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Formáli 

Í þessari bók er að finna 74 greinar fólks sem stundar rannsóknir í 
félagsvísindum á Íslandi. Bókin kemur út í tilefni af árlegri ráðstefnu í 
félagsvísindum sem nú er haldin í áttunda sinn í Háskóla Íslands. Markmið 
ráðstefnunar er að skapa vettvang fyrir fræðifólk til að kynna rannsóknir 
sínar. Greinarnar sem hér birtast endurspegla vel hversu vítt fræðasvið 
félagsvísindi eru og bera vitni um öflugt fræðastarf í þessum geira rannsókna 
hérlendis.  

Síðustu ár hefur Úlfar Hauksson ritstýrt ráðstefnuritinu með sóma. Hann, 
ásamt Friðriki H. Jónssyni, dósent í sálfræði og forstöðumanni Félagsvísinda-
stofnunar, á heiðurinn af ritstjórnarstefnu bókarinnar sem undirritaður hefur 
fylgt að þessu sinni. Líkt og fyrri ár voru greinar valdar til birtingar 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. Einstaka greinum var vísað frá á þeim forsendum að 
rannsókn höfundar væri ekki komið á það stig að hún ætti erindi í bókina að 
þessu sinni. Höfundar fengu senda forskrift að uppsetningu greina og lögð 
hefur verið áhersla á að henni sé fylgt. Það er ljóst að mörgum höfundum 
þykir plássið naumt skammtað en ef ætlunin er að gefa greinar félagsvísinda-
fólks út í einu bindi er nauðsynlegt að hafa strangar lengdartakmarkanir. 
Birtum greinum hefur fjölgað jafnt og þétt síðustu ár sem ber eins og áður 
segir fyrst og fremst vitni um öflugt fræðastarf félagsvísindafólks.  

Ég vil nota tækifærið til að þakka greinarhöfundum og þeim sem komu 
að útgáfu bókarinnar fyrir gott samstarf og vel unnin störf. Heiður Hrund 
Jónsdóttir bar hitann og þungann af vinnu við umbrot bókarinnar en 
Guðlaug J. Sturludóttir, Ásdís A. Arnalds og Unnur Diljá Teitsdóttir komu 
einnig að þeirri vinnu. Ég vil færa þeim sérstakar þakkir sem og Friðriki H. 
Jónssyni sem heldur utan um skipulag ráðstefnunar.  

 
Reykjavík, í nóvember 2007 
 
Gunnar Þór Jóhannesson, verkefnisstjóri við Félagsvísindastofnun 
Háskóla Íslands 

 

 





Átök og öryggismál í Afríku 

Elín R. Sigurðardóttir 

 
Málefni Afríku eru ofarlega á baugi í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna og því 
mikilvægt að huga að þeim þegar starfsemi ráðsins er rædd. Síðan 1960 hafa 
yfir 30 stríð verið háð í Afríku. Fórnarlömbin eru talin í tugum milljóna og 
enn geisa stríð sem ekki hafa verið til lykta leidd. Rætur vopnaðra átaka í 
Afríku eru af ólíkum orsökum: frelsi frá nýlenduherrum, vegna yfirráða yfir 
auðlindum, á milli þjóðarbrota, vegna trúarbragða eða um völd. Kalda stríðið 
átti auk þess stóran þátt í langvarandi átökum og fyrrum nýlenduherrar 
reyndu að halda áhrifasvæðum sínum.  

Birtingarmynd átaka er fátækt en fátækt er bæði orsök og afleiðing átaka. 
Ég mun í þessari grein skoða rætur átaka í Afríku og samspil fátæktar, átaka 
og þróunar. Ég mun síðan fjalla um stofnun Afríkusambandsins og hlutverk 
þess, sérstaklega Friðar- og öryggisráð Afríkusambandsins og hvernig leið-
togar Afríkuríkja leitast við að bera ábyrgð á friðsamri lausn deilumála í 
álfunni, innan svæðisbundinna samtaka eða á vettvangi Afríkusambandsins, í 
samstarfi við Sameinuðu þjóðirnar. Þess ber að geta að efniviðurinn er of 
umfangsmikill til að gera honum tæmandi skil.  

Lok kalda stríðsins markaði bjartsýnisskeið í álfunni. Lýðræðislegar 
kosningar voru haldnar í Suður Afríku og stöðugleiki komst á í Namibíu, 
Erítreu, Eþíópíu og Úganda eftir áralangan átakatíma. Friður komst á í 
Mósambík eftir nærri tuttugu ára borgarastríð. Sú bjartsýni náði þó ekki til 
allrar álfunnar, því átök brutust út á nýjan leik í Angóla og Sómalíu, 
þjóðarmorð var framið í Rúanda og blóðugt stríð braust út í Sierra Leone. Þó 
að átökum hafi vissulega fækkað á árunum eftir lok kalda stríðsins hefur eðli 
þeirra breyst. Átök eru í auknum mæli svæðisbundin og jafnvel orðin að 
markaðsvöru þar sem ríkisstjórnir og uppreisnarmenn græða ótæpilega á 
demöntum, timbri og olíu sem notað er til að fjármagna hernaðinn. 
Stríðsrekstur hefur auk þess verið einkavæddur að hluta til með aðkomu 
málaliða og einkaherja og vopnasala er arðbær atvinnugrein. Stríðsrekstri 
fylgir mikil fátækt því fjármagn sem annars rynni til efnahags- og félagslegrar 
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uppbyggingar á samfélögunum rennur til stríðsreksturs og hagnast aðeins fáir 
útvaldir.  

Sameinuðu þjóðirnar (S.þ.) hafa skilgreint átök sem eina helstu ástæðu 
fátæktar1 í heiminum ásamt alnæmi, náttúruhamförum og loftslags-
breytingum (Sameinuðu þjóðirnar, 2004). Á lista S.þ. um þróun, eru 40 af 50 
fátækustu ríkjum í heiminum í Afríku. (Þróunarstofnun Sameinuðu 
þjóðanna, 2006). Samkvæmt nýjustu skýrslu Sameinuðu þjóðanna um 
árangur framkvæmdar Þúsaldarmarkmiðanna (Sameinuðu þjóðirnar, 2007), 
lifa 44% íbúa Afríku sunnan Sahara við sára fátækt, og 31% fá ekki nægilega 
fæðu. Þótt hlutfall barna sem ganga í skóla hafi hækkað, stunda um 30% 
barna, einkum stúlkur, í Afríku ekki nám. Milljónir deyja fyrir aldur fram 
vegna sjúkdóma sem hægt er að koma í veg fyrir og vegna bágborinnar 
heilsugæslu. Ef nánar er að gætt eru flest þessara ríkja einnig stríðshrjáð eða 
nýlega hefur verið samið um frið.  

Í dag eru þó færri stríð háð í Afríku en áður þó að vissulega sé friðurinn 
brothættur á mörgum svæðum. Stríðin eru ólík og orsakir þeirra mis-
munandi, sem gerir það að verkum að aðgerðir til að koma á friði og öryggi 
taka á sig hinar ýmsu myndir og fjölmargir koma að friðarumleitunum, til 
dæmis Sameinuðu þjóðirnar, svæðisbundin samtök (ECOWAS og IGAD), 
Alþjóðabankinn, Þróunaráætlun S.þ. (UNDP), Frakkland, Bretland, Banda-
ríkin og Evrópusambandið auk frjálsra félagasamtaka og annarra. Vandinn er, 
að flestar aðgerðir til að koma á friði í Afríku hafa verið tilviljanakenndar og 
ekki nægilega markvissar til að koma í veg fyrir áframhaldandi átök og of lítið 
miðast við að koma á varanlegum friði í álfunni (Busumtwi-Sam, 2006). 

Afríkusambandið (African Union), sem var formlega hrint af stað árið 
2002 á grunni Einingarsamtaka Afríku (Organisation of African Unity), hefur 
í æ ríkara mæli látið til sín taka við úrlausn deilumála og átaka í álfunni. Er 
það mikil breyting frá því sem var, því eitt af helstu markmiðum 
Einingarsamtakanna var að íhlutast ekki í innri deilur aðildarríkjanna. 
Stofnsáttmáli Afríkusambandsins tekur hins vegar skýra afstöðu til íhlutunar 
og hefur til dæmis sent friðargæslulið til átakasvæða. Afríkusambandið starfar 
náið með Sameinuðu þjóðunum, svæðisbundnum samtökum og borgaralegu 
samfélagi.  

                                                 
1  Fátækt skv. S.þ. er skilgreind sem tekjur innan við einn bandaríkjadal á dag.  
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Rætur átaka og samspil fátæktar, átaka og þróunar.  

Rætur átaka í Afríku eru margslungið fyrirbæri. Síðan 1960 hafa um 30 stríð 
verið háð í Afríku, af ólíkum ástæðum og hinum ýmsu aðilum, ríkisstjórnum 
og uppreisnarmönnum. Vopnuð átök eru trúlega ein helsta ástæða fátæktar í 
Afríku en samspilið er flókið. Fátækt, skortur á aðgengi að náttúru-
auðlindum, landi, vatni eða öðru veldur því að fólk grípur til vopna. Lang-
dregin átök auka fátækt, formlegir og óformlegir markaðir hverfa, fólk fer á 
vergang og félagslegt net samfélaganna veikist eða hverfur jafnvel.  
Samspilið á milli fátæktar og átaka hefur undarlega lítið verið rannsakað, en 
fyrstu rannsóknir á áhrifum átaka á félags- og efnahagslegt ástand (impact) var 
skýrsla Alþjóðabarnahjálparinnar (UNICEF) Children on the Frontline (Asrat, 
Coovadia og Green, 1989). Á tíunda áratugnum fóru alþjóðastofnanir og 
gjafalönd að beina sjónum sínum að áhrifum átaka á fátækt. Rannsóknir hafa 
verið gerðar á bæði þjóðhagslegum, (Stewart og Fitzgerald, 2000; Collier, 
2000) og efnahagslegum (Keen, 1998; Richards, 1996) afleiðingum átaka á 
þjóðir og samfélög. Þessar rannsóknir sýna að áhrif átaka eru mismunandi 
eftir eðli og lengd átakanna, því stigi sem þau eru á, auk efnahags- og 
félagslegra aðstæðna í löndunum og á svæðunum.  

Ein ástæðan fyrir því að ekki var farið að skoða þessi áhrif fyrr, er 
stjórnmálalegs eðlis. Á tímum kalda stríðsins voru stórveldin oft á tíðum 
beinir eða óbeinir þátttakendur í átökum í Afríku og fjölmörg gjafaríki beittu 
áhrifum sínum og/eða seldu vopn til deiluaðila og veittu aðra hernaðar-
aðstoð. Auk þess var almenn samstaða um að beita sér ekki í innri deilum 
Afríkuríkja sem mörg hver vörðu nýfengið sjálfstæði sitt vandlega. Stjórnvöld 
sem glíma við uppreisnarmenn og átök veita fjármagni í varnarmál í stað þess 
að veita þeim í málaflokka sem byggja upp efnahags- og félagsleg kerfi, 
heilsugæslu, menntun og grunngerð samfélagsins. Loks er öll upplýsinga-
öflun um fátækt í stríðshrjáðum löndum vandkvæðum bundin og erfitt að 
meta bein áhrif átakanna á versnandi félags- og efnahagslegar aðstæður íbúa.  

Þjóðhagsleg áhrif átaka á fátækt eru bæði bein og óbein. Beinu af-
leiðingarnar eru dauði, örkuml og vergangur sem hafa langtíma áhrif á 
samfélögin. Fátækt eykst því konur, börn og eldra fólk ber aukna ábyrgð á 
framleiðslu en í samfélögum þar sem friður ríkir (Emeh, 2004). Þó deyja mun 
fleiri vegna skorts á grunnþjónustu svo sem heilsugæslu og vegna þess að 
grunngerð samfélagsins hefur verið eyðilögð en af völdum bardaga. 
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Okechukwu Emeh, hefur tekið saman lista yfir helstu áhrif átaka á samfélög, 
en þau eru: 

 
1) Pólítísk: stjórnsýsla hverfur og lýðræði dalar. Herinn og aðrir sem 

taka þátt í átökunum fá aukin áhrif og hópar sem eru andsnúnir 
stjórnvöldum verða fyrir aðkasti.  

2) Áhrif á einstaklinga: fólk fer á vergang, örkumlast eða deyr af 
völdum átaka. Ríkið getur ekki veitt þjónustu svo sem heilsugæslu og 
menntun og ofbeldi gegn konum eykst. Menntunarstig og lífslíkur 
falla og ungbarnadauði eykst.  

3) Efnahagsleg: fjárfestingar minnka, markaðir hverfa og hagvöxtur 
minnkar. Aðgengi að lánum minnkar og fjármagn fer úr landi.  

4) Félagsleg: félagslegt net hverfur, fólk fer á vergang og samkennd 
minnkar eða hverfur.  

5) Ahrif á auðlindir: hefðaréttur og reglur um landnýtingu hverfa. 
Ofnotkun á náttúruauðlindum veldur skorti og umhverfis-
skemmdum. Stjórn á nýtingu auðlinda eða fjárfestingu hverfur.  

6) Efnisleg grunngerð samfélagsins eyðileggst svo sem vegir, brýr og 
byggingar og fjárfestingar í grunngerðinni hverfa. Jarðsprengjur 
valda eyðileggingu, líkamlegu tjóni og dauða.  

 
Auk þess má telja til erlend lán sem tekin eru til að fjármagna stríðs-

rekstur og aukin tilfelli sjúkdóma eins og alnæmis, berkla og malaríu. Eins og 
sjá má af þessari upptalningu má leiða að líkum að átök valdi fátækt og 
langvarandi átök valdi langvarandi fátækt.  

Þó helstu rannsóknir sýni fram á að átök auki fátækt er minna um 
rannsóknir sem sýna fram á að fátækt auki líkurnar á að átök brjótist út. Tvær 
kenningar hafa þó verið settar fram, annars vegar ójöfn framkvæmd þróunar 
leiði til ójafnræðis, útilokunar og fátæktar. Þetta geri það að verkum að 
gremja eykst, sérstaklega þegar við bætist ósætti vegna landamæra, ólíkra 
trúarbragða, tungumála eða ættbálka (Stewart og Fitzgerald, 2000). 
Goodhand hefur bent á þrjár ástæður sem helst eru taldar til sem rætur átaka 
(Goodhand, 2001). Þær eru: sögulegs eðlis, vegna nýlendutímans eða vegna 
aðferða sem notaðar voru til uppbyggingar á samfélögunum eftir lok 
nýlendutímans. Sem dæmi má nefna þjóðarmorðið í Rúanda 1994 sem á að 
hluta til rætur að rekja til hvernig Belgar, sem nýlenduveldi völdu Tútsa 
frekar en Hútsa sem arftaka sína við sjálfstæði og gerðu þeim á allan hátt 
hærra undir höfði. Í öðru lagi: hlutverk ríkisins, það er líklegra að átök brjótist 
út í ríkjum sem er illa stjórnað og þar sem mikið er um spillingu. Í mörgum 
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Afríkuríkjum hafa til langs tíma stórir hlutar þjóðanna ekki notið þróunar-
aðstoðar sem landið hefur fengið. Auk þess er meiri hætta á að átök brjótist 
út í ríkjum þar sem einn ættbálkur ríkir yfir öðrum líkt og í Rúanda og 
Búrúndí. Í þriðja lagi: alþjóðastjórnmál og stefnur, og hefur meðal annars verið 
bent á (Moore, 2000) að slæmir stjórnunarhættir og alþjóðlegar stefnur í 
þróunarsamvinnu geti leitt til átaka. Dæmi er Structural Adjustment Policies eða 
SAPs Alþjóðabankans2 sem hafa verið gagnrýndar fyrir of mikla áherslu á 
markaðs- og einkavæðingu og hefur í mörgum löndum haft atvinnuleysi í för 
með sér þegar til dæmis ríkisstarfsmönnum hefur verið sagt upp störfum eða 
þegar iðnaður hefur lagst af (Moore, 2000). 

Önnur kenning kallast græðgiskenningin og hefur Paul Collier verið 
fremstur meðal jafningja að rannsaka þá kenningu. Samkvæmt Collier hefjast 
borgarastyrjaldir þegar hópar eða samtök uppreisnarmanna eru nægilega 
fjársterk til að hefja stríð (Collier, 2000). Hann hefur einnig haldið því fram 
að lönd þar sem meira en 25% af útflutningi felst í tekjum af einni afurð eru 
fimm sinnum líklegri til að lenda í stríði en önnur. Afurðin, og einhæfir 
útflutningsmöguleikar eru því orsakir átaka en ekki fátæktin. Í þessu 
samhengi er helst að nefna demanta og olíu, en borgarastríðið í Angóla var 
að miklu leyti háð vegna yfirráða yfir demantanámum á seinni árum.  

Í nýútkominni bók Too Poor for Peace: Global Poverty, Conflict, and Security in 
the 21st Century (Brainard og Chollet, 2007) kemur fram að mun líklegra er að 
átök brjótist út í fátækum ríkjum með veika stjórnsýslu sem eiga erfitt með 
að sinna grunnþjónustu og verja landamæri og auðlindir en annars. 
Rannsóknir hafa sýnt að mun líklegra er að átök brjótist út í ríkjum þar sem 
meira en 30% af íbúum lifa við fátækt en þar sem hlutfallið er lægra. 

Orsakasambandið er því tvíþætt: annars vegar eru fátæk ríki líklegri til að 
vera vettvangur átaka og átök valda fátækt.  

Afríkusambandið 

Afríkusambandið (AU) var stofnað árið 2002 á grunni Einingarsamtaka 
Afríku (OAU) með það markmið að efla efnahaglegt og pólitískt samstarf á 

                                                 
2  Structural Adjustment Policy eða SAPs er stefna sem Alþjóðabankinn og Alþjóða-

gjaldeyrisstofnunin hafa notað í samstarfi við fátæk lönd og fela í sér ákveðnar forsendur 
fyrir því að löndin fái lán og/eða betri vexti á eldri lán. Markmiðið með stefnubreytingu 
samkvæmt SAP á að fela í sér aukin hagvöxt og auknar tekjur fyrir ríkissjóð samstarfs-
landanna. Í dag er útrýming fátæktar helsta markmið SAP stefnunnar, en hún hefur verið 
gagnrýnd fyrir of mikla áherslu á markaðs- og einkavæðingu.  
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milli Afríkuríkja og að vinna að friði, öryggi og þróun í álfunni. 
(Afríkusambandið, 2002). Samhliða Afríkusambandinu var settur á stofn 
vettvangur til að vinna að efnahagslegri þróun sem kallast New African 
Partnership for African Development, eða NEPAD. NEPAD er sá rammi sem 
Afríkuríki og samstarfsríki þeirra nota til að tengja frið og öryggismál við 
efnahags- og félagslega þróun meðal annars með því að vinna að lýðræðis-
þróun og góðum stjórnunarháttum.  

African Peer Review Mechanism (APRM) er hluti af NEPAD og með APRM 
er sett á stofn kerfi þar sem aðildarríkin fylgjast með og gera stöðumat á 
framþróun í ákveðnum málaflokkum svo sem lýðræði og stjórnarháttum, 
hagstjórn og efnahags- og félagslegri þróun. Aðildarlönd APRM eru 27. 

Afríkusambandið er í raun svar aðildarríkjanna við breyttri heimsmynd og 
aukinni hnattvæðingu. Hugmyndafræði forvera Afríkusambandsins, 
Einingarsamtaka Afríku, byggðist á því að vernda pólítískt sjálfstæði 
aðildarríkjanna sem flest höfðu nýlega fengið sjálfstæði þegar samtökin voru 
stofnuð. Áhersla var lögð á að ekki mætti íhlutast um innanríkismál og virða 
skyldi landamæri (OAU, 1963). Þetta ákvæði gerði það að verkum að 
Einingarsamtökin voru knúin til að viðurkenna hverja þá ríkisstjórn sem sat 
við völd, burtséð frá því hvernig hún hafði komist til valda og hvernig 
ástandið var í landinu. Ekkert var því gert til að bæta pólítískt, efnahags- eða 
félagslegt ástand í löndum þar sem ófriður ríkti, og voru samtökin í raun 
ástæða þess að flest stríð drógust á langinn.  

Afríkusambandið og tengdar stofnanir eru hins vegar mun opnari og 
áhersla er lögð á góða stjórnunarhætti sem grunninn að efnahags- og 
félagslegri þróun, friði og öryggi. Stofnsáttmáli Afríkusambandsins segir að 
einungis skuli viðurkenna og virða ríkisstjórnir sem eru kosnar á 
lýðræðislegan hátt. Sáttmálinn hefur einnig ákvæði þar sem fram kemur að 
hægt sé að íhlutast til að koma í veg fyrir þjóðarmorð, stríðsglæpi og glæpi 
gegn mannkyninu, eða til að koma á friði og loks ákvæði um þvinganir sem 
hægt er að leggja á aðildarríki ef ríkisstjórnir eru staðnar að því að brjóta 
ákvæði sáttmálans. APRM gengur jafnvel lengra þar sem aðildarríkin 27 
skuldbinda sig til að starfa saman og fórna hefðbundnum réttindum sem 
fullveldi veitir með því að heimila úttekt á stjórnsýslu og stefnu af öðrum 
ríkjum.  

Ekki er komin mikil reynsla á Sambandið, en ýmsir eru efins um að það 
geti mætt þeim vanda sem mörg Afríkuríki glíma við þegar kemur að öryggi, 
friði og þróun. Ein af megin hugmyndum Afríkusambandsins er að Afríku-
ríkin beri ábyrgð á vanda sínum, þ.e.a.s. að það verði að finna „afrískar 
lausnir við afrískum vandamálum“. 
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Friðsamleg lausn á deilumálum í Afríku innan 
svæðisbundinna samtaka eða á vettvangi 

Afríkusambandsins, í samstarfi við Sameinuðu þjóðirnar 

Ófriður og átök í Afríku á að hluta til rætur sínar að rekja til stjórnunarhátta 
og félags- og efnahagslegra vandamála. Afríkusambandið hefur mikilvægu 
hlutverki að gegna sem vettvangur þar sem löglegar, ábyrgar og almennar 
reglur og gildi eru höfð frammi og áhersla er lögð á lýðræðislega stjórnunar-
hætti.  

Mikilvægasta stofnun Afríkusambandsins er Friðar- og öryggisráðið (Peace 
and Security Council) sem var stofnað 2004. Í ráðinu sitja 15 fulltrúar jafn 
margra ríkja og er gert ráð fyrir að hvert svæði (norður, vestur, mið, austur 
og suður) innan álfunnar kjósi þrjá fulltrúa til setu. Friðar- og öryggisráðið er 
stutt af Friðar- og öryggisdeild (directorate) og Alþjóðaskrifstofu (Political 
Affairs Directorate) sem eru hlutar af framkvæmdastjórn Afríkusambandsins.  

Afríkusambandið hefur nú þegar íhlutast um átök á nokkrum svæðum í 
Afríku, meðal annars í Súdan þar sem fulltrúar þess höfðu milligöngu um að 
semja um frið á milli stríðandi fylkinga í Darfúr og um rétt flóttamanna til að 
snúa til baka. Friðarsamkomulagið hélt ekki svo árangur var takmarkaður. 
Auk þess höfðu friðargæsluliðar Afríkusambandsins, sem sendir voru á 
vettvang, ekki umboð til að koma í veg fyrir árásir. Þó má segja einhver 
árangur hafi verið því vegna milligöngu Afríkusambandsins var komið á 
einhvers konar samskiptum á milli stjórnvalda í Kartúm og uppreisnarmanna 
í Darfúr.  

Í Búrúndí tókst örlítið betur til þegar forseti landsins kallaði eftir 
friðargæsluliði til að aðstoða við að koma á friði eftir borgarastyrjöldina. 
Umboð Afríkusambandsins var að gæta friðarsamkomulagsins á milli 
stjórnvalda og uppreisnarmanna og voru friðargæsluliðar frá Mósambik, 
Eþíópíu og Suður Afríku sendir á vettvang. Í Búrúndí var frá upphafi gert 
ráð fyrir aðkomu Sameinuðu þjóðanna. Friðargæslulið Afríkusambandsins, 
AMIB, greiddi leiðina fyrir friðargæslulið frá Sameinuðu þjóðunum að koma 
á staðinn því S.þ. voru hikandi að senda lið af stað ef enginn friður væri til að 
gæta. Árangur var umtalsverður; vegna aðgerða AMIB var komið á friði í 
flestum héruðum Búrúndí og ári eftir að AMIB var sent á vettvang sendu 
S.þ. lið til að taka við af AMIB (Öryggisráð S.þ., ályktun 1545). Árangurinn í 
Búrúndí var betri vegna þess að pólítískur vilji var í landinu að koma á friði 
og alþjóðasamfélagið studdi við bakið á friðarferlinu.  
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Til að skapa viðvarandi frið í álfunni er nauðsynlegt að Sameinuðu 
þjóðirnar starfi náið með Afríkusambandinu og svæðisbundnum samtökum. 
Aðildarlöndin eru þau sömu, svo hægt er að skapa betri samstöðu og gera 
fjármagn aðgengilegra. Sem dæmi má nefna að í nóvember 2004 efndu 
Sameinuðu þjóðirnar og Afríkusambandið til ráðstefnu í Tansaníu þar sem 
málefni viðvarandi átaka í Austur Afríku voru til umfjöllunar. Ellefu ríki sem 
eru beint eða óbeint þátttakendur í átökunum tóku þátt í ráðstefnunni sem 
fjallaði um frið og öryggismál, góða stjórnununarhætti, lýðræði, þróun, 
mannréttindi og fleira.  

Afríkusambandið starfar einnig með svæðisbundnum samtökum við að 
koma á friði og þegar átök hófust í Coté d’Ivoire, eða Fílabeinsströndinni, 
árið 2002, tók Afríkusambandið þátt í að styðja við starfsemi samtaka Vestur 
Afríkuríkja, ECOWAS, sem sá að mestu um friðargæslu. Afríkusambandið 
hefur einnig komið að friðarumleitunum í Sómalíu þar sem það hefur hvatt 
stríðandi fylkingar til að hætta að brjóta á vopnasölubanninu sem S.þ. komu 
á með ályktun öryggisráðsins nr. 733 frá 1992. Friðargæslulið á vegum 
Afríkusambandsins var sent til Sómalíu í ársbyrjun 2007 til að styðja stjórn-
völd við að koma á friði og sinna mannúðaraðstoð.  

Afríkusambandið hefur tilnefnt sérstaka friðarsendimenn, special peace 
envoys til að miðla málum meðal annars í Mið-Afríkuríkinu (CAR), Úganda og 
Darfúr. Í júní 2005 komu aðgerðir Afríkusambands í veg fyrir valdarán í 
Tógó, en það hefur á hinn bóginn ekki brugðist við ástandinu í Simbabve 
nema að litlu leyti. Mannréttindaráð Afríkusambandsins ályktaði þó á síðasta 
ári vegna mannréttindabrota í landinu.  

Bent hefur verið á að ákvæði stofnsáttmála Afríkusambandsins um 
íhlutun í innanríkismál aðildarríkjanna geti verið fordæmi fyrir S.þ. eða 
svæðisbundin samtök annars staðar um hvernig sjálfstæði skuli einungis virt 
þegar lögmætar ríkisstjórnir hagi sér af skynsemi og ábyrgð (Murithi, 2005). 
Má segja að með stofnun Alþjóðaglæpadómstólsins sé alþjóðasamfélagið að 
færast í þá átt og frá hefðbundnum samskiptum á milli þjóða, byggðum á 
fullveldi þjóðríkisins sem rekja má til Vestfalíusáttmálans frá 1648.  

Afríkusambandið og tengdar stofnanir þess verða að vinna að því að þróa 
staðlaðan pólítískan vettvang sem byggir á alþjóðarétti. Í því samhengi er 
nauðsynlegt að Afríkusambandið, í samstarfi við Sameinuðu þjóðirnar og 
aðra, samræmi og samhæfi aðgerðir sem stuðla að friði og öryggi.  
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Niðurlag 

Ljóst er að átök auka fátækt og fátækt eykur líkurnar á að átök brjótist út. Í 
dag eru rætur átaka í Afríku oftast vegna innri átaka frekar en vegna innrásar 
frá öðru landi. Fullveldið, sem eðlilega var mikilvægt að vernda í kjölfar 
Seinni heimsstyrjaldarinnar og nýfengins sjálfstæðis Afríkuríkja er ekki lengur 
eins mikilvægt. Í dag er mannréttindum, stjórnarfari og lýðræði forgangs-
raðað ofar óskertu fullveldi. Með svo breyttri heimsmynd er ekki hjá því 
komist að endurskoða alþjóðarétt þannig að þessir hagsmunir séu tryggðir, 
varðir og verndaðir. Því er nauðsynlegt að efla samstarf á milli Afríkusam-
bandsins, svæðisbundinna samtaka og Sameinuðu þjóðanna til að markmið 
um friðsamlega lausn deilumála geti orðið að veruleika. Auk þess eru þau 
markmið sem sett hafa verið á vettvangi S.þ., svo sem Þúsaldarmarkmiðin og 
markmið sem svæðisbundin samtök og Afríkusambandið vinna að meira og 
minna samstiga. Því er nauðsynlegt að efla samstarf og samhæfingu á milli 
Afríkusambandsins, svæðisbundinna samtaka og S.þ. svo að markmið um 
friðsamlega lausn deilumála og útrýmingu á fátækt nái fram að ganga.  

Þó má vara við að einblína um of á „afrískar lausnir fyrir afrísk vandamál“ 
því að án stuðnings Vesturlanda og þróunaraðstoðar hafa bláfátæk Afríkuríki 
ekki bolmagn til að reisa við samfélög sem eru rústin ein eftir áralöng átök. 
En þó er mikilvægt að endurskoða markmið og áætlanir þannig að ekki sé 
um of treyst á aðkomu alþjóðasamfélagsins að bjarga Afríkuríkjum frá 
átökum. Því er stundum haldið fram að S.þ. hafi ekki skilgreint átökin í 
Darfur sem þjóðarmorð vegna þess að Kínverjar, sem hafa neitunarvald, eru 
einn helsti vopnasali til stjórnvalda í Kartúm og hafa mikilla hagsmuna að 
gæta vegna olíu sem finnst í landinu. Svo má minna á að þegar 10.000 
friðargæsluliðar voru á vettvangi í Austur Kongó (DRC), landi sem er álíka 
stórt og öll Vestur Evrópa samanlagt, voru 30.000 friðargæsluliðar í Kósóvó. 
Því má jafnvel segja að Sameinuðu þjóðirnar séu of pólítískar til að taka af 
skarið ef þau ríki í öryggisráðinu sem hafa neitunarvald sjá sér ekki hag í 
íhlutun. 
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Öryggisráð SÞ frá sjónarhóli þjóðaréttar 

Pétur Dam Leifsson 

 
Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna er tvímælalaust ein af þeim alþjóða-
stofnunum sem þarf að nálgast frá þverfaglegu sjónarhorni til að öðlast 
sæmilega skýra mynd af. Hér skal aðeins vikið almennt að Öryggisráðinu sem 
alþjóðastofnun frá sjónarhóli þjóðaréttarins og blasir þá einkum tvennt við: Í 
fyrsta lagi að Öryggisráðið er líkt og alþjóðastofnanir almennt sett á laggir í 
krafti þjóðaréttar, þ.e. með Sáttmála SÞ, en það eru einkum ákvæði V. VI. 
VII. og VIII. kafla Sáttmálans sem lýsa þeim valdheimildum sem liggja til 
grundvallar Öryggisráðinu og starfsemi þess. Í öðru lagi má segja að Öryggis-
ráðið hafi jafnframt viss úrræði til að móta þjóðarétt með ákvörðunum 
sínum. Grein þessi fjallar stuttlega um starfsemi Öryggisráðsins, helstu 
valdheimildir þess og hvernig þeim hefur verið beitt í framkvæmd frá 
sjónarhóli þjóðaréttar.  

Almennt um starfsemi Öryggisráðsins 

Leiða má af 1. mgr. 24. gr. Sáttmála SÞ að meginhlutverk Öryggisráðsins sé 
„aðalábyrgð á varðveislu heimsfriðar og öryggis“ (Sáttmái hinna sameinuðu 
þjóða, 1945). Almennt séð mætti orða þetta svo að því meiri ógn sem stafar 
af ástandi á heimsvísu, því líklegra er að málið komi til kasta Öryggisráðsins. 
Óhætt er að segja að hugmyndir manna um hvað geti fallið hér undir hafi 
breyst mikið í áranna rás þar sem ráðið hefur allt frá lokum kalda stríðsins 
þróað áfram einstakar valdheimildir sínar reistar á gömlum grunni til að 
bregðast við nýjum öryggisvandamálum sem steðjað hafa að heimsbyggðinni. 
Þessi öryggisvandamál sem voru mönnum ekki ofarlega í huga þegar Sáttmáli 
SÞ var gerður felast m.a. í borgarastyrjöldum þar sem brot á grundvalla-
rmannréttindum eiga sér stað, hryðjuverkaógn og hættu á útbreiðslu 
gereyðingarvopna. Hefur þróunin orðið sú að Öryggisráðið skilgreinir öryggi í 
skilningi 1. mgr. 24. gr. æ rýmra og virðist málefnasvið þess nú eftir atvikum 
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jafnvel geta tekið til útbreiðslu farsótta eða aðsteðjandi umhverfisvár 
(Wallensteen og Johansson, 2004). 

En hvað sem líður þeirri þróun sem hér hefur verið drepið á er mikilvægt 
að átta sig á því hver eru í raun helstu viðfangsefni Öryggisráðsins. Sé tekið 
mið af ályktunum ráðsins, sem endurspegla almennt mikilvægustu ákvarðanir 
þess, blasir við að starfsemin virðist a.m.k. í ríkum mæli snúa að þrenns 
konar álitaefnum. Í fyrsta lagi að friðargæsluverkefnum á vegum SÞ, í öðru 
lagi að framkvæmd viðskiptabanns og annars konar refisaðgerða sem ráðið 
hefur ákvarðað og í þriðja lagi er diplómatísk aðkoma ráðsins að friðsamlegri 
úrlausn deilumála á milli ríkja eða innan ríkja þar sem átök eru fyrir hendi eða 
aðsteðjandi hætta á slíku (Wallensteen og Johansson, 2004). Ber því að hafa í 
huga að þótt einstök ríki geri vissulega mjög vel í því að halda á lofti 
tilteknum framvirkum málefnum (thematic issues) sem óneitanlega snerta nú 
varðveislu friðar og öryggis á vettvangi ráðsins, svo sem í tengslum við 
almenna hryðjuverkahættu, hættu vegna útbreiðslu ýmis konar vopna, eða 
sem snerta mannréttindi og mannúðarrétt, þá er eftir sem áður mikilvægt að 
fulltrúar þeirra leitist jafnframt við að setja sig sem best inn í hin hefðbundnu 
meginviðfangsefni þess.  

Annað sem hafa þarf í huga er að þótt Öryggisráðið sé vissulega hnatt-
rænt er ekki þar með sagt að viðfangsefni þess snúi með jafnmiklum þunga 
að öllum heimssvæðum. Blasir þannig við að málefni Afríku, Mið-Austur-
landa og síðast en ekki síst Evrópu hafa löngum verið sérlega fyrirferðamikil 
á dagskrá ráðsins á meðan fremur fátítt er t.d. að öryggisvandamál í S.A.-Asíu 
eða Ameríku beri þar á góma (Wallensteen og Johansson, 2004). Fyrir þessu 
eru margvíslegar ástæður, en leiðir í öllu falli til þess að ríkin í Öryggisráðinu 
þurfa að leggja alveg sérstaka áherslu á að afla þekkingar á öryggisvandmálum 
þeirra heimssvæða sem helst koma til kasta ráðsins.  

Valdheimildir Öryggisráðsins 

Í V. kafla Sáttmála SÞ fjallar almennt um Öryggisráðið, þ.e. um skipan þess, 
störf og völd, ákvarðanatöku og meðferð mála, en í 24. gr. hans segir um 
störf og völd ráðsins: 

 
1) Til þess að tryggja skjótar og haldgóðar aðgerðir af hálfu hinna sameinuðu 

þjóða, fela meðlimir þeirra öryggisráðinu aðalábyrgð á varðveislu 
heimsfriðar og öryggis og eru ásáttir um, að öryggisráðið starfi fyrir þeirra 
hönd, þegar það framkvæmir skyldustörf sín í samræmi við þessa ábyrgð. 



Öryggisráð SÞ frá sjónarhóli þjóðaréttar 29 

  

2) Öryggisráðið skal við framkvæmd skyldustarfa sinna starfa í samræmi við 
markmið og grundvallarreglur hinna sameinuðu þjóða. Hin ákveðnu völd, 
sem öryggisráðinu eru veitt til framkvæmdar þessum skyldustörfum, eru 
skilgreind í VI., VII., VIII. og XII. kafla. 

 
Samkvæmt 1. mgr. 24. gr. er meginhlutverk Öryggisráðsins varðveisla 

heimsfriðar og öryggis og eru því fengnar tilteknar valdheimildir til að 
uppfylla þá ábyrgð í samræmi við markmið og grundvallarreglur SÞ, sbr. 2. 
mgr. Skipta þar tvímælalaust mestu máli heimildir þess samkvæmt VII. kafla 
Sáttmála SÞ, en þau ákvæði láta Öryggisráðinu í té einkaheimildir að þjóða-
rétti til að heimila valdbeitingu gagnvart ríki að uppfylltum skilyrðum sem 
ráðið metur sjálft. Slíkar ákvarðanir ráðsins fá auk þess frekara vægi frá 
sjónarhóli þjóðaréttar með vísan til 25. gr. Sáttmálans, þar sem segir að 
„meðlimir hinna Sameinuðu þjóða eru ásáttir um að fallast á og framkvæma 
ákvarðanir Öryggisráðsins í samræmi við ákvæði þessa sáttmála“.  

Til að virkja hinar einstöku valdheimildir sínar samkvæmt VII. kafla 
Sáttmálans þarf Öryggisráðið fyrst að álykta að um sé að ræða ófriðarhættu, 
friðrof eða árás, sbr. 39. gr. Sáttmálans. Í framkvæmd er það Öryggisráðið 
sjálft sem túlkar þessi hugtök og metur stöðuna í einstökum málum sem 
koma til kasta þess m.t.t. þessa. Frá lokum kalda stríðsins hefur Öryggisráðið 
sem áður segir víkkað mjög út öryggishugtakið, en einnig samfara því 
skilgreiningu á því hvað getur mögulega talist ófriðarhætta í skilningi 39. gr. 
Sáttmálans. Hefur Öryggisráðið þannig í seinni tíð m.a. skilgreint hættu á 
hryðjuverkum, hættu á útbreiðslu gereyðingarvopna og brot á grundvallar-
mannréttindum í innanlands- ófrið sem ófriðarhættu, en þessi framþróun 
ráðsins á eigin valdheimildum var eins og nærri má geta ekki fyrirséð við gerð 
hans árið 1945 (Pétur Dam Leifsson, 2003).  

Viðlíka þróun hefur enn fremur átt sér stað varðandi heimildir Öryggis-
ráðsins til að ákvarða eða heimila aðgerðir í skjóli VII. kafla Sáttmálans, en þar 
skipta efnislega mestu máli ákvæðin í 41. og 42. gr. - Ákvæði 41. gr. er 
svohljóðandi:  

 
Öryggisráðinu er heimilt að ákveða, hvaða aðgerðir, aðrar en hernaðaraðgerðir, 
skuli viðhafðar til þess að framfylgja ákvörðunum þess, og getur það kvatt félaga 
hinna sameinuðu þjóða til þess að beita slíkum aðgerðum. Aðgerðir þessar mega 
vera fólgnar í því að slíta viðskiptasambandi að nokkru eða öllu leyti og rjúfa 
samgöngur með járnbrautum, á sjó, í lofti, einnig póst-, síma- og 
loftskeytasamband, og slíta stjórnmálasambandi. 
 
Hér að ofan er lýst heimildum Öryggisráðsins til að ákvarða svonefndar 

refsiaðgerðir, en ætla má að upphaflega hafi einkum verið hafðar í huga 
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efnahagsrefsiaðgerðir og viðlíka ráðstafanir og taldar eru upp í ákvæðinu 
gagnvart einstökum ríkjum. Frá lokum kalda stríðsins hefur Öryggisráðið 
hins vegar þróað áfram þessar heimildir og er nú almennt litið svo á að þær 
geti verið stoð fyrir ýmis konar bindandi ákvarðanir þess. Má í því sambandi 
t.d. nefna sértækar refsiaðgerðir (targeted sanctions) af hálfu ráðsins, sem beinast að 
tilteknum hópum manna eða jafnvel tilgreindum einstaklingum, stofnsetning 
stríðsglæpadómstóla í þágu friðar og öryggis og síðast en ekki síst þá viðleitni 
ráðsins að setja aðildarríkjum SÞ almennar reglur á tilteknum sviðum sem 
þeim ber svo að framfylgja í landsrétti sínum í þágu friðar og öryggis á 
alþjóðavísu (Simma o.fl., 2002).  

Hvað varðar 42. gr., þá heimilar það ákvæði Sáttmálans Öryggisráðinu að 
ákvarða beitingu vopnavalds ef annað þykir ekki duga til að framkvæma 
ákvarðanir þess. Inntak þessa ákvæðis stendur raunar í samhengi við önnur 
ákvæði í VII. kafla Sáttmálans og þá einkum 43. og 47. gr., sem gera ráð fyrir 
því að Öryggisráðið hafi yfir að ráða herjum til að framkvæma slíkar að-
gerðir. Í reynd hafa slíkir samningar um herlið aldrei verið gerðir sem aftur 
leiðir til þess að Öryggisráðið getur ekki ákvarðað beitingu vopnavalds, 
heldur einungis heimilað hana að áeggjan viljugra ríkja. Hefur það þá yfirleitt 
verið gert með almennri tilvísun til VII. kafla og tilteknu orðalagi í ályktun 
Öryggisráðsins (Gray, 2004).  

Ákvarðanir Öryggisráðsins 

Gróft á litið má skipta ákvörðunum Öryggisráðsins upp í tvo flokka, þ.e. 
annars vegar efnisákvarðanir og hins vegar ákvarðanir sem snúa að málsmeð-
ferð á vettvangi ráðsins. Mikilvægt er að gera greinarmun á þessu tvennu þar 
sem t.d. neitunarvald þeirra fimm ríkja sem eiga fastafulltrúa í ráðinu gildir 
einvörðungu um þær ákvarðanir sem teljast til efnisákvarðana. Að öðru leyti 
gildir nú sú regla að ætíð þarf meðatkvæði a.m.k. níu ríkja af þeim 15 sem nú 
eiga sæti í ráðinu til að það teljist hafa tekið ákvörðun í máli sem fyrir því 
liggur. Þótt ríkin fimm sem hafa fastafulltrúa ráði almennt mestu um 
framgang mála í ráðinu hefur þetta fyrirkomulag þó þá þýðingu að hin tíu 
ríkin sem eru kjörin þar til setu til tveggja ára í senn hafa einnig nokkuð vægi 
ef þau ná saman um mál. Hefur raunin orðið sú að nú er almennt reynt til 
þrautar að ná sammæli um einstök mál (Hulton, 2004).  

Hvað varðar efnisákvarðanir Öryggisráðsins þá eru þær oftast settar fram 
í formi ályktana og gildir það a.m.k. almennt um hinar mikilvægustu stefnu-
markandi ákvarðanir. Frá öndverðum 10. áratug sl. aldar hefur þó einnig 
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færst í vöxt að ráðið birti ýmis konar ákvarðanir sínar í formi yfirlýsinga 
forseta ráðsins f.h. þess eða meðlima þess. Er þá gjarnan um að ræða frekari 
útfærslu á einstökum atriðum í tengslum við mál sem ráðið hefur þegar 
ályktað um og alger samstaða ríkir um í ráðinu (Hulton, 2004). Að formi til 
skiptast ályktanir Öryggisráðsins gjarnan upp í aðfararorð og aðgerðarkafla. 
Aðfararorð fela almennt í sér tilvísun til fyrri ákvarðana Öryggisráðsins í 
viðkomandi máli og pólitískar yfirlýsingar varðandi stöðu þess, á meðan 
aðgerðarkafli felur í sér tölusett tilmæli og fyrirmæli af hálfu ráðsins og það er 
því þar sem ráðið kann að stofna til þjóðréttarlegra skuldbindinga fyrir 
aðildarríkin. Of langt mál yrði að gera ólíkum flokkum ákvarðana Öryggis-
ráðsins sæmileg skil hér og verður því aðeins fjallað um ýmis helstu þjóð-
réttarlegu álitaefni sem snúa að framkvæmd Öryggisráðsins þegar um er að 
ræða bindandi ákvarðanir þess í skjóli VII. kafla Sáttmálans – það er í 
tengslum við aðgerðir vegna ófriðarhættu, friðrofs eða árása. 

Fyrir það fyrsta þá hefur þótt nokkuð álitamál hvað Öryggisráðið getur í 
raun seilst langt í því að skilgreina tilteknar aðstæður sem ófriðarhættu sam-
kvæmt 39. gr. Sáttmálans, en með því að gera slíkt virkjar Öryggisráðið vald-
heimildir sínar til að heimila aðgerðir í skjóli VII. kafla. Sem dæmi þá þótti 
t.d. nokkuð umdeilt þegar Bandaríkjamenn og Bretar fylgdu eftir kröfum 
sínum um framsal tveggja líbýskra leyniþjónustumanna á vettvangi Öryggis-
ráðsins í svonefndu Lockerbie-máli á 10. áratug sl. aldar. Málið snérist m.a. um 
það að stjórnvöld í Líbýu töldu með vísan til svokallaðs Montreal-samnings um 
að koma í veg fyrir ólögmætar aðgerðir gegn öryggi flugsamgangna frá 1973, að þau 
væru í fullum rétti að rannsaka sjálf mál mannanna tveggja sem voru þar-
lendir ríkisborgarar og ekki þyrfti því að koma til framsals þeirra til erlendra 
ríkja. Það flækti málið enn frekar að Líbýa vísaði deilunni til Alþjóðadóm-
stólsins í Haag samtímis því sem málið var á dagskrá Öryggisráðsins. Fór svo 
að Bandaríkjamenn og Bretar fengu því framgengt á vettvangi Öryggisráðsins 
að framganga Líbýu teldist fela í sér ófriðarhættu og í framhaldi voru 
ákvarðaðar refsiaðgerðir gagnvart Líbýu. Þetta felldi Líbýa sig illa við og taldi 
ríkin í Öryggisráðinu hafa misbeitt valdheimildum ráðsins við að skilgreina 
þessa aðstöðu sem ófriðarhættu (Gill, 2003). Mál þetta vakti í reynd upp 
fjölmörg stjórnskipuleg álitaefni sem snúa að Sameinuðu þjóðunum og 
stofnunum þeirra, svo sem hvort Öryggisráðið eigi eitt ótakmarkað mat á því 
hvað geti talist ófriðarhætta í skilningi 39. gr. Sáttmálans, sem og hver væru 
valdmörk Öryggisráðsins annars vegar og Alþjóðadómstólsins hins vegar (de 
Wet, 2004). Er því ljóst að sú viðleitni Öryggisráðsins að víkka stöðugt út 
valdsvið sitt með æ rýmri skilgreiningu á því hvað geti talist til ófriðarhættu í 
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skilningi 39. gr., er á meðal þeirra þjóðaréttarlegu álitaefna sem aðildarríkin í 
ráðinu þurfa að kunna skil á og taka afstöðu til hverju sinni. 

Álitamál af þjóðréttarlegum toga hafa enn fremur komið upp þegar 
Öryggisráðið hefur ákvarðað eða heimilað aðgerðir, sbr. einkum 41. og 42. gr. 
Sáttmálans. Í fyrsta lagi hafa komið upp viðlíka álitamál við beitingu ákvæðis 
41. gr. og varðandi 39. gr. Þ.e. í þessu tilviki hvort Öryggisráðið eigi eitt 
óskorað mat á því hvort og þá hvaða refsiaðgerðir eigi við í einstökum til-
vikum og hvort framkvæmd slíkra aðgerða geti mögulega farið á svig við 
alþjóðalög. Í öðru lagi má nefna sértækar refsiaðgerðir af hálfu Öryggisráðsins, 
sem hafa m.a. reynst mikilvægt tæki í baráttunni gegn alþjóðlegri hryðju-
verkastarfsemi, en að sama skapi falið í sér ýmis lögfræðileg vandamál í 
einstökum aðildarríkjum þegar þær hafa t.d. beinst að tilgreindum einstak-
lingum sem njóta eftir sem áður tiltekinna mannréttinda í aðildarríkjunum. 
Hafa m.a. komið upp mál í Evrópuríkjum þar sem einstaklingar sem töldu 
sig að ófyrirsynju hafa lent á „svörtum lista“ undirnefnda Öryggisráðsins 
vildu fá réttingu sinna mála, en slíkt reyndist þá allt annað en auðsótt mál þar 
sem aðildarríkjum SÞ ber skilyrðislaust að framkvæma slík fyrirmæli Öryggis-
ráðsins (Cramer, 2003). Eru þetta dæmi um lögfræðileg álitamál sem aðildar-
ríkin þurfa eiga aðkomu að og móta stefnu um á vettvangi Öryggisráðsins.  

