may change regularly, but marginal changes are more 

probable in real-life classrooms (Elmore & McLaughlin, 1988). Furthermore 

the metaphor of the cycle is not valid for real-life settings in education 

because it means returning to the same place and situation again and again, 

‗seemingly denying the possibility of progress‘ (Tyack & Cuban, 1995). 

Tyack and Cuban´s metaphor of ‗tinkering toward Utopia‘ (1995) might 

therefore be more proper to describe science education reform at the school 

level than actual transformation as found in the natural world. The word 

tinkering has a derogative meaning, giving the impression that reformers 
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fiddle with the complex system we call school without realizing how it 

functions and therefore not anticipating the consequences of their tinkering. 

Utopia as Thomas More presented in his novel five centuries ago was as an 

ideal system, actually an unrealistic ideal, impossible to achieve. Tinkering 

towards such an ideal may therefore seem like pursuing unattainable ends, 

goals not capable of being accomplished. 

Real school practice embodies complex settings that are typically 

‗particularistic‘ (Elmore & McLaughlin, 1988) and unique with respect to 

culture, context, space and time, which means that each school, learner and 

teacher functions in an unpredictable manner and their interactions vary 

significantly (Fullan, 2001; Elmore & McLaughlin, 1988). Due to the 

complexity of school structures and diverse practices at the classroom level 

an external pressure for change may imply a positive experience for a given 

situation while it may bring a negative experience for another (Walker & 

Soltis, 1997; Elmore & McLaughlin, 1988). Ultimately, outside interventions 

are doomed to fail in bringing solutions that work for every setting. Each 

school and classroom must learn and develop in context because of the 

uniqueness of their situation (Fullan, 2001) and the effects on schools, 

learners and teachers will therefore vary significantly. 

Progress is a physical fact, ‗we can not step into the same river twice‘ and 

the definite direction of time enables us to remember the past and never 

experience it exactly the same way over again. Although the past is 

unattainable we are able to study it and diagnose previously experienced 

problems and learn from them, which implies that using the cycle metaphor 

is in fact irrational (Tyack and Cuban, 1995). Another important issue of 

concern is the fact that we live in an increasingly disordered and chaotic 

world; or as Stephen Hawking has attested (1998) with his conception of the 

thermodynamic arrow of time, a measure of an increasing disorder of the 

world, along with the psychological and the cosmological arrows: The 

essence of our existence precludes history from repeating itself.  

Every time a new era begins, the stage will inevitably be different from 

before. Constructivist pedagogy is for example certainly not a new 

conception in education. Although constructivist pedagogies concerned with 

science learning in the beginning of the 21st century draw on the writings 

and work of Lev Vygotsky, John Dewey, and many other thinkers of the 

early 20th century progressive era, it is apparent that the context is different 

today from what it was before. ‗While the names of the authors are the same 

in both periods, contemporary school reforms exist within an amalgamation 
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of institutions, ideas, and technologies that are significantly different from 

those of the turn of the [20th] century‘ (Popkewitz, 1998). 

The unprecedented multinational wave of science curriculum reform that 

started in North America in the mid-1950s and lasted for at least two 

decades was an intriguing example of a major large-scale curricular reform 

(DeBoer, 1991). With federal involvement in allocating science teaching and 

learning to the logical structure of the academic disciplines and the process 

of science, the ‗new science‘ expected teachers and prominently students to 

think and act like scientists. Through two officially appointed committees on 

science education in Iceland (Menntamálaráðuneytið, Skólarannsóknir, 1968; 

Menntamálaráðuneytið, Skólarannsóknir, 1969) this new wave had an 

immense impact on Icelandic science education in the late 1960s and 1970s 

(Ingólfur Jóhannesson, 1991; Macdonald, 1993), especially the national 

curriculum and the edition of learning materials based on the PSSC, BSCS 

and CHEM projects from America and the Nuffield project from England.  

According to Paul DeHart Hurd (as cited in DeBoer, 1991) the ‗new 

science‘ reform wave embodied a number of strengths and advantages for 

public education, such as promoting inquiry learning, focusing on significant 

concepts in depth and in context and being less concerned with coverage. 

But there were intensive weaknesses and disadvantages, such as the abstract 

nature and theoretical sophistication of the curriculum, ignorance of science 

in the social world and everyday life of students and little effort in 

developing students‘ interest in studying science. 

The end of the ‗new science‘ wave was characterized by a new theme that 

brought out the relationship between science, society and technology, and 

the integration of science with other human interests: Scientific literacy, 

science for all and science for citizenship. A new wave of science curriculum 

reform was emerging: 

 
Rebuilding school science will require us to recognise that in a citizen‘s science, 
knowledge should be concidered functionally, in terms of its social 
purpose...Constructing a science curriculum for the citizen demands a new 
understanding of scientific capability and new view of the nature of science and 
values in science. These are issues which have hardly reached the shores of 
Iceland...(Macdonald, 1993, p. 18–19 ). 
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Curriculum theory:  
‗Conflicting Visions on Educational Experience‘ 

Theorizing about curriculum connotes seeking answers to fundamental questions 

like what should be the purpose of the school, what should be taught and 

learned, how and why, what counts as legitimate knowledge, and how to 

administer and organize the school environment and its context. 

‗Educational experience‘ is a key concept in this perspective. One of four key 

questions in Tyler´s rationale (Tyler, 1949) was: ‗What educational 

experiences are related to those purposes [of the school]?‘, i.e. what subject 

matter, learning problems, educational challenges, ideas, values, learning 

environments and learning conditions are of most relevance? 

According to curriculum specialists the quest for answers to such 

questions is best described as warfare (Kliebard, 1986; Schiro, 2008). Schiro 

describes this search as a perennial war between educators over what the 

nature of the school curriculum should be. He prefers to use the word 

‗ideology‘ instead of the more common term philosophy for ‗curriculum 

visions, philosophies, doctrines, opinions, conceptual frameworks, and belief 

systems‘ that control education policies. He also points out that all 

curriculum ideologies represent ideals ‗abstracted from reality, and not reality 

itself‘ (Schiro, 2008, p. 12). As Kliebard (1996) did in his historical overview 

of curriculum philosophies, Schiro (2008) depicts four major curriculum 

ideologies, the scholar academic ideology the social efficiency ideology, the learner centered 

ideology, and the social reconstruction ideology. In a comparative overview he brings 

out conceptions of aims, knowledge, learning and teaching, the learner (the 

child) and evaluation. 

Jan van den Akker (2003) outlines some basic conceptions that are 

valuable when analyzing curriculum and curriculum development. First there 

is a differentiation between at least four levels of the education system, the 

system level (or macro), the school level (or meso) and the classroom level (or 

micro) and the individual level (or nano). Secondly Akker empasizes the 

common destinction between the intended, implemented and attained 

curriculum:  

 

 Intended: 
o the ideal curriculum: the original vision underlying a 

curriculum (basic philosophy, rationale or mission); 



‗Transformation‘ of the … 707 
 

  

o the formal curriculum: the vision elaborated in a 
curriculum document (with either a 
prescribed/obligatory or exemplary/voluntary 
status); 

 Implemented: 
o the perceived curriculum: the curriculum as interpreted 

by its users (especially teachers); 
o the operational curriculum: the actual instructional 

process in the classroom, as guided by prevous 
representations (also often referred to as the 
curriculum-in-action or the enacted curriculum); 

 Attained: 
o the experiential curriculum: the actual learning 

experiences of the students; 
o the attained curriculum: the resulting learning 

outcomes of the students. 
 

Thirdly Akker identifies the various components of the curriculum that need 

attention and balancing, the first and most important one being the rationale, 

‗which serves as major orientation point, and the nine other components are 

ideally linked to that rationale and preferably also consistent with each other‘. 

The other nine are aims and objectives, content, learning activities, teacher 

role, materials and resources, grouping, location, time and assessment. When 

considered in light of the four ideologies Schiro envisioned (see above), all 

these components are worthy of critical inspection. To underline the inter-

consistency of the components and their vulnerability, Akker visualizes them 

and explains their nature as a spider web (Akker 2003).  

The Science Curriculum: 
‗A Weed Patch of Trivia or a Carefully-Tended Garden?‘ 

Most citizens in contemporary society presumably conceive public schools as 

agents that reflect and transmit knowledge, values, views, skills and wisdom 

that have prevailed in our culture. In science, as well as in other disciplines, 

an enormous body of knowledge and skills have accumulated that we do not 

want to be lost for future generations. But, as mentioned earlier, history has 

taught us that science as a school subject is dynamic in the sense that its 
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definition and role have chronically kept changing from one time to another 

which inevitably has raised controversies.  

Ever since it became part of the public school curriculum in Western 

societies more than a century ago science has undergone constant trans-

formations (Donnelly, 2006; Atkin & Black, 2003; DeBoer, 1991), evolving 

from a low-status position within the curriculum, first promoting utilitarian 

and pedagogic purposes, which were the essence of the progressive 

movement, and later being defined as academic ‗disciplines‘, with a rigorous 

body of knowledge and ties to university (Goodson, 1994, DeBoer, 1991). It 

has been influenced by different learning theories that certainly do not share 

common philosophies, such as behaviourism on the one hand setting clear 

learning goals linked to the content of the academic disciplines and 

objectively assessing knowledge and on the other hand constructivism 

requiring active participation of the learner and assessing subjectively for the 

benefit of the learner. 

The traditional image of science education as sharing scientific content 

and processes with students in schools may seem incontestable and well 

defined, where the science curriculum normally includes physical science 

(physics and chemistry), life science (biology), and usually earth and space 

sciences alternatively. But there are constant controversies about its purpose, 

nature and structure (Atkin & Black, 2003; DeBoer, 1991). Such debates are 

steadily in progress and unity on what to teach, how, when and to whom 

does not seem visible at any time. Consequently the school science 

curriculum has become a ‗crowded place‘: 

 
...someone was always coming up with some new scientific information that 
everyone should know, and few people ever suggested removing anything. The 
result is a science curriculum that has come to resemble a weed patch of trivia 
and esoterica rather than a carefully-tended garden of worthwhile knowledge. 
While science educators agree that the science curriculum needs to be less 
crowded, one science educator‘s weed is another science educator‘s flower, and 
so nothing ever seems to get removed. In other words, there is an agreement on 
the general principle but, as the old saying goes, the devil is in the details (Stinner 
& Williams, 2003, p. 1027). 

 

For a long time there have been strong arguments for including science as a 

core subject in the curriculum, but these arguments are intrinsically disparate. 

They imply different demands resulting in a tension between at least two 

main conceptions or views, on the one hand teaching science to all citizens 

for understanding and functioning in everyday life and on the other the 
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needs of teaching science for future specialist jobs (Millar & Osborne, 2006). 

The Twenty First Century project, a pilot study commissioned by the English 

Qualifications and Curriculum Authority (QCA), is an eminent endeavor for 

resolving this tension between scientific literacy and science as preparation 

for advanced scientific studies (21st Century Science project team, 2003).  

Science education for future specialist jobs calls for a discipline-based 

curriculum focusing on concepts and principles, while scientific literacy 

suggests a more general education emphasizing personal development and 

citizenship. With an increasing focus on science education for all citizens 

scientific literacy has become a major theme within the science curriculum 

(DeBoer, 2000; Bybee & Ben-Zvi, 2003). Although it is not a clearly defined 

term among science educators there is an agreement that scientific literacy 

implies an understanding of science for general education purposes as 

opposed to education for careers in science. A simple conceptualization of 

scientific literacy might be what the public needs to know about science, its 

nature, aims and ideas to be able to identify questions and problems of 

scientific nature confronting our society (Bybee & Ben-Zvi, 2003; DeBoer, 

2000; Laugksch, 2000; OECD, 2006,). 

Conclusion: 
‗Not fixity, but flux‘ 

The argument here is that we live in an increasingly disordered and flexible 

world where stagnation does not exist. Due to conflicting visions, theories, 

political ideals, and other factors the science curriculum transforms over time 

and it varies widely at any particular point of time. Like Darwin explained 

with his theory of evolution, complex systems evolve from more simplistic 

predecessors and favorable mutations are preserved because they prove 

advantageous for survival and are consequently passed on to future 

generations. Eventually they accumulate and form completely new organ-

isms. This study rests on this idea, i.e. that trivial changes in socio-cultural 

contexts, schools in our case, may trigger significant and perpetual changes if 

they prove beneficial for the system. Eventually the system is bound to 

evolve to an entirely ‗new creature‘. Dan Dennett (as cited in Papert, 1997) 

called such an evolution in socio-cultural systems a ‗Darwinian design‘, 

meaning that the most important tranformations in the education system 

come about by evolution rather than by deliberate design. 
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Evolution or progress is inevitably a law of nature. But resistance to 

progress is practically a law of nature too. Schools and teachers have their 

own theories of an ideal curriculum (Meyvant Þórólfsson, Eggert Lárusson 

& M. Allyson Macdonald, 2009) and it is natural to resist ideas that conflict 

with them. The perceived curriculum as interpreted by teachers and the 

actual instructional process in the classroom, the operational curriculum, 

have a tendency of being cherished and conserved while new ideas are met 

with scepticism. A typical example of such resistance was the defense 

mechanism found in schools when resisting the influences of computers by 

the end of the last century. Tyack and Cuban (1995) explained this by the 

rigid structure of school and classroom settings. They described the nature of 

the classroom as a work setting and the ways in which teachers define their 

tasks as ‗the most fundamental block to transforming schooling through 

machines...the regularities of institutional structure and of teacher-centered 

pedagogy and discipline are the result of generations of teachers‘ experience 

in ... maintaining order and seeing that students learn the standard 

curriculum.‘ (p. 124) 

Maintaining the institutional structure and resisting changes does not 

mean that active intervention proves ineffective or void, ‗but the role of the 

change agent becomes less like the architect or builder and more like the 

plant- or animal breeder whose interventions take the form of influencing 

processes that have their own dynamic.‘ (Papert, 1987, p. 418). The influence 

may be small in degree, even like tinkering. But transformations which prove 

to be beneficial for the system presumably depend on its natural needs, 

whether or not they have been deliberately contemplated by those 

concerned. With respect to science curriculum such transformations vary 

immensely, whether we consider them diachronically or synchronically. 

There are cases where the science curriculum functions as a base for further 

education in science, in other cases it focuses on relevant knowledge as a 

tool for personal and societal improvement and there are cases where the 

focus is on major ideas or big ideas and less on details from academic 

disciplines. Its functions change over time and wherever we ‗take a slice 

through curriculum‘ we ‗find not fixity, but flux‘. 

Research affirms (Bennett, 2003; John, 2005) that transactions do occur 

where teachers gradually reconciliate with information and communication 

technology (ICT) and establish new meanings and accommodations. But the 

process is obviously a ‗Darwinian design‘, i.e. slow and evolutionary, 

highlighting that favorable modifications (mutations) survive because they 
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prove beneficial for the system and are consequently passed on to future 

generations. 
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Borgari í lýðræðisþjóðfélagi: 
Sýn ungmenna 

 
Sigrún Aðalbjarnardóttir 

 

Raddir nokkurra ungmenna um lýðræði 

Hvað merkir lýðræði í þínum huga? 

 
Pétur (17 ára): „Að geta kosið.―  
Katrín (16 ára): „Mér finnst að almenningur eigi að fá að ráða einhverju um landið 
sitt ... Annað væri bara ósanngjarnt, [til dæmis] ef bara einn maður eða kona fengi 
að ráða öllu.―  
Árni (18 ára): „Menn kjósa sína ...leiðtoga ... Þá fær þjóðin að ráða ... Það er 
þjóðin sem ræður, ekki einn maður.―  
Friðbjörg (17 ára): „Allir séu jafnir ... Almenningur fær að ráða en ekki bara 
einhver ein manneskja ... Allir megi hafa eitthvað um málið að segja.― 
Helga (18 ára): „Að bera virðingu fyrir öllum ... það er ... lýðræði og að vera með 
opinn huga ... Mér finnst það vera að allir hafi sömu réttindi. Bara hreint og 
beint. Alveg sama hvort við erum svört eða hvít, kona eða karl, fátæk eða rík ... 
Það er ógeðslega fallegt að hugsa til þess að einhvern tímann verði bara allir 
jafnir ... [Meirihlutaregla í kosningu er] mjög rökrétt og ágætis regla ... Hann 
[meirihlutinn] verður samt að sjá um hagsmuni ... minnihlutahópanna ... og sjá til 
þess að þeir hafi réttlætanlega stöðu.― 
  

Ungmennin fimm leggja áherslu á að lýðræði felist í því að fólk hafi tækifæri 

til að hafa áhrif með því að kjósa eða á annan hátt með því að tjá skoðanir 

sínar. Í orðum þeirra liggur að þannig fái þjóðin að ráða (Árni), það sé 

sanngjarnt (Katrín) og feli í sér jöfnuð sem birtist meðal annars í því að fólk 

hafi jafnan rétt til að tjá sig (Friðbjörg) og hafi sömu réttindi óháð kyni, 

efnahag og etnískum uppruna (Helga).  

Jafnframt má sjá hjá þeim tvenns konar form lýðræðis. Annars vegar 

kemur fulltrúalýðræði skýrt fram, fólk fái tækifæri til að kjósa sína fulltrúa. 

Hins vegar vottar fyrir þátttökulýðræði í formi umræðulýðræðis; fólk fái 

tækifæri til að setja fram skoðanir sínar og þá ekki aðeins með því að kjósa 

sína fulltrúa (t.d. Friðbjörg). Óljósara er hvort fram komi sú hugsun 

umræðulýðræðis að með því að skiptast á skoðunum í samfélaginu og ræða 
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mál frá margvíslegum hliðum megi komast að sameiginlegri niðurstöðu og ná 

sátt um mál. Spurning er einnig hvernig þau líta á samspil fulltrúalýðræðis og 

umræðulýðræðis. 

Við að efla borgaravitund barna og ungmenna er mikilvægt að öðlast betri 

skilning á því hvernig þau hugsa um lýðræði og möguleika fólks til að hafa 

áhrif á ýmis málefni. Athuganir með spurningalistum sem ná til stórs hóps 

hafa verið ráðandi á alþjóðavettvangi í rannsóknum á borgaravitund 

ungmenna. Lítið hefur aftur á móti verið gert af því að leita eftir borgara-

vitund ungmenna með djúpviðtölum. Slík viðtöl gefa möguleika á annarri og 

meiri innsýn í viðhorf einstakra ungmenna, gildi þeirra, markmið og þátttöku 

í samfélaginu. Þá hafa ekki komið fram þroskakenningar á þessu sviði. Í 

þessari grein dreg ég fram sjónarmið nokkurra ungmenna (16-18 ára) sem 

tóku þátt í tilviksathugun um lýðræði (Guðbjörg Einarsdóttir, 2004). Við 

greiningu á sýn þeirra nota ég líkan sem ég er að hanna í þeim tilgangi að 

skilja betur hvernig ungmenni þróa borgaravitund sína. Líkanið verður kynnt 

hér. 

Efst á baugi 

Virk þátttaka fólks, borgaranna, í ákvörðunum um samfélagsmál er ein 

meginstoða lýðræðis og því mikilvægt á hverjum tíma að ala upp kynslóð 

sem hefur áhuga á og færni til að láta sig mál samfélagsins varða. Ýmsir 

beggja vegna Atlantsála telja að sofnað hafi verið á verðinum; tilhneiging hafi 

verið til að taka lýðræðinu sem gefnu og mál sé komið að vakna af værum 

blundi (t.d. Damon, 2001; Haste, 2001).  

Segja má að innan lýðræðisríkja hafi áhugi vaxið síðustu tvo til þrjá áratugi 

á að styrkja lýðræðisleg kerfi og gildi og leggja áherslu á mannréttindi um 

leið. Í Mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna (The United Nations, 

1948) og Barnasáttmálanum (Barnaheill, 1989) eru sett fram margvísleg 

grunngildi sem ætlað er að vera leiðarljós í starfi með börnum og 

ungmennum. Evrópuráðið (Council of Europe, 2006) og Efnahagssam-

vinnu- og framfarastofnun Evrópu (OECD, 2001) hafa tengt þessi gildi hug-

sjónum sínum og verkefnum. Báðar þessar stofnanir leggja áherslu á 

mannréttindi, lýðræði og sjálfbæra þróun sem grundvöll viðmiða um efna-

hags- og félagslega þróun í þátttökuríkjum sínum. Þar er sérstök áhersla lögð 

á félagslega þátttöku (social inclusion). 

Um aldamótin setti Evrópuráðið í menntamálum (2006) fram 

áherslusviðið ,,Menntun í lýðræðislegri borgaravitund― og útfærði ýmis 
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verkefni sem tengjast því. Nokkrum árum síðar bættist við áhersla á 

mannréttindi og heitir verkefnið nú: Education for Democratic Citizenship 

and Human Rights Education (EDC/HRE). Eitt viðfangsefnanna ber 

yfirskriftina: Að lifa og læra í lýðræði fyrir alla (Learning and Living Democracy 

for All). 

Síðasta áratuginn hafa sífellt fleiri lönd fellt þessa áherslu á borgaraleg 

gildi og hæfni inn í lög sín og námskár og lagt áherslu á samborgaralega 

menntun (citizenship education). Við endurskoðun grunnskólalaga hér á landi 

(Grunnskólalög nr. 98/2006) var tekið mið af þessari þróun og kveðið á um 

að skólum beri að leggja aukna áherslu á að efla borgaravitund og þátttöku í 

lýðræðislegu starfi og á mannréttindakennslu. Nánar tiltekið vísar borgara-

vitund (civic awareness, civic engagement) til vitundar fólks um hvað það merkir að 

vera samfélagsþegn eða borgari með þeim lýðréttindum og þeirri ábyrgð sem 

því fylgir (sjá nánar í Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Borgaravitund getur 

birst með ýmsu móti: að nota kosningarétt sinn, taka þátt í flokkspólitík, 

sinna margvíslegum sjálfboðaliðastörfum til aðstoðar fólki, taka sæti í 

nefndum, ráðum og stjórnum sem geta verið þverpólitísk eða vinna á annan 

hátt sem einstaklingar að umbótum í samfélaginu. 

Samhliða áherslu á samborgaralega menntun hafa á síðustu árum komið 

fram ýmis verkefni í Evrópu og Bandaríkjunum og raunar um heim allan og 

þá ekki síst í skólum, þar sem áhersla er lögð á umfjöllun og þátttöku 

ungmenna í samfélagslegum verkefnum til að efla borgaravitund þeirra. Bæði 

er um að ræða aðstoð við fólk og umfjöllun um málefni líðandi stundar sem 

snerta þau.  

Frá uppeldis- og menntunarfræðilegu sjónarhorni er spurningin sú 

hvernig best megi styrkja og efla borgaravitund ungs fólks. Þau okkar sem 

aðhyllast hugsmíðahyggju telja mikilvægt að setja barnið eða unglinginn í 

öndvegi. Það þýðir meðal annars að þegar unnið er með börnum og ung-

mennum við að efla borgaravitund þeirra teljum við brýnt að skilja hvaða 

merkingu þau leggja í lýðræðisleg gildi, mannréttindi og borgaralega þátttöku 

og byggja umfjöllunin á því. Við löðum fram hugmyndir þeirra og skoðanir 

um samfélagsleg málefni, hlustum á raddir þeirra. 
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Rannsóknaáhersla 

Síðustu tvo áratugi hefur orðið töluverð vakning meðal rannsakenda í því 

efni að kanna borgaravitund ungmenna. Spurningalistar hafa verið lagðir fyrir 

þau meðal annars til að kanna þekkingu þeirra á hugtökum sem tengjast 

lýðræði (Flanagan, Gallay, Gill, Gallay og Nti, 2005; Torney-Purta og 

Amadeo, 2003), viðhorf þeirra til samfélagsins (Flanagan, Bowes, Jonsson, 

Csapo og Sheblanova, 1998) og hvort þau upplifi sig sem virka þátttakendur í 

samfélaginu (Flanagan og Faison, 2001). Sem dæmi má taka að í rannsókn 

Flanagans og félaga (2005) voru skilgreiningar bandarískra ungmenna á 

lýðræði flokkaðar í þrennt: réttur einstaklingsins (30%), kosning fulltrúa 

(40%) og jafnrétti borgaranna (30%). Þau sem nefndu að lýðræði fælist í 

jafnrétti borgaranna reyndust ekki eins efnishyggjusinnuð og hin. Þau voru 

jafnframt líklegri til að sýna meiri ábyrgð í umhverfismálum en þau sem 

lögðu áherslu á rétt einstaklingsins; og líklegri til að sýna meiri félagslega 

ábyrgð en þau sem nefndu að lýðræði fælist í því að kjósa fulltrúa sína. 

Lítið hefur verið gert af því að leita eftir borgaravitund ungmenna með 

viðtölum sem gefa möguleika á dýpri innsýn í viðhorf þeirra, gildi, markmið 

og þátttöku. Hér dreg ég fram sjónarmið nokkurra ungmenna (17-18 ára) 

sem tóku þátt í tilviksathugun um lýðræði. Við greiningu á borgaravitund 

þeirra nota ég líkan sem ég er að hanna með áherslu á að fá fram 

áherslur/þemu þeirra og þroska; sett eru upp bæði þema- og þroskagleraugu 

(Aðalbjarnardóttir, 2002; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  

Líkan: Borgaravitund og þátttaka ungmenna 

Fræðilegar rætur líkansins liggja í heimspekilegri kenningahefð fyrirbærafræði 

(Heidegger, 1962) og þekkingar- og félagssálfræðikenningum (Dewey, 

1944/1916; Kohlberg, 1984; Mead, 1934; Selman, 1980; Vygotsky, 1978) um 

hvernig einstaklingurinn byggir upp þekkingu sína og skilning (sjá nánar í 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Í fyrsta lagi könnum við þekkingu ungmenna og skilning þeirra á grundvallar-

hugtökum lýðræðis eins og lýðræðishugtakinu sjálfu, rétti, ábyrgð, skyldum, 

frelsi, mannréttindum og áhrifum fólks í samfélaginu svo að nokkur mikilvæg 

dæmi séu tekin.  

Í öðru lagi könnum við hversu merkingarbær þessi hugtök eru ung-

mennunum: Hvernig tengja þau þessi hugtök við sig og sitt líf? Hvaða 

merkingu leggja þau til dæmis í þátttöku sína í samfélaginu? Hvaða áhrif telja 
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þau sig hafa í skólasamfélaginu, félagasamtökum, eða nærsamfélaginu? Að 

hvaða leyti finnst þeim hverju um sig mikilvægt að hafa áhrif? Hvaða gildi 

hafa þau að leiðarljósi?  

Í þriðja lagi athugum við þær leiðir sem ungmenni nota til að koma 

hugaðarefnum sínum og ýmsum málefnum á framfæri: Í hverju felst borgara-

leg þátttaka þeirra?  

Þessi hugsmíð: Þekking/skilningur, Gildi/persónuleg merking og Leiðir-

/þátttaka má sjá á mynd eitt. 
 

 

Mynd 1. Borgaravitund 

Með þemagleraugunum er lögð áhersla á rauða þræði í máli 

ungmennanna, bæði einstaklingsbundnar áherslur og það sem þau eiga 

sameiginlegt (Bogdan og Biklen, 1998). Sem dæmi má taka var eitt þema 

ungmennanna fimm í upphafi þessa kafla þegar þau voru spurð hvað lýðræði 

merki að fólk geti kosið. Einstaklingsbundin þemu í viðtölunum voru t.d. 

áhersla Friðbjargar á gildið réttur almennings til að tjá sig um samfélagsmál 

og Helgu á gildin virðing fyrir hverjum einstaklingi og jöfnuður, jafn réttur 

fólks. 

Með þroskagleraugunum er leitað eftir hæfni ungmennanna til að setja sig 

í spor annarra og samræma mismunandi sjónarmið (Selman, 1980). Þessi 

hæfni endurspeglar getu hvers og eins til að setja sig inn í hugsanir, líðan og 

aðstæður annarra og um leið til að horfa á sjálfan sig og samskipti sín við 
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aðra með hliðsjón af sjónarhorni annarra. Jafnframt felur þessi hæfni í sér þá 

hæfni barna, unglinga og fullorðinna að greina á milli sjónarmiða og 

samræma síðan þessi sjónarmið á sífellt sveigjanlegri og þroskaðri hátt. 

Hæfni einstaklinga til að setja sig í spor annarra þróast frá því að hafa í huga 

aðeins einhliða sjónarmið í átt til þess að geta litið á mál frá mörgum hliðum. 

Sjónarhorn þeirra verður breiðara, dýpra og sveigjanlegra með tíma, reynslu 

og ígrundun. Við sem vinnum á þessu rannsóknasviði lítum svo á að þessi 

hæfni liggi til grundvallar því hvernig einstaklingar skilja félagsleg og 

siðferðileg mál og kristallist gjarnan í gjörðum okkar og samskiptum við aðra 

(Habermas, 1979; Kohlberg, 1984; Mead, 1934; Selman, 1980). 

Þroskagleraugun við að skoða borgaravitund byggjast á tveimur líkönum 

sem við höfðum áður sett fram. Annars vegar er um að ræða þroskalíkan við 

að greina samskiptaþroska og áhættuhegðun barna og unglinga (Aðal-

bjarnardóttir, 2002; Selman og Aðalbjarnardóttir, 2000) og hins vegar líkan 

um uppeldis- og menntunarsýn kennara (Aðalbjarnardóttir og Selman, 1997; 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1999, 2007).  

Vel á við að þróa þessi líkön yfir á svið borgaravitundar. Hæfnin að 

aðgreina og samræma sjónarmið sjálfs og annars – eða einstaklings og sam-

félags skiptir miklu um hvernig ungt fólk skilur borgaraleg málefni og 

hvernig þau tengja þau eigin lífi. Með aldri, reynslu og þroska verður 

einstaklingurinn færari um að skoða mál frá sjónarhorni annarra í ljósi eigin 

þekkingar og skoðana. Hann verður jafnframt færari um að lifa sig inn í 

stöðu annarrra og horfa á aðstæður þeirra og afstöðu í ljósi þess hver 

bakgrunnur þeirra er, þekking þeirra, reynsla og tilfinningar. Í umræðu um 

félagsleg og siðferðileg efni verður hann smám saman færari um að líta á mál 

frá sjónarhorni einstaklingsins og heildarinnar í senn.  

Hér að neðan eru gefin dæmi um mismunandi áherslur fyrrnefndra ung-

menna um að hafa áhrif. Um leið er rýnt í orð þeirra með 

þroskagleraugunum.  

Að hafa áhrif í skólasamfélaginu 

Ungmennin voru beðin um að hugleiða ástæður þess að þau vildu hafa áhrif í 

skólanum.  

 
Pétri fannst mikilvægt að hafa áhrif í skólanum til þess að vera mikils metinn og 
tengdi það líðan sinni: „Það er mjög mikilvægt að vera mikils metinn ... Annars 
liði manni stundum ekkert vel.―  
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Katrín sagði: „Það væri gaman ... að vera í nefndum. Ég myndi vilja það [til að] ... 
breyta félagslífinu.―  
Friðbjörg lagði áherslu á að þannig væri hægt að koma hugðarefnum sínum á 
framfæri og í framkvæmd: „Ef maður getur ekki haft áhrif þá náttúrulega gerist 
kannski ekkert sem þú hefur áhuga á.― Jafnframt taldi hún áhrif geta veitt öðrum 
aðhald, hægt væri að hafa áhrif á skoðanir annarra sem væru á rangri braut: 
„Einhver annar hefur kannski ... rangar hugmyndir. Þá er ógeðslega gott að hafa 
áhrif.― 
Helga sagði það „gefa― sér „mjög mikið― að hafa áhrif og vísaði til 
réttlætissjónarmiða: „Eins og að tala um réttindi kvenna og geta útskýrt það ... Þá 
finnur maður að maður er ... eitthvað að komast nær því sem er rétt.― 
 

Með hliðsjón af orðum ungmennanna hér að ofan um ástæður þess að 

þau vilja hafa áhrif, má segja að í hnotskurn sé áhersla þeirra á: að vera mikils 

metinn í skólanum (Pétur), að gaman sé að vera í nefndum, breyta 

félagslífinu (Katrín), að koma hugðarefnum sínum á framfæri og í fram-

kvæmd, hafa áhrif á skoðanir annarra (Friðbjörg) og að vinna að hug-

myndum um réttlæti (Helga). Vafalaust kæmu fleiri áherslur fram væri 

spurningunum beint til fleiri ungmenna. 

Til að varpa skýrara ljósi á þroska ungmennanna á þessu sviði skulum við 

bregða upp þroskagleraugunum. Við spyrjum okkur meðal annars eftir-

farandi spurninga þegar við greinum svör þeirra: Hafa þau tilhneigingu til að 

huga að sjónarmiði eins aðila eða huga þau bæði að eigin sjónarmiðum og 

annarra? Hafa þau staðbundin eða skammtímasjónarmið að leiðarljósi – hér 

og nú – eða sjáum við merki um að þau horfi út fyrir skólasamfélagið og 

fram á veg, hafi langtímasjónarmið að leiðarljósi?  

Segja má að öll fjögur beini athyglinni með einum eða öðrum hætti að því 

hvað þau fái út úr því sjálf að hafa áhrif. Hugsun Péturs eins og hún kemur 

fram í viðtalinu beinist að kostum þess fyrir hann sjálfan að hafa áhrif, en 

ekki kemur fram hvernig það geti orðið til góða fyrir aðra. Það þýðir þó ekki 

að hann geti ekki haft slíkar hugmyndir þótt þær hafi ekki komið fram í 

viðtalinu. Stúlkurnar þrjár skírskota til áhrifa á þær sjálfar jafnt sem á aðra. 

Katrín vísar til staðbundinna áhrifa (breyta félagslífi í skólanum). Friðbjörg 

vísar í að koma hugðarefnum sínum á framfæri og hafa áhrif á skoðanir 

annarra sem getur bæði átt við innan og utan skólans. Hún sýnir því víðara 

sjónarhorn að þessu leyti en Katrín. Dæmi sem hún nefnir um áhrif eru í 

þeim anda að hafa vit fyrir öðrum, veita öðrum „aðhald― ef þeir hafa „rangar 

skoðanir―. Eins og sjá má er nálgun hennar hér nokkuð boðandi og þrengir 

það sjónarhorn hennar nokkuð. Helga beinir athyglinni að almennum 

réttlætissjónarmiðum og setur þau í tiltekið samhengi (barátta fyrir réttindum 
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kvenna) sem nær út fyrir skólasamfélagið. Hún virðist samkvæmt þessum 

gleraugum því hafa víðasta sjónarhornið. 

Næstu skref 

Hér hafa nokkur skref verið tekin við að þema- og þroskagreina hugmyndir 

ungmenna um lýðræði og áhuga þeirra á að hafa áhrif. Við þá greiningu er 

notað líkan sem er í mótun.  

Áhugavert og brýnt er að standa að viðameiri rannsókn á þessu sviði. 

Með því að gera sér grein fyrir áhersluatriðum ungmenna þegar þau ræða 

borgaralega þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi og átta sig jafnframt á hvar þau eru 

stödd á þroskabrautinni ætti að fást góður grunnur sem hægt er að taka mið 

af þegar við eflum borgaravitund þeirra og styrkjum sjálfsvirðingu þeirra og 

sjálfstraust til þátttöku í málefnum samfélags síns. Á rannsóknasetrinu 

Lífshættir barna og ungmenna hefjum við á yfirstandandi skólaári viðamikil 

rannsókna- og skólaþróunarverkefni á þessu sviði (Háskóli Íslands, e.d.). 
 

Þakkir 

Með góðfúslegu leyfi Guðbjargar Einarsdóttur er vísað hér til orða 

ungmenna úr BA-ritgerð hennar (2004) sem hún vann undir leiðsögn 

undirritaðrar. Sú þema- og þroskagreining á hugmyndum ungmennanna sem 

fram kemur að ofan er nýrri af nálinni. 
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Saga náms- og starfsráðgjafa á Íslandi er ung og hefur starf þeirra verið í örri 

þróun síðustu ár (Gerður G. Óskarsdóttir, 1990; Menntamálaráðuneytið, 

2007). Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á störfum og starfsumhverfi 

náms- og starfsráðgjafa hérlendis en lítið er vitað hvort náms- og starfsráð-

gjafar séu ánægðir í starfi og hvað hefur áhrif á hversu vel þeim líkar í starfi. 

Mikilvægt er að kanna starfsánægju stétta því hún er talin tengjast m.a. 

frammistöðu í starfi, tryggð starfsmanns og hvort hann hugsi sér að skipta 

um starf (Riggio, 2008). Þetta á sérstaklega við um svo unga stétt sem 

stendur nú á tímamótum vegna nýlega samþykktra laga um náms- og 

starfsráðgjafa (nr.35/2009). Lögin fela í sér ákveðin réttindi en fyrst og 

fremst þá skyldu að sinna náms- og starfsráðgjöf af fagmennsku og að þróa 

starfið og starfsaðferðir, ráðþegum til hagsbóta. Til að ráðgjafi geti sinnt 

starfi sínu af fagmennsku og alúð er því mikilvægt að hann sé ánægður í 

starfi. Markmið þessarar rannsóknar er að kanna starfsánægju náms- og 

starfsráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum landsins. Til þess er notað líkan 

og mælitæki Evrópsku starfsánægjuvísitölunnar (EEI) en það greinir almenna 

starfsánægju, sjö áhrifaþætti starfsánægju ásamt tryggð og hollustu (Arney 

Einarsdóttir, 2007). Þar sem byggður hefur verið upp samanburðargrunnur 

með gögnum af íslenskum vinnumarkaði gefur notkun EEI færi á 

samanburði við niðurstöður mælinga meðal starfsfólks almennt á 

vinnumarkaði hér á landi. Þá er einnig kannað hvort munur komi fram í 

starfsánægju náms- og starfsráðgjafa eftir því hvort þeir starfa í grunn- eða 

framhaldsskólum hér á landi. 
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Staða og störf náms- og starfsráðgjafa í grunn- og 
framhaldsskólum 

Hlutverk náms- og starfsráðgjafa gagnvart ráðþegum sínum felst fyrst og 

fremst í því að standa vörð um velferð þeirra, gefa upplýsingar um náms- og 

starfsleiðir, styrkja sjálfsþekkingu þeirra og persónulega og félagslega þróun 

(Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999; Schmidt, 2003). Þar sem ráðgjöfin er 

persónuleg getur hún haft mikil áhrif á líf ráðþegans (Sharf, 2006). Því er 

mikilvægt að starfinu sé sinnt af alúð og að ráðgjafinn þekki sitt hlutverk, 

sinni starfsþróun sinni og meti jafnframt starf sitt á markvissan hátt 

(Schmidt, 2003). Enda segir í 6. grein laga um náms- og starfsráðgjafa (nr. 35-

/2009) að þeim beri skylda til að viðhalda þekkingu sinni og tileinka sér 

nýjungar er varða fagið.  

Í febrúar 2009 voru samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands 

starfandi námsráðgjafar í 75 af 174 grunnskólum landsins, eða í 43% þeirra, 

og starfshlutfall þeirra er allt frá 12% til 100% (munnleg heimild, Haukur 

Pálsson, 18. febrúar 2009) og hefur þeim fjölgað verulega frá árinu 2003 

(Valgerður Ágústsdóttir, 2006, 2008). Nú eru náms- og starfsráðgjafar starf-

andi í öllum 32 framhaldsskólum landsins (Konráð Ásgrímsson, munnleg 

heimild, 10. mars 2009) og hafði fjölgað úr 32 árið 1998 í 51 árið 2007. 

Námsráðgjöfum hefur því fjölgað mikið á allra síðustu árum og þá 

sérstaklega í grunnskólum. 

Saga og þróun náms- og starfsráðgjafar er ólík á þessum tveimur 

skólastigum. Fyrst er getið um námsráðgjöf í lögum um menntaskóla frá 

árinu 1970 (nr.12/1970) en ekki í grunnskólalögum fyrr en 1991 

(nr.49/1991). Þessi munur hefur endurspeglast í þeim laga- og verkrömmum 

sem í gildi hafa verið um náms- og starfsráðgjöf í framhaldskólum annars 

vegar og grunnskólum hins vegar. Í reglugerð um starfslið framhaldsskóla 

(nr. 1100/2007) er skýrt kveðið á um menntunarskilyrði sem náms- og starfs-

ráðgjafi þurfa að uppfylla og hvaða skyldum hann gegnir en fátt kemur fram 

um náms- og starfsráðgjafa í grunnskólalögum (nr. 91/2008).  

Jafnhliða þróun náms- og starfsfræðslu og ráðgjafar í skólum landsins 

hefur þessi nýja fagstétt þróað starfsemina og starf sitt við ólíkar aðstæður á 

þessum tveimur skólastigum. Þegar rætt er um starfsþróun (employee deve-

lopment) almennt er vísað til formlegrar menntunar, reynslu, félagslegra 

tengsla og fleiri þátta sem hjálpa starfsmanni til að takast á við framtíðar-

verkefni sín (Noe, 2002). Starfsþróun þarf ekki eingöngu að vísa til þess að 

starfsmaður fái stöðuhækkun heldur einnig að hann geti þróast í núverandi 
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starfi, fengið ný verkefni og þjálfað upp færni. Ef starfsþróun er ekki sinnt 

getur það leitt til þess að starfsmaður upplifi sig vanmetinn og að hann fái 

ekki tækifæri og verkefni í samræmi við hæfileika sína og getur það haft áhrif 

á tryggð hans við fyrirtækið eða stofnunina. Það er mikilvægt fyrir svo unga 

fagstétt sem sinnir starfi í mótun að hún fái tækifæri til að viðhalda 

fagþekkingu sinni og bæta við þann grunn sem fyrir er. Með því að sinna 

starfsþróun náms- og starfsráðgjafa markvisst mega skólar búast við auknum 

gæðum ráðgjafar, minni starfmannaveltu og aukinni færni náms- og 

starfsráðgjafa. 

Svo virðist sem starfsþróun náms- og starfsráðgjafa hafi lítið verið sinnt í 

grunnskólum fram til þessa (Ingibjörg Jóna Þórisdóttir, 2007) en ekki liggja 

fyrir rannsóknir á því hvernig þeim þætti er sinnt í framhaldsskólum. Þó kom 

fram í rannsókn Guðbjargar Sigurðardóttur (2006) að starfsþróun er mikil-

væg fyrir starfsstéttina og eru námsráðgjafar meðvitaðir um að bæta þurfi 

ýmislegt í starfi þeirra. Markviss starfsþróun gæti haft áhrif á starfsánægju 

náms- og starfsráðgjafa enda hefur verið sýnt fram á áhrif möguleika til 

starfsþróunar á starfsánægju hjá öðrum stéttum hér á landi (Arney 

Einarsdóttir, 2007). Í skýrslu nefndar um eflingu náms- og starfsáðgjafar í 

grunn- og framhaldsskólum kom fram að þörf væri á heildrænni áætlun um 

uppbyggingu og starf námsráðgjafa (Menntamálaráðuneytið, 2007). Í slíkri 

áætlun er öllum verkþáttum gefinn ákveðinn tími og þar með talið 

starfsþróun og formlegu mati (Gysbers og Henderson, 2006). 

Starfsánægja, hollusta og tryggð 

Starfsánægja er talin mikilvæg í starfsmannastjórnun vegna þess að í ljós hafa 

komið jákvæð tengsl starfsánægju starfsfólks og frammistöðu í starfi og 

tryggðar, þ.e. vilja til að starfa áfram hjá fyrirtækinu (Fincham og Rhodes, 

1999). Starfsánægja endurspeglar bæði hvernig fólk upplifir starf sitt í heild 

og ýmsa þætti þess (Spector, 2003). Segja má því að starfsánægja vísi til 

viðhorfa og tilfinninga einstaklingsins til starfs síns.  

Hollusta (commitment) vísar einnig til viðhofa og tilfinninga starfsmannsins 

en gagnvart fyrirtækinu frekar en starfinu. Hollusta og starfsánægja eru 

náskyld hugtök og hafa fjölmargar rannsóknir sýnt fram á tengsl þeirra 

(Riggio, 2008). Porter, Steers, Mowday og Boulian (1974) skilgreindu hollustu 

sem viðhorf starfsmanna til markmiða og gilda fyrirtækis, vilja til að leggja á 

sig fyrir fyrirtækið og löngun þeirra til að starfa áfram hjá fyrirtækinu (í 

Riggio, 2008). Þá eru aðrir sem skilgreina hollustu í tvo þætti, hollustu 
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(commitment) og tryggð (loyalty) (Arney Einarsdóttir, 2007). Hollusta vísar þá til 

þess hve viljugur einstaklingur er til að leggja af mörkum til fyrirtækis en 

tryggð meira til þess hvort hann vilji starfa áfram hjá því. Ánægðir 

starfsmenn eru ekki eins líklegir til að vilja skipta um vinnu og þeir sem eru 

óánægðir (Riggio, 2008; Spector, 2003). Út frá því sjónarmiði má segja að 

hollusta og tryggð séu í raun ávinningur starfsánægju.  

Tengsl starfsánægju, árangurs, hollustu og tryggðar hafa ekki verið mikið 

rannsökuð hérlendis en þær fáu rannsóknir sem hafa verið gerðar benda til 

þess að starfsánægja hafi sömu afleiðingar fyrir vinnandi fólk á Íslandi og 

annarsstaðar. Arney Einarsdóttir (2007) kannaði áhrifavalda starfsánægju og 

hvatningar hér á landi með líkani Evrópsku starfsánægjuvísitölunnar (EEI) 

og sýndi fram á mismunandi vægi sjö lykiláhrifaþátta (ímynd, stjórnun, næsti 

yfirmarðu, samstarf, starf og starfsskilyrði, laun og kjör, starfsþróun) á starfs-

ánægju sem aftur hefur áhrif á hollustu og tryggð starfsmanna (sjá mynd 1). 

 

 

Mynd 1. Evrópska starfsánægjuvísitalan 

Niðurstöður Arneyjar Einarsdóttur (2007) sýndu að af þessum sjö 

áhrifaþáttum sem líkanið tilgreinir hafa starf og starfsskilyrði, ímynd og starfsþróun 

mest áhrif á starfsánægju hér á landi. Laun og kjör og samstarf og næsti yfirmaður 

hafa einnig áhrif þó minni séu, en stjórnun fyrirtækisins engin áhrif. Rannsóknin 

leiddi í ljós ákveðinn menningarlegan mun milli Norðurlandanna og að þrátt 

fyrir að norrænar þjóðir séu sagðar líkar þá greinir á milli vægi áhrifaþátta 

eftir löndum. Áhrifaþátturinn starfsþróun hefur þó sambærileg áhrif á starfs-

ánægju í öllum löndunum en ímynd hefur hins vegar meiri áhrif á starfs-
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ánægju í Finnlandi og á Íslandi en á hinum Norðurlöndunum (Arney Einars-

dóttir, 2007). Það er því ákaflega mikilvægt að hafa niðurstöður sem byggja á 

íslenskum raunveruleika þegar bera á saman starfsánægju og hvatningu 

starfsstétta.  

Starfsánægja náms- og starfsráðgjafa 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á starfsánægju náms- og starfsráðgjafa 

(Baggerly og Osborn, 2006). Í rannsókn meðal ráðgjafa á þremur skólastigum 

í Flórída í Bandaríkjunum, sýna niðurstöður almenna ánægju þeirra í starfi. 

Þá kom fram að því skýrari sem verkrammi þeirra var því ánægðari voru þeir 

í starfi (Baggerly og Osborn, 2006). Hér á landi hefur starfsánægja þessa hóps 

ekki verið skoðuð sérstaklega en þó hafa komið fram vísbendingar um 

almenna starfsánægju þeirra í rannsóknum tengdum öðrum þáttum s.s. sýn 

þeirra á starf sitt, stöðu og stefnu þess og í vinnustaðagreiningu í grunn-

skólum Reykjavíkurborgar (Capacent Gallup, 2007; Ingibjörg Jóna Þóris-

dóttir, 2007; Jóhanna Bryndís Helgadóttir, Sigríður Birna Bragadóttir og 

Sigurbjörg Kristjánsdóttir, 2002). Í framangreindri rannsókn Baggerly og 

Osborn (2006) koma fram jákvæð tengsl starfsánægju við tryggð eins og 

búast mátti við í ljósi fyrri rannsókna (Riggio, 2008). Rannsóknir hérlendis 

meðal ríkisstarfsmanna almennt, og meðal framhaldsskólakennara, hafa 

einnig sýnt tengsl starfsánægju við tryggð, eða áform um starfslok (Ólafur 

Jónsson, 2007; Ómar H. Kristmundsson, 2007). Þá hafa innlendar og 

erlendar rannsóknir sýnt að ekki greini mikið á milli starfsánægju opinberra 

starfsmanna og þeirra sem starfa hjá einkafyrirtækjum. Sýnt hefur þó verið 

fram á minni hollustu starfsfólks í opinbera geiranum en í einkafyrirtækjum 

(Boyne, 2002; Hlín Kristbergsdóttir, Leifur Geir Hafsteinsson og Arney 

Einarsdóttir, 2008). 

Fræðimenn hafa beint sjónum sínum að fyrirætlunum starfsmanna um 

starfsskipti til að átta sig á hvað hafi áhrif á þær fyrirætlanir (Riggio, 2008) 

m.a. þar sem beinn og óbeinn fjárhagslegur ávinningur fyrirtækja af 

lágmörkun starfsmannaveltu getur verið mikill (Lambert og Hogan, 2008). 

Beinn kostnaður felst m.a. í útlögðum kostnaði við að ráða og þjálfa upp nýtt 

starfsfólk. Óbeinn kostnaður getur m.a. falist í auknu álagi á aðra starfsmenn, 

breytingu á vinnustaðamenningu og þjónustu óreyndra starfsmanna sem 

getur bitnað á þjónustustigi og fagmennsku starfsfólks. Þar sem starf náms- 

og starfsráðgjafa byggir á ríkum tengslum og samskiptum við ráðþega og 

samstarfsfólk má gera ráð fyrir að hollusta þeirra og tryggð skipti miklu máli. 
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Ætla má að há starfsmannavelta í greininni geti leitt af sér ýmis konar 

óbeinan kostnað fyrir viðkomandi stofnanir því dýrmæt reynsla, tími, tengsl 

og hvoru tveggja ljós og leynd þekking tapast meðan nýr starfsmaður er að 

aðlagast starfinu og stofnuninni.  

Það eru því mikilvægt fyrir skólastjórnendur hér á landi að fá fram vís-

bendingar um hversu ánægðir náms- og starfsráðgjafa eru í starfi í saman-

burði við aðrar stéttir í landinu og hvaða þættir hafa áhrif á starfsánægju 

þeirra. Niðurstöður hafa einnig hagnýtt gildi fyrir yfirvöld menntamála m.a. 

til að fylgja úr hlaði lögverndun starfsins sem og fyrir náms- og starfsráðgjafa 

sjálfa í starfsþróun sinni. Einnig ættu niðurstöður að vera gagnlegar í 

fræðilegu samhengi með tilliti til þróunar fagséttarinnar og vera upplýsandi 

fyrir þá sem eru að byggja upp og þróa nám fyrir náms- og námsráðgjafa hér 

á landi.  

 

Í þessari rannsókn verður leitað svara við eftirfarandi spurningum: 

1. Er munur á starfsánægju, áhrifaþáttum hennar og ávinningi á milli 

náms- og starfsráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum og almenns 

vinnumarkaðar? 

2. Er munur á starfsánægju, áhrifaþáttum hennar og ávinningi á milli 

náms- og starfsráðgjafa í grunn- og framhaldsskólum? 

Aðferð 

Þátttakendur og framkvæmd 

Allir starfandi náms- og starfsráðgjafar í grunn- og framhaldsskólum landsins 

voru valdir til þátttöku. Spurningalisti var lagður fyrir með rafrænum hætti 

fyrir 119 náms- og starfsráðgjafa á tímabilinu 10. til 28. mars 2009. Alls 89 

svöruðu og er svarhlutfall því 75%. Alls 56 svarenda (63%), starfa í grunn-

skólum og 33 (37%) í framhaldsskólum. Kynjahlutfall stéttarinnar endur-

speglaðist í kynjasamsetningu þýðis, en af 119 þátttakendum eru 111 konur 

og átta karlmenn. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar meðal náms- og starfsráðgjafa voru 

bornar saman við gagnagrunn Íslensku starfsánægjuvísitölunnar. Sá gagna-

grunnur byggir á svörum 3.386 starfsmanna í 56 fyrirtækjum hér á landi og 

var gagna aflað á tímabilinu 2004 til ársloka 2008. Fyrirtækin eru af ýmsum 

toga s.s. einkafyrirtæki, opinberar stofnanir, iðnaðarstörf, sérfræðistörf og 

þjónustustörf og er kynjahlutfallið nokkuð jafnt.  
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Mælitækið 

Mælitækið sem hér er notað byggir á spurningalista Evrópsku starfs-

ánægjuvísitölunnar (EEI) og líkani um áhrifavalda og afleiðingar starfs-

ánægju. Spurningalistinn samanstendur af 31 spurningu sem skiptist niður á 

áður greinda tíu þætti (sjá mynd 1). Kvarðinn sem þátttakendur notuðu til að 

svara var á bilinu 1 til 10. Þar eru skilgreind hæstu og lægstu gildi, 1 sem 

,,mjög ósammála― og 10 fyrir ,,mjög sammála― eða 1 sem ,,mjög slæmt― og 

10 fyrir ,,mjög gott―. Einnig var boðið uppá valkostinn veit ekki og í einstaka 

spurningum var gefinn kostur á opnum svörum. Svör voru síðan umreiknuð 

yfir í kvarðann 10 til 100. Í rannsókn Arneyjar Einarsdóttur (2007) á 

próffræðilegum gæðum EEI kom í ljós að áreiðanleiki einstakra þátta 

líkansins er á bilinu 0,65-0,91 og skýra áhrifaþættir líkansins 69% af dreifingu 

starfsánægju, sem styður réttmæti líkans og mælitækis hérlendis (Arney 

Einarsdóttir, 2007). 

Niðurstöður 

Til að kanna hvort náms- og starfsráðgjafar væru ánægðir í starfi og hvernig 

þeir skynja áhrifaþætti starfsánægju og meta eigin hollustu og tryggð voru 

svör þeirra borin saman við gagnagrunn Íslensku starfsánægjuvísitölunnar.  
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Mynd 2. Starfsánægja, áhrifaþættir, hollusta og tryggð náms- og starfsráðgjafa 

og íslensks vinnumarkaðar 

Á mynd tvö má sjá að náms- og stafsráðgjafar upplifa heldur meiri 

starfsánægju en almennt gerist meðal starfsfólks hér á landi. Þá má sjá að 

náms- og starfsráðgjafar meta áhrifaþættina ímynd, stjórnun fyrirtækis/stofn-

unar, næsti yfirmaður og laun og kjör hærra en samanburðarhópurinn, og er 

munurinn stærstur á þættinum stjórnun. Ekki er munur á þáttunum samstarf 

og starf og starfsskilyrði en eini áhrifaþátturinn sem náms- og starfsráðgjafar 

meta lægra en samanburðarhópurinn er starfsþróun. Náms- og starfsráð-

gjafar meta jafnframt eigin hollustu heldur lægra en samanburðarhópurinn 

gerir. Einnig má sjá að mat náms- og starfsráðgjafa er lægra á tryggð og því 

líklegra að náms- og starfsráðgjafar hafi frekar áform um að skipta um vinnu-

stað en samanburðarhópurinn.  

Til að kanna hvort munur sé á milli starfsánægju, áhrifaþátta hennar og 

hollustu og tryggðar milli náms- og starfsráðgjafa í grunn- eða 

framhaldsskólum var meðaltal hvors hóps fyrir sig reiknað á öllum þáttum.  
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Mynd 3. Starfsánægja, áhrifaþættir, hollusta og tryggð náms- og starfsráðgjafa 

í grunn- og framhaldsskólum 

Á mynd þrjú má sjá að náms- og starfsráðgjafar í framhaldsskólum meta 

starfsánægju sína heldur hærra en félagar þeirra í grunnskólum. Þegar mat á 

áhrifaþáttum starfsánægju er skoðað má sjá að ekki greinir mikið á milli 

upplifunar náms- og starfsráðgjafa eftir skólastigum. Þó meta náms- og 

starfsráðgjafar í grunnskólum launakjör sín lægra en þeir sem starfa í 

framhaldsskólum. Hins vegar meta náms- og starfsráðgjafar í framhalds-

skólum möguleika sína til starfsþróunar heldur lægra en námsráðgjafar í 

grunnskólum. Þá eru þeir sem starfa í framhaldsskólum nokkuð hollari 

vinnuveitendum sínum og mun tryggari en þeir sem starfa í grunnskólum. Út 

frá þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að náms- og starfsráðgjafar í 

grunnskólum séu líklegri til að skipta um vinnustað í náinni framtíð og að 

starfsmannavelta sé meiri í grunnskólum en í framhaldsskólum.  

Umræður 

Jákvætt er að náms- og starfsráðgjafar eru á heildina litið ánægðir í starfi og 

er það í samræmi við fyrri rannsóknir hérlendis (Capacent Gallup, 2007; 
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Ingibjörg Jóna Þórisdóttir, 2007; Jóhanna Bryndís Helgadóttir ofl., 2002) og 

jafnframt samhljóma rannsókn meðal námsráðgjafa í Bandaríkjunum 

(Baggerly og Osborn, 2006). Samanborið við starfsfólk almennt á Íslandi eru 

náms- og starfsráðgjafar ánægðari í starfi en almennt gerist. Hins vegar meta 

náms- og starfsráðgjafar hollustu og tryggð sína að meðaltali heldur lægra en 

fólk gerir almennt hér á landi og er það í samræmi við niðurstöður þeirra 

Boyne (2002) og Hlínar Kristbergsdóttur og félaga (2008) m.t.t. hollustu og 

að hollusta opinberra starfsmanna sé lægri en hjá starfsfólki í 

einkafyrirtækjum.  

Þegar niðurstöður áhrifaþátta starfsánægju eru skoðaðar má sjá að náms- 

og starfsráðgjafar meta ímynd, stjórnun og laun og kjör heldur hærra en almennt 

gerist meðal starfsfólks. Í ljósi þess að undanfarin ár hefur verið ríkjandi 

umræða um að opinberir starfsmenn hafi lægri laun en þeir sem starfa á 

almennum vinnumarkaði er athyglisvert að náms- og starfsráðgjafar meta 

laun og kjör sín að meðaltali hærra en samanburðarhópurinn gerir. Hér ber 

þó að taka tillit til þess að spurningar að baki þessum þætti taka einnig til 

annarra launakjara og til starfsöryggis. Ætla má að starfsfólks í opinbera 

geiranum upplifi meira starfsöryggi en starfsfólk í einkageiranum, sér í lagi nú 

í kjölfar uppsagnahrinu í einkageiranum. Ljóst er því að ekki er hægt að leita 

skýringar á lágri hollustu og tryggð náms- og starfsráðgjafa í óánægju með 

laun og þó svo náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum meti laun og kjör sín 

lægra en þeir sem starfa í framhaldsskólum, þá er ekki heldur hægt að rekja 

þá niðurstöðu eingöngu til lægra mats á launum og kjörum.  

Áhrifaþátturinn starf og starfsskilyrði fær sama meðaltal hjá námsráðgjöfum 

og hjá starfsfólki á íslenskum vinnumarkaði og er lágt metinn miðað við aðra 

þætti í líkaninu. Þessi niðurstaða er áhyggjuefni þar sem starf og starfsskilyrði 

hafa mikil áhrif á starfsánægju, eða mest allra áhrifaþáttanna sjö (Arney 

Einarsdóttir, 2007). Því felst sóknarfæri hjá íslenskum stjórnendum og þar 

með talið skólastjórnendum m.t.t. náms- og starfsráðgjafa, í að bæta inntak 

starfanna og starfsaðstæður. Meðaltal starfsþróunar er lágt hjá báðum hópum 

en þó heldur lægra hjá náms- og starfsráðgjöfum en hjá samanburðarhópi. 

Þetta er áhyggjuefni en samtímis ákveðið tækifæri fyrir stjórnendur í skólum 

hér á landi að móta stefnu og verklag á því sviði. Enda hefur verið sýnt fram 

á tengsl starfsþróunar við starfsánægju (Arney Einarsdóttir, 2007) ásamt 

tengslum við hollustu og tryggð starfsmanna (Noe, 2002). Það er því mikill 

akkur í því fyrir stjórnendur grunn- og framhaldsskóla að efla tækifæri náms- 

og starfsráðgjafa til starfsþróunar. 

Ekki kemur fram munur á starfsánægju þeirra sem starfa í grunn- og 

framhaldsskólum. Þó er hollusta og tryggð námsráðgjafa í grunnskólum minni 
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en hjá þeim sem starfa í framhaldsskólum. Út frá því má álykta að þeir sem í 

grunnskólum starfa séu síður tilbúnir að leggja mikið á sig fyrir skólana sem 

þeir starfa hjá en þeir sem starfa í framhaldsskólum. Alvarlegt er einnig að 

þeir eru líklegri til að áforma að hætta í náinni framtíð.  

Stigið hefur verið skref í átt til framfara með lögverndun á starfsheiti 

náms- og starfsráðgjafa og mikilvægt að henni sé fylgt eftir með reglugerð 

um hlutverk og skyldur náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum. Það getur til 

að mynda aukið tryggð og hollustu náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum 

landsins og þannig haft áhrif á fagmennsku og gæði þess starfs sem þar fer 

fram. Þessu verkefni þurfa náms- og starfsráðgjafar og skólastjórnendur í 

grunnskólum að vinna saman að. Sú reynsla skiptir bæði ráðþegann, 

skólastjórnandann, námsráðgjafann og fagstéttina í heild miklu máli. Því eins 

og áður segir veldur það bæði kostnaði og tímabundnum óþægindum þegar 

mannaskipti verða. Ef þar að auki er óljóst hvaða verkefnum ráðgjafinn á að 

sinna þar sem rammi af hálfu stjórnvalda er ekki nógu skýr þá tekur 

aðlögunarferlið enn lengri tíma. Hætta er á að ef atvinnuástand batnar á ný 

muni þessir aðilar halda á ný mið ef ekki verður unnið markvisst með 

þennan þátt. Ef ná á fram þeim markmiðum sem sett eru um rétt nemenda á 

náms- og starfsfræðslu og ráðgjöf er mikilvægt að koma á heildstæðri áætlun 

Gysbers og Henderson (2006) um uppbyggingu greinarinnar innan 

skólakerfisins (Menntamálaráðuneytið, 2007). Í rannsókn Baggerly og 

Osborn (2006) er það meginniðurstaðan að skýr verkrammi hafi mikil áhrif á 

starfsánægju námsráðgjafa. Þó ekki greini mikið á milli starfsánægju náms- og 

starfsráðgjafa á grunn- og framhaldsskólaskólastiginu þá er líklegt að óskýr 

verkrammi geti haft áhrif á að námsráðgjafar í grunnskólum hér á landi hafa 

hug á starfsskiptum.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á um gildi starfsánægju og því er lagt til að 

skoða þurfi einnig starfsánægju annarra hópa náms- og starfsráðgjafa. Á það 

sérstaklega við um þá sem starfa í háskólum og sinna ráðgjöf s.s. á vinnu-

miðlunum. Enda hafa rannsóknir sýnt fram á að starfsánægja er mikilvægur 

þáttur í því að starfsmenn standi sig vel í starfi og hafi áhuga á að starfa 

áfram á vinnustað sínum.  

Með því að sinna markvissri starfsþróun, huga að starfi og starfs-

skilyrðum náms- og starfsráðgjafa og auka hollustu og tryggð þeirra sem 

starfa í grunnskólum landsins aukast líkur til muna á að markmið með nýrri 

lagasetningu (nr. 35/2009) um lögverndun á starfi og starfsheiti nái fram að 

ganga. Það er að tryggja gæði og fagmennsku í náms- og starfsráðgjöf, 

nemendum og öðrum ráðþegum til heilla. 
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Breyttar aðstæður á starfsferli og getan til 
að laga sig að þeim 

 
Guðbjörg Vilhjálmsdóttir 

Guðrún Birna Kjartansdóttir 

 

Öll getum við vænst þess á lífsleiðinni að verulegar breytingar verði á 

starfsferli okkar, við missum starf, við styrkjum stöðu okkar í starfi með nýju 

námi eða veljum nýtt starf til að takast á við ný verkefni. Ástæður breytinga á 

starfsferli geta verið mjög margar og verkefni starfandans er að laga sig að 

breyttum aðstæðum. Þeir sem þetta hafa reynt vita að starfsskipti geta verið 

átakamikil og reyna á hæfnina til að aðlagast.  

Fræðimenn eru farnir að veita aðlögunarhæfni á starfsferli vaxandi athygli. 

Ástæðan fyrir því er sú að vinnumarkaðurinn er orðinn það síbreytilegur að 

hver og einn getur vænst þess að skipta um starf oft á starfsævinni 

(McCowan, 1996). Þá er það vitað að við mennirnir erum mishæfir til að laga 

okkur að breytingum á starfsferli. Vilji, sjálfstraust, hæfni til áætlanagerðar og 

ákvarðanatöku, ásamt forvitni, stjórnunarhæfni og samvinnu við aðra 

(Savickas, 1997a; 2005) eru þættir í fari manns sem reynast hjálplegir við að 

laga sig að breytingum á starfsferli. Ef lítið fer fyrir þessum skapgerðar- og 

hæfniþáttum getur dregið mjög úr getu til að takast á við breyttar aðstæður á 

starfsferli. Náms- og starfsráðgjöf beinist að því að aðstoða fólk við þessa 

aðlögun með því að hvetja fólk til að líta fram á við og sjá fyrir breytingar 

sem eru framundan á náms- og starfsferlinum, kanna möguleika og velja 

leiðir sem hæfa getu og áhuga (Savickas, 1997a). Ein leið til aðstoðar er að 

meta viðhorf og hæfni einstaklinga til aðlögunar á starfsferli. Íslenskir 

fræðimenn eiga nú í alþjóðlegu samstarfi um hönnun mælitækis sem gefur 

upplýsingar um hæfni til aðlögunar á starfsferli. Í þessari grein verður sagt frá 

því hvernig fræðimenn skilgreina hugtökin starfsferil og aðlögunarhæfni á 

starfsferli. Einnig verður sagt frá mælitæki sem skoðar hæfni fólks til að laga 

sig að breyttum aðstæðum á starfsferli. 

Áður en lengra er haldið er rétt að skilgreina hvað starfsferill er. Starfsferli 

má lýsa bæði hlutlægt og huglægt (Barley, 1989; Savickas, 2002a). Hlutlæg 

skilgreining á starfsferli lýsir leið einstaklings í gegnum stofnanir og fyrirtæki 
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sem hann starfar í á ævinni (Savickas, 1997b). Hlutlægt séð er starfsferill runa 

af störfum sem unnin eru á starfsævinni, sbr. þær upplýsingar sem eru 

skráðar í starfsferilskrá. Ólíkt þessu er huglægur starfsferill sú reynsla sem 

viðkomandi öðlast á starfsferlinum, t.d. þau störf og verkefni sem voru að 

skapi og þær væntingar sem hann eða hún gerir til framtíðar. Þetta 

sjónarhorn á starfsferilinn skoðar þann lærdóm sem manneskjan dregur af 

starfsævinni í heild sinni og hvernig hún ljær starfsreynslu sinni merkingu 

(Savickas, 2002b). Kenningar um hugsmíðahyggju innan starfsþróunarfræða 

aðhyllast huglæga sýn á starfsferilinn. Litið er á aðlögunarhæfni á starfsferli 

sem sálfélagslegt ferli þar sem skipt er um kúrs (self-regulation) þegar þörf er á 

að lagast að breytingum sem verða vegna þroskabreytinga, starfsáfalla eða 

umbreytinga á starfsferli (Savickas, 2005). 

Þeir Super og Knasel (1981) voru fyrstir til að halda því fram að 

aðlögunarhæfni á starfsferli væri þungavigtarhugtak í starfsþróun og síðar 

hefur verið bent á að hæfni til að aðlagast vel að breytingum á starfsferlinum 

væri lykill að velgengni á starfsferlinum (O´Connel, McNeely og Hall, 2008). 

Miller og Brown (2005) skilgreina aðlögunarhæfni á starfsferli sem það hve 

viðbúinn hlutaðeigandi er til að taka ákvörðun um nám og starf (readiness to 

make a career decision) og Savickas (1997a) skilgreinir aðlögunarhæfni á 

starfsferli sem það að vera reiðubúinn að ráða við fyrirsjáanleg verkefni við 

að undirbúa sig fyrir starfshlutverk og einnig að vera viðbúinn ófyrir-

sjáanlegum verkefnum sem verða til vegna breytinga í starfi og starfs-

umhverfi. Þessar skilgreiningar eiga það sameiginlegt að starfandinn bregst 

við innri eða ytri breytingum með virkum hætti með það í huga að laga eigin 

hæfni og sjálfsmynd að breyttum aðstæðum á starfsferli sínum. Viðbrögð 

starfandans felast þá m.a. í að setja sig inn í ný starfshlutverk og koma sér 

niður á heppileg markmið á starfsferli. Aðlögunarhæfni á starfsferli er því 

miklu fremur það að geta fært sig til og að markmiðum fremur en 

markmiðssetningin sjálf, þ.e.a.s. hvað þú gerir til að auka líkurnar á að þú 

nálgist markmiðin. 

Savickas (1997a) bendir á að unnt er að aðgerðabinda hugtakið um 

aðlögunarhæfni á starfsferli með því að mæla a) hæfni til sjálfskönnunar, b) 

hæfni til að kanna umhverfið og c) hæfni til ákvarðanatöku og áætlanagerðar. 

Í síðari skrifum leggur Savickas til að í mælingum á aðlögunarhæfni á 

starfsferli verði fimm víddir lagðar til grundvallar. Upphaflega greindi 

Savickas (2005) fjórar víddir í aðlögunarhugtakinu: umhugsun (concern), stjórn 

(control), forvitni (curiosity) og sjálfstraust (confidence). Einstaklingur sem hefur 

aðlögunarhæfni er umhugað um framtíð sína á vinnumarkaði, öðlast meiri 

stjórn á framtíð sinni, skoðar framtíðarmöguleika og svalar þannig forvitni sinni 
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og fær aukið sjálfstraust til að fylgja draumum sínum eftir (Savickas, 2005). 

Fimmta víddin er samvinna (co-operation) en í nútímasamfélagi er þess krafist í 

sífellt meira mæli að fólk sé hæft til að nema og starfa með öðrum.  

Savickas (2005) hefur skýrt þessar fimm víddir aðlögunarhæfninnar nánar 

og samkvæmt þeim skýringum er vitund um eigin starfsferil lykilatriði. 

Umhugsun um starfssögu sína skiptir máli því að starfsferillinn er frekar 

hugmynd en hegðun (Savickas, 2005). Framtíðin verður raunverulegri þegar 

viðkomandi rifjar upp starfsferilinn og hugsar um hvað gæti verið 

framundan. Ef áhugann vantar þá er hægt að tala um sinnuleysi sem 

einkennist af neikvæðni og tómlæti gagnvart framtíðinni. Savickas (2005) 

telur að hægt sé að hjálpa þeim sem fastir eru í þankagangi sinnuleysis með 

inngripum og þjálfun í að horfa fram á veginn.  

Stjórn á starfsferli (control) er önnur megin vídd aðlögunarhæfninnar. Þar 

er áhersla lögð á að einstaklingar beri ábyrgð á ákvörðunum og 

framkvæmdum á eigin starfsferli. (Savickas, 2005). Náms- og starfsráðgjafar 

aðstoða fólk við að skoða hvaða valkostir eru í boði og hvað skiptir mestu 

máli þegar starfsákvörðun er tekin.  

Næsta vídd skoðar hvaða valmöguleikar eru í boði. Forvitni á starfsferli 

skiptist í leit að meiri sjálfsskilningi og meiri skilning á störfum. Með 

forvitnina að leiðarljósi fást upplýsingar um hæfni, áhuga og gildi 

hlutaðeigandi en einnig um kröfur sem gerðar eru í störfum og 

vinnuumhverfi (Savickas, 2005). Ef fólk aflar sér ekki upplýsinga um störf og 

fer ekki í sjálfsskoðun vantar brot í heildarmynd viðkomandi.  

Sjálfstraust skiptir máli fyrir aðlögunarhæfni á starfsferli. Sjálfstraust fæst 

til dæmis með því að leysa vandamál í daglegu lífi. Þegar vel gengur að leysa 

verkefni í skóla og á heimili getur sú reynsla orðið hvatning til að prófa nýja 

hluti sem tengjast störfum og starfsferli. Þannig getur skortur á sjálfstrausti 

verið hindrun í að prófa nýja hluti og í að ná markmiðum í námi og störfum 

(Savickas, 2005). Ýmsar leiðir eru færar til að byggja upp sjálfstraust í ráðgjöf 

en einna mikilvægast er gott ráðgjafasamband þar sem traust myndast milli 

ráðgjafa og ráðþega (Corey og Corey, 2007).  

Nýlega bætti Savickas við vídd sem hann kallar samvinnu (cooperation) á 

starfsferli. Þar er átt við hæfnina til að eiga samskipti við annað fólk og færast 

nær markmiðum á starfsferli með samstarfi við aðra, t.d. að tala við kennara 

eða aðra leiðbeinendur um hugleiðingar sínar um framtíðar starfsferil.  

Til eru margs konar æfingar og próf sem gagnast vel þegar fólk vill öðlast 

meiri sjálfsþekkingu en hingað til hefur ekki verið til mælitæki sem hjálpar 

fólki að átta sig á aðlögunarhæfni á starfsferli. Savickas og rannnsóknarteymi 

hans í Northeastern Ohio College of Medicine hafa þróað mælitæki Career 
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Adapt-Abilities Inventory (CAAI). Á árinu 2008 hófst alþjóðlegt 

vísindasamstarf, með þátttöku Íslands, um hönnun alþjóðlegs mælitækis um 

aðlögunarhæfni á starfsferli og er CAAI lagt til grundvallar í því verki. Þar er 

ætlunin að hafa sum atriðanna í skölunum alþjóðleg, en önnur taka mið af 

menningu hvers lands eða landssvæðis. Hér á Íslandi er fyrstu skrefunum í 

aðlögun mælitækisins lokið, þ.e. að kanna hvort að hér megi finna víddirnar 

fimm í aðlögunarhæfni á starfsferli. Rannsóknarspurning þessa fyrsta þáttar 

er um áreiðanleika og réttmæti íslenskrar þýðingar á CAAI.  

Aðferð 

Mælitæki sem kannar aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli (Career Adapt-

Ability Inventory, CAAI) var þýtt og lagt fyrir í grunn- og framhaldsskólum. 

Mælitækið skiptist í fimm kvarða sem heita; umhugsun um starfsferil, stjórn 

á náms- og starfsferli, forvitni á náms- og starfsferli, samvinna og 

sjálfstraust. Þátttakendur voru beðnir um að meta styrkleika sinn á fimm 

punkta kvarða frá einum upp í fimm þar sem 1=lítið, 2=nokkuð, 3=fremur 

mikið, 4=mikið og 5=mjög mikið. Atriðin eru 55 þar sem 11 atriði tilheyra 

hverjum kvarða.  