Segja má að í kjölfar atburðanna 11. September 2001 hafi orðið alger 
vatnaskil í því hvernig Öryggisráðið beitir valdheimildum sínum samkvæmt 
41. gr. Sáttmála SÞ, þegar það með ályktun nr. 1373/2001 ákvað að setja 
aðildaríkjum SÞ almennar reglur um ráðstafanir gegn hryðjuverkum, sem 
þeim ber nú að framfylgja í landsrétti sínum hverju um sig. Má segja að með 
þessu hafi Öryggisráðið tekið sér vald sem nokkurs konar yfirþjóðleg lög-
gjafarstofnun á tilteknu sviði. Er ljóst að einstök aðildarríki hljóta að verða 
taka afstöðu til þess hversu langt Öryggisráðið megi og eigi að ganga í að 
gefa ríkjum slík almenn fyrirmæli (Szasz, 2002).  

Þjóðréttarleg álitaefni hafa einnig komið til álita þegar Öryggisráðið hefur 
beitt heimildum sínum til að ákvarða eða heimila beitingu vopnavalds gagn-
vart ríki. Sem áður segir þá hefur Öryggisráðið í reynd engin úrræði til að 
ákvarða beitingu vopnavalds með þeim hætti sem 42. og 43. gr. Sáttmálans 
mæla fyrir um. Þess í stað hefur ráðið frá dögum Persaflóastríðsins árið 1990 
þróað áfram heimildir sínar í skjóli VII. kafla Sáttmálans til að heimila 
tilteknum aðildarríkjum sem hafa vilja og getu til aðgerða, beitingu vopna-
valds. Aðferðafræðin sem Öryggisráðið hefur hér notast við er sú, að þegar 
það hefur lýst tiltekna aðstöðu sem ófriðarhættu, friðrof eða árás, fylgir eftir 
atvikum á eftir síðari ályktun þess, yfirleitt með almennri tilvísun til VII. kafla 
Sáttmálans, auk þess að fela í sér tiltekið orðalag í formi umboðs. Er það þá 
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yfirleitt orðað nokkuð í þá veru að aðildarríkjum sé heimilað að beita öllum 
nauðsynlegum úrræðum til að framkvæma tilgreindar ályktanir ráðsins og koma 
með því aftur á friði og öryggi á viðkomandi svæði (Gray, 2004). Eins og 
nærri má geta er lykilatriði þegar svo afdrifaríkar ákvarðanir eiga í hlut að 
umboðið sé skýrt og vel afmarkað frá lagatæknilegu sjónarmiði. Má t.d. þann 
lærdóm draga af ályktun nr. 678/1990 varðandi Írak og Kúveit, þar sem 
Öryggisráðið veitti aðildarríkjum lítt takmarkað umboð til beitingar vopna-
valds til að koma aftur á friði og öryggi á svæðinu, nokkuð sem Bandaríkin 
og Bretland notuðu m.a. síðar sem umdeildan þjóðréttarlegan bakhjarl fyrir 
aðgerðum gagnvart Írak árið 2003. Má því ljóst vera að innsýn í beitingu 
alþjóðalaga og lagatæknileg álitaefni varðandi ályktanir Öryggisráðsins er 
nauðsyn fyrir fulltrúa þeirra ríkja er þar eiga sæti. 

Loks er rétt að víkja fáeinum orðum að friðargæslu og undirstofnunum 
Öryggisráðsins. Hvergi er fjallað berum orðum um friðargæslu í Sáttmála SÞ 
en hún tók snemma að mótast í framkvæmd og er nú vísast umfangsmesta 
starfsemin á vegum Öryggisráðsins og óumdeilt talin samræmast markmiðum 
Sáttmálans. Ekki verður fjallað hér um eðli og þróun friðargæslu, en látið við 
það sitja að árétta að aðildarríki Öryggisráðsins þurfa að setja sig sérlega vel 
inn í þau mál og einstök friðargæsluverkefni sem SÞ halda úti undir stjórn 
ráðsins. Er um að ræða flókna og viðamikla starfsemi þar sem reynir m.a. á 
samstarf ríkja í ráðinu við þau ríki sem æskja friðargæslu og þau ríki sem 
leggja til slíkra verkefna. Framlag einstakra aðildarríkja SÞ til friðargæslu, 
sáttamiðlunar, friðaruppbyggingar og aðstoðar af ýmsu tagi skiptir miklu máli 
fyrir trúverðugleika þeirra sem þátttakenda á vettvangi Öryggisráðsins. 
Smáríki hafa eðli máls samkvæmt ekki sömu burði og hin stærri í þessu tilliti, 
en kunna eftir sem áður að búa yfir tiltekinni tækniþekkingu eða öðrum 
úrræðum sem koma sérstaklega að notum í slíkri starfsemi. Hvað varðar 
undirstofnanir Öryggisráðsins þá blasir við að þeim hefur stöðugt farið 
fjölgandi eftir því sem starfsemi ráðsins hefur orðið viðameiri og má t.d. í því 
sambandi nefna sérstaklega hryðjuverkanefndina og þær nefndir sem hafa 
umsjón með framkvæmd tiltekinna refsiaðgerða af hálfu ráðsins. Ýmis 
lögfræðileg álitaefni hafa risið í tengslum við slíkar undirstofnanir, svo sem 
varðandi það hvaða valdheimildir ráðinu er stætt á að framselja til þeirra, 
o.s.frv. (Sarooshi, 2000). Er því ljóst að aðildarríkin þurfa einnig að setja sig 
vel inn í starfsemi einstakra undirstofnana Öryggisráðsins. 

 



34 Alþjóðamálasetur Pétur Dam Leifsson 

  

Málsmeðferð á vettvangi Öryggisráðsins 

Haldgóð þekking á málsmeðferðarreglum Öryggisráðsins er a.m.k. mikilvæg 
fyrir starfsmenn fastanefnda ríkja sem eiga sæti í ráðinu. Slíkt getur auðveldað 
ríki að koma stefnumálum sínum í réttan farveg auk þess sem yfirbragð 
fagmennsku er til þess fallið að auka trúverðugleika fulltrúa ríkja gagnvart 
öðrum ríkjum sem starfa þarf með í ráðinu.  

Þær reglur sem gilda um málsmeðferð á vettvangi Öryggisráðsins er 
einkum að finna í einstökum ákvæðum í V. kafla Sáttmála SÞ, í sérstökum 
Reglum um málsmeðferð Öryggisráðsins, en auk þessa verður einnig að líta 
til þeirra ályktana Öryggisráðsins og yfirlýsinga forseta þess sem varða 
ákvarðanir um málsmeðferð ráðsins og til viðtekinnar framkvæmdar. Ákvæði 
Sáttmála SÞ sem fjalla um málsmeðferð Öryggisráðsins eru rétthæst í þessu 
sambandi, en einkum er þar um að ræða ákvæði í 27.-32. gr. Sáttmálans. Þótt 
mikilvæg séu þá eru þau fáorð ein og sér, en samkvæmt 30. gr. er gert ráð 
fyrir að ráðið setji sér sjálft frekari málsmeðferðarreglur. Þær eru nú í Reglum 
um málsmeðferð Öryggisráðsins frá 1983. Þótt þær reglur séu nokkuð ítarlegar og 
taki til flestra meginþátta er snúa að málsmeðferð fyrir ráðinu verður að hafa 
vissa fyrirvara varðandi þær. Reglurnar sem eru að stofni til frá árinu 1946 
með fáeinum síðari breytingum eru skilgreindar sem bráðabirgðareglur. 
Kemur það til af því að upphaflega stöfuðu þær frá nefnd sem vann að 
undirbúningi að stofnun SÞ og á dögum kalda stríðsins var ekki vilji til að 
hreyfa við þeim svo nokkru nam (Bailey og Daws, 1998). Frá lokum kalda 
stríðsins hefur hins vegar orðið mikil þróun í málsmeðferð Öryggisráðsins í 
eiginlegri framkvæmd, sem hefur svo eftir atvikum verið fest í sessi í 
ályktunum ráðsins eða yfirlýsingum forseta þess. Þetta fyrirkomulag leiðir til 
þess að nokkuð erfitt er að öðlast yfirsýn yfir þær reglur sem gilda um 
málsmeðferðina (Hulton, 2004).  

Ekki er hér ráðrúm til að fjalla ítarlega um málsmeðferð Öryggisráðsins 
og verður því einungis fjallað mjög almennt um nokkur meginefni sem snúa 
að fundum ráðsins, dagskrá þess, hlutverki forseta, ákvarðanatöku og stöðu 
ólíkra ríkja innan og utan ráðsins. 

Samkvæmt 1. mgr. 28. gr. Sáttmála SÞ þarf Öryggisráðið jafnan að vera 
starfhæft. Reglurnar mæla enn fremur fyrir um að ekki skuli líða meira en 
tvær vikur á milli funda þess, en í reynd eru ýmis konar fundir á vegum 
ráðsins almennt öllu tíðari en svo. Það er eitt af hlutverkum forseta Öryggis-
ráðsins að boða til funda og skal það gert ef eitthvert ríkja í ráðinu fer fram á 
slíkt, sbr. 2. gr. reglna, eða skv. 3. gr. reglna ef ríki vekur máls á ástandi eða á 
deilumáli, sbr. 35. gr. Sáttmálans, ef Allsherjarþingið vísar þangað máli eða 
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vekur athygli á ástandi, sbr. 2.-3. mgr. 11. gr. Sáttmálans, eða ef Aðalfram-
kvæmdastjóri SÞ vekur athygli ráðsins á máli, sbr. 99. gr. Sáttmálans. 

Fundir Öryggisráðsins eru nú með afar fjölbreytilegu sniði, en í megin-
dráttum hefur verið hefðbundið að greina að annars vegar opna fundi og 
hins vegar lokaða fundi og eru þá ekki taldir með óformlegir fundir sem 
skipta í reynd miklu máli einnig. Meginreglan er að Öryggisráðið skuli funda 
fyrir opnum tjöldum og geta þau aðildarríki sem ekki eiga sæti í ráðinu sóst 
eftir því við ráðið að fá að taka þátt í slíkum fundum án atkvæðisréttar. Ber 
Öryggisráðinu að bjóða ríki sem telst aðili að deilumáli að taka þátt í 
umræðum um það, sbr. 32. gr. Sáttmálans, auk þess sem ríki sem að mati 
ráðsins á sérstaka hagsmuni í máli skal enn fremur heimilað að taka þátt í 
umræðum um það, sbr. 31. gr. hans. Fundirnir draga jafnan að sér mikla 
athygli fjölmiðla og allt það sem fram fer er skráð og birt opinberlega með 
fundargerð. Lokaðir fundir fara almennt fram með áþekku sniði, nema hvað 
þá hafa fjölmiðlar og almenningur ekki aðgang og eftir atvikum ekki önnur 
ríki, en Öryggisráðið ákveður sjálft fyrirkomulagið hverju sinni. Lokaðir 
fundir geta verið nauðsynlegir undir vissum kringumstæðum, en mikill fjöldi 
þeirra kann þó að vera til þess fallið að ala á tortryggni og gagnrýni á að ráðið 
starfi með ógegnsæjum hætti. 

Auk formlegra funda er mikið um óformlegt samráð eða viðræður ýmist á 
milli fulltrúa allra eða sumra ríkja í Öryggisráðinu. Óformlegir fundir allra 
aðildarríkja í ráðinu eru mjög mikilvægir því þar er mikilvægum málum í 
reynd oft ráðið til lykta, en staða slíkra funda sem kalla má reglubundna er 
nokkuð óljós. Hefur enn fremur skapast hefð fyrir slíku samráði stór-
veldanna sem hafa fastafulltrúa og fara með neitunarvald í ráðinu og fulltrúa 
ýmissa annarra ríkjahópa innan ráðsins. Eru slík tengslanet m.a. mjög mikil-
væg fyrir smærri ríki sem ella ættu mun erfiðara með að halda úti starfsemi á 
vettvangi Öryggisráðsins (Bailey og Daws, 1998). 

Ríkin í Öryggisráðinu skiptast á að fara með forsæti þar í einn almanaks-
mánuð í senn og fer röð þeirra í forsæti almennt eftir stafrófi miðað við 
opinbert heiti ríkis á ensku. Hlutverk forseta ráðsins er viðamikið og kemur 
hann m.a. fram út á við fyrir hönd ráðsins, boðar til funda, heldur utan um 
dagskrá og stýrir fundum. Eins og gefur að skilja vinnur forsetinn starf sitt í 
nánu samráði við fulltrúa annarra ríkja í ráðinu en hann hefur þó nokkuð 
víðtækar heimildir til að stýra fundum ráðsins, í hvaða röð er tekið til máls, 
o.s.frv. Drög að dagskrá funda eru alla jafnan unnin af starfsmönnum SÞ 
eftir óformlegt samráð ríkja í ráðinu og er nú fátítt að ágreiningur um slíkt 
opinberist (Bailey og Daws, 1998). 
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Ákvarðanataka í Öryggisráðinu markast af 27. gr. Sáttmála SÞ, sem er 
svohljóðandi: 

 
1) Hver meðlimur öryggisráðsins hefur eitt atkvæði. 
2) Til ákvarðana öryggisráðsins í málum um fundarsköp þarf jákvæði níu 

meðlima ráðsins. 
3) Til ákvarðana í öllum öðrum málum þarf jákvæði níu meðlima, að 

meðtöldum atkvæðum hinna föstu meðlima þó með því skilyrði, að í 
ákvörðunum mála, sem nefnd eru í VI. kafla og í 3. lið 52. gr., skuli deiluaðili 
sitja hjá við atkvæðagreiðslu. 

 
Gerður er greinarmunur á þeim ákvörðunum sem varða málsmeðferð 

annars vegar og efnisákvörðunum hins vegar og felst einkum í því að 
neitunarvald gildir ekki um þær ákvarðanir sem varða málsmeðferð. Þetta 
þýðir að fulltrúar sjö ríkja í Öryggisráðinu geta mögulega varnað því að mál 
sem vísað er til ráðsins fái þar umfjöllun, auk þess sem sami fjöldi ríkja og 
sérhvert stórveldanna fimm sem fer með neitunarvald getur hindrað efnislega 
ákvarðanatöku í máli. Nokkuð fastmótað er hvaða ákvarðanir teljast snúa að 
málsmeðferð einvörðungu, en rísi ágreiningur um það gildir neitunarvald um 
þá ákvörðun (Bailey og Daws, 1998). Frá lokum kalda stríðsins hefur verið 
lögð áhersla á að sem flestar ákvarðanir séu samþykktar samhljóða og er það 
nú oftast reyndin. Sérhvert aðildarríki Öryggisráðsins getur lagt fram drög að 
ályktun, auk þess sem þau ríki utan ráðsins sem tekið hafa þar þátt í um-
ræðum um mál geta enn fremur lagt fram slík drög sem þó ganga ekki til 
atkvæða þar nema eitthvert þeirra ríkja sem eiga sæti í ráðinu mælist til þess, 
sbr. 38. gr. Reglna um málsmeðferð Öryggisráðsins. Í reynd stafa flest drög 
að ályktunum frá stórveldunum sem eiga fastafulltrúa og ætíð þarf að hafa 
mjög náið samráð við þau um allt það sem kemur til kasta ráðsins (Malone, 
2004).  

Önnur ríki en þau fimm sem hafa fastafulltrúa eru kjörinn til setu í 
Öryggisráðinu á vettvangi Allsherjaþings SÞ til tveggja ára í senn. Til að ná 
kjöri þarf meðatkvæði fulltrúa 2/3 þeirra ríkja sem taka þátt á þinginu, en auk 
þess er í reynd tekið mið af kvótum ríkjahópa á vettvangi SÞ við kjörið. 
Stundum hefur þurft nokkrar umferðir til að fá hrein úrslit í slíku kjöri, en í 
öðrum tilvikum hefur náðst nokkurs konar pólitískt samkomulag og þá 
jafnvel í þá veru að tvö ríki hafi skipt kjörtímabili á milli sín (Bailey og Daws, 
1998). Þótt ríkin sem ekki eiga fastafulltrúa í ráðinu séu í öllu veikari stöðu en 
stórveldin geta þau engu að síður haft sterka rödd og atkvæði þeirra geta 
skipt máli um lyktir máls.  
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Lokaorð 

Hér hefur aðeins verið leitast við að lýsa í mjög stuttu máli ýmsu því helsta 
sem snýr að stafsemi Öryggisráðsins frá sjónarhóli þjóðaréttar og má segja að 
umfjöllunin hafi a.m.k. staðið til þess að varpa nokkru ljósi á eftirfarandi 
atriði: 

Í fyrsta lagi, að þótt Öryggisráðið sé pólitísk stofnun þá verður umfjöllun 
um hana fremur ómarkviss ef ekki er gefinn nægur gaumur að þeim 
alþjóðalögum sem ýmist fjalla um Öryggisráðið eða frá því stafa. Hlýtur því 
að vera metnaðarmál fyrir ríki sem starfar í ráðinu að tryggja að fyrir hendi sé 
næg sérfræðiþekking af þess hálfu hvað þetta varðar. 

Í öðru lagi, að þótt Öryggisráðið sé lifandi stofnun og í stöðugri fram-
þróun með aukinni áherslu ýmis framvirk viðfangsefni, þá virðast hefð-
bundin verkefni þess á borð friðargæslu og framkvæmd refsiaðgerða jafnan 
vera mjög umfangsmikil í starfseminni. Þetta felur í sér að þótt skynsamlegt 
sé fyrir smærri ríki að marka sér áherslur í tilteknum málaflokkum, þá má það 
þó ekki leiða til þess að þau víki sér hjá því að byggja upp þekkingu á 
kjarnastarfsemi ráðsins. Má einnig benda á mikilvægi þekkingar á málefnum 
Afríku og Mið-Austurlanda, sem jafnan hafa verið fyrirferðarmikil á dagskrá 
ráðsins.  

Í þriðja lagi, að mikilvægt er fyrir fastanefndir þeirra ríkja sem stefna að 
setu í Öryggisráðinu að setja sig vel inn í málsmeðferð þess. Þótt sjaldan 
komi nú upp ágreiningur af því tagi verður þó að telja eðlilega fagmennsku 
að standa vel að þeim málum. 

Að lokum er rétt að árétta að hér hefur einungis verið fjallað um nokkur 
atriði sem snúa að þjóðréttarlegum álitaefnum í tengslum við Öryggisráðið. 
Ekki hafa því verið hér til umfjöllunar hin fjölmörgu pólitísku álitaefni sem 
tengjast ráðinu, svo sem hvað varðar mögulega stækkun þess og síðast en 
ekki síst mikilvægi skýrrar stefnumótunar á ólíkum sviðum utanríkis- og 
öryggismála, sem unnt er að vinna eftir á vettvangi Öryggisráðsins.  
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Möguleiki til áhrifa 

Pia Hansson 

 
Ísland sækist eftir sæti í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna árin 2009 og 2010. Í 
ljósi framboðs Íslands er athyglisvert að skoða hvernig smáríki getur átt von 
á að standa sig í kosningabaráttunni og ekki síst að skoða möguleika smáríkja 
til áhrifa innan ráðsins ef til þess kæmi. Engum getur dulist að öryggisráð 
Sameinuðu þjóðanna er ein umtalaðasta og valdamesta stofnun heims. Þar 
sitja fimm fastafulltrúar, sigurherrar seinni heimsstyrjaldar, að margir telja 
alráðir enda einir um að geta beitt neitunarvaldi. Augu flestra fræðimanna og 
áhugamanna um alþjóðamál hafa helst beinst að þeim aðstöðumun sem er á 
milli kjörinna og fastra fulltrúa ráðsins og lítið hefur verið litið til stærðar 
þeirra ríkja sem sitja tímabundið í ráðinu. Þegar framboðsmál eru skoðuð og 
reynsla annarra ríkja lögð til grundvallar er ljóst að á brattann er að sækja fyrir 
smáríki þar sem kosningabaráttan getur verið mjög kostnaðarsöm og tvísýnt 
er um niðurstöðu. Í því tilviki þurfa smáríki að yfirvinna það áhrifaleysi sem 
tengist smæð ríkisins.  

Vegna þeirra sögulegu tengsla sem frændþjóðir okkar hafa við Sameinuðu 
þjóðirnar kemur vart á óvart að þau leggi mikla áherslu á að eitt 
Norðurlandanna sitji í ráðinu annað hvert tímabil. Ísland hefur stutt framboð 
hinna í gegnum tíðina og er nú í fyrsta sinn að fá stuðning í sínu eigin 
framboði frá frændþjóðunum. Segja má að framboðið sé þar af leiðandi 
Norðurlandaframboð þó að ríkin starfi sjálfstætt innan ráðsins. Reynsla 
frændþjóðanna af setu í ráðinu kemur Íslandi til góða en til að mynda hefst 
undirbúningur fyrir setuna sjálfa löngu áður en ljóst er hvort að ríkið hljóti 
brautargengi í kosningunum í allsherjarþinginu.  

En stóra spurningin er, geta smáríki haft áhrif innan öryggisráðs 
Sameinuðu þjóðanna? Þó að valdahlutföllum heimsins verði ekki breytt er 
ljóst að eini möguleikinn til áhrifa er að taka þátt. Atkvæði Íslands innan 
ráðsins mun vega jafn þungt og annarra kjörinna aðila, hvort sem um er að 
ræða smátt eða stórt ríki. Í þessari grein er hugmyndin að skoða örlítið 
kosningabaráttuna, undirbúninginn sem þarf fyrir setu í öryggisráðinu og 
síðast en ekki síst, möguleg áhrif smáríkja innan ráðsins. 
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Baráttan 

Miklu þarf að kosta til í baráttu um sæti í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. 
Eðli málsins samkvæmt þar sem kosningin sjálf er leynileg er útkoman óviss í 
meira lagi. Það hlýtur því að vera á brattann að sækja fyrir smáríki sem er í 
framboði í fyrsta sinn. Að auki getur í skilgreiningunni smáríki falist að 
viðkomandi ríki hafi úr minna að moða, bæði hvað varðar fjármuni og 
mannskap, heldur en stærri ríki. Sérfræðingar eru sammála um að að mörgu 
er að hyggja varðandi framboð til ráðsins. 

Frambjóðandinn þarf að eiga sterkt tengslanet og vera vel þekktur innan 
samtakanna. Til dæmis hefur Ísland aukið mjög tengsl við umheiminn 
síðustu ár og hefur í því sambandi stofnað til stjórnmálasambands við nær öll 
ríki Sameinuðu þjóðanna. Þróunin í þessum málum hefur verið ör eins og sjá 
má í töflu 1.1.  

Tafla 1.1 Stjórnmálatengsl Íslands við 
önnur ríki, 1997 til 2007 
Ár Viðbót  Samtals  
 

1997 5 108 
1998 4 112 
1999 4 116 
2000 3 119 
2001 3 122 
2002 1 123 
2003 7 130 
2004 34 164 
2005 8 172 
2006 8 180 
2007* 2 182 
 

*miðað við 28. apríl, 2007 
Heimild: Utanríkisráðuneytið e.d. 

 
Þegar Írland var í framboði til ráðsins fyrir tímabilið 2001 og 2002 var allt 

kapp lagt á að auka stjórnmálatengsl ríkisins. Mótframbjóðendurnir stóðu 
mun betur að vígi en t.a.m. voru sendiráð Norðmanna 72 talsins ásamt 87 
ræðisskrifstofum og Tyrkland var með meira en 90 sendiráð í heiminum 
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(Whelan, 2002).1 Írland var hins vegar bara með 39 sendiráð á þessum tíma 
og einungis eitt sendiráð í Suður-Ameríku, til dæmis. Stór hluti kosninga-
baráttunnar fór í að auka stjórnmálatengsl landsins og nýttu þeir sér það sem 
kallað er „New York leiðin“ oftar en einu sinni en þá er stofnað til stjórn-
málasambands milli fastafulltrúanna í New York án þess að til opnunar 
sendiráðs eða ræðisskrifstofa komi að sinni. Þeir höfðu áhyggjur af veiku 
stjórnmálasambandi sínu við Suður-Ameríku og Karíbahafssvæðið. Í 
framhaldi var opnað írskt sendiráð í Mexíkó og farið í ferð til landa við 
Karíbahafið til að vekja athygli á framboði Írlands. Í þessu samhengi er 
athygli vakin á fjölda íslenskra sendiráða samanber töflu 1.2. en heildarfjöldi 
íslenskra sendiráða og ræðiskrifstofa er 24 og eins og sjá má er hvorki sendi-
ráð né ræðisskrifstofa í Suður-Ameríku. 

Þá er ekki nóg að hafa skýr stefnumál, fólkið þarf líka að vera til staðar 
sem getur kynnt stefnumálin. Þessi liður getur einnig reynst smáríki, eins og 
Íslandi, þungur, enda utanríkisþjónustan ekki mannmörg. Utanríkisráðu-
neytið hefur reynt að leysa þann vanda að hluta til með ráðningu starfsnema 
sem eðli málsins samkvæmt hafa minni reynslu og þekkingu. Kosturinn fyrir 
ráðuneytið felst hins vegar í minni kostnaði þar sem laun starfsnema eru 
eðlilega mun lægri en fastráðinna starfsmanna.  

Framboðið verður að vera í þungamiðju utanríkisstefnu frambjóðandans 
meðan á kosningabaráttunni stendur (Whelan, 2002). Það þýðir að allir 
erindrekar ríkisins verða að gerast boðberar framboðsins og koma stefnu-
málunum á framfæri á alþjóðavettvangi hvar og hvenær sem er. Það getur 
hins vegar reynst smáríki erfitt að fylgja þessu eftir enda erindrekarnir ekki 
margir og óvíst að allir hafi sama metnað né áhuga á að afla framboðinu 
fylgis. Að sækja heim fjölþjóðlegar ráðstefnur er sömuleiðis viðgengin venja 
frambjóðenda. Utanríkisráðherra Íslands, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, sótti 
heim ráðstefnu Afríkuráðsins í júlí síðast liðnum en sérfræðingar eru 
sammála um að aukin tengsl við Afríku séu lykilatriði í kosningabaráttunni 
enda vægi málefna Afríku stórt í öryggisráðinu.  

                                                 
1  Það skal tekið fram að Ítalía bauð sig fram síðar og Tyrkland dró á endanum framboð sitt 

tilbaka.  
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Tafla 1.2 Sendiráð, ræðisskrifstofur og fastanefndir Íslands  
Evrópa Austurríki sendiráð, fastanefnd  
 Belgía sendiráð, fastanefnd  
 Danmörk sendiráð 
 Færeyjar ræðisskrifstofa 
 Finnland sendiráð 
 Frakkland sendiráð, fastanefnd 
 Þýskaland sendiráð 
 Ítalía sendiráð 
 Noregur sendiráð 
 Rússland sendiráð 
 Svíþjóð sendiráð 
 Sviss fastanefnd 
 Bretland sendiráð 
Afríka Malaví sendiráð* 
 Mósambík sendiráð* 
 Namibía sendiráð* 
 Suður-Afríka sendiráð 
 Úganda sendiráð* 
Norður-Ameríka Kanada sendiráð, ræðisskrifstofa 
 Bandaríkin sendiráð, fastanefnd, ræðisskrifstofa 
Asía Kína sendiráð 
 Indland sendiráð 
 Japan sendiráð 
 Srí Lanka sendiráð* 
*Svæðisskrifstofur Þróunarsamvinnustofnunar Íslands (ICEIDA) sem starfa sem 
sendiráð. Heimild: Utanríkisráðuneytið e.d. 

 
En flestum ber saman um að hitinn og þunginn í kosningabaráttunni á sér 

stað í höfuðstöðvum Sameinuðu þjóðanna í New York. Þá ber að varast að 
stuðningur veittur í höfuðborg viðkomandi lands er ekki endilega gefinn þar 
sem fastafulltrúarnir sjálfir ráða oft hverjum þeir greiða atkvæði sitt þegar til 
kosninga kemur. Talið er að nær 30 fastafulltrúar (Whelan, 2002), og sumir 
segja meira að segja 30%, ákveði sjálfir hver fær atkvæðið án nokkurra 
leiðbeininga heiman frá. Það getur hins vegar reynst þrautin þyngri að 
komast að því hverjir þetta eru (Malone, 2000). Það er því hverju framboði 
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hollt að fylgjast vel með í New York og halda stöðugu og góðu sambandi við 
alla fastafulltrúana. Svíþjóð lagði ofurkapp á traust og stöðugt samband við 
fastafulltrúanna, og ræktaði tengslin fram á kjördag. Á tíu mánaða tímabili 
fram að kosningunum í október 1996 funduðu Svíarnir með hverri einustu 
fastanefnd Sameinuðu þjóðanna fimm til sex sinnum (Trolle, 1996). 

Síðustu vikurnar fyrir kosninguna færist fjör í leikinn og öllu er til tjaldað. 
Í gegnum tíðina hafa frambjóðendur boðið upp á sannkallaðar menningar-
legar kræsingar fyrir fastafulltrúanna í New York. Þar má til dæmis nefna 
ljóðalestur Nóbelsverðlaunahöfundarins Seamus Heaney og Riverdance 
sýning til styrktar Unicef (Whelan, 2002), kóngaveislur að norskum hætti 
(Kolby, 2003), siglingar á gríska Eyjahafinu fyrir fastafulltrúa og maka, og 
sirkussýning Cirque du Soleil í boði Kanada (Malone, 2000), svo að eitthvað 
sé nefnt. Engu er til sparað á síðustu metrunum og mörgum kann að þykja 
nóg um veisluhöld. Haft er eftir kanadíska sendiherranum að hann hafi 
fórnað lifrinni fyrir föðurlandið og vísaði með því til allra veisluhaldanna sem 
stóðu sleitulaust yfir á allsherjarþinginu fram að kosningunni þegar Kanada 
var í framboði 1998 (Wallace, 1998). Það er því ljóst að margir þættir skipta 
máli í kosningabaráttunni. Það þarf að huga að kostnaði, auknum stjórnmála-
tengslum, auknum alþjóðasamskiptum, fjölgun á mannskap og kosninga-
herferð í New York. Á sama tíma og hugað er að þessum þáttum hafa margir 
lagt á það áherslu að byrja strax að undirbúa setuna í ráðinu þó að óvíst sé 
um úrslitin í kosningunni.  

Undirbúningurinn 

Af hverju að undirbúa eitthvað sem jafnvel verður ekki? Því er auðsvarað. Ef 
seta í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna er ekki undirbúin áður en til hennar 
kemur er viðbúið að viðkomandi ríki lendi í miklum aðlögunarerfiðleikum og 
þurfi að eyða miklu púðri í að læra hvernig hlutirnir ganga fyrir sig áður en 
hægt er að reyna að hafa einhver áhrif á störf ráðsins. Ef tilgangurinn er að 
skila góðu starfi og reyna að hafa einhver áhrif hlýtur öll undirbúningsvinna 
að skipta miklu máli. Það er þá hægt að einbeita sér að málefnum frekar en 
starfsaðferðum ráðsins.  

Það er nærtækt dæmi að skoða til að mynda undirbúning Svía sem sátu 
síðast í öryggisráðinu 1997 og 1998. Eftir að hafa tapað í kosningu til ráðsins 
á allsherjarþinginu 1992 var allt kapp lagt á að ná settu marki í kosningunum 
1996. Stór hluti undirbúningsins fólst í að kynna sér málefnin og þau 
heimssvæði sem helst er fjallað um í ráðinu. Útbúin var gagnabanki sem að 
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sögn nýttist mjög vel framan af þó að notagildið hafi síðan minnkað enda 
vinnuálagið innan ráðsins slíkt að ekki var hægt að halda áfram að endurnýja 
upplýsingarnar jafnóðum. Tilganginum var hins vegar náð þar sem sú vinna 
sem fór í að búa til gagnabankann reyndist lærdómsrík og starfsmenn fasta-
nefndar gátu gengið að upplýsingunum vísum þegar mest á reyndi (Rydberg, 
1998).  

Það er ekki ofsögum sagt að starfsfólk fastanefndar sem sæti á í ráðinu 
þarf að vera starfi sínu vaxið. Sérfræðiþekking á málefnum ráðsins og starfs-
aðferðum þess er nauðsynleg. Málefnin sem tekin eru fyrir í ráðinu eru flókin 
og sérfræðiþekking í alþjóðalögum er ótvíræður kostur. Þá er oft lagt upp 
með sérstakt málefni sem kynnt er þegar ríki situr í forsvari í öryggisráðinu 
en það gera öll þátttökuríkin til skiptis í mánuð í senn.  

Það er heldur ekki ástæða til að gera lítið úr því hversu mikilvægt er að 
þekkja til starfsaðferða ráðsins. Sá tími sem færi í að kynna sér það þegar í 
ráðið er komið minnkar möguleikann á að beita sér í mikilvægum málefnum 
innan ráðsins. Það er líka mikilvægt að þekkja hvaða leiðir eru færar til áhrifa 
þrátt fyrir þann augljósa aðstöðumun sem er á kjörnum og föstum fulltrúum 
ráðsins.  

Vinnuálagið í ráðinu er gríðarlegt og mikið getur mætt á starfsmönnum 
fastanefndanna, og þá ekki síst fastafulltrúanum sjálfum. Hæfileikar og 
reynsla fastafulltrúans geta skipt sköpum. Í stuttu máli má halda því fram að 
smáríki geti undirbúið setu sína í ráðinu af kostgæfni. Þrátt fyrir þá galla sem 
kunna að fylgja því að vera smáríki eru kostirnir líka ótvíræðir. Til að mynda 
eru styttri boðleiðir innan stjórnsýslunnar sem getur auðveldað alla vinnu 
bæði í undirbúningi setunnar og í starfi innan ráðsins. En snúum okkur þá að 
möguleikanum til áhrifa innan ráðsins. 

Áhrif 

Í gegnum tíðina hafa flestir fræðimenn einblínt á áhrif fastafulltrúanna fimm 
og neitunarvaldsins sem þeir hampa. Lítið hefur verið rannsakað hvaða áhrif 
kjörnir fulltrúar geta haft innan ráðsins. Á sama hátt hefur lítið sem ekkert 
verið skrifað um möguleg áhrif eða áhrifaleysi smáríkja sem veljast til setu í 
ráðinu. Í ljósi þess að margir hafa einmitt nefnt smæð landsins sem áhrifavald 
og góða ástæðu fyrir því að taka ekki þátt í alþjóðasamstarfi er áhugavert að 
skoða hvort smæðin skipti raunverulega máli í þessu sambandi. Eftirfarandi 
fjórir þættir eru skoðaðir í þessu samhengi en þeir eru þekking, leiðtoga-
hæfileikar, samskipta- og samningakunnátta og frumkvæði.  
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Þekking 
Haft er eftir fyrrum fastafulltrúa Svíþjóðar í öryggisráðinu að vegsemd þín og 
virðing innan ráðsins eykst ef þú getur sýnt fram á þekkingu í alþjóðamálum 
(Osvald, 2007). Slíkar yfirlýsingar koma væntanlega fæstum á óvart. Athygli 
er engu að síður vakin á því að málefni öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna eru 
síður en svo léttvæg. Af 27 málefnum á skrá hjá ráðinu eru 15 málefni sem 
varða Afríku (Vefsíða Global Policy Forum, e.d.. Smáríki eins og Ísland 
hefur litla sérfræðiþekkingu á málefnum Afríku. Aðstöðumunur kjörinna og 
fastra fulltrúa ráðsins er augljós hvað þetta varðar. Málefnin sem um ræðir 
hafa iðulega verið lengi á dagskrá hjá ráðinu og fastafulltrúarnir fimm eru í 
mun betri aðstöðu hvað upplýsingar um viðkomandi málefni varðar. Smáríki 
eru hins vegar vön því að forgangsraða og sá kostur getur nýst vel í störfum 
innan ráðsins ásamt þeim sveigjanleika sem smáríki eru sömuleiðis þekkt fyrir 
(Baldur Þórhallsson, 2006).  

Kjörnir fulltrúar fá oft þá tilfinningu að skilningur ríki milli fasta-
fulltrúanna fimm um hvaða málefni fái raunverulega athygli innan ráðsins 
(Mahbubani, 2004). Að hafa þekkingu á afstöðu viðkomandi ríkja til hvers 
málefnis um sig er þar af leiðandi mjög gagnlegt fyrir smáríki. Svíþjóð 
undirbjó setu sína í ráðinu með mjög skipulegum hætti og partur af þeim 
undirbúningi fólst í að setja upp gagnabanka yfir málefni ráðsins með tilvísun 
í afstöðu hvers ríkis um sig til málefnisins, ásamt tilvísun í afstöðu 
Evrópusambandsins. Sömuleiðis var farið yfir aðdraganda og sögu deilunnar. 
Sú þekking sem skapaðist við uppbyggingu gagnasafnsins nýttist síðan í mál-
stofum sem var liður í undirbúningi sænsku fastanefndarinnar í aðdraganda 
setunnar í ráðinu (Rydberg, 1998).  

Sveigjanleiki er annar þáttur sem getur reynst smáríkjum vel innan 
öryggisráðsins. Oft þarf að bregðast hratt og örugglega við vandamálum sem 
upp koma innan alþjóðasamfélagsins og þá getur það reynst happadrjúgt að 
boðleiðir séu stuttar. Fastanefnd Noregs var ánægt með að starfa eftir 
ábendingum frekar en skýrt afmörkuðum leiðbeiningum frá stjórnvöldum en 
í því fólst sveigjanleiki sem kom sér vel og ávann þeim virðingu innan ráðsins 
(Schia, 2004).  

Leiðtogahæfileikar 
Smáríki geta aukið áhrif sín innan öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna með því 
að vera í forsvari fyrir málefni á dagskrá ráðsins. Noregur, til dæmis, sóttist 
eftir forystuhlutverki í deilumáli Eritreu og Eþíópíu árið 2000. Aðdragandinn 
er líka klárt dæmi um möguleg áhrif kjörinna fulltrúa en afstaða þeirra varð til 
þess að uppástunga Bandaríkjanna um afnám vopnasölubanns var ekki 
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samþykkt. Norðmönnum var treyst fyrir formennsku í Eritreu-Eþíópíu-
nefndinni fyrstum kjörinna fulltrúa í átakamáli líðandi stundar (Kolby, 2003).  

Danmörk sat í ráðinu 2005 og 2006 og eitt af þeim málefnum sem 
Dönum var hugleikið að koma á koppinn var stofnun Mannréttindaráðs 
Sameinuðu þjóðanna enda fyrstu hugmyndir um slíkt ráð þaðan komnar. 
Sömuleiðis var á stefnuskrá Danmerkur að koma á fót stofnun innan 
samtakanna sem fjalla skyldi um uppbyggingu friðar í heiminum. Þessi 
stofnun var formlega sett á laggirnar í forsetatíð Danmerkur í júlí 2006 
(Federspiel, 2006). Hvoru tveggja ber merki um áhrif smáríkis sem hefur 
fastmótaða stefnuskrá og er fylgin sér.  

Samskipta- og samningakunnátta 
Fræðimenn á sviði smáríkjafræða eru flestir sammála um að smáríki hafi 
sérstök einkenni líkt og sveigjanleika í ákvarðanatöku, forgangsröðun, meira 
svigrúm í starfi embættismanna, leiðbeiningar í samningamálum í stað fastra 
skipana, og stærra hlutverk fastafulltrúa smáríkja innan Evrópusambandsins. 
Vitanlega eru Evrópusambandið og öryggisráð Sameinuðu þjóðanna ólíkar 
stofnanir en það er engu að síður forvitnilegt að skoða það sem mætti kalla 
„diplómatíska“ hæfileika smáríkja, eða samskipta- og samningakunnáttu 
smáríkja.  

Norðurlöndin hafa í gegnum tíðina öðlast viðurkenningu í alþjóða-
samfélaginu fyrir friðarumleitanir og sáttasemjarahlutverk sitt í erfiðum deilu-
málum. Hlutleysi í deilumálum og sú staðreynd að fæstir líti á Norðurlöndin 
sem raunverulega ógn hjálpar eflaust til. Danir hafa til að mynda tekið að sér 
hlutverk sendiboða og sýndu oft frumkvæði sömuleiðis í friðarumleitunum 
fyrir botni Miðjarðarhafs meðan á setu þeirra í ráðinu stóð (Möller, 2006). 
Fastafulltrúi Noregs var lofaður fyrir að vera stuttorður en nákvæmur á 
fundum ráðsins þar sem hefð hefur verið fyrir því að fastafulltrúar noti 
tækifærið í löngum ræðuhöldum sem oft bæta litlu við umræðuna. Mörgum 
þótti ástæða til að fylgja eftir fordæminu og nota það sem kallað var „norski 
stíllinn“ (Kolby, 2003). Eitt af baráttumálum Svía sem sátu í öryggisráðinu 
1997 og 1998 var að auka gegnsæi og opna umræðuna um þau málefni sem 
voru á borði ráðsins hverju sinni. Fastanefndin sænska upplýsti þá sem ekki 
áttu sæti í ráðinu reglubundið um málefnin sem fjallað var um á lokuðum 
fundum ráðsins. Þá var heimasíða sænsku fastanefndarinnar stöðugt 
uppfærð, fjölmiðlar fengu upplýsingar og öllum meðlimum öryggisráðsins 
var reglubundið boðið til kaffifundar með fulltrúum hjálparsamtaka (Sverige i 
Förenta Nationernas Säkerhetsråd 1997-1998, 1999). 
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Neitunarvald fastafulltrúanna fimm er staðreynd og fram hjá því verður 
ekki litið ef ráðið á að hafa einhver áhrif. Öll málefni þarf að ræða þar til 
samþykki allra liggur fyrir. Í þessari staðreynd felast kjöraðstæður fyrir 
smáríki sem geta tekið að sér samninga- og sáttasemjarahlutverk (Kolby, 
2003), ekki síst í þeim málaflokkum sem snerta ekki raunverulega hagsmuni 
smáríkisins. Hlutleysi og ógnleysi smáríkisins verður til þess að stærri ríkin 
sem mögulegast hafa annarra hagsmuna að gæta geta sætt sig við hlutverk 
smáríkisins í samningunum. Aðlögun að starfsháttum ráðsins skiptir þar af 
leiðandi sköpum fyrir smáríki sem vill hafa áhrif innan ráðsins (Schia, 2004). 
Stefna þarf að auknu öryggi í alþjóðasamfélaginu í heild frekar en að láta 
þrönga hagsmuni fárra aðila ráða (Möller, 2006). Í þessu felast auknir 
möguleikar smáríkja til áhrifa innan öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna.  

Frumkvæði 
Undanfarin ár hefur það færst mjög í vöxt að kjörnu fulltrúarnir nýti sér 
forsetatíð sína í ráðinu til að varpa ljósi á sérstök málefni. Þar sem meðlimir 
ráðsins skiptast á að gegna þessu hlutverki mánaðarlega felast í þessu tækifæri 
fyrir smáríki til að láta til sín taka. Auðvitað þarf líka að sinna skyldu-
störfunum en möguleikarnir á að hafa áhrif felast ekki síst í því að forseti 
ráðsins er einnig talsmaður ráðsins við umheiminn.  

Finnsk stjórnvöld í samstarfi við Columbíu háskóla og Sameinuðu 
þjóðirnar stóðu fyrir vinnufundum með fastafulltrúum ráðsins og þeim sem 
voru á leið inn í ráðið í desember 2004 sem einn liður í undirbúningnum fyrir 
þessa nýju meðlimi. Fastafulltrúarnir voru sammála um kosti þessara 
sérstöku málefna og þótti ástæða til að ráðið beindi sjónum sínum að 
öryggismálum í víðara samhengi (United Nations Security Council, 2004). 
Margir meðlimir ráðsins hafa valið þessa leið en sem dæmi má nefna sértæk 
málefni eins og börn og stríð, afvopnunarmál, aðlögun fyrrverandi hermanna 
á friðargæslusvæðum, málefni kvenna á stríðshrjáðum svæðum, réttlæti og 
jafnrétti, svo eitthvað sé nefnt. Sum þessara málefna hafa skilað umtals-
verðum árangri eins og samþykkt öryggisráðsins.númer 1368 sem varðar ógn 
við hryðjuverkum og samþykkt númer 1325 um konur, frið og öryggi, börn 
og vopnuð átök. Tilgangurinn er ekki að vera með málfundi, árangurinn þarf 
að vera áþreifanlegur. Ef málefnið er ekki vel undirbúið og fastanefndin sem 
kynnir málefnið til sögunnar fylgir því ekki eftir þá er betur heima setið en af 
stað farið (United Nations Security Council, 2004). Sumir vilja jafnvel meina 
að þreyta geri vart við sig í öryggisráðinu gagnvart öllum þessum sérstöku 
málefnum sem kynnt eru til sögunnar af nýjum forseta mánaðarlega og á það 
ekki síst við ef þau eru illa undirbúin og lítt sannfærandi (Malone, 2007). Bent 
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er á að það geti verið farsælla að velja eitt eða tvö málefni á dagskrá ráðsins 
til að fylgja vel eftir frekar en að fara út í stærðar herferð þann mánuð sem 
setið er í forsetastóli og svo ekki söguna meir (Malone, 2007). Það gæti því 
reynst happadrýgra fyrir smáríki að velja sér eitt eða tvö málefni til að leggja 
áherslu á og sleppa stóru herferðinni sem gæti hvort eð er reynst smáríki 
erfitt að kynna með takmörkuðum mannskap og björgum. En ef málefnið er 
vel undirbúið getur falist frábært tækifæri á að kynna sérstakt hugleikið 
málefni smáríkis til sögunnar. 

Að lokum 

Það er þrautin þyngri að skilgreina hvað það þýðir að hafa áhrif. Fyrir smáríki 
eins og Ísland felst í framboðinu til öryggisráðsins möguleiki á að hafa áhrif á 
það sem gerist í valdatafli stóru þjóðanna. En fyrst þarf að skilgreina hvað 
við viljum gera. Höfum við sérstök markmið til að stefna að? Hvaða leiðir 
eru færar til að ná þeim markmiðum? Ísland getur svo sannarlega haft áhrif 
en hversu mikil og hvernig veltur á þeirri undirbúningsvinnu sem þarf að 
sinna af kostgæfni. Það er nærtækt að líta til reynslu nágrannaþjóðanna eins 
og tíundað hefur verið í þessari grein.  

Smáríki hafa hlutverki að gegna innan öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. 
Þau eru fulltrúar hóps sem sjaldan fær að láta ljós sitt skína svo eftir sé tekið í 
alþjóðasamfélaginu. Og þó að sannarlega megi segja að erfitt sé að meta með 
beinum hætti áhrif smáríkja í ráðinu þá er ljóst að áhrifin eru engin ef við 
tökum ekki þátt.  
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Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna: kröfur 
um breytingar á skipan og starfsháttum 

Ragnar G. Kristjánsson 

 
Við tímamót er gjarnan horft um öxl og heitið að bæta það sem betur mætti 
fara. Árið 2005 markaði 60 ár frá stofnun Sameinuðu þjóðanna (SÞ). Við þau 
tímamót strengdu leiðtogar aðildarríkjana fjölmörg heit, er m.a. lúta að 
endurbótum á samtökunum. Í lokasamþykkt leiðtoganna sem komu saman 
til fundar dagana 14.-16. september 2005 kemur orðið „endurbætur“ (e. 
reform) fyrir þrettán sinnum og meðal þess sem leiðtogarnir segjast sammála 
um eru snemmbúnar eða skjótar endurbætur á öryggisráði SÞ (Ályktun 
allsherjarþings SÞ nr. 60/1, e.d.).  

Umfjöllun um endurbætur á öryggisráðinu er í grófum dráttum þríþætt. Í 
fyrsta lagi er fjallað um stækkun ráðsins, í öðru lagi breytingar á eða afnám 
neitunarvalds fastaveldanna og í þriðja lagi breytingar á starfsháttum 
öryggisráðsins. Í grein þessari verður fjallað um helstu tillögur sem hafa verið 
til umræðu síðastliðin ár um stækkun öryggisráðsins og leitast við að útskýra 
hvað helst skilur ríki í sundur í afstöðu til stækkunar ráðsins. Þar með er 
reynt að skýra hvaða hindranir hafa verið í vegi fyrir frekari umbótum á 
þessari valdamestu stofnun SÞ. Þá verður gerð grein fyrir kröfum um afnám 
neitunarvalds fastaveldanna, þeim breytingum sem orðið hafa á starfsháttum 
ráðsins undanfarin áratug, auk þess sem stuttlega verður vikið að afstöðu 
Íslands til breytinga á öryggisráðinu.  

Skipan öryggisráðsins 

Þótt að stofnsáttmáli Sameinuðu þjóðanna beri með sér að hlutverk 
samtakanna sé að hlúa að samvinnu aðildarríkja þess á breiðum grundvelli þá 
er ljóst að megintilgangur þess er varðveisla heimsfriðar (Pétur Leifsson, 
2003). Í formála sáttmálans segir: „Vér, hinar sameinuðu þjóðir, staðráðnar í 
að bjarga komandi kynslóðum undan hörmungum ófriðar sem tvisvar á ævi 
vorri hefur leitt til ósegjanlegrar þjáningar yfir mannkynið...“ (Utanríkis-
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ráðuneytið, e.d., 1. mgr. í formála) Sameinuðu þjóðunum og þá sérstaklega 
öryggisráðinu er því í reynd falið að koma í veg fyrir þriðju heimsstyrjöldina. 
Við inngöngu í SÞ fallast ríki á að framfylgja ákvörðunum öryggisráðsins. 
Allsherjarþingið, þar sem öll aðildarríki samtakanna sitja eða aðrar stofnanir 
SÞ hafa ekki slíkt yfirþjóðlegt vald þar sem að ályktanir þeirra eru ekki 
bindandi fyrir aðildarríkin. Til að að fjalla um hugsanlegar breytingar á skipan 
öryggsráðsins er nauðsynlegt að gefa grófa mynd af samsetningu þess í dag.  

Fimmtán ríki eiga sæti í öryggisráðinu. Tíu ríki eru kjörin af allsherjar-
þinginu, til tveggja ára í senn. Þau ríki geta ekki hlotið endurkjör strax að 
tveimur árum liðnum. Sætunum tíu er skipt niður á ríkjahópa; þrjú ríki koma 
úr Afríkuríkjahópi, tvö ríki eru úr hópi Vestur-Evrópu og annarra ríkja 
(WEOG)1; tvö úr úr hópi ríkja frá Mið-og Suður-Ameríku og Karíbahafi 
(GRULAC); tvö úr Asíuríkjahópi og eitt úr hópi Austur-Evrópuríkja. Einu 
sinni í sögu SÞ hefur verið fjölgað í öryggisráðinu en það var árið 1965, um 
fjögur kjörin sæti, úr 11 sætum í 15 í heild.  

Fimm ríki hafa allt frá stofnun SÞ, árið 1945, haft þar fast sæti; 
Bandaríkin, Bretland, Frakkland, Kína og Rússland (áður Sovétríkin) og öll 
með neitunarvald. Í lok síðari heimsstyrjaldinnar var það óumdeilt að 
sigurvegar stríðsins; Bandaríkin, Bretland og Sovétríkin voru helstu stórveldi 
heimsins. Ljóst var að Frakkland sem réði víða löndum og nýlendum yrði 
aftur eitt af stórveldum heimsins. Kína var heimkynni nær fjórðungs 
jarðarbúa (Jón Ormur Halldórsson, 1995).  

Kröfur um breytingar  

Valdahlutföll í heiminum hafa breyst frá stofnun SÞ. Kröfur um 
breytingar á öryggisráðinu hafa því gerst háværar. Segja má að umræðan sem 
hefur átt sér stað undanfarin ár megi rekja allt til ársins 1992 en þá fjölluðu 
leiðtogar ríkja öryggisráðsins um nauðsyn endurbóta á starfsemi SÞ. Miklar 
breytingar í kjölfar endaloks kalda stríðsins, fjölgun aðildarríkja SÞ og 
áherslubreytingar í störfum þess, s.s. þróunarmál, umhverfismál, mann-
réttindamál, kölluðu á endurbætur á helstu stofnunum SÞ, þ.m.t. öryggis-
ráðinu.  

Árið 1979 var samþykkt að setja endurskipan öryggisráðsins á dagskrá 
allsherjarþings SÞ en frá árinu 1993 hefur sérstök nefnd á vegum allsherjar-

                                                 
1  Auk Vestur-Evrópuríkja eiga Ástralía, Kanada og Nýja-Sjáland aðild að WEOG. Ísrael er 

með bráðabirgðaðild og Páfagarður hefur áheyrnaraðild. 
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þingsins fjallað um breytingar á því.2 Öll aðildarríki geta tekið þátt í störfum 
nefndarinnar. Í nefndinni fer fram umræða meðal aðildarríkja um breytingu á 
starfsháttum eða verklagi öryggisráðsins, fjölgun aðildarríkja þess og um 
neitunarvaldið. Jafnframt fer fram a.m.k. einu sinni á hverju ári fram sérstök 
umræða í allsherjarþinginu um breytingar á öryggisráðinu.  

Umræður um stækkun öryggisráðsins 
Sem fyrr segir er röksemdin fyrir því að fjölga eigi í öryggisráðinu sú að 
heimurinn hafi breyst mjög frá því að SÞ voru settar á stofn árið 1945. Þá 
hafi SÞ sjálfar tekið stakkabreytingum því 51 ríki voru stofnaðili að sam-
tökunum en í dag eru aðildarríkin 192. Samsetning ráðsins endurspegli því 
hvorki pólitískan eða efnahaglega styrkleika ríkja á alþjóðavettvangi né 
stærðarhlutföll ríkja á okkar dögum. Þessi staðreynd dragi lögmæti ákvarðana 
öryggisráðins í efa og það sé heldur ekki eins vel í stakk búið að takast á við 
verkefni sín. Á hinn bóginn eru þeir sem segja að stækkun öryggisráðsins sé 
ekki til þess fallin að auka getu ráðsins til að taka ákvarðanir, þvert á móti þar 
sem fleiri andstæðir hagsmunir myndu endurspeglast í öryggisráðinu og 
flækja þar með enn frekar ákvarðanatöku þess.  

Ef marka má samþykktir leiðtogafunda SÞ og fjölmargar ályktanir 
allsherjarþingsins er óhætt að álykta að almennt samkomulag sé um að fjölga 
beri ríkjum í öryggisráðinu. Ágreiningur er hins vegar um hvernig eigi að gera 
það, hvort fjölga eigi bæði þeim ríkjum sem kosin eru tímabundin til tveggja 
ára í senn og þeim sem hafa fast sæti í öryggisráðinu.  

Undanfarin ár hafa svokölluð G-4 ríki; Brasilía, Indland, Japan og 
Þýskaland, farið fremst í flokki þeirra ríkja sem tala fyrir fjölgun í báðum 
flokkum. Á þeirri spýtu hangir m.a. krafa þeirra allra um að fá sjálf fast sæti í 
öryggisráðinu, auk tveggja Afríkuríkja. Afríkuríkin hafa jafnframt krafist 
fjölgunar í báðum flokkum, þar af 2-3 fastasæti.  

Röksemdir G-4 og stuðningsríkja þeirra fyrir því að fjölga þurfi fasta-
ríkjum í öryggisráðinu er sú að skipan öryggisráðsins standist ekki tímans 
tönn. Lögmæti öryggisráðsins sé í húfi. Japan heldur því fram að Asía, fjöl-
mennasta heimsálfan eigi rétt á því að hafa þyngri vigt í öryggisráðinu. Sé 
litið til fólksfjölda þá séu 3,9 milljarðar af 6,5 milljörðum jarðarbúa búsettir í 
Asíu; þriðjungur af ályktunum öryggisráðsins fjalli um mál í Asíu og að 
fjárframlög Japan til SÞ séu þau næst mestu, á eftir Bandaríkjunum (The 
                                                 
2  Enska heitið á nefndinni er Open Ended Working Group on the Question of Equitable 

Representation on and Increase in the Membership of the Security Council and other 
Matters Related to the Security Council. Gárungar hafa kallað nefndina “The Never-
Ending Working Group.....”.  
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Ministry of Foreign Affairs of Japan, e.d.). Þriðja stærsta fjárframlagið til SÞ 
er frá Þýskalandi. Hlutfall Þýskalands (8.7%) er hærra en hlutur fjögurra 
fastaveldanna, þ.e. Bretlands (6.1%) Frakklands (6%) og Rússlands (1.1%). 
Samanlögð framlög Bandaríkjanna (22%), Japan (19.5%) og Þýskalands eru 
meira en helmingur af fjárlögum SÞ (Kaiser, e.d.). Krafa Indverja um fast 
sæti í öryggisráðinu byggir á því að það sé næst fjölmennasta ríki í heiminum. 
Samsetning ráðsins í dag sé ósanngjörn. Flest verkefni ráðsins séu í 
þróunarlöndunum og flest aðildarríki SÞ séu þróunarlönd. Rödd þeirra í 
öryggisráðinu verði að heyrast betur. Þá sé Indland það ríki sem að leggi til 
flesta hermenn í friðargæslustörf á vegum SÞ.3 Brasilía er stærsta ríki Suður-
Ameríku á mælikvarða íbúafjölda, stærð landsins og þjóðarframleiðslu. 
Ekkert Suður-Ameríkuríki á fast sæti í öryggisráðinu og því telja stjórnvöld 
Brasilíu að það sé eðlileg krafa að ríki úr álfunni hafi fast sæti. Auk þessarar 
fjögurra ríkja gerir tillaga G-4 ríkjanna ráð fyrir því að tvö Afríkuríki fengju 
fast sæti í öryggisráðinu. Þau lönd sem helst er nefnd eru Suður-Afríka, 
Nígería og Egyptaland. Afríkuríkin hafa ekki náð samkomulagi sín í milli um 
þetta mál en hefð er fyrir því í hópi Afríkuríkja að ná samkomulagi um slík 
mál, t.d. um framboð til öryggisráðsins. Fjöldi Afríkuríkja þýðir jafnframt að 
ákvörðun um stækkun öryggisráðsins nær ekki tilskyldum meirihluta nema 
með stuðningi Afríkuríkja. Tillögur G-4 ríkjanna gera jafnframt ráð fyrir að 
kjörnum ríkjum í öryggisráðinu yrði fjölgað um fjögur sæti. Tillögurnar hafa 
ekki komið til afgreiðslu í allsherjarþinginu þar sem flutningsríkin hafa litið 
svo á að ekki væri 2/3 hluti meirihluti fyrir hendi. Jafnframt þarf að tryggja 
stuðning allra fastaveldanna fimm.  

Meirihluta aðildarríkja SÞ virðist fylgjandi því að fjölga bæði fastaríkjum 
öryggisráðins og þeim kjörnu. Þau ríki sem hafa hvað harðast verið andvíg 
fjölgun fastavelda eru stór- og meðalstór ríki sem sjálf eru ekki í aðstöðu til 
að gera tilkall til fasts sætis í öryggisráðinu. Nefna má úr þessum hópi 
Argentínu, Mexíkó og Chile (andvíg því að Brasilía fái fast sæti); Ítalíu og 
Spán (andvíg því að Þýskaland fá fast sæti); Pakistan (andvígt því að Indland 
fái fast sæti) og S-Kórea sem er berst gegn því að Japan fái fast sæti í 
öryggisráðinu. Þessi hópur ríkja er gjarnan nefndur „Kaffiklúbburinn“. Til að 
gefa mynd af pólitísku viðkvæmni þessara mála má nefna að í umræðu í 
allsherjarþinginu árið 2005 sakaði fastafulltrúi Ítalíu ónefnt G-4 ríki um að að 
hafa rift samningi um þróunaraðstoð við ónefnt þróunarland, samningi upp á 
460 þúsund dollara, sem hafði vogað sér að fylkja liði með „Kaffiklúbbnum“ 
en ekki G-4 (Davíð Logi Sigurðsson, 2005). Kaffiklúbburinn, sem nefnir sig 

                                                 
3  Sjá áhugaverðar ræður fastafulltrúa Indlands á http://www.un.int/india/ 
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Uniting for Consensus, hefur lagt eigin tillögur fram í allsherjarþingu sem miða 
að því að 20 kjörin ríki sitji í öryggisráðinu, auk fastaríkjanna fimm.4 Þau ríki 
sem eru kjörin geta hlotið endurkjör strax að lokinni tveggja ára setu. Með 
þessu er verið að opna fyrir þann möguleika að ríki geti verið hálfgildings 
fastaveldi í öryggisráðinu. Tillögur Kaffiklúbbsins hafa ekki komið til 
atkvæðagreiðslu í allsherjarþinginu, frekar en aðrar tillögur um stækkun 
ráðsins. 

Afstaða fimmveldanna til stækkunar öryggisráðins er lykilatriði því að 
engar breytingar verða gerðar á stofnsáttmála SÞ nema með samþykki þeirra. 
Bandaríkin hafa lýst yfir stuðningi við að Japan fái fast sæti. Áður en 
Íraksmálið kom upp í öryggisráðinu árið 2002 höfðu Bandaríkin lýst 
stuðningi við Þýskaland en andstaða Þjóðverja, sem þá sátu í öryggisráðinu, 
við hernaðaraðgerðir í Írak drógu úr stuðningi Bandaríkjanna.  

Í upphafi voru Bretar og Frakkar hikandi við að styðja hugmyndir um 
viðbótar fastaveldi í öryggisráðinu. Augljóslega myndi það minnka áhrifavald 
þeirra í öryggisráðinu enda pólitískt vægi beggja ríkjanna á heimsvísu ekki 
lengur það sama og það var í lok síðari heimsstyrjaldarinnar. Undanfarin ár 
hafa bæði Frakkland og Bretland lýst stuðningi við tillögur G-4 ríkjanna. .  

Afstaða Rússlands og Kína hefur ekki verið jafn eindregin. Kína hefur þó 
eindregið verið andfallið því að Japan fái fast sæti í öryggisráðinu en lagt 
áherslu á að styrkja þyrfti hlut þróunarríkja í ráðinu. Rússland hefur lýst yfir 
stuðningi við að Indland fái sæti í öryggisráðinu (President of Russia, 2004). 

Sýnt þykir að hvorki er nægilegur meirihluti í allsherjarþingi SÞ fyrir 
hugmyndum G-4 ríkjanna né Kaffiklúbbsins. Spurningin er því hvort aðrar 
leiðir séu færar þegar kemur að stækkun öryggisráðsins. Undanfarin misseri 
hefur verið lögð áhersla á að ná tímabundinni lausn í sambandi við fjölgun í 
öryggisráðinu, þannig að nokkur ríki gætu verið kosin til nokkurra ára og 
síðan væri heimilt að endurkjósa þau. Málið yrði svo tekið til endurskoðunar 
að nokkrum árum liðnum (United Nations, e.d.). Allar líkur eru hins vegar á 
því að engin niðurstaða mun nást í bráð.  

Umræður um breytingar á neitunarvaldinu.  
Auk þess sem fjallað hefur verið um stækkun öryggisráðsins hefur verið 
fjallað um breytingar á neitunarvaldi fimmveldanna. Tillögur sem flokka má 
sem róttækar lúta að því að afnema neitunarvaldið því það sé andstætt 
meginreglunni um jafnan rétt ríkja og sé ólýðræðislegt. Þar að auki sé það til 
þess fallið að koma í veg fyrir mikilvægar ákvarðanir ráðsins. Á tímum kalda 

                                                 
4  Sjá tillögu Uniting for Consensus á http://www.un.int/mexico/2005/UFC25may.pdf 
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stríðsins var öryggisráðið einmitt lamað þar sem Bandaríkin og Sovétríkin 
skiptust á að beita neitunarvaldinu eða hótuðu beitingu þess. Nefna má t.d. 
að öryggisráðið ályktaði ekki um innrás Sovétríkjanna í Tékkóslóvakíu, eða 
innrásina í Afganistan. Það sama var upp á teningnum varðandi Víetnam-
stríðið (Jón Ormur Halldórsson, 1995).  

Varfærnislegri tillögur miða að því að skilyrða beitingu neitunarvaldsins, 
t.d. að einungis sé hægt að beita því við ákvarðanir er grundvallast á VII. 
kafla stofnsáttmála SÞ, um beitingu vopnavalds. Þá hefur verið lagt til að til 
að fastaveldi getið komið í veg fyrir ákvörðun þurfi a.m.k. tvö þeirra að beita 
neitunarvaldi. Ekkert fimmveldanna hefur verið reiðubúið til að breyta 
ákvæðum varðandi beitingu neitunarvaldsins. Á meðan sú er raunin verður 
engin breyting á neitunarvaldinu. Tillaga G-4 ríkjanna gerði ráð fyrir að ný 
fastaríki fengju ekki neitunarvald í öryggisráðinu.  

Umræður um breytingar á starfsháttum öryggisráðsins 
Þriðji meginn flötur á umræðunni um breytingar á öryggisráðinu lýtur að 
starfsháttum ráðsins. Fyrrum fastafulltrúi Singapúr hjá SÞ í New York, 
Kishore Mahbubani, sem átti í sæti í öryggisráðinu árin 2002 og 2003 lét þess 
einu sinni getið að „öryggisráðið væri ein íhaldsamasta stofnun í heimi“ 
(Hulton, 2004, bls. 237) Vísaði hann þar sérstaklega til verklags og starfshátta 
ráðsins. Hann bætti þó við að undanfarin ár hefðu orðið verulegar breytingar 
til hins betra (Hulton, 2004). Hvað á Mahbubani við með þessu? Hvað hefur 
breyst og af hverju? 

Í fyrsta lagi hefur upplýsingaflæði til öryggisráðsins batnað til muna og 
það jafnframt leitað meira til aðila utan veggja ráðsins við mat einstökum 
málum og kallað eftir utanaðkomandi tillögum. Áður fyrr voru aðildarríki 
ráðsins að mestu háð upplýsingum úr eigin utanríkisþjónustum. Ráðið hefur 
aukið samráð við þau ríki sem leggja til hermenn í friðargæslu á vegum SÞ. 
Þannig hafa þau ríki sem leggja til mannskap geta komið sjónarmiðum sínum 
beint á framfæri við öryggisráðið. Eins og oft innan veggja SÞ hefur verið 
vonast til að samráðsfundirnir yrðu lifandi umræðuvettvangur en það er 
sjaldnast reyndin heldur eru ríki með tilbúið ávarp. 

Undanfarin ár hefur opnum fundum öryggisráðsins fjölgað. Áður fyrr var 
meginreglan sú að fundir öryggisráðsins voru haldnir fyrir luktum dyrum 
(informal consultations), í litlum fundarsal rétt við aðalfundarsal öryggisráðsins 
sem þekktur er úr fréttum sjónvarps. Einungis aðildarríkjum ráðsins var 
heimilt að sitja fundina, auk starfsmanna skrifstofu SÞ. Frá 1995 hefur 
opnum fundum fjölgað og öðrum aðildarríkjum SÞ, félagasamtökum og fleiri 
aðilum gefist tækifæri til að taka til máls á þeim fundum. Árið 2002 voru 
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haldnir 238 opnir fundir í öryggisráðinu í samanburði við 66 opna fundi árið 
1990 (Hulton, 2004). Þannig hefur Ísland t.d. í nokkur skipti tekið þátt í 
umræðum öryggisráðsins, í málum eins og Írak, Afganistan, Kosovo og um 
ályktun öryggisráðsins nr. 1325 um konur, frið og öryggi. 5 

Öryggisráðið hefur aukið samráð við Efnahags- og félagsmálaráð SÞ 
(ECOSOC). Ákvarðanir og umfjöllun öryggisráðsins um einstök mál eru 
margslungnari en áður fyrr og varða ekki aðeins öryggismál í þrengsta 
skilningi heldur einnig efnhags-, þróunar- og félagsmál.6 Slík mál eru til 
umræðu í Efnahags- og félagsmálaráði SÞ (ECOSOC). Af þeim sökum hefur 
öryggisráðið og aðildarríki SÞ almennt lagt áherslu á að auka samráð milli 
þessara stofnana. Stofnun friðaruppbyggingarnefndar (Peacebuilding 
Commission) á síðasta ári sem er ætlað að samræma og bæta endurreisnarstarf í 
stríðshrjáðum ríkjum er dæmi um viðleitni til að bæta samhæfingu á milli 
þessara stofnana SÞ. 

Samráð við allsherjarþing SÞ hefur aukist, m.a. með þeim hætti að forseti 
öryggisráðsins upplýsir forseta allsherjarþingsins reglulega um helstu mál á 
dagskrá öryggisráðsins. Þá hefur árleg skýrsla öryggisráðsins til allsherjar-
þingsins tekið smávægilegum breytingum þannig að hún er ekki lengur 
einföld upptalning á því sem fram fór í ráðinu á umræddu tímabili heldur er í 
upphafi hennar dregið saman hvað hæst bar á dagskrá ráðsins.  

Fundir þar sem fulltrúar aðalframkvæmdastjóra eða fulltrúar annarra 
stofnana SÞ gefa öryggisráðinu um yfirlit um stöðu einstakra mála (briefing) 
hafa aukist. Dæmi um slíka fundi er þegar yfirmenn friðargæsluverkefna 
upplýsa ráðið um stöðu mála. Slíkir fundir eru að jafnaði þannig að að fundir 
ráðsins eru opnir en að honum loknum eru haldnir óformlegir fundir fyrir 
lokuðum dyrum þar sem ráðsmeðlimir einir halda umræðum áfram með 
þeim sem gaf yfirlitið á opna fundinum. Af þessum má sjá að gagnsæi ráðsins 
hefur aukist a.m.k. virðist það svo vera. Á hinn bóginn gagnrýna margir að á 
opnum fundum ráðsins sé afar sjaldgæft að að raunverulegar umræður fari 
fram heldur flytji fulltrúar þar tilbúin ávörp.  

Hvati fyrir breyttum starfsháttum og verklagi öryggisráðsins er fjölþættur. 
Lok kalda stríðsins hafði í för með sér að samstaða í ráðinu varð meiri og 
það varð betur í stakk búið til að gegna hinu eiginlega hlutverki sínu og 
ákvarðnir þess vörðuðu fleiri beint en nokkru sinni áður. Friðargæsluverkefni 

                                                 
5  Sjá vef fastanefndar Íslands í New York: 
  http://www.iceland.org/un/nyc/islenska/raedur-og-frettir/ 
6  Undanfarin ár hefur einmitt verið marg endurtekið í umræðun innan SÞ að bein tengsl séu 

á milli öryggismála og þróunarmála (e. „no security withouth development, no develop-
ment without security“.) 
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ráðsins hafa fjölgað til mikilla muna undanfarin ár og útgjöld til þeirra þar 
með stóraukist. Samfara aukinni virkni ráðsins beindust augu frekar að því 
með hvaða hætti ákvarðanir þess voru teknar. Að hluta má rekja 
breytingarnar til markvissari stefnu af hálfu öryggisráðsins um að auka 
gagnsæi þess og hins vegar er um að ræða þrýsting utan frá (Hulton, 2004). 

Í umræðunni um breytingar á öryggisráðinu hafa sum ríki lagt megin-
áherslu á breytingar á starfshætti öryggisráðsins, þar sem þeim þykir sýnt að 
ekki náist samkomulag um stækkun á ráðinu. Á fyrsta ársfjórðungi 2006 
lögðu fimm ríki (S-5), Kosta Ríka, Jórdanía, Liechtenstein, Singapúr og Sviss, 
formlega fram tillögu að ályktun allsherjarþingsins um endurbætur á 
starfsháttum öryggisráðsins. Ekkert var vikið að stækkun öryggisráðsins í 
tillögunni. Allsherjarþingið getur ekki sett öryggisráðinu verklagsreglur, en 
með samþykkt tillögunnar væri m.a. lagt til við öryggisráðið að bæta enn 
frekar upplýsingaflæði öryggisráðsins til allsherjarþingsins og að betur yrðis 
fylgst með framkvæmd ályktana öryggisráðsins. Þótt tillagan hafi ekki verið 
borin undir atkvæði er óhætt að segja að meginefni hennar hafi almennt 
notið fylgis en mætti þó andstöðu meðal fimmvelda öryggisráðsins sem líta 
svo að allsherjarþingið sé að segja öryggisráðinu fyrir verkum. Í tillögu G-4 
ríkjanna, sem fjallað var um að framan, eru einnig tillögur um breytingar á 
starfsháttum sem að sum leyti eru svipaðar tillögum S-5 ríkjanna.  

Afstaða Íslands 

Ísland hefur verið nokkuð áberandi í umræðunni um endurbætur á öryggis-
ráðinu og gegndi um tíma veigamiklu hlutverki þegar Þorsteinn Ingólfsson, 
sendiherra og fyrrum fastafulltrúi Íslands hjá SÞ gegndi þrjú allsherjarþing, á 
árunum 1999 – 2002, stöðu annars tveggja varaformanna nefndarinnar sem 
fjallar um breytingar á öryggisráðinu. Forseti allsherjarþingsins stjórnar 
störfum nefndarinnar.  

Íslensk stjórnvöld hafa stutt bæði fjölgun ríkja sem kosin eru tímabundið í 
ráðið og í hópi fastra ríka öryggisráðsins. Þannig hefur Ísland undanfarin ár 
einurðlega stutt G-4 ríkin, sem sækjast eftir því að verða fastaríki í 
öryggisráðinu og reyndar verið meðal ríkja sem fara fremst í flokki við að 
styðja G-4 ríkin. Á hinn bóginn hefur verið lögð áhersla á að stækkun 
öryggisráðsins megi ekki veikja getu öryggisráðsins til ákvörðunartöku og 
framkvæmda. Þá hefur Ísland verið fylgjandi því að skilyrða beitingu 
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neitunarvaldsins. Jafnframt hefur Ísland lagt áherslu á mikilvægi þess að auki 
gagnsæi í störfum öryggisráðsins.7 

Niðurstaða 

Til að fjölga í öryggisráði SÞ þarf að breyta stofnsáttmála samtakanna og 
slíkar breytingar krefjast samþykkis 2/3 hluta allsherjarþingsins, þ.m.t. sam-
þykkis allra fastaveldanna fimm. Óhætt er að fullyrða að innan veggja SÞ ríki 
almennt sú skoðun að öryggisráðið sé barns síns tíma. Þrátt fyrir það hafa 
aðildarríki samtakanna ekki geta sammælst um hvað skuli liggja til grundvallar 
ákvörðun um stækkun ráðsins. Verkefni öryggisráðsins eru orðin meiri 
samfara fleiri og margslungnari friðargæsluverkefnum, sem krefjast sam-
þættingar við ýmsar stofnanir SÞ og aðila utan samtakanna. Stór hluti 
aðildarríkja SÞ líta svo á að lögmæti öryggisráðsins sé í húfi og stækkun sé 
m.a. þess vegna óhjákvæmileg. Á hinn bóginn má líta svo á að ákvarðanataka 
í öryggisráðinu sé nógu erfið fyrir og stækkun ráðsins ekki til þess fallin að 
flýta fyrir ákvörðunum, hvað þá ef fastaríkjum verði fjölgað.  

Aðildarríki SÞ hafi á hverju ári frá árinu 1993 fjallað um umbætur á 
störfum öryggisráðsins. Stjórnmál eru list hins mögulega, er sagt. Á hinn 
bóginn er líka sagt: „hvar þú stendur fer eftir því hvar þú situr“ (where you 
stand depends on where you sit). Í því liggur vandinn við að fá fram niðurstöðu 
varðandi breytingar á öryggisráðinu. Hagsmunir aðildarríkja SÞ stangast á og 
samfara hinu pólitíska mikilvægi öryggisráðsins verður erfitt að ná 
málamiðlun sem flest ríki SÞ geta sætt sig við. 
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Health and lifestyle information seeking 
on the Internet 

Ágústa Pálsdóttir 

 
The Internet offers people an opportunity to gather health information from 
a range of information sources, in a way different from when information are 
being gathered from the more traditional information sources.  

In the past years, researchers have shown a growing interest in health 
information seeking through the Internet, with a number of studies 
indicating that the Internet is increasingly being used as a channel of health 
information (see e.g. Fox, 2005, 2006). Studies have investigated different 
aspects of information behaviour in relation to online health information, 
such as: how people evaluate the quality of health information on the inter-
net (Ágústa Pálsdóttir, 2005; Sillence, Briggs, Harris and Fishwick, 2007; 
Harland and Bath, 2007; Marshall and Williams, 2006), searching techniques 
(Toms and Latter, 2007), the frequency of information seeking (Ágústa 
Pálsdóttir, 2005; Fox, 2005, 2006; Lorence, Park and Fox, 2006), information 
source preferences (Ágústa Pálsdóttir, 2005; Maibach, Weber, Massett, 
Hancock and Price, 2006), demographic background (Cotton and Gupta, 
2004; Lorence, Park and Fox, 2006), profiles of different groups of health 
information seekers, where both the demographic background as well as 
other factors are being examined (Ágústa Pálsdóttir, 2005; Huntington, 
Nicholas and Williams, 2003) and the advantages of using the internet for 
health information seeking (Fox, Rainie, Horrigan, Lenhart, Spooner, Burke 
et al., 2000; Savolainen and Kari, 2004; Skinner, Biscope and Poland, 2003;, 
Huntington, Nicholas and Williams 2003).  

The Pew Internet & American Life Project has investigated the 
development in online health information seeking in the previous years. 
They report that over the past four years the percentage of American 
internet users who seek information about health has been stable, although 
the number of internet users are growing, and high speed access from home 
has become a norm. In 2006 a total of 80% of internet users sought online 
information about at least one major health topic, compared with 79% in 
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2004 and 80% in 2002. Certain groups are reported to be more likely to have 
sought health information online than others, which are: women, groups 
younger than 65 years old, college graduates, people with experience in using 
the Internet and those who have high speed or broadband connections at 
home (Fox, 2005, 2006).  

Statistics Iceland reports that a total of 84% of Icelandic homes had 
internet access in 2007, which is the highest prevalence in Europe. Of these 
homes 89% had a high-speed access (xDSL). There is not a difference by 
sex, with 91% of men and 89% of women being internet users. Older age 
groups, particularly those aged 65-74, were, however, found to use the 
internet less often than younger age groups. An examination of the purpose 
of the use of the internet revealed that in 2007 a total of 49% had sought 
health related information in the past three months, compared with 45% in 
2006, 45% in 2005 and 44% in 2004 (Statistics Iceland, 2004, 2005, 2006, 
2007). 

The focus in the paper, which presents results from a larger study, is on 
health and lifestyle purposive information seeking in sources on the Internet. 
Purposive information seeking can be defined as information seeking which 
happens when people decide that they have a knowledge gap and act on it by 
seeking information.  

The paper will compare results about health and lifestyle information 
seeking with results about information seeking in relation to other topics, 
which are work, studies, hobby and everyday life, as well as the respondent’s 
access to the Internet.  

Methods 

Data collection 
The data were gathered as a postal survey during the spring 2007. The 
sample consists of 1.000 people at the age of eighteen to eighty, randomly 
selected from the National Register of Persons. Response rate was 47%, 
which is satisfactory for statistical analysis (Babbie, 1979).  

Measurements 
(1) Socio-demographic information. This includes variables that previous studies 
have identified in relation to both health behaviour and information 
behaviour. Among these are: gender, age, marital status, geographical 
residence, and income. In this paper three of the variables will be used in the 
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analysis: sex, age and education. The variables were chosen based on results 
of previous analysis of the data.   
 
(2) Information seeking clusters. Respondents purposive information seeking was 
examined by asking: “Have you sought information about health and lifestyle 
in any of the following sources”? A list of 22 information sources was 
presented and people were asked to give an answer about every source. A 
five-point response scale was used (Very often – Never). In this paper, 
however, only results about information seeking in the information channel 
Internet that contains five information sources will be presented. Total mean 
scores of the information channel were computed for each cluster. The 
channel was tested for internal reliability, which proved to be satisfactory; 
Cronbach’s alpha was 0.87.  
 
(3) Access to information on the Internet was examined by asking the following 
question: Do you have access to the Internet in any of the following places? 
A list with five possibilities: at work; at school; at home; in other places; and 
no access, was presented and respondents asked to tick with all the 
possibilities that applied to them.  
 
 (5) Information seeking about topics other than health and lifestyle on the Internet. 
Respondents were asked: How often do you seek information about other 
topics than health and lifestyle by using the Internet? Respondents were 
asked to give an answer about every item on a list of four possibilities: in 
relation to work; studies; hobby; and everyday life. A five-point response 
scale was used (Very often – Never).   

Data analysis 
In order to determine how the respondents formed distinct groups based on 
their purposive information seeking in 22 sources a cluster analysis was 
conducted. A k-means clustering method based on Euclidian distances was 
used. The advantage of using this method is that it does not require the 
individuals to be allocated to a cluster irrevocably. In order to improve the 
statistical fit of the solution the method reassigns individuals iteratively to 
clusters until each person is closer to the mean of their cluster than to any 
other cluster mean (Everitt, Landau and Leese, 2001). Therefore, this 
method is likely to create more homogeneous clusters than for example 
hierarchical clustering methods. The k-means method requires the number 
of clusters to be specified beforehand. Based on theoretical reasons it was 
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decided to draw a four-cluster solution by using the Iterate and Classify 
option within SPSS, version 11 (Ágústa Pálsdóttir, 2005).  

For the question about information seeking about other topics than 
health and lifestyle on the Internet and the question about barriers in relation 
to information about health and lifestyle the analysis was made in three steps: 
(1) ANOVA was used to examine if there is a significant difference between 
the means of the clusters on the dependent variable. A post-hoc test 
(Tuckey) was then conducted to examine which of the four clusters differ 
significantly. (2) The relationship between the dependent variable and the 
background variables, sex, age and education, was measured by an 
appropriate significance test (t-test, F-test or chi-square). (3) Finally, in order 
to better examine the relationship between the dependent variable and the 
clusters, a multiple analyses controlling for the background variables which 
were significantly related to the dependent variable was employed. Factorial 
analysis of variance (FANOVA) was used in the final model and a post-hoc 
test (Tuckey) was conducted to examine which of the four clusters differ 
significantly.  

Results 

Based on the respondents purposive information seeking four clusters were 
drawn by cluster analysis, see table 1.  

Table 1. Number of  cases in the clusters 
Cluster 1 148 
Cluster 2 52 
Cluster 3 105 
Cluster 4 84 
Valid cases 389 
Missing cases 46 

 
The clusters were named (1) Passive cluster, (2) Moderate passive cluster, 

(3) Moderate active cluster and (4) Active cluster, with reference to their 
purposive information seeking activity.  

Socio-demographic characteristics of the clusters 
Results from analysis of the socio-demographic characteristics of the clusters 
are shown in table 2. 
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Table 2. Socio-demographic characteristics of  the clusters 2007 (%) 
Demographic Passive Moderate Moderate Active 
Characteristics  passive active  
Gender 
Men 64.9 21.2 41.0 35.7 
Women 35.1 78.8 59.0 64.3 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
Age 
18-29 15.6 30.8 9.6 26.2 
30-39 19.7 17.3 20.2 29.7 
40-49 18.4 32.7 23.1 22.6 
50-59 20.4 9.6 19.2 16.7 
60-80 25.9 9.6 27.9 4.8 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
Education 
Primary school 28.4 17.4 29.8 19.1 
Secondary school 47.3 28.8 39.4 47.6 
University 24.3 53.8 30.8 33.3 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
χ2(3)=38.74, p=.001; χ2(12)=40.29, p=.001; χ2(6)=18.40, p=.010 

 
The table shows that there is a difference by sex across the clusters. 

Women are a majority in all clusters, except for the Passive cluster where 
there are more men than women. The difference is greatest in the Moderate 
passive cluster where 78.8% of the cluster members are women and 21.2% 
are men. The age division of the clusters shows that the Moderate passive 
and the Active clusters have a higher rate of young participants, with almost 
half of these clusters members belonging to the age group 18-29 and 30-39, 
than the Moderate active and the Passive clusters. There is also an 
educational difference across the clusters. Members of the Passive cluster 
and the Moderate active clusters have a higher rate of members with primary 
school education than the other two clusters. The Moderate passive cluster 
has the highest rate of members with university education.  

Access to the internet 
The respondents access to the internet from different places was examined 
and the results are presented in Table 3. 
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Table 3. Access to the Internet (%) 
Access Passive Moderate Moderate Active 
  passive active  
Workplace 47.3 67.3 56.2 72.6 
School 11.5 23.1 8.6 19.0 
Home 85.8 96.2 75.2 95.2 
Other places 7.4 7.7 5.7 6.0 
No access 8.8 3.8 16.2 0.0 
χ2(3)=16.30, p=.001; χ2(3)=8.74, p=.05; χ2(3)=20.40, p=.001; χ2(3)=0.45, p=.930; 
χ2(3)=17.70, p=.001.  

  
The table shows that the highest percentages of respondents have access 

to the internet from their homes and that access to the internet from the 
respondents workplace comes second. The Active and the Moderate passive 
clusters have a higher percentage of members with internet access from their 
homes, from workplace and from school than the Moderate active and the 
Passive clusters. Furthermore, the Moderate active cluster has the highest 
percentage of members who don’t have access to the internet. 

Information seeking on the internet 
The health and lifestyle information seeking activity of the clusters was 
analysed by conducting a post-hoc test to see if there are significant 
differences across the clusters and allow a more accurate comparison of the 
mean scores for their information seeking. The results are shown in table 4.  

Point range is 1-5, where 1 is lowest information seeking activity and 5 is 
highest. 

Total mean scores of the information channel were computed for each 
cluster. The channel was furthermore tested for internal reliability; 
Cronbach’s alpha was 0.87. Mean scores are presented for each information 
source.  

A cluster mean is significantly different from another mean (Tukey, 
p<.05) if they have different superscripts. For example, the total mean score 
for the Passive cluster is marked as a which means that the cluster does not 
differ significantly from the Moderate active cluster but it differs significantly 
from the Active and the Moderate passive clusters.  
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Table 4. Mean scores for health and lifestyle purposive information seeking 
across the clusters  
Information sources Passive Moderate Moderate Active 
  passive active  
Total mean scores 1.30 a 2.08 b 1.31 a 2.90 c 

Internet discussion-  
or newsgroups 1.26 a 1.60 b 1.18 a 2.43 c 

Internet journals or  
newspapers 1.24 a 2.11 b 1.48 a 2.93 c 

Websites by health  
authorities 1.37 a 2.86 b 1.41 a 3.18 c 

Websites by others 1.37 a 2.38 b 1.29 a 3.20 c 

Advertises on the  
Internet 1.20 a 1.46 a 1.21 a 2.77 b 
 
As can be seen from the table, the Active cluster seeks information about 

health and lifestyle most often in all the information sources. After that 
comes the Moderate passive cluster, which seeks information more often 
than the Passive and the Moderate active clusters, in all sources except for 
Advertises. The Passive and the Moderate active clusters, which seek 
information least often, do not differ significantly.  

The respondents were asked how often they sought information on the 
internet in relation to other topics than health and lifestyle. When controlling 
for background variables significant differences were found across the 
clusters in relation to their information seeking for work (F(3,372)=2.5, 
p<.05), for studies (F(3,354)=9.7, p<.001), in relation to hobbies 
(F(3,373)=9.1, p<.001) and everyday life (F(3,379)=8.3, p<.001) (see Table 
5).  

The table shows that, although the Active cluster is the one that seeks 
information in relation to topics other than health and lifestyle most often 
and the Passive cluster the least often, the main difference is across the 
Active and the Moderate passive clusters on the one hand and the Passive 
and the Moderate active clusters on the other. The Active and the Moderate 
passive clusters do not differ significantly, except for information seeking in 
relation to everyday life where the members of the Active cluster seek 
information more often. Furthermore, with the exception of information 
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seeking in relation to hobby, where the Moderate passive clusters seeks 
information more often, there is not a significant difference across the 
Passive and the Moderate passive clusters.  

Table 5. Information seeking about other topics than health and lifestyle on 
the Internet 
Topics Passive Moderate Moderate Active 
  passive active  
Work 2.97 a 3.77 b 2.92 a 3.79 b 
Studies 2.20 a 3.55 b 2.03 a 3.45 b 
Hobby 3.01 a 3.43 b 3.00 b 4.07 b 

Everyday life 3.08 a 3.75 b 3.19 a 4.20 c 
Point range is 1-5, where 1 is lowest and 5 is highest. (Tukey, p<.05). 

Conclusion 

Inspection of the mean figures for information seeking shows that health 
and lifestyle information are relatively seldom being sought compared with 
information about other topics. Mean figures for health and lifestyle 
information seeking range from 1.20 for Advertises, by the Passive cluster, to 
3.20 for Websites by others than health specialists, by the Active cluster. For 
other topics the mean figures range from 2.20 for information seeking in 
relation to work, by the Passive cluster, to 4.20 for everyday life information 
seeking, by the Active cluster.  

A comparison of results about internet access in this study with results 
from Statistics Iceland (2007) shows that a higher percentage of the 
members of the Active cluster (95.2%) and the Moderate passive cluster 
(96.2%) have access to the internet from their homes than the Icelandic 
population (84%). The comparison also shows that a lower percentage of the 
Moderate active cluster (75.2%) has internet access from home than the 
Icelandic population, whereas the results about the Passive cluster (85.8%) 
are similar to the results from Statistics Iceland.  

Regarding access to the internet from work and from school, a higher 
percentage of the Active and Moderate passive clusters were found to have 
access than the Passive and Moderate passive clusters.  

The Active and the Moderate passive clusters not only have more access 
to the internet, these clusters also use the internet to seek information more 
often than the other two clusters. The Active cluster has the highest activity 
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of health and lifestyle information seeking and after that comes the Moderate 
passive cluster. The Passive and the Moderate active clusters, on the other 
hand, seek health and lifestyle information relatively seldom. In addition, for 
information seeking in relation to other topics it was found that the Active 
and the Moderate passive clusters had a higher information seeking activity 
than the Passive and Moderate active clusters.  

The results from the study show that all clusters seek information about 
health and lifestyle less frequently than they seek information in relation to 
their work, studies, hobbies or other aspects of everyday life than health and 
lifestyle. There is a difference across the clusters, not only regarding 
information seeking activity but also in how widespread access to the inter-
net is among their members, with the Active and the Moderate passive 
clusters having both more access to the internet and also a higher 
information seeking activity than the Passive and the Moderate active 
clusters.  
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Bókasöfn í breyttu umhverfi 
Áhrif rafræns efnis á sérfræðibókasöfn og 
upplýsingamiðstöðvar á náttúrufræðisviði 

Guðrún Pálína Héðinsdóttir 

 
Árið 1999 hófst nýtt tímabil í sögu íslenskra bókasafna en þá var, fyrir 
milligöngu menntamálaráðuneytisins, undirritaður fyrsti samningurinn sem 
tryggði öllum landsmönnum aðgang að stóru rafrænu gagnasafni, svokallaður 
Landsaðgangur að rafrænum gagnasöfnum og tímaritum. Um var að ræða 
dýrt gagnasafn sem fá bókasöfn og enn færri einstaklingar höfðu áður haft 
aðgang að. Þessu var síðan fylgt eftir með fleiri samningum við stóra erlenda 
tímaritaútgefendur og útgefendur gagnasafna með fjölbreytilegu vísindalegu 
efni. Vísbendingar hafa verið um að þessi aukni aðgangur að rafrænu efni sé 
að valda umtalsverðum breytingum á starfsemi sérfræðibókasafna og upplýs-
ingamiðstöðva og störfum og hlutverki bókasafns- og upplýsingafræðinga.  

Í rannsókn sem gerð var í tengslum við lokaverkefni til meistaraprófs í 
bókasafns- og upplýsingafræði við félagsvísindadeild Háskóla Íslands var 
reynt að varpa nokkru ljósi á það sem hefur verið að gerast á sérfræðibóka-
söfnum, sérstaklega á náttúruvísindastofnunum, á undanförnum árum. Eftir-
farandi rannsóknarspurningar voru lagðar til grundvallar: Hefur Lands-
aðgangur að rafrænum gagnasöfnum og tímaritum og annað rafrænt efni haft 
breytingar í för með sér fyrir sérfræðibókasöfn og ef svo er hvernig? Nýtist 
rafræni aðgangurinn náttúruvísindafólki svo vel að það finni orðið sjálft 
flestar vísindagreinar sem það þarf á að halda? Ef það er raunin, hvaða áhrif 
hefur það á störf og hlutverk bókasafns- og upplýsingafræðinga á sérfræði-
bókasöfnum, viðhorf til safnanna og þörf sérfræðinga fyrir bókasafns-
þjónustu? 

Aðferðir 

Þetta var eigindleg rannsókn framkvæmd á fjórum rannsóknastofnunum í 
náttúruvísindum þar sem tekin voru opin viðtöl við níu einstaklinga; fjóra 



74 Bókasafns- og upplýsingafræði Guðrún Pálína Héðinsdóttir 

  

bókasafns- og upplýsingafræðinga og fimm sérfræðinga. Einnig var farið í 
eina þátttökuathugun þar sem m.a. var rætt við fimmta bókasafnsfræðinginn.  

Þátttakendur voru valdir með markvissu úrtaki og reynt að ná til fólks af 
báðum kynjum og á mismunandi aldri. Til að gæta hlutleysis var nöfnum allra 
þátttakenda og stofnana breytt og eru stofnanirnar kallaðar Storð, Fold, Eykt 
og Ós en einstaklingar eru ónafngreindir í þessari grein. Rannsóknin fór fram 
frá hausti 2005 til vors 2007.  

Í samræmi við eigindlega rannsóknarhefð voru ekki settar fram ákveðnar 
tilgátur í upphafi rannsóknarinnar heldur eru gögnin látin tala sínu máli og 
rannsóknarspurningum þannig svarað. Styrkur eigindlegra rannsókna felst 
einmitt í gögnunum sjálfum sem oftast eru fengin milliliðalaust. Þær byggjast 
hins vegar á skoðunum fárra einstaklinga og því er ekki hægt að alhæfa um 
niðurstöður; þær geta hins vegar verið lýsandi um tilvikið eða fyrirbærið sem 
rannsóknin fjallar um (Bogdan og Biklen, 2003).  

Í viðtölunum var ekki stuðst við spurningalista, heldur notaðir svo-
kallaður „gátlistar“. Helst var leitað svara við eftirfarandi atriðum:  

 
• Hvernig finnst sérfræðingum og bókasafns- og upplýsingafræðingum 

efni Landsaðgangs og annað rafrænt efni nýtast?  
• Hvaða þjónustu er leitað eftir á sérfræðibókasöfnum í dag?  
• Eru bókasöfnin notuð öðruvísi nú en var fyrir tíma alls þessa rafræna 

efnis?  
• Hver er upplýsingaþörf og hvernig er upplýsingaöflun háttað? 
• Hafa orðið breytingar á lestrarvenjum?  
• Hvernig hefur verið staðið að kynningum á rafrænu efni?  
• Hvaða breytingar verða helstar á sérfræðibókasöfnum á næstu 5 – 10 

árum?  
 

Meginþemað úr rannsókninni reyndist vera Breytt starfsumhverfi 
bókasafns- og upplýsingafræðinga í kjölfar Landsaðgangs og annars rafræns efnis. 

Notkun bókasafna – heimsóknum fækkar 

Ýmsum rannsóknum ber saman um að heimsóknum á bókasöfn fækki 
eftir því sem notkun rafræns efnis vex (sjá t.d. Siebenberg, Galbraith og 
Brady, 2004; Wakeham og Garfield, 2005). Þátttakendur á Fold, Storð og 
Eykt voru líka sammála um að hefðbundin notkun bókasafna hefði minnkað 
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í kjölfar þess að samið var um Landsaðganginn. Bókasafns- og upplýsinga-
fræðingar þessara stofnana telja vinnu við verkefni, eins og upplýsingaleit og 
skráningu og utanumhald pappírstímarita, hafa minnkað. Nú sé mest leitað til 
bókasafnanna eftir eldra efni og efni sem ekki finnst í Landsaðgangi og 
öðrum rafrænum gagnasöfnum og tímaritum. Þetta efni eiga þá bókasöfnin 
ýmist sjálf eða þurfa að afla annars staðar með millisafnalánum. Millisafnalán 
eru líka enn umtalsverð þótt þeim hafi fækkað. Þetta á þó trúlega ekki síst í 
við um náttúruvísindageirann þar sem rannsóknir byggjast talsvert á gömlu 
efni.  

Á Ósi, þar sem þátttökuathugunin fór fram, virtist gegna svolítið öðru 
máli. Bókasafns- og upplýsingafræðingurinn þar sagði að sér fyndist safnið 
almennt lítið notað, en tengir það ekki endilega við meiri notkun rafræns 
efnis. Hann taldi að eldri starfsmenn virtust finna mest af tilvitnunum í 
greinar í heimildalistum, sem þeir komi þá gjarnan með í höndunum, og fái 
aðstoð við að finna það sem þá vantar af þeim. Yngra fólk sé hins vegar 
sjálfbjarga með flest. Þeir sérfræðingar á Ósi, sem tekin voru viðtöl við, 
studdu að vissu leyti það álit.  

Sérfræðingur á Storð sagðist nota bókasafnið miklu minna en hann gerði 
„eftir að allt er komið á netið“ og taldi að álagið á bókasafnið hlyti að hafa 
minnkað mikið eftir að gagnagrunnarnir komu til sögunnar. Hann bætti þó 
við að mikið af þeim rannsóknum sem hann stundaði byggðist á „eldgömlum 
rannsóknum og eldgömlum greinum sem eru alveg nýtanlegar í dag“. Þetta 
efni taldi hann hvergi fáanlegt á vefnum og það þyrfti þá allt að panta í 
gegnum bókasafnið. En þó að hann segðist nota bókasafnið minna nú en 
áður og vildi gjarnan hafa sem allra mest aðgengilegt frá sinni eigin tölvu þá 
virtist hann samt eiga í svolítilli togstreitu. Hún felst annars vegar í 
þægindunum af því að finna hlutina sjálfur í sinni eigin tölvu og hins vegar 
notalegheitunum við það að standa við hillurnar á bókasafninu eða setjast í 
leskrókinn.  

Sérfræðingarnir á Eykt og Fold töldu sig núna helst fara á bókasafnið til 
að leita í handbækur og bækur með myndefni og til að fá aðstoð við að leita 
að og panta efni sem ekki finnst rafrænt á vefnum  

Notkun Landsaðgangs og annars rafræns efnis og 
upplýsingaleit 

Þeir sérfræðingar, sem talað var við, töldu aðstöðu til upplýsingaöflunar hafa 
breyst mikið með tilkomu Landsaðgangs og annars rafræns efnis. Bókasafns- 
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og upplýsingafræðingar þurfi ekki lengur að vera milliliðir við að leita í 
prentuðum skrám eða á geisladiskum. Tveir sérfræðinganna töldu það 
mikinn kost að geta leitað sjálfir að efni því að þá rekist þeir oft á 
áhugaverðar greinar sem ella hefðu farið framhjá þeim. Sérfræðingarnir töldu 
sig nú orðið finna sjálfir á bilinu 50-70% af því efni sem þá vantar rafrænt, 
misjafn eftir því að hvaða efni er leitað. Yngra fólk virðist duglegra við að 
nota rafrænt efni en þeir sem eldri eru. 