Þátttakendur í rannsókninni voru 491 í sex grunnskólum og fjórum 

framhaldsskólum. Grunnskólanemendur í úrtakinu voru 276 talsins og 

framhaldsskólanemendur voru 215. Fleiri stúlkur (N=285) tóku þátt í 

rannsókninni en piltar (N=206).  

Þýðing á matstækinu fór fram í nokkrum skrefum. Í fyrsta lagi voru tveir 

náms- og starfsráðgjafar fengnir til að þýða könnunina. Ráðgjafarnir höfðu 

báðir þekkingu á umfjöllunarefni listans, sem og góða kunnáttu í íslensku og 

ensku. Því næst mat teymi sérfræðinga þýðingarnar og kom með tillögur að 

breytingum þegar þess þurfti. Teymi fjögurra sérfræðinga fundaði nokkrum 

sinnum og kom sér saman um þýðingu sem var lögð fyrir tvo rýnihópa. 

Sérfræðiteymið hittist aftur að því loknu og tók tillit til athugasemda sem 

fram komu hjá rýnihópunum við gerð lokaútgáfu mælitækisins.  

Að þýðingu lokinni var haft samband við skólastjórnendur og náms- og 

starfsráðgjafa í skólum á höfuðborgarsvæðinu og á Vesturlandi. Að fengnu 

samþykki skólastjórnenda var könnunin lögð fyrir í 10 skólum, sex 

grunnskólum og fjórum framhaldsskólum í apríl og maí 2009. Beðið var um 

athugasemdir um orðalag og atriði sem tekið verður tillit til í áframhaldandi 

þróun á mælitækinu. Til að kanna áreiðanleika og réttmæti á þýðingu CAAI 

var fyrst kannað innra réttmæti listans með atriðagreiningu þar sem reiknaður 
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var áreiðanleiki fyrir hvern kvarða. Því næst voru gögnin þáttagreind þar sem 

notuð var meginásagreining (principal axis factoring) með hornréttum snúningi 

(Varimax rotation). 

Niðurstöður 

Dreifing svara á kvörðunum fimm var mismunandi en allir svarmöguleikar 

voru nýttir fyrir öll 55 atriðin. Niðurstöður atriðagreiningar sýna að 

kvarðarnir fimm (umhugsun, stjórn, forvitni, samvinna og sjálfstraust) hafa 

gott innra samræmi =0,83-0,88 (sjá töflu 1). Áreiðanleikinn er ásættanlegur 

þar sem almennt er talið að  sé viðunandi þegar það er hærra en 0,8 (Einar 

Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). 

 

Tafla 1. Áreiðanleiki og fylgni atriða við heildarskor CAAI og undirkvarða 

 
 

Atriðagreining leiddi í ljós að af öllum 55 atriðum eru aðeins tvö sem fara 

undir 0,3 í fylgni atriða við heildarkvarða (Corrected Item-Total Correlation). 

Fjórði kvarðinn mælir samvinnu og þar er alfastuðullinn 0,831. Tvö atriði í 

þeim kvarða hafa lága fylgni við heildarkvarða (0,30); Ég er ekki eins 

upptekin/n af sjálfri/um mér og áður (0,26) og Ég leyni því hvernig mér raunverulega 

líður ef það er betra fyrir hópinn (0,204). Í fyrirlögn gerðu margir nemendur 

athugasemd við fyrra atriðið og eru þessar niðurstöður í samræmi við það. 

Hugsanlegt er að í síðara atriðinu komi fram menningarmunur og villa vegna 

þýðingar. 
Gögn svarenda voru þáttagreind til að athuga hvort sömu fimm þættir 

kæmu fram í svörum þátttakenda og koma fram í bandaríska mælitækinu 

CAAI. Notuð var meginásagreining (principal axis factoring) með hornréttum 

snúningi (varimax rotation) til að sjá hversu margir þættir voru í gagnasafninu 

og hvaða breytur tilheyrðu tilteknum þáttum. Í ljós kom að ekki er um að 

ræða hreina fimm þætti eins og gert er ráð fyrir í uppbyggingu mælitækisins. 

Kvarði Fjöldi atriða Innri 

áreiðanleiki

Fylgni atriða við eigin 

kvarða

Umhugsun 11 0,87 0,36-0,70

Stjórn 11 0,835 0,42-0,60

Forvitni 11 0,878 0,48-0,69

Samvinna 11 0,831 0,20-0,66

Sjálfstraust 11 0,872 0,41-0,70
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Niðurstöður þáttagreiningar á íslenskri þýðingu á CAAI sýna fjóra þætti og 

sum atriði hlaðast á fleiri en einn þátt.  

 

Þáttur 1: Stjórn og sjálfstraust. Átta atriði af ellefu í kvarðanum stjórn 

hlóðust hæst á fyrsta þátt. Á þann þátt hlóðust einnig níu atriði í kvarða 

sem meta á sjálfstraust.  

Þáttur 2: Umhugsun. Tíu af ellefu atriðum hlóðust á þátt tvö í kvarða 

sem mælir umhugsun um náms- og starfsferil.  

Þáttur 3: Samvinna. Níu af ellefu atriðum í kvarða sem meta á samvinnu 

hlóðust á þriðja þátt.  

Þáttur 4: Forvitni. Öll ellefu atriðin í kvarða um forvitni á náms- og 

starfsferli hlóðust á fjórða þátt.  

 

Atriði sem hlóðust á fleiri en einn þátt eru til dæmis: Ég ímynda mér hvernig 

framtíð mín verður og Ég velti valkostum mínum fyrir mér. Þessi atriði hlóðust bæða 

á annan (umhugsun) og fjórða þátt (forvitni). Tekið verður tillit til þessarar 

niðurstöðu í áframhaldandi þróun og vinnu á mælitækinu. 

Umræða 

Þessi rannsókn leiðir í ljós að hér á landi má finna svipaðar víddir eða 

þætti í aðlögunarhæfni á starfsferli og í Bandaríkjunum, þannig að réttmæti 

þýðingarinnar er gott. Að einu leyti er þetta landslag hér þó frábrugðið því 

tvær víddir, stjórn og sjálfstraust, renna saman í eina. Svo virðist sem að 

atriðin í þessum tveimur víddum séu svo lík að svarendur greina ekki mun 

þar á milli. Í framhaldinu verður að skoða betur hugsanlegar ástæður fyrir 

þessum samruna. Mögulegt er að þýðing á atriðunum hafi áhrif á niður-

stöðuna eða einhvers konar menningarmunur.  

Þessi vitneskja verður gott veganesti á næsta stigi rannsóknarinar sem er 

að aðlaga mælitækið betur að íslenskum aðstæðum. Áreiðanleiki mælitækisins 

er einnig góður, þó að nokkur atriði á kvörðunum þarfnist nánari skoðunar 

við. Framundan er vinna við frekari aðlögun mælitækisins um aðlögunar-

hæfni á starfsferli og verður þar viðhöfð ný vinnubrögð sem þykja heppileg 

(Ægisdóttir, Gerstein og Cinarbas, 2008) við þróun sálmælinga á alþjóðlegum 

vettvangi. 
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Gildi kenningar Hollands og íslenskrar 
áhugakönnunar í ráðgjöf með vinnandi 

fólki 
 

Sif Einarsdóttir 
Eyrún B. Valsdóttir 

 

Stjórnvöld og aðilar vinnumarkaðarins hafa á síðastliðnum árum lagt áherslu 

á aukna sí- og endurmenntun vinnandi fólks, sérstaklega þeirra sem ekki hafa 

lokið viðurkenndri starfs- og framhaldsskólamenntun (Frumvarp til laga um 

framhaldsfræðslu, 291, 2008-9). Náms- og starfsráðgjafar hafa gegnt mikil-

vægu hlutverki í þessari vinnu og hafa veitt ráðgjöf á vinnustöðum. Í 

ráðgjöfinni hafa áhugakannanir m.a. verið lagðar fyrir og túlkaðar (Fjóla 

María Lárusdóttir, 2006). Áhugakannanir hafa mikið verið notaðar í náms- 

og starfsráðgjöf og byggja flestar á kenningu Hollands (1997) um að 

starfsáhuga (vocational interests) og störfum á vinnumarkaði megi skipta í sex 

megin svið (handverks-, vísinda-, lista-, félags-, athafna- og skipulagssvið, 

(skammstafað HVLFAS). Kenningin hefur fengið stuðning í rannsóknum 

hérlendis og þá um leið notkun áhugakannana í ráðgjöf með ungu fólki 

(Einarsdóttir, Rounds, Ægisdóttir og Gerstein, 2002; Scheving-Thorsteinsson 

og Einarsdóttir, 2004). Aftur á móti hefur gildi þess að leggja áhugakannanir 

fyrir í ráðgjöf með fullorðnu fólki sem hefur litla formlega menntun ekki 

verið kannað hérlendis. Ætla má að þessi hópur sé líklegri til að mæta 

hindrunum við val á námi og starfsvettvangi og því óvíst að kenningin og 

kannanir sem á henni byggja eigi við og gagnist með sama hætti. Tilgangur 

þessarar rannsóknar er að prófa gildi kenningar Hollands um formgerð 

starfsáhuga (vocational interest structure) og réttmæti íslenskrar áhugakönnunar 

við mat á áhugasviðum vinnandi fólks með litla formlega menntun að baki.  
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Ráðgjöf um nám og störf með fullorðnum 

Hérlendis hefur óvenju hátt hlutfall vinnandi fólks, eða um þriðjungur, ekki 

lokið neinu formlegu námi eftir skólaskyldu og hefur það verið markmið 

stjórnvalda að ná þessu hlutfalli niður í 10% fyrir árið 2020 (Þingskjal 291. 

(2008-2009). Í kjölfar samkomulags stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins 

um aukna sí- og endurmenntun voru náms- og starfsráðgjafar ráðnir við sí-

menntunarmiðstöðvar til að kynna möguleika á námi, fá fólk til að meta 

stöðu sína og aðstoða við val á námsleiðum (Fjóla María Lárusdóttir, 2006; 

Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir, 2004).  Þörf fullorðins fólks fyrir náms- og 

starfsráðgjöf hefur einnig aukist með auknu atvinnuleysi (7-9%) 

(Vinnumálastofnun, e.d.) í kjölfar hruns íslenska fjármálakerfisins í október 

2008.  

Notkun áhugakannana í náms- og starfsráðgjöf hefur þróast fyrst og 

fremst í ráðgjöf með ungu fólki sem stendur frammi fyrir því að velja nám og 

starfsvettvang. Þær byggja á kenningu um samsvörun einstaklings og 

umhverfis (person-environment fit) sem hefur verið áhrifamikil í náms- og 

starfsráðgjöf. Kjarni þessarar hugmyndafræði er sá að forsenda ánægju og 

árangurs í starfi er sú að hver og einn velji starf sem hæfi áhugasviði, 

gildismati og hæfni hans eða hennar (Dawis, 2000; Swanson og Chu, 2000). 

Kenning Hollands segir að flokka megi starfsáhuga í sex meginsvið og 

tilgreinir kenningin hversu lík eða ólík áhugasviðin sex eru með því að lýsa 

tengslum þeirra með svonefndu formgerðarlíkani (vocational interest structure) 

sem sýnt er á mynd 1. Prediger (1982), heldur því einnig fram að starfsáhuga 

megi lýsa með tveimur tvípóla víddum sem endurspegla áhuga á að vinna 

með hluti eða fólk annarsvegar og gögn eða hugmyndir hinsvegar (sjá mynd 1). 

Víddirnar eru ekki í andstöðu við kenningu Hollands en skýra betur í hverju 

munurinn á HVLFAS sviðunum liggur.  
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Mynd 1. Líkön Hollands og Predigers af starfsáhuga 

Áhugakannanir koma að gagni með tvennum hætti. Í fyrsta lagi hjálpa þær 

einstaklingnum að öðlast sjálfsskilning og átta sig betur á hvar áhugasvið 

hennar eða hans liggur. Í öðru lagi, ef til eru upplýsingar um vinnumarkað 

t.d. starfslýsingar sem flokkaðar eru með sama hætti í sex HVLFAS svið 

auðveldar það mjög upplýsingaöflun og leit að námi og/eða störfum við hæfi 

til að ná fram samsvörun milli einstaklings og umhverfis (Holland, 1997; 

Savickas, 2007; Sif Einarsdóttir, 2005). Kenning Hollands hefur verið 

ráðandi á sviði starfsáhuga og eru flestar áhugakannanir sem notaðar eru 

hérlendis og víðar hannaðar til að meta HVLFAS sviðin sex (Hansen, 2005). 

Eins og Fjóla María Lárusdóttir (2006) bendir á eru margir fullorðnir á 

vinnumarkaði sem hafa litla innsýn í eigin áhugasvið og vilja aðstoð við að 

greina stöðu sína til að geta tekið ákvarðanir um námsleiðir og framtíðar-

starfsvettvang. Í ráðgjöf með fullorðnum geta áhugakannanir og ráðgjöf í 

anda samsvörunarkenninga komið að góðu gagni (Niles, 2002). Mikilvægt er í 

ljósi aukinnar þarfar fyrir náms- og starfsráðgjöf meðal fullorðinna að gera 

rannsóknir á þeim matstækjum sem notuð hafa verið með ungu fólki og 

kanna hvort þau virki sem skyldi í ráðgjöf með eldra fólki sem er eða hefur 

verið á vinnumarkaði. 
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Réttmæti innlendra og erlendra áhugakannanna 

Þær áhugakannanir sem notaðar hafa verið hér á landi eru þýddar erlendar 

kannanir eins og Áhugakönnun Strong (Donnay, Morris, Schaubhut, og 

Thompson 2005) og Í leit að starfi (Holland, Powell og Fritzsche, 1994). Þær 

eiga það sammerkt að meta sex áhugasvið Hollands og hafa verið þróaðar til 

notkunar með ungu fólki sem er á seinni stigum skyldunáms eða stefna á 

háskólanám. Í ljós hefur komið að svör nemenda á framhalds- og 

háskólastigi við þessum könnunum falla ágætlega að kenningu Hollands 

(Einarsdóttir o.fl., 2002; Scheving-Thorsteinsson og Einarsdóttir, 2004) og 

styður því réttmæti (construct validity) þeirra og notkun í ráðgjöf með ungu 

fólki. Engar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvort sama gildi um svör 

fullorðinna einstaklinga á vinnumarkaði hérlendis.  

Nýlega var ráðist í að hanna rafrænar íslenskar áhugakannanir, sem 

kallaðar eru Bendill, fyrir grunnskóla (Bendill-I) og framhaldskólanema 

(Bendill-II). Við þróun þeirra, var byrjað á því að kanna hvort hanna mætti 

kvarða sem meta HVLFAS sviðin með íslensku atriðunum sem lögð höfðu 

verið fyrir grunn- og framhaldsskólanema. Prófanir sýndu að íslensku 

kvarðarnir féllu vel að formgerðarkenningu Hollands og því ljóst að hægt var 

að þróa réttmæta kvarða fyrir HVLFAS sviðin með atriðum sem endurspegla 

íslenskan vinnumarkað (sjá nánari lýsingu á þróun og prófun kvarða í Sif 

Einarsdóttir, 2008; Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). Það liggur því 

beinast við í þessari rannsókn að meta hvort íslensku kvarðarnir sem 

hannaðir voru fyrir framhaldsskólanema (Bendill-II) falli jafnvel að 

formgerðarkenningu Hollands þegar atriðin eru lögð fyrir fólk á vinnu-

markaði og sérstaklega þá sem ekki hafa lokið formlegri framhaldsskóla-

menntun. 

Athyglisvert er að fáar rannsóknir virðast hafa verið gerðar sérstaklega á 

formgerð starfsáhuga fullorðinna sem eru á vinnumarkaði. Rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á þvermenningarlegu gildi kenningar Hollands og áhuga-

kannana sem meta HVLFAS sviðin sýna að kenningin hefur ekki verið 

staðfest í mörgum löndum utan heimalandsins (Bandaríkjanna) og flestar 

rannsóknir benda til að hún lýsi ekki vel starfsáhuga ýmissa minnihlutahópa 

innan Bandaríkjanna (Armstrong, Hubert og Rounds, 2003; Rounds og 

Tracey, 1996). Því hafa vaknað spurningar um hvort kenningin lýsi vel 

starfsáhuga þeirra sem ekki hafa greiðan aðgang að störfum og námi, mæta 

hindrunum og jafnvel mismunun á vinnumarkaði og í menntakerfinu (Ryan, 

Tracey og Rounds, 1996).  
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Sá hópur sem við beinum sjónum okkar að í þessari rannsókn er fólk á 

vinnumarkaði sem hefur minnsta formlega menntun. Hérlendis hafa flestir 

greiðan aðgang að menntakerfinu, en þeim sem ekki hefur farnast vel í námi 

eða hafa þurft frá að hverfa af einhverjum sökum s.s. námslegum, fjárhags-

legum, barneignir o.fl. (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2001) 

hafa síður tækifæri á vinnumarkaði en aðrir. Þetta getur gert það að verkum 

að þessi hópur hafi ekki svigrúm til að huga að hvar áhugi þeirra liggur og 

hvort þau geti fengið starf sem hæfir áhugasviðum þeirra. Við gerum því ekki 

ráð fyrir að svör þessa hóps við atriðunum í Bendli-II falli eins vel að 

kenningu Hollands og svör ungmenna sem upplifa að þau hafi enn öll 

tækifæri til að velja nám og störf sem hugur þeirra stendur til. Ef kenning 

Hollands og HVLFAS kvarðarnir úr Bendli-II sem þróaðir eru fyrir 

framhaldsskólanema, fá ekki stuðning verður kannað hvort endurbæta megi 

eða þróa nýja kvarða fyrir vinnandi fólk.  

Aðferð 

Þátttakendur 

Alls 317 fullorðnir einstaklingar á vinnumarkaði sem eru í tveimur stórum 

stéttarfélögum tóku þátt í rannsókninni, 61% voru konur og 39% karlar. Um 

35% þátttakenda búa utan höfuðborgarsvæðis. Meðalaldur var 38 ár og 

höfðu 60% ekki lokið neinu námi eftir skyldunám en 34% höfðu lokið 

einhverju námi í framhaldsskóla. Stærstur hluti þátttakenda (28%) starfar sem 

ósérhæft starfsfólk, fjórðungur í þjónustu, sölu og afgreiðslu og 14% 

reyndust vera iðnaðarmenn eða sérhæft iðnverkafólk og  8% skrifstofufólk 

(sjá nánar Eyrún B. Valsdóttir, 2009).  

Matstæki 

Bendill-II, samanstendur af 143 athöfnum tengdum störfum (mála hús að 

innan og utan, aðstoða börn á göngum skóla og í frímínútum) og 100 

starfsheitum, samtals 243 atriði. Bendill-II metur sex áhugasvið Hollands. 

Alfastuðull (Cronbachs alpha) HVLFAS kvarðanna er á bilinu 0,91-0,95 hjá 

framhaldsskólanemum. Hugsmíðaréttmæti hefur verið kannað og tengsl 

kvarðanna falla ágætlega að formgerðarkenningu Hollands, en „random-

ization test― sýndi CI = 0,69 í úrtaki 18 ára og eldri framhaldsskólanema (sjá 

nánar í Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). 

Auk þessara 243 atriða sem voru lögð fyrir þátttakendur voru 101 

viðbótar atriði valin og hönnuð til að tryggja fjölbreytni í störfum og víðari 
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skírskotun starfa. Viðbótaratriðin voru aðallega valin úr þeim flokkum 

Hagstofunnar sem ekki áttu sér fulltrúa í Bendli-II. Hugað var vel að því að 

atriðabankinn spanni þau störf sem standa þeim helst til boða sem ekki hafa 

mikla formlega menntun að baki (t.d. leigubílstjóri, bera út póst og dagblöð, 

hellulagningarmaður). Þátttakendur voru beðnir að svara þessum 344 

atriðum á 5 punkta kvarða 1 = líkar alls ekki, 2 = líkar ekki, 3 = hlutlaus, 4 = 

líkar vel, 5 = líkar mjög vel.  

Við þróun Bendils-I og II voru fengnir þrír náms- og starfsráðgjafar sem 

þekkja vel bæði kenningu Hollands og innihald HVLFAS sviðanna sex. Hver 

þeirra mat hvert atriði eftir því hvert sviðanna sex væri mest einkennandi, 

næst mest einkennandi og þriðja mest einkennandi fyrir starfið eða 

athöfnina. Til að meta hvaða sviðum nýju atriðin tilheyrðu var sami háttur 

hafður á og reyndist áreiðanleiki milli matsmanna vera 0,59 metinn með 

Gamma stuðli (Goodman og Kruskal, 1954) eða sambærilegur og við fyrri 

flokkunina (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). 

Framkvæmd 

Fyrirlögn fór fram í samvinnu við tvö stór stéttarfélög á landinu, sem hafa 

innan sinnan vébanda aðallega félagsmenn sem starfa í greinum sem ekki 

krefjast langrar skólagöngu. Könnunina var send út á netföng þátttakenda 

ásamt upplýsingum um tilgang rannsóknar. 

Niðurstöður 

Til að kanna hvort kvarðar sem höfðu verið þróaðir til að meta sex 

áhugasvið Hollands hjá framhaldsskólanemum í Bendli-II féllu að 

formgerðarkenningu hans í úrtaki fullorðinna á vinnumarkaði var notað 

Randomization test (Hubert og Arabie, 1987). Það prófar hvort tengsl (mæld 

með fylgni) HVLFAS sviðanna séu eins og kenning Hollands tilgreinir, t.d. 

meiri tengsl á milli handverks og vísindasviðs en handverks og listasviðs sem 

liggur fjær í líkani Hollands. Reiknaður er svokallaður CI stuðull 

(Correspondence index) með því að finna hlutfallið milli fjölda tengsla sem falla 

að líkaninu og þeirra sem ekki falla að því. CI- stuðull getur tekið gildið -1 til 

1 og reyndist hann vera 0,56 í úrtaki vinnandi fólks, lægri en hjá 

framhaldsskólanemum (CI = 0,69) og utan 99% öryggismarka sem er við CI 

= 0,66 samkvæmt prófunum Rounds og Tracey (1996). 

Við gerð Bendils-II fyrir framhaldsskólanema kom í ljós að hægt var að 

bera kennsl á kenningu Hollands í tveimur af þremur víddum sem fengnar 
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voru með fjölvíddargreiningu (multidimensional scaling) (Sif Einarsdóttir og 

James Rounds, 2007) líkt og fram hefur komið í rannsóknum Deng, 

Armstrong, og  Rounds (2007) í Bandaríkjunum.  Fjölvíddargreiningu var 

beitt á öll atriðin og kannað hvaða tvær víddir gæfu niðurstöður sem best 

samrýmast kenningu Hollands, en mynd 2 sýnir hvernig athafnirnar raðast í 

tvívíðu rými. Á myndinni má sjá að atriði sem flokkuð hafa verið á 

handverkssvið hópast ágætlega saman og listasviðs atriðin mynda einnig 

nokkuð skýran klasa. Þetta á þó minna við um þau atriði sem falla á 

athafnasvið (mynd 2). Atriðin sem tilheyra vísindasviði blandast flest við 

handverksatriðin en, félags- og skipulagssviðsatriðin dreifast víða um rýmið. 

Segja má að atriðin sýni vísi að Holland líkani og er röðun atriðanna fyrir 

utan þau sem tilheyra félags- og skipulagssviði í stórum dráttum í samræmi 

við það sem líkan Hollands tilgreinir þ.e. HVL(F)A(S).  
 

 

Mynd 2. Niðurstöður fjölvíddargreiningar fyrir athafnir 

Þrátt fyrir að líkan Hollands komi ekki ljóslifandi fram í fjölvíddar-

greiningunni ákváðum við að freista þess að nota myndrænu framsetninguna 

ásamt fleiri greiningum til að kanna hvort hægt væri að endurbæta kvarðana 

úr Bendli II svo þeir féllu betur að formgerðarkenningunni í úrtaki vinnandi 

fólks. Byrjað var á að velja úr nýju atriðunum sem höfðu verið flokkuð af 

sérfræðingum á hvert svið (F kóðað atriði í Félagssviðskvarða o.s.frv.) ef þau 
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féllu á myndunum innan um önnur atriði með sama kóða og í samhengi við 

atriði af sama tagi og féll á þann stað í rýminu sem formgerðarlíkanið spáir 

fyrir um þ.e. HVLFAS röð (sjá t.d. H atriði sem raðast saman lengst til 

vinstri á mynd 2). Síðan var reiknuð fylgni hvers atriðis, nýju og upprunalegu 

atriðanna, við eigin kvarða (H flokkað atriði og H kvarða) og alla hina 

kvarðana (H atriði við hvern VLFAS kvarða). Þau atriði sem ekki sýndu það 

fylgnimynstur við kvarðana sem kenningin tilgreinir (mesta fylgni við eigin 

kvarða, næst mesta við kvarða við hliðina á í líkaninu og minnsta við 

andstæðan kvarða) voru tekin út en þau sem féllu að forspám kenningarinnar 

haldið inni líkt og gert var við þróun Bendils-II (sjá Sif Einarsdóttir og James 

Rounds, 2007). Dæmi um atriði sem tekin voru út, voru málfræðingur, 

þroskaþjálfi, snyrtifræðingur og dæmi um atriði sem bætt var við, voru 

náttúrufræðingur, handmenntakennari og símavörður. Helmingur upp-

runalegu atriðanna 112 sem HVLFAS kvarðarnir í Bendli-II samanstóðu af 

voru notuð og 48 af nýju atriðunum eins og sjá má í töflu 1. Áreiðanleiki 

kvarðanna var á bilinu 0,91 – 0,94 metinn með Cronbachs Alpha. Nýju 

kvarðarnir féllu mun betur að formgerðarkenningu Hollands, CI = 0,86 en 

kvarðarnir úr Bendli-II (CI = 0,56). 

 

Tafla 1. Fjöldi atriða í kvörðum fyrir og eftir endurskoðun  

 

 

 

 

 

Kvarðar Atriði í Bendli-II  Atriði tekin  Nýjum atriðum Endanleg atriði 
úr Bendli-II bætt við í nýjum kvörðum 

 

 

Handverkssvið 23 4 4 23 

Vísindasvið 19 12 8 15 

Listasvið 18 7 8 19 

Félagssvið 19 13 1 18 

Athafnasvið 15 7 8 16 

Skipulagssvið 18 11 8 15 

Alls 112 54 4 106 
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Umræða 

Niðurstöðurnar sýna að HVLFAS kvarðar sem þróaðir voru fyrir 

framhaldsskólanema falla ekki vel að kenningu Hollands um formgerð 

starfsáhuga í úrtaki vinnandi fólks sem hvað minnsta formlega menntun 

hefur. Hinsvegar kom í ljós að með því að beita fjölvíddargreiningu á öll 

atriðin og fleiri próffræðilegum greiningum var hægt að þróa nýja og 

endurbætta kvarða sem falla betur að formgerðarlíkani Hollands í þessum 

hópi. Á hinn bóginn er það áhyggjuefni að einungis var notast við 32% 

þeirra atriða sem endurspegla íslenskan vinnumarkað við þróun kvarðanna. 

Það ásamt þeirri staðreynd að nota þurfti önnur atriði meðal vinnandi fólks 

en framhaldsskólanema gefur til kynna að líkan Hollands lýsir ekki að fullu 

formgerð starfsáhuga hérlendis (Einarsdóttir, Rounds og Su, 2009). 

Áhugakannanir ásamt þeirri hugmyndafræði að forsenda ánægju og 

árangurs í störfum sé að ná samsvörun milli áhuga (og annarra persónulegra 

einkenna) einstaklingsins og umhverfis (Dawis, 2000) hafa verið notaðar til 

að hjálpa fólki að öðlast skilning á sjálfum sér og flóknum vinnumarkaði 

nútímans. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að ekki er hægt að 

ganga út frá því sem gefnu að niðurstöður áhugakannana sem eru þróaðar 

með ungu fólki virki með sama hætti í hópi vinnandi fólks. Þetta er í 

samræmi við fyrri rannsóknir sem dregið hafa í efa að kenning Hollands lýsi 

starfsáhuga annarra hópa en hún var þróuð fyrir upprunalega, þ.e. ungt fólk 

sem stefnir í háskólanám (Armstrong o.fl., 2003; Rounds og Tracey, 1996; 

Ryan o.fl., 1996). Líklega á þetta sérstaklega við um þá sem minnsta menntun 

hafa hérlendis og mæta frekar hindrunum á vinnumarkaði en aðrir og skortir 

tækifæri til að velja starfsvettvang og nám sem falla að áhuga þeirra. Þessar 

niðurstöður vekja upp spurningar um hversu gagnlegt er að nota áhuga-

kannanir sem í boði hafa verið í náms- og starfsráðgjöf með þeim hópi sem 

stjórnvöld hafa mestan áhuga á að sæki sér aukna menntun. Ef formgerð 

starfsáhuga er ekki í samræmi við þá kenningu sem hefur verið ráðandi á 

sviðinu og flestar áhugakannanir eru hannaðar til að meta, þá er ekki hægt að 

túlka niðurstöður þeirra með sama hætti og fyrir ungt fólk. Einnig er 

mögulegt að fólki sé í ráðgjöfinni beint í störf sem ekki endurspegla raun-

verulegan áhuga þeirra og þar með grundvallarforsenda ráðgjafar í anda 

einstaklings og umhverfiskenninga brostin. 

Á hinn bóginn er það athyglisvert að líkt og í Bandaríkjunum og í úrtaki 

íslenskra framhaldsskólanema virðist tveggja vídda lausn ekki lýsa vel svörum 

fólks við áhugakönnunum (Deng o.fl., 2007; Sif Einarsdóttir, 2008). 

Fjölvíddargreiningin gefur einnig til kynna að þegar afstaða atriðanna er 



756 Náms- og starfsráðgjöf Sif Einarsdóttir og Eyrún B. Valsd. 

 

  

skoðuð myndrænt má sjá vísi að kenningu Hollands í tveimur víddum. Með 

því að nota myndræna framsetningu og velja atriði sem sýna fylgnimunstur 

sem fellur að formgerðarkenningu Hollands ásamt öðrum eftirsóknarverðum 

próffræðilegum eiginleikum er hægt að þróa kvarða sem falla að kenningu 

Hollands fyrir fullorðið vinnandi fólk. Svipuðum aðferðum var beitt við 

þróun Bendils-II (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007) en skipta þurfti út 

næstum helmingi atriða úr kvörðunum þar sem þau virkuðu ekki sem skyldi 

við mat á áhugasviðunum sex í úrtaki vinnandi fólks sem hefur litla 

skólagöngu að baki. Þar sem aðeins um þriðjungur atriðanna sem endur-

spegla íslenskan vinnumarkað voru notuð við þróun kvarða í Bendli-II og nú 

fyrir fullorðna vakna spurningar um hversu vel kenning Hollands endur-

speglar starfsáhuga fólks á Íslandi.  

Meginmarkmiðið með þessari rannsókn var að kanna hvort að kvarðar 

sem meta sex áhugasvið Hollands falli að formgerðarlíkani hans í úrtaki 

vinnandi fólks. Niðurstöðurnar eru ekki einhlítar en styrkja enn frekar þá 

skoðun að frekari rannsókna sé þörf á formgerð starfsáhuga hérlendis og 

mögulega þurfi að þróa líkön sem lýsa betur einstaklingsmun í svörum en 

kenning Hollands gerir. Mikilvægt er að slík líkön séu þróuð á öllum þeim 

hópum fólks sem áhugakannanir eru notaðar fyrir í ráðgjöf. En sjónum sé 

ekki einungis beint að ungu fólki sem síður mætir hindrunum og hefur alla 

jafna greiðari aðgang að menntakerfi og störfum sem áhugi þeirra liggur á en 

margir þeirra sem eldri eru og hafa stutta skólagöngu að baki. 
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Áhrif niðurskurðar á líðan og heilsu 
starfsfólks í bönkum og sparisjóðum 

 
Ásta Snorradóttir 

Kristinn Tómasson 

 

Þær aðstæður sem hafa skapast á Íslandi með hruni fjármálakerfisins hafa 

umtalsverð áhrif á vinnumarkaðinn. Samdráttur leiðir til þess að í einhverjum 

fyrirtækjum og opinberum stofnunum er verið að endurskoða rekstur og 

skera niður útgjöld með tilheyrandi afleiðingum fyrir starfsfólk eins og 

uppsögnum, breytingum á eðli og umfangi vinnunnar eða tilfærslum í starfi. 

Við aðstæður sem þessar beinist athyglin gjarnan meira að þeim sem missa 

vinnuna en þeim sem halda áfram störfum. Full ástæða er þó til að huga að 

þeim sem halda áfram störfum eftir uppsagnir á vinnustöðum þar sem 

rannsóknir hafa sýnt að niðurskurður hefur áhrif á bæði andlega og líkamlega 

heilsu og líðan (sjá t.d. Ferrie, Shipley, Marmot, Stansfeld og Smith, 1998; 

Kivimäki, Vahtera, Ferrie, Hemingway og Pentti, 2001; Vahtera o.fl., 2004; 

Westerlund, Theorell og Alfredsson, 2004). Áhrifanna gætir m.a. vegna þess 

að niðurskurður getur orðið til þess að álag eykst hjá því starfsfólki sem 

starfar áfram (Kivimäki, Vahtera, Pentti og Ferrie, 2000). Við niðurskurð 

verða umtalsverð áhrif á vinnustaðnum sem geta aukið álag á starfsfólk. Þar 

má nefna að breytingar verða á vinnustaðnum sjálfum og samstarfshópnum, 

nýjar stefnur eru settar fram og breytingar verða á vinnuferlum (Allen, 

Freeman, Russell, Reizenstein og Rents, 2001).  

Rannsóknir sem gerðar voru á tímum efnahagsþrenginga í Finnlandi á 

tíunda áratug síðustu aldar sýndu að starfsfólk sem starfaði áfram eftir 

uppsagnir var undir meira álagi en hópur starfsfólks sem starfaði þar sem 

uppsagnir höfðu ekki átt sér stað. Fram kom að það starfsfólk sem fann fyrir 

auknu álagi í kjölfar niðurskurðar fann í meira mæli fyrir einkennum frá 

hreyfi- og stoðkerfi, aukinni vanlíðan í vinnu og var oftar frá vinnu vegna 

veikinda (Kivimäki o.fl., 2000; Kivimäki o.fl., 2001; Vahtera, Kivimäki og 

Pentti, 1997; Vahtera o.fl., 2004). Einnig kom fram að þeim sem héldu áfram 

störfum eftir niðurskurð var ávísað meira af geðlyfjum en samanburðarhópi 

(Kivimäki o.fl, 2007) Einnig kom fram að veikindafjarvistir voru tíðari hjá 
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þeim hópi sem starfaði þar sem niðurskurði var beitt  Þegar lagt var mat á 

áhrifaþætti í aukningu veikindafjarvista voru tengslin sterkust við þætti sem 

tengdust breytingum á vinnufyrirkomulagi en tengsl við erfiða lífsviðburða 

eins og bágan efnahag og hjónaskilnað voru veikari. (Kivimäki o.fl., 1997). 

Niðurstöður rannsókna frá finnsku kreppunni benda til að í efnahags-

þrengingum sé mikilvægt að huga að heilsueflingu meðal þeirra starfsmanna 

sem halda störfum í kjölfar niðurskurðar (Kivimäki o.fl., 1997). Einnig kom 

fram að niðurskurður hefur ólík áhrif á kynin, sem og að áhrifin eru breytileg 

eftir aldri og félagslegri stöðu (Kivimäki o.fl, 2007). Rannsóknir gerðar á 

tímum efnahagsþrenginga í Svíþjóð hafa m.a. skoðað áhrif niðurskurðar á 

þróun hjarta- og æðasjúkdóma. Þar hefur komið fram að starfsfólk sem 

heldur störfum í fyrirtækjum sem hafa gengið í gegnum endurskipulagningu 

og niðurskurð er líklegra til að hafa áhættuþætti hjarta- og æðasjúkdóma en 

þeir sem starfa í fyrirtæki þar sem stöðugleiki ríkir (Westerlund o.fl., 2004). 

Gildi vinnuverndar hefur einnig verið rökstutt í þessu samhengi en 

rannsóknir hafa sýnt að þeim vinnustöðum sem sinna vinnuvernd vel og 

huga vel að öryggi og heilsu starfsmanna farnast betur á tímum 

efnahagsþrenginga (Kim og Paek, 2000).  

Rannsóknir tengdar niðurskurði beinast ekki einungis að vinnumarkaði á 

tímum efnahagsþrenginga. Litið er á að niðurskurður og endurskipulagning 

innan fyrirtækja séu óhjákvæmilega afleiðing hnattvæðingar. Hér á landi hefur 

það þekkst sem annars staðar að fyrirtæki taka breytingum og beita niður-

skurði jafnvel á tímum stöðugs efnahagsástands. Við núverandi aðstæður er 

hins vegar mikilvægt að meta áhrifin sem niðurskurður og endurskipu-

lagningar í fyrirtækjum hafa á líðan og heilsu starfsfólks. Það gefur tækifæri til 

að miðla þekkingu til stjórnenda og þeirra sem verða fyrir áhrifum 

niðurskurðar þannig að unnt sé að grípa til viðeigandi ráðstafana og 

fyrirbyggja neikvæðar afleiðingar þeirra aðgerða sem grípa þarf til, eða gripið 

hefur verið til.  

Hér verða kynntar niðurstöður rannsóknar meðal starfsfólks í bönkum og 

sparisjóðum hér á landi í mars 2009, rúmum fimm mánuðum eftir að ríkið 

tók við rekstri íslensku bankanna. Markmið þessarar rannsóknar er að kanna 

hvort niðurskurður tengist álagi í vinnu og líðan og heilsu starfsfólks eins og 

það er metið af starfsfólkinu sjálfu, í bönkum annars vegar og í sparisjóðum 

hins vegar. Tekið er tillit til þess að niðurskurður getur haft mismunandi 

áhrif á kynin og er því gerð grein fyrir niðurstöðum fyrir konur annars vegar 

og fyrir karla hins vegar. 
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Aðferðir 

Mælitæki 

Spurningalistinn byggir að stórum hluta á íslenskri þýðingu á norrænum 

spurningalista QPS nordic (Lindström o.fl., 2000). Auk þessa voru notaðar 

spurningar sem Vinnueftirlit ríkisins hefur þróað og lagt fyrir áður meðal 

nokkurra starfshópa hér á landi. Þá voru einnig útbúnar spurningar sem meta 

eiga breytingar innan fyrirtækjanna eins og hvort uppsagnir hafi átt sér stað í 

starfsmannahópnum, hvort breytingar hafi orðið á starfi og hvort líðan hafi 

breyst í kjölfar breytinganna. Áður en spurningalistinn fór í dreifingu var 

hann lesinn yfir af starfsfólki innan fjármálafyrirtækja og starfsfólki Samtaka 

starfsmanna fjármálafyrirtækja (SSF). Leyfi vegna rannsóknarinnar fékkst hjá 

Vísindasiðanefnd (leyfi: 09-024).  

Þátttakendur 

Leitað var eftir þátttöku alls starfsfólks sem er skráð félagi í SSF og starfa í 

bönkum og sparisjóðum hér á landi. Úrtakið var takmarkað við þá sem starfa 

innan höfuðstöðva eða útibúa þessara fjármálastofnana. Rannsóknin var á 

tölvutæku formi. Allir trúnaðarmenn SSF í viðkomandi starfstöðvum voru 

beðnir um að koma umslagi með kynningarbréfi um rannsóknina og 

aðgangskóða fyrir rafræna útgáfu spurningalistans til síns fólks. Þeir fengu 

jafnframt boð um að endursenda umslög sem ekki fóru í dreifingu. Alls voru 

send út 2938 umslög í bankana og 1001 umslag í sparisjóðina. Endursend 

umslög frá bönkum voru 164 og 26 frá sparisjóðum. Þátttakendur í 

rannsókninni voru alls 1880 (68% svarhlutfall) í bönkunum og 430 (44% 

svarhlutfall) í sparisjóðunum. Meðan rannsóknin stóð yfir hættu SPRON, 

Straumur fjárfestingabanki og Sparisjóðabankinn starfsemi sem getur átt þátt 

í lægra svarhlutfalli í sparisjóðum. Til þess að geta haldið trúnað við 

þátttakendur eru allir 19 ára og yngri útilokaðir í þessari greiningu þar sem 

þeir voru of fáir til að tryggja að ekki væri unnt að rekja svör til þeirra.  

Mælingar 

Niðurskurður er metin út frá spurningunni „hefur starfsfólki í þinni deild 

verið sagt upp og það látið af störfum frá því í byrjun október―. Saman-

burður er gerður á milli þeirra sem svara spurningunni játandi og þeim sem 

svara spurningunni neitandi. Álag í starfi er metið út frá þrem spurningum: 1. 

„Myndir þú segja að í vinnu þinni sé álagið― og boðið er upp á svar-

möguleikana 1=mikið, 2=nokkuð, 3=lítið og 4=ekkert, 2. „Er vinnuálagið 
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ójafnt þannig að verkefnin hlaðist upp?― og 3. „Hefurðu of mikið að gera í 

vinnunni? ―. Svarmöguleikar í spurningum 2 og 3 voru mjög sjaldan eða 

aldrei=1, frekar sjaldan=2, stundum=3, frekar oft=4 og mjög oft eða 

alltaf=5. Spurning 1 er endurskilgreind til að samsvara hinum spurningunum 

þannig að lítið/ekkert=1, nokkuð=3 og mikið=5. Einföld t-próf eru notuð 

til að bera saman hópana. Til að fá heildstætt mat á álagi eru spurningarnar 

lagðar saman og búin til breyta sem mælir heildarálag í vinnu. Með dreifi-

greiningu tveggja breyta og einni fylgifrumbreytu eru tengsl uppsagna og 

starfs við mat á álagi í starfi skoðuð þegar leiðrétt er fyrir aldri.  

Til að leggja mat á hvort líðan og heilsa starfsfólks er ólík eftir því hvort 

uppsagnir hafa átt sér stað í deildinni eða ekki eru svör við spurningum þar 

sem þátttakendur leggja mat á það hvort einkenni frá hreyfi- og stoðkerfi og 

einkenni andlegrar vanlíðunar hafi truflað daglegt líf þeirra. Spurningin var 

svohljóðandi: „hefur eitthvað af eftirfarandi einkennum truflað daglegt líf 

þitt?― og voru svarmöguleikarnir „já, frá því bankahrunið varð―, „já, en áður 

en bankahrunið varð―, „já, bæði fyrir og eftir bankahrunið― og „nei―. Í 

þessari rannsókn eru þeir hafðir saman sem svara játandi og svo þeir sem 

svara neitandi. Kí-kvaðrats marktektarpróf eru notuð við samanburð. 

Útreikningar voru gerðir með SPSS tölfræðiforritinu. Marktækni miðast við 

alpha<0,05. 

Niðurstöður 

Í töflu eitt má sjá upplýsingar um fjölda þátttakanda eftir því hvort uppsagnir 

hafi orðið í þeirra deild eða ekki. Sjá má að í bæði bönkum og sparisjóðum er 

hærra hlutfall karla en kvenna sem starfar í deild þar sem uppsagnir hafa átt 

sér stað. 

 

Tafla 1. Upplýsingar um fjölda þátttakenda eftir því hvort uppsagnir áttu sér 

stað innan deildar eða ekki 

 

Fjöldi % Fjöldi %

Bankar

Uppsagnir í deild 635 46,1% 324 66,9%

Ekki uppsagnir í deild 741 53,9% 160 33,1%

Sparisjóðir

Uppsagnir í deild 90 25,9% 28 35,9%

Ekki uppsagnir í deild 257 74,1% 50 64,1%

Konur Karlar
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Tafla tvö a sýnir svör kvenna og karla í bönkum við spurningum um álag 

í vinnu. Ólíkar niðurstöður koma fram hjá konum og körlum. Þær konur 

sem vinna í deildum þar sem uppsagnir hafa átt sér stað meta álag sitt að 

meðaltali hærra en aðrar konur þegar þær eru spurðar út í álag í vinnu, ójafnt 

vinnuálag og hvort þær hafi of mikið að gera í vinnunni. Munurinn er 

marktækur á milli hópanna. Fyrir karla hins vegar gildir að þeir sem vinna í 

deildum þar sem uppsagnir hafa átt sér stað meta álag í vinnu og það hvort 

þeir hafi of mikið að gera að meðaltali lægra en aðrir karlar og er munurinn á 

milli hópanna marktækur. Marktækur munur kemur hins vegar ekki fram 

milli þessara hópa karla í bönkum þegar spurt er um ójafnt vinnuálag.  

Í töflu tvö b má sjá hvernig þessi samanburður kemur út hjá starfsfólki í 

sparisjóðum. Þar má einnig sjá ólíka svörun kvenna og karla. Þar kemur ekki 

fram marktækur munur milli karla sem vinna í deildum þar sem uppsagnir 

hafa átt sér stað og annarra á mati þeirra á álagi í vinnu, ójöfnu vinnuálagi 

eða því hvort þeir hafi of mikið að gera í vinnunni. Hjá konum kemur hins 

vegar fram marktækur munur á milli hópa á þann veg að þær konur sem 

vinna í deildum þar sem uppsagnir hafa átt sér stað meta álag í vinnu að 

meðaltali hærra en aðrar konur, nema þegar þær meta ójafnt vinnuálag. Þar er 

ekki um marktækan mun að ræða. Þessar niðurstöður gefa til kynna ólíkt mat 

kvenna og karla á álagi í vinnu í kjölfar niðurskurðar.  

 



 

Tafla 2a. Svör við spurningum um álag meðal starfsfólks í bönkum. 

 
Tafla 2b. Svör við spurningum um álag meðal starfsfólks í sparisjóðum. 

 

Konur Karlar

Fjöldi Meðaltal

Staðal-

frávik

t-prófgildi 

(df) p* Fjöldi Meðaltal

Staðal-

frávik

t-prófgildi 

(df) p*

Já 634 3,57 1,23 324 3,46 1,26

Nei 739 3,34 1,19 161 3,77 1,14

Já 634 3,12 1,05 324 3,08 1,00

Nei 738 2,87 0,99 161 3,21 0,94

Já 633 3,33 1,04 324 3,24 0,96

Nei 739 3,10 0,98 161 3,46 0,93

Já 632 10,02 2,83 324 9,78 2,74

Nei 737 9,31 2,66 161 10,44 2,47

1)Lítið/ekkert= 1, nokkuð=3, mikið=5 * two-tailed t test

2) Mjög sjaldan eða aldrei=1, frekar sjaldan=2, stundum=3, frekar oft=4, mjög oft eða alltaf=5 **Equal variances not assumed

3) 5= lítið álag, 15=mikið álag

0,0001 -1,4 (483)

Hefur starfsfólki í 

þinni deild verið sagt 

upp og það látið af 

Myndir þú segja að í 

vinnu þinni sé álagið 
3,55 (1324) 0,0001** -2,6 (483) 0,009

0,0001** -2,58 (483)

0,168

Hefurðu of mikið að 

gera í vinnunni 2)
4,1 (1310) 0,0001** -2,4 (483) 0,016

Er vinnuálagið ójafnt 

þannig að verkefnin 
4,5 (1370)

0,01Álag í vinnu 3) 4,73 (1305)
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Til að meta álag í vinnu nánar er gerð tvíbreytu dreifigreining með óháðri 

fylgifrumbreytu Fyrir þá greiningu eru spurningarnar þrjár um álag í vinnu 

lagðar saman til að fá fram heildarálag. Það má sjá á svörum við spurning-

unum þrem að sú tilhneiging er fyrir hendi að svara spurningunum svipað 

sem gefur kost á að leggja spurningarnar saman. Sú breyta sem þá verður til 

er normaldreifð bæði hjá bönkum og sparisjóðum (skekkja=-0,04 og 

kurtosis=-0,32 og skekkja=0,06 og kurtosis=-0,38). Eins og með hinar 

spurningarnar var kannað með tvíhliða t-prófi hvort marktækur munur kæmi 

fram milli hópa þegar búið var að leggja spurningarnar saman. Niðurstöður 

má sjá í töflum tvö a og tvö b. Marktækni kemur fram hjá konum í bönkum 

og sparisjóðum og hjá körlum í bönkum. Einnig má sjá í töflu tvö b að 

marktækur munur kemur ekki fram hjá körlum í sparisjóðum. Tafla þrjú 

sýnir niðurstöður dreifigreiningarinnar. Tengsl uppsagna og starfs innan 

fyrirtækis við mat á álagi í starfi eru þar skoðuð og leiðrétt er fyrir aldri. 

Tengsl uppsagna í deild við mat kvenna í bönkum og sparisjóðum á álagi eru 

marktæk (F=19,38 (1) p<0,001 og F=5,87 (1) p =0,016) og tengsl starfs 

innan fyrirtækis við mat álagi eru einnig marktæk (F=17,51 (6) p<0,001 og 

F06,24 (6) p<0,001). Hins vegar var engin samvirkni þessara tveggja þátta hjá 

konum í bönkum og konum í sparisjóðum (F=1,14 (6) p=0.335 og F=0,47 

(5) p=0,796). Hjá körlum í bönkum eru ekki marktæk tengsl uppsagna við 

mat á álagi í starfi (F=0,13 (1) p=0,910) en marktæk tengsl starfs innan 

fyrirtækis og mat á álagi í starfi koma fram (F=6,31 (6) p<0,001). Samvirkni 

starfs innan fyrirtækis og uppsagna í deildum koma ekki fram hjá körlum í 

bönkum (F=1,87 (6) p=0,084). Engin marktæk tengsl við álag koma fram hjá 

körlum í sparisjóðum.  

 

Tafla 3. Tengsl uppsagna í deild og starfs innan fyrirtækis við álag í starfi 

þegar leiðrétt er fyrir aldri 

 

F-prófgildi frígráður p F-prófgildi frígráður p

Bankar Uppsagnir 19,38 1 0,001 0,13 1 0,910

Starf 17,51 6 <0,001 6,31 6 <0,001

Starf  x uppsagnir 1,14 6 0,335 1,87 6 0,084

Aldur 1,47 1 0,225 6,61 1 0,010

Sparisjóðir Uppsagnir 5,87 1 0,016 0,02 1 0,900

Starf 6,24 6 <0,001 1,52 6 0,018

Starf x uppsagnir 0,47 5 0,796 0,44 5 0,822

Aldur 0,20 1 0,649 0,02 1 0,879

Kona Karl
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Tafla fjögur a sýnir einkenni andlegrar vanlíðunar og einkenni frá hreyfi- 

og stoðkerfi hjá konum í bönkum eftir því hvort þær starf í deildum þar sem 

uppsagnir hafa orðið eða ekki. Þær sem vinna í deildum þar sem fólki var 

sagt upp meta meiri einkenni andlegrar vanlíðunar hjá sér en aðrar konur í 

bönkunum. Munur á milli hópa er marktækur fyrir öll einkennin þ.e. 

svefnerfiðleika, þungar áhyggjur, kvíða og depurð. Þannig má t.d. sjá að 

59,0% kvenna sem vinna í deildum þar sem uppsagnir hafa orðið finna fyrir 

kvíða til samanburðar við 47,8% annarra kvenna í bönkunum (x2=5,2 (1); 

p<0,001). Hins vegar upplifa þær konur sem vinna í deildum í bönkunum 

þar sem uppsögnum var beitt  ekki einkenni frá hreyfi- og stoðkerfi í meira 

mæli en aðrar konur innan bankanna. Martækur munur kemur fram milli 

hópa hvað varðar verki í handleggjum og fótleggjum, en þar eru það konur 

sem vinna í deildum þar sem uppsagnir hafa ekki orðið sem finna í meira 

mæli fyrir þeim einkennum. 

  

Tafla 4a. Andleg vanlíðan og einkenni frá hreyfi- og stoðkerfi hjá konum í 

bönkum metið eftir því hvort uppsagnir hafi átt sér stað innan deildar eða 

ekki 

 
Sambærilegar niðurstöður koma fram hjá körlum sem starfa í bönkum 

(tafla fjögur b) og hjá konunum. Marktækur munur kemur fram á einkennum 

andlegrar vanlíðunar á þann veg að þeir sem starfa í deildum þar sem 

uppsagnir hafa átt sér stað hafa í meira mæli en aðrir þungar áhyggjur, kvíða 

og depurð, en ólíkt konum sem starfa í bönkum er ekki marktækur munur 

hvað varðar svefnerfiðleika. Engin marktækur munur kemur fram hjá körlum 

í bönkum eftir því hvort uppsagnir hafi átt sér stað eða ekki hvað varðar 

einkenni frá hreyfi- og stoðkerfi.  

 

 

 

Fjöldi Já Nei Fjöldi Já Nei χ2 (df) 

I Svefnerfiðleikar 617 43,6% 56,4% 705 37,4% 62,6% 5,2 (1) *

Þungar áhyggjur 619 55,1% 44,9% 697 43,8% 56,2% 16,8 (1) ***

Kvíði 622 59,0% 41,0% 709 47,8% 52,2% 16,6 (1) ***

Depurð 614 49,0% 51,0% 700 43,4% 56,6% 4,1 (1) *

II Vöðvabólga 625 72,3% 27,7% 720 72,5% 27,5% 0,05 (1)

Bakverkir 621 67,8% 32,2% 717 67,4% 32,6% 0,03 (1)

Verkir í handlegg 617 30,6% 69,4% 705 36,9% 63,1% 5,7 (1) *

Verkir í fótlegg 609 22,0% 78,0% 695 25,2% 74,8% 6,3 (1) *

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

Uppsagnir í deild Ekki uppsagnir í deild
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Tafla 4b Andleg vanlíðan og einkenni frá hreyfi- og stoðkerfi hjá körlum í 

bönkum metið eftir því hvort uppsagnir hafi átt sér stað innan deildar eða 

ekki 

 
Þegar starfsfólk sparisjóða er skoðað má sjá að marktækt fleiri konur sem 

starfa í deildum þar sem uppsagnir áttu sér stað (tafla fimm a) hafa þungar 

áhyggjur eða depurð. Hjá körlum í sparisjóðum (tafla fimm b) hafa marktækt 

fleiri karlar í deildum þar sem uppsagnir áttu sér stað þungar áhyggjur og 

svefnerfiðleika. Engin marktækni kemur fram hvorki hjá konum né körlum í 

sparisjóðum hvað varðar einkenni frá hreyfi- og stoðkerfi. 

  

Tafla 5a. Andleg vanlíðan og einkenni frá hreyfi- og stoðkerfi hjá konum í 

sparisjóðum metið eftir því hvort uppsagnir hafi átt sér stað innan deildar 

eða ekki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjöldi Já Nei Fjöldi Já Nei χ2 (df) 

I Svefnerfiðleikar 318 38,7% 61,3% 160 34,4% 65,6% 0,8 (1)

Þungar áhyggjur 321 55,1% 44,9% 158 39,9% 60,1% 9,8 (1) **

Kvíði 319 60,8% 39,2% 159 46,5% 53,5% 8,8 (1) **

Depurð 321 45,8% 54,2% 158 34,2% 65,8% 5,9 (1) *

II Vöðvabólga 320 49,1% 50,9% 160 45,0% 55,0% 0,7 (1)

Bakverkir 319 53,0% 47,0% 160 48,1% 51,9% 1,0 (1)

Verkir í handlegg 319 13,5% 86,5% 160 11,3% 88,8% 0,5 (1)

Verkir í fótlegg 319 15,7% 84,3% 160 13,1% 86,9% 0,5 (1)

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

Bein áhrif niðurskurðar Óbein áhrif niðurskurðar

Fjöldi Já Nei Fjöldi Já Nei χ2 (df) 

I Svefnerfiðleikar 90 43,3% 56,7% 244 32,4% 67,6% 3,4 (1)

Þungar áhyggjur 87 54,0% 46,0% 242 40,9% 59,1% 4,5 (1) *

Kvíði 89 58,4% 41,6% 247 48,6% 51,4% 2,5 (1)

Depurð 88 47,7% 52,3% 244 33,2% 66,8% 5,9 (1) *

II

Vöðvabólga 89 75,3% 24,7% 253 69,6% 30,4% 1,0 (1)

Bakverkir 90 66,7% 33,3% 252 64,3% 35,7% 0,2 (1)

Verkir í handlegg 88 26,1% 73,9% 246 35,0% 65,0% 2,3 (1)

Verkir í fótlegg 85 14,1% 85,9% 245 24,1% 75,9% 3,7 (1)

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

Bein áhrif niðurskurðar Óbein áhrif niðurskurðar
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Tafla 5b. Andleg vanlíðan og einkenni frá hreyfi- og stoðkerfi hjá körlum í 

sparisjóðum metið eftir því hvort uppsagnir hafi átt sér stað innan deildar 

eða ekki 

 
 
Vegna þess hve karlar í sparisjóðum eru fáir er ekki greint frá nánari skiptingu í 
flokka svo unnt sé að gæta trúnað við þátttakendur. 

Umræður 

Hér eru í fyrsta sinn á Íslandi kynntar niðurstöður á tengslum niðurskurðar 

við álag í starfi og líðan og heilsu starfsfólks. Tvær starfseiningar eru metnar, 

annars vegar bankar og hins vegar sparisjóðir og er gerður samanburður milli 

hópa starfsfólks innan sömu starfsstöðva eftir því hvort uppsagnir hafi átt 

sér stað innan deilda eða ekki. Þegar tekið var mið af rannsóknum sem 

gerðar hafa verið á tengslum uppsagnar við líðan og heilsu og álag í starfi var 

búist við að þeir sem starfa í deildum þar sem uppsagnir hafa orðið myndu 

finna fyrir meira álagi og meiri andlegri vanlíðan og einkennum frá hreyfi- og 

stoðkerfi. Einnig var búist við að munur yrði á svörum kvenna og karla. 

Niðurstöður eru að nokkru eins og búist var við. Í fyrsta lagi kemur fram 

munur á því hvernig álag er metið eftir því hvort uppsagnir voru í deild eða 

ekki. Munurinn er þó einungis marktækt verri hjá konum og kemur munur-

inn fram bæði í bönkum og sparisjóðum. Hjá körlum í bönkum vekur nokkra 

furðu að þeir sem starfa í deildum þar sem uppsagnir hafa átt sér stað meta 

álag marktækt minna en aðrir. Marktæknin heldur þó ekki þegar tengsl 

uppsagna og starfs innan fyrirtækis við mat á álagi eru skoðuð. Hjá körlum í 

sparisjóðum er ekki að finna tengsl milli niðurskurðar og hvernig álag í starfi 

er metið. Þessar niðurstöður gefa til kynna að huga þarf að ólíkum þörfum 

kynjanna við skipulagningu vinnuverndar í kjölfar niðurskurðar innan þessara 

fyrirtækja til að stemma stigu við álagi í starfi. Þessar niðurstöður gefa einnig 

tilefni til að greina frekar í hverju munur á álagi hjá konum og körlum felst. 

Uppsagnir í 

deild

Ekki 

uppsagnir í 

deildFjöldi Fjöldi χ2 (df) 

I Svefnerfiðleikar 28 49 6,6 (1) *

Þungar áhyggjur 27 49 7,7 (1) **

Kvíði 28 50 2,4 (1)

Depurð 28 49 1,0 (1)

II

Vöðvabólga 28 49 2,0 (1)

Bakverkir 28 49 1,7 (1) 

Verkir í handlegg 28 49 0,0 (1)

Verkir í fótlegg 28 48 1,3 (1)

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001
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Ástæðan getur meðal annars legið í því að kynin gegna ólíkum störfum innan 

fyrirtækjanna. Störf eins og gjaldkeri, ritari/aðstoðarmaður, þjónustufulltrúi 

og störf sem flokkast undir bakvinnslu eru að mestu leyti skipuð konum. 

Ríflega helmingur kvenna sem starfar í bönkum og sparisjóðum gegna þeim 

störfum. Karlar starfa flestir sem sérfræðingar og stjórnendur. Það hversu 

kynjaskipting er mikil eftir störfum getur skipt meira máli varðandi álag í 

vinnu í kjölfar niðurskurðar en þessi greining gefur til kynna. Nánari greining 

á vinnuferlum og vinnufyrirkomulagi væri hér gagnleg til að geta borið 

kennsl á hvort þar sé að leita skýringa á ólíku mati kynjanna á álagi í vinnu.  

Þegar kemur að mati á líðan og heilsu á það við um bæði konur og karla í 

bönkum og í sparisjóðum að þeir sem starfa í deild þar sem uppsagnir hafa 

átt sér stað hafa tilhneigingu til að meta andlega líðan sína, metna út frá 

svefnerfiðleikum, kvíða depurð og þungum áhyggjum, verr en aðrir. Hins 

vegar kemur ekki fram sama tilhneiging varðandi einkenni frá hreyfi- og 

stoðkerfi. Niðurstöður eru því að nokkru að endurspegla niðurstöður 

annarra rannsókna sem skoða tengsl niðurskurðar og líðanar og heilsu 

starfsfólks. Þess ber þó að geta að sá munur er á að aðrar rannsóknir lýsa 

margar hverjar langtímaáhrifum þar sem tengslin eru skoðuð á nokkrum 

tímapunktum, en þessi rannsókn segir til um tengslin á einum ákveðnum 

tímapunkti og því ekki hægt að segja til um hvort tengsl munu koma fram í 

endurteknum athugunum. Þó má segja að þessar niðurstöður gefa vís-

bendingar um að vert er að huga að heilsueflingu starfsmanna banka og 

sparisjóða svo koma megi í veg fyrir frekari afleiðingar fyrir heilsu og líðan 

starfsfólks.  Langtímarannsóknir frá finnsku kreppunni á 10. áratug síðustu 

aldar sýndu til að mynda að niðurskurður og fækkun starfsfólks á 

vinnustöðum hafði þau áhrif að veikindafjarvistir frá vinnu jukust (Kivimäki 

o.fl., 2000; Vahtera o.fl.,1997). Veikindafjarvistir og þá ekki síst langtíma 

veikindafjarvistir hafa mikil áhrif á vinnustöðum, fyrir stéttarfélög og fyrir 

samfélagið allt. Það hefur meðal annars komið fram í endurteknum rann-

sóknum í Skandinavíu að langtíma veikindafjarvistir draga úr líkum að fólk 

komi aftur til starfa (Allebeck og Mastekaasa, 2004).  

Svarhlutfall í sparisjóðum var lágt eða 44% og því ber að taka mið af því 

varðandi túlkun. Svona lítið svarhlutfall gefur ekki færi á að heimfæra 

niðurstöður á allt starfsfólk í sparisjóðum og skal því líta á þær meira sem 

vísbendingu um stöðu innan sparisjóða. 
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Argentina 2001: Socio-Economic and 
Political Crisis  

A Psycho-Sociological Approach 
 

Enrique del Acebo Ibáñez 

 

Being a country with an early-beginning industrialization process, with a 

relatively low manual labour offer, an ―importation substitution process‖ 

began in the 1940‘s, which with the help of a relatively favourable context, 

gave rise to a really fast-growing urban economy. At the same time there 

occurred a sort of ―institutionalization‖ of the labour market, especially as a 

result of both the significant strengthening of labour unions and the pro-

mulgation of a progressive Labour Law. This model became gradually ex-

hausted and ended up in the mid-1970s with a structural crisis, both in 

political participation and social integration. 

Thus, for the past century, Argentina has experienced industrialization, 

urbanization and democratization processes. Each of which has had its 

continuities and breaks. That is to say, there have been the conditions for 

―modernization‖ to take place. Yet all occurred without a solid ―national 

community‖ base. Therefore, centrifugal forces have overcome the centri-

petal ones: individualism, lack of solidarity, sectionalism, sectarianism, a 

constant search for ―scapegoats‖ in order to avoid facing our own blames 

and responsibilities, our own lack of discipline (both individual and social). 

That is to say, inability to face the true crisis, those that occur  because of the 

historical challenges that certainly come from the historical context, but 

mainly from the social and political structure itself, and from the way this 

community at issue decides to face such challenge and context. Such 

emptiness/vacuity and the subsequent horror vacui was filled for many 

decades of he 20th century by the military forces. Paradoxically, ―militarism‖ 

was one of the characteristics of the Argentine society in general – with 

exceptions, of course- and not an exclusive characteristic for the military 

forces alone. 

The Argentine society has on several occasions sought the shortest way, 

shortcuts, the slightest effort, the instant advantage even though it were 
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against the general welfare or to the detriment of important sectors within 

the national life. There was no ―perspectives for self-fulfillment‖ regarding 

the national community; in exchange there have been some ―sectionalized‖ 

country conceptions –in case they were not directly sectarian-. Thus, 

inflation is also an epi-phenomenon of lack of discipline and sectionalism of 

Argentina‘s social structure.  

Argentina suffers –and has suffered- from a sort of ―self-absorption‖. As 

though we were unconsciously thinking: ―If we are not to be the very best, 

then let‘s be the worst of all‖. There is up to a certain extent a tragic and 

fatalistic sense. There is in effect certain over-estimation of ourselves and our 

circumstances, either to throw us into a huge optimism or to sink in a 

pessimism that leave us motionless. 

Voting Tendencies and Ideological Structures 

a) From 1874 to 1916 the country was governed by conservative 

coalitions that included of course great deal of the high class but 

also non-worker popular classes –it did not include industrial 

workers-. 

b) From 1916 to 1943 the middle class predominated, being the Radical 

Civic Union (UCR – Spanish abbreviation for Unión Cívica Radical) 

the party that more strongly represented it. 

c) From 1946 to 1973, Peronism appeared and consolidated the, and it 

was sort of political party together with a national movement, 

formed by industrial workers –taking socialism‘s votes and wills-, 

and non-worker popular classes –taking votes from conservative 

sectors-. At the very beginning of the Perón Era, this group and 

movement found its main support among the most depressed 

sections of the agricultural and industrial working class. These 

workers were popularly known as ―descamisados‖ (―the shirtless‖). 

In October 1945 Perón married Eva Duarte (―Evita‖), who –as first 

lady of Argentina- managed labor relations and social services for 

the Perón‘s government until her death in 1952. She achieved to be 

an important influence on the popular followers of the Peronist 

Government.  

 

Such predominance of the Peronism within Argentina‘s social body –

Perón was re-elected for a Second Term in 1951- did not prevent insurgent 
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groupings in all three branches of the armed forces to stage a concerted 

rebellion on September 16, 1955. After three days of civil war with more 

than 4,000 people killed, General Perón resigned and went into exile 

(Paraguay and then Spain). The so-called ―Revolución Libertadora‖ (lit. 

―Liberating Revolution‖) named General Lonardi as Provisional President 

promising to restore democracy but without suppressing Peronism. This was 

the main reason why he was replaced by General Pedro Eugenio Aramburu 

by means of a coup d‘état. 

Left parties have been relatively weak in Argentina when it comes to 

elections (they are rather focused on the middle-class and intellectual sectors, 

since working sectors are mainly Peronism followers). Although there was an 

exception in the 1973 elections when Perón returned from his exile in 

Madrid, and also in the last 2009 elections at the Autonomous City of 

Buenos Aires. 

The characteristic political switching of every democratic political system 

in Argentina after the revolution that brought Perón down from power 

became a switching between ―military governments‖ and ―civil 

governments‖ but Peronism was banished to be a voting candidate. 

Aftalión et al. (1985) affirms that there were four ideological currents in 

Argentina, each of which with its respective underlying country model: 

1) Social Democracy (35% of the population): search for the western-

type democratic ―well-being condition‖.  

2) Nationalistic Corporativism (30% of the population): appraisal of 

labour unions and company associations, the Church, the State, 

considered as main basis for agreed upon legitimacy. 

3) Liberalism (20%): Importance assigned to individual incentives and 

responsibilities, search for a more limited and less powerful State, 

whose functions would be more strongly arbitrating than executive. 

This orientation has characterized by a sort of division between 

economic liberalism –to which supporters adhere at all costs - and 

political liberalism - betrayed when followers have adhered to and 

supported non-democratic governments -. 

4) Traditionalism (10%): Order and morality are privileged over progress 

or freedom. 

5) Other (5%). 
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While the UCR, the other national party –together with the Justicialism-, 

focused its political essence in the defence of the law and republicanism, the 

PJ (Justicialistic Party/Partido Justicialista) was the party that was trying to 

answer for the requests and anxieties of the dispossessed. While the Radical 

Party (due to Yrigoyen in the first ten years of the 20th century) enabled 

people‘s access to the so-called institutional democracy, the PJ (due to Perón) 

enabled people‘s access to the so-called social democracy.  

We find within Radicalism, conceived as ―democratic populism‖, some 

sectors that are mainly liberal (i.e De la Rúa) and some other that are mainly 

―social-democrat‖ (i.e. Alfonsín) . The radicalism appears as a party to 

mobilize the middle class, that in the elections in 1983 when a democratic 

government reaches the presidency after the 1976-1983 military dictatorship 

(and after the Malvinas war), would also include important sectors of the 

intelligentzia. 

The Peronism appeared originally as a result of a corporate alliance 

between the armed forces, labour unions, conservative sectors and national-

istic groups. Even though some authors consider it a purely fascist move-

UCR 

Peronism/Justicialism 

Center-Right 
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ment, others consider Peronism as a complex ideological device which 

comes from the relationship among elements taken from fascism, 

nationalism and certain left-oriented and anti-imperialist groups (Aftalión et 

al., 1985). As of its origin, the Peronism involves and introduces the working 

class in the country‘s political, social and economic life, carrying out a 

profound re-distribution of power and wealth (there was an opening of the 

internal market), together with a strong state interventionism. 

For the past decades, the democratic-social and liberal orientations have 

gained more power in Argentina‘s socio-political and historical dynamics. 

Thus, the justicialistic party as of Menem‘s presidency (in the 1990s), began 

moving from the corporate-nationalistic orientation to the liberal orientation, 

thus absorbing some other political parties like the Ucedé (Central-

Democratic Union, Spanish for Unión de Centro Democrático), strongly 

liberal-oriented and with a motto that could be called ―market 

fundamentalism‖, which had an impact on someone we had never thought 

of up to that time: the justicialistic candidate. In effect, Menem‘s Admini-

stration was carried away by economicism‘s siren chants, partly quitting its 

traditional foundational base. Thus, there was a gradual ―divorce‖ between 

Peronism and Menemisn.  

Nevertheless, and in spite of everything, a great majority of the popular 

sectors continued to see Menem as the historical-political continuation of his 

peronist identity (in fact, seven years had elapsed until Carlos Menem 

suffered the first National Strike). Ricardo Sidicaro (1996) sees that the 

reason for the popular loyalty to Peronism is related to the acceptation of a 

group of peronist social representations, [which exceed candidates] and that 

go back to the loyalty to the social tissue they are part of and to their political 

and social background as popular sectors. Nevertheless, the mobilization of 

this ―peronist‖ people is more passive and less mobilized than in the past: 

nobody would have ―given their life‖ for Menem‖, as it was common to hear 

―my life for Perón‖ during the governments of Peronism‘s founder. 

The so-called ―tequila-effect‖, caused by the Mexican crisis, would turn 

the exultant optimism into a nervous alert: the GDP decreases 4.4% in 1995, 

while unemployment increases a couple of points (18%). A nervous alert that 

becomes noticeable fear for the middle class in view of its being close to the 

poverty limit, that had already had an impact in the lower-middle and 

working class respectively. 

The economic and social impact generate distrust in the attitudinal level, 

in spite of the fact that some politicians kept on dancing on the Titanic‘s 

deck, trying not to pay attention to the iceberg‘s impact, while in the 
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structural level, there was an increase both in unemployment and sub-

employment, which as a consequence caused stronger pauperization in the 

middle class, exclusion in the lower class, social fragmentation, etc. 

Argentina had bet on being part of –or at least to attempt to get close to 

– the First World, but without achieving to overcome structural conflicts 

caused by its many troubles: a) representational crisis, b) trust crisis, c) sense 

of belonging and national integration crisis.  

This generated a system that was more or less integrated to the 

international market, from a modernizing rationality, while another main 

sector, not integrated to this new system, suffered the geometrical increase of 

its vulnerability ways and levels. Each one of these two sectors generate 

significantly differentiated socio-cultural and political spaces, with opposite 

social representations, and to make things worse, all this occurring in a 

Nation that is not structurally integrated, and that at the end of the year 2001 

was on the verge of a real disintegration. 

As of the ruling of the ―market logic‖ as a sort of ―automatic and 

infallible rationality‖, social security and support mechanisms had been being 

―dismantled‖/falling apart, work was truly commercialized and de-regulated 

(all kind of mediation between capital and work force started to disappear), 

citizens‘ participation was increasingly lost. The ―exclusion logic‖ has 

achieved to overcome the predominately ―inclusive‖ logic of the benefactor 

State. The market fundamentalism had prevailed. 

All this breaks and contradictions occurring both at the social structure 

level and social relationships have an impact on the ―social capital‖ concept, 

that Pierre Bourdieu (1985, p. 248) used to define as ―the adding of the real 

or potential resources that are related to the possession of a lasting network 

of more or less institutionalized relationships of knowledge or mutual 

knowledge‖.  

The justicialistic party (humanist, social-Christian, nationalistic) started by 

handling those values that put solidarity well above efficientism/efficacy. But 

it let itself be carried away up to a great extent by the globalizing mercantilist 

plan that, according to its nature would become deficient regarding cultural 

and social aspects. 

The transformation of the society into a market, and of the participating 

and respected in-their-inalienable-rights citizen into a mere economic agent 

subject to the market‘s omniscient laws that have nowadays become the 

source of all reason and justice, is a fact that bears serious consequences. A 

―social Darwinism‖ was then imposed, i.e. the legitimization of the already 

deeply-rooted/structural ―every man for himself‖. Society divides into 
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―winners‖ and ―losers‖ paying no attention to any consideration of social 

and distributive justice. 

Neo-conservatism, market logic, efficientism/efficacy and money 

reductions: there you go with a ―cocktail‖ that has just exploded in our 

hands in Argentina, together with hyper-presidentialism which if chara-

cterized by a high political and even administrative inefficiency – as it 

happened during the last part of De la Rúa‘s period- is the match that lights 

the fuse of the bomb that had been prepared during the past decade. Finally, 

macro-economic indicators tend to lose legitimization if the economic 

growth is not reflected in citizens‘ everyday life and in their projects for 

personal development. 

We have been gradually losing the autonomic will to determine how the 

national way of living is and will continue to be, regarding the relationship 

between the socio-cultural scope, world circumstances and national 

community project. Pragmatism has been gradually taking the vacant place 

left both by ideologies and national vocation. 

Considering the political institutions, at the end of 1999, Argentina 

entered a new stage of democratic strengthening when, for the first time 

since 1928, a fourth consecutive constitutional president was elected. The 

new president, Dr. Fernando de la Rúa, leader of a coalition opposed to the 

incumbent Justicialistic Party, was inaugurated in December 10th, 1999, and 

among the priorities of his economic platform he mentioned the recreation 

of the appropriate conditions for the sustainable recovery of the economy 

and of the balance of public accounts, within the framework of 

convertibility, for which the new administration pledged continued support. 

Thus the newly elected National Congress approved in the current year a 

new Labour Act establishing flexibility in the labour market, in addition to 

new tax legislation designed to increase internal revenues, along with other 

economic measures aimed to achieve balance in public accounts. 

As for the people‘s participation in presidential and vice-presidential 

elections, a gradual decline was observed in the previous four general 

elections –85.6 % of the enrolled voters cast their votes in 1983, 85.3 % in 

1989, 82.1 % in 1995, and only 79.7 % (2) in 1999 over a total enrolment of 

24,108,413 citizens. 

The positive aspect of the 2001 crisis: the ―military party‖, that appeared 

cyclically to rule after every institutional and socio-political crisis in Argentina 

had disappeared. But it also implied the consolidation of the High 

Bourgeoisie as ―political force‖, without the need for the military mediation. 
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Some Argentine social analysts do well when they affirm that ―while the 

possibility to plot an action program opposing the great capital is left 

ominously vacant, techniques to build the popular classes‘ consensus –a 

consensus that is restricted to an [individualist and occasional] content- go 

back to ‗clientelism‘ mechanisms and to the abandonment of collective 

actions that get [partly] close to prior modalities [the emerging of Peronism]‖ 

(Campione, Rajland, Costante & Unzué, 1999, p. 45). 

In general, heads of Argentine political parties are characterized by their 

―professionalization‖/professionalism, their ―ideological dis-radicalization‖, 

and ―base dis-mobilization‖ as some analysts affirm when referring to 

Argentina‘s latest years political life (Campione et al., 1999). 

Explanation and Metaphor 

A Nation is a physical, economic, socio-political and socio-cultural space. 

But it is also a metaphysic space, that refers to metaphors and imagery that 

nurture themselves and interact with the spaces of the so-called ―tangible 

reality‖. We are referring to processes that are away from the rational logic 

itself, they respond to other kinds of ―rationality‖, that is apparently 

irrational. Thus, in some studies about political psycho-sociology performed 

in Argentina shortly before the beginning of democracy in 1983, on adult 

subjects aged 18-55 inhabitants of the Buenos Aires metropolitan area (cf. 

Alterman, 1985) the following characteristics were observed, characteristics 

that appear again during the present financial and socio-economic crisis: 

Apathy: individuals find difficulties in achieving to overcome their own 

problems and personal and context situation, in view of a reality that is 

―oppressive‖ to them; 

Discouragement: there is an unconscious feeling of deep guilt that appears 

cyclically and is strongly associated with an exaggerated way of enjoying 

during a past well-being/bonanza period. Discouragement also occurs due to 

the feeling of the existence of a superior will that is inaccessible, arbitrary, 

with some perversion aspects; dialectic of oppressor/oppressive that 

increases the feeling of non-protection, up to the same extent that structural 

anomie and everyday immorality are observed. 

Self low appraisal: the individual suffers both self-disqualification and 

disqualification by others (―They/we must have done something wrong‖, ―we deserve 

what is happening to us‖, and so on); loss of personal identity that feeds back on 

the loss of class identity and national community. 
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All the above goes to a sense of deep frustration of the social factor (both 

individually and nationally): fragmentation, sectionalism. Lack of a 

perspective/future with shared meanings, of a framework of sense that 

would allow overcoming the difficulties with a certain degree of hope. 

These moods reproduce, with certain variations according, of course, to 

the socio-historical context, thus showing:  

a)  A worsening of the anarchy in which population fights and survives 

in normative-axiological terms; 

b)  A tendency to avoid reality: paradoxically, Argentina is to most 

Argentineans more of a reference country than a country they 

belong to; and 

c)  Confirmation that we are a ―plural‖ –not a ―pluralistic‖ society. 

The average Argentinean is focused on the present time. Argentineans are 

focused on themselves, they do not go beyond themselves: they are self-

absorbed, walk with pride (and sometimes with arrogance), and whenever 

they tumble or are knocked down by reality, they fall, cry and feel sorry 

wondering: ―What have I done to deserve this?‖ Some analysts call it ―historical 

fear‖; and this implies oblivion of the past and lack of spirit towards the 

future; and therefore self-absorption in the present occurs. At the same time 

it gives rise to an inferiority disposition towards countries ―with a history‖, 

with a historical and national conscience. And thus there appears the ―mock-

up/semblance of leaving self-absorption behind us: we ―become con-

ceited/vain‖, we pretend to be what we are not but would like to and have 

imposed on ourselves to be. If we consider ourselves ―Cast-away Euro-

penas‖, as Borges used to define Argentineans, the fact of being physically in 

Latin America but without being there in our hearts is added to our lack of 

memory and historical conscience. 

When performing the analysis of organizations in general, Morgan (1991) 

pointed out that there were different ―metaphor‖ types behind all organi-

zations. Analogically, we could say that it would seem that also in the case of 

Argentina there is a kind of country metaphor like a ―prison for the mind‖, 

like a place in which –without intending to fall into any psychologist 

reductionism– certain unconscious processes are operating cyclically, al-

though they would come to the surface in different ways. 

Let‘s stop for a moment in order to compare what happened during the 

military dictatorship (1976-1983) and what we are living in the present socio-

economic and political crisis, which apparently are two distinct and distant 

phenomena: 
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―They must have done something‖, said great deal of the Argentine population 

when referring political activists who were imprisoned or kidnapped.  

Any identified citizen became John Doe: they were neither alive nor dead, 

they were ―missing‖. We lived on a sort of ideological and by extension 

cultural ―enclosure‖. What symbolic repercussions does this concept ―en-

closure‖ behold? It is the over-appraisal of the limits, the under-appraisal of 

freedom, the unawareness of the right to be free, the darkening and exile of 

justice. 

Nowadays, with the establishment of the so-called financial ―enclosure‖ 

(that is to say the blocking of accounts/patrimony), in view of the 

tremendous economic crisis in Argentina, although the ―scenarios‖ are 

different, the symbolic representation of events is repeated:  

 
―Something must have done (and done wrong), those who have US dollar deposits‖ (even 
though there are many small money savers who save US dollars), regardless of 
the fact that the convertibility system guaranteed the rate ―One Argentinean peso 
= One US dollar‖. It is worth pointing out that this blocking of accounts is also 
applied to the so-called ―salary accounts‖, that is to say to those savings accounts 
in which salaries of a big percentage of the population are accredited (mainly to 
the middle class). 
―US dollar deposits are neither in the banks nor abroad: they have vanished‖. The ―exile of 
justice‖ is also repeated in this situation when trying to exercise freedom: a 
decree was passed and ruled that people could not appeal to the Court in order 
to recover their savings for a six-month period. 
 

How could we not imagine the possibility of this financial ―enclosure‖ 

that brutally limits citizens‘ economic freedom of disposing of their savings if 

prior to it –and with us almost not noticing it- our government has increase-

ingly limit our ―space for disagreement‖? 

Anomie 

Anomie is already part of Argentina‘s structure, which generates a sort of 

normative-axiological abandonment/orphan hood that has a strong impact 

in all sectors of the national life that carries dangerous sings of involution 

and death (both symbolic and real) within the social body. 

Norms and values are one of the main pillars of the social world. They 

generate a sense of certainty, a sense of belonging, the possibility of living 

together. If we lack them, we fall into the so typically Argentine more-or-less-

ism, one of the worst forms of corruption: the ―yes‖ and ―no‖ corruption: 
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the ―more or less‖. We Argentineans have developed our capabilities to 

damage/harm such ontological possibility of the ―almost affirmative‖. 

We are democratic, but with a ―patriotic fraud‖ (in the 1930‘s), yes, we 

have democracy, but some political parties or candidates are not allowed to 

take part in the voting process (in the 1960‘s). Anxious for a change but 

without changing: ―plus ça change, plus c‘est la meme chose‖ (the more it 

changes, the more it remains the same). The commitment involved in any 

true change frighten us and paradoxically, turns us less committed. ―Let‘s 

encourage ourselves and let others go‖, said the essayist Arturo Jauretche (1967, 

1993) being ironical with oligarchy in Argentina. 

In sum: the more-or-less-ism corrupts, tempers/moderates, barrens, causes 

isolation, frustration, and less commitment. It turns existence of a dull gray 

tone. The ―Argentinean quick-wittedness‖, the ―non-genuine/low quality 

industry of everything‖, bribery, the ―friends-at-government‖, the lack of 

solidarity, commercial, social and individual disloyalty are nothing but 

variations of the same melody. The worst about a structurally anomic society 

is that transgressions are not considered to be so. They are to be considered 

―consequences of the system‖, mere strategies of adaptation of the social 

individual. Citizens consider they are not to be blamed. ―More-or-less-ism 

waters have drowned their responsibility. 

Hyper-Presidentialism 

Some authors –like Castells (1994, 1995, 1998)- affirm this pre-eminence 

and over-appraisal of the president‘s status-role, that is characteristic of the 

Argentine socio-political system, started as far as in the Hispanic origins of 

the National State (1776-1810); thus, the Argentine president would be 

today, a ―legitimate descendant of the viceroy‖. Such institutional tendency 

to give wide prerogatives to the Executive Power continues during the first 

period of National Emancipation (1810-1826), and still continues and is 

strengthened during the caudillos‘ era (―caudillo‖: strong chief, leader or 

commander of a certain region/province) of provincial governors (1820-

1853) until the fall of Juan Manuel de Rosas‘ ruling in 1852. This hyper-

presidentialism or ―strong presidentialism‖ also continues with the 

Constitution in 1853, with the constitutional presidents that governed during 

the so-called ―National Organization‖ Period (1853-1916). Until the 

institutional period characterized by the switching between the ―military 

party‖ and civic presidents (1916-1983): over a 67-year period, there were 
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―democratic‖ presidents –i.e. citizens chosen by universal and secret vote- 

only for 26 years. As for the rest –i.e. 41 years- presidents were chosen as a 

result of the so-called ―patriotic fraud‖, or by means of the explicit 

acquiescence or control of the Armed Forces or directly from the military 

governments after replacing the corresponding constitutional president who 

had been brought down from Government. 

The traditional hyper-presidencialism that has occurred and continues to 

occur in Argentina precisely nurtures and feeds itself back in deeply anomic 

social structures. The motto ―I or chaos‖ is very frequently uttered by our 

presidents, especially when it comes to a stronger cost reduction, a new 

reduction of the social distribution of wealth. 

Such hyper-presidentialism that is related and nurtures on political 

relationships, something that O‘Donnell calls, especially for Latin America, 

―delegate democracy‖ with detriment to the so many times declaimed 

―representative democracy‖. Thus, as Robert Charvin would say (quoted by 

Beatriz Rajland, in Campione, 1999, p. 69), ―those who decide‖ become 

―those who follow‖. We have not yet forgotten Carlos Menem‘s motto that 

was so many times repeated in his political speeches before being elected 

president: ―Follow me, I will not let you down‖. 

On the importance of national integration 

According to the Argentine political scientist Alberto Castells (1998), in their 

efforts to stop the chaos, in the midst of such dissolving forces, real societies 

conceive strategies of reduction to the unit by means of several ways of 

imposition, persuasion or agreement, evoking in the history of nations the 

sense of belonging to traditions or the adherence to habits; physical 

compulsion or the power of firearms, the protection of the prince or heroes‘ 

charisma; a divine revealing or moral awareness; the ruling of the laws or the 

State‘s authority; the sought imagery or the possible utopia. This is so 

because supporting all natural construction, there are collective and symbolic 

representations that account for the historical context in which all socio-

cultural worlds mobilize and develop. 

If the topic about the country‘s integration were to disappear, affirms 

Alain Touraine (1987) when studying Latin American political systems, the 

system of orientation of the collective action decomposes: national and 

social fights separate; the former become more radical, while the latter 

segment and become more limited. In such a way that we Latin Americans 
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would combine class fights –following this line of argumentation- and 

national fights by means of the intermediate fight for achieving the country‘s 

social, cultural and political integration. Thus, Touraine considers that 

national fights are addressed to the foreign states, by fighting against 

dependence and imperialism, but at the same time calling to the country‘s 

union against segmentation or duality caused by such dependence. 

Military revolutions, undoubtedly illegitimate but supported by civilian 

sectors, also implied a search for the unifying and integrating factor by 

means of an authoritative ruling; even though such integration left important 

sectors of the population aside and anathematized, at different degrees and 

circumstances, freedom of thought and the poetics about living in a nation. 

The society has become a market. The citizen has become a mere homo 

consumens. A career in Politics is seen by politicians as a way of social –or 

even economic- promotion, instead of a form of service to the social welfare. 

The inclusive society, that of European immigration at the end of the 19th 

century and the beginning of the 20th century, has become the exclusion society. 

The nation with an impulse and certain imperial vocation, with 

predominance of centrifugal forces (the conquest of the desert, the widening 

of the country‘s boundaries –both territorial and cultural-) has become the 

opposite: a highly debilitated country, in which the centrifugal forces appear 

in terms of exclusion, casting away or escape (high emigration index during 

the past decade, especially within the past five years, and it is increasing at 

present). The country suffers a kind of involution ―implosion‖ caused –

beyond structural factors- by the non-acceptation of ourselves, the lack of a 

convincing national identity to be as well realistic and seductive to the 

country‘s inhabitants and the lack of self-confidence. 

There is a radical indecision, highly immobilizing. Every decision is meant 

in some direction, which in turn assumes that there is a starting point and it 

is at this initial point where we Argentineans are not satisfied. We are not 

sure enough of what we are –as a country-. And, if in the best of situations 

we knew it, we would not accept ourselves. We feel we are either superior or 

inferior to others. An individual in order to grow and reach maturity must 

know themselves buy also accept themselves; a sort of everyday loving 

relationship with their own inner nature and personal reality. The same 

happens with a Nation: in order to grow and develop following its line of 

being, it must know and accept itself. Nevertheless, we Argentineans have 

very frequently found ourselves deeply rooted in easy and irreducible, 

individualistic, sectionalized and sectarian positions, thus generating the self-

enclosure of our ways to national integration, growth and development. 
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A Nation is and is constructed from a project of life in common, a project that 

would overcome –although not suppress – the necessary differences aimed 

at the foundational unity in diversity. But Argentina lacks of a deeply-rooted 

consensual basis. 

There is a close relationship between project and vocation. Individual 

vocation, national vocation, regional vocation. We know it is bad and painful 

when what must be done or what must be achieved in terms of identity 

cannot be done or achieved either individually or collectively. But the 

situation is worse for those who would not recognize any project of life as 

their own, those who would not feel honestly called by it: despite the fact 

that means were abundant and suitable they would not know what to do 

with them. Things do not fail to those social performers –either an individual 

or a Nation- but they fail to themselves. Thus the relevant question for us 

Argentineans: whether things fail to us or rather if we are failing to ourselves. 

Thus, we must appeal to the existential reason (cf del Acebo Ibáñez, 2007).  

The well-known ―every man for himself‖, a worse form of the so 

characteristic ―mind your own business‖, leads intrinsically to social discord. 

Not to be what one must be is a way of corruption; that is why to make up 

one‘s mind to be what one must be, carries an existential decision that 

overcomes the voting stage (although by the why does not exclude it). 

Growing individually and nationally within the line of our own being, 

Argentina will no longer be a country with anomie, lack of sense of 

belonging and discord, in order to reaffirm itself as a participating, respectful 

of the laws, fair, just and solidary country. 

Summarizing, all is about saving the Nation to re-build the Republic, re-

founding it if it were necessary. We have mistaken freedom for permis-

siveness and lack of responsibility; society for market; common social wel-

fare for ―lobby‖; politics for connivance and dirty alliances; participation for 

opportunistic reach to the ruling class; Nation for factory; social and 

distributive justice for marginality and exclusion. Then, it is about re-thinking 

of the Nation, and why not, dreaming of it in terms of a suggestive project of 

a life in common, with respect and awareness of disagreement and with 

consolidation of the institutions and the constitutional normative framework. 
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Líðan í kjölfar efnahagshruns. 
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Samdráttur í rekstri fyrirtækja og stofnana og fjöldauppsagnir starfsfólks 

jukust á Íslandi í kjölfar hruns fjármálafyrirtækja í október 2008. Áhrifa 

bankahrunsins gætir því langt út fyrir fjármálaheiminn. Skráð atvinnuleysi í 

ágúst 2009 var 7,7% (7,5% meðal kvenna og 7,9% meðal karla). Til saman-

burðar var atvinnuleysið 1,2% í ágúst 2008. Atvinnuleysið mældist mest í 

apríl 2009 eða 9,1% (Vinnumálastofnun, 2009). Á umbrotatímum eins og 

þeim sem dunið hafa yfir íslenskan vinnumarkað allt síðastliðið ár getur álag 

og óöryggi aukist meðal þeirra sem eru í vinnu (Kivimäki o.fl., 2007). Ekki 

hefur verið fjallað mikið um líðan þess hóps hér á landi, heldur hefur sjónum 

meira verið beint að stöðu þeirra og líðan sem misst hafa vinnuna. 

Í þessari grein er gerður samanburður á sjálfmetinni heilsu kvenna og 

karla í íslenskum fjármálafyrirtækjum árið 2009 annars vegar og hjá þeim sem 

var sagt upp í sömu fyrirtækjum í kjölfar bankahrunsins í október 2008 hins 

vegar. Svör þeirra eru borin saman við þjóðarúrtak frá árinu 2007. Nýnæmi 

rannsóknarinnar felst í því að hér er í fyrsta sinn gerður samanburður á 

sjálfmetinni heilsu starfsfólks sömu fyrirtækja, annars vegar þeirra var sagt 

upp störfum og hins vegar þeirra sem héldu störfum sínum. 

Spurningalistarnir voru lagðir fyrir svo til samtímis. 

Um mikilvægi vinnunnar 

Vinnan skiptir miklu máli í lífi flestra fullorðinnan einstaklinga, ekki einungis 

efnahagslega heldur og fyrir sjálfsmynd og líðan. Vinnan mótar hversdaginn, 

hefur áhrif á hvenær við vöknum, hvar við dveljum, hverja við hittum og 

hvernig við skipuleggjum framtíðina. Vinnan raðar okkur í stéttir og þjóð-

félagshópa og hefur viss áhrif á hvernig óskylt fólk lítur á okkur (Andersen, 

2009; Ezzy, 1993). Þar sem atvinnustig hefur verið hátt á Íslandi, og 

Íslendingar unnið langan vinnudag samanborið við grannþjóðirnar er ekki 
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ólíklegt að vinnan hafi meiri áhrif á sjálfsmynd og líðan Íslendinga en annarra 

þjóða. 

Mismunandi kenningar útskýra á ólíkan og stundum mótsagnarkenndan 

hátt hvers vegna vinnan er okkur svo mikilvæg. Kenningar Émile Durkheim 

leggja áherslu á að horft sé á félagskerfið sem einstaklingarnir eru hluti af 

þegar (atvinnutengd) líðan er skoðuð. Hann lítur á félagskerfið sem vélræna 

einingu sem grundvallist á sterkri samvitund (collective conscience). Siðrof 

(anomie) skapast þegar gjá skapast á milli langana starfsfólks og leiða sem 

færar eru til að uppfylla þessar langanir. Í vélrænni einingu vita allir hvaða 

reglur gilda um hina ýmsu þætti fyrirtækisins og samstaða starfsfólks er mikil. 

Í siðrofsástandi upplifir starfsfólk hins vegar óöryggi og óvissu um leikreglur 

og siðferði, samstaðan minnkar og tilgangsleysið eykst (Durkheim, 1984). 

Elton Mayo og aðrir sem kenndir eru við Human relation skólann eru 

sammála Durkheim um að starfsfólki líði illa í siðrofsástandi og að lítil sam-

kennd og samvinna komi niður á líðan. Mayo taldi einstaklinga mótast af 

umhverfi sínu og starfi og komst að sömu niðurstöðu og Karl Marx um að 

maðurinn sé félagsvera sem nyti sín best í jákvæðum samskiptum við annað 

fólk. Í verkum sínum fjallaði Marx töluvert um efnahagslega firringu, enda 

vinnan í hans huga miklu meira en bara að eiga í sig og á (Watson, 2005). 

Marx og sporgöngumenn hans svo sem Blauner (1964) litu á einstaklinginn 

sem skapandi veru og að launavinnan gegndi lykil hlutverki í sköpun hans. 

Vinnan var grunnur sjálfsmats og því ein af göfugustu athöfnum mannsins. 

Vinna sem væri unnin af hendi án þess að starfsfólk fyndi sjálfssköpun væri 

firrt vinna og leiddi af sér andlega og líkamlega vanlíðan. Blauner (1964) var 

undir áhrifum frá Marx en einnig er samhljómur með honum og Durkheim. 

Kenningin um firringu hefur að mati Blauner aldrei náð að skýra að fullu 

flókna innri merkingu sem hver einstaklingur leggur í vinnu sína og 

sambandið á milli vinnu og hamingju hefur að hans mati aldrei að fullu verið 

skýrt. Jafnvel hinar firrtustu vinnuaðstæður verða aldrei svo slæmar að hans 

mati að starfsfólk hafni þeim alveg. Firrt vinnan geti verið launafólki 

mikilvæg því fólk hafi eitthvað fyrir stafni, sé í samskiptum við annað fólk og 

vinnan gefi fólki þrátt fyrir allt ákveðna stöðu í samfélaginu, umfram það að 

hafa enga vinnu. Blauner benti einnig á að störf sem innihalda mikla sköpun 

og sjálfræði geti verið starfsfólki erfið ef það sér ekki tilgang með þeim. Þá 

ályktum dró einnig Antonowsky (1987) eftir rannsóknir um tengsl 

vinnustreitu, heilsu og líðanar. Antonowsky og Blauner eiga það sameiginlegt 

að líta á firringu sem ástand (syndrome) sem samanstendur af hlutlægum 

aðstæðum og huglægu tilfinningaástandi.  
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Á síðustu áratugum tuttugustu aldarinnar urðu póstmódernóskar 

kenningar æ meira áberandi, en þær afneita algildum sannleika sem hægt er 

nota til þess t.d. að skýra líðan fólks í vinnu. Þær standa því nær kenningum 

Blauner og Antonowsky en kenningum Durkheim og Marx. Foucault er einn 

þessara kennismiða sem heldur því fram að orðræðan, eða sú umræðu og 

hugmyndahefð sem við búum við skilgreini, móti og setji skorður við það 

sem er leyfilegt að hugsa og segja á hverjum tíma. Mikilvægt sé því að 

staðsetja orðræðu nákvæmlega í tíma og rúmi, því hún bæði móti og mótist 

af þeirri samfélagsgerð sem umlyki einstaklinga hverju sinni. Undir það taka 

ýmsar femínískar kenningar (Watson, 2005). 

Tengsl atvinnu og líðanar 

Erlendar og innlendar rannsóknir sýna margs konar tengsl á milli aðstæðna í 

atvinnulífinu og líðanar starfsfólks. Ferrie, Shipley og Marmot (1998) benda á 

að sjálfmetin heilsa er almennt lakari hjá þeim sem missa vinnuna í 

uppsögnum, en hjá hinum sem eru starfandi. Þau benda þó á að niðurstöður 

rannsókna beri ekki saman um hvort það að hætta í vinnu af áður nefndum 

ástæðum sé fyrst og fremst orsök eða afleiðing heilsubrests. Smári, Arason, 

Hafsteinsson og Ingimarsson (1997) og Bjarnason og Sigurðardóttir (2003) 

eru meðal þeirra sem sýnt hafa fram á tengsl atvinnuleysis og vanlíðunar. 

Óvissa um stöðu sína á vinnumarkaði getur þó einnig haft neikvæð tengsl við 

líðan starfsfólks. Það sýna t.d. rannsóknir Matthiasson, Lindegärde, Nilsson 

og Theorell (1988) og Ferrie, Shipley, Marmot, Stansfeld og Smith (1995). 

Samkvæmt finnskri langtímarannsókn sem var gerð í tengslum við 

efnahagskreppuna í Finnlandi árin 1991 og 1994 hafði samdráttur í 

fyrirtækjum neikvæð áhrif á fyrirkomulag vinnu (work characteristics) hjá þeim 

sem ekki var sagt upp og neikvæð áhrif á sjálfmetna heilsu þeirra (Kivimäki 

o.fl., 2001). Kivimäki o.fl. (2007) sýna einnig aukna notkun geðlyfja í 

fyrirtækjum sem hafa gengið í gegnum samdrátt.  

Aðferðir 

Á tímabilinu 18. mars til 1. apríl 2009 var spurningalisti lagður fyrir alla 

félagsmenn Sambands starfsfólks fjármálafyrirtækja (SSF) sem störfuðu á 

þeim tíma hjá Nýja Landsbankanum, Íslandsbanka, Nýja Kaupþingi og hjá 
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sparisjóðum um land allt. Alls voru send út 3939 bréf til þátttakenda sem 

innihéldu aðgangsorð að netkönnuninni. Heildarsvörunin var 62%.  

 Í júní 2009 var sambærilegur spurningalisti lagður fyrir starfsfólk 

fjármálafyrirtækja sem hafði verið sagt upp í hópuppsögnum í kjölfar hruns 

hvers banka og sparisjóðs. Listi yfir þátttakendur var fenginn hjá SSF. Hringt 

var í fólk og þeim boðin þátttaka. Þeir sem þáðu boð um þátttöku var sendur 

tölvupóstur með tengingu inn á varið vefsvæði þar sem hægt var að svara 

spurningalistanum. Spurningalisti var sendur á 680 væntanlega þátttakendur. 

Svarhlutfallið var 63%.  

Í báðum tilfellum sá fyrirtækið Outcome ehf. um uppsetningu rafræns 

spurningalista og utanumhald gagnasöfnunar.  

Auk ofannefndra gagna er stuðst við niðurstöður úr rannsókn 

Lýðheilsustöðvar, Könnun á heilsu og líðan Íslendinga árið 2007 (HL2007). 

Úrtakið samanstendur af íslenskum ríkisborgurum á aldrinum 18 – 79 ára 

sem voru með lögheimili á Íslandi 22. október 2007 og ekki skráð með 

aðsetur erlendis. Spurningalistinn var sendur til 9846 einstaklinga. Fjöldi 

svara var 5772 eða um 60%. 

Í spurningalistunum þremur var spurt um heilsufar og líðan. Hér er greint 

frá svörum við eftirfarandi spurningu frá árinu 2009: Hefurðu leitað læknis vegna 

veikinda/heilsubrests sem þú telur að rekja megi til falls bankanna? 

Svarmöguleikarnir voru Já, Nei. 

Einnig er greint frá svörum við eftirfarandi spurningu frá árinu 2009 og 

frá HL2007: 

Hefur eitthvað af eftirfarandi einkennum truflað daglegt líf þitt? Þrekleysi, 

Vöðvabólga, Verkir í baki/herðum, Tíðir höfuðverkir, Svefnerfiðleikar, Þungar 

áhyggjur, Kvíði, Depurð. Svarmöguleikarnir í spurningalistunum árið 2009 voru: 

Já, frá því bankahrunið varð, Já, en áður en bankahrunið varð, Já, bæði fyrir og eftir 

bankahrunið, Nei. Svarmöguleikarnir í HL2007 voru: Já, á síðustu 12 mánuðum, 

Já fyrir meira en 12 mánuðum, Nei aldrei. 

Til að leggja mat á tengsl breyta er notað kí-kvaðrat. T-próf er notað til að 

meta hvort marktækur munur sé á landsmeðaltali, svörum þeirra sem sagt var 

upp í fjármálafyrirtækjum og þeirra sem störfuðu áfram. Ein breyta, vanlíðan, 

er gerð úr einkennaspurningunum átta. Megin áherslan er lögð á að skoða 

þann hóp sem fann í fyrsta sinn fyrir vanlíðan eftir hrun bankanna. Sá hópur 

fær mæligildið einn. Starfsfólk sem fann fyrir vanlíðan fyrir og eftir fall 

bankanna, einungis fyrir fall bankanna eða fann ekki fyrir vanlíðan fær 

mæligildið tveir. Svör karla og kvenna eru skoðuð sérstaklega. Til að meta 

líðanina nánar var gerð dreifigreining (ANCOVA) og leiðrétt fyrir aldri og 

menntun. Rannsóknirnar þrjár hafa verið tilkynntar til Persónuverndar og 
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fengið leyfi Vísindasiðanefndar (VSN 09-024, VSN 09-065 og VSN 07-081-

V2). 

Niðurstöður 

Konur sem misstu vinnu í kjölfar bankahrunsins eru líklegri (22%) en karlar 

(8%) til að hafa leitað læknis vegna veikinda eða heilsubrests sem þær telja að 

megi rekja til falls bankanna (p<0,001). Það sama gildir um starfsfólk sem 

enn starfar í fjármálafyrirtækjunum. Í ljós kemur að 14% kvenna hefur leitað 

til læknis vegna veikinda eða heilsubrests sem þær telja að rekja megi til falls 

bankanna og 10% karla (p<0,001). Í töflunni hér fyrir neðan eru svörin 

skoðuð að teknu tilliti til aldurs og menntunar. 

  

Tafla 1. Svör fyrrverandi og núverandi starfsfólks fjármálafyrirtækja við 

spurningunni: „Hefurðu leitað læknis vegna veikinda/heilsubrests sem þú 

telur að rekja megi til falls bankanna?―. Leiðrétt er fyrir aldri og menntun. Já 

= 1. Nei = 2. 

 
Meðaltöl innan hvers hóps, (þ.e. hóps fyrrverandi og núverandi starfsmanna) sem eru ekki 
með sama bókstaf eru ólík og sá munur er marktækur (p<0,05).  

 

Ancovan sýnir að eftir að leiðrétt er fyrir aldri og menntun eru konur 

líklegri en karlar til að hafa leitað læknis vegna veikinda/heilsubrests sem 

rekja má til falls bankanna. Atvinnulausar konur eru líklegastar allra til að 

hafa leitað læknis af þessum sökum. Þegar karlarnir eru bornir saman sést að 

karlar sem enn starfa í fjármálafyrirtækjunum eru líklegri til að hafa leitað 

læknis vegna veikinda/heilsubrests sem rekja má til falls bankanna, en karlar 

sem misstu vinnuna. 

Vanlíðan hefur aukist talsvert eftir fall bankanna hjá fyrrverandi og 

núverandi starfsmönnum fjármálafyrirtækjanna. Ef marka má svör við 

spurningunni: Hefur eitthvað af eftirfarandi einkennum truflað daglegt líf þitt? Annars 

Karlar Konur Karlar Konur

(n=175) (n=246) (n=556) (n=1714)

Meðaltal    1.92a   1.78b 1.90a 1.86b

Staðalfrávik    .27   .42 .31 .35

Fyrrverandi starfsmenn 

fjármálafyrirtækja 

Núverandi starfsmenn 

fjármálatækja
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vegar eru skoðuð ný einkenni sem starfsmenn finna fyrir fyrst í kjölfar 

efnahagshrunsins og hins vegar einkenni bæði fyrir og eftir bankahrun.  

 

Tafla 2. Líðan núverandi (N) og fyrrverandi (F) starfsfólks fjármálafyrirtækja 

EFTIR hrun bankanna, BÆÐI fyrir og eftir hrun bankanna og þeirra sem 

svara báðum spurningunum (N.Alls og F.Alls). HL2007 hafa fundið fyrir 

einkennunum síðustu 12 mánuði áður en rannsóknin var gerð 

 
 

Tafla 2 sýnir líðan núverandi (N) og fyrrverandi (F) starfsfólks bankanna eftir 

bankahrunið (N/F-Eftir) og bæði fyrir og eftir bankahrunið (N/F-Bæði). Þar sem 

aðeins var hægt að merkja við einn svarmöguleika sýnir dálkurinn ALLS svör 

núverandi og fyrrverandi starfsfólks, annars vegar þeirra sem finna fyrir 

þessum einkennum fyrst eftir bankahrunið og einnig hinna sem finna fyrir 

einkennum eftir bankahrunið en fundu jafnframt fyrir þeim áður. Þegar ein-

kennin ALLS 2009 eru borin saman við einkenni þjóðarinnar allrar sam-

kvæmt HL2007 sést að líðanin er að meðaltali betri meðal þjóðarinnar allrar 

árið 2007 en meðal fyrrverandi og núverandi starfsmanna fjármálafyrir-

tækjanna, með þeirri undantekningu þó að fleiri reynast vera með verki í baki 

og herðum meðal þjóðarinnar en meðal fyrrverandi starfsfólks. 

Tölurnar sem sýna svör starfsfólks einungis eftir bankahrun N.Eftir og 

F.Eftir, sýna ný einkenni, það er einkenni sem í ljós komu fyrst eftir 

bankahrunið. Nýjum einkennum hefur fjölgað meira meðal þeirra sem ekki 

misstu vinnuna í öllum tilfellum nema þegar um svefnerfiðleika ræðir.  

Þegar einkennin eru skoðuð nánar út frá því hvort svarendur hafi fundið 

fyrir þeim bæði fyrir og eftir bankahrunið, sést að núverandi starfsmenn eru 

líklegri til að svara því játandi í fimm af átta tilfellum. Starfsfólk sem missti 

vinnuna er líklegra til að svara já við spurningum um depurð, kvíða og 

þungum áhyggjum.  

Í töflu 3 eru ný tilfelli óþæginda sett saman í eina breytu og þau skoðuð út 

frá hugsanlegum kynjamun og leiðrétt er fyrir aldri og menntun.  

N-Eftir F- Eftir N-Bæði F-Bæði N-ALLS F-ALLS ÞJÓÐIN

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Depurð 30 21 12 19 42% 40% 20

Kvíði 36 22 15 22 51% 44% 25

Þungar áhyggjur 34 22 13 18 47% 40% 22

Svefnerfiðleikar 16 18 20 19 36% 37% 26

Tíðir höfuðverkir 13 8 21 11 34% 19% 16

Verkir í baki/herðum 12 5 47 36 59% 41% 44

Vöðvabólga 12 5 50 37 62% 42% 35

Þrekleysi 19 18 21 14 40% 32% 22
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Tafla 3. Meðaltals mæligildi fyrir vanlíðan karla og kvenna, annars vegar hjá 

fyrrverandi starfsfólki fjármálafyrirtækja og hins vegar hjá núverandi starfs-

fólki þessara fyrirtækja að teknu tilliti til aldurs og menntunar. Vanlíðan = 1. 

Ekki vanlíðan = 2 

 
Þau meðaltöl (innan hvers hóps, það er hópur fyrrverandi starfsmanna og núverandi 
starfsmanna) sem ekki eru með sama staf í endann eru ólík og sá munur er marktækur 
(p<0,05).  

 
Taflan sýnir að konur eru líklegri en karlar til að upplifa vanlíðan og fyrr-

verandi starfsfólk líklegra til að upplifa vanlíðan en núverandi starfsfólk.  

Umræður 

Rannsóknin sýnir að fjármálahrunið hafði í för með sér umtalsverða 

aukningu á vanlíðan bæði meðal núverandi og fyrrverandi starfsfólks 

fjármálafyrirtækjanna. Það er í samræmi við niðurstöður Kivimäki o.fl. (2001) 

og Kivimäki o.fl. (2007) sem rannsökuðu áhrif samdráttar í fyrirtækjum á 

líðan starfsfólks í kjölfar kreppunnar í Finnlandi á 10. áratug síðustu aldar. 

Þetta bendir til aukins álags og óöryggis meðal starfsfólks sem hélt störfum 

eftir að uppsagnirnar dundu yfir. Það kemur þó ekki á óvart að rannsóknin 

sýni mesta vanlíðan meðal þeirra sem misstu vinnuna, þótt einhverjir hefðu 

jafnvel talið að munurinn á milli hópanna yrði meiri. Þetta er í anda þess sem 

kemur fram hjá Ferrie o.fl. (1998). Niðurstöður þessarar rannsóknar benda 

ekki til að starfsfólk sem missti vinnuna hafi almennt haft verri heilsu fyrir 

fall bankanna en þeir sem héldu störfum sínum, eins og Ferrie o.fl. gefa til 

kynna að geti verið raunin í þeirra rannsókn. Þó gæti það átt við um depurð, 

kvíða og þungar áhyggjur. Þetta þarf að skoða nánar. Konur er líklegri til að 

finna fyrir vanlíðan en karlar. 

Í anda póstmódernískra kenninga má benda á að ekki er til algildur 

mælikvarði á líðan. Foucault gæti hafa bent á að aukning vanlíðunar stafaði af 

Karlar Konur    Karlar Konur

(n=171) (n=233)    (n=518) (n=1434)

Meðaltal  1.72a   1.58b    1.81a 1.78b

Staðalfrávik  .27   .32    .25 .27

Fyrrverandi starfsfólk 

fjármálafyrirtækja

  Núverandi starfsfólk 

fjármálafyrirtækja
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því að orðræða síðustu mánuðina hafi gert það leyfilegra en áður að tjá 

vanlíðan, ekki síst fyrir starfsfólk fjármálafyrirtækja vegna þeirra hörmunga 

sem þar hafa gengið yfir. Einnig er hugsanlegt að konur geti fremur tjáð 

vanlíðan en karlar. Ekki er þó ólíklegt að „raunveruleg― vanlíðan hafi aukist, 

amk. ef litið er til kenninga Antonowskys og Blauners um að firring og 

vanlíðan helgist bæði af hlutlægum aðstæðum og tilfinnangalegu ástandi. 

Vísbendingar um siðrofsástand innan fjármálafyrirtækjanna, vegna óöryggis 

og óvissu sem ræður þar ríkjum getur einnig hafa ýtt undir vanlíðan meðal 

þeirra sem enn eru starfandi. Atvinnulausar konur er sá hópur sem er hvað 

mest útsettur fyrir vanlíðan skv. þessari rannsókn, en hún bendir jafnframt á 

mikilvægi þess að huga að heilsuvernd bæði starfandi og þeirra sem hafa 

misst vinnuna. 

Þakkir 

Samtökum starfsfólks fjármálafyrirtækja og Nýsköpunarsjóði námsmanna eru 

færðar þakkir fyrir veittan stuðning við gagnaöflun. Ösp Árnadóttir fær 

einnig þakkir fyrir yfirlestur og gagnlegar ábendingar.  
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Áhrif atvinnumissis á líðan. 
Afleiðingar bankahruns 
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Á Íslandi hefur atvinnuleysi verið óverulegt lengst af síðustu áratugi eða í 

kringum 1% með undantekningum á árunum 1993-1995 og 2001-2003. 

Rannsóknir á afleiðingum atvinnumissis eru því fáar á Íslandi. Í kjölfar hruns 

fjármálakerfisins á Íslandi hefur fjöldi fólks misst atvinnu. Skráð atvinnuleysi 

á Íslandi í júlí 2009 var 8% eða að meðaltali 13.756 manns (Vinnumála-

stofnun, 2009). Á sama tíma á árinu 2008 var atvinnuleysi 1,1%, eða 1.968 

manns og á sama tíma á árinu 2007 var atvinnuleysi 0,9%. Við aðstæður sem 

þessar skapast tækifæri til rannsókna á afleiðingum atvinnumissis fyrir stóran 

og breiðan hóp fólks.  

Gera þarf greinarmun á atvinnumissi og atvinnuleysi. Atvinnumissir er 

atburður sem leiðir til tekjumissis án þess að fá um það ráðið (involuntary) en 

atvinnuleysi er sú staða að stunda ekki vinnu án þess að fá um það ráðið eða 

fá ekki greitt fyrir vinnu sína um tiltekinn tíma. Það er sammerkt mörgum 

rannsóknum á þessu sviði að atvinnuleysi er meðhöndlað án tilvísunar til 

þeirra afleiðinga sem atvinnumissir kann að hafa og leiðir það til þess að 

afleiðingar atvinnumissis hafa fengið litla sem enga athygli fræðimanna 

(Hanisch, 1999).  

Að missa vinnuna getur verið mikið áfall og því er mikilvægt að rannsaka 

afleiðingar atvinnumissis og áhrif á líðan, heilsu og viðhorf þeirra sem eiga í 

hlut. Auk þess er mikilvægt að rannsaka hvernig bakgrunnsþættir, fram-

kvæmd uppsagna og félagslegur stuðningur draga úr eða ýta undir vellíðan 

(psychological well-being) og auka hættuna á vandamálum í kjölfar atvinnumissis.  

Búast mætti við því að atvinnuleysi og -missir orsaki vanlíðan (psychological 

distress) (Bjarnason og Sigurðardóttir, 2003). Rannsóknir hafa ítrekað sýnt 

fram á að þeir sem eru án atvinnu skýra í minni mæli frá vellíðan en þeir sem 

hafa vinnu (Kokko og Pulkkinen, 1998). Vanlíðan sem iðulega er fylgifiskur 

atvinnumissis og -leysis hefur aðallega verið skilgreind með vísun í einkenni 

þunglyndis og kvíða (Bjarnason og Sigurðardóttir, 2003: Dooley, Catalano, 

og Wilson, 1994; Kokko og Pulkkinen, 1998; Paul og Moser, 2009; Smári, 

Arason, Hafsteinsson og Ingimarsson, 1997). Vanlíðan er sérstaklega 
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áberandi hjá þeim sem eru atvinnulausir til lengri tíma (Kokko og Pulkkinen, 

1998; Stankunas, Kalediene, Starkuviene og Kapustineskiene, 2006). Raunar 

er sambandið flóknara en svo og það hefur verið lagt til að vanlíðan aukist 

mikið á fyrstu sex mánuðum atvinnuleysis, nái ákveðnum stöðugleika eftir 

það og fari jafnvel minnkandi eftir um 15 mánaða stöðugt atvinnuleysi 

(Kokko og Pulkkinen, 1998). Í því sambandi er mikilvægt að greina á milli 

rannsókna á afleiðingum atvinnumissis og atvinnuleysis.  

Á móti kemur að vanlíðan og geðræn vandamál geta jafnframt leitt til 

atvinnumissis og langvarandi atvinnuleysis. Rannsóknir hafa þó bent til 

fremur einstefnu (unidirectional) orsakaáhrifa atvinnuleysis á vanlíðan (Bjarna-

son og Sigurðardóttir, 2003; Dooley o.fl., 1994; Paul og Moser, 2009). Lang-

tímarannsóknir hafa leitt í ljós að vanlíðan fylgir gjarnan atvinnumissi og því 

að fá vinnu á ný fylgir jafnan bætt líðan (Halvorsen, 1998; Paul og Moser, 

2009). Það er þó ekki einhlítt og miklu skiptir hvort að nýja vinnan sé örugg 

og viðunandi (satisfactory) (Kokko og Pulkkinen, 1998). Rannsóknum ber ekki 

saman um það hvort að valáhrif (selection processes) séu að verki í því að fyrri 

stig vanlíðanar leiði til atvinnumissis (Paul og Moser, 2009) en niðurstöður 

benda þó frekar til þess að hið sterka samband á milli atvinnuleysis og 

vanlíðanar sé ekki tilkomið vegna valáhrifa (Bjarnason og Sigurðardóttir, 

2003; Paul og Moser, 2009). 

Sambandið á milli atvinnuleysis og vanlíðanar er ekki alltaf beint heldur 

má oft skýra það með millibreytum (mediating variables) og öðrum 

áhrifabreytum (moderating variables). Rannsóknir hafa sýnt að þættir á borð við 

sjálfsálit (Kokko og Pulkkinen, 1998), fjárhagslegar aðstæður (Kokko og 

Pulkkinen, 1998; Smári o.fl., 1997), félagslegan stuðning (Smári o.fl., 1997), 

hafa áhrif á líðan þeirra sem eru atvinnulausir ásamt því sem rannsóknir hafa 

sýnt að við atvinnumissi og atvinnuleysi eykst hættan á vanlíðan marktækt 

meira fyrir konur, þá sem eru eldri (Stankunas o.fl., 2006) og þá sem höfðu 

áður verið atvinnulausir (Smári o.fl., 1997; Stankunas o.fl., 2006) en fyrir aðra 

hópa. Meiri menntun virðist hins vegar draga úr hættunni á vanlíðan (Paul og 

Moser, 2009; Stankunas o.fl., 2006). 

Það er ýmislegt sem bendir til þess að stuðningur vina og ættingja dragi úr 

neikvæðum afleiðingum atvinnumissis á líðan (Cohen og Wills, 1985; Coyne 

og Downey, 1991; Paul og Moser, 2009). „Stress buffering― tilgátan segir til 

um að það dragi úr tilfinningalegum viðbrögðum fólks við streitu að fá 

stuðning frá þeim sem standa því næst og að það dragi úr líkum á því að 

líðan fari versnandi og leiði til geðrænna vandamála (Cohen og Wills, 1985). 

Stuðningur við „stress buffering― tilgátuna eða afbrigði hennar hefur verið 

mikill í bæði þversniðs- og langtímarannsóknum og benda niðurstöður til 
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þess að félagslegur stuðningur sé orsakaþáttur þegar litið er til vellíðunar 

fólks (Cohen og Wills, 1985). Niðurstöður eru þó ekki einhlítar hvað þetta 

varðar (Kokko og Pulkkinen, 1998). Verndandi áhrif félagslegs stuðnings 

hafa komið fram í rannsóknum á ungu fólki (Hammer, 1993), fólki á miðjum 

aldri (Broomhall og Winefield, 1990) og meðal bæði karla og kvenna (Kokko 

og Pulkkinen, 1998). Þess ber þó að geta að þegar atvinnuleysi dregst á 

langinn dregur úr áhrifum félagslegs stuðnings á líðan (Bjarnason og 

Sigurðardóttir, 2003). 

Niðurstöður rannsókna benda til þess að hlutverk félagslegs stuðnings í 

að draga úr áhrifum streituvaldandi atburða sé mismunandi fyrir karla og 

konur (Cohen og Wills, 1985; Hammer, 1993). Rannsóknum ber þó ekki 

saman hvað þetta varðar og raunar er ýmislegt sem bendir til þess að ólíkar 

hliðar félagslegs stuðnings virki mismunandi fyrir karla og konur (Cohen og 

Wills, 1985). Þennan mun má að líkindum rekja til mismunandi tegunda 

streituvalda (stressors) sem karlar og konur verða fyrir eða til þess að 

kynjamismunur sé í þörfum þeim sem koma fram við sömu streituvalda eða 

muni á því hvernig karlar og konur bregðast við streitu. Félagslegur 

stuðningur virðist í það minnsta bjóða árangursríkari vörn gegn vanlíðan hjá 

atvinnulausum konum en mönnum (Cohen og Wills, 1985).  

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna líðan þeirra sem nýlega hafa 

misst vinnuna í hópuppsögnum. Rannsóknarspurningar eru eftirfarandi: 

Hvaða bakgrunnsbreytur veita forspá um þunglyndi og kvíða hjá þeim sem 

hafa misst vinnuna og hvaða viðhorfaspurningar bæta við forspá um 

þunglyndi og kvíða umfram það sem bakgrunnsbreytur gera. Hversu mikið 

bætir mat á félagslegum stuðningi við forspá umfram bakgrunns- og 

viðhorfaspurningar. Sértækari spurningar eru: Virkar félagslegur stuðningur 

sem vörn gegn þunglyndi og kvíða hjá þeim sem hafa misst vinnuna eða 

eingöngu fyrir þá sem ennþá eru atvinnulausir? Kemur fram munur á því 

hvort að félagslegur stuðningur veitir vörn gegn þunglyndi og kvíða eftir kyni 

í þá átt að vörnin komi frekar fram hjá konum? 

Aðferð 

Þátttakendur 

Listi yfir nöfn og kennitölur þátttakenda kom frá Samtökum starfsmanna 

fjármálafyrirtækja (SSF). Listinn samanstóð af starfsfólki sem sagt var upp í 

hópuppsögnum í kjölfar yfirtöku Fjármálaeftirlitsins á fimm íslenskum 

fjármálafyrirtækjum. Þar sem fjármálafyrirtækin voru yfirtekin á nokkurra 
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mánaða skeiði leið mislangur tími frá því að þátttakendur fengu uppsögn þar 

til spurningalistinn var lagður fyrir.  

Hringt var í þátttakendur og þeim boðin þátttaka. Þeir sem þáðu boð um 

þátttöku var sendur tölvupóstur með tengingu inn á varið vefsvæði þar sem 

hægt var að svara spurningalistanum. Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu 11. 

júní – 30. júní 2009. Upphaflegur listi samanstóð af 759 þátttakendum. Alls 

neituðu 52 þátttöku í símtali en ekki náðist í 27. Spurningalisti var því sendur 

á 680 væntanlega þátttakendur. Alls svöruðu 426 spurningalistanum og er 

svarhlutfall því 56%.  

Aldurssamsetning svarenda í rannsókninni er mjög nálægt því sem sjá má 

á upprunalegum lista en hlutfallslega fleiri konur en karlar svöruðu 

spurningalistanum þegar kynjadreifiing svarenda er borin saman við kynja-

dreifingu á upphaflegum lista. Þess ber að gæta við túlkun niðurstaðna. 

Mælingar 

DASS. Þunglyndis, kvíða og streitukvarðanum (Depression Anxiety Stress Scales, 

DASS; Lovibond og Lovibond, 1995) er ætlað að meta líðan á þremur 

kvörðum, kvíða, þunglyndi og streitu. Þátttakendur svara hversu vel 

fullyrðingar eiga við um þá ef miðað er við hegðun og líðan síðustu viku. 

Svarað er á fjögurra gilda kvarða sem nær frá átti alls ekki við mig (0), átti að 

einhverju leyti við mig (1), átti töluvert vel við mig eða drjúgan hluta vikunnar (2) og átti 

mjög vel við mig eða mest allan tímann (3). Listinn er notaður í útgáfu DASS-42 

með 42 fullyrðingum og geta þátttakendur hæst fengið gildið 42 fyrir hvern 

kvarða.  

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á DASS kvarðanum og hafa þær 

beinst að sjúklingum, almennu þýði og úrtaki ýmissa sértækra hópa. Þátta-

bygging kvarðans fyrir þrjá þætti, þunglyndi, kvíða og streitu virðist í heild 

vera traust og próffræðilegir eiginleikar eru almennt góðir (Jakob Smári, 

Daníel Þór Ólason, Þórður Örn Arnarson og Jón Friðrik Sigurðsson, 2008).  

Niðurstöður DASS kvarðans má nota með því að bera meðaltöl ólíkra 

hópa saman auk þess sem höfundar kvarðans hafa sett fram viðmiðunargildi 

(cut off scores) sem ætlað er að greina á milli þeirra sem líklegir eru til að 

greinast með þunglyndi eða kvíða með annars konar greiningaraðferðum. 

Íslensk rannsókn Baldurs Heiðars Sigurðssonar (2008) bendir til að erlend 

viðmiðunargildi séu vel nothæf á íslensku úrtaki (sjá umfjöllun um erlend 

viðmiðunargildi í Nieuwenhuijsen, Boer, Verbeek, Blonk og Dijk, 2003). 

Þunglyndi og kvíði eru í þessari rannsókn meðhöndlaðar sem tvíflokka-

breytur og notast var við viðmiðunargildið 12 á þunglyndiskvarðanum og 

gildið 5 á kvíðakvarðanum.  
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Bakgrunnsbreytur og aðrar breytur sem stjórnað er fyrir 

Þátttakendur svöruðu spurningum um kyn, aldur, búsetu (höfuðborgarsvæði, 

landsbyggð), menntun (grunnskólapróf, framhaldsskóli/sambærilegt, grunn-

nám í hásskóla, framhaldsnám í háskóla), hjúskaparstöðu (einhleyp(ur), 

fráskilin(n)/ekkja/ekkill, í sambúð eða gift(ur) og fjölda barna á heimili. Í 

aðhvarfsgreiningu var stjórnað fyrir áhrifum þessara breyta á líðan. Tími frá 

uppsögn var einnig mældur í mánuðum. Atvinnustaða svarenda var metin 

(ekki í vinnu, í óreglulegri eða tímabundinni vinnu, í fullri vinnu). Fyrri líðan 

var metin með tveimur spurningum, spurningu um sögu vandamála (Nei, 

þunglyndi eða kvíði, þunglyndi og kvíði) og spurningu um það hvort að 

svarendur hefðu áður tekið lyf vegna vandamála (Engin lyf, lyf við þunglyndi 

eða kvíða, lyf við þunglyndi og kvíða).  

Viðhorfaspurningar 

Þátttakendur svöruðu spurningum um viðhorf sín til framkvæmdar uppsagna 

(mjög illa að þeim staðið upp í mjög vel að þeim staðið), um sanngirni í upp-

sögnum þegar tekið er tillit til starfsaldurs og reynslu (mjög lítil sanngirni upp 

í mjög mikil sanngirni), um áhrif uppsagna á fjárhag (mjög lítil upp í mjög 

mikil) og áhyggjur af fjárhag (mjög litlar upp í mjög miklar).  

Félagslegur stuðningur 

Félagslegur stuðningur var mældur með þremur spurningum þar sem 

svarendur voru beðnir að meta stuðning frá fjölskyldu og nánustu ættingjum, 

vinum og kunningjum og fyrrum samstarfsfélögum. Áhrif þessa voru lögð að 

jöfnu þegar búin var til breyta fyrir félagslegan stuðning (mjög lítill stuð-

ningur upp í mjög mikill stuðningur).  

Þess ber að geta að framangreindar breytur voru mældar með einni, 

tveimur eða þremur spurningum og því verður að taka áreiðanleika svara við 

þeim með fyrirvara.  

Rannsóknarsnið og tölfræðigreiningar 

Rannsóknin var þversniðsrannsókn. Mælingar á félagslegum stuðningi, 

bakgrunnsbreytur og viðhorfaspurningar voru meðhöndlaðar sem frum-

breytur og kvíði og þunglyndi sem tvíflokka-fylgibreytur.  

Tengsl á milli frumbreyta og fylgibreytanna þunglyndis og kvíða voru 

könnuð með þrepaskiptri aðhvarfsgreiningu hlutfalla (hierarchical logistic 

regression). Bakgrunnsbreytur mynduðu fyrsta þrep líkansins, á öðru þrepi 

voru viðhorfaspurningar og spurningar um fyrri líðan og á þriðja stigi voru 

mælingar á félagslegum stuðningi. Þrepaskipting var gerð til að kanna framlag 
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félagslegs stuðning til forsprár á kvíða og þunglyndi umfram þau áhrif sem 

ætla má að komi til vegna bakgrunnsbreyta og viðhorfaspurninga.  

Niðurstöður 

Atvinnustaða svarenda var greind eftir helstu bakgrunnsbreytum. 

Niðurstöður má sjá í töflu eitt. Marktækur munur er á atvinnustöðu karla og 

kvenna og hlutfallslega fleiri karlmenn en konur hafa fengið vinnu á ný. 

Svipað hlutfall karla og kvenna hefur fengið óreglulega eða tímabundna 

vinnu. 

 

Tafla 1. Núverandi atvinnustaða, greind eftir bakgrunnsbreytum 
 

**p<0,01 

Ekki í 

vinnu % 

(fj.)

Í ór./tímab. 

Vinnu % 

(fj.)

Í fullri 

vinnu % 

(fj.)

Kyn**

Karlar 31% (55) 13% (22) 56% (98)

Konur 46% (112) 12% (30) 42% (104)

Búseta

Höfuðborgarsvæði 39% (156) 12% (47) 49% (196)

Annað 52% (12) 22% (5) 26% (6)

Aldur

20-29 ára 31,3% (21) 11,9% (8) 57% (38)

30-39 ára 36,6% (63) 11,6% (20) 52% (89)

40-49 ára 41,4% (46) 11,6% (13) 47% (52)

50 ára og eldri 53,4% (39) 15,1% (11) 31,5% (23)

Hjúskaparstaða

Í sambúð / gift(ur) 40,4% (131) 12,7% (41) 46,9% (152)

Einhleyp(ur) 537,9% (25) 9,1% (6) 53% (35)

Fráskilin(n)/ekkja/ekkill 39,4% (13) 15,2% (5) 45,5% (15)

Fjöldi barna

Ekkert barn 37% (50) 10% (13) 53% (72)

Eitt barn 47% (47) 13% (13) 41% (41)

Tvö börn 39% (46) 12% (14) 49% (57)

Þrjú börn eða fleiri 37,7% (26) 15,9% (11) 46,4% (32)

Menntun**

Grunnskólapróf 65,6% (21) 3% (1) 31,2% (10)

Stúdentspróf eða samb.legt 45,6% (41) 19% (17) 35,6% (32)

Háskólapróf (grunnnám) 37,9% (67) 11,3% (20) 50,8% (90)

Framhaldspróf í háskóla 27,5% (28) 11,8% (12) 60,8% (62)
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Þegar atvinnustaða er skoðuð eftir menntun kemur í ljós að þeir sem hafa 

eingöngu grunnskóla- eða framhaldsskólapróf (eða sambærilega menntun) 

hafa í færri tilfellum fengið aðra vinnu en þeir sem eru með háskólapróf eða 

framhaldspróf úr háskóla.  

Í töflu tvö má sjá skiptingu sverenda í flokka þunglyndis og kvíða eftir 

kyni, atvinnustöðu og félagslegum stuðningi. Þar má sjá að 16% svarenda 

mælast með þunglyndi samkvæmt framangreindum viðmiðunargildum DASS 

og kvíði er til staðar hjá 20,6% svarenda. 

  

Tafla 2. Skipting í flokka þunglyndis og kvíða eftir kyni, atvinnustöðu og 

félagslegum stuðningi 

 
**p<0,01 

 *p<0,05 

Mikill munur er á líðan svarenda eftir kyni og eru konur hlutfallslega fleiri 

í hópi þeirra sem eru með mælanlegt þunglyndi og hið sama á við um kvíða, 

þar sem munurinn er raunar enn meiri . Atvinnustaða hefur einnig mikil áhrif 

á líðan en þeir sem eru ekki í vinnu sýna hlutfallslega fleiri þunglyndis- og 

kvíðaeinkenni en þeir sem hafa fengið vinnu. Athygli vekur að þeir sem hafa 

fengið óreglulega eða tímabundna vinnu eru hlutfallslega fleiri í hópi þung-

lyndra og kvíðinna en þeir sem hafa fengið vinnu og eru þeir raunar nær 

þeim sem ekki hafa fengið vinnu en þeim sem hafa fengið vinnu.  

Félagslegur stuðningur hefur samkvæmt niðurstöðum þessarar rann-

sóknar mikil áhrif en 45,5% þeirra sem telja sig fá lítinn stuðning mælast með 

þunglyndi á móti 12,3% þeirra sem hafa mikinn stuðning. Marktækur munur 

kemur einnig fram á meðal þeirra sem teljast með kvíða en munurinn er þó 

ekki jafn mikill og þegar um þunglyndi er að ræða (36% á móti 19,2%).  

Þunglyndi 

til staðar   

% (fj.)

Kvíði til 

staðar       

% (fj.)

Allir % 16% (63) 20,6% (83)

Kyn**

Karlar 10,5% (17) 12,4% (21)

Konur 19,9% (46) 26,6% (62)

Atvinnustaða**

Ekki í vinnu 20,8% (33) 28% (45)

Í ór./tímab. vinnu 29,2% (14) 24% (12)

Í fullri vinnu 8,6% (16) 13,6% (26)

Félagslegur stuðningur* 

Lítill 45,5% (5) 36% (4)

Hvorki né 44,7% (17) 31,7% (13)

Mikill 12,3% (42) 19,2% (67)
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Meðaltöl og staðalfrávik helstu breyta sem notaðar eru í líkani aðhvarfs-

greiningar má sjá í töflu þrjú, fyrir alla svarendur og fyrir karlmenn og konur 

sérstaklega.  

 

Tafla 3. Meðaltöl og staðalfrávik helstu breyta, greint eftir kyni svarenda 

 
Að meðaltali hafa svarendur verið atvinnulausir í 5,1 mánuð (SD=2,73) 

og hafa konur verið marktækt lengur atvinnulausar en karlmenn (p<0,01). 

Meðaltalsgildi fyrir áhrif atvinnumissis á fjárhag er 3,56 (hæsta gildi 5) og gildi 

fyrir áhyggjur af fjárhag er 3,25 (hæsta gildi 5). Að meðaltali telja fleiri að illa 

hafi verið staðið að uppsögn (gildi er 2,75, hæsta gildi 5) og svipað margir 

telja sanngirni við uppsagnir hafa verið mikla og litla (2,52, miðgildi 2,5).  

Í töflu fjögur má sjá að marktækur munur er á fjölda þeirra sem mælast 

með þunglyndi og kvíða eftir sögu um vandamál (p<0,01) og eftir því hvort 

að þeir hafi áður tekið lyf vegna vandamála (p<0,01). 

 

Tafla 4. Skipting í flokka þunglyndis og kvíða eftir sögu um vandamál 

 
**p<0,01 

Karlar Konur Allir

M SD M SD M SD

Lengd atvinnuleysis (í mán)** 4,29      2,58      5,68      2,70      5,10      2,73      

Áhrif á fjárhag
1 3,43      1,35      3,66      1,26      3,56      1,30      

Áhyggjur af fjárhag*1 3,10      1,31      3,36      1,24      3,25      1,28      

Hversu vel var staðið að uppsögn1 2,70      1,52      2,79      1,40      2,75      1,45      

Sanngirni í uppsögnum1 2,50      1,23      2,52      1,18      2,52      1,20      

Félagslegur stuðningur1 12,87    2,35      12,74    2,79      12,79    2,62      

**p<0,01

*p<0,05

1 Öllum spurningum er svarað á kvarðanum 1 til 5: 1 'mjög lítil' upp 5 í 5 'mjög mikil'

Þunglyndi 

til staðar     

% (fj.)

Kvíði til 

staðar        

% (fj.)

Allir 16% (61) 20,7% (81)

Saga um  vandamál**

Ekki saga 10,2% (28) 13,8% (39)

Þunglyndi eða kvíði 32,1% (27) 32,7% (32)

Þunglyndi og kvíði 26,1% (6) 43,5% (10)

Áður tekið lyf**

Ekki tekið lyf 11,7% (39) 16,5% (56)

Lyf við þunglyndi eða kvíða 40,4% (19) 41,7% (20)

Lyf við þunglyndi og kvíða 54,5% (6) 72,7% (8)
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Hlutfall þeirra sem mælast með þunglyndi er 10,2% meðal þeirra sem ekki 

hafa sögu um vandamál en hlutfallið er töluvert hærra, eða 32,1% meðal 

þeirra sem eiga sögu um þunglyndi eða kvíða. Hlutfallið er áþekkt, en þó litlu 

lægra, meðal þeirra sem eiga sögu um þunglyndi og kvíða (26,1%). Sömu sögu 

er að segja þegar niðurstöður eru skoðaðar fyrir kvíða, nema að hlutfall 

þeirra sem mælast með kvíða er hærra þegar skoðaðir eru þeir sem eiga sögu 

um þunglyndi og kvíða (43,5%) í samanburði við þá sem eiga sögu um 

þunglyndi eða kvíða (32,7%).  

Munur á fjölda þeirra sem mælast með þunglyndi og kvíða eftir því hvort 

að viðkomandi hafi áður tekið lyf vegna vandamála er nokkuð mikill og það 

er sammerkt þeim sem mælast með þunglyndi og kvíða að hlutfallslegur 

fjöldi eykst nokkuð við það að skoða þá sem hafa áður tekið lyf við 

þunglyndi og kvíða (54,5% fyrir þunglyndi; 72,7% fyrir kvíða) í samanburði 

við þá sem áður hafa tekið lyf við þunglyndi eða kvíða. Athygli vekur að 

aukningin er meiri meðal þeirra sem í þessari rannsókn mælast með kvíða 

(72,7% á móti 54,5% fyrir þunglyndi).  

Í töflu fimm má sjá niðurstöður úr þrepaskiptri aðhvarfsgreiningu 

hlutfalla með þunglyndi og kvíða sem fylgibreytur. Stjórnað var fyrir áhrifum 

bakgrunnsbreyta á fyrsta þrepi, fyrir fyrri vandamálum og 

viðhorfaspurningum á öðru þrepi aðhvarfsgreiningar. Umframáhrif félagslegs 

stuðnings voru metin á þriðja þrepi.  

Þegar niðurstöður fyrir þunglyndi eru skoðaðar kemur í ljós að aukinn 

félagslegur stuðningur dregur úr hættu á þunglyndi (OR=0,478, p<0,05). 

Áhrif félagslegs stuðnings eru hins vegar ekki marktæk í kvíða. Aðrar breytur 

sem samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar hafa áhrif á þunglyndi og 

kvíða eru saga um lyf við vandamálum. Þeim sem hafa áður tekið slík lyf eru 

í meiri hættu á að verða þunglyndir en þeir sem ekki hafa tekið slík lyf 

(OR=4,572, p<0,01). Áhættuhlutfallið er heldur lægra fyrir kvíða (OR=2,096, 

p<0,05).  
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Tafla 5. Þrepaskipt aðhvarfsgreining hlutfalla fyrir þunglyndi og kvíða 

 

Atvinnustaða þátttakenda hefur marktæk áhrif á bæði þunglyndi og kvíða. 

Þeir sem eru komnir með fulla vinnu eru í minni hættu á að verða þunglyndir 

(OR=0,615, p<0,01) en þeir sem ekki hafa fengið vinnu eða eru í óreglulegri 

eða tímabundinni vinnu. Hið sama á við um kvíða (OR=0,672, p<0,05). Þess 

ber að geta að lengd atvinnuleysis (í mánuðum talið) hefur ekki marktæk 

áhrif á líðan. 

Í töflu sex má að lokum sjá niðurstöður fyrir aðhvarfsgreiningu þar sem 

áhrif félagslegs stuðnings á líðan, umfram áhrif annarra breyta, eru skoðuð 

sérstaklega fyrir karla og konur. 

  

Tafla 6. Þrepaskipt aðhvarfsgreining fyrir áhrif  félagslegs stuðnings á líðan 

karla og kvenna 

 *p<0,05 
 

Í ljós kemur að karlar sem fá mikinn félagslegan stuðning eru í minni 

hættu á að fá þunglyndi en þeir karlar sem fá lítinn félagslegan stuðning 

Þunglyndi Kvíði

Breytur B OR B OR

Þrep 2

Saga -  vandamál
1 0,169 1,184 0,529 1,698

Saga - lyf við  vandamálum
2 1,52 4,572** 0,74 2,096

Atvinnustaða
3 -0,487 0,615** -0,398 0,672*

Lengd atvinnuleysis (í mán) -0,014 0,994 0,008 1,008

Áhrif á fjárhag
4 0,088 1,092 -0,066 0,936

Áhyggjur af fjárhag4 0,087 1,09 0,24 1,272

Hversu vel var staðið að uppsögn4 -0,219 0,804 -0,024 0,976

Sanngirni í uppsögnum4 -0,096 0,909 -0,014 0,987

Þrep 3

Félagslegur stuðningur4 -0,737 0,478* 0,008 1,008

** p<0,01 * p<0,05

1 1'Nei', 2 'þunglyndi eða kvíði', 3 'þunglyndi og kvíði'

2 1 'Engin lyf', 2 'lyf við þunglyndi eða kvíða', 3 'lyf við þunglyndi og kvíða'

3 1 'ekki í vinnu', 2 'í óreglulegri eða tímabundinni vinnu', 3 'í fullri vinnu'

4 Spurningum er svarað á kvarðanum 1 til 5: 1 'mjög lítil' upp 5 í 5 'mjög mikil'

Þunglyndi Kvíði

Karlar Konur Karlar Konur

Breytur B OR B OR B OR B OR

Þrep 3

Félagslegur stuðningur -1,132 0,322* -0,566 0,568 -0,393 0,675 0,112 1,118
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(OR=0,322, p<0,05) en slíkur munur kemur ekki fram þegar áhrif félagslegs 

stuðnings á kvíða eru skoðuð. Áhrifin koma jafnframt ekki fram þegar áhrif 

félagslegs stuðnings sem konur fá eru skoðuð fyrir þunglyndi og kvíða.  

Umræður 

Þegar líðan svarenda í þessari rannsókn er skoðuð kemur í ljós að nokkur 

munur er á líðan karla og kvenna. Konur eru fleiri í hópi þeirra sem mælast 

með þunglyndi og kvíða og er munurinn á körlum og konum raunar meiri 

þegar einungis mælingar á kvíða eru skoðaðar. Þegar niðurstöður eru settar í 

samhengi við þá staðreynd að konur eru hlutfallslega fleiri í hópi þeirra sem 

ekki hafa fengið vinnu á ný má telja líklegt að atvinnustaða skýri að einhverju 

leyti þennan mun sem er á líðan karla og kvenna. Auk þess er vert að geta 

þess að þeir sem hafa fengið óreglulega eða tímabundna vinnu líður að 

meðaltali jafn illa og þeim sem ekki hafa fengið vinnu.  

Lengd atvinnuleysis hefur hér ekki marktæk áhrif en þegar á heildina er 

litið hafa svarendur að meðaltali verið atvinnulausir í 5,1 mánuð. Rennir það 

stoðum undir það að með rannsókn þessari sé áhersla á mat á viðbrögðum 

við atvinnumissi fremur en atvinnuleysi og því líklegt að niðurstöður geti að 

einhverju leyti verið á skjön við aðrar rannsóknir á afleiðingum atvinnuleysis. 

Líklegt þykir að fyrri vandamál geti að einhverju leyti skýrt líðan og eigi að 

einhverju leyti þátt í því að viðkomandi missti vinnu sína, en aðstæður og 

umfang uppsagna við fall bankanna draga þó úr mögulegum áhrifum þess. 

Þeir þátttakendur sem sögðust áður hafa átt við þunglyndi eða kvíða að 

stríða voru ekki marktækt fleiri í hópi þeirra sem mælast með þunglyndi eða 

kvíða en þegar litið er til þess hvort að fólk hafi áður tekið lyf við þunglyndi 

og kvíða er raunin önnur. Þeim sem áður hafa tekið lyf er þannig hættara við 

að mælast með þunglyndi en öðrum og sömu sögu er að segja um mælingu á 

kvíða þrátt fyrir að áhættuhlutfallið sé lægra en þegar um þunglyndi er að 

ræða.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að félagslegur stuðningur 

dragi að umtalsverðu leyti úr neikvæðum afleiðingum atvinnumissis, jafnvel 

þegar áhrif bakgrunnsbreyta og viðhorfaspurninga hafa verið tekin til greina. 

Megintilgáta þessarar rannsóknar, að félagslegur stuðningur dragi úr 

neikvæðum áhrifum atvinnumissis, fær því stuðning. Mildandi áhrif félagslegs 

stuðnings eru þó eingöngu marktæk fyrir karlmenn og fær því sú tilgáta að 

félagslegur stuðningur hafi meiri mildandi áhrif fyrir konur ekki stuðning. 

Niðurstöður ganga því gegn þeim rannsóknum sem áður hefur verið getið 
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(sjá t.d. Cohen og Wills, 1985). Mögulegar skýringar á þessu eru ekki 

fljótséðar. Þegar niðurstöður eru greindar nánar kemur í ljós að færri 

karlmenn en konur segjast hafa mjög eða frekar lítinn félagslegan stuðning 

og í hópi þeirra kvenna sem segja hafa lítinn stuðning eru hlutfallslega flestar 

þeirra kvenna sem mælast með þunglyndi í þessari rannsókn. Svo virðist sem 

félagslegur stuðningur virki ekki í þá átt að draga úr neikvæðum afleiðingum 

þunglyndis heldur þannig að telji fólk sig hafa lítinn félagslegan stuðning 

skýri það frekar frá einkennum þunglyndis heldur en annað fólk þegar það 

verður fyrir áföllum á borð við atvinnumissi. Einnig mætti líta til þess að 

mismunandi streituvaldar geta verkað mismunandi á karla og konur og á það 

hvernig kynin takast ólíkt á við þá (Cohen og Wills, 1985) og að 

atvinnumissir sem streituvaldur sé ólíkur þeim streituvaldi sem atvinnuleysi 

er. Allt eru þetta þó getgátur sem þarft er að svara með langtímarannsóknum.  

Þær vísbendingar um að félagslegur stuðningur kunni að hafa forspárgildi 

fyrir vanlíðan þeirra sem missa vinnuna, umfram þau áhrif sem koma frá 

öðrum breytum, gefur til kynna að frekari rannsókna á afleiðingum 

atvinnumissis og mögulegum inngripum er þörf. Skoða þarf þróun á líðan 

þeirra sem missa vinnuna með langtímarannsóknum í því skyni að kanna 

betur áhrif þeirra þátta sem hafa áhrif á samband atvinnumissis og líðanar.  

Þess ber að geta að mildandi áhrif félagslegs stuðnings kunna að vera alls 

ósértæk fyrir áhrif atvinnumissis (Cohen og Wills, 1985) en þar sem 

rannsóknarsnið er þversnið verður þeim spurningum ekki svarað hér hvort 

að sömu áhrifa hefði gætt hefðu viðkomandi ekki orðið fyrir atvinnumissi. 

Slíkt þarfnast langtímarannsóknarsniðs þar sem félagslegur stuðningur og 

líðan eru skoðuð fyrir hópa fólks sem bæði hefur misst atvinnu sína og 

meðal þeirra sem ekki hafa orðið fyrir slíku áfalli.  
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Sálfræðileg forspá um skuldir 
 

Ragna Benedikta Garðarsdóttir 
Helga Dittmar 

 

Í þessari grein verða kynntar niðurstöður rannsóknar1 á því sálfræðilega ferli 

sem kann að valda umframeyðslu neytenda og skuldsetningu. Gögnum var 

safnað árin 2007 og 2008 á meðan efnahagslegt góðæri á Íslandi stóð sem 

hæst og einkaneysla var í hámarki (Hagstofa Íslands, 2009). Þau efnislegu 

lífsgæði sem Íslendingar nutu á þeim árum voru að miklu leyti fjármögnuð 

með skuldsetningu. Samkvæmt áætlunum Seðlabanka Íslands voru skuldir 

heimilanna, sem hlutfall af ráðstöfunartekjum, 221% árið 2007 og 255% í 

september árið 2008 (Karen Á. Vignisdóttir, Seðlabanka Íslands, munnleg 

heimild, 26. júní 2009). Til samanburðar má geta að árið 1990 var hlutfallið 

80% og árið 2000 var það 159%. Þessi aukning skulda gerðist í skjóli 

neyslusamfélags sem hvetur til sífelldrar neyslu á varningi langt umfram 

brýnustu nauðsynjar (Richins og Rudmin, 1994). Bankar og lánastofnanir 

hafa einnig hvatt fólk til lántöku til að fjármagna neysluna. Til að mynda 

kemur fram í kynningu eins banka á skammtímaláni, með 15,5% vöxtum, að 

lánið megi nýta til kaupa á flatsjónvörpum og heimabíókerfum (http://-

www.s24.is/einstaklingar_lan/skammtimalan/). Óraunhæf skilaboð um að 

nýr og betri varningur bæti líf fólks, geri það vinsælla, hamingjusamara og 

fallegra eru einkennandi fyrir neyslusamfélög. Þessi skilaboð hafa í krafti 

endurtekningar áhrif á líðan fólks og gildismat þess (Dittmar, 2007; Kasser 

og Kanner, 2004). Gildismat og líðan hafa síðan áhrif á ákvarðanir og val 

neytenda. Þeir sem eru óánægðari með sjálfa sig og eru efnishyggnir eru 

líklegri til þess að bæta líðan sína með neysluvarningi (t.d. Dittmar, 2007). 

Hér verða færð rök fyrir því hvernig þetta samspil líðunar, gildismats og 

neytendahegðunar getur skilað sér í auknum skuldum.  