Niðurstöður Törmä og Vakkari (2004) benda til að tveir þriðju hlutar 
náttúrufræðinga í finnskum háskólum noti rafrænt efni nokkrum sinnum í 
viku sem er meira en önnur fagsvið. Gagnasöfn og rafræn tímarit 
Landsaðgangs virðast einnig meira notuð af fólki í raunvísindum en á öðrum 
fagsviðum (Anna Sigurðardóttir og Pálína Héðinsdóttir, 2006; Áslaug 
Agnarsdóttir, 2006). Niðurstöður rannsóknarinnar benda einnig til að allir 
viðmælendur nema einn fagni rafræna efninu og noti það mikið og þar 
virðist efni Landsaðgangs gegna lykilhlutverki. En þrátt fyrir að 
viðmælendum virðist tamt að tala um Landsaðganginn og telji sig þekkja 
hann þá er líkast því að sumir sérfræðingarnir geri sér ekki grein fyrir því 
hvaða efni tilheyri Landsaðgangi eða hvar þeir séu yfirleitt að leita. Þeir eiga 
líka erfitt með að aðgreina notkun gagnasafna Landsaðgangsins og notkun 
sérhæfðari gagnasafna, sem öll bókasöfnin sem viðmælendur rannsóknar-
innar tengjast, bjóða einnig upp á.  

Þetta vekur athygli. Segja má að ekki skipti máli fyrir sérfræðinga hvaðan 
efnið er komið en það yki skilning á því hvað Landsaðgangurinn kostar og 
hvers virði hann er ef það væri ljósara hvað hann býður raunverulega upp á. 
Þetta leiðir hugann að því hvernig kynningar- og leiðbeiningarstarfi 
bókasafns- og upplýsingafræðinganna er háttað. Mikilvægi Landsaðgangsins 
birtist þó e.t.v. skýrast í því að í munni flestra viðmælenda virðist hann vera 
orðinn eins konar samnefnari fyrir rafrænt efni.  

Bókasafns- og upplýsingafræðingarnir virtust samt álíta að þau sérhæfðu 
gagnasöfn, sem keyptur er aðgangur að utan Landsaðgangs, nýtist sérfræð-
ingum sinna stofnana betur. Það er svolítið forvitnilegt að velta fyrir sér 
ástæðu þessa. Hugsanlega stafar það af því að þau kosta talsvert aukalega og 
því sé verið að sannfæra sig um að sú fjárfesting skili sér.  

Hæfni til að tileinka sér nýjungar - kynningarstarf 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar virðist jákvætt viðhorf til bóka-
safna, löng hefð fyrir því að nota þau, svo og notkun bókasafna á námsárum, 
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geta haft áhrif á hæfni sérfræðinga og vilja til að tileinka sér nýjungar. Einnig 
það hversu fljótar stofnanirnar og bókasöfnin, sem viðkomandi tengist, voru 
að taka í notkun tölvur og nýja tækni við gagnaúrvinnslu.  

Þeir bókasafns- og upplýsingafræðingar, sem talað var við, töldu vefsíður 
bókasafnanna afar mikilvægar. Þar hafi þeir komið fyrir upplýsingum um 
rafrænt efni sem sérfræðingum standi til boða, t.d. lista yfir tímarit og gagna-
söfn. En svo er eins og það vanti eftirfylgni til að miðla þessum upplýsingum 
áfram til sérfræðinganna. Er hugsanlegt að framsetningin á þessu sé að mati 
sérfræðinganna of flókin? Eða frekar að meira kynningarstarf hafi vantað? 

Allir töldu bókasafns- og upplýsingafræðingarnir sig þó eitthvað hafa 
kynnt rafræna efnið, a.m.k. stundað einstaklingskennslu og sent upplýsingar í 
tölvupósti. Þetta virðist samt að mestu leyti hafa farið fram hjá sérfræð-
ingunum; allir nema einn töldu sig enga kynningu hafa fengið. Þeir sögðust 
sakna þessa mikið; þeir hafi fyrst og fremst þurft að þreifa sig áfram sjálfir. 
Einn gerði því jafnvel skóna að bókasafns- og upplýsingafræðingar væru 
svona tregir með kynningarnar af því að þeir vildu halda þessari kunnáttu 
fyrir sig. Löng tæknihefð sumra stofnananna virðist samt gera það að verkum 
að sérfræðingar þar komast upp á lag með að notfæra sér rafrænt efni, sama á 
hvaða aldri þeir eru, þrátt fyrir ónóga kynningarstarfsemi.  

Þessi umræða um kynningar- og leiðbeiningarstarf vekur upp spurningar. 
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að a.m.k. sumir bókasafns- og 
upplýsingafræðingarnir veigri sér við að stunda öfluga kynningarstarfsemi. 
Það er áhugavert að velta fyrir sér hvort þetta geti stafað af því að þennan 
þátt vanti, eða hafi vantað, í menntun bókasafns- og upplýsingafræðinga.  

Hvað gerist ef Landsaðgangur leggst af? 

Þrátt fyrir að sérfræðingar virðist ekki gera sér ljósa grein fyrir því hvar þeir 
eru að leita að efni og e.t.v. skipti það ekki höfuðmáli þá benda niður-
stöðurnar til að Landsaðgangurinn sé í raun að verða kjölfestan í upplýs-
ingaleit og upplýsingaöflun. Bæði á sérfræðibókasöfnum og upplýsingamið-
stöðvum og hjá sérfræðingunum sjálfum. Eftirfarandi athugasemdir komu frá 
sérfræðingum þegar nefndur var sá möguleiki að Landsaðgangur legðist af: 
Einn taldi það „hræðilegt“; fólk yrði þá aftur „hangandi í bókasafns-
fræðingnum að finna þetta eða finna hitt“ og annar sagði: „Þetta er eitthvað 
sem ég bara verð að hafa. Þetta væri … eins og að taka ofninn úr bakaríi og 
segja fólki að halda áfram að vinna þó að það sé ekkert hægt að baka lengur. 
Þá væri bara enginn grundvöllur fyrir stórum hluta af því sem ég geri.“ Í raun 
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virtist þeim finnast óhugsandi að stunda rannsóknir á Íslandi án þessa 
aðgangs. 

Bókasafns- og upplýsingafræðngunum bar saman um að það myndu 
koma fram háværar kröfur um að endurreisa Landsaðganginn og að álagið á 
þá og bókasöfnin myndi aukast mikið aftur. Sennilega yrði meira um að ein-
stakar greinar yrðu keyptar beint frá útgefanda því að þótt fólk hafi ekki 
rafrænan aðgang að þessum greinum þá megi alltaf kaupa þær rafrænar frá 
útgefendunum. En það myndi þýða „gífurlega aukinn kostnað“ eins og einn 
orðaði það.  

Það virðast því allir, sama hvort það eru bókasafns- og upplýs-
ingafræðingar eða sérfræðingar, vera mjög jákvæðir í garð rafræna efnisins. 
Sérfræðingar geta orðið gert ýmislegt sjálfir sem þeir voru áður algerlega 
háðir bókasafns- og upplýsingafræðingum með. En alltaf er þó eitthvað sem 
þeir þurfa aðstoð við og sums staðar virðist eftirspurnin eftir millisafnalána-
þjónustu jafnvel fara vaxandi aftur. 

Breytingar á millisafnalánum 

Heimildir sýna að millisafnalánum virðist hafa fækkað alls staðar eftir að 
samið var um Landsaðganginn en árið 2000 varð, með örfáum undan-
tekningum, toppurinn í millisafnalánum sérfræðibókasafna á Íslandi 
(Hagstofa Íslands, 2006). Þetta er í samræmi við niðurstöður ýmissa erlendra 
rannsókna sem benda til að svokallaðar pakkaáskriftir hafi dregið úr þörfinni 
fyrir millisafnalán (sjá t.d. Goodier og Dean, 2004; Wiley og Chrzastowski, 
2005). Niðurstöður Echeverria og Barredo (2005) benda einnig til þess að 
nýjum greinum fækki í því efni sem pantað er með millisafnalánum; að 
útgáfuár flestra þeirra séu frá árunum 1982–1996. Þetta er í samræmi við 
skoðun bókasafns- og upplýsingafræðings á Storð sem sagði að þar sé 
aðallega um að ræða beiðnir um greinar sem eru eldri en frá því um 1995, 
enda lítið um að rafræn tímarit Landsaðgangs séu með fullan aðgang að efni 
fyrir þann tíma. Hann telur þó að betri skráning eldra efnis skili sér hugsan-
lega í auknum fjölda millisafnalána allra seinustu árin sem stafi trúlega af því 
að Storð hafi haldið betur í pappírsáskriftir en t.d. ýmis erlend sérfræði-
bókasöfn. Samningar um rafrænar áskriftir hljóði yfirleitt upp á að bannað sé 
að prenta það efni út og senda til þriðja aðila. Samfara því að meira er skráð 
af eldra efni séu millisafnalánin hins vegar að verða erfiðari. Millisafnalán 
virðast samt áfram taka umtalsverðan tíma hjá um helmingi bókasafns- og 
upplýsingafræðinganna sem talað var við. 
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Framtíðarhlutverk og þjónusta sérfræðibókasafna 

Boyce, King, Montgomery og Tenopir (2004) og Klugkist (2001) telja að 
áfram verði þörf fyrir bókasöfn með hefðbundum, prentuðum bókakosti 
þótt ekki sé vafi á að rafræna efnið muni alls staðar sækja á og þar með eflast 
það hlutverk bókasafns- og upplýsingafræðinga að sinna meiri gæðastýringu á 
efni sem söfnin vilja bjóða upp á.  

Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknarinnar því að allir við-
mælendur sjá fyrir sér breytingar á sérfræðibókasöfnunum þótt þeim beri 
saman um að þau verði áfram til staðar í einhverri mynd. Í raun benda 
niðurstöðurnar til þess að sérfræðingar eigi von á minni breytingum. Því að 
hversu duglegir sem þeir eru að nota rafræna efnið þá er eins og þeir sjái 
bókasöfnin og hlutverk bókasafns- og upplýsingafræðinga áfram fyrir sér í 
svipaðri mynd. Þeir meta mikils það grunnhlutverk að öllu sé haldið í röð og 
reglu svo að efni týnist ekki. Og þeir munu áfram leita til bókasafna eða 
upplýsingamiðstöva og þiggja aðstoð við leitir og efnisöflun, ekki síst eldra 
efnis. Þá myndi a.m.k. hluti sérfræðinga vilja geta leitað þangað eftir aðstoð 
við uppsetningu heimildaskráa og ritlista, svo og að koma sínum persónulegu 
sérprentasöfnum á aðgengilegra form. Þá var nefnt að gott væri að bóka-
safns- og upplýsingafræðingar kæmu meira að skráningu korta og mynda.  

Þeim bóksafns- og upplýsingafræðingum, sem tekin voru viðtöl við, bar 
saman um að sérfræðibókasöfnin stæðu frammi fyrir talsverðum breytingum. 
Sem stétt þyrftu bókasafns- og upplýsingafræðingar að huga vel að sínum 
málum og framtíð og hvort ekki væri nauðsynlegt að fikra sig inn á nýjar 
brautir. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að vinna við vefsíður sé 
vaxandi hlutverk ásamt vinnu við útgáfu, sem e.t.v. tengist því að útgáfan er 
að verða meira rafræn. Þá fer mikill tími í það að færa eldri rit stofnananna á 
rafrænt form og gera þau aðgengileg á vefsíðum með fullum texta. Að mati 
bókasafns- og upplýsingafræðinganna verður framtíðarhlutverkið að velja 
gagnasöfn, halda utan um og gera eldra efni rafrænt og sýnilegt fyrir 
notendur, auk þess sem meiri áherslu þarf að leggja á einhvers konar gæða-
stýringu á því efni sem aðgangur er veittur að og verið er að velja fyrir 
bókasöfnin.  

Þá virðist þurfa að auka kynningar- og leiðbeiningarstarf, sem e.t.v. kallar 
á meiri menntun bókasafns- og upplýsingafræðinga í kennslufræði, til að geta 
útbúið hvers kyns leiðbeiningar og kennsluefni og hreinlega lært að 
markaðssetja bókasöfnin og upplýsingamiðstöðvarnar. Allir virtust bóka-
safns- og upplýsingafræðingarnir gera ráð fyrir að rafræna efnið muni aukast 
og að bókasöfn framtíðarinnar verði meira upplýsingamiðstöðvar. Þeir gera 



80 Bókasafns- og upplýsingafræði Guðrún Pálína Héðinsdóttir 

  

þó allir ráð fyrir „að áfram þurfi að halda utanum og matreiða upplýsingar til 
handa sérfræðingunum, á hvaða vettvangi sem það verður gert“ eins og einn 
sagði.  

Þjónusta sérfræðibókasafna og bókasafns- og 
upplýsingafræðinga 

Klugkist (2001) segir bókasafns- og upplýsingafræðinga eiga að bjóða upp á 
hágæðaþjónustu og að nýta hvert tækifæri til að auglýsa hvaða efni, þjónustu 
og aðstoð sérfræðibókasöfn bjóða uppá. Hermann (2005) leggur einnig mikla 
áherslu á þjónustuhlutverkið. Niðurstöður rannsóknarinnar benda einnig til 
að þótt ýmiss konar færni, góð fagleg menntun og tæknikunnátta sé nauð-
synleg fyrir bókasafns- og upplýsingafræðinga virðist viðmótið og þjónustu-
lundin skipta notendur miklu máli. Ef sérfræðingum mæti slæmt viðmót, þótt 
ekki sé nema í eitt skipti, þá geti það orðið til þess að þeir hætti að nota 
bókasafnið og neyðist til að fara lengri leið við heimildaöflun.  

Á a.m.k. einni af þeim stofnunum sem rannsóknin náði til virtist sérfræð-
ingum fjárhagssjónarmið um of vera farin að stjórna rekstri bókasafnsins eða 
upplýsingamiðstöðvarinnar. Þetta töldu þeir slæma þróun því að ef stjórn-
völd teldu nauðsynlegt að stunda rannsóknir á einhverju sviði þá væri rekstur 
bókasafns þjónusta sem ætti að vera hafin yfir kröfuna um að standa undir 
sér. Meirihluti viðmælenda óttaðist skilningsleysi stjórnenda stofnana á 
starfsemi bókasafna og upplýsingamiðstöðva og að viðhorf þeirra væru of 
neikvæð. Það virðist því mikilvægt að kynna þjónustuna, láta verkin tala og 
sýna hvers bókasafns- og upplýsingafræðingar eru megnugir.  

Lokaorð 

Hér hefur verið fjallað um hvaða áhrif Landsaðgangur og annað rafrænt efni 
hefur haft á sérfræðibókasöfn og upplýsingamiðstöðvar á fjórum náttúru-
vísindastofnunum. Niðurstöður benda til að þótt rafræna efnið sé farið að 
hafa umtalsverð áhrif á störf og hlutverk bókasafns- og upplýsingafræðinga 
þá verði áfram þörf fyrir þjónustu þeirra. Þrátt fyrir að sérfræðingar finni 
orðið sjálfir talsverðan hluta þeirra upplýsinga og heimilda sem þeir þurfa á 
að halda á rafrænu formi og slíkt efni muni aukast þá verða alltaf einhverjir 
sem ekki nýta rafræna efnið sem skyldi og þá þurfa bókasafns- og upp-
lýsingafræðingar að aðstoða. Náttúrufræðingar virðast einnig töluvert háðir 
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eldra efni til samanburðar við nýrri rannsóknir. Og það efni verður áfram 
einungis að finna á bókasöfnum og upplýsingamiðstöðvum.  

Þó að þetta hafi ekki verið umfangsmikil rannsókn gefa niðurstöðurnar 
vísbendingar um það sem er að gerast á sérfræðibókasöfnum og upplýsinga-
miðstöðvum. Forðast ber þó að alhæfa út frá þeim. En fróðlegt væri að gera 
sambærilegar rannsóknir á öðrum safnategundum til að fá samanburð. 
Þjónustuhlutverk bókasafns- og upplýsingafræðinga verður áfram að vera í 
fyrirrúmi. Þeir þurfa að halda vöku sinni; vera sveigjanlegir og opnir fyrir 
nýjum og ögrandi verkefnum, læra að minna á sig og sína þjónustu og aldrei 
að gleyma að bókasöfnin eru til fyrir notendurna. Tilgangurinn er að bæta 
starfsumhverfi þeirra.  
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Landsaðgangur að rafrænum 
gagnasöfnum og tímaritum (hvar.is): 

Þróun skipulagsheildar 

Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir 

 
Landsaðgangur að rafrænum gagnasöfnum og tímaritum er verkefni á vegum 
menntamálaráðuneytisins um áskriftir að rafrænum gögnum fyrir Íslendinga. 
Um 200 íslensk bókasöfn greiða fyrir aðganginn að miklu leiti en ráðuneytið 
tekur þátt í greiðslunum auk þess að greiða fyrir rekstur og umsýslu sem 
Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn sér um. Verkefnið kostar um 85-
90 m. kr. árlega. 

Hér er gerð grein fyrir rannsókn þar sem Landsaðgangurinn var skoðaður 
út frá kenningum um þróun skipulagsheilda og lífshlaup þeirra og út frá 
umhverfislegu sjónarhorni (Ingibjörg Sverrisdóttir, 2006). Tilgangurinn var 
að fá fram hugmyndir um hvernig staðið skuli að málum í nánustu framtíð. 
Gerð var eigindleg rannsókn þar sem gögn frá Landsaðganginum og um 
hann voru skoðuð og greind og tekin voru viðtöl við innkaupanefnd Lands-
aðgangsins sem starfaði á þeim tíma sem rannsóknin var gerð. Nefndinni var 
ætlað að velja efni sem keyptur var aðgangur að og sjá um skiptingu 
kostnaðar milli greiðenda. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að vilji sé til að halda verkefninu 
áfram. Landsaðgangurinn hefur náð að þróast sem skipulagsheild, frumstig 
og bernska eru að baki og hann er nú á þróunar- eða vaxtaskeiði. Allar 
forsendur eru til þess að hann færist af þróunarskeiði yfir á þroskaskeið, en á 
því skeiði er skipulagsheildin fullmótuð og starfar af mestum krafti. Til þess 
að það megi verða þarf að styrkja starfsemi Landsaðgangsins, ná betri 
tengingu við umhverfið, móta skýra stefnu og gera alla framkvæmd skil-
virkari og markvissari. 
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Rannsóknin 

Markmið rannsóknarinnar var að rekja þróun Landsaðgangsins sem 
skipulagsheildar (organization) sem þroskast og breytist. Áherslan var á framtíð 
Landsaðgangsins og reynt var að sjá fyrir hvert framhald á innkaupum um 
rafræn tímarit og gagnasöfn yrði hér á landi. Með því að líta á Lands-
aðganginn sem skipulagsheild er hægt að tengja hann við umhverfi sitt og við 
það koma í ljós þeir þættir í uppbyggingu og starfsemi sem hafa áhrif á tilvist 
hans og þróun. Rannsóknaspurningin var:  

 
Hvernig skýra kenningar um lífshlaup skipulagsheilda þróun Landsaðgangs að 
rafrænum gagnasöfnum og tímaritum og hvert er líklegt að verði framhald hans? 
 
Rannsóknaspurningin er tvíþætt og fól í sér að viðfangsefnið var sett í 

samhengi við kenningar um skipulagsheildir og hegðun þeirra (organizational 
theory) og nálgast út frá umhverfislegu sjónarhorni (environmental perspective). 
Litið er á skipulagsheildina sem lífveru sem tengist umhverfi sínu og hefur 
einnig áhrif á það. Í töflu eitt er skipulagsheild borin saman við lífveru. 
Samsvörun er milli mismunandi hluta þeirra, sem auðveldar samanburð milli 
þessara kerfa. 

Tafla 1. Samsvörun milli lífvera og skipulagsheilda, skv. 
kenningum Morgans (1997) 
Lífvera Skipulagsheild 
Frumeindir Einstaklingur 
Fruma Hópur 
Lífvera Skipulagsheild 
Tegundir Tegundir skipulagsheildar 
Náttúrulegt umhverfi Félagslegt umhverfi 
 

Til að svara rannsóknarspurningunni var Landsaðgangurinn greindur út 
frá kenningum um lífshlaup fyrirtækja og skipulagsheilda (life cycle theories) og 
reynt að ákvarða hvar hann var staddur í því ferli vorið 2006. Lífshlaupi 
skipulagsheilda er skipt í nokkur stig eða þroskaskeið og hvert þeirra 
einkennist af ákveðnum áhrifaþáttum. Kenningarnar eru mismunandi eftir 
því hvort um er að ræða fyrirtæki á markaði (corporate), stofnanir (institutions) 
eða skipulagsheildir sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni (non-profits). Fjöldi 
þroskaskeiða er mismunandi og jafnframt áhrifaþættirnir sem taldir eru 
skipta máli. Þrátt fyrir mismun milli ólíkra skipulagsheilda virðast þó koma 
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fram svipuð vandamál á hverju æviskeiði. Á mynd eitt má sjá dæmi um 
lífshlaup fyrirtækis á markaði. 

ÆÆ visk e ið : v isk e ið : 

T ilh uga líf

B e rn ska

F yrstu  sk re fin

U n g lin gs ár

B ló m aske ið

S tö ð u g le ik i

H e fð art ím ab il

N o rn ave ið ar

S kr ifræ ð i

D auð i

 
Mynd 1. Æviskeið skipulagsheilda, byggt á kenningum Adizes (1988 og 1998) 

Flestar kenningarnar gera ráð fyrir að skipulagsheildir færist fram og 
tilbaka og leitist við að vera í þróun (blómaskeið) eða búa við stöðugleika. Ef 
stöðnunar eða hnignunar verður vart er hægt með skipulagsbreytingum og 
endurskoðun á starfseminni að hleypa nýju lífi í skipulagsheildina og fara 
aftur til baka á þróunar- eða stöðugleikaskeiðin. 

Pnina Shachaf (2003) hefur sett fram líkan um lífshlaup samlaga 
bókasafna og notar vistfræðilega nálgun (ecological approach). Það var lagt til 
grundvallar rannsókninni þrátt fyrir að Landsaðgangurinn sé ekki eiginlegt 
samlag (consortia), þar sem ákvörðun um verkefnið var tekin í menntamála-
ráðuneytinu og ekkert safn var skuldbundið til að taka þátt í því. Samkvæmt 
líkani hennar skiptist lífshlaup samlaga í: 

 
 Stofnun (founding) 
 Frumstig (embryonic) 
 Snemmþróun (early development) 
 Þróun (development) 
 Þroski (maturation) 
 Sundrun (disbanding) 
 eða sameining við önnur samlög (meta consortia) 
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Ef þau gögn sem eru til um Landsaðganginn eru skoðuð og saga hans 
borin saman við líkan Shachaf um lífshlaup samlaga má segja að líkanið lýsi 
þróun hans afar vel. Miðað við líkanið er Landsaðgangurinn snemma á 
þróunarskeiði. Frumstig og bernska eru að baki og hann hefur náð að þróast 
í skipulagsheild. Líklegt er að Landsaðgangurinn verði næstu árin á þróunar-
skeiði en færist síðan smám saman á næsta skeið í líkani Shachaf, sem hún 
kallar þroskaskeið, nema að hann sundrist eða að stórkostlegar breytingar 
verði í umhverfi hans.  

Rannsóknin var tilviksrannsókn og í henni voru notaðar eigindlegar 
rannsóknaraðferðir þar sem reynt var að nálgast viðfangsefnið út frá 
sjónarhóli þátttakenda. Annars vegar var um að ræða greiningu á gögnum frá 
Landsaðganginum og um hann, og hins vegar greining á viðtölum við 
innkaupanefndina. Nokkrir áhrifaþættir voru dregnir fram og hér á eftir 
verður fjallað stuttlega um hvern þeirra. 

Niðurstöður 

Umhverfi 
Ekki er hægt að sjá neitt í umhverfinu sem beinlínis ógnar Landsaðganginum. 
Helstu erfiðleikar tengjast útgáfumarkaðinum og fjármögnun. Það eru sömu 
vandamál og við er að etja erlendis og hluti af þróun á þessu sviði. Hags-
munaaðilar, sem eru útgefendur, seljendur, höfundar, bókasöfn og notendur 
hafa fullan hug á að leysa þau úrlausnarefni sem þarf til að skapa sátt á 
markaðinum.  

Menntamálaráðuneytið tekur þátt í fjármögnun Landsaðgangsins en deilt 
er um hversu stór hlutur þess á að vera. Hugmyndin kom fyrst frá bókasafns- 
og upplýsingafræðingum og hefur tengst samskiptaneti þeirra og bókasöfnin 
greiða fyrir stærsta hluta efnisins. Það er því mikilvægt að halda verkefninu 
innan þeirra raða þannig að það fái fullan stuðning. Ekki er um að ræða 
samkeppni við önnur samlög í landinu enda er efni þeirra mun sérhæfðara en 
meginhluti þess efnis sem er í Landsaðganginum.  

Rekstur Landsaðgangsins er í samræmi við stefnu ríkisstjórnarinnar um 
upplýsingasamfélagið (Forsætisráðuneytið, 2004) og hefur notið góðs af 
þeirri umræðu og áhuga sem verið hefur í þeim málaflokki. Notkun eykst ár 
frá ári. Fyrri árangur bendir til áframhalds en jafnframt ríkir nokkur óvissa 
um framhaldið. Landsaðgangurinn fer nú í gegnum umbreytingaskeið og því 
sóknarfæri að þróa hann enn frekar. 
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Uppbygging og skipulag 
Gert ráð fyrir að á þróunarskeiði taki skipulagsheildir á sig skýrt form. 
Dagleg störf og stefnumótun eru aðgreind og skipulag og samskipti verða 
formlegri. Upphafsfólk eða frumkvöðlar eiga oft erfitt með að gefa eftir en 
lausnin er meiri valddreifing og að skipta um fólk í stjórnunarstöðum. 
Landsaðgangurinn er hins vegar mjög lítil eining en skiptingin í starfsmenn 
og innkaupanefnd er merki um aðgreiningu starfa og stefnumótunar.  

Þegar skipulagsheildir vaxa er lögð áhersla á upplýsingasöfnun og 
greiningu til að framleiða betri vöru. Nauðsynlegt er að nýta þá reynslu sem 
komin er við endurskoðun starfseminnar. Skilgreina þarf betur umboð 
innkaupanefndarinnar og etv. skipa í hana fólk sem hefur mikla fjárhagslega 
ábyrgð. Ræða þarf hugmyndir um sérstaka skrifstofu, stýrihópa eða nánari 
aðgreiningu Landsaðgangsins. 

Fjármögnun 
Fjármálin hafa verið helsta vandamál Landsaðgangsins frá upphafi. Þeim sem 
taka ákvarðanir um innkaup finnst erfitt að skuldbinda aðra til að greiða fyrir 
þau og telja sig ekki hafa nægilegt umboð. Margir forstöðumenn bókasafna, 
sérstaklega minni safna hafa ekki sjálfstæðan fjárhag og þurfa því samþykki 
sinna yfirmanna fyrir greiðslunum. Það er ekki gefið að þeir sjái þörf sinnar 
stofnunar eða starfsmanna fyrir Landsaðganginn og sumir bókasafns-
fræðingar veigra sér við að fara fram á greiðslur. Ekki er þó alltaf um stórar 
upphæðir að ræða. 

Greiðslurnar fara eftir sérstöku greiðslulíkani og innheimtan hefur verið 
erfið. Margir líta svo á að verið sé að færa úr einum vasa í annan. Skilgreina 
þurfi betur hvaða grunnupplýsingum almenningur eigi að hafa aðgang að og 
að ríkið eigi að greiða fyrir þær miðlægt. Grunnupplýsingarnar séu samgæði 
og Ísland eigi að ganga á undan með góðu fordæmi, sem upplýsingasamfélag, 
og veita þegnum sínum aðgang að þeim, rétt eins og bókasafnsþjónustu, 
skólagöngu eða heilsugæslu. Þetta sé spurning um opinbera stefnumörkun og 
tækifæri til að viðurkenna grunnþarfir. 

Innri átök á þróunarskeiði kristallast í fjármálunum og greiðslunum. Með 
líkaninu er reynt að ná betri sátt og að einfalda málin en nauðsynlegt er að 
þróa það áfram. Á þróunarskeiði er gerð krafa um nákvæmara bókhald og að 
hver eining beri sig. Bókhald Landsaðgangsins er hluti af bókhaldi Lands-
bókasafnsins en eðlilegt er að greina þar á milli. 

Skipulagsheildir á þróunarskeiði reka oft áróður fyrir mikilvægi sínu og 
reyna að ná samkomulagi við stjórnvöld í því skyni að bæta umhverfi sitt. 
Reynt hefur verið að fá ráðuneytið til að taka meiri þátt í greiðslum og 
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ráðuneytið sjálft hefur reynt að hafa áhrif á sínar undirstofnanir. En það 
hefur verið yfirlýst stefna ráðuneytisins frá upphafi að verkefnið yrði að vera 
borgað af bókasöfnum, stofnunum og atvinnulífi. Shachaf (2003) bendir á að 
samlagið leiti eftir skuldbindingu meðlimanna á þróunarskeiði. Talsverð 
umræða hefur verið um að bókasöfnin geri samninga um að taka þátt í 
Landsaðganginum til að tryggja greiðslurnar og reksturinn næstu árin. 

Skortur á ábyrgð getur komið fram á þróunarskeiði og líta má á ummæli 
um að ráðuneytið eigi að greiða fyrir og reka Landsaðganginn sem skort á 
ábyrgð. Rafrænt efni er eins og hvert annað efni sem keypt er á bókasöfnum 
og því ættu ekki að gilda neinar aðrar reglur um kaup á því. Allar aðstæður í 
kringum kaup á rafrænu efni eru hins vegar erfiðar og búið er að rjúfa tengsl 
notenda, safns og safnkosts með fjaraðgangi. Á móti koma rök um að 
grunnupplýsingar séu samgæði og hluti af rannsóknarumhverfi þjóðarinnar 
og eigi að greiðast úr sameiginlegum sjóðum eins og áður segir. 

Ákvarðanataka 
Klíkumyndun getur komið til innan skipulagsheilda á þróunarskeiðinu og 
viðhorfið ,,við og þeir“ getur komið upp. Sterk tilhneiging er til að skipta á 
milli þeirra sem greiða fyrir gagnasöfnin og þeirra sem greiða fyrir tímaritin.  

Flestir fræðimenn telja að frumkvöðlar eigi oft erfitt með að gefa eftir og 
vilji halda öllu miðstýrðu þó að reynt sé til að skipta skipulagsheildinni í 
deildir. Einnig er rætt um að yfirstjórn eða stjórn sé að vasast í verkefnum 
sem starfsfólk eigi að sjá um. Hætta er á að of fáir taki ákvarðanir en smám 
saman verður upplýsingasöfnun, greining og umræður hluti af ákvarðana-
tökuferlinu. Engar áhættusamar ákvarðanir eru teknar. Breytingar eru gerðar í 
smáskrefum en ekki neinar grundvallarbreytingar og í tilviki Landsaðgangsins 
eru það fjármálin sem hamla því. 

Helsta vandamálið virðist vera að ákvarðanatakan er í spennitreyju vegna 
fjárskorts en verið er að kaupa fáar en dýrar vörur og erfitt er að breyta til. 
Lausn á því gæti verið að endurskoða algjörlega þau gögn sem keypt eru 
sameiginlega og gera það á grunni nýrrar stefnumótunar. Einnig gæti stjórn 
eða stýrinefnd sem hefði sterkara umboð en innkaupanefndin skipt þar máli. 
Með nýju greiðslulíkani koma inn nýir aðilar sem nota efni Landsaðgangsins 
mikið. Þeir hafa aðrar áherslur varðandi efnisval og taka þarf tillit til þeirra. 

Verkefni og þjónusta 
Í þessum hluta var fjallað sérstaklega um samningagerð, vefsíðuna, viðmót 
og leitarsíður og námskeið. 
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Samningagerð: 
Nauðsynlegt að þeir sem nýta gögnin og eru í bestu sambandi við notendur 
komi að samningunum. Þetta er sérhæft verkefni og þess þarf að gæta að 
ákveðinn hópur fái þjálfun og reynslu. Aðalatriðið er að sátt sé um fram-
kvæmdina og að þekkingin sé ekki bundin við örfáa einstaklinga. Einnig er 
mikilvægt að upplýsingar um gerð samninga séu skráðar og tiltækar fyrir þá 
sem á eftir koma og til að koma í veg fyrir tortryggni. 
 
Vefsíðan: 
Svo virðist sem upplýsingagjöf til hagsmunaaðila eða bókasafnanna sjálfra 
mætti vera betri og ástæða er til að nýta vefsíðuna betur. Því markvissari sem 
upplýsingagjöfin er, því meiri líkur eru á stöðugleika og ánægju þeirra sem 
taka þátt í greiðslunum. Innkaupanefndin og þeir starfsmenn Landsbóka-
safns sem koma að verkefninu hafa aðgang að innri vef þar sem geymdar eru 
ýmsar upplýsingar en ekki má gleyma öllum þeim sem greiða fyrir efnið. Því 
meiri og skipulagðari upplýsingar sem eru á vefnum því betra tæki er hann til 
að miðla. 
 
Viðmót og leitarsíður – tengingar: 
Skipulagsheildir á þróunarskeiði bjóða gjarnan upp á aukna þjónustu og 
einnig er varan aðlöguð kröfum markaðarins. Shachaf (2003) telur bætta 
starfsemi og aukna þjónustu vera einkenni skeiðsins. Notendur vilja sem 
auðveldastan aðgang þannig að tengingar milli gagnagrunna og samhæfðar 
leitarvélar er verkefni sem Landsaðgangurinn ætti að einbeita sér að. Sam-
hæfð leitarvél og tímaritalisti er dæmi um aukna þjónustu til að einfalda leið 
notandans að upplýsingunum. 
 
Námskeið: 
Námskeiðin eru leið til þess að auka notkun á því efni sem Lands-
aðgangurinn býður upp á og gera það eðlilegan þátt í lærdómsferli og 
þekkingaröflun þjóðarinnar. Hér er sóknarfæri í því skyni að auka notkun og 
upplýsingalæsi, þannig að hinn almenni notandi verði öruggari í að leita í 
gagnagrunnunum og að notfæra sér rafrænar upplýsingar. Því meiri sem 
þekking og færni almennings er, því skilvirkari verður notkunin og meira fæst 
fyrir þá fjármuni sem settir eru í verkefnið. Á vef hvar.is eru gagnlegar 
leiðbeiningar um notkun á gagnasöfnum en jafnframt væri hægt að setja upp 
markvissa kennslu- og kynningaráætlun unna af sérfræðingum í gerð 
kennsluefnis. Inn í það mætti flétta fræðslu um gæði gagna á netinu. 

Ef almennt er rætt um verkefni og þjónustu þá getur lítill tími gefist til að 
sinna viðskiptavinum á þróunarskeiðinu. Það sem skortir á þjónustu af hálfu 
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Landsaðgangsins má e.t.v. skrifast á að takmörk eru fyrir hvað starfsmenn í 
tveim stöðugildum geta afkastað og jafnframt er það ábending um að 
forgangsraða verkefnum. Stækkun og útvíkkun starfsemi á sér yfirleitt stað á 
þróunarskeiði auk þess að nýmæli eru tekin upp og tilhneiging er til þess að 
farið sé út í fleiri framleiðslugreinar, sem í tilviki Landsaðgangsins væri 
aðgengi að fleiri gagnagrunnum eða tímaritum. Áhrif viðskiptavina aukast og 
notendur Landsaðgangsins gera kröfur um að fá áfram þau gögn sem þar eru 
og nokkur stór bókasöfn gera kröfur um efni sem hentar þeim betur. Skortur 
á fjármagni veldur því að ekki er hægt að sinna þessum óskum.  

Verkaskipting, samhæfing og upplýsingagjöf 
Glundroði getur komið upp innan skipulagsheilda á þróunarskeiði og 
ósamræmis getur gætt í starfseminni og greinilegt er að þeir sem koma að 
Landsaðganginum eru ekki alltaf að ganga í takt. Eins og áður hefur komið 
fram eru ákvarðanir á þróunarskeiði oft teknar á grunni tölfræði og 
greiningar og lögð er áhersla á upplýsingasöfnun og upplýsingamiðlun. 
Skilgreina þarf betur hvaða upplýsingar hagsmunaaðilar Landsaðgangsins 
þurfa og eiga að fá. Til þess að fólk vilji taka þátt og greiða fyrir Landsað-
ganginn þarf það að hafa góðar upplýsingar í höndunum. Leita þarf leiða til 
að bæta upplýsingagjöf og ef Landsaðgangurinn eða Landsbókasafn geta ekki 
unnið þá vinnu þarf að skoða hvort ástæða sé til að kaupa hana. 

Stefna og framtíðarsýn 
Flestir fræðimenn eru sammála um að markmið og framtíðarsýn geti orðið 
óljós á þróunarskeiðinu. Þegar starfsemin verður fjölbreyttari og áhrifa um-
hverfisins tekur að gæta verður ekki sama stefnufesta og í upphafi og því þarf 
að skerpa á henni. Skipulagsheildin þarf að gera upp við sig hvert eigi að 
stefna. Í brennidepli eru hins vegar skilvirkni og árangur. 

Shachaf telur einkenni á samlögum á þróunarskeiði að árangur á fyrri 
stigum bendi til áframhalds en samt ríki óvissa um framhaldið. Í ljósi þess er 
skynsamlegt að í samvinnu við menntamálaráðuneytið verði farið í stefnu-
mótunarvinnu um framtíð Landsaðgangsins. Hvert á hann að stefna, hvaða 
efni á að kaupa í landsaðgangi og hvað á að fara í sérsamlög. Stefnumótunin 
þarf jafnframt að vera í takt við upplýsingastefnu ríkisstjórnarinnar og 
vísinda- og tæknistefnu. 

Enginn viðmælandi nefndi beinlínis breytingar á hlutverki Landsað-
gangsins. Sérfræðingar eru sammála um að samlög muni þróast áfram. Því 
meiri ávinningur við innkaupin, því betra. Því er spáð að bókasöfn og samlög 
geti valið betur það efni sem þau vilja kaupa en þurfi ekki að kaupa pakka af 
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efni eins og nú er. Hér þarf að greina hvað eru grunnþarfir fyrir alla 
landsmenn og hvað eigi að fara í sérsamlög. 

Larry Greiner (1998) telur að í hverju skeiði lífshlaupsins komi tímabil 
sem einkennist af stöðugleika og jöfnum vexti en síðan verði umbylting og 
breyting. Niðurstaða breytinganna ákvarðar hvort skipulagsheildin færist á 
næsta skeið. Landsaðgangurinn er að ganga í gegnum slíkt umbrotatímabil. 
Óánægjan með greiðsluskiptinguna varð til þess að hún var endurskoðuð og 
nýir aðilar koma til með að taka þátt í greiðslunum en gera jafnframt kröfur 
um breytt efnisval. Umboð innkaupanefndarinnar hefur verið dregið í efa og 
krafa um samninga eða skuldbindingu um þátttöku kemur upp. Ef farsællega 
tekst að vinna úr þessum ágreiningsmálum, þá má vera að það fleyti 
Landsaðgangnum yfir á næsta lífsskeið. 

Niðurstöðurnar eru vísbendingar um viðhorf þeirra sem tóku þátt í 
rannsókninni og vonandi hjálpar þessi umfjöllun til við að endurvekja þann 
eldmóð og áhuga sem varð til þess að Landsaðgangnum var komið á fót. Það 
er von mín að niðurstöðurnar nýtist við stefnumótunarvinnu í framtíðinni. 
Þær miða allar að því að Landsaðgangurinn nái að komast á næsta stig, 
þroskastigið og verði heilsteyptari skipulagsheild með skýrari stefnu og 
markvissari framkvæmd, en það er einmitt í takt við þær kenningar sem hér 
hefur verið fjallað um. 
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Mikilvægi þjálfunar og fræðslu við 
innleiðingu RSSK 

Jóhanna Gunnlaugsdóttir 

 
Þjálfun og fræðsla er mikilvæg við innleiðingu nýrra og breyttra vinnubragða 
í skipulagsheildum. Með hnitmiðaðri og skilvirkri kennslu öðlast starfsfólk 
það sjálfstraust sem því er nauðsynlegt til þess að geta starfað í breyttu 
umhverfi og notað þá nýju tækni sem innleiða skal. 

Rafræn skjalastjórnarkerfi (RSSK – Electronic Records Management Systems, 
ERMS) eru hönnuð til þess að stýra skjalahaldi og varðveita skjöl allan 
líftíma þeirra. Innleiðing slíkra kerfa hefur aukist hin síðari ár. Þjálfun og 
fræðsla við innleiðingu á RSSK felur annars vegar í sér almenna fræðslu í 
skjalastjórn og hins vegar fullnægjandi kennslu á hugbúnaðinn sjálfan. 
Niðurstöður fjölmargra rannsókna um notkun upplýsingakerfa1 staðfesta 
mikilvægi þess að kenna notendum á hugbúnaðinn og hina mismunandi 
möguleika hans. Þjálfun og fræðsla er einn þriggja þátta sem helst skipta máli 
varðandi vel heppnaða innleiðingu upplýsingakerfa. Hinir þættirnir tveir eru 
stuðningur æðstu stjórnenda og þátttaka notenda í verkefninu á innleiðingar-
tíma. Fjallað var um þá þætti í fyrri útgáfum ritraðar þessarar (Jóhanna 
Gunnlaugsdóttir, 2005; Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2006b). Rannsóknar-
niðurstöður sýna ennfremur að séu þættirnir þrír ekki fyrir hendi mistekst 
innleiðingin.  

Rannsókn var framkvæmd um innleiðingu og notkun RSSK í íslenskum 
skipulagsheildum. Hér verður aðallega greint frá einum afmörkuðum þætti 
innleiðingarinnar, mikilvægi þjálfunar og fræðslu, en jafnframt vísað til hinna 
þáttanna, eftir því sem við á, einkum í töflum og myndum. Ekki er komið 
inn á raunverulega notkun starfsfólk á RSSK, hvernig og hvaða þættir 
kerfisins eru notaðir, en rannsóknina í heild má skoða í útgefinni doktors-
ritgerð (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2006a). 

                                                 
1  Fremur fáar rannsóknir eru til um innleiðingu þeirrar tegundar upplýsingakerfa sem hér 

um ræðir, RSSK. Því reyndist nauðsynlegt að styðjast einnig við rannsóknir sem hafa verið 
gerðar á annars konar upplýsingakerfum. 



94 Bókasafns- og upplýsingafræði Jóhanna Gunnlaugsdóttir 

  

Í upphafi greinar þessarar er rannsóknum annarra varðandi innleiðingu 
upplýsingakerfa, einkum m.t.t. þjálfunar og fræðslu, gerð skil. Því næst er 
fjallað stuttlega um aðferðafræðina sem notuð var við gerð rannsóknarinnar. 
Þá eru tilgreind þau þemu sem fram komu og fræðslu- og þjálfunarfyrir-
komulagi lýst í skipulagsheildunum sem þátt töku í rannsókninni. Að lokum 
eru birtar umræður og samantekt á niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Innleiðing RSSK, þjálfun og fræðsla einfalda breytingarferlið 

Þjálfun og fræðsla stuðla að skilvirkri notkun starfsfólks á upplýsingakerfum. 
Einungis um 16% upplýsingatækniverkefna heppnast fullkomlega ef marka 
má kannanir Oxford-háskóla og Tölvusambands Bretlands (Craig, 2005). 
Rannsóknir sýna jafnframt að þjálfun skiptir sköpum við innleiðingu á nýjum 
upplýsingakerfum (Dennis, Pootheri og Natarajan, 1998; Fjermestad og 
Hiltz, winter 2000-2001). Það er ávísun á mistök ef hún er vanrækt og 
hunsuð og innleiðendur upplýsingakerfa fylgja vísvitandi afskiptaleysisstefnu 
í því sambandi (Markus og Benjamin, 2003). Starfsfólk þarf að þekkja 
möguleika hugbúnaðarins og kunna að nota hann. Sumir þjást af kvíða og 
óöryggi hafi þeir ekki vald á hugbúnaðinum og það kann að leiða til mistaka 
og glötunar upplýsinga (Thatcher og Perrewé, 2002). Fræðsla og þjálfun í 
notkun RSSK ætti ekki einungis að vera í höndum skjalastjóra. Mikilvægt er 
að skjalastjórar og starfsfólk tölvudeilda taki höndum saman varðandi 
kennsluna (Launchbaugh, 2004).  

Þegar nýr hugbúnaður er tekinn í notkun breytir það vinnubrögðum 
starfsfólks umtalsvert. Fái starfsfólk fræðslu um tilgang og notkun 
hugbúnaðarins er það líklegra til þess að skilja þær breytingar sem honum 
fylgja betur en ella. Það dregur ennfremur úr kvíða og óöryggi sem starfsfólk 
kann að hafa varðandi fyrirhugaðar breytingar (Hayes, 2002). Hér á eftir 
verður gerð grein fyrir rannsóknarhluta sem fjallar um þjálfun og fræðslu 
notenda RSSK. 

Rannsóknaraðferðir 

Tilgangur rannsóknarinnar var m.a. að kanna hvernig til hefði tekist með 
þjálfun og fræðslu starfsfólks í skipulagsheildum á Íslandi sem keypt höfðu 
RSSK og hvort og þá á hvern þátt fræðsla og kennsluaðferðir hefðu áhrif á 
notkunina. Markmiðið var að öðlast þekkingu á því (1) hvort og þá hvers 
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konar fræðslu starfsfólk fengi um skjalastjórn almennt og (2) hvers konar 
þjálfun það hlyti varðandi notkun á hugbúnaðinum sjálfum.  

Eigindleg aðferðafræði var valin við gerð rannsóknarinnar. Hún hentar 
vel við athugun sem þessa á vinnustöðum. Rannsakandi fer á vettvang og 
tekur þátt í lífi og starfi í eðlilegu umhverfi fólks (Bogdan og Biklen, 2003; 
Gorman og Clayton, 1997). Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu september 
2001 til apríl 2005 og er þá átt við umræddan hluta rannsóknarinnar. Tvær 
mismunandi aðferðir voru notaðar. Tekin voru opin viðtöl við starfsfólk, 
það fengið til þess að ræða tiltekna þætti starfsins og skýra frá þeim eigin 
orðum (King, 1999). Þá voru gerðar þátttökuathuganir. Þær fólust m.a. í 
viðveru rannsakanda á umræðu- og fræðslufundum. Þar var fylgst gaum-
gævilega með því sem sagt var og gert án virkrar þátttöku (Hartley, 1999).  

Rannsóknin var gerð í átta skipulagsheildum sem keypt höfðu RSSK. 
Þeim má skipta í tvo hópa. Annars vegar náði rannsóknin til fjögurra 
skipulagsheilda, tveggja opinberra aðila og tveggja einkafyrirtækja sem 
rannsökuð voru ítarlega. Rætt var við nokkra starfsmenn sem höfðu sömu 
starfsheiti í hverri þeirra; átta stjórnendur, fjóra skjalastjóra, fjóra tölvunar-
fræðinga, átta sérfræðinga og tíu almenna starfsmenn. Talið var að þessir 
einstaklingar gætu gefið bestu upplýsingarnar varðandi fræðslu og þjálfun í 
RSSK. Hins vegar, til frekari staðfestingar, voru fjórar aðrar skipulagsheildir 
rannsakaðar, tvær opinberar og tvö einkafyrirtæki, þar sem einungis var rætt 
við lykilstarfsmann, skjalastjórann. Skjalastjórarnir þar, hæfir og reyndir 
fagmenn í skjalastjórn, gátu veitt gnótt upplýsinga sem staðfestu niður-
stöðurnar í hinum skipulagsheildunum fjórum sem rannsakaðar voru ítarlega. 
Loks var rætt við sex lykilstarfsmenn, ráðgjafa hjá sex mismunandi 
hugbúnaðarfyrirtækjum. Fjögur þeirra seldu RSSK sem hér um ræðir en tvö 
þeirra annars konar upplýsingakerfi. Ráðgjafarnir gátu veitt mikilvægar 
upplýsingar um ástandið hjá fjölmörgum viðskiptavinum sem studdu við 
niðurstöður hinna hópanna tveggja. Heildarfjöldi viðmælenda var því 44 
einstaklingar. Talið var að þríþætt nálgun sem þessi leiddi til áreiðanlegri 
niðurstaðna (Denzin og Lincoln, 1994; Janesick, 1994).  

Skipulagsheildirnar átta teljast fremur stórar á íslenskan mælikvarða með 
150 til 300 starfsmenn á skrifstofum. Í hverri skipulagsheild starfaði einnig 
fjöldi starfsfólks sem vann önnur störf en skrifstofustörf. Skipulagsheildirnar 
tilheyrðu mismunandi geirum atvinnulífsins. Talið var að innleiðing RSSK 
þeirra á meðal hefði gengið misjafnlega vel fyrir sig en ástand og ástæður 
hvað það varðaði voru þó ekki kunnar. Leitast var við að velja RSSK, 
skipulagsheildir og viðmælendur sem markvissast í samræmi við þætti þá sem 
athugaðir voru og markmið rannsóknarinnar (Morse, 1994). Skipulags-



96 Bókasafns- og upplýsingafræði Jóhanna Gunnlaugsdóttir 

  

heildum, viðmælendum og kerfum voru gefin dulnefni til þess að fyrirbyggja 
rekjanleika og tryggja trúnað. 

Þau RSSK, sem hér um ræðir, eru lausnir í hópvinnkerfum og fullnægja 
helstu kröfum sem gerðar eru til vandaðrar skjalastjórnar (DoD 5015.2-STD, 
2002; DoD 5015.2-STD, 2003; STRÍ, 2005a; STRÍ, 2005b). Alþjóðlegu 
skjalastjórnarsamtökin skilgreina rafræna skjalastjórn sem stjórn á rafrænum 
skjölum, svo og skjölum í öðru formi, sem vistuð eru í rafrænu upplýsinga-
kerfi. Upplýsingakerfin þurfa að samanstanda af vél- og hugbúnaði sem 
samræmist kröfum og vinnureglum í skjalastjórn (ARMA International, 
2004). Kerfin fjögur uppfylla kröfur þessar séu þau notuð á réttan hátt.  

Við gerð rannsóknarinnar var notuð eigindleg aðferðafræði, sem fyrr 
segir, en farið var að tilmælum Silverman (2005) þar sem tækifæri gafst en 
hann ráðleggur rannsakendum, sem nota eigindlega aðferðafræði, að nota 
töflur og mælieiningar ávallt þegar eigindleg rannsóknargögn leyfa slíka 
framsetningu og túlkun. Nú verður gerð grein fyrir þjálfum og fræðslu 
varðandi RSSK í skipulagsheildunum sem þátt tóku í rannsókninni.  

Þjálfun og fræðsla í skipulagsheildunum 

Fræðsla, þjálfunaraðferðir og fyrirkomulag kennslu voru þau atriði sem oftast 
voru nefnd við gagnaöflun. Tveir þriðju vettvangsnótna vörðuðu þessi atriði. 
Tvö þemu komu í ljós varðandi almenna kennslu í skjalastjórn: (1) Mikilvægi 
leiðsagnar varðandi lagaleg atriði um aðgang að upplýsingum og öryggi þeirra 
og (2) mikilvægi þess að gera starfsfólki ljóst að skilvirk skjalastjórn væri til 
hagsbóta fyrir vinnustaðinn og auðveldaði dagleg störf starfsmanna. 

Átta mismunandi þemu eða skoðanir komu fram í sambandi við aðferðir 
við kennslu á hugbúnaðinn sjálfan: (1) Hópnámskeið við upphaf inn-
leiðingar, (2) einstaklingsbundin kennsla í kjölfar hópnámskeiðs, (3) flokkun 
starfsfólks m.t.t. stöðu/starfsheitis, áhuga eða færni þar sem því væri kennt í 
litlum hópum, (4) lausn sem fælist í því að starfsmaður gæti hringt til sölu-
aðila eða leiðbeinanda innanhúss og spurst fyrir um tiltekna möguleika eða 
eiginleika hugbúnaðarins, (5) aðstoð í formi tölvupóstssamskipta einkum 
hefði starfsmaður stutta spurningu um sérhæfða og fremur einfalda aðgerð, 
(6) eftirfylgni- og endurmenntunarnámskeið þar sem starfsfólk hittist til þess 
að bera saman bækur sínar undir leiðsögn kennara, (7) vilji starfsfólk til þess 
að deila með sér þekkingu og hjálpast að við að leysa vandamál sem upp 
kæmu og (8) samband við tölvudeild, viðhorf tölvudeildar til hugbúnaðarins 
og vilji starfsfólks tölvudeildar til þess að taka þátt í þjálfuninni. 
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Allir viðmælendur, sem tjáðu sig um almenna fræðslu í skjalastjórn, voru 
sammála um að slík fræðsla væri þýðingarmikil og töldu að skilningur 
starfsfólks á mikilvægi skjalastjórnar auðveldaði innleiðingu RSSK. Þess 
háttar fræðsla var ekki í boði hjá skipulagsheildunum tveimur með lægsta 
notendahlutfall starfsmanna, sem ætlað var að nota hugbúnaðinn2, þ.e. í 
Borgarfyrirtæki og Framleiðslufyrirtæki eins og sjá má í töflu 1. 

Allir starfsmenn skipulagsheildanna átta svo og ráðgjafar hugbúnaðar-
fyrirtækjanna töldu að góð og vel skipulögð þjálfun í notkun á RSSK væri 
lykilatriði varðandi vel heppnaða innleiðingu. Þeir töldu að halda þyrfti góð 
námskeið fyrir starfsfólkið í tiltölulega stórum hópum við upphaf inn-
leiðingar. Það var alls staðar gert nema hjá Fjármálafyrirtæki og Félagsmála-
þjónustu. Þær skipulagsheildir buðu upp á námskeið í upphafi en aðeins fyrir 
tiltölulega fáa og sérvalda starfsmenn, þá sem áttu að byrja að nota 
hugbúnaðinn. Þar var kosið að fara hægt af stað og innleiða RSSK einungis í 
einni deild í einu. Vert er að skjóta því hér inn að það gaf góða raun einkum 
m.t.t. árangursins hjá Fjármálafyrirtæki. Viðmælendur töldu miklu máli skipta 
að starfsfólk hæfi vinnu við hugbúnaðinn strax að námskeiði loknu. Þeir 
nefndu nauðsyn þess að það fengi leiðsögn um leið og það strandaði, hjá 
leiðbeinanda sem þekkti hugbúnaðinn út og inn og alla möguleika hans. 
Starfsfólki fannst það einstaklega þreytandi og tímafrekt að glíma sjálft við 
lausn vandamála sem upp komu, án utanaðkomandi hjálpar. 

Viðmælendur voru sammála um að hópnámskeiðin væru gagnleg en 
dygðu ekki ein og sér. Einstaklingsbundin kennsla þyrfti að fylgja í kjölfarið, 
annað hvort á vinnustöð viðkomandi eða með því að leysa vandamál með 
símatölum eða tölvupóstssamskiptum. Einungis tvær skipulagsheildanna van-
ræktu einstaklingsbundna kennslu, Borgarfyrirtæki og Framleiðslufyrirtæki.  

Viðmælendur nefndu einnig að það skilaði sér oft vel að skipta starfsfólki 
upp í minni hópa m.t.t. færni, áhuga og stöðu. Símenntun eldri starfsmanna 
var talin jafnmikilvæg og þjálfun nýrra starfsmanna. Innleiðingin virðist hafa 
gengið best fyrir sig á þeim stöðum þar sem allar hinar mismunandi kennslu-
aðferðir voru notaðar, þ.e. í Fjármálafyrirtæki og Matvælafyrirtæki. Slakasta 
uppskeran var hjá þeim skipulagsheildum sem buðu einungis upp á fjölmenn 
hópnámskeið en vanræktu að fylgja þjálfuninni eftir með viðbótarkennsluað-
ferðum. Vitnisburðinn má sjá í töflu 1. 

                                                 
2  Hjá skipulagsheildunum var skilgreint hvaða starfsmönnum var ætlað að nota 

hugbúnaðinn. Yfirleitt var það stór hluti skrifstofufólksins en þó ekki allir. Aftur á móti 
var það oftast svo hjá skipulagsheildunum að litlum hluta annarra starfsmanna en 
skifstofufólki var ætlað að nota hann.  
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Fram kom að samskipti og samvinna skjalastjóra og notenda við 
tölvudeildir skipulagsheildanna þyrfti að vera góð til þess að innleiðingin 
heppnaðist. Skjalastjórarnir voru þeir sem einkum tjáðu sig varðandi þetta. 
Stuðningur tölvudeilda í Ríkisfyrirtæki og Byggingarfyrirtæki var ekki nægjan-
legur til þess að byrja með en lagaðist augljóslega með breyttu starfsmanna-
haldi í Ríkisfyrirtæki og með ráðningu nýs yfirmanns í tölvudeild Byggingar-
fyrirtækis. Hins vegar, þar sem stuðningur frá tölvudeildum hafði verið 
nægjanlegur frá byrjun, í Fjármálafyrirtæki og í Matvælafyrirtæki, var hlutfall 
notenda, sem ætlast var til að notaði hugbúnaðinn, hæst eða 90% og 80% 
eins og sýnt er í töflu 1.  

Umræður og samantekt 

Niðurstöður rannsóknarinnar styðja að það sem mestu máli skiptir varðandi 
innleiðinguna séu þrír þættir. Nánar var fjallað um tvo þætti,stuðning 
stjórnenda og þátttöku notenda í verkefninu í fyrri heftum ritraðarinnar eins 
og fyrr greinir. Hér hefur einkum verið fallað um þriðja þáttinn, fræðslu og 
þjálfun við innleiðingu RSSK.  

Það er stjórnunarlegt verkefni að stuðla að samvinnu starfsfólks, hvetja 
það til dáða, sjá til þess að það fái nauðsynlega þjálfun og fræðslu, hafa það 
með í ráðum, hrósa því og umbuna fyrir vel unnin störf. Komast má að því 
hversu vel tókst til um þessi atriði í skipulagsheildunum átta hvað varðar 
RSSK þegar hinir mismunandi þættir eru skoðaðir í heild. Samkvæmt 
Gestalt-nálguninni var ekki fullnægjandi að skoða einstaka þætti eina og sér. 
Skoða þurfti dæmið í heild og tengsl þáttanna (Maier, 1973). Best tókst til í 
þeim tilvikum þar sem (1) stuðningur æðstu stjórnenda var til staðar og 
virkur, (2) þátttaka notenda í verkefninu var ekta og (3) fræðsla og þjálfun, 
bæði almenn fræðsla í skjalastjórn og kennsla á hugbúnaðinn, var nægjanleg 
og hnitmiðuð. Niðurstöður þessar eru sýndar í töflu 1. 
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Jákvæð tengsl eru á milli fjölda já-svara ílagsþáttanna þriggja (liðir 1, 2 og 
3) og hlutfalls notenda miðað við ætlaða notkun (liður 4). Því fleiri já-svör 
þeim mun hærra var notendahlutfallið. Útkoman var best hjá Fjármála-
fyrirtæki. Þar voru 11 jákvæð tilvik. Þar var ennfremur hæsta notenda-
hlutfallið. Sterk tengsl voru á milli jákvæðra ílagsþátta og hlutfalls notenda 
sem ætlað var að nota RSSK.  

Skilpulagsheildin sem hafði hæsta hlutfall notenda, 90%, og hæsta raðgildi 
var Fjármálafyrirtæki. Sú niðurstaða er tilkomin vegna fullnægjandi stuðnings 
æðstu stjórnenda, þátttöku notenda, sérstaklega skjalastjórans í kerfisskil-
greiningunni, vali á kerfi og síðari aðlögun þess og yfirgripsmikilli þjálfun 
sem stóð starfsmönnum til boða. Skipulagsheildin sem var númer tvö í 
röðinni, með hlutfall notenda 80%, var Matvælafyrirtæki. Hún skar sig úr 
hvað varðaði notkun stjórnendanna sjálfra á kerfinu. Þar notuði einungis 
70% stjórnenda kerfið sem leiddi til þess að hlutfall notenda fyrir fyrirtækið í 
heild féll. Eftir höfðinu dansa limirnir sem kemur heim og saman við skrif 
um áhrif forystumanna (Barnard, 1968; Geneen, 1984; Maister, 2001). Sú 
staðreynd að skjalastjórinn tók ekki þátt í vali á kerfinu í Matvælafyrirtæki 
virðist ekki hafa haft nein áhrif enda fullnægði hugbúnaðurinn kerfis-
lýsingunni og notendur tóku þátt í síðari þróun og aðlögun kerfisins. Hinar 
skipulagsheildirnar viku í ýmsum atriðum frá árangursríkasta innleiðingar-
ferlinu sem skýrir lægra hlutfall notenda og lægra raðgildi. Ekki kemur á óvart 
að hlutfall notenda í tveimur skipulagsheildanna, þar sem innleiðingin 
mistókst nánast algerlega, var 15% og 25%. Þær vanræktu næstum allar 
leiðbeiningar um innleiðingarferlið. Sú leið virðist þess vegna vera uppskrift 
að mistökum.  

Í þátttökuathugun, sem var fundur sjö einstaklinga, ráðgjafa/tölvu-
kennara, hjá einu hugbúnaðarfyrirtækjanna, þ.e. Tölvufyrirtæki, snérust 
umræðurnar um innleiðingu á RSSK í íslenskum skipulagsheildum. Ekki var 
rætt sérstaklega um einhverja skipulagsheildanna átta sem tóku þátt í 
rannsókninni heldur fremur um innleiðingu slíkra kerfa í skipulagsheildum 
almennt. Niðurstaðan á fundinum var sú að flestum skipulagsheildum miðaði 
ekki rétt hvað innleiðingarferli viðvék. Slíkt ástand er ekki einungis að finna á 
Íslandi, heldur virðist lélegur árangur einnig vera algengur í öðrum löndum 
(Brittain, 1992; Ryan, 2005). Skoðun fundarmanna var sú að oft mistækist 
innleiðingin og ástæðurnar væru: (1) Skortur á stuðningi stjórnenda, (2) að 
almenna fræðslu um skjalastjórn vantaði, (3) að skilvirk þjálfun í kerfinu væri 
ekki fyrir hendi og (4) andstaða væri gegn breytingum í skipulagsheildunum 
og ekki væri unnið samkvæmt leiðbeiningum í breytingarstjórnun. 
Fundarmenn voru ennfremur sammála um að árangurinn yrði allur á betri 
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veginn væri staðið að innleiðingunni á réttan og skilvirkan hátt. Niðurstöður 
rannsóknar þessarar styðja við skoðanir fundarmanna. Á orsaka- og 
afleiðingarriti, mynd 1, má sjá yfirlit yfir þá þætti sem stuðluðu að því að 
innleiðing RSSK mistókst. Ritið er byggt á greiningu umræða sem fram fóru 
á fundinum í Tölvufyrirtæki. 

 
Almenna fræðslu um skjalastjórn 

vantar
Skortur er á stuðningi 

stjórnenda

Skilvirk þjálfun í kerfinu er 
ekki fyrir hendi

Andstaða er gegn 
breytingum

Innleiðingin mistekst

Starfsfólk er ekki 
upplýst um að allir 
hagnast á endanum

Starfsfólki eru ekki 
kynntar lagalegar 

kröfur

Eftirlit er 
vanrækt

Starfsfólk fær 
ekki hvatningu

Ekki er 
umbunað fyrir 

skilvirka notkun

Stjórnendur 
finna ekki til 

ábyrgðar

Kostnaður við þjálfun

Kennsluaðferðir

Kostnaður 
talinn of mikill

Þjálfun fengin utan frá 
er talin kosta meira

Fjárfestingin er 
vanmetin

Hópnámskeið ein og sér 
duga ekki

Einstaklingsbundin 
kennsla er of takmörkuð

Ekki er litið til þess að 
mismunandi notendur 

þurfa mismunandi þjálfun

Innhringiþjónusta er of 
sjaldan þegin

Léleg mæting er á 
eftirfylgninámskeið

Ekki er horft til 
mismunandi tölvu-

þekkingar starfsfólks

Mynd 1. Orsaka- og afleiðingarrit sem sýnir hvers vegna innleiðingin 
mistekst 

Lokaorð 

Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir mikilvægi þjálfunar og fræðslu við 
innleiðingu á RSSK svo og rannsóknarhluta þess efnis í íslenskum 
skipulagsheildum. Rannsóknarhlutinn tilheyrir stærri rannsókn og vísað var 
til annarra hluta rannsóknarinnar þar sem það var talið æskilegt. Innleiðingar-
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þættina þrjá; stuðning stjórnenda, þátttöku notenda í verkefninu og þjálfun 
og fræðslu ber að skoða sem heild, allir þættirnir þrír þurfa að vera til staðar 
ef vel á að takast til með innleiðinguna. 

Þegar innleiðingin var metin var hlutfall notkunar viðmiðið. Í ljós kom að 
því hærra sem notkunarhlutfallið var þeim mun hærri reyndist fjöldi jákvæðra 
innleiðingaratvika. Í einni skipulagsheildinni, Fjármálafyrirtæki, komu þau öll 
jákvætt út og þar gekk innleiðingin best fyrir sig og þar var hugbúnaðurinn 
mest notaður. Í einni þeirra, Framleiðslufyrirtæki, komu þau öll neikvætt út, 
með einni undantekningu. Þar mistókst innleiðingin og þar var kerfið mjög 
lítið notað. Í fimm hinna komu þemun þrjú ýmist jákvætt eða neikvætt út. 
Fylgni var á milli skilvirkrar innleiðingar kerfanna og hversu útbreidd notkun 
þeirra var.  

Niðurstöðurnar hafa hagnýtt gildi fyrir stjórnendur fyrirtækja á Íslandi 
sem vilja innleiða eða endurinnleiða RSSK á vinnustað. Fræðilegt framlag 
rannsóknarinnar er að hún varpar ljósi á hverjir eru mikilvægustu ílagsþættir 
innleiðingarinnar til áhrifa á árangur hennar. Þótt rannsóknin hafi verið 
framkvæmd á Íslandi getur hún einnig haft gildi fyrir meðalstórar skipulags-
heildir í Vestur-Evrópu, Norður-Ameríku og Ástralíu þar sem fyrirtækja-
menning með tilliti til starfa, samvinnu, samkeppni og stjórnunarstíls er ekki 
svo frábrugðin í þessum heimshlutum. Rannsóknin getur einnig skapað 
grundvöll til frekari rannsókna. 
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Career opportunities in libraries, 
information centres, and at RM 1989 and 

2001 

Stefanía Júlíusdóttir 

 
The main aim of the project presented here is to gather information on 
changes in career opportunities and working conditions of library staff in 
Iceland in 1989 and 2001.  

In 1989, the only available information on manpower in libraries and 
information centres in Iceland was in their or their parent institutions’ annual 
reports, and the annual report of grammar school libraries, published by the 
Director of Public and School Libraries at the Ministry of Education, Science 
and Culture (Ministry of Education, Science and Culture, 2004; Ministry of 
Education, Science and Culture. 2003a; Ministry of Education, Science and 
Culture, 2003b). Furthermore, the total sum of man-years in libraries, 
museums, and related institutions has been available in the Icelandic historical 
statistics, since 1963 (Jónsson and Magnússon, 1997; Statistics Iceland, 2007).  

By 2001, important developments had taken place. In addition to legal 
and demographic changes, a change in the medium for disseminating know-
ledge and information facilitated widespread access of library staff as well as 
end-users to e-material. E-access had evolved from being local, and only to 
bibliographic information in library catalogues and bibliographic databases, 
to direct access to published items in full-text online databases. The field of 
records management (RM) had gained importance and staff seemed to move 
easily between the LIS-area and RM. These developments heralded changes 
in career opportunities, work environment, and nature of work worth 
investigating. They called for a change in the project in 2001, then, it had to 
include RM, in order to get an overview of career opportunities in this area.  
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Aims and scope  

Among the aims of the 1989-survey was getting information on: 
1. Size, and kind of the manpower, with regard to education, age, and 

gender of staff-members 
2. Number of man-years in libraries and information centres 
3. Division of work between the various educational groups of staff 

(Stefanía Júlíusdóttir, 1994). 
 

In 2001, the aim was to: 
1. Detect changes in the manpower issues above 
2. Gather information on changes in the 

a. content and nature of work,  
b. working environment 
c. career opportunities of staff, in the area under study. 
 

According to Moore, “The most successful workforce studies have been 
those which have been concerned with the whole library, archives and 
information workforce within a single country. …” (Moore, 1986, p. 23-24). 
On that assumption, the studies cover libraries, information centres, and in 
2001 also RM. In 1989, RM was starting as a specialisation in Iceland, with 
only a few positions in the country (Stefanía Júlíusdóttir, 1997). The archival 
sector has traditionally employed staff with somewhat different education 
and experience from that of LIS-staff, with very little mobility between the 
LIS and archival sectors. As such, it was, excluded both times, although there 
are a few cases of public libraries taking care of municipal archives and of 
LIS-graduates being in charge of municipal archives.  

The study area is stratified, with such a small number of units in some of 
the strata that a sample study was ruled out. Another possibility would have 
been a study limited to the biggest employers. It might have captured most 
of the relevant quantitative information, but not the diversity of staff-
members and their working conditions. As the relatively small number of 
units to be surveyed facilitated the undertaking of a universal survey, I 
decided to carry out such a survey, both times, although lacking precise 
knowledge of the size and kind of the universe.  

In libraries and information centres, the survey coverage was universal in 
the sense that it included units, known to be operational in the country at the 
time of the surveys and all that should according to law offer library and 
information services. They were: all libraries on the Ministry of Education, 



Career opportunities in libraries 109 

  

Science and Culture mailing list for public libraries, other public libraries, 
The National Library, all primary schools, grammar schools, universities, and 
known special libraries (Lög um Landsbókasafn Íslands nr. 38/1969 and nr. 
71/1994; Lög um Háskóla Íslands nr. 84/1970; Lög um grunnskóla nr. 
63/1974 and nr. 66/1995; Lög um almenningsbókasöfn nr. 50/1976 and nr. 
36/1997; Lög um framhaldsskóla nr. 57/1988 and nr. 80/1996). As a rule, 
offering library and information services within other institutions was not 
stipulated by law. The situation was not fully known in any of these areas. 

Moreover, chosen organisations and businesses with an obvious need for 
good library and information services were included. They were the 
ministries, the media: television stations, newspapers, and in the 1989-survey 
twenty of the one hundred largest companies in Iceland, according to a 
special issue of the journal Frjáls verslun (Frjáls verslun, 1988, p. 18-64). In 
2001, these organisations counted 123, they were chosen in the same way 
and included partly with the purpose of gathering information on career 
possibilities in RM (Frjáls verslun, 2001). Amongst them are some 10 
municipal headquarters and some sub-institutions of the ministries. In RM 
the aim of a universal study is harder to gain, it might even be impossible. 
There the aim was to cover most major areas featured by the special issue of 
Frjáls verslun 2001, ignoring different needs for records manager’s positions in 
different areas. Thus, some more important systematic RM programmes may 
have been left out, while some of the one’s included are of a lesser 
importance.  

In 1994, The National Library of Iceland and the Library of the 
University of Iceland merged to form the National and University Library of 
Iceland (NULI) (Lög um Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn nr. 71/ 
1994).  

Method 

Moore developed the method used for libraries, archives, and information 
services. It consists of a model for calculating recruitment and training 
requirements for staff in the short term. Ten closed questions collect 
quantitative information, while six open ones collect qualitative data (Moore, 
1986). Reported here are some of the quantitative results. In order to get 
comparable data from the surveys, the same questionnaire was used both 
times, with questions on RM staff added in 2001. 
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Adaptations to the Icelandic situation 

The questionnaire is translated into Icelandic, and points added to the 
questions on percentage of positions, held by staff-members in each 
educational group. Counting only number of staff would not have been 
truthful, as some held only a fraction of a position. Neither would it have 
been truthful to count only number of positions, thereby missing the great 
number of individuals involved in library and information services.  

Two questions were added to get information on the age and gender 
structure of the workforce.  

Question on the situation of those not offering the services under study, 
although obliged to do so by law or having obvious need for them were 
added in front of the main questionnaire, on a separate sheet, to collect 
information on whether such services were planned soon and if recipients 
possessed library collections.  

Execution and response rates 

The pilot survey took place in the summer of 1989. In 2001, there was a 
change in the first part of the questionnaire, which was so small as not to call 
for another pilot survey.  

The procedure was the same both times. Mailing lists for public libraries, 
primary and grammar schools, and universities from the Ministry of 
Education, Science, and Culture were used All listed there were included in 
the surveys. The questionnaires were on paper, sent by regular mail in 
October. Responses were received well into the following year. The follow 
up, however, was different.  

In 1989, a reminder letter was sent with a second paper copy of the 
questionnaire. The 2001 follow up was done by a phone call, the second 
questionnaire copy, sent as an e-mail attachment, and responses accepted 
over the phone, which increased participation. This change affects response 
rates of the surveys, but to a lesser degree comparability of their findings, as 
the data collected is mostly quantitative. 

When information was not attainable directly , other sources were used if 
possible. Both times annual reports of public and school libraries delivered 
to the Ministry of Education, Science and Culture and key informants. Dr. 
Sigrún Klara Hannesdóttir kindly granted access to replies to her survey on 
primary school libraries in Iceland 1989-1990 (Sigrún Klara Hannesdóttir, 



Career opportunities in libraries 111 

  

1994). These sources might give information on number of staff, and 
sometimes gender and age as well as number of positions, but were often 
missing aspects, necessary for some of the calculations in Moore’s model. 

Outside information on other services than public and school libraries 
was unavailable.  
In 1989, 665 questionnaires were mailed and 316 responses received, giving a 
response rate of 47.5%. However only 246 (41.3%) are usable for 
calculations with Moore’s model, because 70 of the respondents did not 
operate a library (Moore, 1986). Information on 152 units was, gathered 
from other sources, thus there was some information on 78.7%. 

In 2001, 593 questionnaires were mailed and 368 responses received, 
giving a response rate of 62%. Five respondents had discontinued operation 
and 75 never offered the services under study, hence 288 (56%) were usable 
for calculations with Moore’s model. Information on 78 units came from 
other sources, thus there was information on 71.3% usable for analysis.  

Treatment of data 

A decision was, taken in 1989 to count a response from a multi-function unit 
as one response. Counting them separately would have skewed results 
making there seem to be more service units than there are. They are counted 
with the first service in the order: public, primary school, grammar school, 
national, university, and special libraries, and in 2001 RM and records centres 
were added, before the category “other services”. The first named types were 
the most numerous and considered the most important workplaces for LIS-
graduates in 1989. Counting amalgamated services with the first to appear, in 
the order above, skews results and makes the types appearing earler seem to 
be more numerous and having larger workforce than they do in comparison 
with the types appearing later.  

In 2001, LIS-graduates with some specialisation in RM are counted as 
LIS-graduates, as in most cases their primary education was the LIS-degree. 

No allowances were made for incomplete responses. Responses lacking 
information on positions were, for example included in calculations of 
positions per staff member, on the suspicion that in most such cases staff-
members only held fraction of a position. 
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Findings 

The findings reported here are the ones illustrating changes in the size and 
kind of the manpower according to education and service type; geographic 
distribution; gender and age; and in the structure of the library system. 

Size and kind of manpower 
The number of staff-members increases by 290 (43.7%) in all service types 
except primary and grammar schools from 1989 to 2001. Positions increase 
in all service types by 309.95 (92.7%). Thus, staff-members are more 
numerous and on the average each one has more work in 2001 than in 1989, 
bearing in mind, that replies lacking the amount of positions may have been 
more common in 1989 than 2001. See tables 1 and 2.  

In 1989, public, primary and grammar school libraries employed over 
80% of staff-members who held over 75% of positions. By 2001, NULI and 
the service types appearing after it in the order above employed 41.2% of 
staff, holding 45.9% of positions. Their share had increased by over 20% 
while that of those appearing above them had decreased by around 20%. 

Considering only university educated staff-members, in 1989 the 
stronghold of LIS-graduates were public, grammar school, university, and 
special libraries, while those with another university education held the 
majority of positions in the National Library. By 2001, LIS-graduates had 
lost some ground in public and special libraries to those with another 
university education while they had gained in primary and grammar school 
libraries, the university libraries, and the National and university libraries 
combined.  

In 1989, Teachers College graduates held the majority of positions in 
primary schools, their number seems to have diminished in 2001, as the 
college had been upgraded to a university, and its graduates count as staff 
with another university education. 
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Geographic distribution 
In 1989, 46.7% of paid staff holding 36.5% of positions worked outside of 
the capital region, while around 43% of the inhabitants resided there. The 
capital region is defined here as the capital and its neighbouring 
municipalities in accordance with the definition of the Statistical Bureau of 
Iceland (Jónsson, Magnússon, 1997). Whereas, in 2001 26.6% of paid staff 
holding 20.37% of positions worked outside of the capital region, and 
around 38% of the inhabitants resided there (Statice, 2007). Outside of the 
capital region, the number of staff-members has decreased by 56 (18.1%) 
while the number of positions only increased slightly or by 8.92 (7.3%).  

The greatest increases have been in staff-members of special libraries and 
RM, in the capital region, by 165 (47.7%) staff-members and 112.51 (37.4%) 
positions. Whereas, outside of the capital region the number of staff-
members in these service types has increased by 6 staff-members and 6.2 
positions.  

Gender 
In 1989, there was gender information for 90.6%, 531 (77%) females, and 
157 (23%) males. In 2001, there was information for 98.7%, females were 
86.4% and males 13.6%. 

Age 
Information on the age of staff was solicited in periods of ten years. In 1989, 
it was available for 86.8%. Around 60% were over forty. In 2001, 
information was available for 97.6%, around 67% were over forty.  

Structural changes 
As apparent from tables 3 and 4 there have been considerable structural 
changes in the units of study. In 1989, most units were pure, in the sense that 
they served one function, i.e. as a public or a special library. By 2001, around 
a third were amalgamations of different service types.  

In 2001, I found it necessary to analyse the data with regard to units 
served by another. Some of them have a local staff member, while others rely 
on visits from the service provider. Some are combinations of more service 
units, such as a public and a primary school library. In 2001, there were 
examples of electronic provision over the Internet of the services supplied 
by another. 
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Table 3. Number and kind of  services 1989 
 Pure Another Two Another Three Four Total 
1989  serves units serves units units units 
Service type 
Public library 132 NA 29 NA 2  163 
Primary school 110 NA 7 NA   117 
Grammar school 27  10 NA   37 
National Library 1      1 
University 2  3    5 
Special  40   6    46 
Sum 312  55  2  369 

 

Table 4. Number and kind of  services 2001 
 Pure Another Two Another Three Four Total 
2001  serves units serves units units units 
Service type 
Public libraries 60 7 91  6 5 1 157 
Primary school 125 12  4    129 
Grammar school 26 1 3    29 
National Library 0  1    1 
University 5  2  1  8 
Special libraries 34 2 42 2 2 1 79 
Records man. 35  5    40 
Records centres 1      1 
Other 2      2 
Sum 288  148  8  2 446 

Discussion 

Library amalgamations cause great structural changes in the library system. 
This requires staff with wider knowledge and experience, both in matters of 
LIS and client services. Working at RM is mainly concerned with records and 
unpublished material, while work in libraries is mainly concerned with 
published material. This brings on changes in the nature of work. While 
technical work and solutions, can be acquired, ready made for published 
material, staff-members have to develop or adapt their own for management 
of records. There is also a difference in the services. The records manager 
mainly serves his co-workers while library staff, serve in many cases clients 
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from the outside often in larger numbers and with a wider array of needs and 
background than that of the fellow-workers in an organisation. 

The increase in number of staff-members (43.7%) and positions (92.7%) 
is larger than the increase in the population (12.9%) during this period. 
Indicating an increased importance of recorded knowledge and information, 
published and unpublished, linked to occupational changes of the nation. A 
proposition supported by an increase in publishing of grey literature, 
commercial publications abroad and applications for patents abroad (Stefanía 
Júlíusdóttir, 2006). Increases of staff and positions are largely in the capital 
region, outside of it the number of staff has decreased and the number of 
positions only increased slightly by 8.9 (7.3%). 

The decrease of staff-members in primary and grammar school libraries is 
probably partly due to numerous amalgamations of public and primary 
school libraries, because staff-members of libraries amalgamated with public 
libraries are counted as public library staff, and partly because of upgrading 
some grammar schools to university level during this period.  

At the turn of the 21st century, the advent of the e-medium is beginning 
to change the working environment and career opportunities of LIS-staff in 
a big way. It facilitates provision of direct online services to e-publications 
and thereby elimination of libraries. The study shows a few such examples. 
Abroad plans to that effect are already underway (Harder, 2006). 

By 2001, the number of females and older staff-members had increased 
proportionally from 1989. 

Conclusions 

Career opportunities increased, on the whole, although the number in some 
staff-groups in some service types decreased the number of positions 
increased. The emigration to records management has been important 
especially for LIS-graduates.  

Structural changes brought on partly by demographic and legal changes 
coupled with occupational changes of the nation and the advent of e-
dissemination of knowledge and information have changed the working 
environment and nature of work of LIS-staff making it more complex, 
knowledge intensive and needing continuous education. Already a handful of 
service units have been discontinued, because of the advent of e-
dissemination of publications. 
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Ölvunarakstur: Sjónarhorn brotamannsins 

Ágúst Mogensen 
Helgi Gunnlaugsson 

 
Ölvunarakstur er þekkt vandamál í flestum löndum (sjá t.d. The WHO 
European Charter on Alcohol, 1995) og margar rannsóknir hafa verið gerðar 
á tíðni ölvunarakstursbrota og bakgrunni þeirra sem aka ölvaðir. Samkvæmt 
afbrotatölfræði ríkislögreglustjórans (2006) voru að meðaltali 1.986 ökumenn 
teknir grunaðir um ölvunarakstur árin 2000-2005. Kannanir sem gerðar voru 
á Íslandi árin 1997-2000 (Ölvunarakstur á Íslandi) benda til að hin opinbera 
tölfræði sýni um 10% af vandanum. Í niðurstöðum könnunar sem gerð var 
árið 1998 kom fram að tæplega 13% aðspurðra höfðu ekið ölvaðir. Fram-
reiknað, miðað við hlutfall ökubærra íslendinga, eru það hartnær 25.000 
manns sem óku ölvaðir það ár. 

Tvær íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar meðal ungra ökumanna. Í 
annarri (Rannsóknir og greining, 2005) kom fram að 27% ökumanna á 
aldrinum 16-20 ára höfðu ekið ölvaðir. Í hinni, sem framkvæmd var meðal 
ökumanna á aldrinum 17-30 ára, kom fram að 25% höfðu ekið ölvaðir 
(Halldór F. Gylfason og félagar, 2004) 

Líkt og í öðrum löndum er mikil áhersla lögð á að fá íslenska ökumenn til 
þess að hætta að aka ölvaðir (Umferðaröryggisnefndin á Íslandi, 2002). Tíðni 
ölvunaraksturs er mjög há og afleidd slysatíðni nokkur. Þannig sýna 
rannsóknir árin 2005 og 2006 að helming banaslysa í umferðinni mátti rekja 
til ölvunaraksturs (Rannsóknarnefnd umferðarslysa, 2007). 

Rannsóknir hafa sýnt að allt að helmingur ökumanna sem eru teknir fyrir 
ölvunarakstur eigi við áfengisvandamál að stríða (Gjerde, 1988). Hinn 
dæmigerði ökumaður sem ekur ölvaður er ungur eða miðaldra karlmaður. 
Hann neytir mikils magns áfengis reglulega og á við áfengisvandamál að 
stríða (Milkman, 2000). Meginstefna í umræðum um lausnir á ölvunaraksturs-
vandamálinu er því nátengd umræðu um einstaklinga sem eiga við áfengis-
vandamál að stríða og lögð áhersla á úrræði eins og áfengismeðferð og 
áfengislása í bíla (Beirness, Simpson and Mayhew, 1998).  
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Þetta sjónarhorn á ölvunarakstursvandamálið er gagnlegt til að benda á 
þann hóp fólks sem líklegastur er til að aka undir áhrifum áfengis en svarar 
ekki fyllilega þeirri spurningu af hverju fólk ekur ölvað. Jafnframt leiðir þetta 
sjónarhorn af sér nokkuð einsleita umræðu þar sem ekki er litið til aðstæðu-
bundinna og félagslegra þátta sem kunna að hafa áhrif á ákvörðunartöku 
þeirra sem aka ölvaðir.  

Fólk ekur ekki alltaf undir áhrifum áfengis þó möguleikinn sé fyrir hendi 
og því er spurningin sú hvort einhverskonar val eða íhugun fari fram með 
tilliti til þess umhverfis sem áfengisneysla fer fram í. Í rannsókn sinni á 
ölvunarakstri skilgreindu Bornewasser og Glitsch (2000) ölvunarakstur sem 
hegðun af ásetningi (intentional act) sem væri ákveðin eftir því hvort 
einstaklingurinn teldi að það félagslega umhverfi sem hann er í telji ásættan-
legt að hann aki fullur eða ekki. Rannsókn þeirra leiddi í ljós að fólk tekur 
tillit til þessara félagslegu þátta, t.a.m. hver viðhorf vina og ættingja eru til 
ölvunaraksturs, hvað myndi gerast ef upp kæmist um athæfið o.s.frv. 

Fleiri rannsóknir hafa sýnt að viðmið og gildi í samfélaginu hafa áhrif á 
hegðun fólks. Óformlegt félagslegt taumhald, s.s. viðhorf vina, kunningja og 
ættingja, eru ekki síður mikilvægur þáttur en hið formlega félagslega taum-
hald, lög og löggæsla. (Grasmick, Bursik og Arneklev, 1993; Tibbets, 1997; 
Piquero og Paternoster, 1998). Áfengisneysla fer fram í ákveðnu félagslegu 
umhverfi hverju sinni og verður að taka tillit til þess þegar ákvörðunartöku-
ferlið er rannsakað.  

Sá galli er á þeim rannsóknum sem beinst hafa að ákvörðunartöku og 
umhverfi ölvaðra ökumanna að þær byggja allar á gögnum sem safnað er 
nokkru eða löngu eftir að ökumenn óku ölvaðir og í sumum þeirra voru 
viðmælendur beðnir um að ímynda sér þeir væru ölvaðir og síðan beðnir að 
svara spurningum um hvernig þeir myndu hegða sér undir tilteknum 
kringumstæðum. Ímyndaðar aðstæður endurspegla hugsanlega ekki raun-
veruleikann nema að ákveðnu marki. 

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar sem hér er kynnt er að ganga 
skrefinu lengra og reyna að endurspegla sjónarhorn brotamannsins, hins 
ölvaða ökumanns, betur en áður hefur verið gert. Við rannsóknina var höfð 
að leiðarljósi aðferðafræði Wright og Decker (1994; 1997) sem fylgdu eftir 
virkum þjófum við iðju sína og tóku við þá viðtöl. Líkt og í rannsóknum 
Wright og Decker er hugmyndin sú að mikilvægar upplýsingar um afbrot 
fáist ef rætt er við virka brotamenn skömmu eftir að þeir hafa framið 
afbrotin. Því var rætt við viðmælendur á lögreglustöð skömmu eftir að þeir 
voru teknir ölvaðir, og voru þeir undir áhrifum áfengis þegar viðtölin fóru 
fram. Hér á eftir fer lýsing á framkvæmd rannsóknarinnar og umræða um 
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samspil ölvunaraksturs, félagslegra og aðstæðubundinna þátta með tilvísun í 
hluta viðtalanna sem voru tekin. 

Viðtöl við ölvaða ökumenn 

Gagnasöfnun rannsóknarinnar fór fram á tímabilinu 25. apríl 2003 til 26. 
október 2003 eða í 6 mánuði. Viðtölin fóru fram eftir miðnætti, aðfararnótt 
laugardags og sunnudags á þessu tímabili, flest milli klukkan 4 og 6 að 
morgni. Alls voru 40 viðmælendur reiðubúnir til þátttöku í rannsókninni en 8 
báðust undan og svarhlutfall því 81,3%. Svo hátt svarhlutfall er ásættanlegt 
og kom á óvart þar sem um viðkvæmt umræðuefni er að ræða. Viðtölin fóru 
fram á lögreglustöðinni á Selfossi (32), lögreglustöðinni í Reykjavík og hjá 
læknamiðstöðinni í Kópavogi þar sem komið er með ölvaða ökumenn til 
blóðprufu (8).  

Því verður ekki haldið fram að viðtölin endurspegli ölvunarakstur 
almennt á Íslandi. Viðtölin veita hins vegar innsýn í ástæður ölvunaraksturs 
sem fer fram á sumrin um helgar í dreifbýli og að einhverju leiti þann 
ölvunarakstur sem fer fram um helgar á höfuðborgarsvæðinu. 

Leyfi til rannsóknarinnar voru fengin hjá Persónuvernd og yfirmönnum 
þeirra stofnana þar sem viðtölin voru tekin. Milligöngu um viðtölin höfðu 
lögregluþjónar sem handtóku þá sem grunaðir voru um ölvunarakstur og 
hitti rannsakandi því ekki viðmælendur né sá ef þeir höfðu ekki áhuga á 
þátttöku í rannsókninni. Öllum þátttakendum var heitinn fullur trúnaður og 
þeim tjáð að einungis yrði vísað í innihald viðtalanna undir dulnefni. Hjá 
þeim sem rætt var við um leyfi fyrir rannsókninni kom fram að svo lengi sem 
þátttakendur veittu upplýst samþykki fyrir þátttöku, settu þeir sig ekki á móti 
henni.  

Við hönnun rannsóknarsniðsins var þeirri spurningu velt upp hvort það 
væri ósiðlegt að biðja ölvað fólk um að taka þátt í rannsókn. Á því máli eru 
ýmsar hliðar en meginröksemdafærslan gegn framkvæmdinni hljóðar á þá 
leið að ölvaðir einstaklingar séu ekki ábyrgir gjörða sinna. Þeir munu jafnvel 
ekki muna eftir því að hafa talað við spyril, eða munu finnast þeir hafa verið 
plataðir þegar áfengisvíman rann af þeim. Í raunveruleikanum er það þó svo 
að ölvaðir einstaklingar eru ábyrgir gjörða sinna, t.d. afbrotum sem þeir 
fremja. Þó maður drekki áfengi er hann ekki sviptur sjálfræði eða fjárræði. 
Ölvun er almennt ekki talin til frádráttar á neinu sviði lífsins þó vissulega sé 
það svo að fólk megi ekki gera ýmsa hluti ölvað, t.d. stjórna farartækjum. Af 
þeim sökum tók rannsakandi þann pól í hæðina að framkvæma rannsóknina. 
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Hins vegar, ef sú staða kæmi upp að aðilar myndu hringja í lögregluna eða 
rannsakanda og óska eftir því að viðtalinu yrði eytt, þá hefði orðið við þeirri 
ósk. Það kom þó ekki til.  

Önnur spurning er sú hvort eitthvað sé að marka ölvaða einstaklinga. Á 
það ber að líta að ölvaður ökumaður tekur ákvörðun um að aka ölvaður 
undir áhrifum áfengis. Allt eins má spyrja hvað er að marka útskýringar fólks 
þegar áfengisvíman er runnin af því. Færa má rök fyrir því að ölvaður 
einstaklingur sé betur fallinn til þess að skýra frá ákvörðunum sem hann tók 
ölvaður samanborið við þegar hann er allsgáður.  

Við gagnasöfnun var beitt eigindlegum rannsóknaraðferðum í formi 
viðtala. Miklu máli skipti að fá ítarlegar upplýsingar og lýsingu á atburða-
rásinni sem leiddi til þess að ökumaður ók ölvaður. Ekki var notast við 
upptökutæki í rannsókninni þar sem forpróf (10 viðtöl) leiddu í ljós að við-
mælendur sögðu oft meira þegar viðtali var lokið og búið að slökkva á upp-
tökutækinu.  

Augljóslega fylgja því ókostir að nota ekki upptökutæki því það er 
ómögulegt að skrifa af nákvæmni allt sem kemur fram í viðtali. En upptöku-
tækinu fylgir sú hætta að viðmælendur tjái sig ekki um viðkvæm málefni og 
það rýri gildi rannsóknarinnar. Meta þarf í viðtölum eftir efni þeirra hvort 
nota eigi upptökutæki eður ei (Spradley, 1979). Til mótvægis var spurninga-
listinn í styttra lagi og miðað við að í heild tæki viðtal ekki lengri tíma en 15-
20 mínútur. Meðallengd viðtala í rannsókninni var 15 mínútur. Lengsta 
viðtalið var 45 mínútur en það stysta 5 mínútur. 

Spurningalistinn var þannig upp byggður að fyrst komu 6 spurningar um 
bakgrunn viðkomandi; Kyn, fæðingarár, menntun, atvinna, hjúskaparstaða, 
fyrri ölvunarakstur, en meginefni hans var þó það ölvunarakstursbrot sem 
þátttakandi hafði framið. Fyrst voru viðmælendur beðnir um að lýsa almennt 
hvað þeir voru að gera um kvöldið/nóttina, með hverjum þeir voru, hvaða 
staði þeir heimsóttu og ástæðu fyrir áfengisneyslu. Þar á eftir komu 
spurningar sem fjölluðu um nauðsyn fyrir viðkomandi að taka bifreiðina og 
aka ölvaður, hvort viðkomandi gerði sér grein fyrir því að hann væri ölvaður 
og hvort viðkomandi velti fyrir sér möguleika þess að lenda í slysi. Þá var 
spurt um afleiðingar þess að vera tekinn af lögreglu eða eitthvað af þeim 
neikvæðu afleiðingum sem hlotist geta af ölvunarakstri. 

Þeim viðtölum sem tekin voru á lögreglustöðinni á Selfossi lauk með því 
að viðmælendur yfirgáfu lögreglustöðina á eigin vegum en viðtölum sem 
tekin voru á læknamiðstöðinni í Kópavogi og á lögreglustöðinni í Reykjavík 
lauk þannig að spyrill ók viðmælendum heim. Í samtölum á leið heim fengust 
auka upplýsingar um viðkomandi og gafst tími til að spyrja nánar um atburði 
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kvöldsins. Sá tími sem tók að aka viðmælendum heim var ekki skráður í 
lengd viðtals en það ber þó að taka fram að vegna þessa fyrirkomulags 
bættust 20-40 mínútum við sum viðtölin. Þá notaði spyrill tækifærið og 
sannreyndi það sem kom fram í viðtölunum. Nokkrum sinnum kom fyrir að 
viðmælendur féllu á þessu trúverðugleikaprófi. Sem dæmi má nefna að einn 
viðmælandi sagðist í viðtali aldrei hafa ekið undir áhrifum áfengis. Þegar 
spyrill hafði ekið þessum viðmælanda heim var það fyrsta sem viðmælandinn 
gerði að ná í aukalykla af bifreiðinni og hugðist aka á brott. Þetta vakti að 
sjálfsögðu efasemdir hjá spyrli um sannleiksgildi fyrri svara þessa við-
mælanda. 

Í nokkur skipti til viðbótar kom upp óþægileg staða þegar aðilar undir 
áhrifum fíkniefna voru til svara. Í einu tilviki vegna ofbeldis sem viðmælandi 
gerði sig líklegan til að beita en í hinu vegna nokkurs magns fíkniefna sem 
viðmælandi handlék meðan viðtalið fór fram. Engin raunveruleg hætta 
skapaðist meðan á viðtölum stóð enda stóð viðmælendum ekki ógn af spyrli, 
þeir vissu að það sem þeir sögðu í viðtölum væri ekki hægt að nota gegn 
þeim. Fyrir hvert viðtal tók spyrill skýrt fram að fullum trúnaði yrði heitið við 
viðmælendur og ekkert sem þeir segðu yrði notað gegn þeim við málsmeð-
ferð ölvunarakstursbrotsins sem lögreglan rannsakaði.  

Samspil ölvunaraksturs, félagslegra og aðstæðubundinna 
þátta 

Rannsóknir hafa sýnt að óformlegt félagslegt taumhald, viðhorf vina, 
kunningja og fjölskyldu gagnvart ölvunarakstri, sé jafn mikilvægur varnaðar-
þáttur og hið félagslega taumhald laganna (Grasmick o.fl, 1993; Tibbets, 
1997; Piquero og Paternoster, 1998).  

Allir viðmælendur rannsóknarinnar voru með öðrum að neyta áfengis og 
skemmta sér kvöldið sem þeir voru teknir fyrir ölvunarakstur, 30 voru að 
skemmta sér með vinum sínum, 5 með ættingjum og 5 voru í blönduðum 
hópi. Hjá mörgum ökumönnum var atburðarásin sem leiddi til ölvunar-
aksturs óreiðukennd. Ófyrirséð atvik komu upp meðan fólk var að skemmta 
sér. Algengt var að fólk lenti í rifrildi og deilum sem ollu því að það ók ölvað 
eða lét glepjast af fortölum vina sem þurftu að komast milli staða. 

Aðspurðir um hvort ættingjar eða vinir hefðu reynt að hafa áhrif á 
ákvörðun um ölvunarakstur voru það helst ættingjar sem skiptu sér af 
ölvunarakstri, en þeir ökumenn sem voru að skemmta sér með vinum sínum 
upplifðu frekar þrýsting í hina áttina. Vinirnir hvöttu ökumann frekar til að 
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aka, sáu það sem lausn á vandamáli að fá far heim eða á annan stað sem 
þurfti að fara á.  

 
Ég reyndi að segja vini mínum að ég væri ekki í ástandi til að keyra. Þá bað hann 
mig um að fá bílinn minn lánaðan og þá sagðist ég frekar myndi keyra sjálfur. 
Vinur minn þurfti endilega að fara heim til kærustu sinnar en hún var edrú heima 
en ekki með bílpróf. Við vorum 3 í bílnum, einn með okkur sem er ekki með 
bílpróf. Við ætluðum bara að skutla honum til kærustunnar og fara svo aftur í 
partíið 
 
Þá kom fyrir að vinir gáfu ökumanni vín meðan hann var að keyra. Einn 

slíkur ökumaður bar við að „maður vildi nú ekki valda vinunum von-
brigðum“. 

Víða þekkist að ungir ökumenn eru hvattir til þess að velja einn úr 
hópnum til þess að vera ökumaður þegar hópurinn fer út að skemmta sér. 
Hugmyndin er þá sú að viðkomandi ökumenn neyti ekki áfengis og séu í 
ástandi til að aka félögunum milli staða og heim eftir að skemmtuninni lýkur. 
Í Bandaríkjunum eru þessir ökumenn nefndir designated drivers (Ross, 1992). 
Ekkert íslenskt orð er til yfir þetta fyrirkomulag, þó þekkist að einhver sé 
bílstjóri. 

Í fimm viðtölum kom fram að þeir sem voru teknir fyrir ölvunarakstur 
áttu að vera bílstjórar en rösuðu um ráð fram og hófu áfengisneyslu á ein-
hverju stigi. Dæmi voru um að bílstjórinn hæfi áfengisneyslu snemma kvölds, 
á leiðinni í partíið, hann hóf neyslu í partíinu eða á dansleiknum sem farið 
var á. Bílstjórarnir gátu ekki gefið neina eðlilega skýringu á þessu, þetta bara 
gerðist. 