Þeirri rannsókn sem hér er kynnt er ekki ætlað að skýra fjárhagsvanda, 

heldur að kanna hvort umfang eyðslu, og þar með upphæð skulda, fer eftir 

því hvernig fólk hugsar og hvernig því líður. Mikilvægt er að gera greinarmun 

á skuldum annars vegar og fjárhagsvanda hins vegar. Skuldir eru að jafnaði 

                                                
1   Rannsóknin er styrkt af Rannsóknamiðstöð Íslands.  
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skilgreindar sem hvaðeina fjármagn sem er útistandandi, hvort sem fólk á í 

vanskilum og fjárhagsvanda eða ekki (Kempson, 2002). Til eru allmargar 

rannsóknir á afleiðingum skuldsetningar sem allar benda til þess að 

sálfræðilegar, félagslegar og fjárhagslegar afleiðingar skulda geti verið mjög 

alvarlegar. Hins vegar eru aðeins örfáar rannsóknir sem fjalla um þá 

sálfræðilegu þætti sem leitt geta til umframeyðslu. Algengt er að rannsóknir 

sýni skuldir vera tilkomnar vegna frjálslegs viðhorfs til skulda eða vegna 

slæmrar fjármálastjórnar og -þekkingar (Elliott, 2005; Kim, Garman og 

Sorhaindo, 2003; Lea, Webley og Walker, 1995; Watson, 2003). Nauðsynlegt 

er því að taka tillit til fjármálaþekkingar þegar skuldir eru rannsakaðar, en það 

ekki nægjanlegt. Þekking á fjármálum segir ekki til um þá undirliggjandi hvata 

og gildismat sem stýra því hvað neytendur kjósa að kaupa og hvers vegna.  

Efnishyggja er ríkjandi gildismat í neyslusamfélögum (Kasser, Cohn, 

Kanner og Ryan, 2007). Hugtakið vísar til þeirrar trúar að veraldlegar eigur 

geti skapað sjálfsmynd fólks og að fólk megi skilgreina út frá hlutum. Þeir 

sem teljast efnishyggnir nota eigur eða peninga sem eins konar miðil að 

hamingju og til að sýna fram á velgengni sína (Richins og Rudmin, 1994). Því 

er sá sem er efnishygginn ekki aðeins að sækjast eftir efnislegum eigum og 

fjármunum þeirra sjálfra vegna heldur einnig þeim sálræna og félagslega ábata 

sem neysluvörur eru taldar geta veitt. Til þessa hafa aðeins birst tvær greinar 

sem fjalla um tengsl efnishyggju við skuldasöfnun (Garðarsdóttir, Dittmar og 

Jónsdóttir, 2007; Watson, 2003). Garðarsdóttir og félagar (2007) sýndu að 

fólk sem var efnishyggið var með hærri kreditkortaskuldir, meiri fjárhags-

áhyggjur og var líklegra til að vera haldið kaupáráttu, en þetta átti sérstaklega 

við um fólk með tekjur undir meðallagi. Watson (2003) sýndi að fólk sem er 

efnishyggið var líklegra til að líta á sig sem eyðsluklær en fólk sem ekki var 

efnishyggið. Efnishyggnir voru einnig óvarkárari í fjárfestingum og sparnaði 

og voru hlynntari því að taka lán fyrir munaði svo sem endurinnréttingu 

heimilis, fegrunaraðgerðum, ferðalögum, aukabifreiðum, dýrum íþrótta-

búnaði, listaverkum, pelsum eða skartgripum. Watson athugaði þó ekki 

eiginlegar upphæðir skulda eins og hér er gert, né samspil efnishyggju við 

aðra þætti svo sem fjármálakunnáttu, vellíðan, kaupáráttu og kauphvata. 

Kauphvatar (buying motives) eru þeir hvatar eða ástæður sem fólk hefur 

fyrir því að kaupa sér neysluvarning (Dittmar, 2007). Samkvæmt Dittmar (t.d. 

2000, 2004) skiptast kauphvatar í sálfræðilega- og hagnýta hvata. Hagnýtir 

kauphvatar snúast um verðlag, hagkvæmni og hagnýtingu neysluvarnings. 

Sálfræðilegir hvatar liggja að baki þegar fólk kaupir sér hluti til þess að öðlast 

þann sálfæðilega ábata sem þeir telja vöruna veita. Sálfræðilegum hvötum má 

svo skipta í tvennt: tilfinninga- (emotional) og auðkennishvata (identity related) 
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(Dittmar, Long og Bond, 2007). Þegar fólk verslar ánægjunnar vegna eða til 

þess að bæta skap sitt gerist það fyrir tilstilli tilfinningahvata. 

Auðkennishvatar liggja hins vegar að baki því þegar fólk kaupir sér varning til 

þess að styrkja eða skapa sjálfsmynd sína eða sýna hvaða hópi það tilheyrir 

(Dittmar o.fl., 2007). Ástæðan fyrir því að vörur geta ýmist veitt ánægju eða 

sagt til um félagslega stöðu manna er að flestallar neysluvörur búa yfir 

táknrænni merkingu sem samfélagið sameinast um að túlka og tjá (Dittmar, 

1992). Fólk getur því notað táknræna merkingu varnings sem eins konar 

tungumál til þess að segja öðrum hver staða þeirra er. Efnislegir hlutir hjálpa 

þannig fólki að skilgreina sjálft sig en geta einnig verið notaðir til þess að 

bæta upp fyrir hvaðeina sem vantar upp á sjálfsmyndina (symbolic self-

completion, Dittmar, 1992). Slíkir kauphvatar eru sagðir hafa einkennt 

neysluhegðun síðastliðinn áratug (Dittmar o.fl., 2007). Tengsl kauphvata við 

skuldir er nýtt rannsóknarefni. Garðarsdóttir og félagar (2007) hafa sýnt að 

fólk með lægri tekjur, sem keypti sér varning af tilfinningalegum kaup-

hvötum, var líklegra til að vera með hærri neysluskuldir, en sú rannsókn er 

undanfari þeirrar sem hér er kynnt.  

Dittmar o.fl. (2007) hafa sýnt að auðkennishvatar geta spáð fyrir um 

glannalega eyðslu. Þeir sem keyptu sér varning til þess að bæta sjálfsmynd 

sína voru líklegri til þess að kaupa meira en þeir ætluðu sér og fyrir hærri 

fjárhæðir en þeir höfðu efni á. Einnig benda niðurstöður úr fjölmörgum 

rannsóknum Dittmars á kaupáráttu til þess að hana megi rekja til 

tilfinningahvata (t.d. 2000, 2004, 2005). Rannsóknir Dittmars sýna einnig að 

fólk sem er efnishyggið og hefur mikið sjálfsmisræmi (self-discrepancies, 

hugtakið vísar til þess þegar raunstaða fólks er mjög ólík þeirri sem þau óska 

sér, þetta gerir fólk óánægt með sjálft sig), er líklegra til þess að vera haldið 

kaupáráttu. Það er vegna þess að óánægt efnishyggið fólk er líklegra til að 

leita hamingjunnar með því að kaupa eða eiga varning en á annan hátt 

(Richins og Rudmin, 1994). Fólk sem haldið er kaupáráttu heldur áfram að 

versla þrátt fyrir skaðlegar félagslegar, sálrænar og fjárhagslegar afleiðingar 

(Dittmar, 2004). Vegna fjárhagslegra afleiðinga kaupáráttu er mikilvægt að 

greina á milli þeirra skulda sem eru til komnar vegna kaupáráttu og þeirra 

sem eru það ekki.  

Hamingja er yfirleitt skilgreind sem huglæg vellíðan (subjective well-being eða 

SWB, fyrir yfirlit sjáið Diener, Suh, Lucas og Smith, 1999). Huglæg vellíðan 

er mat fólks á eigin líðan og er skilgreind sem þríþátta hugtak. Upplifi fólk 

oft jákvæðar tilfinningar, sjaldan neikvæðar tilfinningar og er sátt við lífið og 

tilveruna telst huglæg vellíðan þeirra mikil (Diener, Emmons, Larson og 

Griffin, 1985). Fjöldi rannsókna hafa sýnt að efnishyggja hefur slæm áhrif á 
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hamingju fólks (t.d. Garðarsdóttir, 2006; Kasser og Kanner, 2004). Að 

líkindum má rekja það til þess hve óraunsætt gildi efnishyggjan er. Það er að 

segja að þeir sem trúa því að peningar færi þeim hamingju eru dæmdir til 

vonbrigða þar sem tengslin milli peninga og hamingju eru í raun lítil 

(Dittmar, 2007; Garðarsdóttir, 2006). Hafi fólk sterka trú á að efnislegir 

hlutir færi þeim hamingju getur það því lent í vítahring þar sem það kaupir 

sér fleiri hluti, jafnvel fyrir lánsfé, verður ekkert hamingjusamara og þannig 

heldur hringurinn áfram. Þáttur óánægju eða óhamingju í kaupáráttu hefur 

einnig verið skýrður hér að ofan. Því má telja líklegt að huglæg vellíðan hafi 

áhrif í samspili efnishyggju, kauphvata og skulda á sama hátt og þegar 

kaupárátta er metin.  

Rannsóknarlíkan 

Í rannsókninni sem hér er lýst er prófað nýtt líkan (Mynd 1) sem sameinar 

þætti sem allir tengjast kauphegðun fólks og lýst var í inngangi: efnishyggju, 

huglæga vellíðan, sálfræðilega kauphvata og fjármálakunnáttu. Skuldir 

einstaklinga eru aðal útkomubreytan. Því er spáð að fólk með mikla 

efnishyggju og litla huglæga vellíðan sé líklegra til að kaupa sér vörur af 

sálfræðilegum kauphvötum. Sálfræðilegir kauphvatar geta svo orðið til þess 

að fólk eyði um efni fram og því er spáð jákvæðum tengslum kauphvata og 

skulda. Samband skulda við kaupáráttu er einnig metið þar sem sömu þættir 

eru líklegir til að hafa áhrif bæði á kaupáráttu og skuldir og vegna þess að 

kaupárátta getur leitt til alvarlegra skulda (Elliott, 2005). Einnig er leiðrétt 

fyrir áhrif fjármálakunnáttu. Í þessari greiningu eru aðeins notuð svör 

húseigenda og húsnæðislán eru innifalin í heildarskuldum. Húsnæðislán eru 

venjulega undanskilin í rannsóknum á neysluskuldum, enda tæknilega séð 

annars eðlis (Benito, Thompson, Waldron og Wood, 2006). Hér eru 

húsnæðisskuldir hafðar með vegna þess að heimili eru ekki síður stöðutákn 

en smærri neysluvarningur (Frank, 1999). Upphefð getur falist í því að búa í 

dýru húsi og „fínu― hverfi og rannsóknir hafa sýnt að kaup á húsnæði 

stjórnast ekki síður af tilfinningum en af hagkvæmni (Christie, Smith og 

Munro, 2008; Etzioni, 1988). Fjölmargir þættir hafa áhrif á upphæð 

húsnæðislána, til að mynda verðbólga, en hér er ekki ætlunin að skýra alla 

dreifingu húsnæðisskulda. Til þess að leiðrétta fyrir nokkra af þeim þáttum 

sem geta haft áhrif á húsnæðisskuldir er tekið tillit til fjölskyldustærðar, 

fjölskyldutekna og markaðsvirðis húsnæðis í greiningunni. 



 

 

Mynd 1. Kenningarlíkan sem prófað er í rannsókninni. 
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Aðferð 

Þátttakendur og framkvæmd  

Þrjár kannanir voru gerðar, tvær á Íslandi og ein í Englandi. Hér verða þó 

aðeins kynntar niðurstöður úr fyrri hluta íslensku könnunarinnar. Sendur var 

spurningalisti til 1500 manns sem valdir voru af handahófi úr þjóðskrá. 

Þátttakendum var gefinn kostur á að svara ýmist á Netinu eða með blaði og 

penna. Tvöhundruð fjörtíu og níu manns svöruðu en það er 17% svörun ef 

frá eru taldir látnir, langveikir og brottfluttir. Þar af eru húseigendur 191. 

Sendar voru tvær ítrekanir. Svörun er minni en gengur og gerist í póst-

könnunum en það má líklega rekja til þess að efni listans, fjármál og 

neysluhegðun, þykir mikið feimnis- og einkamál. Karlar voru 84 talsins 

(44%) en konur 107 (56%), meðalaldur þeirra er 48,8 ár (s = 13,7; Mg = 49; 

spönn 24 - 89). Heildarskuldir þeirra voru frá 0 upp í 80 milljónir króna 

(meðalskuld 7,98 milljónir, staðalfrávik 9,74 milljónir).  

Mælitæki 

Spurningalistinn samanstóð af átta hlutum, þar af einum með spurningum 

um bakgrunn (aldur, kyn, fæðingarár, húsnæði, menntun, starf, tekjur, fjöldi 

heimilismanna, fjöldi barna og/eða annarra á framfæri svarenda) og sjö 

hlutum sem mæla kjarnahugtök rannsóknarinnar.  

Kauphvatar voru metnir með 14 atriðum þar sem níu eru tekin frá 

Dittmar o.fl. (2004) og fimm atriði voru hönnuð af höfundum (Garðarsdóttir 

o.fl., 2007). Þátttakendur gáfu til kynna á sex punkta kvarða hve sammála eða 

ósammála þeir voru staðhæfingum um ástæður sem liggja að baki kaupum á 

ýmsum neysluvarningi. Fyrirmæli voru gefin um svara ekki með dagleg 

matvöruinnkaup í huga. Kvarðinn mælir þrjár tegundir kauphvata, til-

finningahvata, α = ,81, (Ég kaupi mér vörur... til þess að bæta skap mitt), 

hagsýna hvata, α = ,73, (...vegna þess að þeir eru á hagstæðu verði) og 

auðkennishvata, α = ,88, (...til að mér líði eins og þeirri manneskju sem ég vil 

vera).  

Efnishyggja var metin með 15 atriða Material Values Scale (MVS, Richins 

2004, íslensk þýðing Garðardóttir, 2006). Kvarðinn metur þrjá þætti 

efnishyggju, hamingju (Ég væri hamingjusamari ef ég hefði efni á að kaupa 

fleiri hluti), velgengni (Eigur mínar segja mikið til um velgengni mína) og 

þungamiðju (Eigur mínar skipta mig ekki svo miklu máli). Svarmöguleikar voru 

sex punkta kvarði frá algjörlega ósammála (1) til algjörlega sammála (6). Innri 

áreiðanleiki kvarðans var góður α = ,79. 
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Kaupárátta var metin með 11 atriða Compulsive Buying Scale (CBS, d‘Astous, 

Maltais, og Roberge, 1990). Kvarðinn mælir bæði fjárhagslega og sálfræðilega 

þætti kaupáráttu og kemur inn á alla þrjá meginþætti kaupáráttu, hvatvísi, 

óhóf og stjórnleysi (Stundum finnst mér að eitthvað innra með mér þvingi 

mig til að fara að versla, Ég hef oft keypt vöru sem mig vantaði ekki þótt ég 

vissi að ég ætti mjög litla peninga eftir). Atriðin voru mæld á sex punkta 

kvarða frá algjörlega ósammála (1) til algjörlega sammála (6). Innri 

áreiðanleiki var mjög góður, α = ,88. 

Huglæg vellíðan. Hugrænn þáttur var metinn með Satisfaction with Life 

Scale (SWLS, Diener o.fl., 1985). Listinn samanstendur af fimm fullyrðingum 

(Ef ég gæti lifað lífinu upp á nýtt myndi ég nánast engu breyta) sem fólk 

tekur afstöðu til á sex punkta kvarða frá algjörlega ósammála (1) til algjörlega 

sammála (6). Innri áreiðanleiki kvarðans var mjög góður α = ,88. Jákvæðar 

og neikvæðar tilfinningar voru metnar með styttri útgáfu af Positive and 

Negative Affect Schedule (PANAS, Watson, Clark og Tellegen, 1988, α = 

,87 og ,89). Þar er fólk beðið að meta að hvaða marki það hefur fundið fimm 

jákvæðar (Áhugasöm/samur) og fimm neikvæðar (í uppnámi) tilfinningar 

undanfarnar vikur. Svarmöguleikar voru fimm punkta kvarði frá alls ekki (1) 

til ákaflega (5). Þessir þrír þættir mynda saman hugræna vellíðan, α = ,86. 

Fjármálakunnátta var metin með níu atriðum þar sem fólk var beðið að 

meta eigin hegðun og getu í meðhöndlun fjár (Ég geri nákvæma áætlun yfir 

útgjöld mín, Ég er góð(ur) í fjármálum). Þrjú atriði voru tekin frá Lea, 

Webley og Levine (1993) og sex atriði voru hönnuð af höfundum (Garðars-

dóttir, 2006; Garðarsdóttir o.fl., 2007). Spurningum var svarað á fimm 

punkta kvarða frá alls ekki líkt mér (1) til mjög líkt mér (5). Innri áreiðanleiki 

kvarðans var góður α = ,88.  

Skuldir. Þátttakendur voru beðnir að sundurgreina skuldir sínar og 

heimilisins mjög nákvæmlega. Beðið var um heildarstöðu og mánaðarlegar 

afborganir (þar sem það átti við) fyrir 13 mismunandi liði; yfirdráttarheimild 

þátttakanda, yfirdráttarheimild alls heimilisins, stöðu á kreditkortum, stöðu á 

kreditkortum alls heimilisins, húsnæðis-/fasteignalán, bílalán, sumarhúsalán, 

skuldabréf og víxla, tölvukaupalán, námslán LÍN og önnur námslán. Einnig 

var boðið upp á tvo reiti þar sem hægt var að setja inn önnur skammtímalán. 

Til að svara þeim rannsóknarspurningum sem hér eru til athugunar voru 

heildarupphæðir allra skulda nema námslána lagðar saman. 
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Niðurstöður 

Töflur 1 og 2 sýna lýsandi tölfræði fyrir mælingar sem notaðar voru í 

greiningunni og fylgni þeirra á milli. Eins og sjá má höfðu skuldir marktæka 

fylgni við allar sálfræðilegar mælingar nema við huglæga vellíðan. Hrein fylgni 

milli skulda og fjármálakunnáttu annars vegar og efnishyggju hins vegar er af 

svipuðum styrkleika sem er áhugavert. 

Skuldir hafa marktæka fylgni við alla þá bakgrunnsþætti sem leiðrétt var 

fyrir í greiningunni, eins og búist hafði verið við. Þó er athyglivert að fylgnin 

er af svipuðum styrkleika og fylgni skulda við efnishyggju, kaupáráttu og 

tilfinningahvata. 

Mynd 2 er af formgerðarlíkani (Structural Equation Model) sem sýnir 

samtímis tengsl efnishyggju, kauphvata, huglægrar vellíðunar, fjármála-

kunnáttu og bakgrunnsbreyta við skuldir og kaupáráttu. Líkanið var prófað 

með EQS, 6.1 (Bentler, 1995). Sex kvarðanna eru settir fram sem undir-

liggjandi þættir og meðaltal þeirra látið hlaða á þáttinn. Til að leiðrétta fyrir 

villu í kvörðunum var villudreifni þeirra fest sem (1 – α)2, sem stendur fyrir 

óskýrða dreifingu kvarðans (Jöreskog og Sörbom, 1988). Líkanið var með 

afburða mátun (goodness of fit), χ²(25) = 26.36; ns, CFI =1.00; GFI = .97; 

ST.RMR = .05; RMSEA = .02.  

Tilfinningahvatar og auðkennishvatar hafa háa fylgni sín á milli, en aðeins 

tilfinningahvatar hafa áhrif á kaupáráttu og skuldir. Þeir sem kaupa sér 

varning af tilfinningahvötum eru líklegri til þess að hafa hærri skuldir og 

kaupáráttu. Þeir sem eru efnishyggnari og þeir sem hafa litla huglæga vellíðan 

eru líklegri til að kaupa sér varning af sálfræðilegum kauphvötum. Minni 

fjármálakunnátta spáir fyrir um hærri skuldir en tengslin náðu ekki hefð-

bundnum viðmiðum um tölfræðilega marktekt (z = 1,8; p < ,10). Tengsl 

skulda við fjármálakunnáttu og tilfinningakauphvata voru þó af svipuðum 

styrkleika. Þessi tengsl koma fram þrátt fyrir að leiðrétt hafi verið fyrir tengsl 

þessara sömu þátta við kaupáráttu. Af þeim bakgrunnsbreytum sem leiðrétt 

var fyrir var virði húsnæðis sú eina sem spáði fyrir um upphæð skuldar, 

heimilistekjur og markaðsvirði húsnæðis hafa þó fylgni sín á milli. Skýrð 

dreifing skulda var 13,4%. 

 



 

Tafla 1. Lýsandi tölfræði og pearsons fylgni milli sálfræðilegra mælinga og skulda.  

 

 

Tafla 2. Lýsandi tölfræði og pearsons fylgni milli bakgrunnsbreyta og skulda. 

 



 

 

 

Mynd 2. Formgerðarlíkan sem sýnir áhrif efnishyggju, kauphvata, fjármálakunnáttu og huglægrar vellíðunar á skuldir og 

kaupáráttu.
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Umræða 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að skuldsetning á sér þýðingarmikla 

sálfræðilega undanfara. Það kenningarlíkan sem lagt var upp með fékk 

stuðning að því undanskildu að auðkennishvatar hafa ekki tengsl við skuldir, 

en það er í takt við niðurstöður Garðarsdóttur o.fl. (2007). Rannsóknin 

staðfestir að tilfinningahvatar hafa áhrif á umfang skulda, fyrir tilstilli efnis-

hyggju og huglægrar vellíðunar. Það fólk sem trúir því að hamingja og vel-

gengni sé fólgin í eignum og peningum, en er jafnframt ekki mjög hamingju-

samt er líklegra til þess að kaupa sér varning til þess að bæta líðan sína, og í 

kjölfarið er það líklegra til þess að skulda hærri upphæðir.  

Þessi rannsókn hefur kenningarlegan og hagnýtan ávinning. Fræðilegur 

ávinningur niðurstaðnanna er aukinn skilningur á eðli sambandsins milli 

sálfræðilegra og efnahagslegra þátta. Niðurstöður rannsóknarinnar má 

hagnýta með ráðgjöf og forvarnarstarfi í neytendamálum. Áherslan í 

baráttunni gegn skuldasöfnun hefur hingað til verið á að kenna fólki á 

fjármálakerfi og heimilisbókhald, sem er mikilvægt. Fjármálalæsi Íslendinga er 

í molum (Breki Karlsson og Bryndís Ásgeirsdóttir, 2009) og neytendafræðsla 

í skólum landsins er í besta falli ómarkviss (Ragna B. Garðarsdóttir, Ásdís 

Arnalds og Friðrik H. Jónsson, 2008). En það er ekki nóg að auka skilning 

fólks á fjármálum eins og niðurstöður þessarar rannsóknar sýna, því það 

kemst ekki að rót vandans, ástæðunni fyrir kapphlaupinu um eignir og neyslu 

sem eru þeir sálfræðilegu þættir sem ýta undir eyðslusemi og skuldsetningu 

heimilanna.  

Fram kom að ofan að svörun í rannsókninni var léleg. Aðeins er hægt að 

geta sér til um það en telja má líklegt að sá hluti fólks sem á í mestum 

fjárhagslegum vandræðum hafi einmitt verið það fólk sem ekki svaraði 

könnuninni. Aðrar aðferðir þarf til þess að ná til þess hóps. Spennandi væri 

að gera rannsókn, í samvinnu við fjármálastofnanir eða stjórnvöld, þar sem 

fólk í fjármálavandræðum er kannað sérstaklega. Í kjölfarið mætti nýta upp-

lýsingarnar til þess að veita því fólki ráðgjöf. Einnig má telja það takmörkun í 

rannsókn sem þessari að oft eru fleiri en einn einstaklingur að baki skuldum. 

Hjón eru til dæmis sameiginlega ábyrg fyrir fjárhag heimilisins.. Hér hefur 

verið reynt að stjórna fyrir þau áhrif með því að leiðrétta fyrir fjölda fólks á 

heimili og sameiginlegar heimilistekjur. Mögulegt er einnig að gera greiningu 

eingöngu með svörum þeirra sem búa einir en það er þó ekki útilokað að þeir 

beri einhverja ábyrgð á skuldum annarra.  
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Skuldir eru ekki aðeins fjárhagslegt vandamál heldur geta þær haft al-

varlegar sálfræðilegar og félagslegar afleiðingar fari þær úr böndunum. Skuld-

setning getur leitt til sállíkamlegra (psychosomatic) og sálrænna kvilla svo sem 

kvíða og þunglyndis (Ryan, 1992). Í öfgatilfellum má rekja sjálfsmorð til 

skulda (Hintikka o.fl., 1998). Félagslegar afleiðingar geta meðal annars verið 

vandamál í samböndum og upplausn heimila (Elliott, 2005). Í ljósi þeirra 

alvarlegu afleiðinga sem umframskuldsetning getur haft á einstaklinga, 

fjölskyldur og samfélagið í heild er mikilvægt og tímabært að rannsaka 

undanfara hennar. Augljóslega er skuldsetning háð fjölda þátta, svo sem fjár-

hagslegum, félagslegum, aðstæðubundnum og menningarlegum þáttum (Lea 

o.fl., 1993; Lunt og Livingstone, 1992). Einnig er ljóst að bankar og 

fjármálstofnanir hafa hvatt fólk og fyrirtæki til lántöku sem að hluta til skýrir 

auknar skuldir víðsvegar um heim (Elliott, 2005). Í ljósi niðurstaðna þessarar 

rannsóknar er þó mikilvægt að endurskoða þau lífsgildi sem neyslusamfélög 

ýta undir. Margir þurfa nú að horfast í augu við þá staðreynd að lánin sem 

tekin voru fyrir nýjum og betri varningi hafa ekki skilað þeim sálfræðilega 

ábata og lífsgæðum sem vænst var.  
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Fyrir ekki svo löngu síðan voru Íslendingar meðal ríkustu þjóða í heimi 

(White, 2007) og okkur var hampað í alheimspressunni fyrir að mælast allra 

þjóða hamingjusömust (Carlin, 2008 ) Íslendingar rötuðu einnig á lista yfir 

ríkustu menn heims (forbes.com) og einn af útrásarvíkingum var kosinn 

maður ársins 2006 (Helgason, 2006). En árið 2008 urðu þeir sem veitt höfðu 

íslenskum bönkum erlend lán áhættufælnir og það gerbreyttist allt á einni 

nóttu. Bankar höfðu ekki lengur aðgang að lánsfé og römbuðu á barmi 

gjaldþrots. Í lok árs 2008 höfðu flestallir íslenskir bankar verið þjóðnýttir sem 

setti Ísland í þá stöðu að skulda meira en 200% af landsframleiðslu á ári 

(Gunnar Örn Jónsson , 2009). Árið 2008-9 skall á alheimskreppa. Bandaríski 

fræðimaðurinn Kasser (2008b) telur að hin mikla áhersla á efnisleg gæði í 

hinum vestræna heimi hafi leitt til þessarar kreppu og að efnishyggja hafi 

orkað sem hvati á áhættufjárfestingar sem og aukna lánatöku hins almenna 

borgara. Efnishyggið gildismat (materialism) er skilgreint af Richin‘s og 

Dawson (1992) á þann veg að hafa að aðalmarkmiði að eignast og eiga hluti. 

Eigur eru taldar spila ríkan þátt í sjálfsmynd efnishyggins einstaklings sem 

telur jafnframt að eigur gefi til kynna velgengi. Eigum er aflað í því skyni að 

öðlast hamingju (Richins, 2004). Efnishyggjukvarði Richin‘s og Dawson‘s 

(2004) mælir hversu sterkt efnishyggið gildismat einstaklings er. Rannsóknir 

hafa sýnt að efnishyggnir (materialistic) einstaklingar eru líklegri en aðrir til að 

vera skuldugir vegna yfirdráttarláns og sýna áráttu kauphegðun 

(Garðarsdóttir, Dittmar og Jónsdóttir, 2007, Brown, Kasser, Ryan og 

Konow, 2008).  

Þessi rannsókn leitaðist meðal annars við að varpa ljósi á hvort að 

efnishyggja minnki í kreppu og hvernig líðan efnishygginna einstaklinga sé í 
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kreppu. Rannsóknin er stutt langtímarannsókn þar sem fyrsta fyrirlögn var í 

febrúar og sú seinni í júlí. 

Gildabreyting og minnkun á efnishyggju  

Jóhanna Sigurðardóttir sagði í fyrstu ræðu sinni sem forsætisráðherra að 

nýrra áherslna gætti í íslensku samfélagi og að í kreppu yrði tekin upp ,ný 

gildi og nýtt siðferðismat‗ (Okkar tími er kominn, 2009). Þetta mátti heyra 

víða í samfélaginu svo sem á netmiðlum. Svo virtist vera sem Íslendingum 

fyndist þeir búa í nýju landi með nýjum áherslum. Sjálfsákvörðunar 

kenningin (Self Determination Theory [SDT]) greinir á milli markmiða ein-

staklinga og flokkar þau sem eðlislæg (intrinsic) eða ytri (extrinsic) markmið. 

Áhersla á náin sambönd, fjölskyldu og samfélagið eru eðlislæg markmið en 

fjárhagslegt markmið, frægð og frami eru ytri markmið (Kasser og Ryan, 

1993, 1996). Efnishygginn einstaklingur gefur fjárhagslegum markmiðum 

meira vægi í lífi sínu en eðlislægum markmiðum1 (Kasser og Ryan, 1993 og 

1996). Sjálfsákvörðunarkenningar kveður á um að efnishyggja geti verið lærð 

í gegnum félagslegt herminám (social moedelling) (Kasser, Ryan, Couchman og 

Sheldon, 2004) og rannsóknir hafa sýnt að félagsþrýstingur (Achenreiner í 

Chan og Prendergast, 2007; Banerjee og Dittmar, 2007; Moschis og 

Churchill, 1978), foreldrar (Kasser, Ryan, Zax og Sameroff, 1995) og sjón-

varpsáhorf, einkum áhorf á auglýsingar,sjónvarsþætti og myndir (Cheung og 

Chan, 1996; Kasser og Ryan, 2001; Khanna og Kasser, 2001; Rahtz, Sirgy og 

Meadow, 1989; Sheldon og Kasser, 1995;) hafi áhrif á mótun efnishyggju. 

Fólk sem upplifir nærsamfélag sitt, félaga, foreldra og fyrirmyndir sem 

efnishyggna er líklegra en annað fólk til að vera efnishyggið (Ahuvia og 

Wong, 1998). Rannsóknir hafa einnig bent til þess að aðrir félagslegir þættir 

svo sem vinnuumhverfi og samfélagsbreytingar hafi áhrif á og geta aukið 

efnishyggju (Kasser, Cohn, Kanner og Ryan, 2007). Langtímarannsókn 

Kassers (2008) bendir til þess að gildi séu frekar stöðug en þó ekki það 

stöðug að þau séu óbreytanleg. Rannsókn hans sýndi að gildi sumra þátt-

takenda breyttust eftir að þeir útskrifuðust úr menntaskóla það er, 

efnishyggjugildin minnkuðu á sama tíma og samfélagsgildin jukust. 

Breytingar á félagsumhverfi gætu hafa mótað þessa breytingu. Kasser (2008a) 

                                                
1  Í upphafi mældi höfundar sjálfsákvörðunarkenningarinnar efnishyggju sem vægi fjár-

hagslegra markmiða borin saman við innri markmið en á síðari árum mæla þeir efnis-
hyggju sem vægi frægðar, ímyndar og fjárhagslegra markmiða þegar það er borið saman 
við innri gildi (Kasser, 2008).  
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telur að auðvaldsskipulag hins vestræna heims hafi hvatt til efnishyggju og að 

stjórnvöld sem leggja áherslu á innri/eðlislæg gildi geti minnkað efnishyggju. 

Íslandi er núna stjórnað af pólitískum flokkum sem segjast hafa horfið frá 

gildum er byggðu á efnishyggju og voru við lýði fyrir kreppu (Okkar tími er 

kominn, 2009) og leggja í staðinn áherslu á innri gildi og samkvæmt Kasser 

(2008b) ætti því efnishyggja að minnka í slíku samfélagi. 

Aukin efnishyggja 

Félagslegt herminám er þó ekki kjarni sjálfsákvörðunarkenningarinnar, 

heldur viðbót sem bætt var við hana fyrir nokkrum árum (Kasser ofl., 2004). 

Sjálfsákvörðunarkenningin kveður á um að fólk búi yfir eðlisægum þörfum 

(það er meðal annars nefnd þörf fyrir hæfni (competence), sjálfsforræði 

(autonomy), öryggi (safety) og tengslu við annað fólk (relatedness)) og að 

fullnæging þessara þarfa skapi vellíðan. Þegar þörfum fólks er ekki mætt þá 

skapast óöryggi og vanlíðan og þetta óöryggi gerir það að verkum að fólk er 

líklegra til að einblína á ytri þætti í von um að þeir valdi vellíðan. Að einblína 

á ytri þætti veldur þó meiri vanlíðan þar sem þeir mæta ekki innri þörfum auk 

þess sem að fullnæging innri þarfa verður ólíklegri þar sem þær eru ekki í 

brennidepli. Því meiri fókus á ytri hluti því meiri vanlíðan og óöryggi, 

óöryggið eykur svo efnishyggju og vítahringur skapast (Kasser ofl, 2004). 

Sheldon og Kasser (2008) hafa spáð því að efnishyggja aukist í kreppu þar 

sem kreppa skapi óöryggi sem ýti undir efnishyggju. Tilraun Kasser og 

Sheldon (2008) benti til þess að tilraunahópurinn sem látinn var ímynda sér 

og skrifa um það að þeir gætu ekki fengið vinnu, þar sem það væri kreppa, 

voru líklegri en samanburðarhópur til að sýna aukningu á efnishyggju að 

tilraun lokinni. Rannsóknir Abrahmson og Inglehart (1995) hafa bent til þess 

að efnishyggja aukist í kreppu og tilraun Chang og Arkin (2002) benti til þess 

að fólk með tilhneigingu til að upplifa samfélag sitt óöruggt og án viðmiða 

(normlessness), sýndu frekar aukningu á efnishyggju eftir að þau voru beðin um 

að skrifa um upplifun sína af óöruggum aðstæðum sem brutu í bága við 

viðmið en þeir sem ekki höfðu tilhneigingu til að upplifa samfélag sitt sem 

óöruggt. Það væri því einnig hægt að spá því að efnishyggja aukist í kreppu. 

Samkvæmt sjálfsákvörðunarkenningunni þá myndi aukning á efnishyggju 

leiða til vanlíðunar þar sem ytri markmið mæta ekki eðlislægum þörfum fólks 

og draga athygli frá hamingjuhvetjandi markmiðum. Aukning á efnishyggju í 

kreppu er áhyggjuefni þar sem efnishyggja hefur neikvæð tengsl við huglæga 

vellíðan (subjective well-being) en huglæg vellíðan getur varið fólk gegn 
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neikvæðum sálfræðilegum kvillum svo sem kvíða og þunglyndi (Dittmar, 

2008). Aukning á efnishyggju gæti því valdið því að fólk takist verr á við 

kreppu. Í kreppu er mikilvægt að reyna að efla hamingju fólks því það gæti 

varið það fyrir neikvæðum áhrifum kreppu á geðheilsu(negative pshychological 

outcomes) (Dittmar, 2008). Rannsóknir á hamingju og hamingjuhvetjandi 

þáttum hafa aukist síðustu ár (Diener, Suh, Lucas og Smith, 1999). Hamingja 

hefur verið skilgreind sem þriggja þátta hugsmíð sem kallast huglæg vellíðan 

og samanstendur af tveimur tilfinninga (affective) þáttum og einum hugrænum 

(cognitive) þætti. Hugræni þátturinn er mældur sem lífshamingja (life satisfaction) 

en tilfinningaþættirnir eru upplifun á jákvæðum og neikvæðum tilfinningum 

(Diener o.fl., 1999). Safngreining (meta analysis) hefur sýnt að neikvæð tengsl 

huglægrar vellíðunar og efnishyggju finnst í ótal rannsóknum (Wright og 

Larsen, 1993). Vellíðan Íslendinga sem sýna merki um aukna efnishyggju á 

þeim tíma sem rannsóknin var gerð, ætti samkvæmt þessu að hafa minnkað.  

Tilgátur 

Tilgátur sem voru notaðar í rannsókninni voru alls ellefu en fjallað verður 

um þrjár tilgátur í þessari grein. Fyrsta tilgátan er byggð á sjálfsákvörðunar-

kenningunni og kveður á um að efnishyggnu fólki líði verr í kreppu það er 

sýni síður merki um huglæga vellíðan. En að fjölskyldu- og samfélagsgildi 

hafi jákvæð tengls við huglæga vellíðan. Önnur tilgátan spáði fyrir um 

breytingu á efnishyggju en tilgátan var leitandi þar sem rannsóknin var sú 

fyrsta til að athuga efnishyggju í kreppu. Þriðja tilgátan spáði því að minnkun 

á efnishyggju yki huglæga vellíðan það er lífsánægju og upplifun á jákvæðum 

tilfinningum en aukning á efnishyggju drægi úr vellíðan og upplifun á já-

kvæðum tilfinningum. Þriðja tilgátan spáði jafnframt fyrir um gildabreytingu 

það er að aukning á efnishyggju leiddi til minnkunar á fjölskyldu- og 

samfélagsgildum en minnkun á efnishyggju leiddi til aukningar á fjölskyldu- 

og samfélagsgildum.  

Aðferð 

Þáttakendur 

748 einstaklingar tóku þátt í rannsókninni á tímapunkti eitt í febrúar 2009. Af 

þeim samþykktu 730 að taka þátt í annað sinn í júlí 2009. Af þeim tóku 515 

aftur þátt. Þetta merkir að71% af úrtaki eitt tók aftur þátt í rannsókninni sem 
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flokkast undir lítið brotfall. Í báðum tímapunktum voru konur um sjötíu 

prósent þátttakenda og meðalaldur í báðum rannsóknum var 43 ár. Í báðum 

rannsóknum unnu um fjörtíu prósent hjá hinu opinbera en um sextíu 

prósent í einkageiranum, um fjögur prósent voru með grunnskólapróf, 

tuttugu prósent með menntaskólapróf og um sjötíu og fimm prósent með 

háskólamenntun. Úrtakið var með hærra menntunarstig og hærri tekjur en 

landsmeðaltalið í þessum flokkum (Hagstofa Íslands, 2009) en engu að síður 

stórt og fjölbreytt. 

Brottfallsgreining 

Manova var keyrð fyrir allar breytur til að athuga hvort það væri 

kerfisbundinn munur á þeim sem tóku þátt í rannsókninni á tíma tvö og 

þeim sem hættu þátttöku eftir fyrstu rannsóknina. Manovan var ómartæk 

sem gefur til kynna að kerfisbundinn munur var ekki til staðar. Þegar 

undirpróf Manovu, anovur fyrir hverja breytu voru skoðaðar mátti sjá að þeir 

sem hættu voru eilítið efnishyggnari en þeir sem héldu áfram þátttöku en 

áhrifsstærðin var smá og munurinn því óverulegur og óáhugaverður (Field, 

2005). 

Mælitæki 

Spurningarlistarnir voru allir þýddur úr ensku yfir á íslensku og því næst 

þýddir aftur yfir á ensku. Bakþýðingarreglu Brislin (1970) var fylgt. Öll 

mælitækin utan skynjunar á breytingum voru 6 punkta Likert kvarðar þar sem 

einn merkti algerlega ósammála og sex merkti algerlega sammála.  

Huglæg vellíðan 

Lífshamingjukvarði Diener. Hugrænn þáttur huglægrar vellíðunar var mældur 

með fimm atriða lífshamingjukvarða (Life Satisfaction Scale) Dieners, Larsen‗s 

og Griffins (1984). Kvarðinn inniheldur staðhæfingar eins og ,ég er sáttur við líf 

mitt‗ og ,að flestu leyti er líf mitt eins og ég vil hafa það‗. Innri áreiðanleiki kvarðans 

var mjög góður. Tilfinningalegur þáttur huglægrar vellíðunar var mældur með 

tveimur spurningum, önnur var ,það er dæmigerð fyrir mig að upplifa jákvæðar 

tilfinningar oft‗ og hin var ,það er dæmigert fyrir mig að upplifa neikvæðar tilfinningar 

oft‗ (viðsnúin spurning). 
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Gildismat 

Fjölskyldugildi 

Fimm2 atriði af hinum 7 atriða fjölskyldugildakvarða (Glezer 1984 í 

Rindfleisch og Burroughs, 2002) voru notuð til að mæla fjölskyldugildi. Hann 

inniheldur staðhæfingar líkt og ,ég tel það skyldu mína að gefa pening til góð-

gerðafélaga.‗ Skalinn hefur sýnt háan áreiðanleika og gott réttmæti (Rindfleisch 

og Burroughs, 2002). 

Samfélagsgild 

Sjö3 af níu atriða samfélagsgildiakvarða Rindfleisch og Burroughs (2002) var 

notaður til að mæla samfélagsgildi. Hann inniheldur staðhæfingar eins og ,fjöl-

skylda mín veitir mér mesta lífsfyllingu.‗ Skalinn hefur sýnt háan áreiðanleika og 

gott réttmæti (Rindfleisch og Burroughs, 2002).  

Efnishyggja 

Efnishyggjuvarði (Materialistic values scale, MVS) var notaður til að mæla 

efnishyggju. Hann inniheldur staðhæfingar eins og ,að eignast veraldlega hluti er 

eitt af mikilvægustu markmiðum í lífinu‗ . Kvarðinn er fimtán atriða kvarði og 

hefur sýnt góðan innri áreiðanleika (Richins, 2004). Allir kvarðarnir voru 

með góðan innri áreiðanleika eða áreiðanleika yfir α = .77 í báðum 

rannsóknum. 

Skynjun á breytingum 

Búinn var til 7 punkta Likert kvarði til að mæla skynjun á breytingum og fólk 

spurt hvort að það teldi samfélagið hafa breyst hvað efnishyggju, fjölskyldu 

og samfélagsgildi varðar. Valmöguleikarnir voru: minnkað ákaflega, minnkað, 

minnkað nokkuð, ekkert breyts, aukist nokkuð, aukist, aukist ákaflega. Fólki 

var einnig gefin kostur á að svara opinni spurningu hvort það teldi gildi hafa 

breyst á einhvern annan hátt. 

Niðurstöður 

Opnar spurningar á báðum tímapunktum gáfu til kynna að fólk teldi sig lifa í 

þjóðfélagi sem hafði breyst í kreppu og legði nú minni áherslu á efnisleg gæði 

                                                
2  Tvö atriði voru felld út vegna þess hversu lága fylgni þau höfðu við önnur atriði skalans 
3  Tvö atriði voru felld út vegna þess hversu lága fylgni þau höfðu við önnur atriði skalans. 
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og efnishyggju en fyrri ár, ýmis konar jákvæðar breytingar voru nefndar eins 

og meiri félagsstuðningur og aukin samfélagsvitund, einfaldari lífstíll, meiri 

áhersla á fjölskyldu og vini og meiri áhersla á að rækta líkama og sál. Parað t-

próf (paired sample t- test) benti til þess að fólk dró úr skynjun sinni á magni 

breytinga. Á tímapunkti eitt töldu nánast allir að samfélagið væri með aukna 

áherslu á fjölskyldu og samfélagsgildi en minni áherslu á efnishyggju, á 

tímapunkti tvö var hið sama upp á teningnum en fólk var þó líklegra til að 

merkja við svarmöguleika sem merktu nokkra aukingu á innri gildum og 

nokkra minnkun á efnishyggja í júlí. Aðhvarfsgreiningarlíkan (structural 

equation modelling) sýndi að á tímapunkti eitt og tvö voru neikvæð tengsl á milli 

efnishyggju og lífsánægju í meðallagi sterk. Fjölskyldugildi voru aðeins tengd 

lífsánægju í fyrri mælingunni (febrúar) en þau voru ekki tengd upplifun á 

jákvæðum tilfinningum og hvorki lífsánægju og jákvæðum tilfinningum í júlí. 

Samfélagsgildi höfðu jákvæð tengls við upplifun á jákvæðum tilfinningum í 

febrúar og við jákvæðar tilfinningar og lífsánægju á tíma tvö það er í júlí.  

Efnishyggja jókst meðal meirihluta þátttakenda, en þeir sýndu einnig færri 

merki um jákvæðar tilfinningar og lífsánægju á tíma tvö samanborið við tíma 

eitt, munurinn var marktækur. Þriðjungur úrtaksins sýndi merki um minnkun 

á efnishyggju og lífsánægja hans og jákvæðar tilfinningar jukust marktækt frá 

tímapunkti eitt til tvö. Fjölskyldugildi og samfélagsgildi jukust hjá þeim sem 

drógu úr efnishyggju sinni en minnkuðu hjá þeim sem sýndu aukningu í 

efnishyggju. Tveggja átta anova (2 Way Anova) sýndi að samvirkni var milli 

ástands (aukin efnishyggja eða minnkuð efnishyggja) og vellíðunar og innri 

gilda. 

Umræður 

Efnishyggja hafði umtalsverð (substantial) neikvæð áhrif á vellíðun. Þessi 

tengsl eru sterkari en áður hafa fundist á Íslandi (Garðarsdóttir, 2006) og 

sterkari en áhrifs stærð (effect size) safngreiningar á efnishyggju og vellíðan 

(Wright og Larsen, 1993). Efnishyggja hefur neikvæð áhrif á vellíðan en þessi 

rannsókn gefur til kynna að efnishyggja í gæti verið sérstaklega slæm fyrir 

vellíðan fólks sem er efnishyggið í kreppu. Það er því ákveðið áhyggjuefni að 

rúmlega meirihluti þátttakenda varð efnishyggnarafrá tímapunkti eitt til tvö 

en vellíðan þeirra minnkaði einnig. Það er þó jákvætt að þriðjungur úrtaksins 

dróg úr efnishyggju sinni og lífsánægja þeirra og upplifun á jákvæðum 

tilfinningum jókst. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að það að draga úr 

efnishyggju virðist vera góð leið til að takast á við kreppu en ekki einungis er 
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gott að búa yfir vellíðan heldur er hún einnig talinn verndandi þáttur gegn 

slæmri andlegri og líkamlegri heilsu (Dittmar, 2008). Hópurinn sem dró úr 

efnishyggju sinni sýndi aukningu í fjölskyldu- og samfélagsgildum en 

hópurinn sem sýndi aukningu á efnishyggju dró úr fjölskyldu- og samfélags-

gildum sínum. Þessar niðurstöður benda til þess að gildabreytingar (value 

shifts) hafi átt sér stað en afleiðingar gildabreytingarinnar (aukning á 

efnishyggju lægri vellíðan, minnkun á efnishyggju hærri vellíðan) eru í 

samræmi við sjálfsákvörðunarkenninguna.  

Í byrjun kreppu var fólk gjarnan hvatt til að huga að fjölskyldunni en 

hugsanlega á það ekki við. Í fyrsta lagi vegna þess að Íslendingar mælast háir 

á fjölskyldugildum og rannsókn fyrir kreppu í september 2008 sýndi að 

Íslendingar voru mjög háir í fjölskyldugildum og hærri en hinar evrópu-

þjóðirnar í rannsókninni (Þjóðina skortir sterkan leiðtoga, 2009). Og því ekki 

rúm fyrir breytingar. Í öðru lagi þá fundust ekki jákvæð tengsl milli 

fjölskyldugilda og vellíðunar í þessari rannsókn á tímapunkti tvö og aðeins 

veik tengsl við lífsánægju á tímapunkti eitt. Þetta er ekki í samræmi við 

ransóknir fyrir kreppu sem sýna allar jákvæð tengsl milli fjölskyldugilda og 

vellíðunar (fyrir yfirlit sjá t.d Kasser, 2002). Hugsanleg skýring á skorti á 

tengslum milli vellíðunar og fjölskyldugilda í þessari rannsókn gæti verið sú 

að fólk sem er umhugað um fjölskyldu sína gæti verið áhyggjufullt yfir 

framtíð barna sinna eða áhyggjufullt yfir neikvæðum áhrifum kreppu á fjöl-

skyldumeðlimi. Frekari rannsókna er þörf til að skera úr um hvort að þessi 

skýring eigi við og hvort að þessi skortur á tengslum milli fjölskyldugilda og 

vellíðunar komi aftur fram. Í þessari rannsókn sýna þó samfélagsgildi jákvæð 

tengsl við lífsánægju á tímapunkti tvö og upplifun á jákvæðum tilfinningum á 

tímapunkti eitt og tvö. Inngrip sem miðar að því að auka samfélagsgildi á 

Íslandi gæti því verið góð hugmynd en að svo stöddu skal þó fara varlega í 

slíkt inngrip þar sem fyrri rannsóknir sýna að þeir sem eru háir á innri gildum 

líkt og samfélagsgildum en einnig háir á ytri gildum eins og efnishyggju geta 

upplifað átök milli gilda (value conflict). Þáttagreining hefur bent til þess að ytri 

gildi (frægð, ímynd, fjárhagsleg markmið) sýna háa jákvæða fylgni hvert við 

annað en neikvæða fylgni við innri gildi eins og samfélagsgildi (Groeuzet 

o.fl., 2005). Gildin eru því talin stangast á og vera ákaflega ólík og nánast 

ósamrýmanleg (Kasser, 2002). Rannsóknir hafa bent til þess að þeir sem eru 

háir á jafn ólíkum gildum og samfélagsgildum og efnishyggjugildum upplifa 

streitu og streitan veldur vanlíðan (Dittmar og Jankovic, 2004; Rindfleisch og 

Burroughs, 2002). Streitan er talin stafa af því að einstaklingar upplifa gjá 

milli þess sem þeir vilja vera og þess sem þeir eru (Dittmar, 2008). Þetta á til 

að mynda um einstakling sem vill vera einstaklingur sem hefur bara sterk 
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samfélagsgildi en er þó langt frá því þar sem hann er einnig mjög 

efnishygginn. Vitundarvakning ætti því umfram allt að leggja áherslu á að 

draga úr  efnishyggju og kosti einfalds lífsstíls (voluntary simplicity) og hversu 

jákvæð tengls við vellíðun sá lífstíll hefur (Brown og Kasser, 2005).  

Uppbygging samfélagsins hefur einnig mikið að segja varðandi algengi 

efnishyggju (Kasser, 2008b). Bandaríski fræðimaðurinn Kasser (2008b) hefur 

sett fram hugmyndir um hvernig breyta megi áherslum í bandarísku 

samfélagi, frá efnishyggjugildum yfir í það sem hann álítur vera jákvæðari 

gildi. Ein af hans uppástungum er að stjórnvöld reyni með setningu 

reglugerða hvívetna að leggja áherslu á innri gildi líkt og samfélagsgildi og 

búa til aðstæður sem efla þau gildi meðal þegnanna. Stjórnvöld sem tóku við 

á Íslandi í kjölfar efnahagshrunsins hafa gefið sig út fyrir að vilja minnka 

áherslu á efnishyggjugildi (Okkar tími er kominn, 2009) og auka áherslu á 

samfélagsgildi. Vonandi mun það skila sér í betra samfélagi. Þátttakendur í 

þessari rannsókn voru nánast allir sammála að um að nýtt og „betra― Ísland 

væri í mótun og vonandi verður þróunin sú. Ég lýk þessari grein á orðum 

eins þátttakanda: „fyrir hrunið þá vildum við vera eins og útrásarvíkingarnir, 

núna viljum við ekki vera feik, við viljum bara vera góðar manneskjur―. 

Vonandi verður raunin sú. 
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Um teikningar í Uppsala-Eddu 
 

Aðalheiður Guðmundsdóttir 

 

Íslenska handritið Codex Upsaliensis (De la Gardie 11) hefur að geyma hina 

svonefndu Uppsala-Eddu. Í handritinu, sem var skrifað á árunum 1300–

1325, eru – auk texta Snorra-Eddu – spássíukrot og -myndir af ýmsu tagi og 

frá ýmsum tímum. Listfræðingar hafa hvergi fjallað um myndir handritsins, 

en samkvæmt Olof Thorell, í inngangi hans að stafréttri útgáfu handritsins 

frá 1977, sýnir elsta teikningin Ganglera og þá Háan, Jafnháan og Þriða, sem 

frá segir í Gylfaginningu Snorra-Eddu. Þessa teikningu, sem er á bl. 26v, telur 

hann vera frá 14. öld og þar með „merkasta― þeirra teikninga sem í hand-

ritinu er að finna (1977).1 Aðrar myndir, sem eru teiknaðar á spássíu eða autt 

pláss aftan við texta, líta hins vegar út fyrir að vera nokkuð yngri en handritið 

sjálft, þótt svo þurfi ekki endilega að vera.  

Af myndum handritsins, öðrum en Gangleramyndinni, vekja sérstaka 

athygli sex myndir sem sýna fólk í hinum ýmsu stellingum. Í þessari grein 

verður lögð áhersla á að skoða þessar myndir nokkru betur en gert hefur 

verið hingað til, ekki einungis í þeim tilgangi að auka við nú þegar nákvæmar 

bókfræðilegar upplýsingar um handritið, heldur einnig til að athuga hvort 

verið geti að myndirnar eigi að sýna dansandi fólk, og hvað bendi þá til þess. 

Fáist úr þessu skorið og verði niðurstaðan sú að um dansfólk sé að ræða – 

þ.e.a.s. dansandi fólk eða fólk í leikjum tengdum dansi – hljóta myndirnar að 

teljast meðal elstu dansmynda sem varðveist hafa á Norðurlöndum. Í þessari 

grein mun ég því leitast við að lýsa því sem fram fer á myndunum, auk þess 

að benda á líklegan aldur þeirra. Sá fyrirvari skal hafður á athuguninni að hér 

er ekki um að ræða listasögulega greiningu, heldur verður áhersla lögð á 

íslenskan dans og danssögu og samanburð við önnur handrit, einkum íslensk.  

Í þeim tilgangi að varpa skýrara ljósi á myndirnar sex verða einkum 

athuguð fjögur atriði: a) líkamsstellingar fólksins, b) klæðnaður c) blek 

myndanna, og þá hvort það muni vera sambærilegt og í öðrum myndum eða 

                                                
1  Blaðsíðunúmer, sem og tilvísanir í handritið, eru með öðru móti hér en í handritinu sjálfu 

og útgáfu ljósprents og stafrétts texta frá 1962 og 1977. Í inngangi að útgáfu handritsins 
árið 1977 er myndunum gróflega lýst (Thorell 1977).  
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spássíukroti sem auðveldara er að aldursgreina, og d) samanburður við aðrar 

myndir í handritinu, og þá einkum hvort þær feli í sér sambærileg einkenni, 

og hvort hinar myndirnar feli þá í sér vísbendingar um aldur. Um er að ræða 

eftirfarandi myndir sem verða nú skoðaðar sérstaklega með tilliti til líkams-

stöðu; vísað er í ljósprent Uppsala-Eddu (Grape, 1962): 

Á fyrstu myndinni má sjá karlmann og konu sem eru sýnd til hálfs, og 

snúa þau hvort að öðru. Karlmaðurinn sveigir sig mjög aftur á bak og 

líkamsstelling hans gefur sterklega til kynna að hér sé um danspar að ræða. 

En sé svo, er þá nokkuð sem gæti hugsanlega sagt til um hvers konar dans 

það er sem þau stíga?  

 

 

Mynd 1. Karlmaður og kona (Grape, 1962, bl. 24) 

Íslenskar heimildir um dans fyrr á öldum eru allnokkrar og sumar hverjar 

gamlar, enda er almennt álitið að dansleikar hafi verið algeng skemmtun á 

Íslandi á 12. og 13. öld og að frá sagnfræðilegu sjónarhorni megi fullyrða að 

þeir hafi tíðkast frá því upp úr 1170 (Vésteinn Ólason, 1982). Lýsingar á  

dönsunum sjálfum, eða hreyfingunum, eru hins vegar talsvert yngri, eða frá 

því um og eftir 1600. Þar að auki má segja að þær danslýsingar sem varðveist 

hafa séu nokkuð hver með sínu móti, enda hafa dansarnir líklega verið 

breytilegir frá einum tíma til annars og frá einu svæði til annars. Í flestum 

heimildum er þó greint á milli tvenns konar dansa, þ.e. „dans― og vikivaka. 

Hugsanlega mætti skilgreina þessar tegundir með eftirfarandi hætti, og þá 

m.a. eftir því hvernig kveðið var fyrir dansinum:2  

1) Dans. Í „dansi― mun forsöngvari hafa farið fyrir söngnum, ýmist einn 

eða með hjálp kvæðamanna, og stóðu þeir þá utan við dansinn. Þetta mun 

hafa átt við um hringdans og/eða dans þar sem tveir og tveir völdu sér 

ákveðinn stað. Þátttaka dansfólksins mun hér hafa verið tvenns konar, því að 

annars vegar tók það ekki þátt í söngnum og einkenndist dansinn þá af fjöri 

                                                
2  Um danstegundir, sjá einkum Jón Samsonarson (1964).  
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og skurki, þótt dansfólkið hreyfðist reyndar ekki úr sporunum, heldur var 

stigið fram og aftur. Hins vegar sungu þátttakendur dansins með; forsöngvari 

söng þá fyrir og aðrir tóku undir í viðlagi á meðan danskeðjan þokaðist 

áfram. Gert er ráð fyrir að til hafi verið sérstakir kvenna- og karladansar. 

2) Vikivaki. Í vikivaka munu þátttakendur dansins hafa kveðið á víxl, og 

mun þá hafa verið dansað, og gengið í hring þar til allir höfðu lokið við 

kvæði sín. Vikivaki er því væntanlega að grunni til sá dans sem felur í sér 

samspil karls og konu. Í vikivaka hér á landi hefur verið dansað við svonefnd 

vikivakakvæði, þar sem karlmaður og kona hafa kveðist á. Samkvæmt ritgerð 

sem var skrifuð á 17. eða 18. öld af óþekktum höfundi og ber heitið 

Niðurraðan og undirvísan hvurninn gleði og dansleikir voru tíðkaðir og um hönd hafðir í 

fyrri tíð3 munu hafa verið til – líkt og í dansinum – sérstakir karlmanna- og 

kvennavikivakar. Um annars konar afbrigði vikivaka er einnig getið þar sem 

karlmaður og kona takast í hendur og kveða hvort til annars, án þess að 

færast úr stað. Þessu fylgdu þó ýmsar hreyfingar svo sem spor fram og til 

baka og jafnvel látbragð á borð við það sem lýst er í þessu vikivakakvæði: 

„Þegar í vikivaka / vil eg sprundin taka, / öxlum gjöra að aka / og víkja sér 

til baka― (Jón Samsonarson, 1964, cxxviii).  
Samkvæmt þessari stuttu skilgreiningu gæti parið á myndinni hvort heldur 

sem er verið þátttakendur í dansi eða vikivaka. Líkamsstelling karlmannsins 

gæti þó hugsanlega bent til þess að hér sé dansaður vikivaki, líkt og segir í 

kvæðinu hér að framan. 

Á mynd nr. 2 sjáum við konu sem stendur upprétt en svo virðist þó sem 

hún halli sér örlítið fram og gott ef hún stígur ekki fram með vinstri fæti, auk 

þess sem hún bendir fram fyrir sig með báðum höndum. Eðlilegt er að túlka 

líkamsstellingu konunnar sem svo að hún dansi, og þá hugsanlega dans þar 

sem dansfólkið færist ekki úr stað, heldur stígur fram og aftur til skiptis. 

Stellingin ein og sér gefur að sjálfsögðu ekki til kynna hvers konar dans er 

stiginn, en það að konan skuli sýnd stök gæti þó hugsanlega bent til dans eða 

vikivaka þar sem eingöngu konur dönsuðu. Bendingarnar verða hins vegar 

ekki skýrðar út frá þekktum lýsingum af dansi frá fyrri öldum, að öðru leyti 

en því að getið er um látbragð og handahreyfingar. Líklegast liggja þær þó 

nær vikivaka en dansi, því að meðfram því sem fólk dansaði vikivaka lék það 

svonefnda vikivakaleiki. Gleðin eða samkoman fól því að jafnaði í sér þrenns 

konar skemmtun, eða dans, vikivaka og svonefnda gleði- eða vikivakaleiki. 

                                                
3  Ritgerðin er varðveitt í afriti frá ca. 1800, eftir frumriti sem talið er að gæti hafa verið 

skrifað í kringum 1700, sbr. Strömbäck (1953). Hugsanlega hafa einnig verið dansaðir 
gagndansar í vikivaka (Jón Samsonarson, 1964). 
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Sumir þessara leikja, líkt og Þórhildarleikurinn og hindarleikurinn, gengu út á 

að para dansfólkið saman, karla og konur. Í sumum tilvikum völdu konurnar 

sér félaga, og í öðrum tilvikum var því öfugt farið, þar sem karlmennirnir 

völdu sér konu. Í  mörgum tilfellum kvaðst fólkið á á meðan pörunin átti sér 

stað (sjá t.d. Jón Samsonarson, 1964 og Sveinn Einarsson, 1991) og eðlilegt 

er að hugsa sér að í leikjum af þessu tagi hafi fólk jafnvel bent á þá útvöldu/ 

þann útvalda, þótt slíku sé hvergi lýst.  

 

 

Mynd 2. Kona dansar ein (Grape 1962, bl. 25r).  

Á þriðju myndinni getur að líta karlmann sem heldur löngum rýtingi / stuttu 

sverði á lofti með vinstri hendi, styður hægri hönd á mjöðm, og 

fótaburðurinn gefur til kynna að hann sé á hreyfingu og dansi á tánum, auk 

þess sem hann sveigir sig nokkuð aftur á bak. Eðlilegast er að túlka myndina 

sem svo að maðurinn dansi einhvers konar sverðdans, eða leiki að öðrum 

kosti listir með sverð eða rýting. Þótt skriflegar heimildir geti hvergi um að 

slíkur dans hafi verið iðkaður á Íslandi verður ráðið af öðrum handrita-

myndum að Íslendingar hafi í það minnsta þekkt til einhvers konar vopna-

leikja á 14. öld (Guðmundsdóttir, 2008).  
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Mynd 3. Maður dansar með rýting eða sverð (Grape 1962, 25r).  

Fjórða myndin í DG 11 er af karlmanni sem sýndur er til hálfs. Hann heldur 

á reipi eða staf með lykkju/króki í vinstri hendi, á meðan hann bendir fram 

með þeirri hægri. Stellingin virðist gefa til kynna að hér sé einnig um dans að 

ræða og kallast bendingin á við látbragð konunnar á mynd nr. 2. Sé myndin 

túlkuð sem svo að maðurinn dansi, líkt og félagar hans úr sömu opnu, mætti 

e.t.v. álíta sem svo að hér sé á ferðinni einhvers konar bandadans. Samkvæmt 

Tobiasi Norlind (1911) sem skrifaði um norræna dansa, þá virðist vera 

talsverður skyldleiki á milli banda- og vopnadansa, eða ákveðinna afbrigða 

þeirra. Með tilliti til þess mætti e.t.v. hugsa sér að dansarnir tveir sem sýndir 

eru á myndum nr. 3 og 4, séu af sömu rót.  
 

 

Mynd 4. Maður leikur með staf eða band (Grape 1962, 25r).  
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Fimmta myndin er staðsett neðan við ritmál, á fleti sem virðist skafinn, því 

að greina má útlínur annarra teikninga og leifar af skrift sem er yngri en 

megintexti handritsins. Heillegasta myndin sýnir heilmynd af konu sem 

bendir fram fyrir sig með báðum höndum. Bendingar konunnar eru sam-

bærilegar og hjá stöllu hennar á mynd nr. 2, auk þess sem hún virðist stíga 

fram í annan fótinn og fetta sig eilítið aftur, líkt og í dansi.  
 

 

Mynd 5. Kona og hálf mynd af karlmanni (Grape 1962, bl. 25r).  

Á sjöttu og síðustu myndinni eru tvær fígúrur undir texta, karl til vinstri og 

kona til hægri. Báðar myndirnar eru heilmyndir og er konan stærri en 

karlmaðurinn. Parið stendur andspænis hvort öðru og bendir fram, karl-

maðurinn með vinstri hönd, en konan með báðum höndum. Karlinn stendur 

gleiður og mjög fattur og styður hægri hönd á mjöðm, á meðan konan er í 

álíka stellingu og konurnar á myndum nr. 2 og 5. Líkamsstellingar gefa hér 

sem annars staðar til kynna að um dans sé að ræða, og einkennist hann af 

skrefi fram eða til hliðar og fettum í baki, auk bendinganna, líkt og á fyrri 

myndum. Beinast liggur við að tengja myndirnar vikivaka, eða þá 

vikivakaleikjum, líkt og getið var um við mynd nr. 2.  
 



Um teikningar í Uppsala-Eddu 845 
 

  

 

Mynd 6. Karlmaður og kona dansa saman (Grape 1962, 56r).  

Sameiginleg einkenni 

Séu myndirnar sex skoðaðar í samhengi má telja víst að þær snúist allar um 

dans eða danstengda leiki, einkum vikivaka, og hugsanlega einhvers konar 

sverðdans og einnig banda- eða stafdans. Látbragðið er fjölbreytilegt og engu 

er líkara en að teiknari myndanna hafi gert sér far um að sýna mismunandi 

tegundir dansa og leikja, en þar með verða teikningar hans að sjálfstæðri 

heimild um dans fyrr á öldum.  

Erfitt er að segja til um aldur vikivaka, því að orðið vikivaki kemur ekki 

fyrir fyrr en á 17. öld, í riti sem byggir þó líklega mest á siðvenjum fólks frá 

síðari hluta 16. aldar. Hugsanlega er vikivakinn þó talsvert eldri, a.m.k. ef 

marka má ferðabók þeirra Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar um ferðir 

þeirra á Íslandi árin 1752–1757, því samkvæmt því sem þar segir er hinn 

„forni dans―, sem svo er nefndur, hið sama og seinna er nefnt vikivaki. Í  

sama streng tekur Jón Árnason þjóðsagnasafnari (Jón Samsonarson, 1964). 

Ekkert mælir gegn því að vikivaki eða sambærilegur dans hafi verið dansaður 

í margar aldir á Íslandi. Elstu heimildir um danstengda leiki er hins vegar að 

finna í bókmenntatextum frá 14. og 15. öld (Guðmundsdóttir, 2008). 

Hvað sverðdansinn varðar tilheyrir hann að grunni til fornri danstegund, 

og telja sumir að um sé að ræða óslitna hefð allt frá dögum víkinga, eða 

jafnvel fyrr. Hins vegar virðist sverðdansinn hafa verið endurvakinn, og þá í 

nýju formi, í Þýskalandi á 15. öld, og verið orðinn nokkuð útbreiddur sem 

slíkur um Evrópu á þeirri 16. Eðlilega voru smávægileg frávik í sverð-

dansinum eftir því hvar hann var dansaður, svo sem á Norður -Englandi, þar 

sem m.a. voru notuð stutt sverð, sem minnir á dansara DG 11. Hvað banda- 
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eða stafadans varðar, mætti líklega einna helst tengja hann sverðdansinum, 

eða að öðrum kosti erlendum dönsum frá 15. öld og síðar (Sveinn Einarsson, 

1991). Aldursgreining myndanna í DG 11 m.t.t. danshefðar getur því aldrei 

orðið nákvæm, en 15.–16. öld er rammi sem ætti að geta náð yfir allar 

myndirnar, sé miðað við þær heimildir sem varðveittar eru. Sú niðurstaða 

fellur ekki langt frá hugmyndum um tímaramma klæðnaðarins, en saman-

burður við myndir annarra handrita gefur til kynna að um sé að ræða tísku 

frá 14. öld til fyrri hluta þeirrar 15., með hugsanlegum frávikum í báðar áttir. 

Ekki verður farið nánar út í samanburð handritalýsinga að þessu sinni, en ég 

hef á öðrum vettvangi gert grein fyrir niðurstöðum þessa samanburðar, þar 

sem íslensk handrit voru skoðuð sérstaklega, en þó einnig handrit annarra 

Evrópuþjóða, enda er almennt talið að erlend áhrif á íslenskar handrita-

lýsingar séu töluverð (sbr. Guðmundsdóttir, 2009).  

Hér að framan var þess getið að auk þess sem nú hefur verið rakið og 

borið saman, væri vert að athuga annars vegar blek myndanna og hins vegar 

aðrar myndir handritsins. Nákvæm greining á bleki hefur ekki verið unnin, en 

samanburður, sem byggir að hluta til á handritinu sjálfu og að hluta til á 

stafrænum myndum, leiddi í ljós bæði mismunandi litartóna og blæbrigði. Í 

sjálfu sér sýnist blek myndanna ekki svo mjög frábrugðið því bleki sem notað 

var í ritmálið, en þó – ef eitthvað er – sýnist það örlítið ljósara. Þessi 

blæbrigðamunur þarf þó ekki endilega að stafa af mismunandi bleki, heldur 

er líklegt að stuttir drættir letursins krefjist meira bleks en lengri drættir 

teikninganna. Hins vegar reyndist samanburður á bleklit dansmyndanna og 

annarra teikninga og spássíukrots gagnlegur á þann hátt að unnt reyndist að 

útiloka að um sameiginlegt blek væri að ræða á myndunum annars vegar og 

tilteknu spássíukroti hins vegar, s.s. þremur vísum á bl. 1r., sem Finnur 

Jónsson taldi vera með rithönd frá 15.–16. öld (1884–1891). Á hinn bóginn 

hafa tvær myndir úr handritinu bæði sambærilegan bleklit og dansmyndirnar 

og einkenni í myndstíl; þetta eru mynd af riddara á bl. 37v og biskupi á bl. 1v. 

Búningur riddarans samsvarar myndum frá meginlandi Evrópu frá síðari 

hluta 14. aldar og 15. öld. Biskupinn er nokkuð dæmigerður sem slíkur, 

íklæddur kórkápu, auk þess sem hann ber mítur á höfði og bagal í vinstri 

hendi. Biskupsskrúðinn bendir til þess að myndin sé frá því fyrir 

siðbreytingu, enda talið að biskupar sumra þjóða, og þar á meðal Íslendinga, 

hafi lagt niður notkun á mítri og bagli við þau tímamót, eða um 1550.4 

                                                
4  Mítur og bagall voru táknræn fyrir það vald sem biskupinn hafði yfir prestum, en við 

siðbreytingu voru biskupar og prestar álitnir jafnir að vígslu (Einar Sigurbjörnsson: munnleg 
heimild 15. apríl 2009). 
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Teikningin einkennist af veikum dráttum, s.s. á mynd nr. 6, en það – auk 

andlitsdrátta biskupsins – gæti bent til þess að teiknarinn sé sá hinn sami og 

teiknaði dansmyndirnar, sbr. t.d. mynd nr. 5. Olof Thorell (1977), sem fyrr 

var getið, telur myndina varla eldri en frá 15. öld en erfitt er að sjá hvers 

vegna, og á grundvelli samanburðar við lýsingar annarra handrita gæti hún átt 

við hvort heldur sem er 14. eða 15. öld.  

 

 
 

Mynd 7. Biskup með mítur og bagal (Grape 1962, bl. 1v). 

Það mætti spyrja hvort biskupinn á bl. 1v. hafi verið teiknaður í handritið 

í einhverjum sérstökum tilgangi eða hvort einungis sé um að ræða 

tilviljunarkennda teikniæfingu? Gæti verið að biskupnum hefði verið ætlað að 

leggja blessun sína yfir hið „heiðna― innihald bókarinnar, eða er hann e.t.v. 

kominn í þeim erindagjörðum að setja ofan í við dansfólkið sem virðist njóta 

lífsins á spássíum DG 11? Þetta kann að virðast fjarstæðukennt í fyrstu, en sé 

danssaga Íslendinga skoðuð, verður ekki fram hjá því litið að biskupar eiga í 

henni nokkun þátt. Svo virðist sem andstöðu gegn dansleikum fari að gæta 

þegar á 12. öld, þegar Jón Ögmundsson, sem varð Hólabiskup 1106 (d. 

1121), barðist gegn og lét banna þann leik sem var mönnum tíður, að karl og 

kona kvæðust á með óáheyrilegum vísum (Jón Samsonarson, 1964). Upp frá 

þessu var kirkjan lengst af andvíg dansleikum og fleiri biskupar fylgdu í 

kjölfar Jóns. Að minnsta kosti fimm kaþólskir biskupar létu í ljós vanþóknun 

sína á dansleikum, mótmæltu þeim eða bönnuðu þá, og eftir siðbreytingu 

héldu lútherskir biskupar og prestar uppteknum hætti. Það er því alls ekki 

svo fráleitt að tengja biskupsmyndina í DG 11 við dansmyndirnar, því að 

hún gæti staðfest það enn frekar hversu náið myndirnar tengjast íslenskum 

raunveruleika.  
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Í upphafi þessarar samantektar var rætt um að leitast yrði við að varpa ljósi á 

myndirnar í DG 11, ekki síst vegna þess að þær kynnu að vera meðal elstu 

dansmynda sem varðveist hafa á Norðurlöndum. Elst norrænna dansmynda, 

sem mér er kunnugt um – að frátöldum fornum hellnaristum – er dönsk 

kalksteinsmynd frá kirkjunni í Ørslev við Skælskør á Sjálandi, sem talin er 

vera frá ca. 1325.5 Flest bendir til þess að dansmyndir DG 11 séu yngri en sú 

mynd, þótt tímarammi í víðari skilningi nái frá 14. öld fram til þeirrar 16. Svo 

langt sem þessi rannsókn nær verður niðurstaðan sú að líklegasta 

aldursgreining myndanna sé 15. öldin, og nægir hún til að ætla að þær séu að 

vísu meðal elstu dansmynda á Norðurlöndum. 
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Goðsögur Snorra Eddu: 
Lýsing á raunheimi með aðferðum 

sjónhverfingarinnar 

 

Gísli Sigurðsson 

 

Goðsögur fornmanna eru heimild um hugmyndir fólks sem horfði á heiminn 

frá jörðinni og reyndi að skýra hann fyrir sér. Rannsóknir á goðsögum og 

stjarnvísi annarra þjóða gefa tilefni til að ætla að norrænir menn að fornu 

hafi, líkt og aðrir jarðarbúar, tjáð hugmyndir sínar um fyrirbæri á himninum 

með goðsögum af því tagi sem skráðar voru í Gylfaginningu Snorra Eddu á 

13. öld. Einar Pálsson og Björn Jónsson hafa sett fram tilgátur og kenningar 

um tengsl goðafræði við stjörnuhimininn en hafa mætt nokkru fálæti meðal 

flestra fræðimanna enda óhægt um vik að sanna nokkuð af eða á í þeim 

efnum. Með því að líta til Þjóðsagna Jóns Árnasonar frá 19. öld má þó færa 

rök fyrir að þeir Einar og Björn hafi verið á réttri leið í skilningi sínum. Í 

Þjóðsögunum er fyrirbærum á himni lýst með orðfæri goðafræðinnar – sem 

sannar að tenging himinhvolfsins við goðsögur hefur verið lifandi þekking á 

þeim tíma. Hafi sú þekking byggst á hefð frá miðöldum og átt við um fleiri 

atriði goðafræðinnar er ástæða til að ætla að þessi sönnun geti haft viðamiklar 

afleiðingar fyrir heildarskilning og túlkun á norrænni goðafræði, uppruna 

hennar og gildi heimildanna. 