 
Ég ætlaði ekkert að drekka í kvöld. Við vorum þrír saman á tjaldsvæðinu en 
ákváðum að fara á Rauða kaffið. Það voru engar stelpur á Rauða kaffinu þannig 
að við ákváðum að kíkja yfir á HM kaffi. Ég var ekkert að drekka á tjaldsvæðinu 
en fékk mér bjór á Rauða kaffinu, man ekki hvað marga. Ég hef ekki hugmynd 
um af hverju ég fór að drekka, spáði ekki í það. 
 
Nash-Parker og Ann Rebun (1995) færa fyrir því rök að áfengi virki ekki 

alltaf þannig á fólk að það hagi sér eins og bestíur, fremji afbrot eða aki fullt. 
Þau telja að val fari fram, að fólk velji sér stað og stund eftir því í hvaða 
félagsskap það er í til að rasa út undir áhrifum áfengis. 

Einn viðmælandi lýsti ástæðum þess að hann ók ölvaður svo að hann hafi 
verið einn með vinafólki sínu en lent í rifrildi við þau og rokið af stað á 
bílnum. Hann sagði að hann hefði aldrei ekið ölvaður hefði konan hans verið 
með honum, en hún var erlendis umrætt skipti.  
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Þau dæmi sem best eru til þess fallin að útskýra hvers vegna mikilvægt er 
að útskýra ölvunarakstur í samhengi við aðstæðubundna og félagslega þætti 
eru þau dæmi þar sem fólk lendir í rifrildi eða deilum við annað fólk. Þessi 
atburðarás var mjög algeng, sérstaklega í viðtölum sem tekin voru á Selfossi 
þar sem margir eru teknir fyrir ölvunarakstur í kringum sumarbústaðina í 
Árnessýslu. Alls voru sjö viðmælendur af 40 sem lent höfðu í deilum og 
rokið burt í fússi á bílnum. Af þeim voru fjórir sem lentu í rifrildi við maka 
eða kærustu, tveir rifust við vini sína og einn við nágranna sinn. Kona á 
miðjum aldri lýsti því ágætlega hvernig kvöldstund sem átti að vera fjöl-
skylduskemmtun snérist upp í martröð. 

 
Ég var í sumarbústað með fjölskyldu og við vorum að grilla og hafa gaman. Við 
borðuðum mat, drukkum vín með matnum og vorum að horfa á 
kosningasjónvarpið. 
 
Síðar um kvöldið: 
 
Hann sagði síðan að ég elskaði sig ekki og ég sagði að hann elskaði mig ekki. Þá 
sagði hann bara að við yrðum að skilja og ég sagði fine, eat shit og ég fór. Ég 
rauk út í bíl, var búin að fá nóg. Hingað og ekki lengra. 
 
Ungur karlmaður var gestkomandi í sumarbústað með félögum sínum og 

allir höfðu hafið áfengisneyslu. Þá kom upp sú staða að húsráðendur vildu 
losna við þá félaga úr bústaðnum og fátt annað hægt að gera en að fara brott 
á bílnum eins og hann segir sjálfur. 

 
Við komum í sumarbústaðinn til að gista þar, frá Reykjavík. Eftir að við höfðum 
verið í bústaðnum í smá stund þá kallaði ein stelpan á vin minn í pottinum og 
hann kom síðan út og sagði „Helgi“ við skulum fara, þær vilja ekki hafa okkur 
hérna, segja að það sé ekki nóg pláss í bústaðnum, að það geti ekki allir gist þar 
og eitthvað svona rugl. Ég sagði þá að ég væri ekki í ökuhæfu ástandi en við 
fórum samt. Vinir mínir vildu fara út úr sumarbústaðarhverfinu en við ætluðum 
bara að gista í bílnum. Þegar lögreglan tók mig var bíllinn ekki í gangi en ég sat 
við stýrið. Ég ætlaði bara að aka smá spotta út úr sumarbústaðahverfinu þar sem 
að vinir mínir vildu ekki vera þar lengur, hin gáfu bara skít í okkur. 
 
Þessu dramatísku atvik sem lýst er að ofan voru, sem fyrr segir, nokkuð 

algeng hjá fólki sem var að skemmta sér í sumarbústöðum. Í viðtölum sem 
tekin voru á höfuðborgarsvæðinu var myndin öðruvísi. Enginn þeirra sem 
rætt var við þar hafði lent í deilum eða rifrildi heldur var um að ræða fólk 
sem var að koma sér heim eftir partí, matarboð eða fögnuð með 
vinnufélögum. Það vakti athygli að flestir voru einir á ferð og því var fátt um 
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svör þegar spurt var um áhrif annarra á ákvörðunartöku um að aka ölvaður. 
Fólk labbar eitt út af skemmtistöðum, kveður vini eða vinnufélaga eftir 
matarboð og þeir hvorki vita né velta því fyrir sér hvort viðkomandi er á bíl 
eða ekki. 

„Ég var í matarboði með vinum mínum, þetta var venjulegt borðhald, 
ekkert fyllerí“ sagði einn viðmælandi á höfuðborgarsvæðinu. Aðspurður um 
hvort vinir hans hefðu reynt að tala um fyrir honum að aka ekki á brott sagði 
hann að þeir hefðu ekki vitað hvort hann ætlaði að labba eða keyra heim. 

Annar var tekinn ölvaður eftir árshátíð á höfuðborgarsvæðinu. Hann 
sagðist hafa kvatt vinnufélagana og labbað út af skemmtistaðnum. 

Þeir sem labba einir útaf skemmtistað og láta sig hverfa út í nóttina sleppa 
auðveldlega við erfiðar spurningar um hvernig þeir ætla að koma sér heim. Í 
engu þessara tilvika voru maki eða ættingjar með. Þeir eru lausir við viðhorf 
annarra vegna þess að enginn veit hvað þeir eru að gera. Ef fólk kemst klakk-
laust á áfangastað er enginn skaði skeður og til efs að fólk álíti sig hafa verið 
að fremja brot. 

Umræða 

Í rannsóknum á ölvunarakstri hefur lítið tillit verið tekið til umhverfis sem 
áfengisneysla fer fram í en niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingu um 
að félagsskapur, umhverfi og aðstæðubundnir þættir spili stórt hlutverk hjá 
mörgum ökumönnum sem aka ölvaðir. Hjá mörgum var atburðarásin sem 
leiddi til ölvunaraksturs óreiðukennd. Ófyrirséð atvik koma upp meðan fólk 
er að skemmta sér. Fólk lendir í rifrildi og deilum sem valda því að það 
verður að komast burt, eða lætur glepjast af fortölum vina sem þurfa að 
komast milli staða. 

Hvernig er hægt að vinna með niðurstöður sem þessar? Hafa viðtals-
rannsóknir sem þessi einungis skemmtigildi eða er hægt að vinna eitthvað 
með þær? Hér verður velt upp nokkrum spurningum um ölvunarakstur sem 
m.a. eru afurð viðtalanna. 

Víða þekkist að ungt fólk er hvatt til þess að velja einn úr hópnum sem 
bílstjóra þegar farið er út að skemmta sér. Í viðtalsrannsókninni voru fimm 
bílstjórar, ungir ökumenn, sem duttu í það. Spyrja má hvort það sé sniðugt 
yfir höfuð að stinga upp á því að einhver sé bílstjóri. Freistingarnar fyrir 
bílstjórann eru miklar, allir félagarnir að drekka og bílstjórinn jafnvel byrjaður 
að drekka í bílnum á leið á áfangastað. Getur verið að um afleita hugmynd sé 
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að ræða og frekar eigi að hvetja ungt fólk til þess að nota almennings-
samgöngur, leigubíla eða tvo jafnfljóta til að koma sér á milli staða. 

Ef fylgt er þeirri meginhugmynd að lausnin á ölvunarakstri felist í því að 
ná til alkóhólista og koma þeim í meðferð er hætt við að nokkuð stór hópur 
fólks sem ekki á við áfengisvandamál að stríða en ekur samt ölvað, verði 
útundan í forvörnum. Það er til mikils að vinna að safna frekari upplýsingum 
um félagslega og aðstæðubundna þætti sem leiða til ölvunaraksturs. Haga má 
eftirliti lögreglu í samræmi við þessar upplýsingar, t.d. auka eftirlit markvisst 
með ölvunarakstri við sumardvalarstaði. Þá má auka umræðu meðal 
almennings og auka forvarnir t.d. um áfengisneyslu, rifrildi, deilur og hættuna 
sem því fylgir.  

Í höfuðborginni má velta því upp hvort hægt sé að vinna markvissara í 
forvörnum meðal fyrirtækja, t.d. í kringum árshátíðir og önnur samkvæmi? 
Gætu skipulagðar ferðir til og frá árshátíðum verið hluti af árshátíðarskipu-
lagi, eða jólahlaðborði. 

Frekari rannsókna er þörf á sviði ölvunaraksturs og ekki ber að líta svo á 
að viðtalsrannsóknin sem hér er greint frá renni stoðum undir þessar 
fullyrðingar. Hún vekur hins vegar upp rannsóknarspurningar sem vert er að 
kanna nánar. 
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Hjúskaparstaða sem áhættuþáttur 
augnsjúkdóms 

Ársæll Már Arnarsson 

 
Seinna stig ellihrörnunar í augnbotnum (late age-related maculopathy) er 
algengasta ástæða blindu á Íslandi (Jónasson og Thordarson, 1987; Jónasson 
o.fl., 2003) eins og annars staðar í hinum vestræna heimi (Klein, Klein og 
Linton, 1992; Mitchell, Smith, Attebo og Wang, 1995; Vingerling o.fl., 1996). 
Í íslensku blinduskránni voru 6% blindir vegna þessa sjúkdóms árið 1950, en 
á síðustu árum hefur sú tala hækkað upp í 54% (Guðleif Helgadóttir, Frið-
bert Jónasson, Haraldur Sigurðsson, Kristinn P. Magnússon og Einar 
Stefánsson, 2006). Algengi og fimm ára nýgengi sjúkdómsins eru afar háð 
aldri. Þannig er algengið 0,3% en fimm ára nýgengi ekki mælanlegt í aldurs-
hópnum 50-59 ára í þessu úrtaki. Sé hins vegar litið til þeirra sem eru 80 ára 
eða eldri, kemur í ljós að algengið er 30,8% og fimm ára nýgengið 5,9% 
(Jónasson o.fl., 2003 og 2005). Með hækkandi meðalaldri þjóðarinnar fjölgar 
þeim einstaklingum sem verða fyrir verulegri sjónskerðingu vegna þessa sjúk-
dóms. Miðað við mannfjöldaspár um tvöföldun í aldurshópnum eldri en 70 
ára á næstu 20-30 árum hefur verið reiknað út að um 2300 einstaklingar komi 
til með að hafa sjúkdóminn árið 2030 (Ólafur Már Björnsson og Bettina 
Kinge, 2005).  

Meinafræði ellihrörnunar í augnbotnum er langt frá því að vera fullskýrð, 
en svo virðist sem að öldrun litþekjunnar (pigment epithelium) sem þekur botn 
augnkúlunnar sé um að kenna. Með tímanum minnkar hæfni hennar til að 
losa burt úrgangsefni frá ljósnemunum og þau fara að safnast upp í hvítar 
eða gulleitar skellur milli litþekjunnar og sjónhimnunnar (retina) sem nefnast 
,,drúsen“. Auk þessa geta komið fram tilfærslur á litarefni í litþekjunni sem 
kallast ,,sorturek“. Það getur ýmist lýst sér í óeðlilega mikilli söfnun litarefnis 
á ákveðnu svæði (hyperpigmentation) eða of litlu litarefni (hypopigmention). 
Myndun drúsena og breytingar í litarefni einkenna svokallað fyrra stig elli-
hrörnunar í augnbotnum (early age-related maculopathy). Meðferðarmöguleikar á 
þessu fyrra stigi eru takmarkaðir en þó hafa rannsóknir sýnt fram á notagildi 
andoxunarefna (Guðleif Helgadóttir o.fl., 2006; Ólafur Már Björnsson og 
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Bettina Kinge, 2005). Þessar fyrra stigs breytingar eru áhættuþáttur fyrir 
seinna stigið sem felur í sér afgerandi og óafturkræfa sjónskerðingu (Klein, 
Klein, Jensen og Meuer, 1997; Klaver o.fl., 2001; Wang, Foran, Smith og 
Mitchell, 2003). Algengi fyrra stigs hrörnunar í þessu úrtaki var frá 8,9% í 
aldurshópnum 50-59 ára, upp í 37,1% þeirra sem voru 80 ára eða eldri 
(Jónasson o.fl., 2003). Fimm ára nýgengið var 14,8% í fyrrnefnda hópnum en 
náði helmingi þeirra sem voru 80 ára og eldri (Jónasson o.fl., 2005).  

Seinna stig ellihrörnunar getur tekið á sig tvö form: Þurr rýrnun (geographic 
atrophy) er hægfara dauði sjónhimnu á afmörkuðu svæði. Vot ellihrörnun 
(exudative AMD) lýsir sér í því að nýjar og veikburða æðar fara að myndast og 
þeim fylgja bjúgur og blæðingar. Sjónskerðing vegna votrar ellihrörnunar 
gengur jafnan hraðar fyrir sig en sú sem orsakast af þurri rýrnun. Auk stig-
vaxandi sjónskerðingar leiðir vota formið til aflögunar á sjón sem hægt er að 
meta með svokölluðu Amsler-korti. Það er rúðustrikað blað sem sjúklingur 
með vota hrörnun sér með bjöguðum og bylgjóttum línum (Ólafur Már 
Björnsson og Bettina Kinge, 2005). Þurra rýrnunin hefur sýnt sig vera mun 
algengari á Íslandi en vota formið, sem er þveröfugt við það sem gerist í 
öðrum löndum (Jónasson og Thordarson, 1987; Jónasson o.fl., 2003 og 
2005). Þurr rýrnun getur breyst yfir í vott form ellihrörnunar og öfugt 
(Guðleif Helgadóttir o.fl., 2006).  

Orsakir ellihrörnunar í augnbotnum eru ekki þekktar. Íslenskar rann-
sóknir hafa sýnt að aukna fylgni sjúkdómsins meðal tvíbura (Gottfreðsdóttir, 
Sverrisson, Musch og Stefánsson, 1999) og ákveðna lægni þurrar rýrnunar í 
ættum (Jónasson o.fl, 2003). Aldur er að sjálfsögðu sterkasti áhættuþáttur 
sjúkdómsins (Arnarsson o.fl., 2006) en ýmsar rannsóknir hafa einnig sýnt 
fram á fylgni við reykingar (Tomany o.fl., 2004). Í íslenskri rannsókn (Arnars-
son o.fl., 2006) komu fram þættir sem virtust hafa áhrif á fimm ára nýgengi 
fyrra stigs sjúkdómsins; áfengisnotkun, neysla trefjaríks grænmetis, kjöts og 
síldar.  

Enn sem komið er eru meðferðarmöguleikar takmarkaðir og við þurri 
ellihrörnun eru engir slíkir tiltækir. Meðferð við votri hrörnun hefur fremur 
snúist um að draga úr skemmdum en að lækna sjúkdóminn (Ólafur Már 
Björnsson og Bettina Kinge, 2005). 

Nokkrar rannsóknir hafa sýnt fram á að einstaklingar í sambúð lifa lengur 
og eru við betri heilsu en einhleypingar, fráskildir og ekkjur/ekklar (Gove 
1973, Joung o.fl., 1994, Verbrugge 1979). Markmið þessarar rannsóknar var 
að skoða hvort hjúskaparstaða hefði áhrif á framgang fyrra stigs elli-
hrörnunar í augnbotnum á tiltölulega stuttu tímabili. Ef svo reyndist vera var 
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hugmyndin að reyna að benda á hvaða þættir í heilsufari og lífsháttum fólks í 
mismunandi hjúskaparstöðu gætu skýrt áhrifin.  

 Efniviður og aðferðir 

Fyrri hluti rannsóknarinnar fór fram á Augndeild Landakotsspítala í sept-
ember og október árið 1996. Að fengnu samþykki Tölvunefndar og Siða-
nefndar var tekið slembiúrtak úr Þjóðskrá. Um var að ræða 1700 Reykvíkinga 
sem allir voru 50 ára eða eldri eða sem nam 6,4% af borgarbúum á þessum 
aldri. Af þeim reyndust 64 hafa látist og ekki náðist í 256 einstaklinga sem 
m.a. höfðu skipt um heimili án þess að tilkynna Þjóðskrá. Unnt var að ná til 
1379 einstaklinga og af þeim komu 1045 til skoðunar; 78,8% þeirra sem voru 
á aldrinum 50-79 ára en 51,3% þeirra sem voru eldri en 80 ára (tafla 1). Af 
þeim 334 einstaklingum sem haft var samband við en mættu ekki til skoð-
unar; voru 91 sem ekki mættu þrátt fyrir að hafa fengið úthlutaðan skoðunar-
tíma, 80 einstaklingar (allir yfir sjötugt) báru fyrir sig slæmu heilsufari og 55 
(allir undir sjötugu) kváðust of uppteknir til að taka þátt. Hinir 108 sem ekki 
mættu báru fyrir sig öðrum ástæðum. Allir þátttakendur skrifuðu undir upp-
lýst samþykki eftir að umfang og eðli rannsóknarinnar hafði verið útskýrt. 

Tafla 1. Þátttakendur flokkaðir eftir aldri og kyni 

Aldur Karlar Konur Karlar 
50-54 150 156 94 (63%) 118 (76%)
55-59 112 109 73 (65%) 77 (71%)
60-64 109 138 71 (65%) 111 (80%)
65-69 111 145 73 (66%) 99 (68%)
70-74 105 104 71 (68%) 70 (67%)
75-79 76 102 45 (59%) 65 (64%)
80+ 68 150 34 (50%) 44 (29%)

Í úrtaki Mættu
Konur 

 
 
Allir í úrtakinu fengu sendan ítarlegan spurningalista um heilsufar og 

lífsvenjur (tafla 2) ásamt bréfi þar sem þeim var tilkynnt að innan tveggja 
vikna yrði hringt í þá og þátttöku þeirra óskað. Reynt var að hringja í 
tilvonandi þátttakendur allt að þrisvar sinnum á dag í þrjá daga, bæði á 
vinnutíma og utan hans. Í símtalinu voru þátttakendur aðstoðaðir við að fylla 
út spurningalistann og það sem vafðist fyrir þeim var lokið við þegar mætt 
var í sjálfa rannsóknina.  
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Tafla 2. Atriði sem voru á spurningalista 
1. Aldurstengdar breytur: Aldur, aldur við tíðahvörf, öldrunarblettir á húð 
2. Kyn, hjúskaparstaða, menntun 
3. Líkamsþyngdarstuðull (body mass index) reiknaður út frá upplýsingum frá 

þátttakendum um hæð og þyngd 
4. Reykingar voru bæði gróflega metnar (aldrei reykt, reykt áður eða reyki nú) og 

reynt að magnbinda þær í æviskammt (pakka-ár) 
5. Áfengisneysla var gróflega metin (aldrei drukkið, drykkju hætt eða nota áfengi 

núna), skoðuð eftir tíðni (aldrei, sjaldnar en einu sinni í mánuði eða oftar en 
einu sinni í mánuði) og tegund (vín, bjór eða sterkt) 

6. Útivera var áætluð og tillit tekið til atvinnu, vinnudaga og frídaga, sólhlífðar og 
undirlags (gras, steypa eða sjór) 

7. Þátttakendur voru beðnir um upplýsingar um sjúkdómssögu og lyfjanotkun 
8. Húðgerð 
9. Þátttakendur voru beðnir um að merkja við tíðni neyslu sinnar á tilteknum 

matvælum á þremur aldursskeiðum: a) 20 – 40 ára, b) 40 – 60 ára og c) Við 
upphaf rannsóknarinnar (1996) 

 
Allir þátttakendur fengu rækilega augnrannsókn sem fól í sér mælingar á 

sjónlagi, augnþrýstingi, Scheimflug-myndatöku af forhólfi augans, raufar-
smásjárskoðun og ljósmyndun, mælingu á öxullengd og þykkt hornhimnu og 
mælingar á sjónskerpu. Sjáöldur voru víkkuð að hámarki með blöndu af 1% 
tropikamíði og 10% fenýlefríni og raufarsmásjárskoðun með 78-díópter linsu 
var framkvæmd. Tvær tvísæismyndir voru teknar samtímis af augnbotninum. 
Filmurnar voru svo rammaðar og skoðaðar í þrívíddarmyndsjá með 2,8 
sinnum stækkun. 

Stuðst var við alþjóðlegt greiningar- og stigunarkerfi (Bird o.fl., 1995) við 
greininguna sem fram fór við Moorfields Augnsjúkrahúsið í London. Sömu 
tveir sérfræðingarnir greindu alla þátttakendur í bæði skiptin, en þeir höfðu 
engin gögn umfram myndirnar.  

Greiningarmerki fyrra stigs ellihrörnunar í augnbotnum voru drúsen eða 
sorturek ≥ 63µm í þvermál inn á miðsvæði sjónhimnu. Seinna stig elli-
hrörnunar var annars vegar greint sem þurr rýrnun ef um var að ræða vel 
afmarkað svæði (≥ 175µm í þvermál) með engu litarefni (depigmentation) og 
beru æðaneti (choriodea). Hinsvegar var greind vot hrörnun ef sjáanlegt los var 
á sjónhimnu eða litþekju, blæðingar eða örvefsmyndun eftir blæðingar á 
þessum stöðum.  

Seinni hluta rannsóknarinnar fór fram í september og október 2001. 
Sömu breytur voru þá skoðaðar aftur með sömu aðferðum. Af þeim 1045 
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einstaklingum sem tóku þátt 1996, voru 846 skoðaðir fimm árum seinna. Á 
þessu tímabili höfðu 83 þátttakendur látist. Þannig voru 88,2% þeirra sem 
voru á lífi skoðuð aftur 2001. Nýgengi var skilgreint sem sjúkdómur í öðru 
hvoru auga við fimm ára skoðun, þar sem sannanlega hafði fundist sjúk-
dómur í hvorugu auga árið 1996. 

Gögnin voru slegin inn í sérútfærðan Microsoft Access gagnagrunn og 
SPSS notað til tölfræðiútreikninga. Hlutfallsleg líkindi (odds ratio - OR) og 
95% öryggismörk (95% CI) voru fyrst reiknuð fyrir einbreytugreiningu en 
síðan voru öll tengsl skoðuð í lógistískri fjölbreytuaðhvarfsgreiningu 
(multivariate logistic regression), þar sem stjórnað var fyrir áhrifum aldurs, kyns 
og reykinga. 

Niðurstöður 

Í úrtakinu voru hlutfallslega fleiri konur eftirlifendur/fráskildar eða ein-
hleypar (33% og 11%) heldur en karlar (10% og 8%) sem að hluta til skýrist 
af fleiri eldri konum (tafla 1). Meðalaldur fólks í sambúð var marktækt lægri 
(63 ár, staðalfrávik = 9) heldur en bæði einhleypra (67 ár, staðalfrávik = 10) 
og eftirlifenda/fráskildra (69 ár, staðalfrávik = 10) (p = 0.000). Áður hefur 
verið sýnt fram á að aldur er sterkur áhættuþáttur fyrir bæði stig ellihrörnunar 
en engin munur kom fram hjá kynjum í þessu úrtaki (Jónasson o.fl., 2005).  

Fólk í sambúð var í minni áhættu á að fá mjúk drúsen á fimm árum 
rannsóknarinnar, heldur en þeir sem voru fráskildir eða höfðu misst maka. 
Einhleypir einstaklingar voru í marktækt minni áhættu að fá sorturek en þeir 
sem voru fráskildir eða höfðu misst maka (tafla 3).  

Tafla 3. Áhrif  hjúskaparstöðu á fimm ára nýgengi ellihrörnunar í augn-
botnum 

   Einhleypir    Í sambúð
Einkenni OR OR  (95% CI) OR  (95% CI)
Drúsen 1,00 1,04 (0,48-2,27) 0,49 (0,29-0,83)**
Sorturek 1,00 0,39 (0,18-0,88)* 0,83 (0,46-1,51)
Seinni stig 1,00 0,51 (0,03-8,26) 0,99 (0,11-8,97)
*p  = 0,05
**p  =  0,01

Fráskildir/Eftirlifendur

 
Þar sem bæði áfengisneysla og mataræði höfðu áður sýnt sig hafa áhrif á 

þessa áhættuþætti (Arnarsson o.fl., 2006) þá skoðuðum við hvort einhver 
munur væri á þessum þáttum eftir hjúskaparstöðu.  
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Hlutfallslega flestir einhleypingar drekka oftar en einu sinni í mánuði 
(5,1%), en það gera 4,2% þeirra sem eru í sambúð og 3,6% eftirlifenda/frá-
skildra. Þá er síðastnefndi hópurinn líklegastur til að drekka aldrei (24,0%), 
en því sleppa einnig 16,7% einhleypra og 14,3% sambúðarfólks. Munurinn 
milli eftirlifenda/fráskildra og sambúðarfólks er þar tölfræðilega marktækur 
(p = 0,001). Áfengisneysla sambúðarfólks gæti hugsanlega skýrt einhvern 
hluta af verndandi áhrifum beggja breyta. Auk þess sést munur í neyslu á 
fæðutegundum sem sýnt hafa verndandi áhrif gegn ellihrörnun. Ef skoðað er 
hlutfall þeirra sem borða trefjaríkt grænmeti fjórum til sjö sinnum í viku, 
kemur í ljós að það á við um 20,6% þeirra sem eru í sambúð, 11,6% 
fráskildra/eftirlifenda og aðeins 8,0% einhleypra. Þegar horft er á hópinn 
sem borðar trefjaríkt grænmeti aldrei eða sjaldnar en einu sinni í mánuði, sést 
að hlutfallslega fleiri einhleypir (21,3%) og eftirlifendur/fráskildir (19,3%) 
fylla þann hóp heldur en sambúðarfólk (11,3%). 

Ályktun 

Klein og félagar (2001) fundu út að fráskildir einstaklingar voru í marktækt 
meiri áhættu á fimm ára nýgengi fyrra stigs ellihrörnunar í augnbotnum. Í 
okkar rannsókn kemur fram að einstaklingar í sambúð hafa marktækt minni 
hættu á fimm ára nýgengi drúsena og að einhleypingar eru í marktækt minni 
áhættu á fimm ára nýgengi sortureks. Samspil ýmissa þátta getur mögulega 
ráðið þessari útkomu. Áfengisneysla og mataræði sýna sig einnig að hafa áhrif 
á þessar breytingar í okkar rannsókn og ekki er ólíklegt að áhrif 
hjúskaparstöðu séu óbein í gegnum heilsufar og lífstíl.  

Styrkleiki þessarar rannsóknar felst í stóru slembiúrtaki, ágætu mætingar-
hlutfalli bæði við grunnlínumælingu árið 1996 og við fimm ára eftirfylgni, og 
stöðugleika í mæli- og greiningaraðferðum. Hinsvegar er fjöldi einstaklinga 
með seinni stig ellihrörnunar takmarkaður. Aðeins var sýnt fram á fimm ára 
nýgengi votrar ellihrörnunar hjá einum einstaklingi og sjö greindust með 
þurra rýrnun. Þetta þýðir að tölfræðilegt afl er ekki til staðar til að reikna 
áhættu fyrir seinni stig hrörnunar. Auk þess ber að gjalda sérstakan varhug 
við gríðarlegum fjölda útreikninga, sem samkvæmt líkindalögmálum hljóta að 
fela í sér möguleikann að út komi fölsk tengsl. Þá telst það einnig galli á 
rannsókninni að ekklum og ekkjum er steypt í hóp með fráskildum, þó rann-
sóknir hafi reyndar sýnt að áhrif hjúskaparstöðu á heilsufar þessara hópa sé 
nokkuð svipað (Cheung 2000; Johnson o.fl., 2000). 
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Ljóst er að hjúskaparstaða getur haft marktæk áhrif á framgang augn-
sjúkdóma á tiltölulega skömmum tíma. Þessi áhrif kunna að vera lýsandi fyrir 
almennt heilsufar og lífstíl fólks í mismunandi hjúskaparstétt. 

Heimildir 

Arnarsson, Á., Sverrisson, T., Stefánsson, E., Sigurðsson, H., Sasaki, H., 
Sasaki, K. og Jónasson, F. (2006). Risk Factors for Five-Year Incident 
Age-related Macular Degeneration: The Reykjavík Eye Study. American 
Journal of Ophthalmology, 142, 419-428. 

Bird, A. C., Bressler, N. M., Bressler, S. B., Chisholm, I. H., Coscas, G., 
Davis, M. D., de Jong, P. T., Klaver, C. C., Klein, B. E. K., Klein, R., 
Mitchell, P., Sarks, J. P., Sarks, S. H., Sourbrane, G., Taylor, H. R. og 
Vingerling, J. R. (1995). An international classification and grading system 
for age-related maculopathy and age-related macular degeneration. The 
International ARM Epidemiological Study Group. Survey of Ophthalmology, 
39, 367-374. 

Cheung, Y. B. (2000). Marital status and mortality in British women: a 
longitudinal study. International Journal of Epidemiology, 29, 93-99. 

Gottfreðsdóttir, M. S., Sverrisson, T., Musch, D. C. og Stefánsson, E. (1999). 
Age related macular degeneration in monozygotic twins and their spouses 
in Iceland. Acta Ophthalmologica Scandinavica, 77, 422-5. 

Gove, W. R. (1973). Sex, Maritial Status, and Mortality. The American Journal of 
Sociology, 79, 46-67. 

Guðleif Helgadóttir, Friðbert Jónasson, Haraldur Sigurðsson, Kristinn P. 
Magnússon og Einar Stefánsson (2006). Aldursbundin hrörnun í 
augnbotnum – yfirlitsgrein. Læknablaðið, 92, 685-696. 

Johnson, N. J., Backlund, E., Sorlie, P. D. og Loveless, C. A. (2000). Marital 
status and mortality: the national longitudinal mortality study. Annals of 
Epidemiology, 10, 224-38. 

Jónasson, F. og Thordarson, K. (1987). Prevalence of ocular disease and 
blindness in a rural area in the eastern region of Iceland during 1980 
through 1984. Acta Ophthalmologica Scandinavica, 182, s40-43. 

Jónasson, F., Arnarsson, Á., Peto, T., Sasaki, H., Sasaki, K. og Bird, A. C. 
(2003). The prevalence of age-related maculopathy in Iceland: The 
Reykjavík Eye Study. Archives of Ophthalmology, 121, 379-385. 

Jónasson, F., Arnarsson, Á., Peto, T., Sasaki, H., Sasaki, K. og Bird, A. C. 
(2005). 5-Year Incidence of Age-Related Maculopathy in the Reykjavik 
Eye Study. Ophthalmology, 112, 132–138. 



136 Félagsfræði Ársæll Már Arnarsson 

  

Joung, I. M. A., van de Mheen, H., Stronks, K., van Poppel, F. W. A. og 
Mackenbach, J. P. (1994). Differences in Self-Reported Morbidity by 
Marital Status and by Living Arrangement. International Journal of Epidemio-
logy, 23, 91-97 . 

Klaver, C. C., Assink, J. J., van Leeuwen, R., Wolfs, R. C. W., Vingerling, J. 
R., Stijnen, T., Hofman, A. og de Jong P. T. V. M. (2001). Incidence and 
progression rates on age-related maculopathy: the Rotterdam Study. 
Investigative Ophthalmology and Visual Science, 42, 2237-2241. 

Klein, R., Klein, B. E. K., Jensen, S. C. og Meuer, S. M. (1997). The five-year 
incidence and progression of age-related maculopathy: the Beaver Dam 
Study. Ophthalmology, 104, 7-21. 

Klein, R., Klein, B. E. K., Jensen, S. C. og Moss, S. E. (2001). The relation-
ship of socioeconomic factors to the incidence of early age-related 
maculopathy: the Beaver Dam Eye Study. American Journal of Ophthalmo-
logy, 132, 128-131. 

Klein, R., Klein, B. E. K. og Linton, K. (1992). Prevalence of age-related 
maculopathy. The Beaver Dam Study. Ophthalmology, 99, 933-943. 

Mitchell, P., Smith, W., Attebo, K. og Wang, J. J. (1995). Prevalence of age-
related maculopathy in Australia. The Blue Mountains Eye Study. 
Ophthalmology, 102, 145-1460. 

Ólafur Már Björnsson og Bettina Kinge (2005). Hrörnun í augnbotnum–
yfirlit. Læknablaðið, 91, 591-5. 

Tomany, S. C., Wang, J. J., van Leeuwen, R., Klein, R., Mitchell, P., 
Vingerling, J., Klein, B. E. K., Smith, W. og de Jong, P. (2004). Risk 
factors for incident age-related macular degeneration: pooled findings 
from three continents. Ophthalmology, 111, 1280-1287. 

Verbrugge L. M. (1979). Marital Status and Health. Journal of Marriage and the 
Family, 41, 267-285. 

Vingerling, J. R., Dielemans, I., Hofman, A., Grobbee, D. E., Hijmering, M., 
Kramer, C. F., de Jong, P. T. (1996). The prevalence of age-related 
maculopathy in the Rotterdam Study. Ophthalmology, 103, 196-197. 

Wang, J. J., Foran, S., Smith, W. og Mitchell, P. (2003). Risk of age-related 
macular degeneration in eyes with macular drusen or hyperpigmentation: 
the Blue Mountains Eye Study Cohort. Archives of Ophthalmology, 121, 658-
663. 



  

Menntun íslenskra fanga 

Helgi Gunnlaugsson 
Bogi Ragnarsson 

 
Hér er greint frá hluta af samnorrænni rannsókn á menntun, menntunar-
aðstæðum og námsáhuga meðal fanga á Norðurlöndunum. Að verkinu á 
Íslandi standa Fangelsismálastofnun ríkisins, menntamálaráðuneytið og 
dómsmálaráðuneytið í samvinnu við félagsvísindadeild Háskóla Íslands. 
Hérna verður lýst örfáum lykilniðurstöðum íslenska hlutans. Spurningalisti 
var lagður fyrir í öllum fangelsum landsins dagana 10 október til 7. nóvember 
2006 meðal allra fanga 18 ára og eldri. Samtals 78 einstaklingar af 119 
svöruðu listanum þar af tvær konur og sex einstaklingar af erlendu bergi 
brotnir. 

Menntun og afbrot 

Rannsóknir sýna að menntun og afbrot hafa sterk tengsl og að menntun 
innan veggja fangelsa sé einn mikilvægasti þátturinn í viðleitni yfirvalda til að 
draga úr ítrekunartíðni afbrota. Rannsóknir sýna einnig að fangar virðast að 
jafnaði hafa minni menntun og takmarkaðri verkkunnáttu en aðrir borgarar 
og því er brýnt að rækta þennan þátt (Andrews og Bonta, 1994). Saman-
burðarrannsókn Hansen (2003) á afbrotamynstri einstaklinga eftir menntun 
sýnir að afbrotatíðni meðal einstaklinga sem hætta í skóla við 16 ára aldur er 
mun hærri en meðal þeirra sem halda áfram í námi. Niðurstöður sýna einnig 
að þegar 25 ára aldri er náð eru hverfandi líkur á afbrotahegðun hjá 
menntaðri hópum meðan að nokkuð stöðugt afbrotamynstur er til staðar hjá 
þeim minna menntuðu (Hansen, 2003).  

Rannsóknir á tengslum menntunar og afbrota hafa staðfest kenningar af 
þessu tagi og sýnt marktækt samband í opinberum gögnum. Gögn frá 
Federal Bureau of Investigation (2002-2005) og State States1 sem Morgan 

                                                 
1  www.statestats.com 
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Quitno hefur safnað um skráð afbrot og menntunarstig í fylkjum Banda-
ríkjanna sýna tengslin á skýran hátt. Að jafnaði hækkar afbrotatíðnin þegar 
menntunarhlutfall innan fylkja lækkar. Í því ljósi hlýtur að vera brýnt að 
styrkja nám, námsframboð og námsaðstæður sem hluta af betrun fanga.  

Rannsóknir sýna jafnframt skýr tengsl milli aldurs og afbrota. Afbrota-
mynstrið vex hratt upp úr 15 ára aldri og fram á tvítugsaldur. Þrátt fyrir að 
fræðimenn séu almennt sammála um þetta mynstur og hafi meðal annars 
nefnt þetta aldursskeið afbrotaaldur eru ekki allir jafn sammála um hvaða 
ástæður liggi að baki mynstrinu. Rannsóknir Gottfredson og Hirschi (1983) á 
sambandi aldurs og afbrota benda til að afbrot séu ekki eingöngu stöðug í 
tíma og rúmi heldur einnig óháð öðrum breytum. Niðurstöður þeirra segja 
okkur með öðrum orðum að aðeins aldur hafi sjálfstæð áhrif á afbrot og að 
engir aðrir þættir komi þar að. Þó greinir fræðimenn á um hvernig skýra eigi 
samband aldurs og afbrota. Niðurstöður Rowe og Tittle (1988) sýna að aðrir 
þættir kunna að skýra sambandið t.d. ótti við refsingar, menntun, félagsleg 
samþætting og siðferðisvitund einstaklinga. Annað mikilvægt atriði í að skýra 
sambandið er ávinningur af afbrotum en með því eiga þeir við að félagsleg 
samþætting spili saman við ótta við refsingar og siðferðisvitund þannig að 
einstaklingurinn vegur og metur á milli fórnarkostnaðar og ávinnings. 

Þrátt fyrir að rannsóknir Hirschi og Gottfredson (1983) séu á margan hátt 
sannfærandi er erfitt að verja þá kenningu að tengsl aldurs og afbrota séu 
óháð öðrum breytum. Rannsókn Hansen (2003) á karlmönnum á aldrinum 
16-25 ára í Wales sýnir að þeir karlmenn sem halda áfram í skóla eftir 16 ára 
aldur eru mun ólíklegri til að taka þátt í afbrotum en þeir sem hætta í skóla. 
Niðurstöðurnar eiga bæði við um ofbeldis- og auðgunarbrot. Bakgrunns-
þættir sem kunna að skýra þetta samband að mati Hansen eru atvinnu-
tækifæri, menntun, fjölskylduaðstæður, persónueinkenni einstaklinga og 
félagsauður grenndarsamfélagsins. Það virðist því vera svo að samband 
aldurs og afbrota sé ekki lögmál í sjálfu sér heldur sé það til staðar vegna 
tilhlutan annarra félagslegra þátta þar sem menntun spilar lykilhlutverk. 

Forvarnargildi menntunar 

Forvarnargildi menntunar innan veggja fangelsisins hefur lengi verið 
fræðimönnum hugleikið. Sumir halda því fram að menntun í fangelsum skili 
tilætluðum árangri og dragi úr afbrotum og endurkomutíðni meðal fanga 
(Anderson, Schumacker og Anderson, 1991; Jenkins, Pendry og Steurer, 
1995 og Porporino og Robinson, 1992) meðan aðrar rannsóknir hafa bent til 
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að menntun meðal fanga skili ekki viðunandi árangri (Martinson, 1974 og 
Sullivan, 1990).  

Þarna mætast ólík sjónarmið fræðimanna sem annars vegar telja að 
menntun innan veggja fangelsisins skili tilætluðum árangri og þeirra sem telja 
að markmiðunum sé ekki fullnægt og þeim fjármunum sem lagðir eru til 
menntunar sé betur varið í annað. Ýmislegt bendir til að á 10. áratug 20. aldar 
hafi bandarísk stjórnvöld hallast að því að fjármunum sem lagðir voru til 
menntunar í fangelsum væri betur varið annars staðar. Hugmyndum um að 
beita aukinni hörku gegn glæpum óx ásmegin og hluti af því var að afnema 
styrki (Pell Grants) sem gerðu föngum kleift að stunda framhaldsnám. 
Afleiðingin var sú að margir menntaskólar og háskólar sem höfðu séð um 
menntun í fangelsum urðu að leggja niður kennslu innan þeirra (Taylor og 
Tewksbury, 1996). Menntun hafði staðið til boða í flestum fangelsum 
Bandaríkjanna allt frá því að Attica uppreisnin var gerð (1971) og 43 féllu í 
valinn og voru ekki allir á eitt sáttir um þessa ákvörðun stjórnvalda.  

Menntun sem hluti betrunar meðan á afplánun stendur þekkist í ýmsu 
formi. Óstöðugt uppeldi sem einkennist af hörku eða vanrækslu eru allt 
þættir sem geta leitt til afbrota (Sutton, 2002). Árið 2001 höfðu öll bresk 
fangelsi nema fjögur boðið upp á uppeldisnámskeið fyrir unga foreldra (þ.e. 
karla) sem dvöldu í fangelsi (Boswell og Wedge, 2002). Uppeldisnámskeið 
eiga að auka ábyrgðartilfinningu og styrkja fjölskyldutengsl ungra foreldra 
sem dvelja í fangelsi. Með breyttum áherslum í uppeldi foreldra er 
námskeiðum af þessu tagi ætlað að draga úr líkum á ofbeldishegðun meðal 
barna sem að öllu jöfnu eru líklegri til að brjóta af sér þar sem þau eiga 
foreldra í fangelsi.  

Rannsóknir sýna að atvinnumöguleikar þeirra sem stunda afbrot eru oft 
af skornum skammti (Tonry, 1998) og að hluta til megi rekja það til færri 
atvinnutækifæra vegna lítillar menntunar. Fjölgun atvinnutækifæra samhliða 
hærra hlutfalli menntaðra einstaklinga í samfélaginu kann því að vera vænleg 
fjárfesting fyrir samfélagið í heild. Margt bendir til að aðferðir af þessu tagi 
dragi úr afbrotum þar sem borgararnir vilja ekki fórna hagsmunum sínum 
fyrir mögulegan skammtímagróða sem fæst af afbrotum. 

Íslenskar fangelsisrannsóknir á menntun og ítrekun afbrota 

Árið 2006 var gerð rannsókn á menntun fanga á Litla-Hrauni út frá sjónar-
horni þeirra sem höfðu stundað nám við fangelsið. Markmiðið var að skoða 
hvaða þættir mótuðu viðhorf fanga til menntunar. Í rannsókninni sýnir 
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Aðalheiður Dröfn Eggertsdóttir (2006) fram á að nám hafði mjög jákvæð 
áhrif á fangana sem tóku þátt í rannsókninni. Beitt var eigindlegri nálgun sem 
fólst í djúpviðtölum við fimm fanga. Niðurstöðurnar gefa mikilvægar vís-
bendingar um gildi menntunar fyrir fanga en þær eru settar fram með 
fyrirvara um skort á alhæfingargildi vegna smæðar úrtaks.  

Allir þátttakendur í rannsókn Aðalheiðar sátu inni fyrir fíkniefnabrot og 
höfðu ítrekað komið við sögu lögreglu en voru frjálsir þegar viðtölin fóru 
fram. Þeir áttu það allir sameiginlegt að vera í námi eða höfðu nýlega lokið 
námsgráðu. Í viðtölunum kom fram að eftir að hafa hlotið dóm ákváðu þeir 
að snúa blaðinu við, nota tímann skynsamlega og álitu að nám væri besta 
leiðin til þess. Þar sem menntunaraðstaða var best á Litla Hrauni sóttu þeir 
um að fá að taka út afplánun þar.  

Íslenskar rannsóknir á ítrekunartíðni afbrota hafa sýnt að töluverð 
ítrekunartíðni er til staðar hérlendis. Niðurstöður Ómars H. Kristmunds-
sonar (1988) sýndu að um 60% prósent þeirra sem luku refsivist árin 1979 og 
1980 höfðu verið dæmdir aftur til refsivistar 4-5 árum síðar. Í rannsókn á 
þeim sem luku afplánun refsidóms á tímabilinu 1994 til 1998 kom fram að 
ítrekunartíðni fyrir þá sem luku fangavist sýndi að 37% fengu nýjan 
fangelsisdóm, 44% hlutu nýjan dóm og 73% þurfti lögreglan að hafa afskipti 
af á ný innan fimm ára frá dómsuppkvaðningardegi (Eric Baumer, Helgi 
Gunnlaugsson, Kristrún Kristinsdóttir og Richard Wright, 2001). 
Niðurstöður þessarar rannsóknar benda jafnframt til þess að ítrekunartíðni á 
Íslandi sé mjög svipuð því sem tíðkast meðal annarra þjóða, jafnvel þó að 
sumar þessara þjóða beiti talsvert þyngri refsingum en Íslendingar. 

Framkvæmd rannsóknarinnar 

Öllum föngum var sent bréf í október 2006 þar sem fram kom að könnunin 
væri gerð að tilhlutan menntamálaráðuneytis og dóms- og kirkjumála-
ráðuneytis í samvinnu við Fangelsismálastofnun ríkisins. Einnig kom fram að 
könnunin er hluti af samnorrænni rannsókn og að Félagsvísindadeild 
Háskóla Íslands hefði umsjón með framkvæmdinni hér á landi og að hún 
hefði verið tilkynnt til persónuverndar. 
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Tafla 1. Fangelsi á Íslandi 2006  
Fangelsi ríkisins Dagsetning Svörun Fjöldi fanga Svarhlutfall
Hegningarhúsið 20.okt 5           12            42%
Fangelsið Kópavogsbraut 24.okt 6           11            55%
Fangelsið Kvíabryggja 27.okt 13         14            93%
Fangelsið Akureyri 31.okt 5           9             56%
Fangelsið Litla-Hrauni 7.nóv 49         73            67%
Samtals: 78         119          66%  

Niðurstöður 

Eins og fram kemur á mynd 1, sögðust alls 12 fangar ekki hafa lokið neinu 
námi og 16 til viðbótar ekki hafa lokið grunnskólaprófi eða meira en 
þriðjungur allra (28 af 77). Stór hluti fanga eða rúmur helmingur (42 af 77) 
höfðu því aðeins stundað nám fram í lok grunnskóla eða gagnfræðaskóla. 
Átta sögðust hafa framhaldsskólamenntun að baki án þess að ljúka námi. Tíu 
sögðust hafa lokið sérnámi. Átta sögðust hafa lokið verknámi eða fullu 
starfsnámi og einn lokið stúdentsprófi. Sjö sögðust hafa lokið háskólanámi 
og einn tekið stök námskeið á háskólastigi. 

Brottfallið virðist því vera mjög mikið milli grunnskólastigsins og 
framhaldsskólastigsins og því mikilvægt að huga sérstaklega að námi á 
framhaldsskólastigi. Þegar bakgrunnur vistmanna er skoðaður eftir menntun 
kemur í ljós að stærstur hluti fanga myndi sækja nám á framhaldsskólastigi. 

Eins og fram kemur á mynd 2 stunduðu 44 vistmanna sem svöruðu 
þessum lið ekki nám í fangelsinu þá daga sem könnunin stóð yfir sem 
samsvarar 64%. Það þýðir m.ö.o. að 36% þeirra vistmanna sem þátt tóku 
stunduðu nám á þeim tíma sem rannsóknin var lögð fyrir. Sé námið 
sundurgreint kemur í ljós að tæplega 56% þeirra sögðust stunda nám á 
framhaldsskólastigi og 11% voru í undirbúningsnámi að stúdentsprófi. Þrír 
þátttakendur stunduðu nám á háskólastigi og fjórir stunduðu nám í grafískri 
hönnun, tölvufræði eða húsasmíði.  
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Mynd 1. Námsbakgrunnur vistmanna í íslenskum fangelsum 
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Mynd 2. Fjöldi vistmanna sem stundar nám á meðan á fangavist stendur 
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Athygli vekur að af þeim 44 föngum sem ekki stunda nám í fangelsinu 
telja 17 (39%) að skortur á upplýsingum sé stærsta hindrunin að námi og 12 
(27%) telja að lélegar námsaðstæður helstu ástæðu þess að þeir stundi ekki 
nám í fangelsinu. Sé raunin sú að skortur á upplýsingaflæði og lélegar náms-
aðstæður komi í veg fyrir að vistmenn stundi nám er hér um vandamál að 
ræða sem ætti að vera hægt að leysa. Hafa verður þó í huga að meirihluti 
íslenskra fanga situr inni í fangelsi í minna en eitt ár og því takmarkað hvað 
unnt er að gera á þeim tíma. Jafnframt kom fram að tæplega þriðjungur 
sagðist eiga í erfiðleikum með lestur og skrift og rúmur helmingur allra 
svarenda með stærðfræði. Tæplega þriðjungur þeirra sem sagðist eiga í erfið-
leikum með lestur, skrift eða stærðfræði hafði einhvern tíma verið rann-
sakaður vegna þessara námserfiðleika. Ljóst er að sérhæfð aðstoð við náms-
erfiðleikum fanga er nauðsynleg. 

Athyglisvert er að aðeins 13 fangar töldu sig ekki hafa áhuga á að stunda 
nám innan veggja fangelsisins. Tæplega 56% þeirra sem stunduðu nám, voru 
í námi á framhaldsskólastigi. Niðurstöðurnar styðja þá ályktun að mikilvægt 
sé að leggja sérstaka áherslu á nám á framhaldsskólastigi þar sem 22 af þeim 
einstaklingum sem tóku afstöðu höfðu löngun til að hefja nám í framhalds-
skóla og margir þeirra virðast hafa hug á iðnnámi. Þó er rétt að athuga að 
margar aðrar greinar eru nefndar og því mikilvægt að reyna að miðla 
upplýsingum um sem flestar námsleiðir til að mæta ólíkum námsþörfum. 