Ein leið til skilnings á norrænum goðsögum (sem og goðsögum annarra 

þjóða) er að rýna í heimsmynd sagnanna út frá hugmyndum um veröldina 

eins og hana ber fyrir augu manna: Jörðin er niðri, umlukin úthafi, en 

himinninn hvelfist yfir með bústöðum guða og annarra goðmagna og rennur 

saman við Jörðina í undirheimum jötna og forynja handan við ystu mörk 

þess sem dauðlegir menn ná til. Nútímafólk veit að þetta er skynvilla og 

hugsar um heiminn með skýringum vísindanna sem kenna að Jörðin snúist 

um sjálfa sig og sólina í sólkerfinu. Saga vísindanna rekur hvernig hinar „réttu 

hugmyndir― (þ.e. nútímahugmyndir) komu smám saman fram og leystu 

aðrar, eldri og ófullkomnari af hólmi (sbr. Hoskin, 1997; Þorsteinn 

Vilhjálmsson, 1986, 1987). Sjaldnar er staldrað við til að varpa upp heildarsýn 
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á veröldina út frá „vitlausu― hugmyndunum sem fólk gerði sér þegar það 

hafði bara sín eigin augu að styðjast við – og munnlegar sögur og kvæði til að 

afla, tjá og miðla uppsafnaðri þekkingu og reynslu kynslóðanna.  

Manneskja sem horfði í kringum sig í Noregi áður en norrænir menn 

sigldu yfir úthafið, til Bretlandseyja, Færeyja, Íslands, Grænlands og loks til 

meginlands Norður Ameríku, sá óyfirstíganlegt hafið í vestri uns það rann 

saman við himininn í fjarska. Í austri voru lönd sem voru byggð æ furðulegri 

verum eftir því sem lengra dró, í norðri hélt hinn þekkti heimur áfram þar til 

ís og frost tóku við; í suðri hitnaði sífellt meir og meir í löndum sem voru 

ekki byggileg öðrum en blámönnum. Hve lengi hélt áfram að hitna vissi 

enginn fyrir víst. Þessa veraldlegu heimsmynd fornmanna, sem þeir hafa 

byggt upp út frá upplýsingum og reynslu einstaklinga í bland við frásagnir 

þeirra sem gerðu víðreist um höf og lönd, má hæglega gera sér í hugarlund 

enn þann dag í dag – vegna þess að nútímafólk á Norðurlöndum þekkir enn 

nokkuð vel til landafræði á hnettinum í grennd við sína heimaslóð.  

Hið sama á ekki við um annan en engu veigaminni hluta heimsmyndar 

fólks að fornu, sem er upplýstum borgarbörnum að mestu leyti horfinn: 

Himinhvolfið. Fyrir daga ljósmengunar hvolfdist stjörnuhiminninn yfir 

mannheima á Jörðu niðri, í senn nærri og órafjarri. Að hluta stöðugur en um 

leið á dags- og árstíðabundinni hreyfingu í kringum leiðarstjörnuna í norðri 

sem hvelið snerist um á hverjum degi og á hverju ári, frá Jörðu séð, þannig 

að við ystu sjónarrönd komu sömu hlutar stjörnuhvelsins ekki alltaf upp á 

sama tíma á kvöldin. Innan í því sem lítur út eins föst leikmynd himin-

hvolfsins voru sumar stjörnur á stöðugu en þó mjög hægu reiki nálægt og í 

kringum þann baug sem sjálf sólin þokaði sér eftir, ár eftir ár, alltaf á sama 

baugnum en þó ekki alltaf á nákvæmlega sama stað á sama tíma – eins og 

fyrstu skráningar manna á gangi himintungla leiddu smám saman í ljós. 

Vorpunkturinn, þar sem sólin er stödd á vorjafndægri, mjakaðist áfram innan 

þeirra svæða sem nýkviknað tunglið markaði – og sem margir þekkja sem 

stjörnumerki dýrahringsins: Hús úr húsi og yfir í Fiskana um það leyti sem 

Jesú Kristur kom í heiminn við upphaf aldar Fiskanna. Nú, tvö þúsund árum 

síðar, birtir af upphafi nýrrar aldar Vatnsberans – sem sungið er um í 

söngleiknum Hárinu: „This is the dawning of the age of Aquarius―. Á sífelldri 

ferð á sömu slóðum og Sólin í dýrahringnum var Máninn, stundum falinn og 

stundum ekki, og ekki þurfti aldalanga skráningu til að átta sig á að hann 

gekk eftir ákveðnu kerfi: Hann kviknaði að nýju tólf sinnum á ári hverju, 

alltaf á nýjum stað á sólbaugnum og hlutaði hann þannig niður í tólf svæði 

sem þokuðust til á hverju ári þar til Máninn hafði lokið einum hring í kerfi 

sínu á 19 árum og byrjaði aftur á nýrri tunglöld.  
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Þennan uppsafnaða skilning á gangi himintungla um stjörnuhvelið má 

kalla arf frá elstu skipulegri þekkingu manna, sem byggðist að hluta til á 

kerfisbundnum mælingum og skráningu, árum og öldum saman, á því sem 

blasti við með berum augum á meðan himinninn var enn heillandi og 

illskiljanlegt fyrirbæri sem guðirnir höfðu sett yfir böllótta Jörðina. Kerfið 

leyndi sér ekki og það hefur þótt svo mikils vert að í Völuspá, kvæði sem á 

rætur sínar í norrænni heiðni, kemur fram að á fyrsta fundi guðanna í 6. 

erindi kvæðisins (Gísli Sigurðsson, 1998) hafi verið komið reglu á óreiðu 

heimsins með því að stilla gang himintungla, Sólar, stjarna og Mána, þannig 

að hægt væri að skipta sólarhringnum niður og fylgjast með tímanum.  

Þessi elstu fræði mannkynsins eru ekki lengur hluti af almennri menntun 

Vesturlandabúa, hvað þá háskólamenntun þeirra sem fást við forna texta: Að 

skilja hvernig heimurinn lítur út með berum augum út frá sjónarhorni þess 

sem stendur báðum fótum á Jörðinni og sér sólina koma upp í austri og 

setjast í vestri. Sennilega hefur þetta rof í miðlun og varðveislu þekkingar 

orðið smám saman; hér í Norðurálfu fyrst með trúskiptum og ritmenningu 

sem færði mönnum þekkingu á klassískri stjörnufræði á bókum og síðan með 

útbreiðslu hinnar viðurkenndu heimsmyndar vísindanna sem horfir á stóru 

myndina utan úr himingeimnum frekar en með jarðneskum augum. Við 

vitum að skýringar fornmanna á því sem þeir sáu fyrir ofan sig eru ekki 

„réttar―. Það eiga sér til dæmis engir tólf guðir bústaði á himni eins og okkur 

er sagt í Grímnismálum (Gísli Sigurðsson, 1998) – hvað þá tólf postular eins og 

Julius Schiller reyndi að koma á framfæri í Coelum Stellatum Christianum árið 

1627 með aðstoð færustu stjörnufræðinga: Tycho Brahe, Johannes Bayer og 

Johannes Kepler (sbr. Snyder, 1984), til að útryðja þeim útbreiddu hug-

myndum að himinhvolfið væri þéttsetið heiðnum goðmögnum úr klassískri 

goðafræði. Sólin er ekki heldur dregin áfram í vagni, né hundelt og umkringd 

af úlfum; regnboginn kemur vegna ljósbrots í rigningu en er ekki brú guða 

milli himins og jarðar; og Vetrarbrautin er mikil stjörnuþyrping sem okkar 

sólkerfi er hluti af, en hvorki áin Níl við hlið píramídanna sem endurskapa 

stjörnur Óríon-merkisins í sömu afstöðu til Nílar og stjörnur merkisins hafa 

til Vetrarbrautarinnar (sbr. Bauval og Gilbert, 1995) né einhvers konar 

mæniás sem ber himininn uppi – þó að svo gæti virst þegar horft er til 

Vetrarbrautarinnar á norðurslóð á heiðskíru kvöldi fjarri raflýsingu borganna. 

Og þó að í Snorra Eddu sé talað um að heimstréð askur Yggdrasils sé á 

himninum (sbr. hér á eftir) þá dettur fáum í hug að taka það bókstaflega því 

að við vitum að þar eru engin tré. Tilraunir flestra fræðimanna til að skilja 

heimsmynd Snorra Eddu hafa miðast við að búa til ævintýraheim (sbr. 
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Bæksted, 1986), án þess að tengja hann við þá veröld sem við búum í og 

blasir við allra augum um leið og ljósin eru slökkt. 

Á síðustu áratugum hefur vaknað sú spurning hvort ekki hafi myndast 

alvarleg eyða í hina uppsöfnuðu þekkingu Vesturlandabúa - eyða sem valdi 

því að nútímafræðimenn botni lítið sem ekkert í þeim fornu textum sem 

voru skrifaðir af fólki sem hafði þekkinguna enn á hraðbergi. Áhugi á 

stjörnufræðiþekkingu fornmanna kviknaði á 7. og 8. áratug síðustu aldar í 

tengslum við kenningar um reista steina og steinaraðir af því tagi sem flestir 

þekkja frá Stonehenge á Englandi. Fyrsta ráðstefnan um það sem kallað var 

archaeoastronomy var haldin í Oxford árið 1981 og tveimur árum síðar, í 

september 1983, héldu Center of Archaeoastronomy og National Air and 

Space Museum fyrstu alþjóðlegu ráðstefnuna um ethnoastronomy í Smith-

sonian-stofnuninni í Bandaríkjunum. Í kjölfarið hafa fylgt fleiri ráðstefnur og 

útgáfur sem leiddu til þess að prófessorsstaða var stofnuð í archaeo-

astronomy við háskólann í Leicester árið 2000 (sbr. Campion, 2004). Valdir 

fyrirlestrar frá fyrstu ráðstefnunni í Smithsonian komu ekki út fyrr en árið 

2005 undir heitinu Songs From the Sky: Indigenous Astronomical and Cosmological 

Traditions of the World (Chamberlain, Carlson og Young, 2005) en árangur 

ráðstefnunnar var þegar orðinn sýnilegur með bókinni Astronomy across 

Cultures: The History of Non-Western Astronomy sem kom út árið 2000 (Selin, 

2000; sjá einnig Thompson, 2001-2009). Á fyrstu ráðstefnunni í Smithsonian 

var Björn Jónsson læknir í Swan River í Kanada meðal fyrirlesara en hann 

hafði  veturinn áður kynnt rannsóknir sínar og vægast sagt mjög nýstárlegar 

kenningar með fyrirlestraröð í stjörnuhveli Manitóbaháskóla, í boði Haralds 

Bessasonar prófessors þar. Nokkru síðar sendi Björn frá sér bókina Stjarnvísi í 

Eddum (1989) sem hann þýddi síðan á ensku sem Star Myths of the Vikings 

(1994?). Meginhugmynd Björns var sú að norrænar goðsögur væru, líkt og 

komið hefur æ betur í ljós síðar að goðsögur þjóða heims eru yfirleitt, 

lýsingar á fyrirbærum sem sæjust og hefðu sést með berum augum á 

himinhvolfinu. Heimsmyndin væri lýsing á stjarnhimninum, með tungutaki 

goðsagnanna, og sjálft heimstréð, með limar sem „standa yfir himni― (Heimir 

Pálsson, 1988, bls. 29), væri goðsöguleg sýn á Vetrarbrautina. Samkvæmt 

þeirri sýn lýstu einstakar sögur ferðum reikistjarnanna úr einu stjörnumerkinu 

í annað þar sem víða mætti greina helstu persónur, atburði og bústaði goða 

og vætta í stjörnmerkjunum. Björn byggði hugmynd sína meðal annars á 

sams konar kenningu um goðsögur almennt sem kom fram í bókinni Hamlet‘s 

Mill eftir Giorgio Santillana og Hertha von Dechend árið 1969 (uppfærð og 

umrituð á þýsku af von Dechend, 1994) og rannsóknum Einars Pálssonar 
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(1978) sem hafði áður sett fram skýringu sína á því að hinir tólf bústaðir 

goðanna í Grímnismálum samsvöruðu húsum dýrahringsins. 

Kenningar, hugmyndir og rannsóknir Björns og áhrifavalda hans fara 

mjög víða og ekki er auðhlaupið að því að sannreyna hvort þær geti átt við 

norrænar goðsögur. Mér eru aðeins kunnar þrjár tilraunir úr akademísku 

umhverfi þar sem höfundar hafa glímt við og notað kenningarnar í bók 

Björns. Hún fékk lofsamlegan en jafnframt gagnrýninn ritdóm Ed Krupp 

(1997) í Journal for the History of Astronomy, tveimur árum eftir að Björn lést. 

Árið 2002 flutti James Ogier fyrirlestur á miðaldaráðstefnunni í Kalamazoo 

um „Eddic Constellations― og Andres Kuperjanov, þjóðfræðingur í 

Eistlandi, hefur notað hugmynd Björns um heimstréð og Vetrarbrautina í 

tengslum við rannsóknir sínar. Kuperjanov þykir hugmyndin svo sjálfsögð að 

hann vitnar til hennar með þessum orðum: „Bjorn Jonsson has started with 

interpreting constellations in the Milky Way area, which owing to its pe-

culiarity can be used as a key. The Milky Way represents, of course, the 

world tree Yggdrasill― (2006, bls. 56). 

Ogier færði fram ýmis almenn rök fyrir því að rannsóknir á goðsögnum 

með hliðsjón af himinhvolfinu gætu reynst árangursríkar. Hann benti á 

túlkun Lindu Schele (sbr. Freidel, Schele, og Parker, 1993) á heimstré Maya-

indjána sem Vetrarbrautinni, tók fram samsvörun norrænna dagaheita við hin 

klassísku goð sem jafnframt reika um stjarnhimininn, og ekki síst benti hann 

á myndina af heimstré norrænnar goðafræði, aski Yggdrasils, í 17. aldar hand-

ritinu AM 738 4to (prentuð er hjá Jónasi Kristjánssyni, 1993). Ogier telur að 

sá sem gerði myndina hafi enn þekkt hina stjarnfræðilegu túlkun heims-

myndar goðafræðinnar og tjáð hana í mynd sinni. Þá hreifst Ogier af rökum 

Björns um að lýsingu 10. erindis Grímnismála á því hvar dyr Valhallar sé að 

finna (þ.e. „Mjög er auðkennt / þeim er til Óðins koma / salkynni að sjá: / 

Vargur hangir / fyr vestan dyr / og drúpir örn yfir.― (Gísli Sigurðsson, 1998, 

bls. 72)) megi helst skilja svo að þar sé átt við stjörnumerkin Örninn (Aquila) 

og Úlfinn (Lupus – sem sést þó ekki frá Íslandi, sbr. Stjörnufræðivefurinn, 

e.d-.a) en á milli þeirra er Naðurvaldi (Ophiucus, stundum kallaður Þrettánda 

stjörnumerkið því hann er á sólbaugnum án þess þó að teljast með tólf 

merkjum dýrahringsins) sem hæglega má túlka sem dyr (sbr. Stjörnufræð-

ivefurinn, e.d.-b). Nokkru seinna í Grímnismálum (24. er.) er talinn fjöldi dyra 

og einherja í Valhöll og fellur sú tölfræði vel að fornri tölfræði úr Babýlóníu 

og Rig Veda á Indlandi (eins og margir hafa bent á) sem Ogier þykir staðfesta 

„the poet of the Edda as knowledgeable in astronomical lore and the Edda 

itself as part of an ancient astronomic tradition― (Ogier, 2002, bls. 6). 
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Tengsl grísk-rómverskra goðsagna við himinhvolfið eru öllum ljós (sbr. 

McDonald, 1996; Condos, 1997), þó ekki væri nema af reikistjörnunum sem 

bera nöfn goðanna líkt og vikudagarnir – í rómönskum málum nöfn guða 

Rómverja en í germönskum málum nöfn hinna heiðnu norrænu goðmagna 

(Sunna, Máni, Týr, Óðinn, Þór, Freyr). Erfiðara er að staðfesta með beinum 

hætti að tenging goðsagna og stjarnhimins hafi verið lifandi þekking í hugum 

Norður-Evrópumanna þegar komið var fram á miðaldir. Á dögum Karla-

magnúsar í Norður-Frakklandi þekktu menn þó vel til þess að í fornöld hafði 

himinhvolfið verið vettvangur goðsagna eins og sjá má af handriti sem þá var 

skrifað upp og lýst með litmyndum af stjörnumerkjum eftir klassísku forriti 

með kvæði Germanicusar Caesars sem hann hafði ort eftir Phainomena Aratos 

frá Soloi og byggði á þeirri meginhugmynd að goðsögur lýstu fyrirbærum á 

stjarnhimninum (sbr. Bischoff, Eastwood, Klein, Mütherich og Obbema, 

1987/89; Dolan, 2007).  

Samanburður við þá stjörnufræði frá ýmsum menningarsvæðum utan 

Evrópu sem nú hefur verið dregin fram í dagsljósið (sbr. Chamberlain o.fl., 

2005; Selin, 2000 hér að framan) gerir það sennilegt að norrænar goðsögur 

séu í grundvallaratriðum líkar öðrum goðsögum í veröldinni að því leyti að 

þær skírskoti meðal annars til himinhvolfsins. Vandinn felst í að finna 

heimildir til að staðfesta þá hugmynd og síðan að móta einhvern skilning á 

því hvernig möguleg stjarnvísi hefur áhrif á túlkun á goðafræðinni eins og 

hún er sett fram í Eddunum.  

Í Snorra Eddu og Grímnismálum er hvað eftir annað talað um að þau 

fyrirbæri sem lýst er séu á himni eins og Björn Jónsson bendir á strax í 

Bókarkynningu: „Í Gylfaginningu eru t.d. beinar tilvísanir af þessu tagi, s.s. ‗á 

himni‘, ‗himnar‘, sól, tungl. stjörnur, himintungl alls 82svar sinnum á 96 

blaðsíðum í útgáfu Guðna Jónssonar, eða að heita má á hverri síðu― (1989, 

bls. 12). Segja má að ekki þurfi annað en að taka orð textans bókstaflega til 

að íhuga himininn við lesturinn. Slíkur skilningur ætti frekar að styrkjast af 

meginumgjörð Gylfaginningar þar sem hinn jarðneski konungur Gylfi gengur 

á fund ásanna. Þeir gera honum sjónhverfingar (sbr. 2. kafla Gylfaginningar) 

eða ginna hann þannig að það sem Gylfi (eða Gangleri eins og hann kýs að 

nefna sig) sér með berum augum breytist fyrir tilverknað sagnanna og 

útskýringa ásanna á fyrirbærum himinsins. Undir lokin heyrir Gangleri dyni 

mikla og skyndilega er allt horfið sem honum sýndist vera höll og borg og 

það sem Hár, Jafnhár og Þriðji höfðu teiknað upp fyrir honum með sögum 

sínum. Hann stendur aftur úti á sléttum velli, í veröldinni eins og hún virðist 

vera án sjónhverfinga goðafræðinnar. Tilvísanir Gylfaginningar til himinsins 

hafa ekki verið teknar bókstaflega af fræðimönnum og líklega verið skildar í 
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óeiginlegri merkingu líkt og þegar hinn kristni Guð er sagður búa á himnum. 

En hvað nú ef textinn er tekinn alvarlega og sjónum lyft til hins raunverulega 

himins með texta Gylfaginningar við höndina?  

Yfirlætislaus skýring í Þjóðsögum Jóns Árnasonar gæti verið sú staðfesting 

sem þarf til að fullyrða megi að fólk á Íslandi hafi talað um raunveruleg og 

sýnileg fyrirbæri á himninum með orðfæri goðsagnanna allt fram á 19. öld. Í 

4. grein 4. flokks svokallaðra Náttúrusagna í 1. bindinu af Íslenzkum þjóðsögum 

og Æfintýrum (1862) stendur á bls. 658-9 undir fyrirsögninni „Loptsjónir og 

Túnglsögur―: „Hjásólir eða aukasólir, það eru ljósdílar í kríngum sólina, eru 

ekki sjaldsénar á Suðurlandi. Ef tvær hjásólir sjást í einu, sín hvoru megin 

sólarinnar, önnur á undan sól, en hin á eptir, er það kallað, að ‗sólin sé í 

úlfakreppu,‘ eða að ‗það fari bæði á undan og eptir sól,‘ og er hvorttveggja 

orðatiltækið dregið af úlfunum Sköll, sem átti að gleipa sólina og Hata, sem 

átti að taka túnglið. Stundum er þetta kallað ‗gílaferð,‘ og hjásólin, sem fer á 

undan sól ‗gíll.‘ Hann þykir ílls viti með veður, ef ekki fer einnig á eptir sólu, 

en sú hjásól er enn kölluð úlfur, og er þaðan dreginn talshátturinn: ‗Sjaldan er 

gíll fyrir góðu, nema úlfur á eptir renni.‘― Neðanmáls vísar Jón sjálfur í 12. 

kafla Gylfaginningar Snorra Eddu og 39. er. Grímnismála til skýringar á þessum 

úlfum.  

Í Eddu Snorra segir um þessa úlfa: „Þá mælti Gangleri: ‗Skjótt fer sólin og 

nær svo sem hún sé hrædd, og eigi mundi hún þá meir hvata göngunni að 

hún hræddist bana sinn.‘ Þá svarar Hár: ‗Eigi er það undarlegt að hún fari 

ákaflega. Nær gengur sá er hana sækir, og engan útveg á hún nema renna 

undan.‘ Þá mælti Gangleri: ‗Hver er sá er henni gerir þann ómaka?‘ Hár segir: 

‗Það eru tveir úlfar, og heitir sá er eftir henni fer Skoll. Hann hræðist hún og 

hann mun taka hana. En sá heitir Hati Hróðvitnisson er fyrir henni hleypur 

og vill hann taka tunglið, og svo mun verða‘― (Heimir Pálsson, 1988, bls. 24-

25). Ef ekki væri fyrir kaflann í Þjóðsögum Jóns Árnasonar myndi engum detta 

í hug að hér væri verið að lýsa þeim hjásólum sem stundum sjást hvor sínu 

megin við sólina á rosabaugnum sem umlykur hana við þær aðstæður. Sama 

má segja um rosabauginn í kringum Tunglið sem Björn (1989) telur að átt sé 

við í næsta kafla á undan í Eddu þar sem talað er um að Bil og Hjúki beri „á 

öxlum sér sá er heitir Sægur, en stöngin Símul. Viðfinnur er nefndur faðir 

þeirra. Þessi börn fylgja Mána, svo sem sjá má af jörðu― (Heimir Pálsson 

1988, bls. 24). Stöngina telur Björn vera þá ljósrönd sem liggur á milli 

hjátunglanna á rosabaugnum um tunglið – og sárinn sem Bil og Hjúki bera á 

stönginni er þá tunglið sjálft. Þessa tengingu hafði Richard Allen (1899) áður 

bent á og líkt við Jack og Jill sem enskumælandi fólk þekkir af barnagælunni: 

„Jack and Jill went up the hill / to fetch a pail of water, / Jack fell down and 
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broke his crown / and Jill came tumbling after.― Björn segir að vísan sé 

„nákvæm lýsing á upplausn rosabaugs― (1989, bls. 111) eins og hún blasi við 

með berum augum. 

Orðfærið hjá Jóni Árnasyni um hjásólirnar á rosabaugnum umhverfis sólu 

er varla hægt að meta öðruvísi en sem heimild um samfellda hefð frá fornu 

fari þar sem norræn goðafræði er notuð til að lýsa raunverulegum fyrirbærum 

á himni. Væri sú ekki raunin yrðum við að álykta sem svo að Jón Árnason 

eða einhver annar/önnur á undan honum hafi komið með þessa sjálfstæðu 

skýringu á goðafræðinni – og þannig verið langt á undan Richard Allen og 

Birni Jónssyni að setja fram þá kenningu sem hér hefur verið gerð að 

umtalsefni. Af þessum tveimur möguleikum er sá fyrri miklu líklegri, svo ekki 

sé meira sagt. Og ekki verður séð að aðrir komi til greina. 

Þessi niðurstaða hefur víðtæk áhrif á allan skilning á norrænni goðafræði. 

Þó að hér sé aðeins eitt naglhald að finna er það þó svo traust að ekki verður 

með góðu móti efast um að sama eigi við um fleira í goðafræðinni. Að því 

sögðu er ekki hlaupið að því að finna lykilinn að slíkri túlkun í einstökum 

atriðum. Sjálf hugmyndin breytir engu að síður nálguninni í veigamiklum 

atriðum. Í fyrsta lagi getur hugmyndin skýrt hvernig var hægt öldum saman, á 

stóru menningarsvæði, að halda utan um hið margbrotna kerfi sem 

goðsögurnar og heimsmynd þeirra endurspeglar – og sem líkist um margt 

goðsögum annarra indóevrópskra þjóða. „Handritið―, ef svo má segja, var 

alltaf á himninum og hélt því hugmyndunum og sögunum við svo lengi sem 

ekki kom rof í samfellu hefðarinnar. Í munnlegri hefð er þó alltaf svigrúm til 

nýsköpunar og endurtúlkunar, enda dylst engum að goðsögur gegna 

jafnframt hugmynda- og samfélagslegu hlutverki af mörgu tagi. Það er því 

varla um það að ræða að Snorri eða einhver hópur manna í kringum hann 

hafi búið til kerfi úr munnlegri óreiðu goðsagna eða jafnvel verið að skálda 

upp sögur úr litlu efni – eins og gagnrýnir fræðimenn hafa stundum látið sér 

detta í hug (sbr. Gísli Sigurðsson, 2002). Það er heldur ekki líklegt að menn 

hafi tekið hugmyndina úr grísk-rómverskri goðafræði og yfirfært hana á 

norræna goðafræði – þó að einhver áhrif þar á milli séu vel möguleg. Tengsl 

goðsagna heimsins við himinhvolfið eru svo sterk að það er óþarfi að stinga 

upp á því að norrænar goðsögur hafi ekki verið hluti af slíku kerfi fyrr en það 

barst til Norðurálfu með bókmenningu frá Miðjarðarhafi. Kerfið hefur að 

líkindum verið komið á löngu fyrir daga Snorra. Líkt og með aðra skipulega 

þekkingu má gera ráð fyrir að heildarskilningur á kerfinu hafi aðeins verið á 

færi lærdómsfólks í munnlegum fræðum, svo sem skálda, lögspekinga og 

seiðmanna, jafnvel goða og nánustu samstarfsmanna þeirra.  
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Hugmyndin um stjarnfræðilega vídd goðsagna byltir og forsendum fyrir 

umræðum um það hvers vegna hinar „heiðnu― goðsögur og hugmyndir hafi 

lifað svo lengi eftir opinbera kristnitöku. Sé himinhvolfið vettvangur goð-

sagnanna hafa þær verið jafn fastar í sessi og örnefnin á fjallahringnum í 

kringum sveitirnar. Þær hafa ekki nema að hluta til gegnt trúarlegu hlutverki 

(í formi helgihalds eins og okkur er gjarnt að ímynda okkur). Sögurnar má 

lesa sem blátt áfram lýsingu á því sem fyrir augu ber á björtu vetrarkvöldi, 

nákvæmlega eins og Gylfaginning segir frá. Þar sem við sjáum ekki nema 

stjörnur og órætt hvítt belti yfir himninum má hleypa ímyndunaraflinu á flug 

og breyta því í goðmögn og bústaði vætta, góðra jafnt sem illra eftir því sem 

fjær og neðar dregur. Slík heimsmynd hverfur ekki svo glatt úr hugum fólks 

við trúskipti, eins og sést best á því að stjörnukort fram á okkar daga hafa 

verið teiknuð með myndum úr hinni grísk-rómversku goðafræði (sbr. Snyder 

1984) sem hefur orðið ráðandi á Vesturlöndum með útbreiðslu bók-

menningar frá Miðjarðarhafi norður um Evrópu – ef frá er talin áðurnefnd 

tilraun Schillers og ýmissa fleiri sem hafa gengið mislangt í að „kristna― 

himinhvolfið (sbr. Kuperjanov, 2006). Hin „heiðna― heimsmynd lifði góðu 

lífi löngu eftir að hún hafði glatað hinni trúarlegu skírskotun sinni, ef til vill 

vegna þess að þekking á klassískri goðfræði var menntamönnum nauðsyn til 

að skilja forna texta jafnt sem myndlist samtíðar sinnar, ekki ósvipað því að 

dróttkvæði hafa verið merkingarlaus fyrir fólki sem ekki þekkti til norrænnar 

goðafræði. 

Jafnvel þótt grundvallarhugmyndin um stjarnvísi í eddum sé tekin góð og 

gild er eftir sem áður torsótt að rannsaka og komast að ótvíræðum 

niðurstöðum um hvernig hægt sé að láta kerfið ganga upp með himinhvolfið 

sem viðmið. Þar gegna tilgátur og kenningar þeirra Einars Pálssonar og 

Björns Jónssonar veigamiklu hlutverki en samanburður við rannsóknir á 

lifandi þekkingu fólks víða um heim á stjarnhimninum, þekkingu sem tjáð er 

með orðfæri goðsagna, ætti jafnframt að verða mikilsverður stuðningur á 

þeirri braut sem rannsóknir á norrænum goðsögnum geta nú sótt fram á. Og 

þó að brautin verði grýtt mun það létta fólki gönguna að með því að geta 

staðfest tenginguna á milli norrænna goðsagna og himinhvolfsins (sbr. 

Þjóðsögur Jóns Árnasonar) er hægt að hafna í heilu lagi flestum efasemdum og 

vangaveltum um hvort goðafræðin í Snorra Eddu byggi á fornri hefð eða 

lærðum uppspuna úr umhverfi Snorra Sturlusonar. Þá hefð sem Snorra Edda 

byggir á má líklega rekja eins langt aftur og hægt er að rekja skipulega hugsun 

manna um umhverfi sitt. Sú hefð hefur þá tekið breytingum, lagað sig að 

ólíkum tímum og hugmyndum í gegnum aldir og árþúsund en engu að síður 

haldið ákveðnum grundvallareinkennum – vegna þess að hún hefur alltaf 



860 Þjóðfræði Gísli Sigurðsson 

 

  

leitast við að skilja og útskýra sama himinhvolfið sem hefur haldið utan um 

hugmyndirnar á hverjum tíma. Hugmyndin um stjarnvísi í Eddum markar því 

nýjan upphafsreit fyrir rannsóknir á norrænni goðafræði, upphafsreit sem 

vandséð er hvernig hægt er að víkjast undan að stilla sér upp á öllu lengur. 
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brennivín. 

Sagnir af landpóstum í austurhéraði Vestur-
Skaftafellssýslu 

 
Júlíana Þóra Magnúsdóttir 

 

Eitt helsta einkenni sagna eru sterk tengsl þeirra við veruleikann og sögulega 

fortíð. Efni þeirra eru oft persónur sem við berum kennsl á sem hluta af 

samfélagi okkar, auk þess sem atburðir þeirra gefa sig gjarnan út fyrir að fjalla 

um raunverulega reynslu, annað hvort samtímamanna okkar eða fyrri 

kynslóða. Þessi tengsl sagna við sögulega fortíð og raunveruleika hafa gjarnan 

verið notuð til að greina þær frá öðru formi munnmælasagna, ævintýrinum, 

sem eru skáldlegar frásagnir sem gerast innan afstæðs og óraunverulegs 

heims (Grimm og Grimm, 1816/1976; Röhrich, 1991). Ólíkt ævintýrum er 

okkur ætlað að leggja trúnað á efni sagna; þær eru framsettar sem sögulegur 

sannleikur en ekki skáldskapur (Dégh, 2001; Oring, 2008). Rannsóknir hafa 

þó sýnt að hinn sanni kjarni sagnanna getur oft verið nokkuð vafasamur sé 

efni þeirra borið saman við opinberar ritaðar heimildir þar sem skemmtana-

gildi þeirra vegur gjarnan þyngra en sannleiksgildið (Hodne, 1973). Því hefur 

þeirri skoðun verið haldið fram, til að mynda af Tangherlini (1990), að í stað 

þess að tala um sagnir sem sagnfræðilegar sé þeim betur lýst sem 

söguvæddum frásögnum.  

Hvað sem segja má um gildi sagna fyrir rannsóknir á sögulegum 

atburðum fortíðarinnar, hafa þær ótvírætt gildi sem heimildir um viðhorf og 

gildi þess samfélagshóps sem deilir þeim. Eins og meðal annars Terry 

Gunnell hefur sýnt fram á, geta sagnir virkað sem nokkurskonar kortlagning 

æskilegrar og óæskilegrar hegðunar með því að leggja áherslu á siðferði og 

félagsleg gildi. Þær leggja til fordæmi sem ber að fylgja eða varast, samtímis 

því sem þær minna fólk á landamæri tíma og rúms í tilveru þess, spurninguna 

um líf og dauða, hverjir tilheyri samfélaginu og hverjir ekki, og líkamlega og 

andlega skiptingu á milli hins menningarlega og hins villta (Gunnell, 2005). 

Með sagnaskemmtuninni má því segja að samfélagsleg gildi séu efld, sam-

tímis því að hugmyndum og útskýringum er miðlað um ógnir við samfélagið, 



864 Þjóðfræði Júlíana Þóra Magnúsdóttir 

 

  

landamæri þess og æskilega og óæskilega hegðun manna og breytni innan 

þess.  

Í þeirri umfjöllun sem hér fer á eftir verða teknar til skoðunar sagnir sem 

sögumenn fæddir í austurhéraði Vestur-Skaftafellssýslu, nú Skaftárhreppi, 

segja um nokkra landpósta sína. Byggir umfjöllunin á hluta þess efnis sem ég 

rannsakaði í meistaraverkefni mínu í þjóðfræði við Háskóla Íslands frá árinu 

2008. Þar tók ég til skoðunar um 750 sagnir 102 sögumanna frá þessu héraði. 

Samanstendur sá hluti heimildanna sem hér verða ræddar annarsvegar af 

hljóðrituðum viðtölum Hallfreðar Arnar Eiríkssonar við fólk fætt á seinna 

skeiði 19. aldar, varðveittum á Segulbandasafni Stofnunar Árna Magnússonar 

í íslenskum fræðum (SÁM) og hinsvegar af sögnum sögðum í viðtölum 

Guðmundar Óla Sigurgeirssonar á árinu 2000 og höfundar á árinu 2006. Þó 

að sagnir af landpóstum séu í sjálfu sér ekki margar í þessum heimildum, ættu 

þær að geta gefið okkur nokkrar vísbendingar um viðhorf fólks til 

landpóstanna á því tímabili sem heimildirnar spanna. Í komandi umfjöllun 

verður einkum leitast við að varpa á ljósi á þau gildi sem þær endurspegla í 

gegnum þær afleiðingar sem hegðun og breytni póstanna í sögunum hefur 

fyrir þá sjálfa og samfélag þeirra. Þá verður enn fremur skoðað hvort greina 

megi einhverjar breytingar á stöðu landpósta í sagnahefðinni eftir aldri þeirra 

og tímabilum.  

Guðjón póstur 

Eins og sjá má af töflu 1 yfir þema þeirra sagna sem sögumenn frá 

austurhéraði Vestur-Skaftafellssýslu segja um landpósta sína, er tíðast sagt frá 

slysförum þeirra á 19. öldinni. Eiga þessar sagnir það sameiginlegt að minna 

fólk á þær hættur sem steðjuðu að landpóstunum á þessum tíma, þegar þeir 

þurftu að fara langar vegalengdir yfir öræfi og óbrúuð vatnsföll. Þeir 

landpóstar sem við sögu koma í þessum fimm sögnum eru þó aðeins tveir, 

þeir Kristófer Þorvarðsson og Guðjón Jónsson, sem báðir eiga það 

sameiginlegt að hafa drukknað í ám í héraðinu á seinna skeiði 19. aldar. 

Fjórar þessara slysfarasagna eru hljóðritaðar af Hallfreði Erni á árunum 

1966-1970 eftir sögumönnum fæddum á 19. öld, nú varðveittar á Segul-

bandasafni Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum (SÁM 86/833 

EF; 89/1721 EF; 90/2309 EF; 90/2336 EF). Ein þeirra er síðan sögð af 

viðmælanda Guðmundar Óla Sigurgeirssonar á árinu 2000 og fjallar hún um 

drukknun áður nefnds Guðjóns Jónssonar. Ber þessi sögn frá árinu 2000 

vott um að slíkar slysfarasagnir gátu lifað löngu lífi í staðbundinni 
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þjóðsagnahefð. Á Guðjón póstur þó líklega langlífi sitt í þjóðsagnahefðinni 

því að þakka að menn töldu sig verða vara við hann framliðinn á þeim 

slóðum sem hann lést á, ólíkt starfsbróður hans Kristófer, sem ekki virðist 

hafa valdið mönnum ónæði eftir dauða sinn. 

  

Tafla 1. Efnistök og sögutími sagna um landpósta í austurhéraði V.-

Skaftafellssýslu 

Efni 19. aldar landpóstar 20. aldar landpóstar 

Slysfarir 5  

Sakamál 1  

Afrek/ atgervi 2  

Villur/ slarkferðir  1 

Brennivín  2 

Myrkfælni/ draugatrú   3 

 

Það sem er ólíkt með eldri sögnum af Guðjóni pósti og þeirri sögn sem 

hljóðrituð var árið 2000 er hið misjafna vægi sem dulræna reynsla fólks af 

honum fær. Á meðan hún er kjarni sagnarinnar sem viðmælandi Guðmundar 

Óla, sem fæddur eru á 3. áratug 20. aldar, segir, er hún nánast aukaatriði í 

eldri sögn sem er sögð 1966 af sögumanni fæddum 1871. Eru sagnirnar 

svohljóðandi:  

 

Sögn hljóðrituð 1966: 
Það var póstur þessi sem að Guðjón hét. Hann var póstur, ég man nú ekki á 
hvaða svæði nema það hefur að minnsta kosti ekki verið minna en utan frá Odda 
og austur að Prestbakka á Síðu. Og hann varð alltaf að fara yfir þetta svokallaða 
Eldvatn, sem heitir það, og rennur á bak við túnin á Hnausum og Feðgum sem 
að voru stórbændur þar í sveit, á þeim jörðum. Og Guðjón kom einhvern tíma 
og var heldur aðvaraður með að fara ekki yfir vatnið fyrir austan Hnausa. Þar var 
auðvitað einu sinni vað og var nefnt Bjarnavað. En svo hafði hann nú einu sinni 
komið sem oftar og fór þar yfir, eða ætlaði þar yfir og drukknaði þá í vatninu. Og 
það var sagt frá því, að maður sem stóð úti á Rofabæ, hefði séð hann hlaupa, í 
tunglsljósi og litlum snjó, koma hlaupandi einhverstaðar að og stefndi á Sandasel 
því þá var þar held ég póstafgreiðsla og þangað þótti leiðin liggja. En eiginlega 
var það aldrei talið að yrði vart við að hann hefði gert neitt af sér, þessi maður 
eða sveimurinn hans (SÁM 86/833 EF). 
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Sögn hljóðrituð 2000:  
Vestan við Eldvatnsbrúna kemur hrauntangi fram í ána og þar vestan við var 
hólmi. Út í þennan hólma var ýtt garði- sér enn móta fyrir því- og þarna var 
Bjarnavaðið, farið var yfir hólmann. [...] Þarna fórst pósturinn, Guðjón póstur, 
það var 1868 að mig minnir, bæði maður og hestur hurfu þarna í hyldýpi.[...] 
Óhemju mikið var leitað að póstinum en hvorki fannst maður né hestur. Í 
póstbókinni er sagt að hesturinn hafi fundist, en það er ekki rétt, því Stefán, sem 
var fyrst með föður mínum hérna eftir að faðir minn fór að búa hér, var þá 
ungur maður, og var einn af þeim sem tók þátt í leitinni og vissi það að hesturinn 
fannst aldrei heldur. Jafnvel var talið að vatn hafi sogast þarna niður, þetta var 
svo nærri brúninni á fossinum, og hefðu bæði maður og hestur festst þarna í 
einhverri hraunsprungu, þannig að þeir fundust aldrei. Pósturinn þótti nú oft 
vera eitthvað á ferðinni eins og var nú oft með þessa sem fórust voveiflega- það 
var víðar en í Skagafirðinum sem þótti verða vart við þá sem fórust í svona 
vötnum, og þótti bara ekkert gott að fara þarna í dimmu fyrst á eftir. Þegar þetta 
gerðist átti Sæmundur nokkur Jónsson heima á Strönd. Hann var lengi blindur og 
var nefndur Sæmundur blindi, varð blindur á nokkuð góðum aldri, en þegar þetta 
gerðist var hann á besta aldri og þekkti Guðjón póst mjög vel, hefur örugglega 
fylgt honum yfir Kúðafljótið. [...] 
Guðjón fórst um haust. Svo var það veturinn eftir að Sæmundur var að fara til 
útvers. [...] Sæmundur fór austur á Koteyjarbæi að kveðja. Og svo dregst nú að 
hann komi heim, hann lendir í að spila þarna á einum bænum og það er langt 
liðið á vöku þegar hann fer af stað út að Strönd.[...] Þegar hann er að koma að 
hesthúsinu þá kemur maður frá Efri-Ey og stefnir nokkuð beina leið þangað sem 
Sæmundur er. Svo hann tekur fyrir að hann bíður undir hesthúsgaflhlaðinu að sjá 
hver þetta væri. Komumaður er nú ótrúlega fljótur í ferðum og með hattinn aftur 
á hnakka og blakti frá honum kápan. Leit komumaður við Sæmundi um leið og 
hann renndi framhjá- það var líkast og hann væri á skíðum- og þá sér Sæmundur 
að þetta er Guðjón sálugi póstur. Sæmundur stóð eins og negldur í sömu sporum 
og horfði á eftir honum og var hann kominn út undir túngarðana á Söndum 
þegar hann hvarf Sæmundi alveg því það var birta af tungli þó að það væri 
skýjað.  
Svo fer Sæmundur heim og þegar hann kemur inn í ganginn þá leggur ljósglætu í 
gegnum rifu á baðstofuhurðinni. [...] En þegar Sæmundur kemur í glætuna þar 
sem ljósið lagði út um rifuna þá finnst honum ætla að líða yfir sig svo hann tekur 
fyrir að fara fram í dimmuna aftur til að jafna sig. Slapp hann við yfirlið en var 
náfölur þegar hann kom inn. Sæmundi hefur sennilega ekki þótt rétt nógu 
notalegt að horfast í augu við þann framliðna þarna undir hesthúsinu. En á 
Söndum urðu heilmikil læti þessa nótt, eins og dregið væri hart húðaskinn eftir 
þekjunni. 
 

Samkvæmt kenningu finnska fræðimannsins Pentikäinen eru það öðru 

fremur þeir einstaklingar sem farast voveifinlega sem rammast kveður að í 

þjóðtrúarhefð. Rekur hann þetta til þess, að ólíkt þeim sem deyja af 
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náttúrulegum orsökum í faðmi fjölskyldunnar skorti hina voveifinlega dánu 

oft viðeigandi meðhöndlun eftir dauðann og verði þar af leiðandi nokkurs-

konar ,,dauðir án stöðu― og því ósáttir við hlutskipti sitt (Pentikäinen, 1989). 

Fellur Guðjón póstur nokkuð vel að þessari greiningu, þar sem lík hans 

finnst ekki heldur hverfur það að eilífu í hraunsprungu í Eldvatninu í stað 

þess að hljóta viðeigandi greftrun í kirkjugarði. Við þetta má síðan bæta að 

Guðjón virðist ekki hafa verið heimamaður í héraðinu, heldur aðkomu-

maður, búsettur á Barði í Reykjavík (Helgi Valtýsson, 1942). Kann þetta bæði 

að hafa aukið nokkuð beyg heimamanna af honum og stuðlað að ríkulegri 

sagnamyndun, þar sem ekki þurfti að taka tillit til ættingja þegar sagðar voru 

sögur af afturgöngu hans heima í héraði. Öðru fremur undirstrika þó 

sagnirnar af Guðjóni pósti þær áhyggjur sem menn höfðu af varanlegri 

nærveru þessa voveifinlega dána og ,,heimilislausa― utanbyggðarpósts í 

austurhéraði Vestur-Skaftafellssýslu. 

Eldri sögnin af dauðdaga Guðjóns póst lýsir ekki aðeins þeirri ógn sem 

voveifinlega dánir menn sköpuðu við samfélag hinna lifandi, heldur felur hún 

einnig í sér nokkurn áfellisdóm yfir póstinum sáluga. Sögumaður sagnarinnar 

laumar inn í hana athugasemd sem gerir Guðjón sjálfan ábyrgan fyrir óförum 

sínum, hann ,,var heldur aðvaraður með að fara ekki yfir vatnið fyrir austan 

Hnausa― en ,,fór þar yfir, eða ætlaði að fara þar yfir og drukknaði þá í 

vatninu―. Sögnin er því einnig dæmisögn sem hefur fordæmisgefandi boð-

skap að færa um víti til að varast, í þessu tilfelli hættuna sem fylgir því að 

hundsa ráðleggingar kunnugri manna. Hún undirstrikar enn fremur þá kröfu 

fólks til landpósta sinna að þeir séu góðir og varkárir ferðamenn sem ekki 

taki óþarfa áhættu á leið sinni með efnisleg sem tilfinningaleg verðmæti 

manna. Þó er það athyglisvert, að jafnvel í dauðanum reynir pósturinn að 

uppfylla að nokkru leyti kröfu fólksins um áreiðanleika, þar sem hann sést 

mæta framliðinn á áfangastað í póstafgreiðsluna í Sandaseli.  

Guðmundur Eyjólfsson austanpóstur 

Sagnir sem skýra frá atgervi landpósta eða afrekum eru aðeins tvær, báðar 

hljóðritaðar 1967 eftir sama sögumanni, fæddum 1884 (SÁM 89/1736 EF). 

Þessar sagnir eiga það sameiginlegt að varpa nokkrum hetjuljóma á 

söguhetjur sínar, austanpóstana Gísla Gíslason og Guðmund Eyjólfsson, sem 

sögumaður segir báða hafa verið afburða krafta- og dugnaðarmenn. Auk 

þess tekur sögumaðurinn það sérstaklega fram að í póstferðir austur hafi 

helst ekki ráðist nema ötullegir og duglegir menn. Í beinu framhaldi af þessari 
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fullyrðingu sögumannsins kemur síðan sögnin um Guðmund Eyjólfsson frá 

Grímsstöðum í Meðallandi, og er hún svohljóðandi: 

  
Guðmundur Eyjólfsson á Grímsstöðum, ég man eftir honum, hann dó þegar ég 
var að verða fullorðinn maður. Hann var austanpóstur um tíma. Það er nú skráð 
um hann í Söguþætti landpóstanna. Hann var sterkur maður og duglegur. Sagt er 
að einu sinni hafi hann - það var hvalreki á Meðallandsfjörum, austurfjörum sem 
kallaðar voru, og nokkuð langt til bæja. Og það er sagt að hann hafi borið sinn 
skurðarhlut af hvalnum, líklega tólf fjórðunga að sagt var, borið það á öxlinni í 
snæri og heim til sín. Og ekki orðið neitt um og gat talað fullum fetum við 
samferðamennina á leiðinni og sagt þeim ýmislegt. Guðmundur var 
viðræðugóður og mjög fróður og skemmtilegur maður. Og það er sagt að það 
hafi runnið upp úr honum fróðleikurinn þótt hann væri með þessa tólf fjórðunga 
á öxlinni. Samt hafi það verið seinasta kaflan, að þá tók hann af sér annan 
vettlinginn og setti undir snærið á öxlinni, sjálfsagt þá farin að finna eitthvað til. 
Hann var afburðahraustur maður, Guðmundur. Og hann var austanpóstur alla 
leið austur á Eskifjörð á tímabili, frá Prestbakka eða Kirkjubæjarklaustri (SÁM 
89/1736 EF). 

 

Þar sem þessi sögn um atgervi Guðmundar Eyjólfssonar austanpósts 

kemur í beinu framhaldi af fullyrðingu sögumanns um nauðsynlegan dugnað 

austanpóstanna, eins og áður var sagt, má skilja hana sem nokkurskonar 

áréttingu eða dæmisögu til stuðnings henni. Tilgangur sögunnar er því að 

undirstrika fyrir áheyrandanum þá mannkosti sem vænta mætti af 

austanpóstum samhliða því að miðla virðingu sögumannsins fyrir þeim. Sem 

fyrirmynd birtist Guðmundur póstur sem nokkurskonar holdgervingur 

karlmennskunnar í sögninni, hann er ,,sterkur maður og duglegur― ,,afburða-

hraustur― og er austanpóstur ,,alla leið austur á Eskifjörð― en er auk þess 

,,viðræðugóður og mjög fróður og skemmtilegur maður―. Endurspeglar 

síðastnefnda athugasemdin enn fremur að nokkru leyti félagslegt gildi 

landpósta í hina strjálbýla samfélagi austurhéraðs Vestur-Skaftafellssýslu á 19. 

öldinni. Í þessu samfélagi sem var rækilega aðskilið frá öðrum byggðarlögum 

með jökulám og eyðisöndum voru landpóstarnir óhjákvæmilega glugginn til 

umheimsins. Þess má enn fremur geta að í þeim heimildum sem teknar voru 

til skoðunar í tengslum við áður nefnt MA verkefni, reyndust sagnir af 

sögulegum slarkferðum manna vera eitt vinsælasta frásagnaefnið (Júlíana 

Magnúsdóttir, 2008). Í austurhéraði Vestur-Skaftafellssýslu voru landpóstar 

vissulega konungar þessara slarkferða og því betur í stakk búnir en flestir 

aðrir til þess að skemmta mönnum með frásögnum af ævintýrum sínum. 
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Loftur póstur 

Í þeim sögnum sem fara af 20. aldar landpóstum kveður við nokkurn nýjan 

tón sem ekki er að finna í sögnum af eldri póstum. Eins og sjá má á töflu 1 

hér að framan, eru efnistök þeirra sagna sem fara af starfandi landpóstum á 

20. öld einkum brennivínsdrykkja og myrkfælni. Þetta bendir óhjákvæmilega 

til þess að virðing manna fyrir landpóstunum hafi dalað nokkuð í austur-

héraði Vestur-Skaftafellssýslu í kjölfar bættra samgangna og styttingu 

póstleiða á öldinni sem leið. Árið 1918 styttist suðurpóstleiðin frá Odda að 

Garðsauka og um 1930 var leiðinni skipt við Vík í Mýrdal (Helgi Valtýsson, 

1942). Elsta sögnin sem fjallar um brennivínsdrykkju er sögn sem hljóðrituð 

er árið 1966 eftir sögumanni fæddum 1886 og fjallar um Loft nokkurn, sem 

var sunnanpóstur meðal annars á því tímabili sem póstleiðin lá að 

Garðsauka:  

 

Hann var póstur hér sunnan lands, frá Kirkjubæjarklaustri og alla leið út á 
Garðsauka. Hann sem oftar var í póstferð, og fór syðri leiðina yfir Mýrdalssand. 
Úr Álftaveri og út yfir. Var með nokkrum mönnum með sér, ég ætla ekki að vera 
að greina þá neitt. Og honum þótti gott í staupinu. Þeir veita honum dálítið á 
leiðinni út yfir Mýrdalssand, svo hann verður bara svona sætkenndur maðurinn, 
ekki öðruvísi, því hann passaði sig alltaf á því. En svo þegar þessir 
samfylgdarmenn hans, ég veit ekki hverjir þeir voru, komu til Víkur, þá láta þeir 
yfirvaldið vita það. Sýslumanninn Gísla Sveinsson. Að hann væri drukkinn, 
pósturinn. Hann var það þó helst ekki. Já, svo þá, jú, sýslumaður gerir það að 
kalla Loft, póstinn, upp á skrifstofu til sín og segir honum þetta, að hann hafi 
drukkið vín. Já, það gerði ég, segir Loftur. Þeir höfðu að koma því í mig, eins og 
ég er fráleitur því. Var náttúrlega ekki mikið drukkinn en hann segir þetta. Já, það 
er nú það, segir sýslumaður. Já en þú gerir þetta nú aldrei oftar. Nei, hann lofaði 
því hátíðlega að gera það aldrei oftar. Þá sleppum við því nú í þetta sinn. 
Náttúrulega var það aldrei alvara hjá sýslumanni að ætla að gera honum neitt. En 
hann lofaði því svo hátíðlega að gera þetta aldrei oftar. En hann var talsvert fyrir 
vín kallinn, en í póstferðum, þá notaði hann það ekki neitt. Og það var náttúrlega 
landi (SÁM 85/251 EF). 

 

Þrátt fyrir að samúð sögumannsins í þessari sögn liggi að nokkru leyti hjá 

landpóstinum sem verður fyrir þeirri ógæfu að vera fylltur af samferða-

mönnum sínum og síðan kærður fyrir sýslumanni af þeim, felur hún líka í sér 

nokkurn áfellisdóm yfir brennivínsneyslu landpósta almennt. Ýmsar athuga-

semdir sögumannsins sem reyna að minnka sekt póstsins í málinu gefa til 

kynna að brennivínsdrykkja pósta hafi verið talið nokkuð alvarlegt mál á 
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þessum tíma, sem er skiljanlegt í ljósi þess að áfengisneysla í póstferðum 

hefur ekki aðeins verið ógn við líf og heilsu póstsins heldur einnig þau 

efnislegu verðmæti sem hann bar ábyrgð á. Loftur póstur sleppur hinsvegar 

með skrekkinn þar sem hann ,,verður bara svona sætkenndur― og ,,helst 

ekki― drukkinn, lofar að ,,gera það aldrei oftar― og þrátt fyrir að vera talsvert 

fyrir vín, ,,þá notaði hann það ekki neitt― í póstferðum undir venjulegum 

kringumstæðum. Áfengisneysla landpóstsins er því undantekning frá 

reglunni, sýnir víti til að varast með því að skýra frá einu afmörkuðu tilfelli 

þar sem röng hegðun átti sér stað. Í stuttu máli undirstrikar sögnin þá kröfu 

samfélagsins að landpóstarnir séu allsgáðir í ferðum sínum með verðmæti 

manna án þess þó að höggva of nærri æru þess landpósts og samtímamanns 

sögumannsins sem í hlut á.  

,,Myrkfælni pósturinn― 

 Um miðbik 20. aldar varð sú breyting á í austurhéraði Vestur-Skaftafellssýslu 

að bílar tóku við af hestum sem almenn samgöngutæki í héraðinu með þeim 

afleiðingum að hinir eiginlegu landpóstar heyrðu sögunni til. Árið 1936 tóku 

póstbílar að flytja póst austur að Kirkjubæjarklaustri þegar fært var, en hestar 

munu hafa verið notaðir eitthvað áfram við dreifingu póstsins um héraðið 

(Elín Anna Valdimarsdóttir, 2004). Þrjár sagnir sem koma frá sögumönnum 

fæddum á 3. og 4. áratug 20. aldar fjalla um ónafngreindan landpóst1 um 

miðbik 20. aldar sem var einn sá síðasti sem ferðaðist um austurhérað 

Vestur-Skaftafellssýslu á hesti. Þessar sagnir eru allar sagðar í viðtölum 

höfundar og Guðmundar Óla Sigurgeirssonar á árunum 2000 og 2006. Efni 

þeirra er nokkuð samhljóða, en þær skýra allar frá tilvikum þar sem pósturinn 

telur sig hafa upplifað reimleika á ferðum sínum en reynist síðan aðeins hafa 

orðið fórnarlamb eigin myrkfælni. Ein þessara sagna, hljóðrituð af höfundi 

árið 2006, er svohljóðandi:  

 

Einu sinni kom hann hingað um vetrarkvöld, þá var svolítil snjóföl og svoleiðis. 
Kemur hann hingað alveg skelfingu lostinn. Þá var hann búinn að vera lengi fyrir 
sunnan Eggjar og einhver draugur hélt fyrir honum hestinum. Hesturinn komst 
bara ekki spor áfram, hvernig sem hann gerði. Hann var heillengi þarna og var 
alveg fölur þegar hann kom. Hann var svolítið í því, hann fór aldrei þarna um án 
þess að vera svolítið vel í því, því hann var svo myrkfælinn. Já, já, svo bara fer 

                                                
 1 Sökum nálægðar þessa pósts við samtíma okkar hefur verið valið að nafngreina hann 

ekki. 
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hann sína leið þegar hann er búinn að jafna sig. Maðurinn minn átti leið um á bíl 
þarna daginn eftir, það var svolítil snjóföl. Þá sér hann að það er þvílíkt traðk 
eftir hest við svona eins og hálfs meters hátt rof. Hesturinn komst ekki yfir rofið 
þegar karlinn álpaðist út af götunni. [...] Það voru nú meiri sögurnar sem hann 
gat sagt af sinni lífsreynslu úr þessum póstferðum. 

 

Óhætt er að segja að þessi sögn endurspegli mun neikvæðara viðhorf í 

garð landpósta en áður hefur komið fram. Í stað ímynd karlmennsku, 

hugrekkis og líkamlegs atgervis sem fyrir augu bar í sögninni af 19. aldar 

landpóstinum Guðmundi Eyjólfssyni hér að framan, bregður hér fyrir mynd 

af myrkfælnum manni sem þarf að drekka í sig kjark til að sinna starfi sínu og 

segir ævintýralegar sögur af lífsreynslu sinni úr póstferðunum. Ber síðasta 

athugasemd sögumannsins: ,,Það voru nú meiri sögurnar sem hann sagði af 

lífsreynslu sinni úr þessum póstferðum― þess enn fremur vitni, að mönnum 

hafi verið nokkuð skemmt yfir reynslusögum hans en um leið lagt fremur 

takmarkaðan trúnað á þær. Ólíkt sögninni af Lofti pósti hér að framan, fellur 

þó enginn sérstakur dómur yfir hegðun þessa pósts, það er myrkfælni hans 

og drykkju, né hefur hún sérstakar afleiðingar fyrir hann sjálfan eða samfélag 

hans.  

Sagnir, hlutverk og samfélag 

Sagnir af Guðjóni pósti minna fólk á þær hættur sem stöfuðu af ferðalöngum 

á meðan vatnsföll voru óbrúuð og enginn vissa var fyrir því að landpóstar og 

aðrir ferðamenn kæmust á leiðarenda. Guðjón póstur hverfur að eilífu í 

Eldvatnið að talið er, og finnst aldrei, og er hann því gott dæmi um tilfelli þar 

sem ,,fátt segi af einum― í slíkum ferðum. Óvissan um örlög Guðjóns skapar 

rými fyrir vangaveltur og útskýringar í formi sagna, þar sem fyllt er upp í þær 

eyður sem myndast í þekkingu almennings á atburðarrásinni. Samtímis 

kortleggur eldri sögnin óæskilega og ógætilega hegðun á ferðalögum um 

ókunnug svæði. Hún endurspeglar því kröfu fólks um aðgætni manna og 

varúð í slíkum ferðum með því að skýra frá tilfelli þar sem aðgætni var ekki 

viðhöfð með neikvæðum afleiðingum. Helstu breytingarnar sem merkja má 

af eldri og yngri sögnum af dauðdaga Guðjóns pósts eru þó þær, að á meðan 

sú eldri endurspeglar öðru fremur hættuna sem steðjaði að Guðjóni pósti 

persónulega, endurspeglar sú yngri fremur hættuna sem samfélagi héraðsins 

stafaði af honum eftir dauða hans. Í þessari yngri sögn er ásökunin um 

ógætni póstsins og ábyrgð hans á eigin örlögum horfin og áherslan fremur 
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lögð á drama þeirrar dulrænu reynslu sem menn urðu fyrir af hans völdum. 

Hún miðlar því fyrst og fremst hugmyndum um þær ógnir sem samfélaginu 

stafar af voveifinlega dánum mönnum sem ekki hafa hlotið viðeigandi 

meðhöndlun eftir andlát sitt.  

Sögnin af Guðmundi Eyjólfssyni austanpósti miðlar fyrst og fremst 

virðingu fyrir karlmennsku og hreysti landpósta og viðurkenningu á 

félagslegu hlutverki þeirra fyrir samfélagið. Um leið kortleggur sögnin þá 

eiginleika sem æskilegt er talið að landpóstar búi yfir með lýsingum á karl-

mennsku, atgervi og fróðleik Guðmundar. Bendir hið síðastnefnda enn 

fremur til þess að samtímamenn hans hafi kunnað vel að meta frásagnir 

hans. Sérstaka athygli vekur hversu ólíka virðingu menn virðast bera fyrir 

frásögnum Guðmundar, sem teljast til skemmtilegs fróðleiks á 19. öldinni, og 

frásögnum starfsbróður hans, ,,myrkfælna póstsins― um miðbik 20. aldar sem 

menn virðast leggja lítinn trúnað á. Þetta bendir til þess að frásagnir land-

póstanna sjálfra af ferðum sínum hafi tapað nokkuð af gildi sínu í samfélagi 

þeirra í kjölfar bættra samgangna og minnkun póstumdæma á öldinni sem 

leið.  

Sögnin af hrösun Lofts pósts miðlar áhyggjum manna af áreiðanleika 

landpósta með því að tilgreina eitt tilvik þar sem óæskileg og óábyrg hegðun 

átti sér stað með þeim afleiðingum að viðkomandi landpóstur þurfti að svara 

til saka hjá yfirvöldum. Sú staðreynd að sögumaður reynir að draga úr sekt 

póstsins í málinu og hefur samúð með honum, bendir þó til þess, að þrátt 

fyrir að vera þekktur fyrir áfengisneyslu í frítíma sínum, hafi hann notið 

talsverðrar virðingar í starfi sínu. Má segja að sekt póstsins sé að vissu leyti 

varpað yfir á samferðamenn hans sem gerast svo ómerkilegir að veita honum 

vín á leiðinni og kæra hann síðan fyrir sýslumanni að leiðarlokum. Hinsvegar 

er það athyglisvert, að ekki er reynt að bera blak af hinum ,,myrkfælna pósti― 

um miðbik 20. aldar með því að skella hluta ábyrgðarinnar á fjandsamlega 

ferðafélaga, heldur virðist hún talin stafa af innri ótta eða myrkfælni hans 

sjálfs. Þá skilur enn fremur á milli sagnanna af drykkju landpóstanna þegar 

kemur að afleiðingunum. Á meðan hrösun póstsins í eldri sögninni hefur 

skilgreindar afleiðingar er ekki getið um eftirköst drykkjunnar í þeirri yngri.  

Sagnirnar fimm sem hér hafa verið ræddar, gefa okkur allar nokkrar 

upplýsingar um viðhorf fólks til landpósta á þeim tíma sem þær voru sagðar 

og gildi þeirra fyrir samfélagið sem þeir þjónuðu. Á þeim er þó nokkur 

blæbrigðamunur eftir þeim tímabilum sem þær tilheyra. Þannig endurspegla 

eldri sagnir af landpóstum mun ríkari virðingu manna fyrir póstunum og 

hlutverki þeirra í samfélaginu en þær yngri. Það sem enn fremur skilur á milli 

hinna eldri og yngri sagna er ólíkt vægi siðaboðskaps þeirra. Eldri sagnir af 
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landpóstum í austurhéraði Vestur-Skaftafellssýslu mynda ákveðinn vegvísir 

fyrir aðra sem kjósa sér þetta hættulega starf með því að undirstrika þá kosti 

sem æskilegt var að póstar byggju yfir og þau víti sem þeir þurftu að varast. Í 

þessum sögnum birtast okkur tengsl á milli rangrar breytni og afleiðinga, sem 

ekki eru að sjá í yngri sögnunum. Liggur munurinn líklega öðru fremur í 

samfélagi sögumannanna og ólíkri stöðu landpóstanna innan þess. Í tíð þeirra 

sögumanna sem fæddir voru á 19. öldinni höfðu landpóstar enn hlutverki að 

gegna og þörfnuðust því aðhalds frá því samfélagi sem þeir þjónuðu. Í 

samfélagi og samtíma sögumanna um aldamótin 2000 eru þeir hinsvegar 

söguleg fyrirbrigði ásamt þörfinni fyrir fordæmisgefandi niðurstöðum í 

frásögnum af þeim.  
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Að innbyrða útrásina 
 

Kristinn Schram  

 

Útrás. Hrun. Þetta eru stór orð sem hafa mikla og margvíslega þýðingu fyrir 

Íslendinga um þessar mundir. Félags- og efnahagslegar breytingar og 

hamfarir eins og við höfum upplifað á liðnu ári hafa að sjálfsögðu mikil áhrif 

á sjálfsmyndir þjóða og ímynd þeirra. En ímyndir eru ekki aðeins afleiðing 

slíkra atburða heldur einnig hluti af orsökum þeirra.  Að baki útrásinni og 

hruninu liggja mörg hreyfiöfl en eitt þeirra er þjóðfræðilegs eðlis og snýr 

meðal annars að notkun hefða og ímynda af hinu framandi norðri sem hefur 

að nokkru leyti einkennt umsvif Íslendinga á erlendum vettvangi. Þótt 

Íslendingar sé í raun lítt kunnir utan landsteinanna mæta þeir víða baksviði 

sögulegra ímynda og fjölmiðlaumfjöllunar af menningarlegum jafnt sem 

efnahagslegum ævintýrum og óförum. Nefna má kvikmyndir, myndlist og 

tónlist, en einnig fréttir af djörfum viðskiptaumsvifum og hruni hins of-

hlaðna íslenska bankakerfis. Rannsóknir á meðal fólks í hringiðu þessara 

atburða, listamanna, viðskiptafólks (eða útrásarvíkinga) og námsmanna 

erlendis, veitir innsýn í þá mannlegu reynslu og þjóðfræði sem tengist 

samfélagsbreytingum. Írónísk iðkun íslenskra hefða, svo sem matarhefða, er 

þýðingarmikill hluti þessara þverþjóðlegu samskipta. Hér verður þessi 

leikræna framandgerving þjóðar könnuð, sem og hugmyndin um íróníska 

sjálfsmynd, í ljósi hversdagslegrar valdabaráttu og íroníu. Fyrst verður litið til 

sögulegra ímynda norðursins, þá birtingamynda í samtímanum (t.d. í 

kvikmyndum og ljósmyndum) og loks til vettvangsrannsókna greinar-

höfundar á Íslendingum erlendis.1 

Þetta er ekki síður áhugavert viðfangsefni nú í okkar eftirútrásar-ástandi 

þegar við teljum okkur mörg finna allrækilega fyrir áhrifamætti þjóðar-

ímyndar. Það er svo sem ekkert nýtt að sú mynd sem dregin er upp af 

þjóðum í fjölmiðlum hafi áhrif á þverþjóðleg samskipti og þá menningu sem 

                                                
1  Vettvangsrannsóknirnar voru gerðar á árunum 2004 – 2008 í samstarfi við Kötlu 

Kjartansdóttur þjóðfræðing. Þær fóru fram í borgum Norður-Evrópu þar sem Íslendingar 
höfðu haft nokkur umsvif s.s. London, Glasgow, Edinborg, Kaupmannahöfn, Berlín og 
Helsinki.  
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býr í tvíræðu rými sem útlendingurinn finnur sig í: því menningarlega ástandi 

að vera „erlendis―. Í aðdraganda hrunsins, sem einkenndist að miklu leyti af 

hnattvæddri nýfrjálshyggju voru íslenskar ímyndir og ekki síst matarhefðir oft 

miðlægar eins og rannsóknirnar sýna. Til að lýsa þessari menningarlegu iðkun 

notast ég við hugtakið borealismi eða norðurvæðing. Hugtakið á uppruna sinn 

í hinu latneska borealis (norður) og er hliðstætt hugtaki Edward Said orientalism 

sem vísar til þekkingafræðilegrar aðgreiningar austurs og vesturs (1979). 

Rannsókn hans leitast við, líkt og mínar rannsóknir, að draga meðal annars 

fram fyriframgefnar forsendur og valdasamskipti.  

Að rannsaka ímyndir Íslands felst að mörgu leyti í því að greina 

valdasamskipti jaðars og miðju. Slík greining leiðir í ljós hvikulan atbeina 

fólks á jaðri valdaformgerðar og þörfinni á að lýsa og skilgreina sjálfu sér. 

Enn fremur kann það að vera erfitt að greina í sundur þær ímyndir sem 

birtast okkur í fjölmiðlum nútímans frá öllum þeim sögulegum ímyndum 

norðursins sem safnast hafa saman um árþúsundin. Hugtakið felur í sér ótal 

öfga og tvíræðni en lýsir þó oft tveimur gagnstæðum hugmyndum sem hafa 

endurtekið sig frá grárri forneskju og fram á okkar daga. ―Norðrið er annars 

vegar heimur myrkurs og hallæris; hlið helvítis en hins vegar staður 

nægjusamrar gleði þar sem dyggðugt fólk býr bak við norðanvindinn‖ 

(Davidson, 2005, bls. 21). Frá villimannslegu víti til upplýstrar staðleysu; frá 

því siðmenntaða til hins villta sveiflast pendúllinn. Fræðimenn hafa engu að 

síður greint mynstur og formgerð í sögulegri framvindu. Á tímum Grikkja- 

og Rómaveldis, og innan Rómverks-kaþólsku kirkjunnar, var norðrið oft 

tengt villimennsku en suðrið vöggu siðmenningar. Við Siðaskipti urðu 

nokkur endaskipti á þessu og á tímum Upplýsingarinnar sáu margir ljós 

skynsemi og framfara skína skærast í norðri.2  

Frá landnámstíð og jafnvel fyrr, tengdu menn framandi siði og frumstæða 

við eyjuna í norðri eða Ultima Thule eins og hún var kölluð um 140 f.Kr. Oft 

voru þessir framandi siðir sérstaklega tengdir mataræði. Svo virðist jafnvel 

hafa verið á öðrum Norðurlöndum þar sem Íslendingar, ekki löngu eftir 

landnám, urðu að háði og spotti fyrir feitt mataræði sitt og voru kallaðir 

mörlandar. Dæmi um þetta má sjá í hinni þrettándu aldar Morkinskinnu en 

þar fellur hinn mælski en grófgerði Sneglu Halli úr náðinni hjá 

Noregskonungi.  Í stað þess að sitja veislur með konungi og hafa ofan af fyrir 

                                                
2  Sjá ítarlega umfjöllun um birtingarmyndir norðursins í (2008) Images of the North. Studia 

Imagologica. Amsterdam: Rodopi. og í væntanlegri bók ÍNOR 2010 (sjá einnig vefsíðu 
verkefnisins: www.inor.is)  
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honum með kveðskap hefur Halli gleymt sér í grautaráti (Ármann Jakobsson, 

2008). 

 
Mynd 1. Grafíkmynd eftir lýsingu á Reykjahverfi úr ferð C .G. Zorgdrager 

1699 

Sú frumstæða matarímynd Íslendinga sem hér er lýst var einnig 

sérstaklega tengd sérstæðu náttúrfari eins og sést í grafískri lýsingu á ferð 

hollenska skipstjórans C. G. Zorgdrager til landsins 1699. Þar ber til dæmis 

fyrir augu hin einkennilegasta matseld en svo virðist sem lambahryggur sé 

soðinn í gjósandi goshver. Segja má að þessari ímynd hafi verið haldið uppi á 

fram á þennan dag meðal annars í bókum, ljósmyndum og kvikmyndum. 

Víða má sjá dæmi sem einblína og hagræða ímyndum af fólki í miðri ögrandi 

og norðlægri náttúru, sem úfið og hrjóstrugt íslenskt landslag er fulltrúi fyrir. 

Þetta er þó í mótsögn við þá fíngerðu fagurfræði og göfugu túlkun á íslenskri 

náttúru á seinni hluta nítjándu og fyrri hluta tuttugustu aldar. Algengur þáttur 

í framleiðslu þessara ímynda í dag er írónísk áhersla á sérkennilegt og jafnvel 

harðgert fólk í hinum dreifðu byggðum, svo og hina hrjóstrugu náttúru sem 

umlykur það. Nefna má dæmi um auglýsingaherferð fyrir flísfatnað, 66º 

Norður 2004 og 2005 eftir Ara Magg og Jónson & Le´macks). Önnur verk, 

svo sem tvær útgáfur og sýningar texta og ljósmynda, Íslendingar (Sigurgeir 

Sigurjónsson og Unnur Þóra Jökulsdóttir, 2004) og Andlit norðursins (Ragnar 

Axelsson, 2004) kalla fram ímyndir ætlaðrar norðurhjaramenningar, 

sérstaklega á meðal þeirra sem virðast ekki hafa tekið skrefið inn í nútímann 

til fulls. 

Algengt stef í þessum fjölmiðlaímyndum eru sérviskulegar matarhefðir.  

Fjöldamörg dæmi mætti taka: Auglýsendur hefja skyndifæðu á stall með ýktri 

og gamansamri þjóðernisrómantík í slagorðunum: „Íslendingar borða SS 

pylsur― og „1944 – matur fyrir sjálfstæða Íslendinga.―  Annað dæmi er 

auglýsing Flugleiða sem sýnir samtal frönskumælandi viðskiptafólks, sem 
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gæðir sér á harðfiski eftir fund með íslenskum kollega sínum. Íslendingurinn 

er hins vegar farinn með kvöldfluginu; hann hefur reddað málinu og gengið 

frá samningum á „nó tæm― og skilið eftir sig harðfiskslyktina í loftinu -  

frönskum yfirmanni til mikillar furðu og nokkurs ógeðs. Ekki af því að hann 

sá fyrir bankahrunið eða gleymdi að skoða smáa letrið í samningnum heldur 

vegna þess að lyktin var honum framandi – nokkurs konar skynárás í annars 

sótthreinsuðu umhverfi viðskipta.  

Önnur dæmi má finna úr kvikmyndageiranum. Í kvikmynd Dags Kára, 

Nói Albínói, fipast hin ólukkulega íslenska andhetja með lopahúfu í 

sláturgerðinni og baðar fjölskyldu sína blóði. Í  kvikmynd Baltasars Kormáks 

eftir bók Arnalds Indriðasonar Mýrinni gæðir söguhetjan sér reglulega á 

þjóðlegum réttum eins og kjötsúpu og sviðakjömmum og með slíkum 

aðdrætti og óhljóðum að áhorfendur finna nánast bragð og lykt – sér til 

lystauka eða ógleði – allt eftir smekk. Þótt vissulega sé hér um nokkuð 

algenga íslenska rétti að ræða, og reyndar kom kippur í sölu sviðakjamma á 

BSÍ eftir sýningu myndarinnar, þá læðist að manni sá grunur að hér sé með 

einhverjum hætti höfðað til þorsta erlendra áhorfenda eftir hinu framandi, 

frumstæða og þjóðlega. En þó má greina nokkra sjálfhæðni sem erfitt er 

skýra. Frá Sneglu Halla til Nóa Albínóa hafa íslenskar matarhefðir verið 

reiddar fram, og fluttar fram eða leiknar,3 með slíkum írónískum undirtónum 

og átt þátt í að skapa ákveðna merkingu í samskiptum Íslendinga við 

umheiminn. Ekki síst í formi útfluttra og vöruvæddra hefða. Nokkur umræða 

hefur þó spunnist um hvort þessar ímyndir hafi í för með sér að útlendingar 

sjái Íslendinga sem frumstæða og sérviskulega villimenn í einhverjum 

skilningi. Litlum mótmælum hefur þó verið hreyft við slíku - sér í lagi ef 

borið er saman við ímyndir sem varpað hafa rýrð á siðprýði íslenskra kvenna, 

og vakið talsverða reiði. Leiðtogar þjóðarinnar hafa jafnvel lagt áherslu á að 

það liggi styrkur í sérvisku. Sem dæmi sagði forseti Íslands í ræðu um sigra 

Íslendinga í viðskiptum erlendis að í smæð þjóðarinnar og sérvisku sjái 

útlendingar að við Íslendingar erum skaðlausir og traustsins verðir og ljúka 

því upp öllum dyrum (2005). Þar með er undirstrikað að staðbundnar og 

listrænar sjálfsmyndir í einu samhengi verða hnattrænar markaðsafurðir í 

öðru.  

                                                
3   Hér er átt við þá leikrænu tilburði sem fólk hefur uppi í hverdagslífi sínu. Þessi leikræna 

framkoma ljáir þjóðfræðum merkingu í flutningi og getur jafnframt verið hluti af 
hversdagslegri valdabaráttu. Fræðilegar áherslur sem þessar eru á enskri tungu kallaðar 
performance studies (sjá t.d. Bial, 2004)  en hafa meðal annars verið nefndar sviðslistarfræði í 
Þjóðfræði við Háskóla Íslands.    
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Það kann reyndar að vera sannleikskorn í þessum annars furðulegu 

hugleiðingum forsetans – því innflutningur þjóðernismenningar á borð við 

framandi matarhætti á oft vel upp á pallborðið á alþjóðlegum markaði. En 

þegar kemur að því að útlendingarnir sjálfir flytja inn í staðbundin samfélög 

er oft annað upp á teningnum (Appadurai, 1986; Bendix og Klein, 1993; 

Spooner, 1986). Íslendingar erlendis, eins og aðrir útlendingar, mæta að 

sjálfsögðu hindrunum í samskiptum sínum við heimamenn. Það sem mig 

langar að varpa ljósi á hér, með hliðsjón af vettvangsrannsóknum mínum og 

þeirri framandgervingu sem á sér stað í fjölmiðlum, er hvernig þeir mæta 

þessum hindrunum, ekki með samlögun heldur öðrun – og ennfremur 

sjálfsöðrun; Hvernig þeir í mörgum tilfellum klæðast þjóðernisímyndum, 

leika þær og jafnvel ýkja. Til að skilja þverþjóðleg samskipti af þessu tagi er 

nauðsynlegt að líta til þess valdajafnvægis sem einkennir slík samskipti. 

Gagnleg leið að því eru kenningar Michel de Certeau. Hann greinir 

valdastrúktur hversdagsmenningar í ráðagerðir og brögð (á ensku strategies and 

tactics). Hið fyrrnefnda, ráðagerðir, eru afleiðing þess þegar sá/sú sem valdið 

hefur, aðgreinir sig sem merkingarbæra heild (stofnun, borgarvald – 

ríkisvald). Síðari formgerðin, brögð, getur ekki beitt valdi sínu í eigin 

stofnanalega rými og staðsetningu og þarf því að beita sér á yfirráðasvæði 

annarra (1984). Þessar formgerðir valds er svo aðeins hægt að skoða í 

menningarlegu samhengi hversdagsleikans hverju sinni.  

Ef við greinum frásagnir í vettvangrannsókn minni á Íslendingum 

erlendis, út frá þessum hugmyndum kemur í ljós að framandgerving er mjög 

gagnvirkt ferli þar sem framandi ímyndir eru teknar úr samhengi með 

brögðum – og er svo beitt gegn ráðagerðum ríkjandi menningar á hverjum 

stað. Í sínum hversdegi skírskota innflytjendur í fjölmiðla og sögu til að fá 

aðgang að og aðlagast menningu annarra þjóða. Aðlögun með framand-

gervingu. Þar kom íslensk matarhefð einmitt sterklega við sögu. Matarhefðir 

eru þó sérstakar að því leyti að þær eru bæði leiknar og skynjaðar með 

sérstökum hætti, ekki aðeins með bragði, lykt og sjónrænni framsetningu 

heldur einnig með þeim margþættum siðum og merkingu sem tengjast 

neyslu. Þetta var einmitt eitt algengasta stefið í vettvangsrannsóknunum, að 

Íslendingar erlendis íroniseruðu matarhætti sína og léku fyrir heimamenn í 

þeim löndum sem þeir stunduðu nám eða störfuðu í. Reynslusögur 

heimildamanna um matarhefðir í uppvexti sínum og hvernig þeir kynna hana 

á erlendri grundu, varpa athyglisverðu ljósi á það hvernig matarhefðir 

„heima― verða hluti af framandi sýningu erlendis. Sumir orðuðu það svo að 

þeir hrelldu erlenda vini sína með íslenskum mat eða mönuðu til að láta sér í 

munn kostinn úr hinu frumstæða norðri. Þó sáu margir, og þá sérstaklega 
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þeir sem lengi höfðu verið erlendis, nokkuð eftir fyrri matarhefðum. Oft var 

ljóst að rofin höfðu verið þau tengsl hversdagsmenningar og íslenskra 

matarhefða sem nú voru hafin upp á svið íroníu og leikrænnar framkomu 

(Schram, 2009).  

Þessi eftirsjá er þó sjaldnast sýnileg í oft íronískum mannamótum þar sem 

íslenskar matarhefðir eru á borð bornar erlendis. Engu að síður sýndu vett-

vangsrannsóknir okkar margar áhugaverðar hliðar á því hvernig framand-

gerving, vöruvæðing og sjálfsmyndir tengjast í hversdagsmenningu. Margir 

viðtmælendur okkar tóku þátt í skipulagningu þorrablóta. Í Helsinki og 

Sankti Pétursporg voru t.d. oft haldin í þorrablót í samstarfi við íslenskt 

viðskiptafólk sem staðsett var tímabundið í útlöndum. Meira og minna 

einangrað hafði þetta fólk mikla þörf fyrir að umgangast íslenska námsmenn 

og öðlast aðgang að staðbundinni menningu gegnum þá. Þorrablótin 

breyttust þá oft í landkynningarviðburði fyrir velmegandi heimamenn á 

hverjum stað, með aðkeyptum skemmtiatriðum og gamansömum 

samanburði á ólíkri menningu. Þetta kallaði einnig á mjög kostnaðarsaman 

innflutning á kæstum og súrum mat og íslensku brennivíni sem svo lék 

aðalhlutverkið í íronískum leik.  

 

 
Mynd 2. Þorrablót Glitnis í London 2007. Ljósmynd: Kristinn Schram 

Annað dæmi um þetta eru þorrablót Glitnis í London. Þátttökuathugun 

og viðtalsrannsókn meðal helstu forvígismönnum íslensku fjármála-

útrásarinnar fór fram árið 2007 – ár sem löngu er orðið táknrænt fyrir óhóf 

og ábyrgðarleysi. Þá var þorrablót Glitnis í London haldið í sjöunda sinn var 

samkvæmt forstjóranum, Bjarna Ármannssyni, mikilvægur liður í markað-

setingu bankans og þá sérstaklega til að fá aðgang að útlendum mörkuðum 

og hæfileikafólki í bankaviðskipum. Bjarni lagði áherslu á ímynd Íslendinga 

erlendis; á nauðsyn þess að fá athygli og koma á framfæri skilaboðum um að 
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hér væri á ferðinni fólk með fornan uppruna að baki en þó að nokkru leyti 

frjálslegt og óheflað. Skilaboðin voru skorinort: „fast, smart and thorough―. 

Segja má að Glitnismenn hafi valið að miðla þessum skilaboðum gegnum 

margvísleg minni sem tengjast norðrinu: víkingakitch og fylgihlutir, tvíræðir 

orðaleikir og nokkurs konar skynáras þar sem sýnin, bragðið og lyktin af 

svokölluðum þorramat var í öndvegi.  

Frá upphafi fengu tilvonandi viðskiptavinir og starfsmenn breska 

bankaheimsins send boðskort þar sem gert var góðlátlegt grín að íslenskri 

matarhefð. Fyrsta árið, þegar bankinn var algjörlega óþekktur, fengu gestirnir 

send boðskort sem með fylgdi hákarlsbiti í loftþéttum umbúðum merkt ‗DO 

NOT OPEN‘. Að sögn Bjarna stóðust fáir mátið að opna pakkann með 

þeim afleiðingum að lyktin lagðist yfir tvö-, eða jafnvel, þrjúhundruðmanna 

vinnurými.  

 
Bjarni: Og svo gýs upp þessi lykt. Og bara allir: ―hvað er þetta eiginlega?!‖ Og 
það þýðir ekkert að henda þessu í ruslið því lyktin verður alveg jafn sterk þar. 
Þannig að strax fyrsta árið að þá vissu allir af þessu partíi. Og þátttakan var mjög 
góð og hefur alltaf verið mjög góð. Og þetta er svona ákveðið konsept sem við 
höfum náð að keyra í gegn og alltaf náð að keyra svona markaðsþætti inn í þetta.  
 

2007 boðskortin gáfu til kynna að myndast hafi kunnningjatengsl milli 

fastagesta og gestgjafa sem lýsti sér í tvíræðum orðaleikjum og kaldhæðnis-

legum tilvísunum í víkingakitch, hið freðna norður og miður geðslega matar-

hætti. Boðskortið kom í litlum pappakasssa sem innihélt meðal annars kinda-

horn á leðuról. Á kortinu stóð eftirfarandi:  

 
Feeling horny? No wonder! The time to grab your shovel dig up last year‘s 
flotsam and roadkill and set about eating it with a narrow selection of Icelandic 
firewater is upon us again! So, grab your beard/ braid your hair (as appropriate) 
and glimpse Valhalla at Glitnir‘s 7th London Thorrablot Party on 28th February 
2007. On offer will be all the usual ambrosian delights of Viking cuisine, 
including esoteric parts of sheep, accompanied with some innovative intoxicating 
liquids from the frozen North. We are delighted to invite new friends, and old, to 
a party who‘s popularity over the years has depended on the guests inability to 
remember what the food was like the previous year. See you there! 
 

Framsetningin á matnum í sjálfri veislunni var í sama anda. Vel var veitt 

af eðalvíni og glæsilegum snittum á meðan Glitnismenn leiddu einn og einn 

gest út í horn þar sem súrmatur og hákarl hafði verið lagður á borð. Þar var 

skorað á gestina að bragða á þorramatnum. Hver réttur var merktur með 

heiti sínu og bókstaflegri þýðingu, t.d. ―Ram‘s testicles‖ og hver biti skreyttur 



882 Þjóðfræði Kristinn Schram 

 

  

með tannstöngli og litlum íslenskum fána. Íslendingarnir glottu meðan 

kollegar þeirra grettu sig yfir matnum – nánast eins og til þess væri ætlast. Í 

ræðu forstjórans, sem beðið hafði verið með eftirvæntingu, mærði hann 

árangur bankans á árinu. Einnig gerði hann sér mat úr meintum ókostum 

þorramatsins. Í þetta skipti snéri hann þó háðinu að breskum gestum sínum: 

 
Looking at the food here I was thinking what was actually guiding our 
investment strategy, I was reminded what Jacques Chirac said about Finland: that 
they made the worst food in the world. Probably worse than the English. So you 
can see what‘s really guiding our investment philosophy: we invest in countries 
where there is bad food.  
 

Frá þessum tímapunkti fóru annars settlegir bankastarfsmenn að bæra 

meira á sér og í jöfnu hlutfalli við víndrykkju og dans með undirspili 

hljómsveitar og plastvopnaskaki. Æ fleiri báru nú hyrnda en jafnframt loðna 

og rauðhvíta víkingahjálma. Hápunkti náði svo veislan þegar forstjórinn steig 

fram við mikil fagnaðarlæti og söng, með villtum dansi og horni um hálsinn, 

hið fræga lag Steppenwolf: Born to be Wild.  

Hvernig ber að skilja slíka framkomu? Hvernig verður matarhefð að 

sjálfshæðinni og hömlulausri sýningu? Hvernig verður íslenska lopahúfan að 

loðnum víkingahjálmi? Eitt helsta einkenni íroníu er tvíræðni: að í tilteknu 

máli eða hegðun er bæði innri og ytri merking. Ennfremur að vísbendingar 

eru gefnar sem gefa til kynna að innri merking sé önnur en sú ytri. Írónía í 

ljósi þjóðernisvitundar og ímynda þjóða er því nokkuð snúið og áhugavert 

viðfangsefni. Ein fyrsta rannsóknin á iróníu var doktorsritgerð Sören 

Kierkagaard (1841) en þar kortlagði hann með hvað hvaða hætti menn geta 

átt í samskiptum við samfélagið með íroníu. Íronistinn Kierkegaard hafnar 

venjum samfélagsins sem tálsýn en iðkar þó þessar venjur án sannfæringar 

eða skuldbindingar. Með því að leika hlutverk sitt skapar hann ákveðna 

fjarlægð frá gildum og merkingu daglegs lífs. Þannig vekur hann huglægnina í 

sér og byrjar að skilja sjálfan sig sem huglægt fyribæri. Þetta kallar Kierke-

gaard „hina eilífu algjöru neikvæðni―. Með þessari lífsafstöðu er öllu hafnað 

og engu komið í merkingarbært form. Eina formgerðin liggur að baki – 

afbyggð og merkingarlaus. Með þeim hætti er íronístinn bundinn í eigin 

huglægni.  

Eru hin íronísku þorrablót þá merkingarlaus afleiðing þverþjóðlegar 

huglægni? Er íronían yfirhöfuð bitlaust verkfæri sem er aðeins til fyrir sjálft 

sig? Fræðimenn í dag deila enn um það en sumir hafa þó lagt áherslu á mátt 

íroníunnar til að veita viðnám, má út eða endurskilgreina fyrirframgefin 

viðmið.  Í ljósi þessara hugmynda má segja að í þverþjóðlegum samskiptum 
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leiki íronía ákveðið hlutverk í sköpun sjálfsmynda. Ennfremur má segja að 

með íroníunni fari menn að nokkru leyti fram úr sér; Að þeir stígi yfir 

grundvöll sjálfsmyndar sinnar án þess að mynda nýja.  

En fræðimenn, líkt og Fernandez og Huber (2001), hafa efast um 

raunverulegan mátt íroníunnar í þesssu samhengi. Þeir hafa spurt hvort 

íronían hafi raunveruleg áhrif á valdajafnvægi, hlutlægan veruleika og 

raunverulegar aðstæður fólks. Í þessu ljósi er sú staðhæfing Bjarna 

Ármannssonar áhugaverð að hinu sjálfhæðna þorrablóti, með öllum sínum 

norðurvæddu þjóðernistáknum, hafi verið ætlað að fanga athygli, fá aðgang 

að erlendu rými og senda ákveðin skilaboð. Þó það sé trúverðugt í sjálfu sér 

má sjá ýmis önnur hreyfiöfl að verki.   Með leikrænni vísun í hefðir og 

ímyndir norðursins og með því að ögra skynfærunum með sterkri lykt, bragði 

og framandi baksviði, beita þessir einstaklingar brögðum til að öðlast rödd 

og atbeina innan annars fastskorðaðrar valdaformgerðar. Sjálfhæðni við-

burðarins má einnig sjá sem tilraun til að draga úr spennu og því vantrausti 

sem kann að fylgja tvíræðri stöðu útlendingsins. Þannig er sköpuð íronísk 

fjarlægð á framandi þjóðernislegan bakgrunn: ímynd sem haldið er á lofti en 

á sama tíma afbyggð. En hvað situr eftir þegar grafið hefur verið undan 

þessum hugmyndaflokkum annað en vöruvæðingin og írónían eða algjör 

neikvæðni Kierkegaard? Eða getur sjálfsmynd grundvallast á íroníu? 

Í samtíma, sem stjórnast af hnattrænum markaðsöflum og ber mark 

ferðamennsku og fjölmiðla eru Íslendingar ekki aðeins þolendur framandi 

framsetningar eða framandgervingar, heldur virkir iðkendur og mótendur 

þessara ímynda. Hins vegar, ólíkt fjölmiðlaímyndum og þeirri öðrun sem á 

sér stað þar, má skilja þessa leikrænu framkomu, á ímyndum norðursins sem 

lið í persónulegu ferli og augnablikum í þverþjóðlegum samskiptum. Slíkt 

hefur í för með sér aðlögun að staðbundnum samfélögum og myndun nýrrar 

sjálfsmyndar. Þessi myndun sjálfsmyndar á sér stað í sérstöku menningarlegu 

samhengi og skynreynslu. Með því að koma böndum yfir ímynd norðlægrar 

náttúruþjóðar beita þessir einstaklingar framandleika í eigin þágu og þá 

stundum í íronísku samhengi. Þessa hversdaglegu framandgervingu á er-

lendum vettvangi má einnig skilja sem brögð til að öðlast aðgang, áhrif og 

rödd innan ráðagerða samfélaga sem annars eru lokuð.  

En þótt tengja megi þessar birtingarmyndir við útrásina, nýfjrálshyggju og 

markaðsetningu sjálfsmyndarinnar, verður ekki gefið hér í skyn að einhvern 

tímann hafi verið til hrein og ómenguð þjóðernisleg sjálfsmynd.  Sú tálsýn 

hefur þó oft verið rík. Með þessum ýkjum og leikrænu tilburðum fylgir 

nokkur afhjúpun á þeirri tálsýn. Þegar sjálfsmynd er ekki lengur byggð á því 

sem þykir ekta, heldur hinu leikræna, ímyndaða og ýkta má segja að sjálfs-
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myndin sé með einhverjum hætti íronísk. Ekki svo að skilja að hefðir og 

menningararfsvæðing sé að öðru leyti ekta og „raunveruleg― þjóðmenning. 

En hér eru þó hefðir og venjur meðvitað settar fram í íronísku ljósi. Með 

íronískum ímyndum norðurins hafa þessir Íslendingar erlendis aðgreint sig, 

markað sig með hefðum og ímyndum norðursins, en þó ekki til að reisa 

múra þjóðernis, heldur til að opna hliðin að lokuðum samfélögum: ljúka upp 

dyrunum.   

Í miðri efnahagskreppu, þar sem Ísland hefur að nokkru leyti athygli um-

heimsins, má einnig ljóst vera að framandgerð og vöruvædd þjóðfræði leikur 

stórt hlutverk og hefur djúp áhrif á hlutlægan veruleika fólks. Ef rétt er að 

þessi íroníski performans á hefð hafi í raun verið jafn mikilvægur liður í   

útrásinni, sem fyrrum forstjóri Glitnis heldur fram, voru áhrifin geigvænleg. Í 

kjölfar útrásinnar fylgdi jú algjört bankahrun, „búsáhaldabylting―, fall hægri 

ríkisstjórnar, sligandi erlendar skuldir og sú gjörgæsla eða gæsluvarðhald 

Alþjóðlega gjaldeyrissjóðsins sem nú stendur yfir. Í framrás hnattrænu 

nýfrjálshyggjunnar reyndist því írónían ófyrirsjáanlegt afl sem í fyrstu gróf 

undan en síðar festi í sessi valdaójafnvægi jaðars og miðju. 
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Samspil tveggja heima 
 

Óli Gneisti Sóleyjarson 

 

Í meistararitgerð minni Eve Online: Leikir, sköpun og samfélög (Óli Gneisti 

Sóleyjarson, 2009) kannaði ég samfélagið sem hefur myndast meðal þeirra 

sem spila tölvuleikinn Eve Online. Meðal þess sem ég skoðaði var  hvernig 

leikur og raunveruleiki væru aðskilin. Ein helsta stoð mín í þessu voru skrif 

hollenska menningarfræðingsins Johan Huizinga. Ég leit sérstaklega til 

hugmynda Huizinga um töfrahringinn sem hann setti fram í bók sinni Homo 

Ludens (1955).  Í þessari grein ætla ég að fara yfir helstu niðurstöður mínar 

varðandi samspil raunveruleikans og leikjaheims Eve Online. Um leið mun ég 

reyna að meta hvort að hugmyndir Huizinga um töfrahringinn eigi enn við 

þó tæknin hafi breytt því hvernig við leikum og spilum leiki. Það er rétt að 

byrja á skilgreiningu Huizinga (1955) sjálfs: 

 
All play moves and has its being within a playground marked off beforehand 
either materially or ideally, deliberately or as a matter of course. Just as there is 
not formal difference between play and ritual, so the ―consecrated spot‖ cannot 
be formally distinguished from the play-ground. The arena, the card-table, the 
magic circle, the temple, the stage, the screen, the tennis court, the court of 
justice, etc., are all in form and function play-grounds, i.e. forbidden spots, 
isolated, hedged round, hallowed, within the ordinary world, dedicated to the 
performance of an act apart. 
 
Inside the play-ground an absolute and peculiar order reigns. Here we come 
across another, very positive feature of play: it creates order, is order. Into an 
imperfect world and into the confusion of life it brings a temporary, a limited 
perfection. Play demands order absolute and supreme. The least deviation from 
it ―spoils the game‖, robs it of its character and makes it worthless (bls. 10) 
 

Að stofni til er töfrahringurinn leiksvæðið sem afmarkað er. Töfrahringurinn 

er líka myndlíking fyrir reglur leiksins. En hugmyndin hefur fleiri víddir. 
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Töfrahringurinn og fjölþátttökutölvuleikir 

Fræðimenn sem hafa skoðað fjölþátttökutölvuleiki (MMOG) sem svipa til 

Eve Online hafa tekið afstöðu til hugmyndarinnar um töfrahringinn. Meðal 

þeirra er hagfræðingurinn Castronova (2005) og tölvuleikjafræðingurinn 

Taylor (2006), sem bæði hafa skrifað um leikinn EverQuest, og eru niður-

stöður þeirra um gagnsemi hugmyndarinnar nokkuð ólíkar. Taylor (2006) 

þykir töfrahringurinn ekki sérstaklega gagnlegur til skilnings á fjöl-

þátttökuleikjum og segir:  

 
While the notion of a magic circle can be a powerful tool for understanding 
some aspects of gaming, the language can hide (and even mystify) the much 
messier relationship that exists between the spheres – especially in the realm of 
MMOG‘s. […] 
 
To imagine that we can segregate these things – games and nongame, social and 
game, on- and offline, virtual and real – not only misunderstands our relationship 
with technology, but our relationship with culture (bls. 152-154) 
 

Hún telur að skipting í raunveruleika og töfrahring sé fölsk tvískipting sem 

einfaldi um of og hjálpi því ekki til við að skýra hið flókna samband sem 

liggur í raun að baki. Hjá hagfræðingnum Castronova (2005) sjáum við annað 

viðhorf. Hann notar hugmyndina um töfrahringinn og líkir honum við 

himnu sem ver leikjaheiminn fyrir umhverfinu. Hann segir þó að þessi himna 

leki í tilfelli tölvuheima og nefnir til dæmis sérstaklega viðskipti með varning 

úr leikjaheiminum fyrir raunverulega peninga. 

Ef við lítum til þess sem Castronova (2005) segir um að töfrahringurinn 

leki í fjölþátttökunetleikjum þá er ekki annað hægt en að taka undir það hjá 

honum. Það eina sem Castronova misskilur er að þetta sé eitthvað sem er 

sérstakt í tilviki tölvuheima. Raunveruleikinn hefur á margan hátt áhrif á leiki. 

Ef við segjum að töfrahringurinn eigi ekki við fjölþátttökunetleiki vegna 

áhrifa raunveruleikans þá verðum við að segja að hann eigi ekki við ýmsa 

aðra leiki heldur. Ég tel þó að hugtakið sé túlkað of þröngt ef við ætlum að 

afskrifa það svo auðveldlega. Kannski er hluti af vandamálinu að fólk er 

gjarnt á að tala um töfrahringinn eins og hann sé hálf yfirnáttúrulegt fyrir-

bæri. Það er líklega ekki gagnlegt til þess að skilja hann. Hér er ekki um að 

ræða töfrakennda himnu sem umlykur leikjaheiminn. Mín túlkun á hugtakinu 

er að töfrahringurinn sé myndlíking fyrir allt það sem leikendur gera til að 

draga línu milli leikjaheimsins og raunveruleikans. Með þessu skapar fólk 

sérstakan en þó brotthættan raunveruleika sem leikur getur þrifist innan. 
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Töfrahringur Eve Online 

Í rannsókn minni á Eve Online sá ég fjölmörg dæmi um það hvernig 

raunveruleikinn og leikjaheimurinn hafa áhrif á hvorn annan. Í grein minni 

„Dauðinn og sýndarveruleikinn― (Óli Gneisti Sóleyjarson, 2008) sem fjallaði 

um það þegar hópfélagar Paul Harding í Veto minntust hans kemur þetta 

skýrt fram. Einnig sést þetta á því að gjaldmiðill Eve er stundum seldur á 

vefsíðum fyrir raunverulega peninga. Það er því rétt sem Taylor segir að 

samspil þessa heima sé flókið. Ég tel þó, ólíkt henni, að töfrahringurinn 

hjálpi okkur oft til að skilja þetta samspil. 

Þegar ég fjallaði um dauða spilarans Paul Harding (sem kallaði sig 

DarkElf í leiknum) og viðbrögðin við honum sá ég skýra skiptingu milli þess 

sem gert var innan töfrahrings Eve Online og utan hans. Þegar bæði nafn 

persónunnar og spilarans voru notuð þá var það utan töfrahringsins en innan 

töfrahringsins var einungis notast við nafn persónunnar. Persónan sjálf var 

látin deyja með reglum leiksins til að skýra minningarathafnirnar innan 

töfrahringsins. Þannig var allt rökrétt frá sjónarhóli leiksins þrátt fyrir að hér 

hafi verið um að ræða áhrif frá raunveruleikanum. Þegar nafni geimstöðvar 

sem hafði verið kennd við minningu persónunnar DarkElf var breytt vildu 

ýmsir að það yrði tekið til baka til þess virða minningu spilarans. Flestir voru 

á móti þessu og töluðu sumir vinir hins fallna spilara mjög harkalega gegn 

því. Viðbrögðin vekja í raun furðu ef við hugsum ekki til töfrahringsins en 

eru fullkomlega skiljanleg ef við tökum hann með í reikninginn. Spila-

mennskan má ekki stýrast beint af þeim atburðum sem eiga sér stað utan 

leiksins því þá er veruleiki leiksins rofinn. Í heimi Eve er Paul Harding ekki 

til, aðeins persóna hans sem kallaðist DarkElf. Það er því ekki hægt að vísa til 

dauða Paul til að réttlæta að nafn geimstöðvar þurfi að bera nafn persónu 

hans. Ef það er ekki rökrétt innan heimsins þá er verið að rjúfa töfra-

hringinn. Félagar Paul Harding vernduðu leikjaheiminn með því að vísa til 

persónunnar DarkElf innan leiksins en ekki spilarans sjálfs. 

Ef við skoðum dæmi úr Eve sem er hliðstætt því sem Castronova (2005) 

nefndi þá sjáum við að það er allt annars eðlis. Svokallaðir ISK bændur spila 

leikinn í þeim tilgangi að vinna sér inn peninga sem þeir síðan selja fyrir 

raunverulega peninga. Þeir hafa hvorki áhuga á að viðhalda hinum skáldaða 

heimi töfrahringsins né að virða reglur hans. Þegar ISK gjaldmiðillinn er 

síðan seldur eins og hver önnur vara á uppboðssíðum á netinu fyrir peninga 

okkar heims þá er verið að rjúfa töfrahringinn. Veruleiki leiksins byggir á því 

að menn afli peninganna eftir reglum hans.  
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Í rannsókn minni kom fram að viðhofið til ISK bændanna var töluvert 

öðruvísi en til viðskiptavina þeirra. Munurinn felst í því að þeir sem kaupa 

eru að reyna að bæta sig í leiknum. Þeir eru að svindla en þeir gera það ekki 

af því að þeim er sama um leikinn heldur af því að árangur í honum skiptir 

þá máli. Þeir sem selja ISK eru hins vegar að græða á leiknum án þess að hafa 

áhuga á því að ná árangri innan hans. Ef spilaranum væri ekki í mun að 

viðhalda veruleika leiksins þá þætti þetta ekki tiltökumál en flestir virðast taka 

þetta nærri sér. Sumir taka jafnvel upp á því að eltast við þessa gervispilara. 

Ef peningar úr raunveruleikanum geta fært manni auðæfi í leikjaheiminum þá 

er veruleiki töfrahringsins rofinn. Þessu tengt er rétt að líta til skilgreiningar 

franska heimspekingsins Caillois (2001) sem sagði að leikur þurfi að vera: 

„Unproductive: creating neither goods, nor wealth, nor new elements of any 

kind; and, except for the exchange of property among the player, ending in a 

situation identical to that prevailing at the beginning of the game― (bls. 9-10). 

Ef hagnaður er af því að leika leikinn þá er honum spillt og spurning hvort 

hann sé yfirhöfuð leikur. 

Þessi dæmi hér að ofan tel ég ekki ganga gegn kenningum Huizinga 

(1955), þvert á móti þá benti hann á þessa möguleika. Hann nefndi í Homo 

Ludens hinn svokallaða leikjaspilli (spoil sport). Leikjaspillirinn rífur raun-

veruleika leiksins ekki bara með því að brjóta reglurnar heldur einnig því að 

láta eins og þær skipti ekki máli. Leikjaheimurinn er á þennan hátt við-

kvæmur. Hann er augljóslega ímyndaður og treystir því á sameiginlegt sam-

þykki um að viðhalda blekkingunni. Ef bent er á að keisarinn sé nakinn þá er 

leikurinn ónýtur. 

Þessu tengt er áhugavert að horfa til kenninga mannfræðingsins Douglas 

(1996).Í bókinni Purity and Danger fjallaði hún um það hvernig fólk sér óreglu 

sem ógn við þau félagslegu kerfi sem það hefur byggt sér. Douglas talar um 

þessa ógn sem félagslega mengun (social pollution). Á einfaldaðan hátt má 

flokka hana í tvennt: Annars vegar kemur hún að utan og af jöðrunum og 

hins vegar verður hún til vegna innri átaka og óvissu. Hægt er að nota þetta 

sem leið til að sjá hvers konar hættur steðja að töfrahringnum, annars vegar 

er það óttinn um að raunveruleikinn mengi leikjaheiminn og hins vegar að 

innan leikjaheimsins geti komið upp átök sem geti eyðilagt hann. Sala á gjald-

miðli leiksins utan hans fyrir raunverulega peninga er dæmi um fyrrnefndu 

ógnina. En það eru til ógnir sem eru fyrst og fremst innan hans. 

Leikjaheimurinn er ímyndaður. Þó grafíkin geri hann sannfærandi þá eru 

það spilararnir sem gefa honum líf með því að samþykkja raunveruleika hans. 

En í raun er þessi leikjaheimur, eins og aðrir, viðkvæmur. Caillois (2001) 

talaði um þetta fyrst og fremst sem: „Make-believe: accompanied by a special 
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awareness of a second reality or of a free unreality, as against real life― (bls. 

10). Þeir sem spila eru í raun ekki að stjórna geimskipum og berjast við aðra 

um svæði í þessum geimi. Allir vita þetta en svo lengi sem allir láta eins og 

þetta sé raunverulegt þá gengur þetta upp. Heimurinn er fyrst og fremst 

viðkvæmur af því að allir vita að hann er ímyndaður. Það er svo auðvelt að 

benda á að hann sé ekki alvöru. Líkt og leikarar á sviði sem vita vel að þeir 

eru bæði staðsettir innan töfrahrings leikritsins og í leikhúsi þar sem 

áhorfendur sitja úti í sal og fylgjast með. Þeir viðurkenna tilvist tveggja heima 

í einu. Leikarar þurfa, eðlis leiklistarinnar vegna, að tala einungis fyrir munn 

persónanna. Leikjaheimur Eve Online gerir ekki þessa kröfu til þátttakenda. 

Þeir þurfa að fylgja mörgum reglum til að viðhalda töfrahringnum en þeir 

mega tala um raunveruleikann þó þeir séu að spila. 

Sumir spilarar gera þó öðruvísi kröfur til sín en aðrir og það eru hinir 

svokölluðu hlutverkaleikarar. Þeir eiga meira skylt við leikara á sviði en aðrir 

spilarar í Eve. Hugsanlega mætti segja að töfrahringur þeirra sé í raun ekki sá 

sami og annarra spilara. Þeir sem lengst ganga í þessu koma fram við Eve sem 

hálfgert spunaleikhús. Þeir tala við hvern annan og aðra eins og leikja-

heimurinn sé raunverulegur. Þetta veldur árekstrum í leiknum sérstaklega 

vegna þess að margir spilarar eiga erfitt með að þola hlutverkaleik og 

forðuðust því slíka spilara. Í slíkum tilfellum mætti segja að tveir ólíkir töfra-

hringir mætist. Frá sjónarhóli þeirra sem ekki stunda hlutverkaleik er hlut-

verkaleikarinn leikjaspillir því með því að ganga lengra í að leika persónu sína 

þá er hann að eyðileggja þann veruleika sem flestir aðhyllast í leiknum. Ég tel 

þó ekki að þetta leiði til þess að annar hvor leikjaheimurinn hrynji heldur 

leiði þetta að lokum til jafnvægis milli hinna ólíku tegunda spilamennsku sem 

þrífast innan Eve. 

Annað dæmi um innri átök í töfrahring Eve Online er starfsemi ræningja 

og svikara. Í okkar heimi eru rán og svik bönnuð en í leikjaheimi Eve mega 

spilarar ræna hver af öðrum. Í slíkum tilvikum hef ég séð myndast átakalínur 

milli spilara. CCP sem framleiðir leikinn hefur fyrir sitt leyti mjög einfalda 

skoðun á málinu og það er að spilarar megi ræna og svíkja hvern annan. 

Sumum þykir þetta þó ekki jafn einfalt og telja að rán og svik eigi ekki heima 

inn í leikjaheiminum. Flestir viðmælendur mínir í rannsókninni voru á því að 

besta leiðin til að berjast gegn ránum og svikum (fyrir utan að passa sig) fælist 

í því að refsa þeim spilurum sem gerðust sekir um slíkt á forsendum leiksins. 

Þannig heyrði ég um spilara sem höfðu svikið og rænt sinn hóp og í kjölfarið 

þurft að þola það að persóna hans var hundelt um leikjaheiminn. Með því 

sendi gamli hópurinn hans skýr skilaboð um að enginn kæmist upp með að 
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svíkja eða ræna þá en gerðu það um leið án þess að rjúfa raunveruleika 

leiksins. 

Í felum og flótta frá raunveruleikanum? 

En það eru fleiri spurningar sem vakna um samspil raunheima og 

töfrahringsins þegar skoðað er samband spilara við persónu sína í leiknum. 

Fæstir, utan hlutverkaleikaranna, sem ég talaði við líta á persónuna sem 

sjálfstæða heldur sem framlengingu á sjálfum sér. Í fjölþátttökunetleikjum 

getur fólk búið til persónu sem hefur allt öðruvísi líkamsmynd en það sjálft. 

Fólk getur í gegnum persónur sínar skipt um kyn og kynþátt og almennt um 

útlit. Það er þó í raun þannig að allar líkur eru á að á bak við grímuna sé 

ungur hvítur karlmaður. Það sem skilur Eve frá flestum svipuðum leikjum er 

að ímynd líkama persónunnar er ekki nærri jafn mikilvæg og geimskipið sem 

persónan flýgur. Í leiknum ganga geimskip kaupum og sölum þannig að þar 

eru hinir ríkustu líklegastir til að eiga þau flottustu. Þannig er hægt að líkja 

geimskipinu við bíla og sjálfsmyndina sem (aðallega) ungir karlmenn virðast 

byggja á þeim. Aðalatriðið er þó að útlit manneskjunnar sjálfrar skiptir litlu 

máli í Eve. Líkaminn skiptir ekki máli. Það er því ekki óeðlilegt að gera ráð 

fyrir að margir noti grímuna sem fjölþátttökunetleikir gefa þeim til þess að 

losna undan því að vera dæmdir á forsendum útlits síns í daglegu lífi. Ég tel 

þó miðað við það sem ég hef séð í Eve að þessi ályktun sé að mörgu leyti 

röng. 

Það sem ég tel einkum mæla gegn þeirri tilgátu að spilarar vilji fela sjálfa 

sig á bak við grímu persónu sinnar er að allir viðmælendur mínir höfðu sóst 

eftir samskiptum við aðra spilara í raunheimum. Þetta sást best í tilfelli Veto 

hópsins þar sem lát félaga þeirra leiddi til þess að þeir mæltu sér mót utan 

leiksins. Hugsanlega myndu einhverjir segja að þetta þýði að fólk telji þessa 

netvináttu ekki alvöru nema að til komi tengsl í efnisheiminum. Ég tel að það 

sé í besta falli einföldun og versta falli rangt. Ég held að það sé vegna þess 

hve vináttan í leiknum er náin sem fólk vill hittast augliti til auglitis. Það er 

ekki til þess að staðfesta að vináttan sé ekta heldur mætti frekar segja að það 

sé til að innsigla hana í raunverulegu lífi. Þetta er í raun þvert á tilgátur um að 

fólk vilji flýja sjálft sig í tölvuheimum. En þó er grunnur vináttu lagður í 

samskiptum í leiknum og þar skiptir líkamsútlit engu máli. Það þýðir að 

fordómar vegna útlits, kyns og aldurs eru útilokaðir í byrjun í þeim skilningi 

að ekki er hægt að dæma fólk fyrirfram á þeim forsendum. Það er þó ekkert 

sem útilokar að fordómar fólks séu svo sterkir að það hunsi fyrri kynni á 
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netinu þegar það hittist en spilarar virðast ekki hræðast það. Gríman er hluti 

af leiknum en ekki vináttunni. 

Í framhaldi af þessu er vert að skoða betur eftir hverju fólk sækist í heimi 

fjölþátttökunetleikja. Sá fræðimaður sem gengur hvað lengst í fullyrðingum 

um aðdráttarafl tölvuheima er hagfræðingurinn Castronova (2005). Hann 

leggur ríka áherslu á að nýju tölvuheimarnir séu merkileg fyrirbæri. Castro-

nova heldur því til dæmis fram að þegar fólk færir sig frá pappírs og penna 

hlutverkaleikjum (eins og Dungeons and Dragons og Ask Yggdrasills) yfir í 

fjölþátttökunetleiki þá aukist valmöguleikar þeirra. Ég tel að í raun sé það 

þveröfugt. Í gömlu pappírs og penna hlutverkaleikjunum er það í raun bara 

hugmyndaflugið sem takmarkar þá heima og persónur sem menn geta 

skapað. Í fjölþátttökunetleikjum eru möguleikarnir takmarkaðir af hug-

myndarflugi tölvuleikjahönnuða, þeim tíma sem þeir hafa og þeirri tækni sem 

þeir ráða yfir. Castronova segir líka: „For the first time, humanity has not 

one but many worlds in which to live― (bls. 70). Þetta er vafasöm staðhæfing. 

Til að byrja með býr fólk í raun ekki í tölvuheiminum. Það fær næringu, 

svefn og fer á klósettið í sama heimi og við höfum alltaf verið í. Við getum 

líka spurt hvort sá sem sekkur sér inn í bók eða sjónvarpsþáttaseríu sé ekki 

að einhverju leyti í öðrum heimi? Er heimurinn sem hópur hlutverkaspilara 

skapar í sínu samspili óraunverulegri en sá sem er til í tölvuleikjaheimum? Ég 

tel að það sé réttara að tala um stigsmun heldur en eðlismun í þessum 

sambandi.  

Castronova (2005) telur að fólk muni í framtíðinni kjósa að búa frekar í 

tölvuheimum en raunveruleikanum þar sem lífið hjá mörgum sé svo 

óspennandi í raun. Sú reynsla að eyða tíma í þessum heimum sé meira 

gefandi en það sem raunverulegt líf býður upp á. Stundum virðist Castro-

nova vera of neikvæður í garð raunveruleikans. Hann telur hann leiðinlegan á 

meðan tölvuheimarnir geti gefið öllum tækifæri á að vera hetjur. Ég tel að 

það sé ekki hægt að stilla upp raunveruleikanum og tölvuheimum sem 

tveimur ólíkum pólum og bera svo saman. Tölvuheimarnir eru jafn mikill 

hluti raunveruleikans og aðrir leikir. Leikir eru eitt form afþreyingar og þessi 

nýja tegund leikja er kannski áhugaverð og spennandi en er um leið bara 

áframhald af því sem við höfum gert lengi.  

Neikvæð afstaða Castronova til raunveruleikans leiðir okkur til annars 

eldri fræðimanns sem var ekki alltaf hrifinn af samtíma sínum og fannst því 

rökrétt að fólk reyndi að lifa sig inn í aðra heima. Enski miðaldafræðingurinn 

og rithöfundurinn J. R.. R.. Tolkien (1984) taldi það fullkomlega eðlilegt að 

fólk notaði þjóðsögur til að flýja það sem oft er kallað raunveruleikinn: 
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I have claimed that Escape is one of the main functions of fairy-stories, and 
since I do not disapprove of them, it is plain that I do not accept the tone of 
scorn or pity with which ‗Escape‘ is now so often used: a tone for which the uses 
of the word outside literary criticism give no warrant at all. In what the misusers 
are fond of calling Real Life, Escape is evidently as a rule very practical, and may 
even be heroic. In real life it is difficult to blame it, unless it fails; in criticism it 
would seem to be the worse the better it succeeds (bls. 147-148). 
 

Tolkien telur að í raun sé flóttinn sem felist í því að fara inn í annan heim 

ekki neikvæður heldur góður og eðlilegur. Hann leggur þó áherslu á að hér sé 

aðeins um að ræða tilbreytingu frá hinu daglega lífi. Það væri áhugavert að 

vita hvort Tolkien hefði sjálfur viljað prufa að leika fjölþátttökutölvuleik 

byggðan á eigin hugarheimi. Ætli honum hefði ekki þótt takmarkandi að 

þurfa að beygja sig undir þær takmarkanir sem fylgja því að heimurinn hans 

væri orðinn fastmótaður og óbreytanlegur? 

Af orðum Tolkien (1984) og viðtölum mínum við spilara dreg ég þá 

ályktun að flótti sé góður sem valkostur við raunveruleikann en ef við 

sleppum og festumst í ævintýraheiminum þá séum við bara komin í nýjan 

raunveruleika sem við viljum taka okkur hlé frá. Þegar spilurum Eve Online 

fer að þykja leikjaheimurinn of uppáþrengjandi vilja þeir yfirleitt komast frá 

honum. Þetta er um leið í samræmi við hugmyndir Huizinga um að töfra-

hringurinn þurfi að vera skýrt afmarkaður frá raunveruleikanum. 

Af jaðrinum 

Annað mikilvægt hugtak sem gott er að hafa í huga þegar rætt er um samspil 

raunveruleikans og leikjaheimsins er liminoid sem mannfræðingurinn Turner 

(1982) setti fram. Samkvæmt honum er liminoid sem veraldleg tegund af 

liminal. Bæði hugtökin vísa til þess sem er á jaðrinum en munurinn felst í því 

að það sem er liminal er félagsleg eða trúarleg skylda en það sem er liminoid er 

það sem við sækjumst eftir sjálf og jafnvel borgum fyrir. Það að ganga í 

gegnum liminal reynslu er merki um varanlegar breytingar en liminoid reynsla 

er tímabundin breyting. Með því að fara inn í töfrahringinn sem heimur Eve 

Online er, er stigið yfir í annan heim sem er vissulega innan okkar heims en 

þó á jaðrinum þar sem þar gilda ekki sömu reglur og venjulega. Ólíkt því 

þegar um er að ræða til dæmis manndómsvígslur er þetta ekki skylda heldur 

reynsla sem er leitast eftir. Við viljum komast í heim sem er ólíkur þeim 

hversdagslega og þar sem aðrar reglur gilda. Það sem gerir þetta sérstakt er 

að þetta er tilbreyting frá hinu daglega. Það er einmitt það sem mér sýnist að 
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Castronova (2005) líti framhjá þegar hann segir mögulegt að menn búi þar. 

Tölvuheimarnir eru fyrst og fremst spennandi sem tilbreyting við daglegt líf. 

Þessir tveir heimar eru háðir hvor öðrum. Önnur leið til að líta á þetta 

samspil er með því að skoða leikjaskilgreiningar. Caillois (2001) og Huizinga 

(1955) segja báðir höfuðeinkenni á leik að hann sé valkvæmur og aðskilinn í 

tíma og rúmi. Ef leikurinn hættir að vera valkvæmur og byrjar að taka yfir 

lífið hverfur það sem gerir hann sérstakan og þá verður hann hversdagslegur. 

Leikir þola slíkt illa. 

Það er rétt að taka fram að Castronova (2005) er að tala um tölvuheima í 

víðu samhengi. Hann er semsagt líka að tala um samfélög eins og Second Life. 

Ég tel þó að þarna gildi að mörgu leyti það sama og um þá heima sem eru 

beinlínis leikir. Þar heillar tilbreytingin líka og hægt er tala um þá sem 

töfrahringa. Ég held að það þurfi mikið meira að koma til áður en tölvu-

heimar verði nokkurs konar raunverulegur valkostur við hinn hversdagslega 

raunveruleika. 

Tími 

Önnur hlið á skilgreiningu Huizinga (1955) á töfrahringnum er hugmyndin 

um afmarkaðan tíma. Ef við lítum til trúarbragðafræði er hægt að skoða þetta 

í samhengi við hugmyndir trúarbragðafræðingsins Eliade (1993) um helgan 

tíma. Í fjölþátttökutölvuleikjum eins og Eve hættir leikurinn ekki þó að 

spilarar fari út úr honum. Þetta þýðir að á meðan spilarinn er í burtu þá getur 

ýmislegt gerst sem hefur áhrif á hann (það er þó ekki mögulegt að drepa 

persónu hans í Eve). Eins og danski tölvuleikjafræðingurinn Juul (2005) 

bendir á er þetta breyting frá flestum eldri tölvuleikjum þar sem ekkert gerist 

á meðan slökkt er á þeim. Þýðir þetta að Eve Online og aðrir slíkir leikir 

standist ekki skilgreiningu Huizinga? Að vissu leyti er þetta spurning um 

sjónarhorn. Ætti að bera Eve saman við einn leik í fótbolta eða til dæmis 

ensku deildarkeppnina í knattspyrnu? Sú keppni hefur gengið ákaflega lengi. 

Enginn þeirra sem var í upprunalega hópnum er þar enn en þó er þarna í 

vissum skilningi sami leikur í gangi. Það er rétt að minnast þess að Huizinga 

notar hugtakið leikur í mjög víðri merkingu. Veröld Eve er í gangi 23 

klukkutíma á hverjum degi (þessi eini klukkutími fer í viðhald á leiknum) og 

það ætti að vera hverjum manni um megn að taka þátt í leiknum allan þann 

tíma. Frá sjónarhóli leikjaveraldarinnar er þessi afmörkun því til staðar en er 

þó ákaflega veigalítil þar sem þetta er frekar hlé á leiknum heldur en 

endapunktur. Allir spilarar vita að það getur haft bein áhrif á hag þeirra í 
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leiknum að vera utan hans. Spilarar vinna gegn þessu með því að stofna 

bandalög við fólk sem tilheyrir öðrum tímabeltum jarðarinnar til að passa 

betur upp á hagsmuni sína í leiknum. Að því leyti er þetta í raun bara enn 

einn hluti leiksins sem þarf að taka með í reikninginn. 

Castronova (2005) segir að í raun hætti ákaflega fáir tölvuheimar. Við 

hljótum því að spyrja hvenær Eve Online ljúki? Svarið er að honum lýkur að 

öllum líkindum þegar enginn hagnaður verður af leiknum. En hvenær verður 

það? Viðmælandi minn Laugi ræddi um þetta og sá ekki fram á að Eve myndi 

hætta: 

 
Ég mun líklega aldrei hætta að spila þennan leik. Þeir munu örugglega aldrei 
hætta með hann, allavega ekki í náinni framtíð sko og [...] ég mun örugglega 
minnka eða auka notkunina eitthvað en ég mun aldrei sko hætta algjörlega - mun 
alltaf að halda áfram að gera kallinn betri skilurðu. Maður þarf ekki að spila 
leikinn til að [...] gera kallinn betri - bara logga inn, skipta um skills. [...] Ég mun 
aldrei örugglega hætta algjörlega út af því að þetta er svo stór og fjölbreyttur 
leikur og gaman að eiga öflugan karakter sem er öflugri en aðrir. 
 

Ef við skoðum þetta frá sjónarhorni spilara þá tel ég rétt að segja að 

leikurinn sé takmarkaður við þann tíma sem eytt er inn í leikjaheiminum í 

hvert sinn. Þá hefst leikurinn þegar forritið er ræst og spilarinn skráir sig inn 

en lýkur þegar spilarinn velur að fara út. Ég tel að þetta sé rökréttari túlkun 

og tel að þar  með sé leikurinn sannarlega afmarkaður í tíma. 

Mengun í fullkomnum heimi 

Huizinga segir í textanum sem ég vitnaði til í upphafi kaflans að með því að 

búa til töfrahring þá væri hægt að koma tímabundinni fullkomnum inn í 

ófullkominn heim. Í okkar heimi er ekki að finna sanngjarnar reglur sem 

tryggja jöfn tækifæri allra. Við lendum líka reglulega í aðstæðum þar sem við 

getum ekki vitað hvaða reglum við eigum að fara eftir. Mannfræðingurinn 

Douglas (1996) heldur því fram að þrátt fyrir að við lifum í heimi þar sem 

ekki er hægt að flokka og skilja allt þá viljum við öll slíkt skipulag. Við búum 

því til félagsleg kerfi sem eiga að uppfylla þessa eðlislegu löngun okkar. Um 

leið hljótum við að sjá hvernig leikir geta líka sinnt þessu hlutverki. Við 

ímyndum okkur fullkominn heim og leyfum okkur að hrærast í honum. 

Innan þessa töfrahrings getum við reynt að einangra okkur frá því sem spillir 

reglunni sem við þráum. Spilarar Eve Online reyna eftir fremsta megni að 
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berjast gegn því sem ógnar þessum fullkomna heimi sem þeir vilja skapa - 

heimi sem sýnir að hugmyndir Huizinga eru enn gildar þó tæknin hafi breyst. 
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Heima á milli. 
Þjóðtrú og þjóðsagnir á Íslandi í upphafi 21. aldar 

 
Terry Gunnell 

 

Á árunum 1996-1998 var mikil umræða í Skírni og öðrum íslenskum miðlum 

um merkingu, eðli og hlutverk „þjóðtrúar― á Íslandi í fortíð og framtíð (sjá 

Árni Björnsson 1996, 1998; Matthías Viðar Sæmundsson 1997; Valdimar Tr. 

Hafstein 1997b; Pons 1998; Erlendur Haraldsson, 1999). Þessi umræða hófst 

í kjölfar birtingu greinar eftir Árna Björnsson: „Hvað merkir þjóðtrú?―. Þessi 

grein var að vissu leyti skrifuð undir áhrifum frá erlendum greinum og 

byggðist einnig á könnun Erlendar Haraldssonar á trúarviðhorfum og 

þjóðtrú Íslendinga (sjá Erlendur Haraldsson, 1978). Í greininni hélt Árni því 

fram að þjóðtrú væri ekki rétta orðið yfir þessi margumtöluðu viðhorf 

Íslendinga gagnvart yfirnáttúrulegum fyrirbærum svo sem draumum, öndum, 

fyrirboðum, fylgjum, sambandi við hina látnu og náttúruvættum eins og 

huldufólki og nykrum. Í greininni (sem ætlað var að vekja upp umræðu um 

þjóðarímynd Íslendinga) er því haldið fram að rök fyrir slíkri „trú― séu mjög 

langsótt og að flestir á Íslandi séu í raun efins um þessi fyrirbæri. Árni fetar í 

fótspor Jóns Árnasonar, Magnúsar Grímssonar og Guðbrandar Vigfússonar 

þegar hann segir að þjóðsagnir beri fyrst og fremst vitni um hugmyndaflug 

og ljóðræna getu Íslendinga og gefi þeim færi á að lýsa umhverfi sínu, fremur 

en að sanna útbreidda trú Íslendinga á slíkum fyrirbærum (Jón Árnason og 

Magnús Grímsson 1852; Jón Árnason 1954-1961; Guðbrandur Vigfússon 

1954-1961). Þegar allt kemur til alls er slík umræða um trúarviðhorf, sam-

kvæmt Árna, ekkert meira en „ferðamannaþjóðfræði― sem haldið er við 

vegna ferðamanna og endurspeglar ekki almenna trú Íslendinga. Svo virðist 

sem Árni sé á þeirri skoðun að merking orðsins þjóðtrú eigi aðeins að vera 

sú sem hún var áður þegar orðið var notað yfir hina „þjóðlegu― kristnu trú. 

Orðið þjóðtrú á því ekki að nota um trúna á hið yfirnáttúrulega sem ekki er 

hægt að yfirfæra á alla þjóðina.1 

                                                
1  Það mætti benda á að Árni spyr aldrei um vísindalegan bakgrunn trúar á Guð á sama hátt 

og hann gagnrýnir viðhorf og trú á nærveru hinna látnu eða tilvist huldufólks, þrátt fyrir 
að í báðum tilvikum snúist trúin um yfirnáttúrulega vætti. 
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Að sjálfsögðu væri hægt að velta fyrir sér bókstaflegri merkingu orðsins 

þjóðtrú ef forskeytið þjóð í orðum eins og þjóðfræði, þjóðsaga og þjóðháttur (orð 

sem Árni gagnrýnir ekki) er (ranglega) talið eiga við þjóðina sem heild og 

orðið trú er talið merkja virka trúariðkun. Í því tilliti er enn fremur auðvelt að 

efast um raunverulegt notagildi orðsins þjóðtrú yfir þá einstöku tegund 

kristinnar trúar sem fyrirfinnst á Íslandi (sjá Björn Björnsson og Pétur 

Pétursson 1990; Pétur Pétursson 2005). Á hinn bóginn er hægt að skilja 

forskeytið þjóð sem beina þýðingu orðsins „folk―, eins og það kemur fyrir í 

enska orðinu folk belief og norska orðinu folketru þar sem orðið á við al-

menning og óformlega lærðar venjur einhvers hóps. Ef orðið trú er síðan 

notað yfir trúarviðhorf sem við „höldum― að gætu verið sönn þrátt fyrir að 

það sé ekki öruggt, þá er ekkert að því að nota orðið þjóðtrú yfir trúarviðhorf 

fólks, hvort sem 10 eða 100% þjóðarinnar aðhyllist þau.  

Að þessu leyti er þjóðtrúin langt frá því að vera útdauð. Hún aðlagast 

einfaldlega nýjum aðstæðum og tekur breytingum. Eins og ég hef oft sagt við 

útlenda blaðamenn sem hafa áhuga á íslenskri þjóðtrú þá er mjög áhugavert 

að velta fyrir sér hve mikið af okkar daglegu „vitneskju― í dag byggist í raun á 

„trú―. Góð dæmi eru heimsfréttir, saga, landafræði og fjármál heimsins (eða 

þjóðarinnar). Í blindni „treystum við á― (frekar en vitum) þær „staðreyndir― 

sem við fáum (oft munnlega) frá jafningjum okkar s.s. kennurum, stjórnmála-

mönnum, prestum, fréttamönnum og veðurfræðingum. Eru þessar „stað-

reyndir― eitthvað raunverulegri fyrir okkur en þær sem fólk sagði af tröllum í 

fjöllunum á átjándu öldinni? Að þessu leyti til er auðvelt að segja að 

þjóðtrúin lifir enn góðu lífi á Íslandi, rétt eins og hún gerir einnig í öðrum 

löndum þar sem raðmorðingjar, hryðjuverkamenn og barnaníðingar hafa 

tekið við af tröllum sem éta menn.2 

Samt sem áður var umræðan sem grein Árna setti af stað mjög mikilvæg, 

ekki síst vegna þess að minni áhersla var lögð á tölfræði og spurninguna um 

hvort öll þjóðin trúi á álfa eða ekki. Frekar beindist umræðan að því hvaða 

upplýsingar reynslusagnir sem fólk segir hvort öðru, hvort heldur sem í dag 

eða áður fyrr, veita fræðimönnum um menningarlega heimsmynd fólksins 

sem um er rætt. Að því leyti mætti halda því fram að betra væri að nota orðið 

„viðhorf― (view) heldur en „trú― ef við viljum vera mjög bókstafleg í 

orðanotkun og gildir þá einu hvort um kristna trú eða annars konar trú á hið 

yfirnátturulega er að ræða. 

                                                
2  Þrátt fyrir að ekki sé hægt að deila um tilvist slíkra vera, má deila um hvort hættan á því að 

hitta eina slíka sé meiri en að deyja í skriðu eða drukkna í stöðuvatni. Bæði trúarviðhorfin 
eiga þó rætur sínar að rekja til einhvers konar raunveruleika.   
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Matthías Viðar Sæmundsson, sem kaus að nota orðið hjátrú3 fram yfir 

þjóðtrú, spurði hvort við gætum nokkurn tímann skilið heimsmynd þeirra sem 

lifðu fyrir okkar tíma, nægilega til að geta dæmt þá. Samkvæmt Matthíasi eru 

„trúarskoðanir― í raun „táknmál reynslu og hugarfars―. Hann heldur því fram 

að „trúarfar og hjátrú þurfa […] ekki að stangast á, þær vega hvor aðra upp í 

dýrlegum samhljómi alheimsins, eins og sagt var forðum, kannski sem hvörf í 

hverfri heimsmynd― (Matthías Viðar Sæmundsson, 1997, bls. 90).  

Valdimar Tr. Hafstein sagði varðandi þjóðtrú á álfasteina að það mætti: 
 

segja að álfatrú snúist um virðingu fyrir umhverfinu í viðasta skilningi […] 
virðingu fyrir öllu sem umhverfir mennina og þeim er ekki kunnugt um. Í því er 
fólgin hvort tveggja virðing fyrir áþreifanlegri náttúru og ósýnilegri yfirnáttúru. 
Álfatrúnni fylgir sú viðurkenning að veruleikinn nái handan við okkar skynheim 
(Valdimar Tr. Hafstein, 1997b, bls. 332).   

 

Mannfræðingurinn Christophe Pons skrifaði á svipuðum nótum og bæði 

Matthías og Valdimar og sameinaði að vissu leyti rök þeirra beggja:  
 

menn túlka einatt fyrirbæri í umhverfi sínu út frá viðkomandi menningu, þ.e. í 
ljósi almennra, sameiginlegra birtingarmynda. Menningarlegar birtingarmyndir 
sem tengjast trú – og þær sem í almennum skilningi snerta hið „trúlega―– þróast 
hægast. Ég held að ég geti fullyrt að þau menningarbundnu viðhorf sem voru 
virk á þeim tíma sem þjóðsögurnar voru skráðar eru að mestu leyti enn við lýði. 
[...] „Þjóðtrú― hefur ekkert með trú að gera heldur það sem Dan Sperber kallar 
„varanleg menningarbundin viðhorf― en varanleiki þeirra byggist á trausti 
gagnvart fortíðinni. [...] Menningarbundin viðhorf tengjast ættfræði, arfleið, og 
hugmyndinni um tíma sem líður ekki undir lok (Pons, 1998, bls. 162).   

 

Í stuttu máli mætti segja að rætur sagna, þá sérstaklega þeirra sem við 

segjum hvort öðru, liggi í skynjun, eða því hvernig við skynjum umhverfi 

okkar og upplifanir. Lauri Honko (1989) útskýrði þetta ferli mjög vel: Þegar 

við reynum að skilja þau fyrirbæri sem við upplifum (og hér spilar trúin stórt 

hlutverk) verðum við að notast við þær skilgreiningar sem við höfum til taks 

í ljósi þess skilnings sem við höfum nú þegar á heiminum. Þetta ferli heldur 

                                                
3  Ég játa að ég er einnig á móti því að nota þetta íslenska orð því það gefur til kynna 

nokkurs konar stigveldi þar sem ein tegund trúarkerfis (belief system) er mikilvægari en 
önnur. Byggt á þeim viðtölum sem við höfum tekið tel ég að fólk upplifi þetta ekki sem 
slíkt stigveldi, þótt því finnist trúin á Guð og trúin á drauma eða nærveru þeirra látnu ekki 
vera alveg eins að því leyti til að þær eiga við mismunandi heima.  
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áfram þegar við deilum upplifunum okkar með öðrum á tungumáli sem við 

deilum saman, þar sem báðir aðilar hafa sama skilning á orðum og 

menningarlegum skilgreiningum. Um leið og við leitumst við að útskýra 

skynjun með orðum er upplifunin um leið flutt yfir í ramma menningarlegs 

samhengis sem er uppfullt af sögulegum og félagslegum tengingum. Að 

sjálfsögðu er það ekki hlutverk okkar fræðimannanna að deila um sannleiks-

gildi sagnanna eða trúarviðhorfanna sem þær endurspegla, en efnið sem 

kemur fram í sögum sem fólk segir af persónulegri upplifun4 hefur mikið 

gildi fyrir þjóðfræðinga, jafnt sem mannfræðinga, félagssagnfræðinga og aðra 

fræðimenn sem hafa áhuga á munnlegri frásögn. Þessar sögur geta veitt 

okkur miklar upplýsingar um skilning ákveðinna hópa á umhverfi sínu, um 

menningu almennings og veita okkur innsýn í þá trú sem er svo náttúruleg 

mannfólkinu (sjá Guðmundur Ingi Markússon, 2006).  

Á þessum tímapunkti er vert að minnast á nýlega víðtæka könnun sem 

við í Þjóðfræði (með aðstoð Erlends Haraldssonar) gerðum í samvinnu við 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands árin 1996-1997 varðandi þjóðtrú (í 

þeim víðari skilning sem rætt var um áðan) og trúarviðhorf Íslendinga (sjá 

Ásdís A. Arnalds, Ragna Benedikta Garðarsdóttir og Unnur Diljá Teitsdóttir, 

2008). Í kjölfar rannsóknarinnar voru tekin um 30 viðtöl, árin 2008-2009,5 

við þátttakendur sem gáfu upp nöfn sín og heimilisföng.6 En hvert er 

framlag þessa nýja efnis í umræðuna um íslenska þjóðtrú? 

Í fyrsta lagi sýna þessi gögn að hefðbundin íslensk þjóðtrú er svo 

sannarlega í fullu fjöri og gegnir mun stærra hlutverki en því að vera aðeins 

ferðamannaþjóðfræði. Eins og ég nefndi í grein sem kom út árið 2007 (Terry 

Gunnell, 2007) sýndu kannanirnar með um það bil 1000 þátttakendum  að 

mjög lítið hefur breyst í íslenskri þjóðtrú og íslenskum þjóðháttum síðan 

1974, þegar könnun á þessum viðhorfum var síðast lögð fyrir af Erlendi 

Haraldssyni (sjá Erlendur Haraldsson, 1978). Enn fremur auka þessar nýju 

niðurstöður trúverðugleika þeirra niðurstaða sem fengust úr rannsókn 

                                                
4  Eins og þær frásagnir sem eftirfarandi aðilar hafa safnað á undanförnum árum á Íslandi: 

Erlendur Haraldsson og Christophe Pons (um trú á nærveru hinna látnu); Valdimar Tr. 
Hafstein, Katrin Sontag, Unnur Jökulsdóttir, og Nisha Ingal Singh (um huldufólkið); 
Adriënne Heijnen (um drauma); og Dagbjört Guðmundsdóttir (um nafnavitjun); og á 
Írlandi af fólki eins og Eddie Lenihan: sjá Pons, 2002; Erlendur Haraldsson, 2005; 
Valdimar Tr. Hafstein, 1997a, 2000; Sontag, 2007; Unnur Jökulsdóttir, 2007; Ingal Singh, 
2006; Heijnen, 2005; Dagbjört , 2006 og Lenihan, 2003. 

5  Önnur viðtöl voru tekin við þátttakendur árið 2008 af Adriënne Heijnen vegna verkefnis 

hennar um nafnavitjun. 
6  Viðtölin voru tekin af Dagbjörtu Guðmundsdóttur, Silju Rún Kjartansdóttur, Hrefnu 

Bjartmarsdóttur og Júlíönu Magnúsdóttur og stefnan er að halda þessum viðtölum áfram.  
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Erlendar. Gögnin sýna einnig að þau trúarviðhorf (tengd heimsmynd) sem 

hafa dýpstar rætur í íslenskri menningu eru sterkust og halda sinni stöðu í 

íslensku samfélagi bæði í þéttbýli og dreifbýli. Þessi viðhorf tengjast 

forspárgildi drauma, lífi eftir dauðann, getu til að hafa samband við hina 

látnu, tilvist fylgja (einstaklings og annarskonar), hugboðum, huglæknum, 

fyrirframákveðnum örlögum og tilvist umhyggjusams og kærleiksríks Guðs. 

Eins og áður voru það fáir sem sögðust trúa með vissu á álfa og huldufólk, 

en aftur á móti voru þeir ekki margir sem voru tilbúnir til að neita tilvist 

þeirra. Nýrri fyrirbæri eins og fljúgandi furðuhlutir, blómálfar og húsálfar 

fengu færri stig en trú hefur aukist á reimleikum í húsum og endurfæðingu. 

Eins og áður voru konur mun líklegri til að trúa á hið yfirnáttúrulega en 

karlmenn og höfðu mun meiri reynslu af slíkri upplifun. Þetta á sér einnig 

mjög djúpar rætur í norrænni sem og germanskri menningu, þar sem 

örlaganornir, seiðkonur og völvur fyrirfinnast víða í Íslendingasögunum og gyðjur 

eins og Freyja gátu séð framtíðina fyrir.  

En tölur eru náttúrulega bara tölur. Þær segja lítið um þær hugsanir sem 

einstaklingur hugsar þegar hann merkir við í reitinn að hann ―trúi‖ eða ―trúi 

ekki‖ á líf eftir dauðann, forspárgildi drauma, tilvist huldufólks eða fljúgandi 

furðuhluta. Til þess að fá raunverulega innsýn í það hvernig þátttakendur 

upplifa hinn yfirnáttúrulega heim í kringum sig, er nauðsynlegt að fylgja slíkri 

megindlegri rannsókn eftir með eigindlegri rannsókn. Það er einmitt það sem 

Júlíana Magnúsdóttir og nokkrir nemendur mínir hafa verið að gera undan-

farin tvö ár, með fjárhagslegum stuðningi frá Rannsóknarsjóði Háskóla 

Íslands. Hingað til hafa viðtölin verið tekin við fólk sem hefur mjög sterk 

trúarviðhorf en við ætlum einnig að hafa samband við fólk sem segist hafa 

mjög litla trú á slíkum fyrirbærum. Það sem hefur nú þegar verið safnað eru 

fjársjóður af fróðleik sem með tímanum mun bætast við segulbandasafn 

Stofnunar Árna Magnússonar í Háskóla Íslands. Þessar upplýsingar veita mjög 

dýrmæta innsýn í það hvernig Íslendingar, og þá meina ég ekki öll þjóðin í 

heild sinni, upplifa heiminn, hvaða stöðu þeim finnst þeir gegna í þessum 

heimi og hvernig þeir útskýra yfirnáttúrulegar upplifanir sínar fyrir öðrum. 

Það er mjög áhugavert að persónuleg upplifun er iðulega notuð til að útskýra 

trú og trúarviðhorf og til þess að sannfæra hlustandann um sannleiksgildi 

þeirra (sjá einnig Oring 2008). Í stuttu máli sagt veita þessi viðtöl ekki aðeins 

upplýsingar um trúarviðhorf heldur bætast nýjar íslenskar reynslusagnir í 

safnið. Þá er verið að tala um sagnir í merkingu Timothy Tangherlini sem 

lýsir sögn (legend) með eftirfarandi orðum: 
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a traditional, (mono)episodic, highly ecotypified, localized and historicized 
narrative of past events told as believable in conversational mode. 
Psychologically, legend is a symbolic representation of folk belief and reflects the 
collective experiences and values of the group to whose tradition it belongs 
(Tangherlini, 1994, bls. 22).   

 

Næsta dæmi er aðeins eitt af mörgum mismunandi reynslusögnum sem 

tengjast draumum, huldufólki, nafnavitjun, endurfæðingu, öndum, ættar-

fylgjum, huglæknum, álagablettum, Guði og lífi eftir dauðann. Þessi saga var 

sögð Júlíönu Magnúsdóttur í viðtali við konu árið 2008 og er gott dæmi um 

það efni sem við höfum verið að safna.  
 

Kona (uþb. 65 ára): Það var eitthvað búið að komast til tals að kaupa 

þessa jörð og þá dreymir mig það að ég er stödd, að ég tel mig, hérna fyrir 

innan, fyrir innan tún sem kallað er. Og þar finnst mér vera stór höll. Og í 

henni býr einhver kona sem ég gat ekki áttað mig á í draumnum eiginlega 

hvernig leit út. En ég talaði við hana, ég var eitthvað svo rosalega kvíðin. 

Og hún segir við mig eitthvað á þá leið: ,,Á meðan þú trúir á mig þarftu 

ekki að hafa neinar áhyggjur― [...] Og þá fannst mér það sko, án þess að 

hún segði það, að þá væru það fjárhagsáhyggjur. [...] Og það er svo skrítið 

að ég hef oft hugsað til þessarar konu síðan, því að oft þegar maður hefur 

nú haldið það að: „Jæja nú er enginn aur til fyrir einu né öðru,― að það 

hefur eitthvað komið upp [...] sem hefur reddað málunum. [...] En svo var 

svo skrítið að ég spurði gamlan bónda sem var hérna þegar ég flyt hérna, 

hvort að það sé ekki huldufólk hérna einhverstaðar nálægt. ,,Nei,― segir 

hann, það vissi hann ekki til. Svo fer hann að segja mér frá því: ,,Ja 

reyndar, hann pabbi minn, hann ætlaði að fara að byggja einhvern kofa 

hérna fyrir innan tún, við stóran stein sem er þar. Og hann var búinn að 

hlaða eða móta fyrir veggjunum [...] á þrjá vegu. Steinninn átti að vera á 

einn veginn og svo ætlaði hann að hlaða á hina þrjá vegu. En hann fór 

ekki í það aftur. Því hann dreymdi eitthvað um nóttina. Svo ég segi: ,,Já, 

er það ekki bara konan sem býr þarna fyrir innan?―. ,,Ja, það veit ég 

ekkert um,― segir hann, ,,ég hef aldrei heyrt um það.― En ég er þeirrar 

trúar að þarna fyrir innan búi einhver mjög góð kona. [...] Í þessum steini. 

Og þetta sé stóra húsið sem mig dreymir áður en ég flyt hingað. [...] Það 

var ekkert löngu síðar sem við fluttum, en einhverjum árum samt. Það var 

ábyggilega eitt eða tvö ár. En ég man það nú ekki svo gjörla. 

JÞM: Manstu hvernig hún leit út í draumnum? 
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Kona: Nei, ég man það ekki. Held hún hafi bara verið ósköp venjuleg 

manneskja. Nema ég vissi það í draumnum að hún var ekki þessa heims. 

[...] Og var alveg klár á því þegar ég vaknaði. 
 

Slíkar frásagnir innihalda augljóslega persónuleg viðhorf þess einstaklings 

sem segir frá og gefa innsýn í skilning hans/hennar á umhverfinu, bæði 

efnislegan og andlegan. Frásögnin gefur einnig dæmi um sameiginlegan 

menningarlegan orðaforða margra Íslendinga sem myndu skilja undir eins 

hvers vegna þessi ákveðna kona trúir því að draumar hennar hafi merkingu. 

Þeir skilja líka af hverju hún trúir því að konan í draumnum sé huldukona 

sem býr í nálægu umhverfi og af hverju hún telur að slík kona hafi mátt til að 

aðstoða sig í vandræðum sínum. Enn fremur væri áhugavert að kanna hve 

margir Íslendingar efast um sannleiksgildi sögunnar og túlkun konunnar á 

upplifuninni. Á sama tíma er hægt að greina þessa frásögn sem dæmi um 

munnlega sögn. Þá er sérstaklega áhugaverð notkun orðalags eins og „ég tel 

mig― og „finnst mér vera― sem konan notar til að lýsa draumnum, því þetta 

orðalag kemur einnig fyrir í mjög gömlum draumalýsingum úr Íslendinga-

sögunum. 

Allur þessi fjöldi upplýsinga sem fæst úr þessum gögnum vekur upp 

spurningar um hvað við meinum þegar við tölum um „sagnir nútímans―. 

Kannanirnar og viðtölin, ásamt öðru efni sem verið er að safna á Íslandi, 

undirstrika að ef ætlunin væri að birta nýtt safn nútíma þjóðsagna úr íslensku 

sveitinni, og jafnvel líka úr bæjum, þá væri það safn ekki svo ólíkt eldri 

söfnum Jóns Árnasonar, Sigfúsar Sigfússonar og annara (sjá einnig Pons, 

1998). Í því tilliti er áhugavert að flest nútíma þjóðsagnasöfn sem hafa verið 

birt bæði hér á Íslandi og annars staðar7 virðast forðast slíkar dæmigerðar 

frásagnir, undir því yfirskyni að þær séu ekki samtímasögur, heldur eitthvað 

sem kemur úr fortíðinni. Þetta mætti túlka sem misleiðandi og hrokafulla 

hugmynd um að sagnir sem finnast um allan heim um eyðni, innflytjendur og 

raðmorðingja (sem hafa náttúrulega einnig gildi) séu meira lýsandi fyrir 

nútímann en frásagnir eins og þessi sem var sögð áðan. Sannleikurinn er sá 

að munnleg hefð tengd trúarviðhorfum á Íslandi er í dag, eins og önnur 

íslensk þjóðfræði, ennþá áhrifarík og spennandi blanda af bæði því gamla og 

því nýja. Þetta gefur til kynna að eldri útgáfur þjóðtrúar séu langt í frá 

útdauðar og hafa enn gildi fyrir þá sem dreifa henni, eða eins og einn af 

viðmælendum okkar sagði: „Mér finnst einhvern veginn miklu skemmtilegra 

                                                
7  Sjá t.d. Rakel Pálsdóttir, 2001, sem reyndar leggur áherslu á flökkusagnir.  
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að trúa, þú veist, mér finnst maður svona miklu ríkari í lífinu að sjá ekki bara 

fyrir sér að lífið sé bara eins og við sjáum það.― 
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The Subject of Heritage. 
Bodies, Discourses, Collectivities 

 
Valdimar Tr. Hafstein 

 

On 18 April 2007, fire laid waste to two buildings in the heart of downtown 

Reykjavík. One of them, built in 1801 or 1802, housed a dance club called 

Pravda. It was the second oldest building still standing in Reykjavík. The 

other building, from 1852, had a restaurant on the upper floor, Café 

Romance, and a Kebab-joint on the ground floor. The fire engines were 

there within minutes after the fire broke out, followed in short order by 

crews from both television newsrooms, and journalists from the various 

newspapers. Two out of three television stations interrupted their pro-

gramming to bring hours of direct footage from the fire. To make television 

out of the crackling spectacle, television reporters lined up the interviewees 

on the main square against a smoking background of fire fighters hosing 

down the flames: from the fire marshal to the building owners, from 

historians to patrons of the burning dance club, and from the mayor of 

Reykjavík to anonymous passers-by, the audience was treated to the live 

reactions of each. To most of their interlocutors, reporters posed some 

variation on the question: ―are we witnessing the destruction of priceless 

cultural heritage?‖ The club-goers were more concerned about what they 

were now going to do on Friday night, but from the historians to the mayor, 

everyone else concurred that, yes, before our very eyes, the cultural heritage 

of the capital was going up in flames. 