Mikilvægi menntunar og stefnumótun stjórnvalda   

Hér að framan hefur verið greint frá nokkrum lykilniðurstöðum víðtækrar 
mælingar á menntun, menntunarbakgrunni og menntunaraðstæðum fanga á 
Íslandi. Samtals 78 einstaklingar svöruðu listanum af þeim 119 sem 
afplánuðu í fangelsi á þessum tíma eða um 66% heildarsvörun. Tvær konur 
svöruðu listanum og sex einstaklingar af erlendu bergi brotnir. Meira en 
þriðjungur allra þeirra sem tóku þátt í könnuninni sögðust ekki hafa lokið 
grunnskólaprófi. Til viðbótar höfðu alls 14 lokið grunnskóla, gagnfræðaskóla 
eða landsprófi. Átta sögðust hafa framhaldsskólamenntun að baki án þess að 
ljúka námi. Brottfallið virðist vera mjög mikið milli grunnskólastigsins og 
framhaldsskólastigsins og því mikilvægt að huga sérstaklega að námi á 
framhaldsskólastigi. Þegar bakgrunnur vistmanna er skoðaður eftir menntun 
kemur í ljós að stærstur hluti fanga myndi sækja nám á framhaldsskólastigi. 
Alls 27 eða rúmur þriðjungur þeirra sem svöruðu spurningalistanum sagðist 
stunda nám í fangelsinu. Alls 44 eða 62% svarenda stunduðu því ekki nám í 
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fangelsinu meðan á könnuninni stóð. Tæpur helmingur (45%) þeirra sem 
voru í námi töldu nám í fangelsi hafa mikla þýðingu til að auðvelda þeim að 
fá vinnu þegar þeir losna. 

Með auknu framboði á menntun og bættum menntunaraðstæðum fanga 
skapast fleiri möguleikar á endurhæfingu innan fangelsiskerfisins. Betrun 
fanga af þessu tagi skapar traustari forsendur sem getur dregið úr líkum á 
ítrekunartíðni eins og fram kom í upphafi. Miklu skiptir að nýta afplánunar-
tímann til menntunar og tengja hana síðan við áframhaldandi skólagöngu 
utan veggja fangelsisins að aflokinni afplánun. 

Ný fangelsislög sem samþykkt voru á Alþingi árið 2005 (Almenn 
hegningarlög, nr 49/2005) voru mikilvægt framfaraskref í stefnumörkun 
stjórnvalda í málefnum fanga á Íslandi. Fangelsismálastofnun ríkisins hefur 
sömuleiðis á síðustu árum haft það að leiðarljósi að föngum sé tryggð örugg 
og vel skipulögð afplánun við aðstæður og umhverfi sem hvetja fanga til að 
takast á við vandamál sín (Fangelsismálastofnun ríkisins, 2007). Í upphafi 
refsivistar er gerð áætlun um framvindu afplánunarferils sérhvers fanga sem 
felur m.a. í sér mat á getu til náms og námsúrræði. Rannsóknir sýna að það er 
hagkvæmt fyrir þjóðfélagið að draga úr líkum á endurkomu fanga í fangelsi 
vegna nýrra brota og áætlun af þessu tagi er mikilvægt skref í þá átt.  

Ný fangelsislög og markmiðssetning Fangelsismálastofnunar lýsa ein-
dregnum vilja stjórnvalda að auðvelda föngum að lifa lífinu án afbrota sem 
nýtir borgarar eftir afplánun. Rannsóknin sem hér er greint frá sýnir að 
menntunarstaða fanga er almennt ábótavant en jafnframt sýnir hún að mikill 
áhugi er meðal fanga á að nýta sér afplánunina til að stunda nám. Miklu 
skiptir að sá áhugi verði virkjaður með enn markvissari hætti en hingað til. 
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Mönnun vakta og samfella í þjónustu er eitt af viðfangsefnum nútíma 
stjórnunar. Rannsóknir hafa sýnt að samvinna starfsmanna og stjórnenda, 
þar sem starfsmaður hefur áhrif á vaktafyrirkomulagið, virðist geta bætt 
frammistöðu starfsmannsins auk þess að fjarvistum fækkar og það dregur úr 
starfsmannaveltu (ACAS, 1999; Brooks og Swailes, 1997; Kerin, 2005). Því 
má segja að engin ein vaktaáætlun sé kjörin fyrir alla eða passi best fyrir 
ákveðnar starfsstéttir. Eðli vinnunar, fjölskylduhagir, persónuleiki og fleira 
getur haft áhrif á óskir starfsmanna um vinnutíma (Demerouti, Geurts, 
Bakker og Euwema, 2004). Skipulag vakta getur líka haft áhrif á heilsufar. 
Evrópusambandið hefur gefið út leiðbeiningar um æskilegasta skipulag vakta. 
(European Foundation for the Improvement of Living & Working 
Conditions, 2000). Taka þarf tillit til einstaklingsbundinna þarfa í vakta-
áætluninni því að áætlun, sem hentar starfsmanninum, stuðlar að starfs-
ánægju og vellíðan. Vellíðan starfsmanna er mikilvæg fyrir afköst þeirra, 
minnkar líkur á óhöppum og slysum og stuðlar að betra heilsufari 
(Demerouti o.fl., 2004; Fandray, 2000; Morshead, 2002; Herdís Sveinsdóttir, 
2006).  

Hérlendis hafa fáar rannsóknir verið gerðar á tegundum vakta-
fyrirkomulaga. Í tengslum við endurnýjun kjarasamninga veturinn 2004 til 
2005 var skipaður samstarfshópur fulltrúa BHM/BSRB og fulltrúa ríkis, 
Reykjavíkurborgar og Launanefndar sveitarfélaga. Markmiðið var að bæta 
vinnufyrirkomulag vaktavinnustarfsmanna og gera vaktavinnu eftirsókna-
verðari (Hildur F. Antonsdóttir, Guðbjörg L. Rafnsóttir, Herdís Sveinsdóttir 
og Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, 2005). Hér verða kynntar niðurstöður 
tveggja rannsókna sem unnar voru til að kanna hvernig vaktavinnufólk lítur á 
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vinnu sína, kosti hennar og galla og fá þannig hugmyndir um hvers vegna 
erfitt er að fá fólk til að vinna vaktavinnu. Athyglinni verður að mestu beint 
að skipulagi vakta og vaktaáætlana. Rannóknirnar voru unnar fyrir ofan-
nefndan samstarfshóp. 

 Aðferð 

Eigindlegt og megindlegt rannsóknasnið var notað til að greina mat 
vaktavinnustarfsfólks á vinnu sinni. Byrjað var á að skoða viðhorf vakta-
vinnustarfsfólksins til vinnu sinnar með viðtölum við rýnihópa. Notkun rýni-
hópa er tilvalin þegar ætlunin er að skoða reynslu fólks, skoðanir, upplifanir 
þess og óskir. Þar gefst þátttakendum tækifæri að ræða þætti sem þeim finnst 
mikilvægast að fjalla um með eigin orðum. (Barbour og Kitzinger, 1999; 
Bloor o.fl., 2001). Í desember og janúar 2005-2006 voru tekin viðtöl við 
fimm rýnihópa sem samanstóðu af sex til átta þátttakendum auk tveggja 
spyrla. 

Í viðtölunum var notast við viðtalsramma. Viðtölin, sem voru um ein og 
hálf klukkustund að lengd, voru tekin upp á segulband, afrituð, greind 
sameiginlega af höfundum með eigindlegri innihaldsgreiningu og nafnleyndar 
þátttakenda gætt. Hér er aðallega greint frá niðurstöðum varðandi kosti og 
galla vaktavinnu og vaktavinnukerfa. 

Út frá niðurstöðunum og út frá norrænum spurningalista um andlega og 
félagslega þætti í vinnu (Lindström, Elo, Skogstad, Dallner, Gamberale, 
Hottinen o.fl., 2000) var þróaður spurningalisti um viðhorf og væntingar 
fólks til vaktavinnu. Spurningalistinn var lagður fyrir 820 manns sem unnu í 
október 2006 á Landspítala-háskólasjúkrahúsi, Fjórðungssjúkrahúsinu á 
Akureyri, Droplaugarstöðum, Seljahlíð, Eir, sambýlum á Reykjanesi og á 
Austurlandi, hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins og hjá lögreglunni á Akur-
eyri. Á minnstu starfsstöðunum var spurningalistinn lagður fyrir alla starfs-
menn, sem voru í vinnu þegar spurningalistinn var lagður fyrir. Á stærri 
vinnustöðum var tekið úrtak hjá starfsfólki sem vinnur eða hefur unnið 
vaktavinnu og tilheyrir BSRB og BHM. Frekari upplýsingar um könnunina 
og þróun listans er að finna annarsstaðar (Ólöf Eiríksdóttir, Guðbjörg L. 
Rafnsdóttir, Herdís Sveinsdóttir og Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, 2007). 
Niðurstöður eru að mestu lýsandi. Það á að öllu leyti við um eigindlegu 
niðurstöðurnar en kí-kvaðrat próf var notað til að skoða marktækan mun á 
milli kynja í spurningalistakönnuninni og voru marktæknimörk miðuð við α 
≤ 0,5.  
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Niðurstöður 

Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur 
Þátttakendur í rýnihópum voru alls 35, 18 konur og 17 karlar, og aldurs-
dreifingin var á bilinu 22 til 80 ára. Þátttakendur komu frá hinum ýmsu 
starfshópum á sviði umönnunar, löggæslu og ýmissa annarra þjónustustarfa 
auk þess sem rætt var við nemendur við nám í starfsgreinum þar sem vakta-
vinna er algeng. Þátttakendur höfðu reynslu af margsháttar vaktafyrirkomu-
lagi.  

Spurningalistanum svöruðu 657 manns (80% svörun) og var 1% þátt-
takenda 19 ára eða yngri, 7% þátttakenda voru eldri en 60 ára og 54% á 
aldrinum 40 til 59 ára. Alls voru 30% þátttakenda karlar og 70% konur. 
Rúmur helmingur þátttakenda hafði unnið vaktavinnu í 11 ár eða lengur og 
innan við 5% skemur en eitt ár. Konur höfðu að jafnaði unnið lengur í 
vaktavinnu en karlar og höfðu 34% aðspurðra kvenna unnið vaktavinnu í 
meira en 20 ár en 18% karla. Konur voru einnig líklegri en karlar til að hafa 
breytt um starf til að hvíla sig á vaktavinnu, en í heildina höfðu rúm 39% gert 
það. Fleira skildi að konur og karla. Flestir þátttakenda (67%) voru í 100% 
starfi en einungis 11% í minna en 80% starfi og voru konur líklegri til að vera 
með lægra starfshlutfall en karlar. Ekki var munur á hlutfalli kynjanna í 
stjórnunarstöðum eða varðandi mannaforráð. Um 20% þátttakenda voru í 
stjórnunarstöðum og um 23% sögðust hafa mannaforráð. Hins vegar voru 
konur marktækt líklegri en karlar til að hafa lokið háskólaprófi, en 38% allra 
þátttakenda höfðu háskólapróf. Flestir, eða 40% svarenda, voru með heildar-
laun, fyrir skatta, á bilinu 150 til 249 þúsund. Tæp 33% voru með laun á 
bilinu 250 til 349 þúsund á mánuði, um 4% höfðu meira en 450 þúsund á 
mánuði fyrir skatta og rúm 6% svarenda voru með 50 til 149 þúsund á 
mánuði. Konur voru með marktækt lægri laun en karlar. Þeir, sem voru 
giftir/í sambúð og með börn á framfæri, voru jafnframt með marktækt hærri 
laun en aðrir.  

Skipulag vakta  
Mismunandi var á hvernig vöktum þátttakendur í rýnihópunum unnu. Fólk 
vann t.d. þrískiptar átta tíma vaktir (dag-, kvöld- og næturvaktir), einungis 
kvöld og næturvaktir, einungis næturvaktir, tvískiptar 12 tíma vaktir (dag- og 
næturvaktir) eða blandaðar vaktir (alla jafna átta tíma vaktir en 12 tíma vaktir 
um helgar). Sumir unnu á fjölmennum vinnustöðum og höfðu kost á fjöl-
breyttum tegundum vakta (millivaktir og stubbavaktir) en aðrir á fámennum 
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vinnustöðum með einsleitara vaktafyrirkomulagi. Starfshlutfall þátttakenda 
var breytilegt (40%-100%).  

Þátttakendur í spurningalistakönnuninni unnu einnig á mismunandi vök-
tum. Á mynd 1 sést vaktafyrirkomulag bæði hjá körlum og konum og þar 
kemur fram að karlar voru líklegri en konur til að vinna dag- og næturvaktir 
en konur líklegri en karlar til að vinna ýmist, dag-, kvöld- eða næturvaktir, 
dag- og kvöldvaktir og svo eingöngu dagvaktir.  
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Mynd 1. Hvað lýsir vinnutíma þínum best? (n=607)  

Flestir (73%) unnu átta tíma vaktir en 18% unnu 12 tíma á dag. Karlar 
(54%) voru líklegri en konur (3%) til að vinna 12 tíma vaktir en konur (88%) 
voru líklegri en karlar (37%) til að vinna átta tíma vaktir. Að mati 88% 
svarenda eru vaktirnar hæfilega langar.  

Um 83% svarenda tóku helgarvaktir og frekar karlar en konur, en 90% 
karla tóku helgarvaktir en 80% kvenna (p<0,001). Um 48% svarenda tóku 
þrjár til fjórar helgarvaktir í mánuði. Karlar tóku að jafnaði fleiri helgarvaktir 
á mánuði en konur, en 36% karla unnu fimm til sex helgarvaktir í mánuði, 
samanborið við 16% kvenna (p<0,001). Meirihluti þátttakenda (77%) töldu 
helgarvaktirnar hæfilega langar en tæp 39% töldu þær of margar.  

Meirihluti svarenda (89%) vann stundum á hátíðisdögum. Karlar (94%) 
voru marktækt líklegri til þess en konur (86%) (p<0,005). Rúm 63% voru 
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frekar/mjög óánægð með að vinna stundum á hátíðisdögum en 37% voru 
frekar/mjög ánægð með það.  

Flestir (57%) höfðu vaktaáætlun sem spannar að jafnaði fjórar til sex 
vikur, 12% höfðu vaktaáætlun sem spannar sjö til 12 vikur og 25% höfðu 
vaktaáætlun sem spannar meira en 12 vikur. Um 6% höfðu vaktaáætlun sem 
spannar styttra en fjórar vikur. Marktækur munur var á vaktafyrirkomulaginu 
hjá körlum og konum. Vaktafyrirkomulag kvenna var líklegra til að spanna 
fjórar til sex vikur en vaktafyrirkomulag karla lengur en 12 vikur.  

Meiri þátttöku í skipulagningu vaktaáætlana sinna vildu 50% en 23% ekki. 
Í 27% tilfella átti þessi spurning ekki við. Konur voru líklegri en karlar til að 
vilja taka meiri þátt í þessari skipulagningu (p<0,001). Um 44% þátttakenda 
vildu hafa vaktaáætlunina í fastari skorðum en 30% vildu það ekki. Í 26% 
tilfella átti þessi spurning ekki við.  

Um 85% þátttakenda höfðu tekið aukavaktir á sl. 12 mánuðum og karlar 
(92%) frekar en konur (82%) (p<0,002). Tæplega helmingur kvenna (46%) 
og 43% karla tók að jafnaði aukavakt einu sinni til þrisvar í mánuði. Um 19% 
þátttakenda töldu aukavaktirnar vera of margar en 55%, hæfilega margar. Í 
ljós kom að 50% svarenda sækjast oft/stundum eftir að taka aukavaktir og 
voru karlar marktækt líklegri til þess en konur. Niðurstöður sýna einnig að 
49% starfsfólks segjast oft/stundum finna fyrir þrýstingi að taka aukavaktir 
og voru karlar marktækt líklegri en konur til að finna fyrir slíkum þrýstingi. 
Þátttakendur sögðu þrýstinginn vera vegna undirmönnunar (51%), koma frá 
stjórnendum (22%) eða frá þeim sjálfum eða fjölskyldu (23%) og þá vegna 
launanna. Þegar svör starfsfólks, sem hafði ekki tekið aukavaktir sl. 12 
mánuði, voru skoðuð sást að karlar voru líklegri en konur til að taka ekki 
aukavaktir af persónulegum ástæðum en konur líklegri en karlar til að taka 
ekki aukavaktir vegna þess að ekki var boðið upp á þær (p<0,000).  

Kostir og gallar vakta 
Viðhorf þátttakenda í rýnihópunum til ólíkra þátta vaktavinnunnar voru 
margbreytileg. Það sem einum fannst kostur, fannst öðrum iðulega galli og 
öfugt. Þannig má segja að upplifun þátttakenda hafi verið einstaklingsbundin 
þar sem þættir eins og: Starf, starfsvettvangur, starfsstétt, aldur, starfsaldur, 
kyn, og félags- og fjölskyldustaða móta upplifun og skoðanir einstaklinga 
með ólíkum hætti. 

Í umræðu um kosti vaktavinnunnar var oft minnst á atriði eins og: Að 
geta breytt starfshlutfallinu eftir því hvernig hentar í lífinu hverju sinni; að 
eiga þann valkost að geta unnið sér inn aukapening; að hægt sé að semja við 
samstarfsmenn um skipti á vöktum; og að hægt sé að fá frí og skulda 
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vinnustaðnum vaktir. Einnig þegar stjórnendur vinna vaktaáætlanir í sam-
starfi við starfsmenn sína. Þessa þætti mætti flokka undir ákveðinn sveigjan-
leika sem þátttakendur voru ánægðir með. Þetta viðhorf kom fremur fram 
hjá konum en körlum. 

Á móti kom að margir, einkum karlar, töldu mikilvægt að geta séð 
hvernig vaktirnar þeirra raðast langt fram í tímann. Einnig þótti sumum gott 
fyrir starfsandann á vaktinni að vera alltaf með sama fólki á vakt, að geta 
gengið út frá því hverjum maður „lendir með á vakt“. Margir sem voru á 
sérstakri vaktalínu (alltaf sama vaktarútinan), voru mjög ánægð með það og 
lýstu því fyrirkomulagi sem ákveðnum stöðugleika, eða reglu í óreglunni. 
Aðrir kostir voru: Löng frí á milli vakta; frídagur í miðri viku; ánægja með að 
hafa lausa morgna og geta fengið frí frá fjölskyldunni, verið í friði og ró 
heima á meðan maki og börn voru í vinnu og skóla; þægilegt að sinna 
erindum, versla og sækja aðra þjónustu, á tímum þegar flestir aðrir eru í 
vinnunni; að geta tekið að sér ýmis önnur verkefni í vaktafríum, launuð og 
ólaunuð og vetrarfríið.  

Í heildina þótti það kostur þegar vaktavinnan mætir þörfum um 
sveigjanleika en á sama tíma var lögð áhersla á ákveðinn stöðugleika þ.e. 
reglu í óreglunni.  

Í umræðum um helstu galla vaktavinnunnar komu upp heldur fleiri atriði 
heldur en í umræðum um kostina. Mörg atriði lúta að skipulagi vakta og fría. 
Rætt var hvað fólki fannst slæmt þegar mikil óvissa er um vaktarúlluna, til 
dæmis þegar hún liggur ekki tímanlega fyrir eða þegar hún tekur sífellt 
miklum breytingum frá einu vaktatímabili til annars. Einnig var afar óvinsælt 
þegar vaktarúllan er illa skipulögð, til dæmis þegar mikið er um skipti frá 
kvöldvakt yfir á morgunvakt. Ör breyting vakta féll heldur ekki vel í kramið 
hjá þátttakendum. Það er því óvissan, óstöðugleikinn og örar breytingar sem 
þátttakendum var illa við varðandi skipulag vakta. 

Umræða um aukavaktir var mjög tvíbent. Gott þótti að geta tekið 
aukavaktir og híft upp launin en hins vegar kvörtuðu margir undan „auka-
vaktakvabbi“ þegar stöðugt vantar fólk á vaktir ýmist vegna manneklu, 
lágmarksmönnunar eða veikinda. Sumir þátttakendur frá hefðbundnum 
karlavinnustöðum, ræddu hvernig aukavaktir um helgar eru fremur regla 
heldur en undantekning og gengu undir nafninu „fastar aukavaktir“.  

Umræða um 12 tíma vaktir var einnig tvíbent. Sumum fannst 12 tíma 
vaktir „tímaskekkja“ og „nátttröll“ í nútímasamfélagi, að þær væru ekki 
fjölskyldu- og félagsvænar og einungis hannaðar fyrir einhleypa, barnlausa 
karla. Aðrir töldu gott að geta tekið 12 tíma vaktatarnir og eiga þá góð frí inn 
á milli. Verst fannst fólki að fá ekki að ráða hvort það ynni 12 tíma eða ekki 
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og að á sumum vinnustöðum væru einungis í boði 12 tíma vaktir. Svipuð 
umræða var um næturvaktir, helgarvaktir og starfshlutfall.  

Dæmi um aðra ókosti, sem voru tíndir til, eru: Stutt frí, t.d. kvöldvakt 
fyrir frídag; slæm nýting vaktafría en þau færu oft í að ná sér niður; óreglulegt 
svefnmunstur; tilfinning um að vera stöðugt í vinnunni þar sem næg hvíld 
næðist illa á milli vakta. 

Það má segja að fólki finnist mjög slæmt þegar óvissa eða óstöðugleiki 
einkennir skipulag vakta, á sama tíma og fólk vill hafa svigrúm og sveigjan-
leika þegar kemur að því hvers konar vaktir það vinnur.  

Í spurningalistakönnuninni var spurt um kosti og galla vaktavinnunnar, 
ánægju og óánægju með vaktaálag (greiðslur) og framtíðarsýn viðkomandi 
varðandi vaktavinnu. Á myndum 2 og 3 sjást svör við spurningum um kosti 
og galla við vaktavinnu. Súlurnar, sem hafa ská- og þverlínur, sýna þegar 
marktækur munur er á konum og körlum. 
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Mynd 2. Kostir við vaktavinnu? (n=630)  

Á mynd 2 sést að meginkostur vaktavinnunnar er að geta stundum átt frí 
á virkum dögum. Karlar voru líklegri en konur til að telja það kost að geta 
skipt á vöktum við samstarfsfólk sitt. Einnig voru þeir líklegri til að telja það 
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kost að eiga vetrarfrí út á vaktirnar, að geta unnið önnur verkefni á milli 
vakta sem og að geta unnið vaktavinnu sem íhlaupastarf.  

Mynd 3 að karlar voru líklegri en konur til að finnast það galli að vinna 
ekki alltaf á sama tíma, að vera á morgunvakt daginn eftir kvöldvakt eða 
kvöldvakt daginn eftir næturvakt og þeim finnst fríin stutt. Konur voru lík-
legri en karlar til að telja það til galla að vinna um helgar.  
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Mynd 3. Gallar við vaktavinnu? (n=630) 

Spurt var sérstaklega um ánægju fólks með vaktaálag á mismunandi 
vöktum. Um 61 af hundraði var mjög/frekar óánægður með vaktaálagið á 
kvöldvöktum, 65% var sömu skoðunar um vaktaálag á næturvöktum og um 
66% með álagið um helgar. 

Svipað er að segja um vaktaálög á bakvöktum, aukavöktum, sérstökum 
frídögum og stórhátíðavöktum en 52%-65% þátttakenda voru frekar/mjög 
óánægðir þau. 

Í umræðu um hvernig betur mætti koma til móts við vaktavinnufólk kom 
fram að sveigjanleiki þyrfti að vera meiri, starfsmenn tækju meiri þátt í að 
skipuleggja vaktirnar og mikilvægi þess að vaktafyrirkomulagið gegndi því 
hlutverki að mynda ákveðinn stöðugleika og festu. Þegar þátttakendur ræddu 
hverju þeir vildu breyta eða hvað þeir vildu bæta bar ýmislegt á góma. 
Þátttakendur í hópi löggæslu- og slökkviliðsmanna ítrekuðu: Að mikilvægt 
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væri að vita vaktirnar sínar langt fram í tímann; að það ætti að umbuna, í lok 
starfsferils, þeim sem hafa unnið mikla aukavinnu; að geta átt frívaktir til 
góða sem hægt væri að nota þegar eitthvað sérstakt kemur upp á eins og 
afmæli, fermingar og jarðafarir; og að starfsmönnum sé gert kleift að stunda 
líkamsrækt á vinnutíma. Þátttakendur í umönnunarstörfum lögðu áherslu á 
að koma reglu á aukavaktir til að losna við „aukavinnukvabb“; að boðið væri 
upp á handleiðslu fyrir fólk í andlega erfiðum störfum; að starfsmönnum 
væri boðið upp á meiri fræðslu í vinnutíma; að frí, bæði í miðri viku og um 
helgar, væru ávallt „löng“; og að vaktaálag á auka-, kvöld-, helgar- og stór-
hátíðarvöktum væri hækkað. Í öllum hópunum kom upp umræða um að 
80% vaktavinna ætti að jafngilda 100% dagvinnu.  

Í umræðunni í hópi unga fólksins kom fram að mörg þeirra töldu sig 
vinna töluverða aukavinnu en að ákveðnir þættir hefðu áhrif á hversu viljug 
þau væru að taka aukavaktir, til dæmis hvort og hvenær þau hefðu þörf fyrir 
aukapeninga, en einnig: Mikilvægi þess að finna fyrir því að þau skiptu máli á 
vinnustaðnum sínum; að þau væru höfð með í ráðum; að stjórnandi þeirra 
væri sveigjanlegur og kæmi til móts við þau „ ef þér finnst þú skipta máli, þá 
ertu tilbúin, þá er deildin þín og þú ert tilbúin að láta hana virka“. 

Þátttakendur í spurningalistakönnuninni voru inntir eftir því hvað þyrfti 
að breytast til að fólk gæti hugsað sér að vinna (áfram) á vöktum. Mynd 4 
sýnir svör þátttakenda en þar sést að flestir nefna hærri greiðslur og styttri 
vinnutíma. Karlar voru líklegri en konur til að merkja við það að þurfa ekki 
að vinna jafn langan vinnudag og aðrir (p<0,000). Þeir lögðu líka umfram 
konur áherslu á hækkun vaktaálags/greiðslna (p<0,003).  
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Mynd 4. Ef þú vinnur ekki vaktavinnu eða hefur hugsað þér að hætta í vakta-
vinnu á næstunni, hvað þyrfti að breytast til að þú gætir hugsað þér að vinna 
(áfram) á vöktum? (n=657) 

Umræður 

Meginniðurstaða rannsóknanna er að atriði sem eru fólki hugleiknust, þegar 
kemur að því að gera vaktavinnu aðlaðandi, eru að vaktaálag/greiðslur verði 
hækkaðar og að fullt starf vaktavinnufólks telji færri stundir í viku en fullt 
starf annarra. Erfitt er að sjá hvernig minnkuð vinnuskylda vaktavinnu-
starfsmanna leysir vanda atvinnurekenda við að manna óvinsælar vaktir. 
Starfsmönnum virðist þetta nokkuð ljóst því að rúmur helmingur sagði 
þrýsting til að taka aukavaktir vera vegna manneklu og fimmtungur nefndi 
þrýsting frá stjórnendum að líkindum til kominn vegna manneklu. Þó má 
ætla að í ljósi þess, að fólk í auknum mæli sækist eftir því að vinna minna og 
auka frítíma sinn, væri hægt að auka almenna eftirspurn eftir vaktavinnu 
einmitt með því að minnka vinnuskylduna. Þar er komið til móts við strauma 
sem lúta að því að fólk sækist í auknum mæli eftir sveigjanleika sem miðar 
m.a. að því að vinna hlutastörf, vinna á ákveðnum föstum tímum, vinna 
tímabundið á ákveðnum deildum/stofnunum og hafa áhrif á fyrirkomulag 
vinnunnar (Brooks og Swailes, 2002; Siegrist, 1996).  
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Athyglisvert er að þótt starfsfólk, frekar konur en karlar í spurningalista-
könnuninni, vilji koma að skipulagningu vaktaáætlana sinna, þá vilja flestir 
hafa hana í föstum skorðum. Í spurningalistakönnuninni kom fram að vakta-
áætlun kvenna tekur yfir skemmri tíma en áætlun karla. Erfitt er að segja fyrir 
um ástæður þessa en trúlega er þarna um að ræða hefð sem skapast hefur á 
vinnustöðum vegna sveigjanleika sem konur hafa þurft að hafa sökum fjöl-
skylduábyrgðar. Auðvelt ætti að vera að lagfæra þetta og skipuleggja vaktir 
lengra fram í tímann sem væri starfsmönnum og stjórnendum til hagsbóta. 
(Josten, Ng-A-Tham og Thierry, 2003; Smith og Barton, 1994) 

Eitt af því sem var eftirtektarvert í rýnihóparannsókninni voru ummælin 
um mikilvægi þess að skipta máli á vinnustaðnum. Fram kom að það sé á 
ábyrgð stjórnenda að stuðla að þannig vinnuumhverfi að fólki finnist það 
skipta máli; fái að taka þátt í starfsþróun vinnustaðarins og sé haft með í 
ráðum. Þegar huga þarf að öðrum þáttum en peningum til að manna óvin-
sælu vaktirnar þá þarf að leita leiða til að fólki þyki vænt um vinnustaðinn 
sinn og vilji leggja mikið á sig til að sjá árangur. Það er því áskorun á hverjum 
vinnustað að finna leiðir til að stuðla að samábyrgð starfsmanna gagnvart 
vinnustaðnum 

Svör karla og kvenna voru oft ólík. Ein af skýringunum er að störf karla 
og kvenna, sem þátt tóku í rannsókninni eru gjörólík og endurspegla kynja-
skiptinguna á vinnumarkaði. Auk þess getur skýringin legið í ólíkum félags-
veruleika sem býður konum og körlum utan vinnunnar. Karlar voru líklegri 
en konur til að vinna lengri vaktir og fríum þeirra var öðruvísi háttað en 
fríum kvenna, sem gefur þeim færi á að vinna íhlaupastörf og önnur verkefni 
í vaktafríum sem talið var til kosta hjá körlunum fremur en konunum. 

Eitt af því sem einkennir svokölluð góð störf er töluvert sjálfræði og lítil 
óvissa. Til að koma til móts við þarfir starfsfólks er mikilvægt að gefa því 
kost á að hafa áhrif á eigið vaktafyrirkomulag, án þess þó að vaktafyrir-
komulagið verði mjög óreglulegt. Sveigjanlegur stöðugleiki er því form sem 
þeir sem bera ábyrgð á skipulagi vakta ættu að leitast við að bjóða uppá. 
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Félagsleg dreifing heilbrigði og 
heilsuefling 

Hermann Óskarsson 

 
Rannsóknir á sjúkdóms- og dánartíðni þjóðfélagshópa sýna að þjóðir búa við 
mismunandi heilbrigði sem markast af þjóðfélagsgerðinni og lagskiptingu 
hennar. Eftir því sem lagskiptingin er meiri og stéttaskiptingin meira áberandi 
þeim mun meiri er munurinn á heilbrigði þjóðfélagshópa. Þetta er þó ekki 
óháð því hvernig þjóðir skipuleggja og haga heilbrigðiskerfum sínum, heil-
brigðisþjónustu og heilsueflingu.  

Með orðinu félagsleg dreifing heilbrigði (social distribution of health) er átt 
við að heilsa og heilbrigði dreifist ólíkt í þjóðfélögum með m.a. tilliti til 
þjóðfélagshópa, búsetu og menningar (Hermann Óskarsson, 2006). 
„Heilsuefling miðar að því að hafa áhrif á lifnaðarhætti fólks og gera því 
kleift að lifa heilsusamlegu lífi við heilnæmar aðstæður“ (Lýðheilsustöð, 
2004, bls. 1). 

Hér á eftir er fjallað um félagslega dreifingu heilbrigði. Kynntar eru 
staðtölur um þetta og rætt er um megináhrifaþætti heilbrigði út frá félagshag-
fræðilegu sjónarhorni. Þá er fjallað um félagslegar, pólitískar og fræðilegar 
forsendur heilsueflingar. Loks er rætt um aðgerðir til heilsueflingar.  

Félagsleg dreifing heilbrigði 
Niðurstöður rannsókna sýna að heilbrigði og sjúkdómar dreifist mismunandi 
á þjóðfélagshópa í samfélögum (Acheson, 1998; Townsend, Davidson og 
Whitehead, 1992). Sumir hópar hafa hærri dánartíðni en aðrir hópar og sömu 
sögu er að segja um sjúkdómstíðnina. Spyrja má hvers vegna þetta er svona 
og hvað ráði því að lífslengd og dánartíðni ráðist af hópaðild einstaklinga.  

Heilsufélagsfræðin hefur einkum leitað svara við þessum spurningum eftir 
tveimur meginleiðum. Hún hefur rannsakað hvað einkennir mismunandi 
hópa þjóðfélagsins, sem gæti skýrt heilsufarslegan mun, og kannað hvernig 
fólk velst til hinna ýmsu hópa þjóðfélagsins. Hvoru tveggja miðar að því að 
skýra tengsl samfélags og heilbrigði á grundvelli þess hvernig heilsa og 
heilbrigði dreifist félagslega (Hermann Óskarsson, 2006).  
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Rannsóknir á heilbrigði þjóðfélagshópa  
Fjölþjóða samanburðarrannsókn, sem gerð var fyrir um áratug, á sambandi 
heilsufars og stéttarstöðu sýndi að heilbrigði barna hér á landi réðst af þjóð-
félagsstétt foreldra þeirra (Halldórsson, Cavelaars, Kunst og Mackenbach, 
1999). 

Þessi rannsóknaniðurstaða er ekki síst athyglisverð fyrir þá sök að stétta-
skipting er ein tegund félagslegra samskipta. Önnur tegund félagslegra sam-
skipta í nútíma samfélagi er félagsleg mismunun kynja, en margar rannsóknir 
sýna fram á kynbundinn mun heilbrigði, sem má rekja til félagslegra sam-
skipta sem grundvallast á þjóðfélagslega skipulagðri mismunun kynja (Freund 
og Mcguire, 1985). 

Önnur rannsókn, sem framkvæmd var haustið 1998 í samstarfi HÍ og 
Landlæknisembættisins, bendir til þess að um verulegan mun sé að ræða á 
aðgengi ólíkra hópa að heilsugæslu á Íslandi (Rúnar Vilhjálmsson, Ólafur 
Ólafsson, Jóhann Ág. Sigurðsson og Tryggvi Þór Herbertsson, 1999). Rann-
sóknin sýnir m.a. að fólk á aldrinum 18 til 24 ára nýtir sér læknisþjónustu 
minna en aðrir aldurshópar og mun minna en við er að búast ef tekið er mið 
af erlendum könnunum. Þegar um fyrirbyggjandi þjónustu er að ræða kemur 
í ljós að fólk með einungis grunnmenntun að baki fylgist síður með blóð-
þrýstingi en fólk í öðrum menntunarhópum og grunnskólamenntaðar konur 
fara síður í leghálsskoðanir en framhalds- og háskólamenntaðar konur. Þetta 
er einnig raunin sé miðað við erlenda staðla. Niðurstöður rannsóknarinnar 
sýna ennfremur að lágtekjufólk hefur lakara aðgengi að heilbrigðis-
þjónustunni en þeir sem eru hærra launaðir. 

Báðar þessar rannsóknir sýna fram á tengsl líkamlegrar heilbrigði og 
þjóðskipulags (Hermann Óskarsson, 2005). 

Fjölmargar erlendar rannsóknir sýna að heilsa og heilbrigði dreifist mis-
munandi í þjóðfélögum með tilliti til þjóðfélagsstéttar, þjóðernis íbúanna, kyngervis 
(gender), aldurs og búsetu (Jones, 1994; Cockerham, 2001; Curtis, 2004). 
Taflan hér á eftir byggir á breskum rannsóknaniðurstöðum og sýnir dreifingu 
dánartíðni með tilliti til allra dánarorsaka og þjóðfélagsstétta í Englandi og 
Wales (Acheson, 1998; Drever og Bunting, 1997).  
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Tafla 1. Staðlaðar dánartölur, eftir þjóðfélagsstétt, karlar 20-64 ára í Englandi 
og Wales, valin ár. Allar dánarorsakir, tíðni miðað við 100.000  
Þjóðfélagsstétt Ár 
 1970-72 1979-83 1991-93 
I – Sérmenntaðir 500 373 280 
II – Stjórnunar- & tæknileg störf 526 425 300 
III(N) – Faglærðir (ekki erfiðisvinna) 637 522 426 
III(M) – Faglærðir (erfiðisvinna) 683 580 493 
IV – Iðnlærðir að tilteknu marki (erfiðisvinna) 721 639 492 
V – Ófaglærðir (erfiðisvinna) 897 910 806 
England og Wales 624 549 419 
Heimild: Acheson, 1998.  

 
Af töflu 1 má ráða að dánartíðnin er breytileg eftir stéttum. Hún er hærri í 

þjóðfélagsstétt III(M), IV og V en í þjóðfélagsstétt I, II, og III(N). Dánar-
tíðnin hefur lækkað í öllum þjóðfélagsstéttum á tímabilinu frá 1970 til 1993 
nema í þjóðfélagsstétt V. Þar hefur dánartíðnin fyrst hækkað frá 1970 til 
1983 og síðan lækkað nokkuð fram til 1993.  

Í töflu 2 má sjá hvernig dánartíðni er mismunandi eftir kyni og 
þjóðfélagsstétt í Englandi og Wales frá 1976 til 1992.  

Tafla 2. Aldursstaðlaðar dánartölur miðað við 100.000 íbúa, þjóðfélagsstétt, 
allar orsakir, karlar og konur á aldrinum 35-64 ára í Englandi og Wales frá 
1976-92  
 Konur (35-64) Karlar (35-64) 
 1976-

1981 
1981-
1985 

1986-
1992 

1976-
1981 

1981-
1985 

1986-
1992 

Allar orsakir  
I/II 338 344 270 621 539 455 
IIIN 371 387 305 860 658 484 
IIIM 467 396 356 802 691 624 
IV/V 508 445 418 951 824 764 
Hlutfall 
IV/V:I/II 

1.50 1.29 1.55 1.53 1.53 1.68 

Heimild: Acheson, 1998.  
 
Einungis lítill hluti íbúanna tilheyrir þjóðfélagsstétt I og V á endum 

þjóðfélagsstigans. Með því að slá saman stétt I og II, annars vegar, og stétt 
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IV og V, hins vegar, er hægt að bera saman fjölmennari hópa. Af töflu 2 má 
sjá að dánartíðni bæði karla og kvenna á aldrinum 35 til 64 ára hefur lækkað 
fyrir hvern hóp á tímabilinu 1976-1981 og 1986-1992 sbr. töflu 2. Á sama 
tíma hefur bilið milli þjóðfélagsstéttar I + II og IV + V aukist. Í lok 1970 var 
dánartíðnin 53 prósent hærri meðal karla í þjóðfélagsstétt IV og V saman-
borið við þá sem voru í þjóðfélagsstéttum I og II. Í lok 1980 var munurinn 
kominn í 68 prósent. Meðal kvenna jókst munurinn úr 50 prósent í 55 
prósent (Acheson, 1998).  

Um er að ræða margar vísbendingar um slæma heilbrigði þjóðarbrota í 
Englandi og Wales. Sem dæmi má nefna að hópar blökkumanna (frá 
Karíbahafssvæðinu, Afríku og öðrum heimshlutum) og Indverjar hafa hærri 
tíðni hamlandi og langvarandi veikinda en hvítir íbúar. Þeir sem eru af 
Pakistönskum uppruna og frá Bangladesh hafa hæstu tíðnina. Aftur á móti 
hafa Kínverjar og „annað Asíufólk“ lægri tíðni en hvítir (Charlton, Wallace 
og White, 1994). Tafla 3 sýnir þróun mismunandi heilbrigði ólíkra þjóðar-
brota í Englandi og Wales.  

Tafla 3. Stöðluð dánartíðni eftir föðurlandi og völdum orsökum, karlar og 
konur á aldrinum 20-69 ára í Englandi og Wales 1989 – 1992 
 Allar 

orsakir 
Kransæða-
sjúkdómur 

Heila-
blóðfall 

Lungna- 
krabbi 

Brjósta- 
krabbi 

 Kk Kvk Kk Kvk Kk Kvk Kk Kvk Kvk 
Öll lönd 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Skotland 132 136 120 130 125 125 149 169 114 
Írland 139 120 124 120 138 123 151 147 92 
Austur Afríka 110 103 131 105 114 122 42 17 84 
Vestur Afríka 113 126 56 62 271 181 62 51 125 
Karíbahafssvæðið 77 91 46 71 168 157 49 31 75 
Suður Asía 106 100 146 151 155 141 45 33 59 
(Heimild: Acheson, 1998).  

 
Í töflu 3 er fæðingarland notað sem viðmiðun við greiningu á dánartíðni 

með tilliti til þjóðernis. Þrátt fyrir þetta koma svipaðar niðurstöður fram 
varðandi mismunandi dánartíðni þjóðernishópa (Wild og McKeigue, 1997). 
Um er að ræða hærri dánartíðni meðal karla og kvenna sem fædd eru í Afríku 
og karla fæddra á Indlandi og í Pakistan og karla og kvenna sem fædd eru í 
Skotlandi og Írlandi.  

Ofangreindar rannsóknir staðfesta að heilbrigði ræðst ekki einungis af 
líffræðilegri gerð einstaklinga heldur einnig staðsetningu þeirra í samfélags-
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byggingunni. Þær vekja upp spurningar um lýðheilsu og tilhögun skipulegrar 
heilbrigðisþjónustu og hvernig megi efla heilbrigði og stuðla að bættri heil-
brigði almennings. Umfram allt vekja þær til umhugsunar um heilbrigðis- og 
velferðarmál og aðgerðir í þeim efnum. Mikilvægt er á hverjum tíma að 
þekkja vel til heilbrigðisáhrifa lagskiptingarinnar og félagslegrar dreifingar 
heilbrigði til að geta brugðist tímanlega við heilbrigðisvanda sem steðjar að 
eða til að draga úr heilbrigðisáhættum sem þegar eru fyrir hendi.  

Þættir sem hafa áhrif á heilsu og heilbrigði 
Dahlgren og Whitehead settu 1991 fram athyglisvert lagskipt blævængslaga 
líkan til að sýna áhrif og samspil helstu áhrifaþátta á heilsu og heilbrigði ein-
staklinga og hópa. Líkanið byggir á félagshagfræðilegu sjónarhorni og sýnir 
megináhrifaþætti heilbrigði sem lög víxlverkandi áhrifa þar sem hvert lag 
hefur áhrif á það næsta fyrir neðan og ofan. Neðst í miðju blævængsins eru 
einstaklingarnir á ólíkum aldri, af ólíku kyni og með eðlisfarslega þætti sem 
án efa hafa áhrif á heilbrigðismöguleika þeirra, en sem eru engu að síður föst 
stærð. Umhverfis einstaklingana eru lög áhrifa sem, fræðilega séð, mætti 
breyta eða hafa áhrif á, t.d með heilsueflingu (Dahlgren og Whitehead, 1991).  

Fyrst er að finna lag einstaklingsbundinnar hegðunar eða atferlis og 
lífsstíls sem einstaklingarnir hafa tamið sér. Þar er um að ræða lífsstílsþætti 
eins og reykingar og hreyfingu sem geta haft jákvæð eða neikvæð heilbrigðis-
áhrif. Einstaklingar lifa og hrærast ekki í tómarúmi, þeir hafa samskipti við 
vini, ættingja og nánasta umhverfi sitt, og verða fyrir félagslegum áhrifum og 
áhrifum sveitarfélagsins þar sem þeir búa. Þetta er tákngert í lagi tvö. 
Sveitarfélög geta t.d. stuðlað að bættu heilbrigði íbúa sinna sem að öðrum 
kosti mundu búa við slæmar heilsufarslegar aðstæður. Í þriðja laginu eru sýnd 
víðtæk áhrif á einstaklingsbundið heilbrigði sem má rekja til lífsskilyrða, 
aðstæðna á vinnustað, fæðu og aðgengi að nauðsynlegri vöru og þjónustu. 
Yfir þessum áhrifum öllum hvíla svo efst og yst á blævængnum efnahagsleg, 
menningarleg og umhverfisleg skilyrði sem eru viðvarandi í þjóðfélaginu í 
heild.  

Líkanið leggur áherslu á víxlverkun allra þessara ólíku laga (Dahlgren og 
Whitehead, 1991). Lífsstíll einstaklingsins er t.d. greyptur inn í félagsleg 
samskiptanet og grenndarnetverk og í vinnu- og lífsskilyrði, sem á víxl tengist 
hinu víðara menningar- og félagshagfræðilega umhverfi. Félagshagfræðilegur 
ójöfnuður heilbrigði endurspeglar mismunandi varnarleysi – fyrir fæðingu og 
á lífsleiðinni – gagnvart áhættu sem tengist félagshagfræðilegri stöðu. Þetta 
ólíka varnarleysi einstaklinga gagnvart heilbrigðisáhættum er einnig mikilvægt 
til skýringar á ójöfnuði heilbrigði þjóðernishópa og kynja.  
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Heilsuefling 

Heilsuefling hefur að markmiði að hafa áhrif á lifnaðarhætti og lífsstíl fólks. 
Hún miðar einnig að því að gera fólki kleift að lifa heilsusamlegu lífi við 
heilnæmar aðstæður (Lýðheilsustöð, 2004).  

 
Heilsuefling er skilgreind sem ferli sem gerir fólki kleift að hafa betra vald á og að 
bæta eigið heilbrigði (WHO, 1986). Til að líða vel þarf fólk að geta áttað sig á 
áhrifavöldum heilbrigðis í umhverfi sínu, uppfyllt þarfir sínar og vera fært um að 
geta breytt eða ráðið við aðstæður sínar. Heilbrigði er, samkvæmt þessu, færni til 
að lifa daglegu lífi en ekki markmið í sjálfu sér. Heilbrigði er jákvætt hugtak með 
áherslu á mikilvægi einstaklingsbundinna og félagslegra bjargráða ekki síður en 
líkamlegrar getu (skáletrun mín) (Landlæknisembættið, 2003, bls. 7).  
 
Efling heilbrigði og lífsgæða er markmið heilsueflingar. Þetta er gert með 

því að skapa fólki félagslegar, menningarlegar og efnahagslegar aðstæður og 
umhverfi sem gera einstaklingum og samfélaginu kleift að auka hreysti og 
efla vitund og vilja til að viðhalda heilbrigði. „Heilsuefling er þannig mun 
frekar félagslegt og pólitískt framtak heldur en málefni heilbrigðis-
þjónustunnar einnar“ (Lýðheilsustöð, 2004, bls. 1).  

Félagslegar forsendur heilsueflingar 
Staðreyndin að maðurinn er félagsvera er mikilvæg forsenda heilsueflingar. 
Hún felur það í sér að manninum er eiginlegt að alast upp og þroskast í 
návist og í samskiptum við aðra menn. Félagsleg samskipti eru þannig nauðsyn-
leg mannlegum þroska og ekki bara mikilvæg í bernsku og á unglingsárum 
heldur einnig á fullorðinsárum og í ellinni (Hermann Óskarsson, 2005). 
Hvers kyns heilsuefling þarf að taka mið af mikilvægi mannlegra samskipta 
og leggja þarf áherslu á að efla og auðvelda fólki félagsleg samskipti sem 
stuðla að bættri heilsu og aukinni heilbrigði.  

Almennt eru félagsleg samskipti fólks með ýmsu móti og ólík eftir 
persónu, stað og stund. Mikilvægust er þó sú staðreynd að þjóðfélagið sníður 
samskiptum hópa fólks stakk sem hefur áhrif með tilliti til heilbrigði og 
heilsueflingar. Í þessu sambandi má nefna atvinnuleysi og efnalegan skort 
sem synjar tilteknum hópum fólks um nauðsynlegt atlæti til eflingar heilbrigði 
í nútíma markaðsþjóðfélagi. Sömu sögu er að segja um skort á félagslegum 
réttindum, eins og orlofs- og bótarétti í veikindum, og hvers kyns mismunun 
vegna stéttarstöðu, kyns, búsetu, menningar, skoðana, eða annars sem skapar 
tilteknum hópum fólks skilyrði til samskipta sem eru ekki þroskavænleg 
mannkostum þeirra og heilbrigði í víðum skilningi (Hermann Óskarsson, 
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2005). Staðsetning fólks í samfélagsbyggingunni skapar því með öðrum 
orðum ólík skilyrði til félagslegra samskipta og skapar einstaklingum og 
hópum mismunandi heilbrigðisáhættur og þroskakosti.  

Pólitískar forsendur heilsueflingar 
Möguleikar sveitarfélaga og einstaklinga til að hafa áhrif á umhverfi sitt í því 
augnamiði að skapa jákvæðar forsendur til heilsueflingar eru mismunandi. 
Lýðræði og valdefling eru mikilvæg hugtök í þessu sambandi. Minkler (1999) 
skilgreinir valdeflingu (empowerment) sem ferli félagslegra athafna sem ein-
staklingar, sveitarfélög og skipulagsheildir nota til að ná valdi á tilveru sinni 
með því að breyta félagslegu og pólitísku umhverfi sínu til betra réttlætis og 
betri lífsgæða. Minkler staðhæfir að valdeflingin verði að grundvallarauðlind 
sem megi nota við margs konar aðstæður til að bæta tækifæri til heilbrigði.  

Valdefling hefur einnig verið skilgreind sem skipulagt óslitið breytinga-
ferli, bundið bæjar- eða sveitarfélagi, sem felur í sér gagnkvæma virðingu, 
gagnrýna ígrundun, umhyggju og hópþátttöku fólks sem býr við skertan hlut 
með tilliti til eftirsóttra auðlinda. Gegnum þetta ferli öðlast viðkomandi 
hópur fólks betri aðgang að umræddum auðlindum og meiri yfirráð yfir þeim 
(Cornell Empowerment Group, 1989).  