I sympathized with the clubbers facing their Disco Inferno, but I was 

intrigued by the smoldering heritage, or rather by the metamorphosis of 

house to heritage, as yellow flames licked the red Coca-Cola sign on the 

facade. Born and raised in the capital, I live and work downtown and I pass 

by those buildings every day. This was the first time I had heard anyone refer 

to them as cultural heritage. I knew they were old – in Icelandic terms – but 

to the best of my knowledge, before these two buildings caught fire, no one 

ever spoke of them in the language of heritage. As smoke engulfed the city 

center, however, as flames burst through the roof and water spouted from 
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red hoses – all of a sudden the language of heritage rolled off everyone‘s 

tongues. Before the flames were doused, television audiences witnessed the 

mayor – in full firefighter‘s uniform – pledge to rebuild the heritage from the 

ground up, exactly as it had stood. 

Something in all this was like a siren song for the folklorist in me: since 

the inception of the field, folklorists have been driving an ambulance from 

the scene of one cultural disaster to the next, racing at breakneck speed only 

to find that we have come too late – the angel of history has already wafted 

by and we‘re picking our way through the landscape of ruins in his wake 

(Anttonen, 2005; Dundes, 1969; Kirshenblatt-Gimblett, 1996).  

Destruction and preservation are two sides of the same coin, so it comes 

as no surprise that a fire should trigger a discursive eruption about heritage. 

In the following week, intense debates raged in the papers, on the radio, and 

on television about cultural heritage, preservation, restoration, and about 

these objects that suture the past to the present. All the usual pundits 

expressed their opinions.  

Such discursive eruptions are not an everyday occurrence, to be sure, but 

neither are they particularly unusual. With no statistics to back me up, I 

would venture a guess that in Iceland platforms like that for heritage debates 

materialize about once a year, only to dissolve as the debates peter out. But 

heritage discourse is not all eruptions; it‘s not all fire and floods. There is also 

the steady purr of heritage claims, in and out of the public ear: urgent, 

melancholic, resigned or resistant, a variety of people regularly claim that this 

or that is an important heritage. Such heritage claims may not make the 

news, but they certainly make other sections of the paper. Cultural heritage, 

it seems, is at every step. That is not to say that buildings or practices 

referred to as heritage are not old. Usually they are. What is new and 

remarkable is to speak of them in terms of cultural heritage. Cultural heritage 

is itself not an old practice. Although the term was first coined in the late 

19th century, it is less than four decades since it came into more general 

usage, and no more than twenty years since that usage became common, 

growing year by year (Bryndís Björgvinsdóttir, 2009; Klein, 2006; Valdimar 

Tr. Hafstein, 2006). 

In the last few decades a vast number of social actors have seized upon 

the concept of cultural heritage in hundreds of thousands of scattered places. 

The success of cultural heritage is almost unprecedented. It can only be 

compared to the environmental movement – organized around another 

powerful concept – which, in a similar manner, has set about reshaping the 

world in its image, reforming discourses, mobilizing people and resources, 
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and transforming practices (Valdimar Tr. Hafstein, 2007). Many explanations 

have been put forward to account for the rising tide of heritage. Some say it 

bears witness to an intensified historical awareness, others associate it with 

the development of the tourist industry, and others yet see it as part of a 

nostalgic Zeitgeist, associated with the so-called cultural logic of capitalism. 

Other explanations include the rise of localisms and patriotisms in the face 

of globalization; the dispersion of peoples in a deterritorialized world; the 

gradual commodification of culture; and the list goes on (see e.g. Bendix, 

2000; Huyssen, 2000; Klein, 2006; Löfgren, 1997; Lowenthal, 1998; Nora, 

1989; Poulot, 2006; Smith, 2006; Turtinen, 2006; Yúdice, 2004). No doubt, 

there is something to each of these explanations, though no one of them will 

account for all the various invocations of cultural heritage around the globe. 

Cultural heritage is a particular kind of practice. Pointing beyond itself to 

a culture it claims to represent, heritage is a culture of culture – it is culture 

squared. As Barbara Kirshenblatt-Gimblett has argued, heritage involves a 

metacultural relationship to cultural practices (1998). Heritage practices also 

refer themselves to the social field: they invoke a collective subject such as 

family, community, ethnicity, or nation. Such heritage practices are per-

formative: they bring into being what they enact. Thus, heritage practices 

perform both culture and collectives – they lend substance and reality to 

abstractions. In so doing, they also configure particular spaces as privileged 

zones of contact between the past and the present and as metonyms of the 

collective – as heritage sites, that is, be they museum collections, festivals, 

dances, costumes, or foods.  

In brief, heritage is collectivity by culture squared. Thus conceived, 

heritage is transformative. It transforms people‘s relationship with their own 

practices, the ways in which they perceive themselves and the things around 

them – it ―squares‖ them. The conscious inheritor understands her practice 

differently than another who does not pause to consider, e.g., how her 

needle sutures the past to the present and, eventually, to the future, nor how 

her craftsmanship transmits culture from one generation to the next. This 

transformation is indicative of how the present relates to history. Indeed, 

heritage says more about us than it does about past generations or what 

they‘ve left behind. Following Kirshenblatt-Gimblett, to recycle ―sites, 

buildings, objects, technologies, or ways of life‖ as heritage is to give these 

things a new lease on life, not as what they once were, but as 

―representations of themselves‖ (Kirshenblatt-Gimblett, 1998, p. 151).  

Take the heritage sport of glíma. Glíma is a traditional form of wrestling 

brought to Iceland from Scandinavia some time before the thirteenth 
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century, probably with the settlers and possibly with later influences from the 

British Isles. Some of our favorite saga heroes were skilled wrestlers, 

including the strongmen Egill Skallagrímsson of Egil‘s saga, who we‘re told 

―var mjök at glímum‖ (―was really into wrestling‖) and Grettir the strong of 

Grettir‘s saga, who famously wrestled the ghost Glámur.  

In one form or another, glíma has been practiced continuously to this day, 

but as an organized sporting event, it is a century old. The first organized 

tournament took place in Akureyri in 1906. Two separate wrestling teams 

were founded in Akureyri that year and they announced the ―first prize glíma 

of Iceland‖ on the 21st of August. They appointed a five-person committee 

to referee the contest, though there were no rules on the books yet, only 

unwritten customs with some variation. Disagreement about what rules 

applied sparked a bitter controversy at the tournament in 1908, and nearly 

spelled the end of glíma as an organized sport, just as it was getting off the 

ground. But the contest survived and was held once a year after that. It came 

to be named Íslandsglíman, the Glíma of Iceland, and the trophy is called the 

belt of Grettir the strong (Jón M. Ívarsson, 2002). 

 

 
 

Figure 1. Jóhannes Jósefsson from Akureyri, victor of Íslandsglíman in 1907 

and 1908, wearing the belt of Grettir the strong. Photographer unknown 

In 1930, Icelanders celebrated the 1100-year anniversary of the parl-

iament in Þingvellir, in the South of Iceland. One of its central attractions 

was Íslandsglíman, held in Þingvellir as part of the millicentennial celebrations. 
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The organizers made explicit reference to the Book of Icelanders from the 

12th century, which mentions that wrestling was a pastime at medieval 

parliamentary meetings in Þingvellir. In footage from this event (filmed by 

Loftur Guðmundsson), one observes glíma as part of a celebration of 

national modernity: with the flag flying in the background and the referees in 

dark suit and tie, surrounded by a large audience outside the arena. The glíma 

stands as a contrastive practice, one that marks time. It zones the past inside 

a demarcated space and locks it within a carefully measured period of three 

rounds, two minutes each at the most. Inside the ring, we are ancient. 

Outside it, we are modern.  

Glíma distinguishes itself from other varieties of wrestling through the 

upright, erect posture of contestants and through the clockwise circular 

stepping, known as stígandi, designed to prevent deadlock. Together these 

characteristics lend glíma the kinetics of a forceful waltz. One of glíma‘s 

greatest fans, the American M. Bennett Nichols, wrote a book on the sport 

where he notes that: ―After viewing my first glíma competition in Iceland, I 

wrote in my journal that ―glíma possesses the skill, precision, grace, dexterity, 

and finesse of foil fencing, as well as the strategy and sophistication of 

chess‖‖ (Nichols, 1999, p. 15). 

The black leather gripping belts and straps around the wrestler‘s waists 

are a recent innovation in 1930. They did not exist at the time of the first 

organized competition in 1906, when competitors were fully dressed and 

simply gripped each other by the trousers, as had been customary. The new 

dress code perfects the contrast: inside the ring, the men are scantily clad, 

outside it they are wearing their Sunday best, modern European bourgeois 

suits. Inside the circle they touch, they embrace, they waltz. Outside, they 

keep a carefully measured distance between one male body and the next. 

Inside and outside alike, they play by the rules. The handshakes also made 

their way into the sport some time after 1906 and before 1930 – as 

cosmopolitan markers of gentlemanliness.  

As the last man goes down, in the final glíma of the competition in 

Þingvellir in 1930, a dashing gentleman in coat and hat strolls into the arena 

to congratulate the victor and shake hands with all contestants. He is none 

other than Kong Christian den tiende, King of Denmark and Iceland, in his 

last visit to this part of his kingdom before it declared independence. That is 

a relevant context in which to understand the formalization of glíma as an 

organized sport. The first glíma teams were part of the Icelandic Youth 

Movement, also founded in 1906, whose objective is ―the cultivation of 

people and country‖ and whose motto was and still is ―Íslandi allt‖ (―Iceland 
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All‖ or ―Everything for Iceland‖). This was a time of great national zeal, with 

the declared goal of recreating Iceland‘s medieval Golden Age and to 

become once again a nation among nations. Thus, it was no coincidence that 

the young men involved in the Youth Movement chose as their sport a 

practice with saga roots. Within a few years it was labeled as Iceland‘s 

national sport, even though usually no more than 7-9 men would compete in 

Íslandsglíman, which was open to all. In 1912 Iceland sent its first team to the 

second modern Olympics in Stockholm to demonstrate glíma – a nation 

among nations on the global stage. 

With nationalistic fervor fading in the second half of the twentieth 

century, the time was ripe for the concept of cultural heritage to come along 

and help reform our relation to glíma. Glíma is now no longer signified merely 

in terms of national modernity. It has come to be reinterpreted as a heritage 

sport in a global context, alongside other traditional forms of wrestling 

around the globe, and alongside other heritage practices in Iceland. The 

national rhetoric is still there, but it has been toned down and contextualized. 

In its early 20th century forms, the national sport of glíma illustrates how 

cultural practices constitute modern national subjects. In recent decades, 

glíma has been translated from the language of national culture, which has 

lost much of its currency, into the language of cultural heritage. In the 21st 

century, glíma has thus taken on a different set of connotations. This new 

language of heritage creates the conditions for another sort of subject to 

emerge, less universal than the modern national subject and more dispersed, 

reflexive, and ironic. 

Heritage practices – like glíma – create a distance between activities that 

are marked as heritage, on the one hand, and on the other hand everything 

else the same people do. Everything that is not heritage is therefore modern: 

tennis, as opposed to glíma; typing, as opposed to embroidering; fast food, as 

opposed to singed sheep heads, putrefied shark, and pickled ram‘s testicles. 

To have a heritage is to experience a distance from the things you consider 

to be your heritage. The self-conscious heir is alienated from her ancestors 

from whom she has inherited her heritage; the heir relates very differently to 

houses and sports, to handicrafts and foods that former generations took for 

granted. Hers is a metacultural relationship. 

The performance of cultural heritage has clearly observable effects, 

tangible for example in the physical world of construction work and urban 

development, as well as in the cultural, economic, and social fields. One of 

the more important actions that heritage accomplishes is to divide space and 

organize populations. In other words, cultural heritage is a practical 
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instrument for constituting social collectives – ethnic, national, or local. 

Heritage organizes such collectives around cultural residue: old houses, 

timeworn objects, tattered manuscripts, traditional craftsmanship, and so on 

(Valdimar Tr. Hafstein, 2007). 

Like glíma, many heritage practices take the body as their central objects – 

they turn the body into a site of performance. Bodies trace the trajectories 

out of which the time and space of heritage emerge, and in turn these are 

embodied by those who perform them (Kapchan, 2003). In effect, heritage is 

very much concerned with the ways in which culture is embodied and the 

ways in which bodies are cultured. This is particularly evident in the case of 

immigrant heritage, which is predicated on displacement, i.e. the dis-

embedding of ethnic spaces through a transatlantic trajectory and the dis-

embodying of ethnicity through hybrid reproductions of genes and customs. 

As Hanne Pico Larsen notes in another context, ―kinship and cultural 

heritage together make up a system of belonging‖ (Larsen, 2009) Indeed, a 

central problematic in heritage is the relation between these two terms – 

between social practices, on the one hand, and kinship or heredity, on the 

other (Bendix, 2000). 

Heritage is innovative, in so far as it represents a new way of constituting 

social collectivity around representations of culture and pedigree. Of course 

culture and pedigree – social and hereditary networks – often conflict. Thus, 

in June 2004, the Reykjavík Grapevine – a free English-language weekly– 

marked Iceland‘s Independence Day with cover art depicting a young 

African woman in a traditional Icelandic costume. 
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Figure 2. Cover of the Reykjavík Grapevine, June 2004. Cover art by Hörður 

Sveinsson and Hörður Kristbjörnsson 

 The cover made waves – that was the idea. The editor introduced the 

issue by recounting how difficult it had been to get a hold of a traditional 

Icelandic costume for the photo-shoot. Actually, very few people own such 

costumes, and in order to rent or to borrow one, people usually turn to the 

Reykjavik Folkdance Association. According to the editor, however, the 

photographer who went to Folkdance headquarters was turned down. The 

lady at the costume rental had expressed concern that the planned photo-

shoot might be disrespectful to the national costume. The story made head-

lines and it was a public relations disaster for folk dancing. To be fair, I 

should add that, despite the editorial, there is some doubt as to whether the 

photographer‘s was in fact flat-out refused at the costume rental (Bryndís 

Björgvinsdóttir, 2009; Valdimar Tr. Hafstein, 2006). Regardless, the point I 

want to make here is that externalizing culture in human bodies invites racist 

distinctions. In Iceland, it is difficult to get away from the whiteness of 

heritage. 

Historically, the cultural residue later arranged under the banner of 

heritage played a significant role in the creation of modern nation-states. The 

national sport of glíma in the early 20th century is an example of how cultural 

practices helped to constitute national subjects, individually and collectively. 

Indeed, heritage continues to be an important instrument for representing 
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the nation, focusing the political imagination on particular representations of 

a national community. Glíma‘s translation from the early 20th century 

language of national culture into the new language of cultural heritage was 

thus nearly an invisible operation.  

But the concept of cultural heritage is more than national, and it is more 

than modern. The modern national subject came at a price: it glossed over 

difference; it demanded allegiance to a uniform national culture and history, 

through selective oblivion, and at the expense of alternative loyalties. It set 

down fixed rules for wrestling, modern style. Wearing its dark suit and tie, 

the national modern created an upright and erect subject. Standing outside 

the ring looking in, flying the national flag, the national modern marveled at 

the precision and grace of the upright, erect wrestlers. The modern national 

subject was one. He stood up straight, he was straight, he was white, he was 

male. And he had an appropriately dressed female companion, her light 

complexion emphasized through contrast with the black hues of the 

traditional costume.  

It has become difficult, however, to imagine national monocultures, now 

that we face intensified migration, the multiplication of diasporas, and the 

resurgence of indigenous groups and regional identities. National modernity 

was a constant battle against such overflows and overlaps, against mixes and 

hybrids and multiplicities. Although Icelandic society was almost certainly 

never as homogeneous as some of our official histories still claim, the 

populations and culture have never before been as diverse as they are now. 

In one or two generations, we have gone from the singular to the plural. It is 

no coincidence that it is under these circumstances of intensified migration 

and visible difference that cultural heritage is all at once everywhere and we 

have grown concerned about its protection (see Ashworth, Graham & 

Tunbridge, 2007; Klein, 1997; Littler & Naidoo, 2005, especially Hall, 2005 

& Khan, 2005). Cultural heritage creates a discursive space in which social 

changes may be discussed and it provides a particular language for discussing 

them (cf. Klein, 2006; Ólafur Rastrick, 2007). It enables us to represent our 

own understandings of our histories and identities. Yet at the same time, the 

terminology of heritage is a mechanism of power: it curtails expression by 

defining the sort of things that it makes sense to say (Graham, Ashworth & 

Tunbridge, 2000; Valdimar Tr. Hafstein 2006).  

These distinctions bring into relief the politics of representation and beg 

the question of who speaks for heritage. They bring us back, in fact, to the 

social collectivities invoked by heritage practices. Communities are not 

monoliths. Whether they are local or diasporic, indigenous or national, 
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communities are tentative attempts to organize social networks and draw 

boundaries around them (Noyes, 2003). As indicated above, heritage 

practices are metacultural; they are cultural representations of cultural 

representations. It is at the meta-level of representation that these conflicts 

take place, where individuals and factions jockey for power over who can 

speak for the community and who decides how it is to represent itself. The 

stakes are not inconsequential; they concern how the collective subject is 

invoked and how its boundaries are drawn, for as noted heritage practices 

are performative, they give substance and reality to the collectives and 

cultures they represent (Noyes, 2006). Authority over heritage and political 

power within the community are thus to some extent mutually translatable.  

For that very reason, however, heritage practices are also ideal sites for 

challenging authority by contesting collective legacies. Thus, cultural heritage 

is not just a site for establishing and renewing hegemony by winning consent, 

structuring allegiance and orchestrating social networks around official 

metacultural representations. Cultural heritage is also a site of contestation, 

where individuals and groups display dissent, question structures of 

allegiance, and blur social boundaries. This is accomplished either by offering 

alternative representations of heritage or else by suggesting alternative 

metacultural relations to officially sanctioned representations. The former is 

a form of protest, the latter subversion.  

Because heritage is a metacultural relationship – a reflexive relation to 

one‘s own practices – it sets the stage for its own subversion. The heritage 

relation is a dialogic process, one that creates a sense of distance by 

imagining a vista outside one‘s own self from where one may observe one‘s 

own customs and expressions with, as it were, an outsider‘s gaze – according 

to Barbara Kirshenblatt-Gimblett, the hallmark of heritage is ―precisely the 

foreignness of the ‗tradition‘ to its context of presentation‖ (Kirshenblatt-

Gimblett, 1998, p. 157). The distance this introduces between the subject 

and itself enables the recognition of the collective subject of cultural heritage. 

It enables us to speak reflexively in the first person plural: we Icelanders, we 

wrestle, we eat putrefied shark, we read sagas, and, implicitly, we are white. 

At the same time, however, this distance allows for detachment; it opens 

up the prospect that we might imagine ourselves differently, that we might 

disrupt the official representation of who and what we are and what it is we 

do. As a reflexive, metacultural relationship to one‘s own practices, heritage 

sets the stage for the ironic subject – the self-conscious actor whose ironic 
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stance measures her distance from the culture and collective identity that 

official representations of heritage attribute to her.1  

Upon exiting the 20th century exhibit in the National Museum of Iceland, 

one is sent off by a work of art that is at once thought-provoking and 

tongue-in-cheek. 

 

 
 

Figure 3. Plastic costume in the National Museum of Iceland. Artist: Ásdís 

Elvu Pétursdóttir. Museum inventory no. Þjms. 2004-24-17 

 It is a traditional Icelandic costume wrought in transparent plastic 

material, life-size, suspended inside a glass cabinet with the appropriate 

(plastic) headdress perched above it. Like the cover of Reykjavik Grapevine, 

the plastic costume engages with heritage and uses its force to make us think. 

Its synthetic medium queries notions of authenticity. More importantly, its 

                                                
1  Irony in self-representation is the topic of Kristinn Schram‘s article ―Performing the 

North. Folk Culture, Exoticism and Irony among Expatriates‖ (2009). Analyzing the ways 
in which Icelandic expatriates actively perform themselves as eccentric and exotic 
northern nature-folk, Schram argues that the performances re-appropriate ―orientalizing‖ 
stereotypes through playful exaggeration, embracing and subverting stereotypes in 
―gleeful resignation‖. In other words, one could add, they are founded on a deliberate 
misrecognition of the self, as seen through the eyes of an outsider – a carefully measured 
ironic distantiation, which plays on the metacultural relationship of heritage to the 
practices thus designated but also disrupts it with hyperbole and humor. Ultimately, 
Schram claims that these performances bring into being ―new ironic post-national 
identities‖. 
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hollow interior opens up to scrutiny the ironic subject whose position is, 

precisely, outside the vitrine looking in. 
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Viðhorf Íslendinga til tekjuskiptingar 
 

Arnaldur Sölvi Kristjánsson 

 

Fá rannsóknarefni innan félagsvísindanna hafa valdið jafn miklu fjaðrafoki í 

almennri þjóðfélagsumræðu hér á landi líkt og ójöfnuður í tekjuskiptingu. Í 

aðra röndina hefur umræðan verið aðferðarfræðilegs eðlis, þ.e. hvort 

ójöfnuður hafi aukist og þá hversu mikið. Í hina röndina hefur umræðan 

snúist um hvort tekjuójöfnuður sé óæskilegur. 

Þessi grein fjallar um viðhorf Íslendinga til tekjuskiptingar og tekju-

tilfærslna eins og hún birtist í könnun Þjóðmálastofnunar Háskóla Íslands 

sem var framkvæmd um áramótin 2008-2009. Í fyrsta lagi er kannað hvaða 

viðhorf Íslendingar hafa til tekjuskiptingar hér á landi og hvaða hlutverki hið 

opinbera á að gegna til að draga úr tekjuójöfnuði. Í öðru lagi er leitast við að 

finna skýringar á hvað mótar viðhorf fólks til tekjuskiptingar. 

Á seinustu 15 árum hefur ójöfnuður í tekjuskiptingu Íslendinga aukist 

mjög ört. Sú þróun er um margt einstök meðal vestrænna þjóða. Hér á landi 

hafa ráðstöfunartekjur þeirra tekjuhæstu hækkað langt umfram tekjur annarra 

hópa þjóðfélagsins. Á sama tíma drógust lægri tekjuhópar aftur úr öðrum 

hópum. Aukinn tekjuójöfnuður hefur semsagt einkennst af því að bæði 

tekjuhærri og tekjulægri einstaklingar hafa fjarlægst meðaltekjur þjóðfélagsins. 

Áhrifavaldar þessarar þróunar voru einkum þeir að fjármagnstekjur jukust 

gífurlega og einnig að jöfnunaráhrif skattkerfisins minnkuðu umtalsvert 

(Arnaldur Sölvi Kristjánsson og Stefán Ólafsson, 2009; Stefán Ólafsson, 

2006a, 2006b). Í ljósi þess að miklar umbreytingar hafa átt sér stað í tekju-

skiptingu þjóðarinnar er áhugavert að skoða hvernig viðhorfum Íslendinga til 

tekjuskiptingar er háttað. 
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Kenningar um viðhorf til tekjuskiptingar 

Viðhorf til tekjuskiptingar geta verið mjög breytilegar milli einstaklinga og 

þjóða. Kenningar sem settar hafa verið fram um viðhorf fólks til 

tekjuskiptingar má almennt skipta í tvo hópa: Kenningar sem skýra viðhorf 

til tekjuskiptingar út frá fjárhagslegum ávinningi hvers og eins, þær ganga út 

frá því að einstaklingar taki skynsamlegar ákvarðanir (rational choice); og 

kenningar sem ganga út frá því að viðhorf til tekjuskiptingar mótist af sam-

félagslegum viðhorfum (public values) fremur en eigin fjárhagslegum ávinningi. 

Hér verður tæpt á helstu rannsóknum og útskýringum á viðhorfum til 

tekjuskiptingar og tekjutilfærslna. 

Hagfræðingar hafa oft á tíðum lagt áherslu á að skoðanir fólks til 

tekjutilfærslna skýrist af fjárhagslegum ávinningi hvers og eins. Kenningin 

um miðgildiskjósandann (median voter theory) segir að ef meirihluti kjósenda 

græðir á tiltekinni aðgerð muni hann kjósa hana. Þar af leiðandi ætti að fram-

kvæma slíka aðgerð. Þegar miðgildistekjur eru lægri en meðaltalstekjur mun 

meirihluti kjósenda hagnast á auknum tekjutilfærslnum. Tekjudreifingar 

meðal vestrænna ríkja eru ávalt hneigðar til hægri (sbr. mynd 1) og við slíkar 

aðstæður hagnast meirihluti þjóðarinnar á auknum tekjutilfærslnum. 

Marhuenda og Ortuño-Ortín (1995) sýna að þegar meðtalstekjur eru yfir 

miðgildistekjum myndi meirihluti kjósa stigvaxandi tekjuskattkerfi frekar en 

stigminnkandi skattkerfi, kjósi fólk út frá eigin fjárhagslegum hagsmunum. 

 
 

Mynd 1. Dæmi af hefðbundinni tekjudreifingu (Log-normal líkindadreifing 

þar sem  = 0,5 og  = 0,0) 
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Öll vestræn ríki jafna tekjudreifingu markaðstekna bæði með stigvaxandi 

tekjusköttum og bótum velferðarkerfisins. Í flestum vestrænum ríkjum hafa 

bætur velferðarkerfisins meiri jöfnunaráhrif heldur en skattkerfið (Mahler og 

Jesuit, 2006). Áður hafði skattkerfið á Íslandi meiri jöfnunaráhrif en bætur 

velferðarkerfisins, en þannig hefur málum ekki verið háttað á undanförnum 

árum vegna þess að jöfnunarárhif skattkerfisins hafa minnkað stórlega 

(Arnaldur Sölvi Kristjánsson og Stefán Ólafsson, 2009). 

Rannsóknir á viðhorfum til tekjuskiptingar eru gjarnan gerðar með 

spurningakönnunum. Til þess að kanna hvort viðhorf til tekjuskiptingar 

markist af fjárhagslegum ávinningi er algengt að skoða viðhorf eftir tekjum 

aðspurða, kyni, menntun, hjúskaparstöðu, kynþætti, aldri og starfi. 

Kenningar sem ganga út frá því að afstaða til tekjuskiptingar mótist af 

samfélagslegum viðhorfum hvers og eins en ekki fjárhagslegum hvata byggja 

á því að fólk myndi sér skoðanir til tekjutilfærslna á réttlætisgrundvelli en 

ekki af fjárhagslegum hvötum. Fólki getur mislíkað ójöfnuður þótt það hafi 

engan fjárhagslegan ávinning af auknum jöfnuði. 

Sumir hafa fært rök fyrir því að samfélagsleg viðhorf fólks til 

tekjutilfærslna byggist á því hvort fólk álíti að frami og tekjur velti á þeim 

sjálfum. Þegar fólk telur að tækifæri einstaklinga á frama séu jöfn hafa þeir 

minni áhyggjur af ójöfnuði (Gilens, 1999; Piketty, 1995). Samkvæmt þessari 

kenningu hefur fólk minni samkennd með þeim sem minna mega sín því 

fátækt stafar af leti og skorti á viljastyrk. 

Van Oorschot og Halman (2000) settu fram kenningu um viðhorf 

einstaklinga til fátæktar (tafla 1). Hún byggir annars vegar á því hvort 

viðhorfið mótist af einstaklingsbundnum eða samfélagslegum ástæðum og 

hins vegar hvort fátækt stafi af örlögum. Skýringarnar eru iðulega notaðar til  

að kanna hvort viðhorf til tekjuskiptingar mótist af samfélagslegum eða 

einstaklings gildum. Einstaklingar sem telja að fátækt stafi af einstaklingnum 

fremur en samfélaginu eru almennt hlynntari tekjutilfærslum. Einstaklingar 

sem telja að fátækt sé örlög fremur en sök eru einnig hlynntari 

tekjutilfærslum. 
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Tafla 1. Fjórar útskýringar á fátækt 
 Einstaklingurinn Samfélagið 

Sök 
Sök hvers og eins: 
Þeir fátæku eru latir og þá skortir 
viljastyrk. 

Sök samfélagsins alls: 
Þeir fátæku eru fórnarlömb annarra 
manna gjörða. 

Örlög 
Örlög hvers og eins: 
Þeir fátæku eru óheppnir. 

Samfélagsleg örlög: 
Einhverjir hljóta að lenda undir í 
samfélagi nútímans. 

 

Hagfræðingurinn Alberto Alesina hefur lagt áherslu á að eftir því sem 

þjóðir trúa því frekar að efnahagslegur hreyfanleiki sé meiri þeim mun meiri 

mótstaða sé við tekjutilfærslur. Þar sem gengið er út frá því að tækifæri séu 

jöfn er talið að tekjójöfnuður sé ekki tilkominn af þjóðfélagsskipulaginu 

heldur af mismunandi dugnaði einstaklinga. Þar eru áhyggjur af tekjuójöfnuði 

minni og mótstaða við tekjutilfærslu meiri. Með því móti hefur hann útskýrt 

að tekjutilfærslur séu minni í Bandaríkjunum heldur en Evrópu1 (Alesina og 

Ferrera, 2005; Alesina, Di Tella og MacCulloch , 2004). 

Tölfræðilegra rannsóknir á kenningum á viðhorfum til tekjuskiptingar 

hafa bent til þess að bæði á fjárhagslegur ávinningur einstaklinga og sam-

félagsleg gildi hafi áhrif á viðhorf þeirra. Kenningar af báðum toga eiga því 

við rök að styðjast (Corneo og Grüner, 2002; Fong, 2002; Isaksson og 

Lindskog, 2007; Kuhn, 2005). 

Könnun á viðhorfum til tekjudreifingar 

Í þessum kafla verður notast við spurningakönnun Þjóðmálastofnunar 

Háskóla Íslands um viðhorf almennings til velferaðrmála. Um er að ræða 

póstkönnun sem var send út í byrjun desembermánaðar 2008. Gagnaöflun 

var lokið um miðjan marsmánuð 2009. Upphaflega úrtakið var 1500 ein-

staklingar, 18 ára og eldri. Í ljósi mikilvægis margra málefna fyrir eldri borgara 

var ákveðið að setja ekki aldursþak á úrtakið jafnvel þótt það kynni að þýða 

minni svörun. Þegar þeir sem ekki gátu svarað vegna hrumleika, 

tungumálaerfiðleika, veikinda eða andlegrar eða líkamlegrar fötlunar höfðu 

verið fjarlægðir úr úrtakinu taldi það rúmlega 1400 einstaklinga. 

Vegna tímasetningar og lengdar könnunarinnar var svörun með minnsta 

móti framanaf. Þegar 586 svör höfðu borist var brugðið á það ráð að senda 

                                                
1   Í Bandaríkjunum eru 30% þeirrar skoðunar að fátækir séu fastir í fátækt, á meðan að 60% 

evrópubúa er þeirrar skoðunar (Alesina, Di Tella og MacCulloch, 2004). Í reynd er 
efnahagslegur hreyfanleiki þó meiri í Evrópu heldur en Bandaríkjunum (OECD, 2008). 
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út styttri útgáfu af spurningalistanum til að ná betri svörun á þeim lykil-

spurningum sem mest var um vert að mati rannsakenda. Þetta skilaði 128 

svörum í viðbót. Fyrir vikið er svörunin um 40% fyrir annan hluta 

könnunarinnar og rétt yfir 50% fyrir hinn hluta hennar. Hærra svarhlutfall 

hefði verið æskilegt en lýðfræðileg greining á samsetningu svarenda bendir 

þó til að svarendur gefi nokkuð góða mynd af íslensku þjóðinni. Það á við 

um báðar útgáfurnar. 

Nánast allir (96%) sögðu að frekar eða mjög mikill munur væri á hæstu og 

lægstu tekjum. 79% svarenda sögðu að munurinn væri mjög mikill en 17% 

að munurinn væri frekar mikill (mynd 2). Það er almennt samhljóma álit 

Íslendinga að tekjuójöfnuður hér á landi sé mikill. Að sama skapi telja nær 

allir aðspurðra (96%) að tekjubilið hafi breikkað aðeins eða mikið (mynd 2). 

Það virðist því einnig sátt um það að ójöfnuður hafi aukist hér á landi. 

Í könnuninni var einnig spurt: „Finnst þér þörf á að minnka bilið á milli 

hæstu og lægstu tekna í íslensku samfélagi, má tekjubilið vera óbreytt eða 

mætti bilið breikka?―. Svör við spurningunni voru mjög afgerandi. 91% 

svarenda sögðu að það þyrfti að minnka á meðan að 7% sögðu að það mætti 

vera óbreytt. Einungis 2% sögðu að tekjubilið mætti breikka. 

Tafla 2 sýnir svör við tveimur spurningum sem snerta viðhorf Íslendinga 

til opinberrar tekjutilfærslna. Fyrri spurningin snertir dreifingu á skattbyrði. 

Hjá vestrænum þjóðum eru skattkerfi almennt stigvaxandi. Slík skattkerfi 

gera það að verkum að dregið er úr ójöfnuði á meðan samhlutfalla skattkerfi 

(allir greiða sama hlutfall af tekjum í skatt) halda tekjuójöfnuði óbreyttum. 

Skattkerfi þar sem skattbyrði lækkar með tekjum (t.d. kerfi sem byggja á 

nefsköttum) auka aftur á móti á ójöfnuðinn þar sem skattbyrðin leggst 

hlutfallslega þyngra á tekjulægri einstaklinga (Jakobsson, 1976). Meirihluti 

svarenda (64%) töldu að skattkerfi ætti að vera stigvaxandi (og þar með 

tekjujafnandi), þriðjungur svarenda sagði að skattkerfið skuli vera sam-

hlutfalla (sem hefur engin áhrif á tekjuskiptinguna) og einvörðungu 2% 

svarenda sögðu að allir ættu að greiða sömu upphæð í krónutölum í skatt 

(sem eykur á ójöfnuð). Í töflu 2 er einnig svar við spurningunni „Hversu 

sammála eða ósammála ertu því að hið opinbera eigi að bera ábyrgð á því að 

minnka tekjumismun ríkra og fátækra?―. Níu af hverjum tíu aðspurðum voru 

mjög eða frekar sammála því að hið opinbera eigi að draga úr tekjumismun 

ríkra og fátækra. Einungis 10% aðspurðra voru frekar eða mjög ósammála 

því. 
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Mynd 2. Er að þínu mati mikill munur á hæstu og lægstu tekjum fólks hér á 

landi? (v. megin). Telur þú að bilið milli hæstu og lægstu tekna í íslensku 

samfélagi hafi verið að minnka eða breikka á síðustu tíu árum? (h. megin) 
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Tafla 2. Viðhorf til hins opinbera til tekjöfnunar (% svarenda) 

Fólk með háar tekjur ætti að borga hærra hlutfall af launum sínum  64,4 

Allir ættu að borga sama hlutfall af launum sínum í skatt 33,6 

Allir ættu að borga sömu upphæð í krónutölum í skatt, óháð tekjum 2,0 

Hversu sammála eða ósammála ertu því að hið opinbera eigi að bera 
ábyrgð á því að minnka tekjumismun ríkra og fátækra? 

  

 Mjög sammála 65,7 

 Frekar sammála 23,5 

 Frekar ósammála 7,1 

 Mjög ósammála 3,7 

 

90% aðspurðra voru þeirrar skoðunar að hið opinbera eigi að draga úr 

tekjumismun milli ríkra og fátækra. Hins vegar töldu einungis 64% aðspurðra 

að tekjujöfnun eigi að fara fram í gegnum skattkerfið.2 Hugsanleg skýring á 

því er að opinberar tilfærslur eigi helst að auka hag þeirra tekjulægstu en eigi í 

minna mæli að jafna stöðu millistéttarinnar gagnvart tekjuhæstu hópunum. 

Einnig kann að vera að aðspurðir líti ekki á skattkerfið sem verkfæri til tekju-

jöfnunar heldur einvörðungu til tekjuöflunar. Önnur hugsanleg skýring er sú 

að svarendur hafi litið svo á að í íslenska skattkerfinu greiði allir sama hlutfall 

af tekjum í skatt þar sem einungis er um eitt skattþrep að ræða. Persónu-

afslátturinn gerir það hins vegar að verkum að skattbyrði eykst með tekjum 

og er skattkerfið þ.a.l. stigvaxandi. 

Nánari greining á viðhorfum til tekjuskiptingar 

Hér verður lauslega lagt mat á þær ástæður sem kunna að liggja að baki  

viðhorfa til tekjuskiptingar og tekjutilfærslna hér á landi út frá könnun 

Þjóðmálastofnunar HÍ um viðhorf almennings til velferðarmála. Viðhorf til 

tekjuskiptingar og tekjutilfærslna verður greint nánar eftir alls fjórum 

eiginleikum aðspurðra (eftir tekjum, aldri, menntun og stjórnmálaskoðun). 

Einnig verður litið til hvaða ástæður aðspurðir töldu valda því að fólk lendi í 

fjárhagsörðugleikum. Þetta er gert til þess að leggja mat á hvað kunni að 

liggja á bak við viðhorf til tekjuskiptingar. 

Augljósasta leiðin til að kanna hvort eigin fjárhagslegir ávinningar móti 

viðhorf til tekjuskiptingar er að greina svör eftir tekjum. Tafla 3 sýnir viðhorf 

                                                
2  21% þeirra sem voru mjög sammála því að hið opinbera eigi að draga úr tekjumismun 

ríkra og fátækra voru þeirrar skoðunnar að skattkerfið skuli vera samhlutfalla. 
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til launamunar greind eftir tekjum svarenda. Líkt og við mátti búast er afstaða 

til launamunar breytileg eftir tekjum, því hærri sem tekjurnar eru því sáttari 

virðast aðspurðir vera við tekjuójöfnuð í þjóðfélaginu. Þeir sem töldu 

tekjuskiptingu mjög mikla voru að meðaltali með 310 þús. kr. í mánaðar-

tekjur, þeir sem töldu hana frekar mikla voru aftur á móti með 400 þús. kr. í 

tekjur að meðaltali (fyrir skatt). 

Tafla 3. Viðhorf til tekjuskiptingar, greint eftir tekjum svarenda 
 Lítill eða enginn munur Frekar mikill Mjög mikill 

Meðaltekjur 409.000 400.000 310.000 

 

Viðhorf fólks til tekjutilfærslna er einnig breytilegt eftir tekjum svarenda. 

Þannig er tilhneiging til þess að tekjulægri einstaklingar séu hlynntari tekju-

tilfærslum heldur en tekjuhærri. Þannig má leiða líkum að því að fólk móti 

skoðanir sínar til tekjutilfærslna af eigin fjárhagslegum hvötum. 

Fólk sem er þeirrar skoðunar að skattkerfi skuli vera stigvaxandi eru að 

meðaltali með ríflega 300 þús. kr. í mánaðartekjur (fyrir skatt) á meðan þeir 

sem telja að skattkerfi skuli vera samhlutfalla eru að meðaltali með 370 þús. 

kr. í tekjur. Tafla 4 sýnir svar við spurningunni hvort hið opinbera beri 

ábyrgð á að minnka tekjumismun ríkra og fátækra, greint eftir tekjum svar-

enda. Þar má sjá greinilegan mun á skoðunum fólks eftir tekjum. Aðspurðir 

sem hlynntari eru því að hið opinbera eigi að minnka tekjumismun eru 

almennt með lægri tekjur. 

Tafla 4. Viðhorf til hvort að hið opinbera eigi að minnka tekjumismun, greint 

eftir tekjum svarenda 

 
Mjög sammála Frekar sammál 

Frekar eða mjög 
ósammála 

Meðaltekjur 288.000 417.000 507.000 

 

Næst er vikið að því að greina viðhorf til tekjuskiptingar og tekjutilfærslna 

eftir aldri svarenda. Það má almennt greina talsverðan mun svarenda eftir 

aldri. Þannig er tilhneiging til þess að ungt fólk hafi í minna mæli áhyggjur af 

tekjuskiptingu og eru að sama skapi í minna mæli hlynnt því að hið opinbera 

dragi úr tekjuójöfnuði. Hlutfall þeirra sem segja að mikill munur sé á hæstu 

og lægstu tekjum sé lítill eða enginn er lægstur hjá fólki á aldrinum 18-44 ára 

og fer hækkandi þaðan af (tafla 5). Þó að ákveðin tilhneigin sé til þess að 

eldra fólk segi að munur á hæstu og lægstu tekjuhópum sé meiri er munurinn 

þó ekki ýkja mikill eftir aldri. 
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Tafla 5. Viðhorf til tekjuskiptingar, greint eftir aldri 

 Aldur 18-24 35-34 34-44 45-54 55-64 65-74 75+ 

Lítill eða enginn munur 4% 8% 7% 4% 2% 1% 3% 

Frekar mikill munur 24% 18% 19% 18% 17% 6% 10% 

Mjög mikill munur 73% 74% 73% 78% 80% 93% 87% 

 

Viðhorf til dreifingar á skattbyrði er fremur breytilegt eftir aldri 

aðspurðra. Þannig eru yngri svarendur mun hlynntari því að vera með 

samhlutfalla skattkerfi, sem hefur engin áhrif á tekjuskiptinguna. Tæplega 

helmingur aðspurðra undir 45 ára segja að skattbyrði eigi að vera samhlutfalla 

eða stigvaxandi (hjá öllum aðspurðum voru 35% þeirrar skoðunar). Að-

spurðir eldri en 45 ára eru í mun meira mæli hlynntir því að skattkerfið skuli 

vera stigvaxandi og þar með að draga úr ójöfnuði (tafla 6). 

Tafla 6. Viðhorf til dreifingu skattbyrði, greint eftir aldri 
 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ 

Fólk með háar tekjur ætti að 
borga hærra hlutfall af launum  

52% 54% 56% 62% 66% 86% 84% 

Allir ættu að borga sama hlutfall, 
eða sömu kr. af launum í skatt 

48% 46% 44% 38% 34% 14% 16% 

 

Tafla 7 sýnir viðhorf til þess hvort hið opinbera eigi að minnka tekju-

mismun ríkra og fátæktra, greint eftir aldri svarenda. Líkt og viðhorfi til skatt-

kerfisins er yngra fólk síður sammála því að hið opinbera eigi að draga úr 

tekjuójöfnuði. 

Tafla 7. Á hið opinbera að minnka tekjumismun, greint eftir aldri 

 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ 

Mjög sammála 60% 56% 54% 63% 68% 86% 89% 

Frekar sammála 28% 28% 30% 24% 25% 12% 9% 

Frekar eða mjög ósammála 12% 17% 16% 13% 8% 2% 2% 

 

Tafla 8 sýnir viðhorf til tekjuskiptingar eftir menntun aðspurðra. Þar má 

sjá líkt og við mátti búast að fólk með meiri menntun hefur almennt minni 

áhyggjur af ójafnri tekjuskiptingu. Munur milli hópanna er þó ekki mjög 

afgerandi, líkt og sjá má í greiningu eftir aldri. Það ber líklega vott um að 

almennt er sátt um að tekuskipting á Íslandi sé fremur ójöfn. 
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Einstaklingar með háskólapróf eru í minna mæli hlynntir því að hið 

opinbera dragi úr tekjuójöfnuði (niðurstöður eru ekki sýndar). Mest er fylgið 

við tekjutilfærslur hjá einstaklingum með grunnskólapróf. Líklegar skýringar 

á því eru að fólk með meiri menntun er að öllu jöfnu með hærri tekjur en 

einnig er líklegra að atvinnuöryggi þeirra sé meira og þar af leiðandi hefur 

það minni þörf fyrir velferðarkerfið. 

Tafla 8. Viðhorf til tekjuskiptingar, greint eftir menntun 
 Grunnskólapróf Framhaldsskólapróf Háskólapróf 

Lítill eða enginn munur 1% 3% 9% 

Frekar mikill 12% 19% 18% 

Mjög mikill 87% 78% 74% 

 

Þegar viðhorf til tekjuskiptingar er skoðað eftir fylgi við stjórnmálaflokk 

kemur í ljós að lítill munur er á viðhorfum eftir fylgi við flokka, kjósendur 

Sjálfstæðiflokksins skera sig hins vegar úr í þeim efnum. Kjósendur hans 

segja í mun meira mæli að munur á hæstu og lægstu tekjum sé fremur mikill, 

25% miðað við 10-12% hjá kjósendum hinna flokkanna. Einnig eru kjós-

endur Sjálfstæðisflokksins í minna mæli hlynntir því að hið opinbera dragi úr 

tekjuskiptingu (niðurstöður eru ekki sýndar). 

Tafla 9. Viðhorf til tekjuskiptingar, greint eftir fylgi við stjórnmálaflokka 

 
Framsóknar- 

flokkur 
Sjálfstæðis- 

folkkur 
Sam- 

fylkingin 
Vinstri-
Grænir 

Lítill eða enginn munur 6% 6% 2% 3% 

Frekar mikill 12% 25% 10% 11% 

Mjög mikill 82% 69% 87% 87% 

 

Í könnuninni var spurt um ástæður fyrir því að fólk lendi í 

fjárhagsörðugleikum. Fjórir valmöguleikar voru gefnir. Þeir eru í raun þýðing 

á skýringum sem Van Oorschot og Halman (2000) settu fram (sjá annan 

hluta og töflu 1). Svörin má sjá í töflu 10. Þar sést að fólk telur ástæður fjár-

hagsörðugleika frekar vera samfélagslegs eðlis frekar en að það sé ein-

staklingunum sjálfum að kenna. Fólk er í minna mæli sammála því að 

ástæður séu óheppni, leti eða skortur á viljastyrk. Mesta sammæli er á út-

skýringunni um að  einhverjir hljóti að lenda undir í samfélagi nútímans. 

Svipaða niðurstöðu fengu Van Oorschot og Halman (2000) en vinsælasta 

útskýring fátæktar var að það sé sök samfélagsins alls (social blame). 



Viðhorf Íslendinga til tekjuskiptingar 933 
 

  

Niðurstöðurnar eru vísbending um að fólk líti á fátækt sem samfélagslegt mál 

sem styrkir stoðir undir þær kenningar að skoðanir fólks á tekjuskiptingu 

mótist af samfélagslegum viðhorfum. Niðurstöðurnar eru þó alls ekki 

afgerandi. 

Tafla 10. Ástæður þess að fólk lendir í fjárhagsörðugleikum (% svarenda) 

 Óheppni 
Leti og 

skortur á 
viljastyrk 

Óréttlátt 
samfélag 

Einhverjir 
hljóta að 

lenda undir 

Mjög sammála 5,6 3,5 10,1 12,6 

Frekar sammála 21,4 20,9 25,6 27,8 

Hvorki né 27,3 24,5 27,0 24,8 

Frekar ósammála 23,9 29,4 21,6 16,0 

Mjög ósammla 21,7 21,7 15,7 18,8 

Samantekt 

Meðal Íslendinga virðist vera nokkuð breið samstaða um að tekjuójöfnuður 

hér á landi sé mikill og að hann hafi aukist mikið á undanförnum tíu árum. 

Einnig er almenn samstaða um að hið opinbera eigi að bera ábyrgð á að 

minnka tekjumismun. Frekar breið, en þó minni samstaða er um að 

skattkerfið skuli jafna tekjuójöfnuð meðal landsmanna. 

Þeir hópar sem að öllu jöfnu höfðu minni áhyggjur af tekjuójöfnuði voru 

tekjuhærri, menntaðri og yngri (aðrir hópar voru ekki kannaðir sérstaklega). 

Sama gildir um viðhorf til opinberra tekjutilfærslna. Meiri mun má þó greina í 

viðhorfum milli hópa til tekjutilfærslna heldur en til tekjuójöfnuðar. 

Niðurstöðurnar gefa vísbendingar um að viðhorf fólks til tekjuskiptingar 

mótist af fjárhagslegum hvötum. 

Í könnuninni kom fram að ástæður fjárhagsörðugleika er fremur talin 

vera samfélagslegs eðlis heldur en vegna leti og skorts á viljastyrk. Einnig var 

viðhorf til tekjuskiptingar og tekjutilfærslna nokkuð einsleitt eftir fylgi við 

stjórnmálaflokka. Kjósendur Sjálfstæðisflokksins hafa minni áhyggjur af 

tekjuójöfnuði og eru síður hlynntir tekjutilfærslum. Ofantaldar niðurstöður 

gefa vísbendingar um að viðhorf fólks til tekjuskiptingar og tekjutilfærslna 

mótist einnig af samfélagslegum viðhorfum fólks. 

Samandregið má segja að niðurstöður könnunarinnar gefi vísbendingar til 

þess að viðhorf til tekjusktiptingar á Íslandi mótist bæði af fjárhagslegum 
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hvötum og samfélagslegum viðhorfum. Um það verður þó ekki fullyrt án 

nánari rannsókna. 
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Sjálfsábyrgð eða samstaða? 
Afstaða til atvinnulausra í kjölfar bankahrunsins 

 
Kolbeinn H. Stefánsson 

 

Öll samfélög standa frammi fyrir nokkrum grundvallar viðfangsefnum, 

þ.á.m. að tryggja afkomu meðlima samfélagsins. Það felur m.a. í sér að bæta 

kjör þeirra verst settu. Sumir ganga jafnvel svo langt að halda því fram að 

lögmæti samfélagsskipaninnar hvíli á því hversu vel tekst til við úrlausn slíkra 

mála (Rothstein, 1998). 

Á hinn bóginn geta lausnir samfélagsins á neyð sumra meðlima rekist á 

annað grundvallar viðfangsefni, sem er að tryggja framleiðslu gæða. Þetta á 

sérstaklega við um atvinnuleysisbætur sem tryggja framfærslu þeirra sem ekki 

eru að leggja neitt af mörkum til framleiðslu verðmæta fyrir samfélagið. 

Vandamálið sem um ræðir hefur hlotið íslenska heitið „lamufarþega-

vandamál‖, en skýrasta útlistunin á því er sennilega tímamótabók bandaríska 

hagfræðingsins Olson (1965), The Logic of Collective Action. Samkvæmt ný-

klassískri hagfræði er þetta alvarlegt vandamál þar sem einstaklingar munu 

aðeins selja vinnuafl sitt ef ráðstöfunartekjur verða hærri en þær bætur sem 

þeir njóta utan vinnumarkaða (Cain og Watts, 1973). Ef atvinnuleysisbætur 

eru hærri en lægstu laun munu þær því glepja fólk af vinnumarkaði með 

tilheyrandi framleiðnitapi og kostnaði. Laumafarþega-vandamálið liggur líka 

til grundvallar tortryggni nýfrjálshyggjufólks gagnvart opinberum velferðar-

úrræðum á borð við atvinnuleysisbætur. 

Rannsóknir benda til að stundum sé of mikið gert úr laumufarþega-

vandamálinu (White, 1991). Stór hluti fólks er tilbúinn til að taka starf sem 

skilar því minni ráðstöfunartekjum en það hefði á bótum, sem kemur ekki á 

óvart þegar horft er til þess að auk þess að afla tekna er launavinna 

vettvangur félagslegra tengsla, þroska, sjálfsmyndar og sjáflsvirðingar fólks. 

Þá kemur launavinna vissu skipulagi á hversdaginn, en skortur á slíku 

skipulagi er talin ein af megin ástæðum neikvæðra áhrifa atvinnuleysis á 

sálarlíf fólks (Jahoda, Lazarsfeld og Zeisel, 1971; Jencks, Perman og Lee, 

1988). 
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Þrátt fyrir að laumufarþegavandamálið sé ekki jafn útbreitt og sumir vilja 

meina þá er full ástæða til að taka það alvarlega enda þarf ekki endilega 

stóran hóp laumufarþegar til að draga úr lögmæti þeirra úrræða sem er ætlað 

að draga úr neyð í samfélaginu. Fyrir vikið er ástæða til að kanna nánar hvaða 

hugmyndir voru ríkjandi í þjóðfélaginu um atvinnuleysi í frumbernsku 

bankakreppunnar þegar atvinnuleysi var að aukast og óöryggi á vinnumarkaði 

fór vaxandi. 

Markmið þessarar greinar er tvíþætt. Annarsvegar er ætlunin að meta hve 

útbreiddar áhyggjur af laumufarþegum eru á Íslandi í tengslum við 

fjárstuðning við atvinnulausa. Niðurstöðurnar gefa vísbendingu um út-

breiðslu sjónarmiða nýfrjálshyggju og nýklassískrar hagfræði og hvort sam-

staða geti náðst um þau sjónarmið sem grundvöll opinberrar stefnumótunar 

sem hefur það að marki að draga úr atvinnuleysi. Hinsvegar er ætlunin að 

prófa tiltekna kenningu um hvað stjórnar örlæti fólks í garð samborgara 

sinna, en niðurstöðurnar úr þeirri greiningu gefa heildstæðari mynd af 

jafnvægi einstaklings- og félagshyggju á Íslandi. 

Kenning 

Hollenski félagsfræðingurinn Win van Oorschot hefur greint fimm þætti sem 

stýra mati fólks á því hver verðskuldar stuðnings hins opinbera (van 

Oorschot, 2000).  Umræddir þættir byggja á ítarlegu yfirliti yfir rannsóknir á 

hugmyndum fólks um hverjir verðskulda stuðning (t.d. Cook, 1979;  

Coughlin, 1980; Knegt, 1987; Messé, Hymes og MacCoun, 1986; Pettersen, 

1995; Swan, 1988), og eru sem hér segir: 
 

SJÁLFSÁBYRGÐ – þeir sem eru taldir bera ábyrgð á eigin vanda eru 

síður taldir verðskulda stuðning. 

NEYÐ – Því sárari sem neyð fólks er, því meiri hljómgrunn hefur 

stuðningur við það. 

SAMSÖMUN – Fólk telur almennt að aðrir sem tilheyra sama hópi og 

það sjálft verðskuldi stuðning umfram þá sem gera það ekki. 

VIÐMÓT – Stuðningur við fólk sem er þakklátt fyrir stuðninginn nýtur 

yfirleitt meiri hljómgruns en stuðningur við þá sem eru það ekki. 

GAGNKVÆMNI – Fólk sem þegar hefur lagt eitthvað til samfélagsins, 

eða er talið sennilegt til að leggja sitt af mörkum í framtíðinni, er 



Sjálfsábyrgð eða samstaða? 939 
 

  

yfirleitt talið verðskulda stuðning umfram einstaklinga sem ekki hafa 

lagt neitt af mörkum og hverra framlag í framtíðinni er óvíst. 

 

Út frá þessum kenningaramma má ætla að stuðningur við atvinnulausa sé 

alla jafnan takmarkaður, a.m.k. samanborið við hópa eins og eldriborgara. 

Það er til dæmis hæpið að halda því fram að eldriborgarar beri ábyrgð á eigin 

ástandi þar sem það er náttúrulegt að eldast. Sú hugmynd er hinsvegar víða 

útbreidd, og þá sérstaklega þar sem nýfrjálshyggja nýtur mikillar hylli, að 

atvinnuleysi stafi af framtaksleysi atvinnulausra (Feagin, 1975; Feather, 1974; 

Jordan, 1996; Kluegel, Mason og Wegener, 1995; Svallfors, 1997). Þá er 

samsömun við eldriborgara meiri en við atvinnulausa. Við erum flest í 

tengslum við eldriborgara svo sem foreldra eða ömmur og afa, eftir því hvar 

á æviskeiðinu við erum. Þá getum við flest átt von á því að verða 

eldriborgarar í fyllingu tímans. Fæstir gera hinsvegar ráð fyrir að verða 

atvinnulausir. Eldriborgarar fylgja gjarnan ríkjandi gildum samfélagsins á 

meðan margir þeir kvillar sem fylgja atvinnuleysi leiða til andfélagslegrar 

hegðunar. Fyrir vikið er viðmót þeirra fyrrnefndu almenningi betur að skapi. 

Þá má færa rök fyrir því að eldriborgarar hafi þegar skilað sínu ævistarfi og 

því krefjist gagnkvæmni þess að við búum þeim gott ævikvöld. Þar sem 

efasemdir eru uppi um vinnuvilja atvinnulausra gefa þær hinsvegar tilefni til 

að efast um framtíðarframlag þeirra. Þetta á sérstaklega við um yngra fólk á 

meðan eldri atvinnuleysingjar eru líklegri til að njóta vafans enda hafi þeir 

starfsferil að baki þar sem a) þeir hafa lagt af mörkum til samfélagsins, og b) 

sýnt fram á vinnuvilja. 

Gögn 

Í þessum kafla verður notast við spurningakönnun Þjóðmálastofnunar 

Háskóla Íslands um viðhorf almennings til velferðarmála. Um er að ræða 

póstkönnun sem var send út í byrjun desembermánaðar 2008. Gagnaöflun 

var lokið um miðjan marsmánuð 2009. Upphaflega úrtakið var 1500 ein-

staklingar, 18 ára og eldri. Í ljósi mikilvægis margra málefna fyrir eldriborgara 

var ákveðið að setja ekki aldursþak á úrtakið jafnvel þó það kynni að þýða 

minni svörun. Þegar þeir sem ekki gátu svarað vegna hrumleika, 

tungumálaerfiðleika, veikinda, eða andlegrar eða líkamlegrar fötlunar höfðu 

verið fjarlægðir úr úrtakinu taldi það rúmlega 1400 einstaklinga. 

Vegna tímasetningar og lengdar könnunarinnar var svörun með minnsta 

móti framanaf. Þegar 586 svör höfðu borist var brugðið á það ráð að senda 
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út styttri útgáfu af spurningalistanum til að ná betri svörun á þeim lykils-

purningum sem mest var um vert að mati rannsakenda. Þetta skilaði 128 

svörum í viðbót. Fyrir vikið er svörunin um 40% fyrir hluta könnunarinnar 

og um rétt yfir 50% fyrir hinn hluta hennar. Það segir sig sjálft að við 

hefðum kosið hærra svarhlutfall, en lýðfræðileg greining á samsetningu 

svarenda bendir þó til að svarendur gefi nokkuð góða mynd af íslensku 

þjóðinni og á það við bæði um þau 40% sem svöruðu lengri útgáfu 

könnunarinnar eða þau 50% sem saman svöruðu þeim spurningum sem 

valdar voru í styttri útgáfu hennar. 

Atvinnuleysi á Íslandi 

Íslendingar hafa lengi búið við gott atvinnuástand. Atvinnuleysi hefur verið 

frekar lítið (mynd 1) þrátt fyrir að atvinnuþátttaka hafi verið með mesta móti 

samanborið við hin OECD ríkin (OECD, 2009). Við slíkar aðstæður er 

örlæti í garð atvinnulausra gjarnan af skornum skammti enda bendi flest til að 

þeir gætu fengið vinnu ef þeir bara leggðu sig eftir henni. Hinsvegar er ljóst 

af myndum 1 og 2 að atvinnuleysi hefur snaraukist í kjölfar bankahrunsins 

auk þess sem aðeins hefur dregið úr atvinnuþátttöku. Við slíkar aðstæður 

eykst gjarnan örlæti í garð atvinnulausra enda sé atvinnuleysi þeirra afleiðing 

atburða sem hinir atvinnulausu höfðu engin áhrif á. Þá má ætla að óöryggi á 

vinnumarkaði sem fylgir efnahagsþrengingum auki a samsömun almennings 

við atvinnulausa þar sem margir þurfa að horfast í augu við þann möguleika 

að þeir missi vinnuna. 

 

 

 

 



Sjálfsábyrgð eða samstaða? 941 
 

  

 

Mynd 1. Atvinnuleysi ársfjórðunga 2003-2009 - sundurgreint eftir kyni 

(Hagstofa Íslands: http://www.hagstofa.is/Hagtolur/Laun,-tekjur-og-vinnu-

markadur/Vinnumarkadur) 

 

Mynd 2. Atvinnuþátttaka 2003-2009, 2. ársfjórðungur (Hagstofa Íslands: 

http://www.hagstofa.is/Hagtolur/Laun,-tekjur-og-vinnumarkadur/-

Vinnumarkadur) 

Þó má ætla að sú umræða sem gekk yfir á sumarmánuðum um að 

erfiðlega hafi gengið að manna störf vinni á móti þeim aukna skilningi sem 

atvinnulausir myndu annars mæta í ljósi þjóðfélagsaðstæðna. Því miður 

getum við ekki metið afleiðingar þeirrar umræðu þar sem þeim gögnum sem 
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hér eru greind var safnað áður en hún hófst. Það er hinsvegar hægt að leggja 

mat á umræðuna sem slíka. 

Á mynd 3 sjáum við fjölda lausra starfa í lok mánaðar borinn saman við 

fjölda nýskráðra lausra starfa hjá Vinnumálastofnun. Á myndinni má greina 

athyglivert mynstur þar sem fjöldi nýskráðra og lausra starfa fylgist að yfir 

vetrarmánuðina. Á vormánuðum byrjar hinsvegar að myndast hali af 

ófylltum störfum sem hverfur svo aftur á haustmánuðum. Þetta kann að vera 

vísbending um að þeir sem missa vinnuna á vor- og sumarmánuðum hafi 

hægt um sig til að byrja með en fari svo að líta í kringum sig eftir starfi um 

leið og það haustar. Það er ekki ljóst hvað veldur þessu mynstri, en ef það 

heldur má ætla að erfiðleikar vinnuveitenda við að manna störf muni hverfa 

með haustinu. Hinsvegar er vert að halda því til haga að atvinnuleysi á Íslandi 

skýrist ekki nema að litlu leyti af því að atvinnulaust fólk vilji ekki taka þau 

störf sem bjóðast þar sem rúmlega 14 þúsund manns hefðu enn verið 

atvinnulaus þó það hefði tekist að ráða í rúmlega eittþúsund störf sem voru 

skráð laus hjá vinnumálastofnun í lok júlímánaðar. 

 

Mynd 3. Heildarfjöldi lausra starfa, nýkráðra starfa, og staðfestar ráðningar 

(Vinnumálastofnun: http://www.vinnumalastofnun.is/utgefid-efni-og-talna-

efni/tolulegar-upplysingar/) 
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Aðgerðir gegn atvinnuleysi 

Í ljósi þess að atvinnuleysi hefur verið ört vaxandi vandamál á Íslandi á 

undanförnum mánuðum er rétt að gefa gaum að því hvernig almenningur vill 

að tekið verði á vandamálinu, enda hvílir lögmæti aðgerða stjórnvalda að 

einhverju leyti á þeim stuðningi sem þau njóta á meðal þjóðarinnar. 

Í mynd 4 má sjá hlutfall svarenda sem aðhyllist tvö sjónarmið sem njóta 

víðtæks stuðnigns á meðal nýklassískra hagfræðinga og nýfrjálshyggjumanna, 

þ.e. 1) að það verði að lækka atvinnuleysisbætur til að gefa hinum atvinnu-

lausu hvata til að fara að leita sér að vinnu, og 2) að lækka verði lágmarkslaun 

til að skapa fleiri störf fyrir ófaglærða (hugsunin verandi sú að lágmarkslaun 

skekki markaðinn og valdi því að vinnuveitendur fáist einfaldlega ekki til að 

ráða í tiltekin störf af því vinnuaflið kostar of mikið).  

 

Mynd 4. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi staðhæfingum? - 

Hlutfall svarenda sem er sammála 

Hvorugt sjónarmiðið naut víðtæks stuðnings á Íslandi í upphafi banka-

kreppunnar. Aðeins um fimmtungur vildi lækka atvinnuleysisbætur, sem 

bendir til þess að almennt hafi Íslendingar litið á atvinnuleysi sem kerfislægt 

vandamál fremur en að fólk velji að lifa á bótum. Því má ætla að áhersla fólks 

sé á atvinnusköpun fremur en að hafa áhrif á hegðun einstaklinga. Það er 

hinsvegar ljóst að Íslendingar líta ekki á atvinnusköpun sem markmið í sjálfu 

sér heldur er krafan um störf sem tryggja fólki mannsæmandi kjör. Í 

framkvæmd felur slíkt sjónarmið það í sér að hagkvæmni markaðarins víki 

fyrir samfélagslegum sjónarmiðum. Þessi sjónarmið endurspeglast líka í því 

að rúm 93% svarenda töldu það hlutverk ríkisins að tryggja atvinnulausum 
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mannsæmandi lífskjör og nær 65% töldu það hlutverk ríkisins að tryggja öllu 

vinnufúsu fólki launað starf. 

Efasemdir fólks um lækkun lágmarkslauna og atvinnuleysisbóta er þó ekki 

til marks um linkind í garð atvinnulausra. Eins og kemur fram í mynd 5 þá 

töldu tæp 83% svarenda að atvinnulausum einstaklingum bæri að þiggja starf 

sem viðkomandi er boðið jafnvel þó það krefjist minni menntunar en 

viðkomandi hefur aflað sér og tæp 86% segja það sama þó svo starfið sem 

um ræðir borgi verr en fyrra starf. Þá taldi meira en helmingur svarenda að 

atvinnulausir ættu að þiggja störf jafnvel þó munurinn væri umtalsverður, 

bæði hvað varðar menntun og tekjur. Það er hinsvegar athyglivert að 

Íslendingar virðast ekki líta á það sem sjálfsagða kröfu að fólk flytjist búferla-

flutninga vegna vinnu. Aðeins um 2,5% finnst það sjálfsögð krafa auk 

rúmlega 21% svarenda sem töldu það sjálfsagt ef viðkomandi er barnlaus. 

Rúm 76% voru hinsvegar alfarið á móti því að gera slíka kröfu. 

 

Mynd 5. Finnst þér að skylda eigi atvinnulausan einstakling til að þiggja starf 

sem … 

Viðhorf til atvinnulausra 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að atvinnulausir eru gjarnan á meðal þeirra 

hópa sem njóta hvað minnst stuðnings frá samborgurum sínum. Mynd 6 

sýnir þann meðalstuðning sem atvinnulausir njóta samanborið við ýmsa aðra 

þjóðfélagshópa. Þátttakendur í könnuninni voru spurðir hve mikinn rétt 

tilteknir þjóðfélagshópar ættu að eiga á greiðslum, að því gefnu að það ætti 

0

200

400

600

800

1000

1200

ja
n

..0
8

m
ar

..
0
8

m
aí

.0
8

jú
l..

08

se
p

..0
8

n
ó

v.
.0

8

ja
n

..0
9

m
ar

..
0
9

m
aí

.0
9

jú
l.
.0

9

Laus störf í lok 

mánaðar

Ný skráð störf



Sjálfsábyrgð eða samstaða? 945 
 

  

að draga úr útgjöldum velferðarríkisins. Hærra gildi gefur til kynna meiri 

stuðning. Í erlendum rannsóknum hafa atvinnulausir notið minni stuðnings 

en öryrkjar og eldriborgarar, en meiri stuðnings en innflytjendur og þeir sem 

þiggja fjárhagsaðstoð sveitarfélaga (van Oorschot, 2000, 2006), og er Ísland í 

engu frábrugðið hvað þetta varðar. 

 

Mynd 6. Finnst þér að eftirtaldir hópar ættu að hafa mikinn eða lítinn rétt á 

greiðslum ef draga ætti úr útgjöldum velferðarkerfisins- meðaltal 

Ástæðurnar fyrir takmörkuðum stuðningi við atvinnulausa voru raktar hér 

að ofan. Könnunin innihélt spurningar sem gera okkur kleift að meta 

útbreiðslu efasemda í garð atvinnulausra á grundvelli fjögurra af fimm 

áhrifaþáttum, þ.e. sjálfsábyrgð, samsömun, viðmót og gagnkvæmni. Í mynd 7 

sjáum við dreifingu svara við sex spurningum um hina atvinnulausu. Við 

sjáum að áhersla á gott viðmót er útbreiddasti fyrirvarinn í íslensku 

þjóðfélagi, en 40,6% svarenda voru á þeirri skoðun að hinir atvinnulausu 

ættu að vera þakklátir fyrir þann stuðning sem þeir njóta. Næst á eftir kemur 

samsömun, en 36,9% voru á þeirri skoðun að þeir ættu ekki margt 

sameiginlegt með hinum atvinnulausu. Þó var lægst hlutfall svarenda 

óssammála þeirri fullyrðingu. 

Gagnkvæmni var mæld með því biðja fólk að taka afstöðu til fullyrðingar 

þess efnis að hinir atvinnulausu myndu til lengri tíma litið fá meira út úr 

velferðarkerfinu en þeir sem eru í vinnu. Ef atvinnuleysi er metið sem 

tímabundið ástand má ætla að munurinn á milli þessara tveggja hópa sé 

óverulegur, en efasemdir um gagnkvæmni á milli samfélags og hinna 

atvinnulausu leiðir til efasemda um að hinir atvinnulausu muni skila sínu til 

lengri tíma litið. Að lokum var minnstur stuðningur við þá hugmynd að 

atvinnuleysi orsakaðist af vinnuleti hinna atvinnulausu, sem helgast sennilega 
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af því að vöxtur atvinnuleysis á Íslandi er afleiðing af bankahruninu sem 

fæstir hinna atvinnulausu báru ábyrgð á. 

 

Mynd 7. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi staðhæfingum um 

atvinnuleysi? 

Þá bendir mynd 8 til þess að fólk telji neyð atvinnulausra allnokkra neyð.  

Svarendur voru beðnir um að meta lífskjör atvinnulausra, eldriborgara og 

innflytjenda á 10 punkta kvarða þar sem hærri tala endurspeglaði betri lífs-

kjör. 62,8% svarenda mátu þau á neðri hluta skalans. 

 

Mynd 8. Hversu góð eða slæm telur þú lífskjör eftirtalinna hópa á Íslandi 
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Það að tiltekið viðhorf til atvinnulausra, s.s. að þeir eigi að vera þakklátir 

fyrir þann stuðning sem þeir njóta, er ekki það sama og að slík viðhorf hafi 

áhrif á örlæti fólks í garð hópsins. Til að meta áhrif tiltekinna þátta 

reiknuðum við fylgni á milli þeirra og hve mikils stuðnings fólk telur atvinnu-

lausir eigi að njóta. Fylgnin segir til um hve sterkt tölfræðilegt samband er á 

milli breyta, þ.e. hve náið þær hreyfast saman. Niðurstöðurnar eru svipaðar 

og úr aðhvarfsgreiningu þar sem einnig var stýrt fyrir kyni, aldri, menntun og 

tekjum. Þar sem framsetningin á fylgnistuðlunum er einfaldari og auð-

skiljanlegri hinum almenna lesenda var ákveðið að birta þá fremur en 

aðhvarfsgreininguna. Þá var skalanum á mati á lífskjörum atvinnulausra snúið 

við þannig að jákvæð fylgni merkir að því verri sem fólk teldi lífskjör 

atvinnulausra vera, því meira er örlæti þess í garð þeirra. 

 

Tafla 1. Fylgni (Pearson) áhrifaþátta við stuðning við atvinnulausa.  

 
Það fyrsta sem ber að merkja er að fylgni allra orsakaþátta sem Oorschott 

nefnir er tölfræðilega marktæk og með þeim formerkjum sem við má búast 

samkvæmt kenningunni. Þá er athyglivert að fylgni þáttanna er mjög svipuð, 

að undanskilinni fylgni á milli þess að telja sig ekki eiga margt sameiginlegt 

með atvinnulausum og örlæti í garð atvinnulausra, sem er markvert minni en 

annarra þátta. Þá er fylgni á milli þess að telja atvinnulausa vera síður viljuga 

til vinnu og örlætis í garð atvinnulausra ívið lægra en annarra þátta. 

Því hefur verið haldið fram að efnahagsþrengingar dragi úr fjölda þeirra 

sem telja atvinnulausa ábyrga fyrir eigin aðstæðum auk þess sem samsömun 

vinnandi fólks við atvinnulausa aukist á krepputímum vegna vaxandi 

óöryggis á vinnumarkaði. Það er hinsvegar ekki það sem um ræðir í töflu 1, 

heldur hafa þessir þættir minni áhrif á örlæti í garð atvinnulausra. Það er 

síður en svo augljóst að kreppan ætti að hafa áhrif á tengsl umræddra 

sjónarmiða hjá þeim sem enn halda í efasemdir sínar um vinnuvilja atvinnu-

lausra og samsama sig þeim ekki á nokkurn hátt. 

 

Fylgni P-gildi

Mat á lífskjörum atvinnulausra 0,31 0,000

Atvinnulausir munu fá meira úr velferðarkerfinu 0,29 0,000

Atvinnulausir eiga að vera þakklátir samfélaginu 0,28 0,000

Atvinnulausir ekki jafn viljugir til að vinna 0,25 0,000

Ekki margt sameiginlegt með atvinnulausum 0,16 0,001
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Umræða 

Íslendingar hafa lengi búið við gott atvinnuástand en í kjölfar bankahrunsins 

óx atvinnuleysi hratt og er nú óumdeilanlega eitt af brýnustu vandamálunum 

sem íslenska þjóðin stendur frammi fyrir. 

Þegar horft er til þeirra úrræða sem fólk vill beita til að taka á atvinnu-

leysinu má sjá að hugmyndir nýklassískra hagfræðinga og nýfrjálshyggjufólks 

um að lækka atvinnuleysisbætur og lágmarkslaun hafa takmarkaðan 

hljómgrunn á Íslandi. Þetta bendir til að Íslendingar líti í auknu mæli á 

atvinnuleysi sem kerfislægt eða samfélagslegt vandamál fremur en eitthvað 

sem einstaklingar velja. Almennt er mikill stuðningur við að ríkið tryggi 

atvinnulausum mannsæmandi lífskjör og tryggi vinnufúsum launuð störf en 

lítill áhugi virðist vera fyrir því að eftirláta markaðnum að skapa láglaunastörf 

fyrir ófaglærða. 

Kenning Wim van Oorschott um fimm áhrifaþætti sem stýra örlæti fólks í 

garð samborgara sinna er studd í samhengi viðhorfa til atvinnulausra á 

Íslandi. Mælingar sem endurspegla alla fimm áhrifaþætti, þ.e. sjálfsábyrgð, 

neyð, samsömun, viðmót og gagnkvæmni, höfðu tölfræðilega marktæka 

fylgni við hugmyndir fólks um hve mikilla réttinda atvinnulausir eiga að njóta 

ef til niðurskurðar kæmi. Það er nokkuð sterk fylgni á milli örlætis í garð 

atvinnulausra og þess að meta lífskjör atvinnulausra sem slæm. Þó það sé 

ljóst að hin fjögur sjónarmiðin hafi umtalsverð áhrif á örlæti fólks í garð 

atvinnulausra, þarmeð talin sjálfsábyrgð sem er sá áhrifaþáttur sem mælir 

áhyggjur af laumufarþega-vandamálinu svokallaða, þá bendir það vægi sem 

neyð fær í mótun afstöðu fólks til atvinnulausra, þ.e. að fólk eigi að fá aðstoð 

á grundvelli þarfa en ekki framlags eingöngu, skýrt merki um að sjónarmið 

nýklassískrar hagfræði og nýfrjálshyggju séu síður en svo allsráðandi á Íslandi. 

Það verður að viðurkennast að prófunin á kenningu van Oorschott er 

fremur veik, en hér er þó aðeins um að ræða fyrstu prófun á umræddri 

kenningu með þessum tilteknu gögnum. Gögnin bjóða upp á margskonar 

prófanir á kenningunni sem verða viðfangsefni fjölda greininga á komandi 

mánuðum. 

Að lokum verður að hafa í huga að margt hefur breyst frá því að 

gögnunum sem við byggjum á var safnað. Atvinnuleysi óx fyrst á eftir að 

gagnaöflun lauk en svo dró úr því á sumarmánuðum. Á sama tíma hefur 

verið allnokkur umræða í fjölmiðlum um að illa gangi að manna störf. Slík 

umræða getur hæglega dregið úr samstöðu annarra borgara með atvinnu-

lausum, hvort sem hún er á rökum reist eða ekki. Í fjórða hluta þessarar 

umfjöllunar sáum við merki þess að erfiðleikar við að manna störf tengist 
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sumarmánuðunum sem bendir til þess að vandinn kunni að vera sjálfleystur á 

haustmánuðum. Hinsvegar er ljóst að atvinnuleysi á Íslandi er ekki afleiðing 

af vinnuleti fólks, eins og ætla mætti af opinberri umræðu, þar sem enn væru 

um 14 þúsund einstaklingar atvinnulausir þó svo vinnuveitendum hefði tekist 

að manna öll þau rúmlega þúsund störf sem voru í boði í lok júlímánaðar. 
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Íslenska leiðin eftir hrun 
Hvert vill þjóðin stefna? 

 
Stefán Ólafsson 

 

Í þessari grein er spurt hvaða áherslur Íslendingar vilja hafa við mótun 

þjóðmálastefnunnar upp úr hruninu sem varð haustið 2008. Byggt er á 

gögnum úr nýrri könnun meðal landsmanna 18 ára og eldri. 

    Þjóðir velja sér ólíkar leiðir við skipan þjóðfélaga sinna. Stóru valkostir 20. 

aldarinnar einkenndust lengi vel af vali milli kapítalisma og sósíalisma. Það 

val snerist öðru fremur um algeran ríkisbúskap eða markaðsbúskap, en einnig 

um eins flokks kerfi stjórnmála eða fjölflokkakerfi. Sósíalismi sem valkostur 

beið auðvitað skipbrot með falli sóvét-skipulagsins í Austur-Evrópu og víðar. 

Nú á dögum er val um þessa öndverðu og ýktu kosti því að mestu úrelt og í 

staðinn er nærtækara val milli ólíkra gerða kapítalisma, með meira eða minna 

vægi markaða og velferðarríkis í samfélaginu, eða val um óheftari kapítalisma 

eða samfélagslegri kapítalisma (Esping-Andersen, 1990, 1999; Hall og 

Soskice, 2001).  

Algengt er meðal hagfræðinga að leggja valið upp sem tvo meginkosti, 

bandarísku leiðina, sem engilsaxnesku þjóðirnar fylgja í meiri mæli en aðrar 

þjóðir, og evrópsku leiðina, sem almennt er ríkjandi á meginlandi Evrópu og 

Norðurlöndum (Alesina og Glaeser, 2004; Hall og Soskice, 2001). Í banda-

rísku leiðinni er vægi markaðarins mikið og vægi hins opinbera minna í 

mótun lífskjaranna og skipan atvinnulífs og fjármála, en í evrópsku ríkjunum 

er það á hinn veginn; markaður er þar veigamikill en virkni hans þó mun 

meira hamin af hinu opinbera, með samráðskerfum á vinnumarkaði, skatt-

kerfi og stofnunum velferðarríkisins. 

Á sviði þjóðfélagsfræða og stjórnmálafræða er algengara að greina að 

þrjár meginleiðir í skipan þjóðmálanna: bandarísku leiðina, skandinavísku 

leiðina og meginlandsleiðina evrópsku (Esping-Andersen, 1990, 1999; 

Pontusson, 2005). Víðtækar rannsóknir hafa sýnt mismunandi fyrirkomulag 

velferðarríkja í þessum þremur hópum þjóðfélaga og mismunandi afleiðinga 

ólíkra leiða fyrir lífskjör og farsæld þegnanna. Þannig er til dæmis ljóst að 

ójöfnuður lífskjara og tækifæra er mestur hjá þeim þjóðum sem fylgja 

bandarísku leiðinni, í meðallagi á meginlandi Evrópu og í minnsta lagi hjá 
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skandinavísku þjóðunum. Þar sem ójöfnuður er minni og tækifæri jafnari, 

samhliða góðri hagsæld, þar eru lífsgæði fjöldans almennt betri en þar sem 

ójöfnuður er meiri (sjá Wilkinson, 2005; Stefán Ólafsson, væntanleg grein 

2009).  

Stóru valkostirnir í nútímanum í okkar heimshluta virðast að miklu leyti 

standa á milli bandarísku leiðarinnar og þeirrar skandinavísku. Þjóðirnar á 

meginlandi Evrópu hafa almennt ekki verið að ná jafn góðum árangri og 

skandinavísku þjóðirnar á síðustu áratugum (Castles, 2004; Esping-Andersen, 

1999; OECD 2009; Pontusson, 2005). 

Breytingar þjóðmálastefnu yfir tíma 

Í þessu samhengi er líka gagnlegt að hafa í huga að áherslur vestrænna þjóða 

hafa breyst frá einum tíma til annars, í reynd þannig að áherslan sveiflast 

gjarnan frá meiri markaðsáherslu til meiri stjórnvaldsáherslu og aftur til baka 

(Polanyi, 1944). Þannig varð meira markaðsfrelsi ríkjandi á Vesturlöndum á 

seinni hluta 19. aldar og fram að fyrri heimsstyrjöld. Eftir það dró úr frelsi í 

milliríkjaviðskiptum og frelsi til fjármagnsflutninga milli landa. Markaðsfrelsi 

innan ríkjanna var hins vegar áfram mikið (Blyth 2002; Stefán Ólafsson og 

Kolbeinn Stefánson, 2005). Þriðji áratugur tuttugustu aldarinnar varð eins 

konar gullöld markaðsfrelsis og spákaupmennsku, ekki síst í Bandaríkjunum 

(Katz og Stern, 2006). Hagvöxtur var mikill, neysla jókst mikið en góðærið 

var að of stórum hluta byggt á skuldasöfnun. Ofþensla í hækkun eignaverðs 

(húsnæðis og hlutabréfa) og afskiptaleysisstefna stjórnvalda vörðuðu leiðina 

til hrunsins sem hófst á Wall Street 1929.  

Í kjölfarið fylgdi kreppan mikla sem leiddi til mjög mikils atvinnuleysis í 

Bandaríkjunum og víða í Evrópu. Hinn kapítalíski heimur varð nær alls 

staðar fyrir miklum áhrifum af kreppunni og grundvöllur þjóðskipulagsins 

riðlaðist víða í þessu umhverfi þar sem öfgar í stjórnmálum, bæði til hægri og 

vinstri, jukust mjög.  

Í bókinni Wealth and Democracy – A Political History of the American Rich 

(2003) greinir Kevin Phillips frá því sem er líkt með helstu frjálshyggju-

tímabilunum í amerískri sögu (gylltu öldinni 1865-1901 –sem oft er einnig 

kölluð tímabil „ræningjabarónanna‖-, þriðja áratugnum fram að kreppunni 

miklu, Thatcher-Reagan tímanum, tækni- og netbólunni 1994-2000 og loks 

undirmálslánabólunni frá 2002). Á öllum þessum tímabilum urðu miklar 

áherslubreytingar og verulega aukin þensla. Aukin spákaupmennska og 

vaxandi skuldsetning urðu allsráðandi, um leið og brask og ævintýramennska 
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í viðskiptum voru upphafin. Hugmyndafræði frjáls framtaks og auðmennsku 

varð alltumlykjandi, bæði í viðskiptalífi og stjórnmálum. Lýðkjörið ríkisvald 

varð skotspónn vaxandi gagnrýni og kröfur um minna vægi þess og lækkun 

skatta, ekki síst á fyrirtæki og fjárfesta, riðu húsum. Ójöfnuður tekna og eigna 

jókst stórlega og spilling grasseraði oft í skjóli afskiptaleysisstefnu 

stjórnvalda.1 

Almennt var litið svo á í kjölfar kreppunnar miklu og seinni 

heimsstyrjaldarinnar að óheftur kapítalismi hefði beðið mikið skipbrot. For-

skriftir um sjálfstýrða þróun markaðsbúskaparins í átt til sívaxandi hagsældar 

og aukinnar neyslu þóttu hafa brugðist með öllu og hlutverk stjórnvalda við 

björgun þjóðanna úr rústum kreppunnar jukust alls staðar. Stjórnvöld þurftu 

að bjarga bönkum, fyrirtækjum og rétta heimilum hjálparhönd, sem þó var 

oftar en ekki af veikum mætti gert. Jafnvel í hinum frjálshyggjusinnuðu 

Bandaríkjum varð í fyrsta sinn verulegt svigrúm fyrir opinbert velferðarkerfi í 

miðri kreppunni, með New Deal stefnu Franklin D. Roosevelts forseta, sem 

kom m.a. á atvinnuleysisbótum og ellilífeyri (Skocpol og Weir, 1985).  

Almenningur og stjórnvöld á Vesturlöndum drógu almennt mjög 

afgerandi ályktanir af reynslunni af kreppunni miklu. Í kjölfar seinni 

heimsstyrjaldarinnar var því víðast lagt upp með breytta þjóðmálaáherslu. 

Pendúllinn hafði sveiflast umtalsvert til vinstri á hugmyndafræðiás stjórn-

málanna og þjóðmálaskipan blandaða hagkerfisins og velferðarríkisins leit 

dagsins ljós. Minna þó í Bandaríkjunum en í Evrópu (Blyth, 2002; Ruggie, 

1982). Hugmyndir John Maynard Keynes og William Beveridge urðu ríkjandi 

kjölfesta þjóðmálaskipanarinnar. Óheftur kapítalismi varð þannig í meiri 

mæli leystur af hólmi með blandaða hagkerfinu og velferðarríkinu. 

 Angus Maddison, einn áhrifamesti hagsögufræðingur nútímans, hefur 

auðkennt tímabilið frá stríðslokum til fyrri hluta áttunda áratugarins sem 

gullöld blandaða hagkerfisins (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 

2005). Þá var hagvöxtur víðast hvar meiri en áður hafði þekkst og kaup-

máttaraukning almennings sömuleiðis, auk þess sem velferðarríkið hafði 

stóraukin áhrif á lífskjör almennings með jöfnun tækifæra.  

Á áttunda áratugnum og enn frekar frá því um 1980 snérist pendúllinn 

svo aftur til hægri. Hugmyndagrundvöllur Keynes lávarðar og velferðarríkið, 

sem samstaða hafði verið um í áratugi, sætti vaxandi gagnrýni, einkum frá 

                                                
1  Það er athyglisvert að Kevin Phillips er hægri maður, og einn af stjórnendum 

kosningabaráttu Nixons forseta. Hann hefur hins vegar í seinni tíð gagnrýnt breyttar 
áherslur innan Repúblikanaflokksins eftir að róttæk frjálshyggja varð mun áhrifameiri þar, 
frá og með tíma Ronalds Reagans. Sjá einnig bók Larry M. Bartels (2008), Unequal 
Democracy – The Political Economy of the New Gilded Age. 
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frjálshyggjumönnum sem vildu hlut ríkisins minni og hlut markaðarins meiri. 

Af ýmsum ástæðum náðu þeir smám saman yfirhöndinni í 

þjóðmálaumræðunni. 

Helstu ástæður umskiptanna voru þær að ný vandamál höfðu komið til 

sögunnar, einkum vaxandi verðbólga og atvinnuleysi á sama tíma (stagflation). 

Orsakirnar voru m.a. stríð Bandaríkjamanna í Víetnam, aukin kjarabarátta 

launþegafélaga og olíuverðshækkanirnar miklu 1973 og 1979. Þá hafði 

grundvelli Bretton Woods samkomulagsins um skipan alþjóðafjármála verið 

hnekkt og tekið upp fljótandi gengi á fyrri hluta áratugarins, sem jók frjálst 

flæði fjármagns um heiminn. Umhverfið var að breytast. 

Hugmyndafræðingar frjálshyggjunnar komu undir sig fótunum með 

gagnrýni á hlutverk ríkisvaldsins í þjóðlífinu og nýjum hugmyndum um 

efnahags- og fjármál, um leið og þeir kenndu hagfræði J. M. Keynes og 

velferðarríkinu um vandamálin sem við var að eiga, hvort sem það var 

réttmætt eður ei (Blyth, 2002). Frjálshyggjan tók svo endanlega flugið þegar 

hin róttæka frjálshyggjukona Margrét Thatcher náði völdum í Bretlandi 1979 

og Ronald Reagan í Bandaríkjunum árið 1981.  

Frá þeim tíma var skattastefnu víða breytt í þá veru að hæstu 

álagningarþrep í tekjuskatti voru lækkuð mikið og síðar tóku stjórnvöld í 

vaxandi mæli að lækka skattheimtu á fyrirtæki og fjárfesta. Skattbyrðin færðist 

þannig frá hátekjufólki og stóreignafólki og oftast yfir á meðaltekjufólk. Þetta 

var þó mismunandi milli landa (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 

2005). Þrengt var að vexti velferðarríkisins og hömlum var í vaxandi mæli létt 

af vinnumörkuðum, sem stundum leiddi til veikingar launþegafélaga og lakari 

réttindastöðu launafólks (Pierson, 1994, 2001). Með stóraukinni nýtingu 

upplýsingatækninnar og Internetsins á tíunda áratugnum jókst hnattvæðing 

fjármálamarkaðanna enn frekar, auk annarra þátta er fólu í sér eflingu 

markaðshyggjuumhverfis, svo sem einkavæðingar. Að umtalsverðu leyti var 

hnattvæðing síðustu tveggja áratuga frjálshyggjuhnattvæðing (Friedman, 

2000; Gray, 2002; Scholte, 2005; Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 

2005). 

Þrátt fyrir að aukinna frjálshyggjuáhrifa hafi gætt í flestum vestrænum 

löndum á þessum síðustu tveimur til þremur áratugum, var samt áfram 

munur milli þjóða í áherslum og sá munur sem hér að framan var kynntur á 

ólíkum leiðum þjóða hefur áfram verið til staðar. Kvarðinn færðist 

einfaldlega allur til hægri hjá flestum (Schmidt, 2002). Áfram var afgerandi 

munur á milli þeirra þjóða sem fylgdu bandarísku og skandinavísku 

leiðunum, og þjóðirnar á meginlandi Evrópu héldu áfram sínum sérkennum 

sem skildu þær frá bæði skandinavísku og engilsaxnesku þjóðunum. 
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Hvernig snéri þessi almenna þróun að Íslandi á síðustu áratugum? Á 

Íslandi varð lítillega vart aukinna áhrifa frá ríkjandi frjálshyggjustraumum á 

níunda áratugnum. Þegar svo frjálshyggjumaðurinn Davíð Oddsson náði 

völdum með ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks árið 1991 jukust 

þessar áherslur. Ísland varð aðili að evrópska efnahagssvæðinu árið 1994 og 

frá 1995 var komið á fullu frelsi til fjármagnsflutninga til og frá landinu, auk 

annarra þátta fjórfrelsis hins sameiginlega markaðar Evrópusambandsins. 

Frjálshyggjuáhrifin jukust síðan mikið eftir 1995, bæði með breyttri 

skattastefnu, einkavæðingu, aukinni markaðsvæðingu og með aukinni 

afskiptaleysisstefnu stjórnvalda gagnvart atvinnu- og fjármálalífi. 

Einkavæðing ríkisbankanna í þessu nýja hnattvædda fjármálaumhverfi hófst 

1998 og í byrjun árs 2003 voru þeir að fullu einkavæddir. Þá var mjög 

róttækri frjálshyggju sleppt lausri í efnahags- og fjármálalífi Íslendinga, með 

gríðarlegri skuldasöfnun, aukinni spákaupmennsku innanlands og með 

fjárfestingaútrás til annarra landa, með lánsfé að vopni. Strax árið 2004 var 

Ísland orðið skuldugasta þjóðarbú heimsins og áfram var haldið á miklum 

hraða á þeirri braut uns alþjóðlega lánsfjárkreppan lokaði fyrir framboð á 

lánsfé frá og með árinu 2007. Frá þeim tíma bættist við frekari skuldasöfnun 

tveggja íslensku bankanna með opnun sparifjárreikninga fyrir almenning í 

Bretlandi og Hollandi, auk nokkurra annarra landa. Sparifé almennings í 

þessum löndum varð síðasta hálmstráið í spákaupmennsku-útrásinni. 

Söguleg reynsla kennir okkur að þegar mjög mikilla frjálshyggjuáhrifa 

hefur gætt, ekki síst í fjármálageira samfélagsins, þá fylgir gjarnan 

eignaverðsbóla, spákaupmennskuþensla og gríðarleg skuldasöfnun, sem getur 

endað í hruni þar sem bólan springur, með alvarlegum afleiðingum fyrir 

viðkomandi þjóðarbúskap. Þannig var það í aðdraganda kreppunnar miklu í 

Bandaríkjunum, í fjármálakreppunni í Finnlandi og Svíþjóð um 1990 og suð-

austur Asíu 1997-8, svo örfá dæmi séu nefnd (Aliber og Kindleberger, 2005; 

Reinhard og Rogoff, 2008). Með vaxandi frjálshyggjuáhrifum á Íslandi voru 

sköpuð skilyrði fyrir spákaupmennskuhagkerfi sem varð stærra en dæmi eru 

um áður, í hlutfalli við hagkerfi landsins. Öll verstu einkenni óhófshátta, 

ofþenslu, skuldasöfnunar og spákaupmennsku ágerðust uns blaðran sprakk í 

október 2008 (Guðni Jóhannesson, 2009; Gylfi Zoega og Jón Daníelsson, 

2009; Jón Thoroddsen, 2009; Stefán Ólafsson, 2008).  

Segja má að Ísland hafi gengið óvenju langt í að sleppa lausum 

frjálshyggjuáhrifum eftir 1995 og þó sérstaklega eftir að einkavæðingu 

ríkisbankanna var lokið í byrjun árs 2003. Ísland varð í reynd vettvangur fyrir 

eina róttækustu frjálshyggjutilraun sem sést hefur á Vesturlöndum (Hannes 
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Gissurarson, 2001, 2004; Hannes Gissurarson og Tryggvi Þór Herbertsson, 

2001; Stefán Ólafsson, 2008; Viðskiptaráð, 2005, 2006).  

Nú hefur þessi frjálshyggjutilraun runnið sitt skeið og endað með algeru 

hruni íslenska fjármálakerfisins, með gríðarlegu tjóni fyrir þjóðarbúið 

íslenska. Stærð kreppunnar sem af hlýst er slík að ástæða er til að velta fyrir 

sér hvaða ályktanir íslenska þjóðin dregur nú af reynslunni. Kreppan mikla á 

fjórða áratug síðustu aldar leiddi til endurmats á þjóðmálastefnu flestra 

vestrænna þjóða með mikilli áherslubreytingu sem varði í um 3 áratugi. 

Hér er því spurt hvernig íslenska þjóðin lítur stöðu sína og hvaða áherslur 

hún vill hafa í íslenskri þjóðmálastefnu í kjölfar hrunsins? Hvernig á Ísland 

framtíðarinnar að líta út? Gögn úr nýrri könnun eru notuð til að svara þessari 

spurningu.2 

Breytt þjóðmálastefna Íslendinga eftir hrun 

Á vegum Þjóðmálastofnunar Háskóla Íslands var gerð spurningakönnun 

meðal almennings 18 ára og eldri á tímabilinu desember til apríl sl. Um var 

að ræða póstkönnun þar sem spurningalisti var sendur til úrtaks 1500 

einstaklinga. Svörum var um 51% og endurspeglar svarendahópurinn þjóðina 

á viðunandi hátt. Spurt var um viðhorf til fjölmargra atriði þjóðmála og 

velferðarmála. 

Í töflu 1 eru sýnd svör almennings við 21 spurningu um æskilegar 

framtíðaráherslur fyrir þjóðina og í töflu 2 eru sömu svör greind eftir 

stuðningi svarenda við helstu stjórnmálaflokka. Niðurstöður eru flokkaðar í 

fjóra þætti: skandinavísk eða bandarísk fyrirmynd, áherslur á hlutverk 

ríkisvalds eða markaðar, áherslur á vægi velferðaríkisins og atriði sem tengjast 

lýðræði og jafnræði. 

Settar voru fram fullyrðingar og svarendur beðnir um að svara hvort þeir 

væru sammála eða ósammála hverri þeirra. Sama spurningaformið var á 

öllum spurningunum í þessum þætti könnunarinnar. Á vissan hátt má segja 

                                                
2  Gagnasöfnum var þannig að fólki var sendur spurningalisti í pósti og það beðið um að 

senda hann til baka, útfylltan, í þar til gerðu árituðu umslagi. Spurningalistinn var frekar 
langur og reyndist svörun því þyngri en vænst var. Póstkannanir eru þó oft með lægri 
svörum en símakannanir. Þess vegna var brugðið á það ráð að senda út á seinni hluta 
könnunartímans styttri útgáfu af spurningalistanum til að auka svörun. Uppbygging listans 
var að öðru leyti eins. Svörun þegar frá hafa verið dregnir óvirkir aðilar í úrtakinu (látnir, 
brottfluttir, erlendir aðilar sem ekki fundust og ófærir eldri borgarar og veikir) var um 
51%. Svarendahópurinn endurspeglar ágætlega þjóðina 18 ára og eldri með tilliti til kyns, 
aldurs og búsetu og ætti því að veita þokkalegan grundvöll fyrir ályktanir um þýðið. 
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að fyrstu tvær spurningarnar í töflu 1 séu lykilþættirnir varðandi valkosti 

íslensku þjóðarinnar í þjóðmálum í framtíðinni, þ.e. hvort Ísland 

framtíðarinnar ætti frekar að sækja meiri fyrirmyndir til Skandinavíu eða 

Bandaríkjanna. Að því leyti sem frjálshyggjutilraunin á Íslandi á síðasta áratug 

á sér nokkrar beinar fyrirmyndir má þó segja að hún virðist skyldust 

bandarískum fyrirmyndum frá helstu frjálshyggjutímabilum þeirra, ekki síst 

frá þriðja áratugnum fram að hruninu á Wall Street 1929. Í reynd virðist 

þenslan á íslenska hlutabréfamarkaðinum og svo hrunið hafa verið heldur 

meira en samsvarandi sveifla í Bandaríkjunum frá 1920-32, þ.e. ef einungis er 

miðað við verðþróun hlutabréfa.  

 Í hugum almennings eru Bandaríkin almennt meira tengd markaðshyggju 

eða óheftum frjálshyggjukapítalisma um leið og Skandinavía er öðru fremur 

tengd mikilli velferðarforsjá ríkisins. Að þessu leyti má segja að þegar fram 

kemur í könnuninni að um 75% Íslendingum segja að Ísland framtíðarinnar 

ætti að líkjast skandinavísku þjóðfélögunum um leið og einungis um 4% 

segjast sammála því að Ísland framtíðarinnar ætti að líkjast meira bandaríska 

þjóðfélaginu, þá er verið að velja leið velferðarríkisins umfram leið 

frjálshyggju. Niðurstaðan er svipuð í öllum helstu þjóðfélagshópum (þ.e. eftir 

aldri, kyni og menntun). Rúmlega 80% eru nú andvíg því að Ísland framtíðar-

innar líkist Bandaríkjunum meira. Þetta er væntanlega mikil breyting í átt til 

neikvæðari sýnar á bandarísku leiðina og kannanir Gallup á Íslandi hafa 

sömuleiðis sýnt að á síðasta vetri varð viðhorf til einkavæðingar á Íslandi 

mun neikvæðara en áður hefur verið (sjá Fréttabréf Þjóðmálastofnunar nr. 4 

2009, birt á www.ts.hi.is). 

Um 88% segja að Ísland framtíðarinnar ætti að leggja meiri áherslu á 

jöfnuð og sanngirni, sem er mun meiri áhersla en á frelsi einstaklinga, sem 

frjálshyggjumenn hafa oft sett í forgang yfir önnur gildi. Í lífsgildakönnunum 

fyrri tíma hefur áherslan á jöfnuð og frelsi einstaklinga verið jafnari en nú er 

og árið 1990 var áherslan á frelsi heldur meiri en á jöfnuð (Hagvangur, 1984; 

Friðrik H. Jónsson og Stefán Ólafsson, 1991). Hinn aukni ójöfnuður sem 

varð á Íslandi á síðasta áratug hefur væntanlega áhrif á þessa auknu áherslu á 

jöfnuð og sanngirni sem nú kemur fram (Arnaldur Sölvi Kristjánsson og 

Stefán Ólafsson, 2009; Stefán Ólafsson, 2006). 
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Tafla 1. Viðhorf  almennings til helstu þátta þjóðmálastefnunnar. Hlutfall sem 

eru sammála, hlutlausir eða ósammála viðkomandi fullyrðingu 

 
Heimild: Könnun Þjóðmálastofnunar HÍ á viðhorfum til velferðarmála  

 

  

Skandinavísk eða bandarísk fyrirmynd:
33,9 41,3 17,4 5,0 2,4

2,0 2,2 13,2 26,9 55,7

57,9 30,2 7,3 3,3 1,4

19,2 27,6 35,6 12,2 5,4

Ríki eða markaður:
3,3 14,6 11,3 36,1 34,8

50,1 39,6 5,3 3,1 1,9

5,4 14,7 14,9 37,9 27,2

54,9 36,8 5,1 1,5 1,7

43,7 38,6 10,5 4,8 2,4

Áhersla á velferðarríkið:
67,4 27,4 3,6 0,8 0,9

74,1 22,1 2,3 0,6 0,9

70,5 24,8 3,4 0,2 1,2

46,2 33,1 11,3 4,1 5,3

Áhersla á lýðræði
42,3 30,5 13,4 8,1 5,6

51,3 37,4 6,7 2,7 1,9

49,6 36,8 8,4 3,7 1,4

27,0 30,8 25,6 8,1 8,5

Það ætti að fjölga konum í stjórnkerfinu 37,4 35,5 20,9 4,7 1,6

27,2 26,3 24,0 12,8 9,8

2,5 1,2 12,8 14,0 69,5

Ísland verður að vera sjálfbært um matvælaframleiðslu 42,2 30,8 16,1 8,0 3,0

Frekar 

Sammála

Frekar 

ósammála

Mjög 

ósammála

Hvorki 

með né 

móti

Það er mikilvægt að standa vörð um 

almannatryggingar á meðan efnahagsvandinn 

Það er mikilvægt að standa vörð um 

heilbrigðiskerfið á meðan efnahagsvandinn gengur 

Ísland framtíðarinnar ætti að líkjast meira 

skandinavísku þjóðfélögunum:

Ísland framtíðarinnar ætti að líkjast meira 

bandaríska þjóðfélaginu:

Á hinu nýja Íslandi ætti að leggja meiri áherslu á 

jöfnuð og sanngirni:

Á hinu nýja Íslandi ætti að leggja meiri áherslu á 

frelsi einstaklingsins

Besta leiðin til að vinna á efnahagsvandanum er 

að láta markaðinn rétta sig af án afskipta ríkisins

Ríkisvaldið hefur mikilvægu hlutverki að gegna í 

endurreisn íslensks efnahagslífs

Stjórnendur fyrirtækja eiga eingöngu að hugsa um 

hagnað fyrirtækisins
Stjórnendur fyrirtækja eiga að sýna samfélagslega 

ábyrgð
Aðhald ríkisins er nauðsynlegt til að tryggja það 

að stjórnendur fyrirtækja sýni samfélagslega 

Mjög 

sammála

Karlar eiga að njóta forgangs umfram konur á 

íslenskum vinnumarkaði

Það er mikilvægt að standa vörð um 

menntakerfið á meðan efnahagsvandinn gengur 

Stjórnvöld eiga að nota velferðarkerfið til að 

draga úr afleiðingum efnahagsvandans fyrir 

Við þurfum nýtt fólk með nýjar hugmyndir til að 

endurreisa þjóðarbúið

Staðan væri önnur í dag ef konur hefðu haft meiri 

völd í viðskiptalífinu

Það er mikilvægt að tryggja aðkomu almennra 

borgarar að ákvörðunum um framtíð Íslands

Íslendingar eiga að njóta forgangs umfram 

útlendinga á íslenskum vinnumarkaði

Þjóðmálastefna undanfarinna ára er megin 

ástæðan fyrir efnahagsvandanum sem við 
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Í spurningum um vægi markaðar og ríkis kemur sú skýra niðurstaða að 

Íslendingar vilja ætla ríkisvaldinu stórt hlutverk við endurreisn efnahagslífsins 

eftir hrun (nærri 90% eru því sammála), um leið og mikil vantrú kemur fram 

á að besta leiðin til að vinna bug á efnahagsvandanum sé að láta markaðinn 

rétta sig af án afskipta ríkisins (aðeins um 18% telja það vænlega leið). Lítill 

stuðningur er við það sjónarmið að stjórnendur fyrirtækja eigi eingöngu að 

hugsa um hagnað fyrirtækisin (20%), þ.e. gæta einungis hags hlut-

hafa/eigenda, eins og frjálshyggjumenn oftast boða. Um 90% segja stjórn-

endur fyrirtækja eiga að sýna samfélagslega ábyrgð og um 82% telja aðhald 

ríkisins nauðsynlegt til að tryggja samfélagslega ábyrgð. Þetta eru afgerandi 

niðurstöður. 

Afstaðan til velferðarríkisins er oft í hugum almennings og fræðimanna 

lykilatriði í vali milli helstu þjóðmálaleiða. Þannig leggja frjálshyggjumenn 

sem fylgja bandarísku leiðinni gjarnan litla eða fjandsamlega áhersu á 

velferðarríkið en þeir sem vilja hefta kapítalismann meira í þágu almanna-

hagsmuna leggja oftast mikla áherslu á stórt hlutverk velferðarríkisins. Vel 

yfir 90% vilja standa vörð í yfirstandandi kreppu um almannatryggingar, 

heilbrigðiskerfið og menntakerfið og nærri 80% (þ.e. samanlögð % fyrir 

„mjög‖ og „frekar‖ sammála) segja að stjórnvöld eigi að nota velferðarríkið 

til að draga úr afleiðingum efnahagsvandans fyrir heimilin í landinu. 

 Þegar komið er að lýðræðisáherslum segja um 73% að þjóðmálastefna 

undanfarinna ára sé megin ástæðan fyrir efnahagsvandanum sem þjóðin 

stendur nú frammi fyrir. Einungis tæp 14% eru þessu ósammála. Sú stefna 

sem hér var rekin naut stuðnings meirihluta þjóðarinnar í kosningum svo 

væntanlega hafa margir í þeim hópi skipt um skoðun í kjölfar hrunsins.  

 Tæp 89% segja að mikilvægt sé að tryggja aðkomu almennra borgara að 

ákvörðunum um framtíð Íslands. Um 4,6% eru því andvíg. Hér er því mikil 

krafa um aukið lýðræði í framvindunni í þjóðmálunum. 

 Um 86% segja að við þurfum nýtt fólk með nýjar hugmyndir til að 

endurreisa þjóðarbúið. Um 58% segja að staðan væri önnur ef konur hefðu 

meiri völd í viðskiptalífinu. Nærri 17% eru því andvíg. Þannig að meiri-

hlutinn trúir því að meiri áhrif kvenna í viðskiptalífinu hefðu skilað betri 

árangri. Um 73% telja að fjölga ætti konum í stjórnkerfinu. 

 Þá eru rúmlega helmingur Íslendinga á því að þeir eigi að hafa forgang 

umfram útlendinga á íslenskum vinnumarkaði og hafna þar með þeim þætti 

evrópsku hnattvæðingarinnar sem boðar frelsi vinnuafls til að taka upp vinnu 

í öllum aðildarríkjum Evrópusambandsins. Á hinn bóginn er allur þorri 

Íslendinga andvígur því að karlar eigi að njóta forgangs umfram konur á 

vinnumarkaði. Einngis 3,7% styðja það. 
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 Að lokum var spurt um mikilvægi þess að Ísland sé sjálfbært um 

matvælaframleiðslu og voru um 73% almennings á þeirri skoðun. Þeim þætti 

hnattvæðingarinnar að stóla á milliríkjaviðskipti fyrir nauðþurftir er þar með 

einnig hafnað af Íslendingum á þessum tíma. Eftir hrunið virtist blasa við sá 

möguleiki að innflutningur til Íslands gæti minnkað verulega eða jafnvel lagst 

af og hefur sú lexía væntanlega haft sín áhrif í þessu efni. 

 Í töflu 2 er sýnt hvernig stuðningsmenn helstu stjórnmálaflokkanna í 

kosningunum 2007 svara ofangreindum spurningum. Sýnt er hve stór hluti 

stuðningsmanna hvers flokks er „mjög sammála‖ viðkomandi fullyrðingu. 

Þetta sýnir muninn milli flokka á hörðustu afstöðunni í viðkomandi máli. 

Almenna útkoman er sú að stuðningsmenn Sjálfstæðisflokksins hafa 

talsverða sérstöðu. Þeir eru minna sammála þeim stefnuatriðum sem öðru 

fremur tengjast skandinavísku leiðinni og heldur hallari undir þætti sem eru 

skyldari bandarískum þjóðmálaáherslum, þó sú áhersla sé alls ekki sterk í 

gögnunum. Þetta kemur í sjálfu sér ekki á óvart. Sjálfstæðisflokkurinn var 

boðberi frjálshyggjunnar á Íslandi og hann var helsti framkvæmdaraðili frjáls-

hyggjutilraunarinnar sem sigldi í strand í hruninu síðastliðið haust. Þó má 

ætla af gögnunum að margir stuðningsmanna flokksins hafi breytt um 

áherslur í þjóðmálastefnu sinni, auk þess sem fylgi flokksins hefur dalað 

mikið á síðasta vetri. Í kosningunum vorið 2009 fór fylgið í sögulega lægð. 

Allt talar það sínu máli, en nokkurrar frjálshyggjuáherslu gætir þó enn meðal 

hluta stuðningsmanna flokksins.  

Um 55% stuðningsmanna VG eru mjög sammála því að hafa 

skandinavísku þjóðfélögin til fyrirmyndar og tæp 50% Samfylkingarfólks, en 

aðeins um 18% Sjálfstæðismanna. Framsóknarmenn eru þar á milli með 

29%.  

Ef teknir eru bæði þeir sem eru „mjög sammála‖ og „frekar sammála‖ 

þessu þá er hlutfallið meðal VG fólks 82% sem vilja að Ísland framtíðarinnar 

líkist meira skandinavísku þjóðfélögunum, 90% Samfylkingarfólks, 72% 

Framsóknarmanna og 64% Sjálfstæðismanna. Þarna vekur athygli hve stór sá 

meirihluti stuðningsmanna Sjálfstæðisflokksins er sem þrátt fyrir allt styður 

auknar skandinavískar áherslur, þó áherslan sé markvert minni en hjá öðrum 

flokkum.  
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Tafla 2. Viðhorf  stuðningsmanna helstu stjórnmálaflokka til megin þátta 

þjóðmálastefnunnar. Hlutfall sem eru „mjög sammála‖ viðkomandi fullyrð-

ingu 

 

Heimild: Könnun Þjóðmálastofnunar HÍ á viðhorfum til velferðarmála 2009 

  V-G Samfylking Framsókn Sjálfstæðisflokkur

Skandinavísk eða bandarísk fyrirmynd:
55 49 29 18

4 1 0 3

79 71 49 35

21 17 16 21

Ríki eða markaður:
3 3 2 4

68 50 56 47

1 4 6 9

60 61 64 47

67 51 44 39

Áhersla á velferðarríkið:
79 72 72 59

78 80 74 65

77 80 62 60

60 54 43 35

Áhersla á lýðræði
58 51 34 26

71 58 56 37

63 58 50 35

43 38 25 17

Það ætti að fjölga konum í stjórnkerfinu 57 51 36 27

21 27 23 25

3 1 8 2

Ísland verður að vera sjálfbært um matvælaframleiðslu 48 42 56 39

Ríkisvaldið hefur mikilvægu hlutverki að gegna í 

endurreisn íslensks efnahagslífs

Stjórnendur fyrirtækja eiga eingöngu að hugsa um 

hagnað fyrirtækisins

Ísland framtíðarinnar ætti að líkjast meira 

skandinavísku þjóðfélögunum:

Karlar eiga að njóta forgangs umfram konur á 

íslenskum vinnumarkaði

Stjórnendur fyrirtækja eiga að sýna samfélagslega 

ábyrgð

Aðhald ríkisins er nauðsynlegt til að tryggja það að 

stjórnendur fyrirtækja sýni samfélagslega ábyrgð

Það er mikilvægt að standa vörð um 

almannatryggingar á meðan efnahagsvandinn gengur 

Það er mikilvægt að standa vörð um 

heilbrigðiskerfið á meðan efnahagsvandinn gengur 

Það er mikilvægt að standa vörð um menntakerfið á 

meðan efnahagsvandinn gengur yfir

Stjórnvöld eiga að nota velferðarkerfið til að draga úr 

afleiðingum efnahagsvandans fyrir heimilin í landin

Þeir sem eru mjög sammála - eftir fylgi við 

Þjóðmálastefna undanfarinna ára er megin ástæðan 

fyrir efnahagsvandanum sem við stöndum frammi 

Það er mikilvægt að tryggja aðkomu almennra 

borgarar að ákvörðunum um framtíð Íslands

Við þurfum nýtt fólk með nýjar hugmyndir til að 

endurreisa þjóðarbúið

Staðan væri önnur í dag ef konur hefðu haft meiri 

völd í viðskiptalífinu

Íslendingar eiga að njóta forgangs umfram 

útlendinga á íslenskum vinnumarkaði

Ísland framtíðarinnar ætti að líkjast meira bandaríska 

þjóðfélaginu:

Á hinu nýja Íslandi ætti að leggja meiri áherslu á 

jöfnuð og sanngirni:

Á hinu nýja Íslandi ætti að leggja meiri áherslu á 

frelsi einstaklingsins

Besta leiðin til að vinna á efnahagsvandanum er að 

láta markaðinn rétta sig af án afskipta ríkisins
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Áhersla íslensku þjóðarinnar á skandinavísku leiðina er þannig mjög 

afgerandi og óhætt að túlka það sem svo að þar komi fram meginályktun 

þjóðarinnar af reynslunni af frjálshyggjutilrauninni og hruninu. Hverfandi 

hluti stuðningsmanna allra flokkanna er mjög sammála því að Ísland 

framtíðarinnar ætti að líkjast meira bandaríska þjóðfélaginu. Stuðningsmenn 

Sjálfstæðisflokks og Framsóknar eru meira hlutlausir í því en stuðningsfólk 

VG og Samfylkingarfólk er ákveðnara í afstöðunni gegn bandarísku leiðinni. 

 Um 79% og 71% VG og Samfylkingarfólks vill leggja mun meiri áherslu 

á jöfnuð og sanngirni en aðeins um 35% Sjálfstæðismanna og hjá Framsókn 

er það um helmingur. Ekki er afgerandi munur milli flokkanna varðandi 

meiri áherslu á frelsi einstaklingsins. 

 Þegar litið er á afstöðuna til hlutverka ríkis og markaðar er sérstaða VG 

fólks mest hvað snertir áherslu á stórt hlutverk ríkisins. Hverfandi hluti í 

öllum flokkum (2-4%) er hins vegar á þeirri hörðu frjálshyggjuafstöðu, að 

besta leiðin til að vinna á efnahagsvandanum sé að láta markaðinn rétta sig af 

án afskipta ríkisins. Fráhvarf frá róttækri frjálshyggju virðist þannig vera 

umtalsvert. Stuðningsmenn Sjálfstæðisflokks eru loks síður en aðrir á því að 

aðhald ríkisins sé nauðsynlegt til að tryggja að stjórnendur fyrirtækja sýni 

samfélagslega ábyrgð. 

 Áherslan á að standa vörð um helstu stoðir velferðarríkisins er afgerandi 

í öllum flokkum, en þó heldur minni í Sjálfstæðisflokki. Þar er þó meirihluti 

sem er mjög sammála því, sem er athyglisvert vegna þess að flokkurinn 

boðaði fyrir kosningar vorið 2009 að ekki skyldi hækka skatta heldur vinna á 

hinum mikla halla í ríkisbúskapnum eingöngu með niðurskurði. Sú leið 

myndi óhjákvæmilega stórskaða þessa kostnaðarmestu þætti velferðarríkisins: 

almannatryggingar, heilbrigðiskerfið og menntakerfið. Einungis um 

þriðjungur Sjálfstæðismanna er mjög sammála því að stjórnvöld eigi að nota 

velferðarkerfið til að draga úr afleiðingum efnahagsvandans fyrir heimilin á 

meðan 60% VG manna og kvenna og 54% Samfylkingarfólks eru afgerandi á 

þeirri skoðun.  

 Það er ef til vill rökrétt að stuðningur við þá fullyrðingu, að þjóðmála-

stefna undanfarinna ára sé megin ástæðan fyrir núverandi efnahagsvanda, sé 

áberandi minnstur hjá Sjálfstæðisfólki (26%) og Framsólkarfólki (34%), á 

meðan 58% og 51% VG og Samfylkingarfólks eru mjög sammála því. Það 

var stefna ríkisstjórna Sjálfstæðisflokksins, með samþykki Framsóknar, sem 

varðaði þá leið er beið skipbrot í hruninu. 

 Sjálfstæðisflokksmenn leggja einnig áberandi minni áherslu á að 

almenningur og nýtt fólk eigi að koma að endurreisn samfélagsins og 

ákvörðunum um framtíðina, Framsókn og Samfylking eru í miðju en VG 
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fólk leggur mesta áherslu á þetta. Stuðningsmenn VG og Samfylkingar leggja 

einnig mesta áherslu á jákvæðari áhrif kvenna í viðskiptalífi og fjölgun 

kvenna í stjórnkerfinu, en Sjálfstæðismenn leggja minnsta áherslu á þetta. 

Hverfandi stuðningur er í öllum flokkum við að karlar eigi að hafa forgang 

umfram konur á vinnumarkaði og lítill munur er milli flokkanna varðandi 

afstöðu til forgangs Íslendinga umfram útlendinga þar. 

 Loks hefur Framsóknarfólk sérstöðu þegar spurt er um mikilvægi þess að 

Ísland þurfi að vera sjálfbært um matvælaframleiðslu. Næst mesta áherslan á 

það er hjá VG fólki. 

 Þegar allt er samantekið í þessari greiningu á afstöðu stuðningsmanna 

flokkanna er sérstaða stuðningsmanna Sjálfstæðisflokksins mest afgerandi 

hvað fyrirvara gagnvart skandinavísku leiðinni snertir, VG og Samfylking eru 

með svipaðar áherslur í flestu sem hér er til skoðunar og Framsóknarfólk er 

oftast á milli þessara fylkinga. 

Niðurstaða: Þjóðin vill skandinavískt jafnaðarþjóðfélag 

Á heildina litið er niðurstaða könnunarinnar mjög afgerandi. Það er út af fyrir 

sig rökrétt þegar hliðsjón er höfð af reynslu þjóðarinnar á síðasta áratug og 

hruninu sem fylgdi síðasta haust. Þjóðmálastefna róttækrar frjálshyggju hefur 

beðið skipbrot í hugum stórs meirihluta þjóðarinnar. Ályktunin sem við 

blasir er að stefna í auknum mæli að þeirri þjóðmálastefnu sem helst er tengd 

skandinavísku þjóðfélögunum, með aukna áherslu á jöfnuð, virkt hlutverk 

lýðkjörinna stjórnvalda og takmarkanir á hlutverk markaðarins án þess að 

honum sé hafnað. Mikil áhersla á velferðaríkið er afgerandi og sömuleiðis 

mikil áhersla á virkt lýðræði og jafnrétti kynja.  

Í töflu 3 eru samandregnar niðurstöður ýmissa áhrifamikilla rannsókna á 

einkennum þeirra þjóðfélaga sem hneigjast að bandarísku og skandinavísku 

leiðunum. Þó listinn sé ekki tæmandi, fellur margt af því sem þarna er nefnt,  

skýrlega að niðurstöðum greiningar okkar á gögnunum. Íslendingar leggja 

meiri áherslur á virkara hlutverk ríkisins, minna frelsi markaða, meira eftirlit 

og aðhald, meira tillit til hagsmuna almennings en hluthafa í fyrirtækjum, 

meiri áhrif almennings, meiri jöfnuð, meira velferðarríki, jafnari stöðu kynja 

og virkara lýðræði. Íslendingar vilja að þjóðfélag framtíðarinnar á Íslandi 

verði líkara skandinavísku þjóðfélögunum en verið hefur og setja meiri 

fyrirvara en áður við bandarísku þjóðmálastefnuna. 
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Tafla 3. Einkenni bandarísku og skandinavísku þjóðmálaleiðanna 

 
Heimildir: Castles 2004; Dore 2000; Esping-Andersen, 1990, 1999; Hall og Soskice, 
2001; Pontusson, 2005. 
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 Um kynjabil í viðhorfum til velferðarmála 
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Velferðarríki nútímans hafa breyst ört á undanförnum árum, meðal annars 

vegna breytts hugarfars og nýrra vandamála sem fylgt hafa breytingum á 

þjóðfélögunum sjálfum, í þeirri tilfærslu að fara frá því að vera 

iðnaðarsamfélög yfir í upplýsingasamfélög (Stefán Ólafsson, 1999). Meðal 

stóru vandamálanna eru vaxandi atvinnuleysi í ríkari löndunum, fjölgun 

hjónaskilnaða með tilheyrandi fjölgun einstæðra foreldra, auknar kröfur á 

félagsþjónustu við börn vegna aukinnar atvinnuþátttöku kvenna og aukinn 

fjölbreytileiki í samsetningu þegnanna, sem saman hafa leitt til meiri eftir-

spurnar eftir velferðarforsjá og þar með hærri útgjalda til velferðarmála. Þá 

hafa á sama tíma verið uppi kröfur um niðurskurð í útgjöldum til þessara 

málaflokka. Hefur þetta og fleira til orðið þess valdandi að spurningar um 

það hverjum velferðarkerfið eigi að þjóna, hvernig og hvers vegna, hafa 

fengið síaukið vægi hjá stjórnmálamönnum og rannsakendum velferðar-

kerfisins (Oorschot, 1998; Stefán Ólafsson, 1999). 

Erfitt er að spá fyrir um þróun velferðarríkisins á næstu árum en ljóst er 

að eigi það að vera hægt, getur skipt sköpum að fyrir liggi þekking á 

viðhorfum almennings til þess hverjum eigi að þjóna, að hve miklu leyti og 

hvers vegna. Má leiða að því líkum að þegar tekin er ákvörðun um hvaða 

flokki skuli veita atkvæði, byggist sú ákvörðun að einhverju leyti á skoðunum 

á málefnum eins og áherslum í velferðarkerfinu. Þekking á því hvers konar 

stefnubreytingar eru líklegar til að njóta vinsælda, og hjá hvaða þjóðfélags-

hópum, getur þannig nýst stjórnmálamönnum til þess að tryggja kjör sitt en 

nýtist einnig til þess að spá fyrir um hvaða stjórnmálaöfl eru líkleg til að 

vinna stærri kosningasigra – og þar með hvers konar stefnubreytingar eru 

líklegar til að verða ofan á. Þá getur slík þekking einnig nýst til að spá fyrir 

um vinsældir ákvarðanna sitjandi stjórnvalda. Í því sambandi er sérstaklega 

mikilvægt að afla þekkingar á því hvort kerfisbundinn munur er á viðhorfum 

fólks eftir þáttum eins og tekjum, kyni, búsetu og menntun. Slík þekking 

nýtist ekki aðeins til þess að spá fyrir um möguleika á samstöðu um þróun 
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velferðarkerfisins, og eðli hennar, heldur einnig við rannsóknir á orsökum 

breytinga innan samfélagsins. 

Markmiðið með þessari grein er að setja lítið lóð á þessar vogarskálar 

með því að skoða hvort marktækur munur sé á viðhorfum karla og kvenna 

til velferðarkerfisins, hvers eðlis sá munur sé ef hann finnst og umfang, út frá 

könnun Þjóðmálastofnunar Háskóla Íslands sem lögð var fyrir í árslok 2008 

og ársbyrjun 2009.  Þar sem þetta er fyrsta greinin af nokkrum um efnið 

verða hér ekki prófaðar kenningar um ástæður þessa. 

Kenningaleg umfjöllun 

Rannsóknir á kosningahegðun og viðhorfum karla og kvenna á Vestur-

löndum hafa sýnt að á undanförnum árum og áratugum hafa konur verið að 

færast til vinstri í pólitískum skoðunum miðað við karla. Sést þessi tilhneiging 

bæði á því að konur hafa í meira mæli kosið til vinstri ásamt því að þær hafa 

félagslegri viðhorf og eru jákvæðari gagnvart samtryggingu velferðarríkisins. 

Er um að ræða töluverð umskipti því áður voru konur staðsettar hinum 

megin á vinstri-hægri kvarðanum, það er hægra megin við karla, bæði hvað 

varðar val á frambjóðendum og í pólitískum viðhorfum (Box-Steffensmeier, 

De Boef og Lin, 2004; Edlund og Pande, 2002; Erickson og O‗Neill 2002; 

Inglehart og Norris, 2000; Kaufmann, 2002).  

Í samræmi  við þróunina erlendis hafa íslenskar konur frá upphafi níunda 

áratugarins kosið vinstri flokka í meira mæli en karlar. Hefur þetta kynjabil 

(gender gap) farið sívaxandi með tímanum og náði hámarki í kosningunum 

2007. Í alþingiskosningum 2009 dró þó aðeins saman með körlum og 

konum, á þann hátt að karlarnir færðu sig meira til vinstri (Einar Mar 

Þórðarson, 2006, 2009). Að svo miklu leyti sem val kjósenda byggir á 

hugmyndum um réttláta skiptingu á gæðum samfélagsins, ætti þetta kynjabil í 

kosningum á Íslandi einnig að endurspeglast í viðhorfum til velferðarríkisins. 

Konur ættu þar með að vera hlynntari endurúthlutun gæða í samfélaginu. 

Um það hefur þó hingað til verið lítið vitað. 

Almennt er kynjamunur í viðhorfum til velferðarríkisins og í 

stjórnmálaskoðunum, skýrður með tvenns lags kenningum. Í fyrsta lagi eru 

það skýringar þar sem byggt er á hagsmunum. Er þá bent á að ýmis úrræði 

velferðarkerfisins, svo sem þjónusta við aldraða, sjúka og börn, hafi það að 

markmiði að létta af konum ólaunaðri vinnu auk þess að hafa þær óbeinu 

afleiðingar að veita konum launuð störf. Konur eru þannig að vernda eigin 
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hagsmuni með því að kjósa með því að ekki sé dregið úr fjárframlögum til 

þessara málaflokka.  

Á hinn bóginn eru svo skýringar þar sem lögð er áhersla á félagslegan eða 

líffræðilegan mun kynjanna. Er þá lagður þungi á að konur beri að mestu 

leyti ábyrgð á umsjón þurfandi í fjölskyldunni, ásamt því að starfa í meiri 

mæli innan velferðarkerfisins, og séu því í eðli sínu eða vegna félagsmótunar 

umhyggjusamari gagnvart öðrum (caring ethics). Það skýri svo hvers vegna þær 

eru hlynntari hærri fjárframlögum til ýmissa þurfandi hópa samfélagsins (sjá 

t.d. Conover, 1988; Oorschot, 2002, 2006; Oorschot og Halman, 2000; 

Svallfors, 1991, 1993, 1995, 1997; Togeby, 1994). Að lokum má benda á 

þriðju túlkunina, þá að vegna umönnunarstarfa kvenna, jafnt innan og utan 

heimilisins, hafi konur meiri þekkingu á aðstæðum og þörfum þurfandi hópa,  

og liggi hún að baki stuðningi þeirra við úrræði þurfandi hópum til hagsbóta 

(Togeby, 1994).    

Kynjabil í viðhorfum til velferðarmála er lítt rannsakað svið, sem skýrir 

hvers vegna lítið hefur verið gert til þess að greina á milli áðurnefndra 

kenninga. Ein af fáum prófunum á þeim er rannsókn Lise Togeby á kynjabili 

í viðhorfum til utanríkismála í Danmörku (Togeby, 1994).  Gögn hennar 

leyfðu ekki prófun á líffræðilegu kenningunni en hún prófaði hinar tvær. 

Á þeirri forsendu að konur séu umhyggjusamari en karlar vegna félags-

mótunar þeirra, taldi Togeby rökrétt að konur með börn væru með 

„gagnrýnni― viðhorf í utanríkismálum (væru meðal annars fylgnari friðar-

málefnum, styddu aukna þróunaraðstoð, vildu skerða framlög til varnarmála 

og andsnúnar inngöngu Dana í Nató), en enginn munur væri á viðhorfum 

barnlausra kvenna og karla hvort heldur sem er, barnlausra eða ekki. Þá ættu 

konur sem lifðu hefðbundnara lífi (giftar, með börn, í hlutavinnu eða ekki á 

vinnumarkaði) að vera með gagnrýnni viðhorf en aðrar konur. Þetta reyndist 

ekki standast. Hins vegar reyndist fólk sem starfar innan umönnunargeirans 

vera með gagnrýnni viðhorf til málaflokksins, sem Togeby telur styðja þá 

ályktun að konur séu umhyggjusamari en karlar að hluta til vegna þekkingar 

og þjálfunar sem þær fá í gegnum störf sín á vinnumarkaði. 

En þó konur séu almennt hlynntari velferðarforsjá en karlar, er það þó 

ekki svo að þær vilji öllum þurfandi hópum samfélagsins jafn vel, ef svo má 

að orði komast. Rannsóknir hafa nefnilega sýnt að fólk almennt, og þá 

jafnvel konur frekar en karlar, sé hlynntast úrræðum til handa eldri 

borgurum, þá öryrkjum, síðan barnafjölskyldum og svo atvinnulausum. Er 

fólk mun síður hlynnt velferðarforsjá til handa öðrum hópum (Oorschot, 

2006). Stafar þessi flokkun af því að fólk metur hver á rétt á hverju út frá 

fimm megin þáttum: hugmyndum um hvort dæmigerður einstaklingur innan 
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hópsins beri sjálfur ábyrgð á fátækt sinni eða ekki, hve mikil neyð hans er, 

tilfinningu fyrir samsömun við einstaklinginn (þ.e. hvort hann tilheyrir „sama 

hóp― og svarandi eða ekki), hvort hann sé nægilega þakklátur, og svo að 

lokum hugmyndum um gagnkvæmni, þ.e. hvort hinn dæmigerði einstaklingur 

innan umrædds hóps hafi nú þegar lagt sitt af mörkum til samfélagsins 

(Oorsschot, 2002, 2006; Oorsschot og Halman, 2000). 

Gögn 

Í þessum kafla verður notast við spurningakönnun Þjóðmálastofnunar 

Háskóla Íslands um viðhorf almennings til velferðarmála. Var könnunin send 

í pósti í desemberbyrjun 2008 og gagnaöflun lokið í mars 2009. Endanlegt 

úrtak var 1400 einstaklingar, 18 ára og eldri, þegar teknir höfðu verið út þeir 

sem ekki gátu svarað vegna ástæðna svo sem fötlunar, veikinda, hrumleika 

eða tungumálaörðugleika. 

Eins og títt er með póstkannanir reyndist erfitt að fá nægilega hátt 

svarhlutfall. Þótti líklegt að tímasetning og lengd spurningalistans hefðu þar 

einnig haft áhrif og var því ákveðið, þegar 586 svör höfðu borist, að senda út 

styttri útgáfu af spurningalistanum. Það skilaði 128 svörum til viðbótar og 

var svörunin því um 40% fyrir annan hluta könnunarinnar og rétt yfir 50% 

fyrir hinn hluta hennar. Þó bendir lýðfræðileg greining á samsetningu 

svarenda til að þeir gefi nokkuð góða mynd af íslensku þjóðinni. 

Kynjabil í viðhorfum Íslendinga til velferðarkerfisins 

Þar sem afstaða til tekjujöfnunar hlýtur að einhverju leyti að byggja á 

skoðunum á núverandi dreifingu gæðanna, verður byrjað á að skoða viðhorf 

kynjanna til ójöfnuðar, hugmyndir þeirra um lífskjör helstu notenda 

velferðarkerfisins og skýringar á tilurð fátæktar í samfélaginu.  

Eins og fram kemur á töflu 1, er mikill meirihluti svarenda þeirrar 

skoðunar að minnka þurfi bilið á milli hæstu og lægstu tekna í samfélaginu, 

eða 87% karla og 95% kvenna. Til að athuga hvort þau átta prósentustig sem 

munar á milli kynjanna sé vísbending um tölfræðilega marktækan skoðana-

mun þeirra á milli var gert t-próf óháðra úrtaka á meðalsvörum karla og 

kvenna. Reyndist þessi munur vera marktækur (t(652)=3,097 p<0,01). Er því 

óhætt að álykta að fleiri konur en karlar séu þeirrar skoðunar að minnka þurfi 

tekjubilið á Íslandi. 
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Eins og fram kemur á töflu 1, er mikill meirihluti svarenda þeirrar 

skoðunar að minnka þurfi bilið á milli hæstu og lægstu tekna í samfélaginu, 

eða 87% karla og 95% kvenna. Til að athuga hvort þau átta prósentustig sem 

munar á milli kynjanna sé vísbending um tölfræðilega marktækan skoðana-

mun þeirra á milli var gert t-próf óháðra úrtaka á meðalsvörum karla og 

kvenna. Reyndist þessi munur vera marktækur (t(652)=3,097 p<0,01). Er því 

óhætt að álykta að fleiri konur en karlar séu þeirrar skoðunar að minnka þurfi 

tekjubilið á Íslandi. 

Svarendur voru beðnir um að meta lífskjör þriggja hópa notenda 

velferðarkerfisins, þ.e. ellilífeyrisþega, atvinnulausra og innflytjenda, á 10 

punkta skala þar sem 1 átti við um mjög slæm lífskjör og 10 átti við um mjög 

góð lífskjör. Til að kanna hvort marktækur munur reyndist á mati kynjanna á 

lífskjörum þessarra hópa var, eins og áður, reiknuð út meðalsvör kynjanna í 

hverri spurningu fyrir sig og þau borin saman með t-prófi.  Niðurstöður eru 

sýndar á töflu 2 hér að ofan. Eins og sjá má reyndust bæði kynin meta 

lífskjör atvinnulausra verst, þá lífskjör ellilífeyrisþega og mátu svo lífskjör 

innflytjenda skást. Út frá þeirri kenningu að fólk sé hlynntast úrræðum fyrir 

eldri borgara hefði mátt ætla að þeir fengju verstu útkomuna. Hins vegar má 

vera að vegna efnahagsástandsins hafi fólk nú meiri samúð með atvinnu-

lausum en eldri borgurum, sem endurspeglist í lægra mati á lífskjörum þeirra. 

Í því samhengi ætti ekki að koma á óvart að lífskjör innflytjenda séu talin 

skást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tafla 1. Í þessari spurningu voru gefnir þrír svarmöguleikar: tekjubilið þyrfti að minnka, tekjubilið má vera óbreytt og 

tekjubilið mætti breikka 

 
 

Tafla 2. Mat á lífskjörum ellilífeyrisþega, atvinnulausra og innflytjenda 

 

 

87% 95%

11% 4%

2% 1%

294 360

tekjubilið þyrfti að minnka

tekjubilið má vera óbreytt

tekjubilið mætti breikka

N

Finnst þér þörf á að minnka bilið milli hæstu og lægstu tekna í íslensku 

samfélagi, má tekjubilið vera óbreytt eða mætti bilið breikka? 

Hversu góð eða slæm telur þú líf skjör... Karlar Konur t-gildi Frígráður Marktækni

...ellilífeyrisþega á Íslandi vera? 4,99 4,99 0,023 690 0,982

...atvinnulausra á Íslandi vera? 4,89 4,8 0,627 684 0,531

...innflytjenda á Íslandi vera? 6,33 5,97 2,221 550 0,027
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Að þeirri forsendu gefinni að konur séu umhyggjusamari en karlar mætti 

ætla að þær mætu lífskjör helstu notenda velferðarkerfisins verri en karlar og 

því athyglisvert að ekki reynist marktækur kynjamunur hvorki hvað varðar 

eldri borgara né atvinnulausa. Einnig er áhugavert að marktækur munur 

reyndist á mati á lífskjörum þess hóps sem „fjarlægastur― er, í skilningi 

Oorschot (sjá til dæmis 1998), því karlar reyndust meta lífskjör innflytjenda 

eilítið betur en konur. Ætla má að í almennum skilningi eigi innflytjendur 

ekki jafn „skilinn― stuðning og hópar eins og atvinnulausir og eldri borgarar, 

til dæmis vegna þess að þeir séu ólíklegir til að veita jafn mikið til 

samfélagsins í heildina litið meðal annars vegna styttri dvalar í landinu. Þetta 

kynjabil í mati á lífsgæðum innflytjenda er því í samræmi við þær niðurstöður 

Oorschot og Halman (2000) að konur setji meiri skilyrði við stuðning sinn 

við hópa en karlar.   
Hvort fólk kennir einstaklingnum sjálfum um fátækt sína eða samfélaginu 

í heild skiptir máli hvað varðar stuðning við úrræði til tekjujöfnunar. 
Almennar skýringar á tilurð fátæktar hafa Oorschot og Halman (2000) 
flokkað í fjóra hópa og eru þær allar mældar í gögnunum með fullyrðingum á 
forminu „ástæða þess að fólk hér á landi lendir í fjárhagsörðugleikum er― og 
fylgja þeim fjórir þættir. Í fyrsta lagi er um ræða skýringu sem byggð er á 
örlögum eintaklingsins, og er mæld með fullyrðingu um að ástæðu fjárhags-
örðugleika sé að leita í óheppni einstaklingsins. Samkvæmt rannsókn 
Oorschot og Halman nýtur þessi skýring minnstrar hylli í Vesturheimi 
(sama). Önnur leið er að kenna einstaklingnum um eigin fátækt, og er sú 
afstaða mæld með fullyrðingu um að ástæða fátæktar sé leti og skortur á 
viljastyrk hjá einstaklingnum. Nýtur þessi skýring lítillar hylli á Norður-
löndunum en talsverðra vinsælda í engilsaxnesku ríkjunum og þá sérstaklega 
Bandaríkjunum. Í þriðju skýringunni er samfélaginu kennt um og eru 
fjárhagsörðugleikar fólks skýrðir með því að samfélagið sé óréttlátt. Er þessi 
skýring sú vinsælasta í Vestur-Evrópu, samkvæmt Oorschot og Halman. 
Fjórða og síðasta skýringin kennir svo þróun samfélagsins um, og er hylli 
þeirrar afstöðu mæld í gögnunum með fullyrðingunni „Ástæða þess að fólk 
hér á landi lendir í fjárhagsörðugleikum er að einhverjir hljóta að lenda undir 
í samfélagi nútímans.― Þótti réttmæti fjórðu spurningarinnar eins og hún var 

orðuð á íslensku vafamál og var henni því sleppt í greiningu. 

 



 

Tafla 3. Ástæður fátæktar. Hér er búið að skeyta saman þeim sem voru mjög og frekar sammála, og þeim sem voru 

mjög og frekar ósammála 

 
 

Eins og sjá má á töflu 3 eru 36% karla og 35% kvenna mjög eða frekar sammála því að óréttlátt samfélag sé ástæða 

fátæktar einstaklinga hér á landi, og er sú skýring þar með sú vinsælasta hérlendis. Sístrar hylli nýtur að kenna 

einstaklingunum sjálfum um fátækt sína, en þá afstöðu aðhyllast 23% karla og 25% kvenna. Sérstaka athygli vekur að 

afstaða kynjanna í því hvernig skýra beri fátækt er mjög svipuð, enda reyndist ekki marktækur munur á meðalsvörum 

kynjanna (t-próf óháðra úrtaka ekki sýnd hér en fáanleg hjá höfundi).  

 

 

 

 

 

 

 

Karlar Konur

...óheppni 26% 27% 47% 277 28% 27% 45% 312

...leti og skortur á viljastyrk 23% 29% 48% 270 25% 21% 54% 305

...óréttlátt samfélag 36% 28% 36% 277 35% 26% 39% 320

N Sammála Hvorki né Ósammála N
Ástæða þess að fólk hér á landi lendir 

í f járhagsörðugleikum er...
Sammála Hvorki né Ósammála



 

Tafla 4. Breytingar sem gera á í fjárveitingum hins opinbera 

 

Opinbera veiti meira eða minna f é í... Meira Sama Minna N Meira Sama Minna N

...heilbrigðiskerfið 63% 32% 5% 257 83% 17% 0% 315

...menntun 62% 37% 2% 255 74% 26% 1% 314

...leikskóla og dagforeldra 48% 46% 6% 251 61% 37% 2% 301

...aðlögun innflytjenda 32% 48% 20% 243 37% 49% 15% 286

...fæðingarorlof 27% 55% 18% 252 46% 43% 10% 308

...heimilishjálp fyrir aldraða og sjúka 75% 23% 2% 251 82% 18% 0% 311

...hjúkrunarheimili 79% 19% 3% 249 87% 13% 0% 305

...aðgerðir til að koma atvinnulausum í vinnu70% 23% 7% 250 76% 24% 0% 308

...félagsleg úrræði í húsnæðismálum 54% 37% 9% 248 71% 27% 3% 302

...atvinnuleysisbætur 47% 45% 8% 251 62% 35% 3% 308

...fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna 48% 45% 7% 236 62% 36% 2% 273

...ellilífeyri 74% 24% 2% 253 89% 11% 0% 312

...örorkulífeyri 71% 25% 4% 248 84% 15% 1% 311

...húsaleigubætur 36% 53% 11% 248 51% 44% 5% 298

...námslán 47% 47% 5% 249 60% 38% 2% 299

...barnafjölskyldur 58% 36% 5% 255 70% 28% 2% 307

KonurKarlar
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Á töflu 4 má sjá svör kynjanna við spurningum um það hvort veita eigi 

meira eða minna fé í ýmsa málaflokka velferðarkerfisins. Allar spurningarnar 

sextán voru með sama orðalagi en það var: „Hver eru viðhorf þín til útgjalda 

hins opinberra til ólíkra málaflokka? Finnst þér að hið opinbera eigi að veita 

meira eða minna fé í...― og átti fólk að merkja við svarmöguleikanna mun 

meira, nokkuð meira, sama og nú, nokkru minna eða mun mun minna. Í 

töflunni hefur þeim sem merktu við mun/nokkru meira og þeim sem 

svöruðu mun/nokkru minna verið skeytt saman. 

Eins og sjá má reyndist mestur stuðningur við það hjá konum að veita 

meira fé í heilbrigðiskerfið, heimilishjálp fyrir aldraða og sjúka, hjúkrunar-

heimili og elli- og örorkulífeyri, en á milli átta og níu af hverjum tíu konum 

vildu veita meira fé í þessa málaflokka. Örlítið minni stuðningur, en mikill 

þó, reyndist vera við að auka framlög til menntunar, aðgerðir til að koma 

atvinnulausum í vinnu og félagsleg úrræði í húsnæðismálum, en á milli sjö og 

átta af hverjum konum vildu verja meira fé til þessarra verkefna. Reyndist 

minnstur stuðningur vera í að veita meira fé til aðlögunar innflytjenda á 

meðal kvennanna.  

Almennt virðast karlar vera ekki eins hlynntir því að auka útgjöld hins 

opinbera, sem sést á því að á milli sjö og átta af hverjum tíu körlum styðja 

hærri útgjöld í þeim málaflokkum sem hópurinn vill helst auka framlög til, 

töluvert lægra hlutfall en hjá konunum, þó hátt sé. Þessir málaflokkar eru 

heimilishjálp fyrir sjúka og aldraða, hjúkrunarheimili, elli- og örorkulífeyrir og 

aðgerðir til að koma atvinnulausum í vinnu. Þau verkefni sem næst mestrar 

hylli njóta fá á milli 60 og 70% stuðning en það eru heilbrigðiskerfið og 

menntamál. Nýtur minnstra vinsælda hjá körlum að verja meira fé í fæðingar-

orlof og aðlögun innflytjenda.  

Viðhorf Íslendinga eru því  í samræmi við rannsóknir  Oorschot, sem 

sýna að víðast hvar á Vesturlöndum eru það eldri borgarar og öryrkjar sem 

njóta mestrar hylli þegar ákveða þarf hver á að fá stuðning og hvers vegna. 

Næst mestrar samúðar njóta atvinnulausir en minnstra vinsælda nýtur að 

hjálpa öðrum fjarlægari hópum, eins og innflytjendum (Oorschot, 1998, 

2002; Oorschot og Halman, 2000). 

Þegar tafla 4 er skoðuð nánar sést að í öllum tilfellum er hærra hlutfall 

kvenna en karla sem vill verja meira fé til hvers og eins málaflokks. Til að 

kanna hvort um sé að ræða tölfræðilega marktækt kynjabil voru reiknuð út 

meðalsvör kynjanna við öllum spurningunum og þau borin saman með t-

prófum óháðra úrtaka (ekki sýnd hér en fáanleg frá höfundi). Sýna þau að 

kynjabilið er tölfræðilega marktækt upp á að minnsta kosti 0,05 mark-
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tektarmörk í öllum tilfellum nema hvað varðar stuðning við aukin útgjöld til 

aðlögunar innflytjenda. Þar reyndist ekki vera marktækur munur milli kynja. 

 

 
Mynd 1. Viðhorf kynjanna til skattheimtu og þjónustu 

Nú getur verið að þegar fólk er beðið um að meta hvort verja eigi meiri 

eða minni fjármunum í ákveðna málaflokka, dragi það ályktun um hvern 

málaflokk fyrir sig án þess að taka tillit til takmarkaðrar stærðar kökunnar 

sem skipt er. Einstaklingur sem vill auka framlög í alla málaflokka taki þannig 

ákvörðun um hvern fyrir sig án þess að huga að því að aukning í framlögum 

til eins málaflokks komi á endanum annað hvort niður á útgjöldum til annars 

eða á skattborgurum, sem í kjölfarið greiða hærri skatta. Því er áhugavert að 

skoða hverju fólk svarar þegar það er spurt um hvort það myndi fremur vilja 

greiða lægri skatta eða bæta þjónustu hins opinbera, hefði það valið.  

Mynd 1 sýnir hlutföll annars vegar þeirra sem vilja greiða lægri skatta og 

svo hinna sem vilja bæta þjónustu hins opinbera, eftir kyni en spurningin var 

orðuð svo: „Ef hægt væri að lækka skatta í framtíðinni, hvort myndir þú 

heldur kjósa að greiða lægri skatta eða bæta þjónustu hins opinbera?― 

Svarmöguleikarnir voru tveir, að greiða lægri skatta og að bæta þjónustu hins 

opinbera. Í samræmi við fyrri niðurstöður um meiri stuðning kvenna við 

aukin útgjöld til hinna ýmsu málaflokka segjast 70% þeirra (205 af 291 

svarendum) myndu fremur velja að bæta þjónustu hins opinbera á móti 58% 

(141 af 244 svarendum) karla. Konum finnst það því ekki aðeins góð 

hugmynd, í fullkomnum heimi, að verja meira til velferðarmála heldur myndi 

mikill meirihluti þeirra velja að taka á sig þann kostnað að greiða óbreytta 
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skatta til þess að hið opinbera gæti veitt betri þjónustu. Athygli er þó vakin á 

því að ekki er víst að þær myndu svara á sama hátt, ef spurt væri í staðinn 

hvort þær væru tilbúnar til að greiða hærri skatta til að bæta þjónustu hins 

opinbera. Ætla má að meiri stuðningur sé við óbreytt gjöld, þó möguleiki sé 

til lækkunar, en við beinar gjaldhækkanir. 

Umræða 

Að framansögðu er ljóst að kynjabilið í viðhorfum til velferðarmála á 

Íslandi lýsir sér í því að konur eru hlynntari því en karlar að dregið verði úr 

ójöfnuði í samfélaginu og vilja gera það með því meðal annars að auka 

útgjöld til velferðarverkefna. Er mestur stuðningur meðal beggja kynja við 

hærri framlög til málaflokka sem snúa að eldri borgurum, öryrkjum og 

atvinnulausum. Þá er einnig umtalsvert hærra hlutfall kvenna en karla sem 

væri reiðubúið til að greiða óbreytta skatta, ef tilefni væri til lækkunar, til þess 

að bæta mætti þjónustu hins opinbera. 

Þar sem þetta er fyrsta grein af mörgum þar sem unnið er með kynjamun 

í viðhorfum til velferðarmála eins og hann birtist í gögnum Þjóðmála-

stofnunar var ákveðið að reyna ekki að skýra mögulegt kynjabil heldur frekar 

að reyna að lýsa eðli þess og umfangi.  Þó var fyrirfram búist við því að 

einhverjir vísar að skýringum á meiri stuðningi kvenna við aukna velferðar-

forsjá fyndust í þessari litlu greiningu.  Sem dæmi má nefna að ef karlar 

hefðu meiri tilhneigingu til að skýra fjárhagserfiðleika einstaklinga með eigin-

leikum einstaklinganna sjálfra og konur meiri tilhneigingu til að kenna 

samfélaginu um, eins og Oorschot (1998) hefur sýnt fram á, hefði verið 

freistandi að álykta að þar væri kominn einn mögulega mikilvægur vísir að 

skýringu. Sé litið svo á að það sé samfélaginu um að kenna að fólk lendi í 

fjárhagskröggum má sjá það sem samfélagsins sjálfs að leiðrétta fyrir það, út 

frá réttlætissjónarmiðum. Þessi kynjamunur reyndist þó ekki vera til staðar. 

Að auki mætti ætla að hægt væri að skýra mismunandi stuðning kynjanna við 

aukin útgjöld til velferðarmála með því að þau meti lífskjör helstu 

notendahópa ólíkt. Til dæmis að konur styddu meira við úrræði til handa 

ákveðnum hópi því þær mætu lífskjör þeirra verri heldur en karlar gerðu. Það 

reyndist þó heldur ekki vera hvað varðar tvo hópa af þremur. Þar með virðist 

ekki hægt að skýra mismunandi stuðning kynjanna við velferðarforsjá allra 

hópa með því að þau meti núverandi lífskjör þeirra mismunandi.  

Ekki er hægt að fjalla um gögn sem safnað var nokkrum mánuðum eftir 

hrun bankanna síðastliðið haust án þess að taka til greina að það ástand sem 
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ríkti þegar gögnunum var safnað, og ríkir reyndar enn þegar þetta er skrifað, 

geti skekkt niðurstöður. Má til dæmis hugsa sér að nú hafi mælst meiri áhugi 

fyrir því að auka útgjöld til velferðarmála en hefði mælst og/eða muni mælast 

á öðrum tímum. Í öllu falli er ljóst að mikilvægt er að fylgja þróuninni í við-

horfum landsmanna eftir með því að leggja sömu könnun fyrir innan 

skamms. Og þó að seinni greiningar leiði í ljós að þessar niðurstöður hafi 

ekki hátt spágildi um viðhorf landsmanna á næstu árum, má ætla að þær lýsi 

viðhorfum þeirra til velferðarríkisins eins og þau voru á þeim tíma sem 

könnunin var lögð fyrir, sem getur veitt mikilvægar upplýsingar um eðli 

þeirra viðhorfsbreytinga sem mögulega urðu hjá þjóðinni í kjölfar hrunsins. 
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