Valdefling er með öðrum orðum ekki síst spurning um íbúalýðræði og það 
er á ábyrgð stjórnvalda að stuðla að framgangi þess. Því er mikilvægt til 
eflingar heilsu og heilbrigði að einstaklingum gefist raunverulegur kostur á að 
eflast að völdum og áhrifum með tilliti til heilbrigðisauðlinda í sveitarfélögum 
sínum, til framdráttar eigin heilbrigði, heilbrigði sveitarfélagsins og lýðheilsu 
yfirleitt.  

Fræðilegar forsendur heilsueflingar  
Með auknum rannsóknum á heilbrigði og þeim þáttum sem hafa áhrif á 
heilbrigði má skjóta öflugri stoðum undir heilsueflingu en mögulegt er þar 
sem rannsóknir skortir. Rannsóknir hafa sýnt fram á marga áhrifaþætti 
heilbrigði. Vitað er t.d. að atvinna og atvinnuleysi skipta hér miklu. Umhverfi 
heima og á vinnustað skiptir einnig máli. Heilbrigðis- og félagsþjónusta sem 
látin er í té ókeypis af opinberum aðilum hefur mikla þýðingu með tilliti til 
heilbrigði. Þá má nefna að stefna stjórnvalda í málum sem varða lífsskilyrði 
og velferð hefur áhrif á heilbrigði fólks (Hermann Óskarsson, 2005).  

Kyn, eða öllu heldur kyngervi (gender), skapar heilbrigði kynjanna skilyrði, 
sem taka m.a. mið af félagsmenningarlegri skilgreiningu kynhlutverka, og sem 
hafa áhrif á félagslega stöðu kynjanna, samskipti þeirra og þar með á 
heilbrigðismun. Læknavísindin hafa mikil áhrif á heilbrigði og sama gildir um 
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efnahagsástand þjóða og þjóðmenningu. Löngu er viðurkennt að mataræði, 
reykingar, áfengisneysla og hreyfing hafa mikil áhrif á heilbrigði. Loks má 
nefna að stéttarstaða og efnahagur hafa veruleg áhrif á heilsu og heilbrigði 
einstaklinga (Hermann Óskarsson, 2005).  

Aðgerðir til heilsueflingar 

Í stéttskiptum þjóðfélögum er ójöfnuður í heilsufari þjóðfélagshópa, sem 
rekja má til félagslegra aðstæðna stétta (Acheson, 1998; Townsend og fl., 
1992), en hægt er að hafa jákvæð áhrif á félagslega dreifingu heilbrigði með 
því að höfða til ólíkra hópa með:  
 

• Umræðu og upplýsingum um heilbrigði og heilbrigðismál.  
• Eflingu félagsþjónustu, heilbrigðisþjónustu og forvörnum.  
• Áróðri fyrir heilbrigðum lífsstíl.  
• Bættum aðstæðum á vinnumarkaði og eflingu menntunar.  
• Tekjujöfnuði, umhverfisvernd og bættum lífsskilyrðum ólíkra 

menningarhópa.  
• Valdeflingu einstaklinga og sveitarfélaga.  

 
Á undanförnum árum hefur umræða aukist í þjóðfélaginu um heilbrigðis-

mál og kemur þar einkum tvennt til. Áhugi almennings hefur aukist á þessum 
málum og stjórnvöld hafa stuðlað að aukinni upplýsingagjöf um heilbrigðis-
mál, lagasetningu og eflingu stofnana á heilbrigðissviði. Má þar sérstaklega 
nefna tilkomu Lýðheilsustöðvar 2003 en hún hefur öðru fremur að leiðarljósi 
að íbúum landsins séu sköpuð tækifæri til að lifa heilbrigðu lífi (Lýðheilsu-
stöð, 2007).  

Ný lög um heilbrigðisþjónustu hafa litið dagsins ljós og endurskipu-
lagning farið fram á heilbrigðisstofnunum. Miðað við það sem gerist í ná-
grannalöndum okkar hefur opinber áróður fyrir heilbrigðum lífsstíl ekki náð 
viðlíka fótfestu. Aðstæður hafa batnað á vinnumarkaði og áhersla aukist á 
menntun, einkum á háskólastigi. Tekjujöfnuður hefur ekki átt sér stað á 
undanförnum árum, þvert á móti hefur bilið milli hinna efnameiri og þeirra 
efnaminni aukist (Stefán Ólafsson, 2006). Umhverfisvernd miðar hægar en 
margir vilja sjá og sumir halda því fram að henni hafi jafnvel farið aftur með 
auknum virkjunarframkvæmdum víða um land. Ekki hefur verið hugað nægi-
lega að bættum lífsskilyrðum ólíkra menningarhópa. Má hér m.a. nefna 
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öryrkja og aldraða. Valdefling einstaklinga og sveitarfélaga hefur verið í 
umræðunni og á stefnuskrá Lýðheilsustöðvar (Lýðheilsustöð, 2004), en enn 
er langt í land með að landsmönnum hafi verið sköpuð fullnægjandi tækifæri 
til heilbrigðs lífs af hálfu stjórnvalda.  

Niðurlag 

Rannsóknir sýna að heilbrigði og sjúkdómar dreifist mismunandi á þjóð-
félagshópa og að félagsleg staðsetning fólks í samfélagsbyggingunni, aðgengi 
að heilbrigðisþjónustu og yfirráð yfir efnahagslegum og menningarlegum 
auðlindum skiptir megin máli fyrir heilbrigði fólks. Heilbrigði ræðst með 
öðrum orðum ekki bara af líffræðilegri gerð einstaklinga heldur einnig af 
þjóðfélagslegri staðsetningu og hópaðild þeirra.  

Hér koma margir þættir félagslegu staðsetningarinnar og hópaðildarinnar 
við sögu, sem skapa fólki ólík skilyrði til heilbrigði. Má þar m.a. nefna lífsstíl, 
samskipti við vini, ættingja og nærumhverfi einstaklinga og hópa. Þá hafa 
lífsskilyrði, aðstæður á vinnustað, fæða og aðgengi að vöru og þjónustu mikil 
áhrif. Loks ræðst heilbrigði fólks af efnahagslegum, menningarlegum og 
umhverfislegum skilyrðum samfélagsins í heild.  

Heilsuefling miðar að breyttum lifnaðarháttum, heilbrigðari lífsstíl og 
bættum lífsgæðum fólks, sem hefur að markmiði heilsusamlegt líf við 
heilnæmar aðstæður. Heilsuefling er þannig ekki einungis málefni heilbrigðis-
þjónustunnar heldur öðru fremur félagslegt og pólitískt framtak. Í þessu 
samhengi má því líta svo á að forsendur heilsueflingar séu að minnsta kosti 
af þrennum toga, þ.e. félagslegar, pólitískar og fræðilegar.  

Félagslega forsendan byggir á staðreyndinni að maðurinn er félagsvera og 
háður félagslegum samskiptum. Sú pólitíska tekur mið af eðli heilsueflingar 
að vera bundin félagslegum möguleikum fólks til að vera virkir aðilar að 
heilsueflingarferli í nærumhverfi sínu. Valdefling og íbúalýðræði eru þannig 
nauðsynlegur hluti heilsueflingar. Loks er aukin rannsóknavirkni á sviði heil-
brigðisvísinda og heilsueflingar nauðsynleg forsenda heilsueflingar svo skjóta 
megi öflugum fræðilegum stoðum undir hana.  

Stjórnvöld hafa gripið til margs konar aðgerða til heilsueflingar þjóðar-
innar á undanförnum árum. Mikið er þó ógert í heilsueflingarmálum og má 
þar einkum nefna auknar heilbrigðisrannsóknir, fræðslu til áhrifa á heil-
brigðisviðhorf og heilbrigðishegðun, nauðsynlega lagasetningu til eflingar 
heilbrigði og aukna fjármuni til heilsueflingarmála og þar á meðal til vald-
eflingu og íbúalýðræðis sveitarfélaga.  
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Er fátækt afstæð? Tengsl efnahagslegra 
erfiðleika við reiði, siðferðiskennd og 

frávikshegðun unglinga 

Jón Gunnar Bernburg 
Þórólfur Þórlindsson 

Inga Dóra Sigfúsdóttir 

 
Félagsfræðingar hafa lengi haldið því fram að fátækt sé afstæð, að reynsla 
einstaklingsins af efnahagslegum skorti sé oft háð félagslegu samhengi. Talið 
er að þessi hugmynd um afstæðni fátæktar eigi einkum við í velmegunarþjóð-
félögum þar sem efnalegur skortur hefur yfirleitt ekki í för með sér líkam-
legar þjáningar á borð við hungur eða heimilisleysi. Í svona þjóðfélögum 
skynjar fólk oft efnalegar aðstæður sínar fyrst og fremst á grundvelli þess 
hvernig það upplifir efnalegar aðstæður annarra. Kenningin um afstæðan 
skort (relative deprivation) leggur áherslu á þetta atriði en samkvæmt henni 
skynjar fólk stöðu sína á grundvelli þess hvernig það kemur út í samanburði 
við aðra hópa eða einstaklinga sem það ber sig saman við (reference groups; 
Merton og Rossi, 1968; Runciman, 1966; Stouffer, Schuman, DeVinney, Star 
og Williams, 1949). Samkvæmt þessari kenningu hefur fólk tilhneigingu til 
þess að upplifa óréttlæti, reiði og vanmáttarkennd þegar það telur sig búa við 
skort í samanburði við aðra, auk þess sem óhagsstæður samanburður af 
þessu tagi getur dregið úr hollustu fólks við normin og gildin í þjóðfélaginu 
(Reis, 1987). Af þessum sökum eykur afstæður skortur líkur á streitu, 
vanlíðan og frávikshegðun (Agnew, 1999; Baron, 2006; Burton, Cullen, 
Evans og Dunaway, 1994; Stiles, Liu og Kaplan, 2000; Yngwe, Fritzell, 
Lundberg, Diderichsen og Burstöm, 2003).  

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvort kenningin um afstæðan 
skort varpi ljósi á aðstæður fátækra unglinga hérlendis.1 Afstæður skortur er 

                                                 
1  Þessi fyrirlestur er byggður á ritgerð eftir Jón Gunnar Bernburg, Þórólf Þórlindsson og 

Ingu Dóru Sigfúsdóttur (óbirt handrit). Ritgerðin er nú til umfjöllunar í ritrýndu 
fagtímariti. 
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einkum talin eiga sér stað í lýðræðisþjóðfélögum þar sem menning og félags-
gerð ýta undir hugsjónir um jöfn tækifæri (Krahn, Hartnagel og Gartrell, 
1986; Merton og Rossi, 1968; Runciman, 1966). Lýðræðishugsjónir hvetja 
fólk til þess að bera aðstæður sínar saman við aðstæður vel stæðra 
einstaklinga og þjóðfélagshópa, enda kynda hugmyndir um jöfn tækifæri 
undir væntingar fólks og fela jafnvel í sér þau skilaboð að allir bæði geti og 
eigi að ná árangri óháð félagslegum bakgrunni (Merton, 1968). Rannsóknir 
benda til þess að Íslendingar hafi löngum haft hugsjónir um jafnrétti og 
félagslegan jöfnuð í hávegum (Bjarnason, 1974; Þorbjörn Broddason og 
Webb, 1974; Stefán Ólafsson, 1996: Stefán Ólafsson, 1999; Tomason, 1980) 
og því er líklegt að kenningin um afstæðan skort geti varpað ljósi á aðstæður 
þeirra sem eftir sitja í efnalegu tilliti hérlendis. 

Sett er fram sú megintilgáta að fátækt hafi jákvæð tölfræðileg áhrif á reiði, 
veika hollustu við félagsleg norm og gildi (normlessness) og frávikshegðun 
unglinga. Auk þess er sett fram sú tilgáta að áhrif fátæktar á svona þætti ættu 
að vera sterkari eftir því sem unglingar upplifa meiri efnalega velsæld í 
skólahverfi sínu. Grunnskólinn er nátengdur búsetu unglinga hérlendis og 
eru jafnaldrasamskipti bundin við skólafélagana að verulegu leyti. Því er 
líklegt að efnalegar aðstæður jafnaldranna í skólahverfinu hafi mikilvæg áhrif 
á það hvernig unglingar upplifa efnalegar aðstæður sínar. Fátækir unglingar 
sem búa í skólahverfum þar sem efnaleg velsæld er mikil ættu að vera líklegri 
til þess að upplifa skort í samanburði við aðra (t.d. jafnaldrana í skólanum) 
heldur en fátækir unglingar sem búa í skólahverfum þar sem efnaleg velsæld 
er minni. Samkvæmt kenningunni um afstæðan skort ætti fátækt því frekar að 
auka líkur á reiði, normleysi og frávikshegðun meðal unglinga sem búa í 
skólahverfum þar sem efnaleg velsæld er mikil en meðal unglinga sem búa í 
skólahverfum þar sem efnaleg velsæld er lítil. Tilgátur af þessu tagi hafa 
sjaldan verið reynsluprófaðar (Canache, 1996; Johnstone, 1978; Jarjoura og 
Triplett, 1997; Yngwe o.fl., 2003). 

Aðferð 

Þátttakendur og framkvæmd 
Spurningakönnun var lögð fyrir í nær öllum 9. og 10. bekkjum á Íslandi í 
mars 2006. Svör nemenda voru ónafngreind og fengu þeir engin önnur fyrir-
mæli en að svara listanum eftir bestu samvisku. Alls svöruðu 7430 nemendur 
listanum eða um 82% einstaklinga í þessum tveimur árgöngum. Hér er 
aðeins unnið með svör þeirra unglinga sem sækja þann skóla sem tilheyrir því 
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hverfi/sveitarfélagi sem þeir búa í (86% svarenda). Ennfremur, til þess að 
tryggja lágmarks áreiðanleika í mælingum á stigi skólahverfisins, er aðeins 
unnið með skólahverfi þar sem að minnsta kosti 20 einstaklingar svöruðu 
könnuninni. Nemendur í 46 litlum skólum í dreifbýli eru því ekki með í 
þessari greiningu. Eftir standa svör 5490 einstaklinga í 83 skólahverfum og 
eru þau notuð í þessari greiningu. 

Mælitæki 
Háðu breyturnar eru reiði, normleysi, afbrotahegðun og ofbeldishegðun. Reiði er 
mæld með meðalgildi svara við fimm spurningum um upplifun ungmenna á 
reiði og pirring vikuna fyrir könnunina (Derogatis, Lipman og Covi, 1973; 
alpha = 0,84). Samsetta mælingin tekur gildi á bilinu einn (lágmarks reiði) til 
fjórir (hámarks reiði). Mælingar á normleysi og afbrotahegðun koma úr 
rannsókn Jóns Gunnars Bernburgs og Þórólfs Þórlindssonar (2007). 
Normleysi er meðalgildi svara við átta fullyrðingum um hollustu ungmenna 
við norm og gildi (t.d. „Stundum verður að brjóta reglur til þess að ná 
árangri“). Samsetta mælingin tekur gildi á bilinu einn (lágmarks normleysi) til 
fimm (hámarks normleysi). Innri (alpha) áreiðanleiki er 0,78. Afbrotahegðun 
er meðalgildi svara við ellefu spurningum (z-stöðluðum) um afbrotahegðun 
sl. 12 mánuði (þjófnaðir, innbrot, skemmdarverk o.s.frv.). Samsetta mælingin 
nær frá -0,22 (lágmarks afbrotahegðun) til 11,24 (hámarks afbrotahegðun). 
Innri (alpha) áreiðanleiki er 0,82. Ofbeldishegðun er mæld með meðalgildi 
svara við sjö spurningum um hve oft viðkomandi framdi tiltekna verknaði á 
síðastliðnum 12 mánuðum (Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur Þórlindsson, 
2005). Spurt var um hve oft viðkomandi hafði kýlt einhvern, sparkað í 
einhvern, tekið einhvern hálstaki, skallað einhvern og svo framvegis. 
Samsetta mælingin tekur gildi á bilinu 1 (lágmarks ofbeldishegðun) til 7 
(hámarks ofbeldishegðun). 

Óháða breytan er fátækt. Svarendur tóku afstöðu til fjögurra spurninga um 
efnahagslegan skort á heimili sínu: „Hve oft á eftirfarandi við heima hjá 
þér?“: „Foreldrar þínir eru illa staddir fjárhagslega“, „Foreldrar þínir hafa 
ekki efni á að eiga og reka bíl“, „Foreldrar þínir hafa varla efni á helstu 
nauðsynjum (t.d. mat, húsnæði, síma)“ og „Foreldrar þínir hafa ekki efni á 
því tómstundastarfi sem þú vildir helst stunda (t.d. tónlistarskóli, íþróttir).“ 
Mælingin er gerð með því að finna meðalgildi svara við þessum fjórum 
spurningum. Samsetta mælingin nær frá 1 (efnahagslegir erfiðleikar í lág-
marki) til 5 (efnahagslegir erfiðleikar í hámarki). Innri (alpha) áreiðanleiki er 
0,77. Athuganir okkar sýna sterkt samband á milli þessarar mælingar og 
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mælingar sem byggir á svörum foreldra við sambærilegum spurningum (Jón 
Gunnar Bernburg o.fl., óbirt handrit). 

Umfang fátæktar í skólahverfinu. Fátækt meðal jafnaldra í skólahverfinu er 
mæld með því að reikna meðalgildi svarenda í hverjum skóla á fyrrgreindri 
fátæktarmælingu. Þess má geta að þessi mæling hefur sterka fylgni við meðal-
tekjur fjölskyldufólks í skólahverfunum (fylgnin er -0,61 í þéttbýli og -0,73 í 
dreifbýli).2 Þá má benda á að umtalsverð dreifing er á umfangi fátæktar milli 
skólahverfa, eins og sjá má í Viðauka. Þannig er hundraðshlutfall þeirra sem 
segja að fjárhagsstaða foreldra sé slæm (stundum, oft eða nær alltaf) um þrjú 
prósent í því skólahverfi þar sem hlutfallið er minnst en 45 prósent segja svo 
vera í því skólahverfi þar sem hlutfallið er mest. 

Stjórnbreytur. Eftirfarandi breytum er stjórnað í greiningunni hér að neðan: 
Kyni, búsetustöðugleika (þ.e. hvort viðkomandi hafi flutt í nýtt hverfi eða 
sveitarfélag á liðnum 12 mánuðum eða ekki), fjölskyldugerð (þ.e. hvort við-
komandi búi hjá báðum foreldrum eða ekki) og innflytjendastöðu (þ.e. hvort 
viðkomandi eigi foreldra sem báðir eru fæddir erlendis eða ekki). Vegna 
plássleysis eru niðurstöður fyrir þessar breytur ekki birtar í töflum. Upp-
lýsingar um einfalda tölfræði er að finna í töflu 1. 

Tafla 1. Lýsandi tölfræði 
 Meðal-

gildi 
Staðal- 
frávik 

Lægsta 
gildi 

Hæsta 
gildi 

Mælingar á einstaklingsstigi 
(N = 5491) 

    

Fátækt 1,32 0,57 1 5 
Normleysi 2,99 0,76 1 5 
Reiði 1,79 0,70 1 4 
Afbrotahegðun -0,01 0,59 -0,23 11,26 
Ofbeldishegðun 1,61 1,02 1 7 
Mæling á stigi skólahverfisins 
(N = 83) 

    

Umfang fátæktar í skólahverfinu 1,35 0,11 1,18 1,74 

Tölfræðigreining 
Notast er við línulega fjölstigagreiningu (hierarchical linear regression) til þess að 
prófa hvort áhrif fátæktar á háðu breyturnar (reiði, normleysi, afbrotahegðun 

                                                 
2  Þessir útreikningar eru byggðir á upplýsingum frá Hagstofu Íslands (sjá í Jón Gunnar 

Bernburg o.fl. óbirt handrit). 
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og ofbeldi) séu markækt háð umfangi fátæktar í skólahverfinu (sjá í Bryk og 
Raudenbush, 1992). Vegna plássleysis er aðeins stiklað á stóru í umræðu um 
greiningu og niðurstöður hér á eftir. Ítarlegri upplýsingar um greininguna er 
að finna í Jón Gunnar Bernburg, Þórólfur Þórlindsson og Inga Dóra Sigfús-
dóttir (óbirt handrit). HLM5 var notað við greiningu gagnanna (Raudenbush, 
Bryk og Cheong, 2001). 

Niðurstöður 

Tafla 2 sýnir forspá fyrir línuleg áhrif fátæktar á háðu breyturnar eftir því 
hvert umfang fátæktar í skólahverfinu er (grunnjafna ekki birt í töflu). Þannig 
sýnir efsta röðin í töflunni hver áhrif fátæktar á háðu breyturnar eru að 
jafnaði í skólahverfum þar sem fátækt er afar sjaldgæf (þ.e. þar sem fátækt er 
nálægt tveimur staðalfrávikum undir meðalgildi fátæktar). Næstefsta röðin 
sýnir áhrifin í skólahverfum þar sem fátækt er sjaldgæf (þ.e. þar sem fátækt er 
einu staðalfráviki undir meðalgildi fátæktar) og svo koll af kolli. Stjórnað er 
fyrir áhrifum kyns, búsetu, fjölskyldugerðar og búsetustöðugleika. 

Niðurstöður sýna að unglingar sem upplifa fátækt heima sýna að jafnaði 
meiri reiði, veikari hollustu við norm og gildi og meiri frávikshegðun 
(ofbeldishegðun, afbrotahegðun) en aðrir unglingar. Þetta má sjá í röðinni 
sem ber titilinn „Skólahverfi þar sem fátækt er á meðaltali.“ Þessi meðaláhrif 
fátæktar eru í öllum tilfellum tölfræðilega marktæk (p < 0,001), að teknu tilliti 
til fjölskyldugerðar, búsetu, búsetuflutninga og innflytjendastöðu. 

Jafnframt staðfesta niðurstöður megintilgátur okkar, að áhrif fátæktar á 
reiði, veika hollustu við norm og gildi og frávikshegðun séu háð efnahags-
stöðu jafnaldranna í skólahverfinu (samvirknin er tölfræðilega marktækt í 
öllum fjórum tilfellunum; p < 0,05). Fram kemur í töflunni að tölfræðileg 
áhrif fátæktar á reiði og aðrar neikvæðar útkomur eru að jafnaði mun sterkari 
í skólahverfum þar sem fátækt er sjaldgæf en í skólahverfum þar sem fátækt 
er algeng. Til dæmis eru tölfræðileg áhrif fátæktar á reiði unglinga að meðal-
tali 0,21 en áhrifin eru 0,09 í skólahverfum þar sem fátækt er mjög algeng og 
0,29 í skólahverfum þar sem fátækt er mjög sjaldgæf. Á sama hátt eru áhrif 
fátæktar á afbrotahegðun og ofbeldishegðun að jafnaði nánast engin í 
skólahverfum þar sem fátækt er mjög algeng en áhrifin eru umtalsverð (0,22 
fyrir afbrot og 0,30 fyrir ofbeldi) í skólahverfum þar sem fátækt er mjög 
sjaldgæf. 
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Tafla 2. Áhrif  fátæktar á reiði, normleysi, afbrotahegðun og ofbeldishegðun 
– eftir umfangi fátæktar í skólahverfinu 
 HÁÐAR BREYTUR 
 Reiði Normleysi Afbrot Ofbeldi 
Skólahverfi þar sem fátækt er afar sjaldgæf 0,29 0,23 0,22 0,30 
Skólahverfi þar sem fátækt er sjaldgæf 0,27 0,21 0,19 0,25 
Skólahverfi þar sem fátækt er á meðaltali 0,21 0,16 0,13 0,16 
Skólahverfi þar sem fátækt er algeng 0,15 0,11 0,07 0,07 
Skólahverfi þar sem fátækt er afar algeng 0,09 0,06 0,01 -0,02 
Skýring: Taflan sýnir forspá fyrir óstaðlaða hallastuðla úr línulegu stigveldisaðhvarfi 
(hierarchical linear regression). Eftirtöldum breytum er stjórnað í greiningunni: Kyni, búsetu, 
fjölskyldugerð, búsetuflutningum, innflytjendastöðu. 

Lokaorð 

Niðurstöður veita nokkuð eindregin stuðning við tilgátur og styðja þannig 
kenninguna um afstæðan skort. Tölfræðilegt samband fátæktar við reiði, 
veika hollustu við norm og gildi og frávikshegðun er mun sterkara að jafnaði 
í skólahverfum þar sem fátækt er sjaldgæf en í skólahverfum þar sem fátækt 
er algeng. Tengsl fátæktar við þessa þætti eru þannig meiri eftir því sem 
unglingar upplifa meiri velsæld í skólahverfi sínu. Ein skýring á þessu mynstri 
er sú að fátækir unglingar sem búa í skólahverfum þar sem efnaleg velsæld er 
mikil upplifi fremur afstæðan skort (til dæmis miðað við jafnaldrana í 
skólanum) en fátækir unglingar sem búa í skólahverfum þar sem efnaleg 
velsæld er minni. Niðurstöður okkar eru í samræmi við niðurstöður tveggja 
bandarískra rannsókna sem báðar hafa leitt í ljós að neikvætt samband 
þjóðfélagsstöðu við afbrotahegðun ungmenna er sterkara í hverfum þar sem 
velsæld er meiri (Johnstone, 1978; Jarjoura og Triplett, 1997). 

Hafa ber í huga eðlilega fyrirvara á rannsókninni og ólíka túlkunarmögu-
leika. Fyrst ber að benda á að upplifun unglinga á efnalegri velsæld annarra 
(t.d. jafnaldra) var ekki mæld beint. Ekki hefur því beinlínis verið prófað 
hvort ólík upplifun unglinga á velsæld skólafélaganna útskýri hvers vegna 
áhrif fátæktar á reiði og frávikshegðun eru ólík milli skólahverfa. Aðrar 
túlkanir koma til greina. Til að mynda má vera að unglingar sem koma úr 
efnalitlum fjölskyldum lendi frekar í því að vera útilokaðir frá þátttöku í 
jafnaldrahópnum í skólahverfum þar sem velsæld er meiri. Frekari rannsókna 
er þörf til þess að skera úr um þetta álitamál. 
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Jafnframt er rétt að hafa í huga að aðrar skýringar gætu spilað hlutverk í 
þessu sambandi. Til að mynda valda efnahagslegir erfiðleikar oft álagi og 
tengslarofi innan fjölskyldunnar sem aftur hafa tilhneigingu til þess að valda 
vanda í lífi barna og unglinga (Sampson og Laub, 1994). Þess má þó geta að 
ofangreindar niðurstöður breytast ekki við það að stjórna fyrir áhrifum fjöl-
skylduþátta (sjá í Jón Gunnar Bernburg o.fl., óbirt handrit). Loks ber að hafa 
í huga að í rannsóknum á borð við þessa, þar sem ekki er unnt að framkalla 
hreinar tilraunaaðstæður, er ekki hægt að fullyrða um orsakatengsl milli þátta 
á grundvelli fylgnisambanda einvörðungu. Niðurstöðum til stuðnings má þó 
benda á að erlendar rannsóknir hafa endurtekið sýnt fram á skaðleg áhrif 
fátæktar á líðan, lífsstíl, getu og lífshlaup barna og unglinga (Bjerk, 2007; 
Farnworth, Thornberry, Krohn og Lizotte, 1994; Sampson og Laub, 1994). 

Hvað sem þessum vangaveltum líður benda niðurstöður til þess að fátækt 
sé áhættuþáttur í lífi íslenskra unglinga. Þessi niðurstaða er mikilvæg í sjálfu 
sér þar sem rannsóknir á áhrifum fátæktar á líðan, viðhorf og hegðun barna 
og ungmenna hafa verið af skornum skammti hérlendis (sjá þó Cynthia Lisa 
Jeans og Guðný Björk Eydal, 2005). Niðurstöður sýna að unglingar sem 
upplifa mikla efnahagslega erfiðleika heima hjá sér eru að jafnaði reiðari, hafa 
veikari hollustu við félagsleg norm og gildi og þeir sýna að jafnaði meiri 
afbrota- og ofbeldishegðun. Niðurstöður af þessu tagi ættu að verða til þess 
að rannsakendur beini sjónum sínum í auknum mæli að fátækt og áhrifum 
hennar á lífsskilyrði og hegðun barna og ungmenna hérlendis. 
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Heimilisaðstæður, félagsleg tengsl og 
frávikshegðun unglinga 

Margrét Valdimarsdóttir 
Jón Gunnar Bernburg 

 
Undanfarna áratugi hefur frávikshegðun unglinga verið viðfangsefni ótal 
rannsókna í félags- og afbrotafræði. Í þessum rannsóknum hefur orðið til 
umtalsverð þekking á því hvaða þættir tengjast vímuefnaneyslu, afbrotum og 
ofbeldishegðun ungs fólks. Eitt af því sem rannsóknir hafa leitt í ljós er að 
heimilisaðstæður unglinga skipta máli. Rannsóknir hafa leitt í ljós að bág 
efnahagsstaða (Smith og Stern, 1997), fjölskyldusundrun (Bjarnason, 
Andersson, Choquet, Elekes, Morgan og Rapinett, 2003; Quensel, McArdle, 
Brinkley, Wiegersma, Blom, Fitzgerald o.fl, 2002) og áfengis- og vímuefna-
neysla foreldra (Jensen og Brownfield, 1983) auka líkur á frávikshegðun 
barna og unglinga. 

Þrátt fyrir að fræðimenn séu almennt sammála um þessi tölfræðilegu 
sambönd greinir þá á um hvernig beri að skýra þau (Sampson og Laub, 1994; 
Matsueda, 1982; Farnworth og Lieber, 1989; Jensen og Brownfield, 1983; 
Thornberry, Lizotte, Krohn, Farnworth og Jang, 1994). Ein skýring á því 
hvers vegna erfiðar heimilisaðstæður (bág efnahagsstaða, rofin fjölskyldugerð 
og ölvun foreldra) auka líkur á frávikshegðun unglinga gæti verið sú að 
aðstæður af þessu tagi hafa tilhneigingu til þess að draga úr félagslegu 
taumhaldi innan fjölskyldunnar. Kenningar um félagslegt taumhald (social 
control theory) leggja áherslu á að unglingar eru líklegri til að hlýða reglum og 
halda sig frá frávikshegðun ef þeir eru í góðum tengslum við stofnanir 
samfélagsins (Kornhauser, 1978). Tengsl unglinga við foreldra sína eru talin 
einkar mikilvæg í þessu sambandi (Hirschi, 1969). Ungmenni sem eru í 
góðum tengslum við foreldra sína eru næmari á væntingar þeirra og vilja 
síður valda þeim vonbrigðum með frávikshegðun. Jafnframt hafa unglingar 
færri tækifæri til þess að sýna frávikshegðun þegar foreldrar hafa eftirlit með 
þeim. Kenningarnar um félagslegt taumhald fá töluverðan stuðning í 
rannsóknum á frávikshegðun unglinga (sjá yfirlit í Smith og Stern, 1997 bls. 
408-409). 
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Sterk rök eru fyrir því að halda því fram að erfiðar heimilisaðstæður dragi 
oft úr tengslum milli foreldra og unglinga og getu foreldra til þess að vera 
virkir þátttakendur í lífi barna og unglinga. Bág efnahagsstaða og ölvun 
foreldra eru þættir sem valda oft miklu álagi á bæði foreldra og börn, en álag 
af þessu tagi dregur líklega úr jákvæðri tengslamyndun innan fjölskyldunnar 
(Larzelere og Patterson, 1990; Sampson og Laub, 1994). Þá hafa einstæðir 
foreldrar oft minni tíma til þess að vera virkir þátttakendur í lífi barna sinna 
(Barnes og Farrel, 1992; Kierkus og Baer, 2002; Rankin og Roger, 1994; 
Rebellon, 2002; Sokol-Katz, Dunham og Zimmerman, 1997). 

Tilgangur rannsóknar okkar er að skoða hvort bág efnahagsstaða foreldra, 
einstæði foreldra og ölvun foreldra tengist frávikshegðun unglinga (vímu-
efnaneyslu, afbrotum og ofbeldishegðun). Jafnframt prófum við hvort félags-
legt taumhald (tengsl og eftirlit foreldra) miðli tölfræðilegum áhrifum þessara 
þátta á frávikshegðun unglinga. 

Aðferð 

Gögn og framkvæmd 
Nafnlaus spurningalistakönnun var lögð fyrir grunnskóla á landinu öllu árið 
2006 (Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 
2006). Könnunin var lögð fyrir alla nemendur í 9. og 10. bekk sem mættu í 
skólann dagana sem könnunin fór fram. Heildarfjöldi svarenda var 7430. 
Þegar búið var að taka tillit til brottfallsgilda á hverri spurningu voru 
svarendur í aðhvarfsgreiningarjöfnum frá 6532-7026. Nemendur höfðu tvær 
kennslustundir í skólanum til þess að svara þessum spurningum. Nemendur 
fengu engin önnur fyrirmæli en að svara spurningalistunum eftir bestu getu. 

Mælitæki 
Háðar breytur: Mæling á fíkniefnaneyslu er sett saman úr sex spurningum um 
áfengisneyslu, hassreykingar og tóbaksneyslu og búinn til vísir með 
meðalgildi þeirra (α=,86; vísir frá 1-7; meðalt.=1,73; s=1,02). Þótt tóbak og 
áfengi séu ekki ólögleg fíkniefni er neysla þeirra ólögleg fyrir þennan 
aldurshóp og vissulega frávikshegðun. 

Mæling á afbrotahegðun er sett saman úr sex spurningum. Spurt var hversu 
oft á síðustu 12 mánuðum viðkomandi hefði framið ýmis ólögleg athæfi. 
Þessi athæfi eru frá því að stela einhverju sem er minna en 5000 kr. virði yfir í 
að beita ofbeldi til þess að ræna. Svarmöguleikar voru á bilinu 1 (aldrei) til 7 
(18 sinnum eða oftar) (α=,75; vísir frá 1-7; meðalt.=1,19; s=0,47).  
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Ofbeldishegðun er mæld með sex spurningum. Spurt var hve oft krakkarnir 
höfðu beitt eftirtöldu á síðustu 12 mánuðum: Kýlt einhvern, hrint ein-
hverjum, sparkað í einhvern, slegið einhvern, tekið einhvern hálstaki, hótað 
einhverjum ofbeldi. Svarmöguleikar voru á bilinu 1 (aldrei) til 7 (18 sinnum 
eða oftar) (α=,90; vísir frá 1-7; meðalt.=1,76 s=1,18). 

Óháðar breytur: Ölvun foreldra var sett saman úr tveimur spurningum. 
Spurt var: Drekkur annað hvort eftirtalinna móðir/faðir áfengi þannig að 
hann/hún verði ölvaður/ölvuð, svo þú vitir til? Svarmöguleikar voru frá 
1(nei, aldrei) upp í 5 (já, mjög oft). Ölvun móður og föður var sett saman og 
búin til vísir með meðalgildi (α=,74; vísir frá 1-5, meðalt.=1,64; s=,79).  

Til þess að skoða fjölskyldugerð voru búnar til tvær tvígildar breytur úr 
spurningunni: Hverjir eftirtalinna búa heima hjá þér? Á annarri breytunni, 
einstæðir foreldrar, er þeim unglingum sem búa aðeins hjá öðru foreldri gefið 
gildið 1 en aðrir fá 0. Á hinni breytunni, stjúpfjölskylda, fá ungmenni sem búa 
hjá móður eða föður og sambýlismanni/konu gildið 1 en aðrir 0. Fyrri rann-
sóknir hafa sýnt fram á mismunandi áhrif þess að búa hjá einstæðum 
foreldrum annars vegar og í stjúpfjölskyldu hins vegar (Brown, 2006). 1,9% 
af úrtakinu svöruðu að þeir byggju við annað fyrirkomulag eða á eigin 
vegum, til einföldunar voru svör þeirra ekki notuð og því skilgreind sem 
ógild (15% svarenda búa hjá einstæðu foreldri en 13% hjá foreldri og 
stjúpforeldri). 

Til þess að mæla efnahagsstöðu foreldra voru svarendur beðnir um að gera 
grein fyrir því hvort og í hve miklum mæli eftirfarandi aðstæður ættu við hjá 
þeim: Foreldrar þínir eru illa staddir fjárhagslega/hafa ekki efni á að eiga og 
reka bíl/hafa varla næga peninga til að borga brýnustu nauðsynjar/hafa ekki 
ráð á þeirri tómstundastarfsemi sem þú vilt helst stunda. Svarmöguleikar 
voru á fimm punkta kvarða frá 1 (nær aldrei) til 5 (nær alltaf). Þannig merkir 
hærri tala hér því meiri fátækt (α =,77; vísir frá 1-5, meðalt.=1,36; s=,62).  

Miðlunarbreytur: Til þess að mæla félagslegt taumhald voru settar saman 
þrjár mælingar. Í fyrsta lagi var búin til mæling fyrir tengsl við foreldra. 
Svarendur voru beðnir um að taka afstöðu til fullyrðinga: Hversu auðvelt eða 
erfitt væri fyrir þig að fá eftirtalið hjá foreldrum þínum? Umhyggju og hlýju, 
samræður um persónuleg málefni, ráðleggingar varðandi námið, ráðleggingar 
varðandi önnur verk þín og aðstoð við ýmis verk. Svarmöguleikar voru á 
fjögurra punkta skala frá mjög erfitt (1) til mjög auðvelt (4) (α=,86; 
meðalt.=3,43; s=,60). 

Rannsóknir sem skoðað hafa félagslegt taumhald sem hindrun í 
frávikshegðun unglinga hafa lagt áherslu á beint og óbeint eftirlit (t.d. Warr, 
1993 og 2005). Í samræmi við Warr (1993) var sett saman mæling á tíma sem 
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unglingar eyða með foreldrum sínum eftir skóla og um helgar, sú mæling er 
beint eftirlit. Meðalgildi tveggja spurninga var sett saman: hversu vel eiga eftir-
farandi fullyrðingar við um þig? Ég er með foreldrum utan skólatíma á 
virkum dögum/ég er með foreldrum um helgar. Svarmöguleikar voru á fimm 
punkta kvarða (nær aldrei (1)/sjaldan/stundum/oft/nær alltaf(5) α=,78; 
meðalt.=3,06; s=,99). Til þess að mæla óbeint eftirlit var lagt saman meðalgildi 
á sjö spurningum sem mæla hversu vel foreldrar fylgjast með unglingum án 
þess þó að vera á staðnum. Þessar spurningar varða hvort foreldrar viti hvar 
unglingarnir eru á kvöldin, með hverjum þeir eru, hvort foreldrar þekki vini 
eða foreldra vina unglinga sinna (1=lítið óbeint eftirlit-5=mikið óbeint 
eftirlit; α=,82; meðalt.=2,75; s=,62). Báðar þessar mælingar eru í samræmi 
við margar fyrri mælingar á beinu og óbeinu eftirliti foreldra (Warr, 1993 og 
2005; Vitaro, Brendgen og Tremblay, 2000).  

Stjórnbreytur: Kyn er mælt með tvígildri breytu þannig að piltar fá gildið 
0 en stúlkur 1. 

Niðurstöður 

Megintilgangur þessarar rannsóknar var að skoða hvort áhrifum ölvunar 
foreldra, efnahagsstöðu foreldra og fjölskyldugerðar á frávikshegðun ung-
linga sé miðlað af tengslum við foreldra og eftirliti foreldra. Niðurstöður 
styðja tilgátur um miðlun. Í fyrsta lagi kemur fram að bæði ölvun foreldra og 
bág efnahagsstaða hafa marktæk jákvæð áhrif á vímuefnaneyslu, afbrot og 
ofbeldi unglinga (jöfnur 1, 3 og 5). Það að búa hjá einstæðu foreldri hefur 
marktæk áhrif á vímuefnaneyslu og afbrotahegðun en ekki á ofbeldishegðun. 
Þau ungmenni sem búa hjá einu líffræðilegu foreldri og stjúpforeldri eru 
marktækt líklegri til þess að sýna allar þrjár tegundir frávikshegðunar. 

Í öðru lagi kemur fram að ölvun foreldra, bág efnahagsstaða og rofin 
fjölskyldugerð hafa allar marktæk, neikvæð áhrif á miðlunarbreyturnar, það er 
á tengsl við foreldra og eftirlit foreldra (jöfnur 7, 8 og 9). 

Í þriðja lagi kemur fram að mælingar á tengslum við foreldra og eftirliti 
foreldra hafa marktæk, neikvæð áhrif á frávikshegðun unglinga (jafna 2, 4 og 
6). Þó vekur það athygli að tengsl við foreldra hafa aðeins marktæk neikvæð 
áhrif á afbrot og ofbeldishegðun en ekki vímuefnaneyslu. Í þessu sambandi 
ber þó að hafa í huga að tengsl við foreldra geta líka haft óbein áhrif á 
frávikshegðun unglinga með því að ýta undir eftirlit og hafa áhrif á það 
hvernig vini unglingar eignast (Warr, 1993). 
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Að lokum kemur fram, eins og búist var við, að áhrif óháðu breytanna á 
frávikshegðun minnka umtalsvert þegar stjórnað er fyrir áhrifum félagslegs 
taumhalds. Þannig minnka áhrif ölvunar foreldra á frávikshegðun um 20 til 
25 prósent þegar tengslum við foreldra og eftirliti er stjórnað og áhrif bágrar 
efnahagsstöðu á frávikshegðun minnka um 30 til 35 prósent. Áhrif fjöl-
skyldugerðar á frávikshegðun minnka verulega líka þegar tengslum við 
foreldra og eftirliti er stjórnað. Samkvæmt marktektarprófi Sobels (Baron og 
Kenny, 1986) eru flest þessi miðlunarsambönd tölfræðilega marktæk. 

Umræða 

Við túlkun niðurstaðna er mikilvægt að hafa í huga takmarkanir 
rannsóknarinnar. Í fyrsta lagi ber að hafa í huga þann sjálfsagða fyrirvara, að 
ekki er hægt að fullyrða um orsakatengsl milli þátta á grundvelli fylgni-
sambanda einvörðungu. Þá byggir rannsóknin á þversniðsgögnum og því er 
ekki hægt að fullyrða um tímaröð. Fræðimenn hafa bent á að sambandið á 
milli foreldratengsla og frávikshegðunar sé víxlverkandi yfir tíma, það er, að 
tengsl dragi úr frávikshegðun en frávikshegðun dragi líka úr tengslum þegar 
litið sé til lengri tíma (Thornberry, Lizotte, Krohn, Farnworth og Jang, 1991; 
Stern og Smith, 1999). Einnig eru mælingar okkar á efnahagsstöðu og 
fjölskyldugerð takmarkaðar. Mælingin á efnahagsstöðu mælir upplifun 
svarenda á fjárhagsstöðu foreldra sinna á þeim tímapunkti þegar könnun fór 
fram. Fyrri rannsóknir benda til þess að áhrif af tímabundnum fjárskorti og 
langtímafátækt séu ólík (Wagmiller, Lennon, Kuang, Alberti og Aber, 2006) 
en þetta gæti haft áhrif á niðurstöður okkar. Mælingin á fjölskyldugerð mælir 
hjá hverjum svarendur bjuggu þegar könnunin fór fram og því vitum við ekki 
hvort svarendur hafi alist upp hjá einstæðu foreldri eða ekki.  

Með þessa fyrirvara í huga fengu þær tilgátur sem settar voru fram 
stuðning í greiningu okkar. Ölvun foreldra tengist aukinni vímuefnaneyslu, 
afbrotum og ofbeldishegðun unglinga, að hluta til vegna þess að ölvun 
foreldra hefur neikvæð tölfræðileg áhrif á félagslegt taumhald (þ.e. á tengsl 
foreldra við unglinga og eftirlit foreldra). Þá kom fram að aukin fráviks-
hegðun hjá þeim unglingum sem búa hjá foreldrum sem stríða við fjárskort. 
Þetta samband er að hluta til tilkomið vegna þess að fjárskortur hefur 
neikvæð áhrif á félagslegt taumhald. Þessi niðurstaða er í góðu samræmi við 
fyrri niðurstöður á þessu sviði (Sampson og Laub, 1994). Loks sýna 
unglingar sem ekki búa hjá báðum foreldrum sínum einnig meiri fráviks-
hegðun, sem virðist að hluta til vera vegna þess að þessir krakkar hafa minna 
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félagslegt taumhald. Þetta er í samræmi við fyrri rannsóknir sem benda til 
þess að einstæða foreldra skorti oft ýmsar bjargir sem koma niður á uppeldi 
(Kierkus og Baer, 2002). 

Heimildir 

Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon. (2006). 
Ungt fólk 2006 Menntun, menning, tómstundir og íþróttaiðkun ungmenna á Íslandi: 
Rannsókn meðal nemenda í 9. og 10. bekk grunnskóla vorið 2006. Reykjavík: 
Rannsóknir og greining. 

Barnes, G. og Farrel, M. (1992). Parental support and Control as Predictors 
of Adolescent Drinking, Delinquency, and Related Problem Behavior. 
Journal of Marriage and the Family, 54, 763-776. 

Baron, R. og Kenny, D. (1986). The Moderator-Mediator Variable 
Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and 
Statistical Considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 
1173-1182.  

Bjarnason, T., Andersson, B., Choquet, M. Elekes, Z., Morgan, M. og 
Rapinett, G. (2003). Alcohol Culture, Family Structure and Adolesecent 
Alcohol Use: Multilevel Modeling of Frequency of Heavy Drinking 
among 15-16 Year Old Students in 11 European Countries. Journal of 
Studies on Alcohol, 64(2), 200-208.  

Brown, S. (2006). Familily Structure Transitions and Adolescent Well-Being. 
Demography, 43(3), 447-461.  

Farnworth, M. og Leiber, M. J. (1989). Strain Theory Revisited: Economic 
Goals, Educational Means, and Delinquency. American Sociological Review, 
54(2), 263-274. 

Hirschi, T. (1969). Causes of Delinquency. Berkley and Los Angeles: University 
of California Press.  

Jensen, G. og Brownfield, D. (1983). Parents and Drugs. Criminology, 21(4), 
543-554.  

Kierkus, C. og Baer, D. (2002). A Social Control Explanation of the 
Relationship between Family Structure and Delinquent Behaviour. 
Canadian Journal of Criminology, 44(4), 425.  

Kornhauser, R. R. (1978). Social Sources of Delinquency: An Appraisal of Analytic 
Models. Chicago: University of Chicago Press. 

Larzelere, R. og Patterson, G. (1990). Parental Management: Mediator of the 
Effect of Socioeconomic Status on Early Delinquency. Criminology, 28(2), 
301-323. 



188 Félagsfræði Margrét Valdimarsd. og Jón Gunnar Bernburg 

  

Matsueda, R. (1982). Testing Control Theory and Differential Association: A 
Causal Modeling Approach. American Sociological Review, 47, 489-504. 

Quensel, S. McArdle, P., Brinkley, A., Wiegersma, A., Blom, M., Fitzgerald, 
M. o.fl. (2002). Broken Home or Drug Using Peers: “Significant 
Relations”? The Journal of Drug Issues, 32(2), 467.  

Rankin, J. og Roger, K. (1994). Parental Attachment and Delinquency. 
Criminology, 32(4), 495-515.  

Rebellon, C. (2002). Reconsidering the Broken Homes/Delinquency 
Relationship and Exploring its Mediation Mechanism(s). Criminology, 40, 
103-135.  

Sampson, R. J. og Laub, J. H. (1994). Urban poverty and the family context 
of delinquency: A new look at structure and process in a classic study. 
Child Development, 65(2), 523-541. 

Smith, C. og Stern, S. (1997). Delinquency and Antisocial Behavior: A 
Review of Family Processes and Intervention Research. Social Service 
Review, 71(3), 382-420. 

Sokol-Katz, J., Dunham, R. og Zimmerman, R. (1997). Family Structure 
Versus Parental Attachment in Controlling Adolescent Deviant Behavior: 
A Social Control Model. Adolescence, 32(125), 199-215. 

Stern, S. B. og Smith, C. A. (1999). Reciprocal Relationships between 
Antisocial Behavior and Parenting: Implications for Delinquent 
Intervention. Families in Society, 80(2), 169-181.  

Thornberry, T. P., Lizotte, A. J., Krohn, M. D., Farnworth, M., og Jang, S. J. 
(1991). Testing Interactional Theory: An Examination of Reciprocal 
Causal Relationships among Family, School, and Delinquency. The Journal 
of Criminal Law and Criminology, 82(1), 3-35.  

Thornberry, T. P., Lizotte, A. J., Krohn, M. D., Farnworth, M., og Jang, S. J. 
(1994). Delinquent Peers, Beliefs, And Delinquent Behavior: A 
Longitudinal Test of Interactional Teory. Criminology, 32(1), 47-83. 

Vitaro, F., Brendgen, M. og Tremblay, R. (2000). Influence of Friends on 
Delinquency: Searching for Moderator Variables. Journal of Abnormal Child 
Psychology, 28(4), 313.  

Wagmiller, R.L.Jr, Lennon, M.C, Kuang, L., Alberti, P.M. og Aber, J.L. 
(2006). The Dynamics of Economic Disadvantage and Children’s Life 
Chances. American Sociological Review, 71, 847-866.  

Warr, M. (1993). Parents, Peers, and Delinquency. Social Forces, 72(1), 247-
264.  

Warr, M. (2005). Making Delinquent Friends: Adult supervision and 
Children´s Affiliations. Criminology, 43(1), 77-106. 

 
 



  

Eru afbrot á Íslandi fátíðari en í öðrum 
löndum? 

Rannveig Þórisdóttir 
Helgi Gunnlaugsson 

 
Franski félagsfræðingurinn Emile Durkheim (1893; 1964) hélt því fram að 
afbrotalausar paradísir væru ekki til. Öll samfélög hefðu tiltekinn „kvóta“ af 
afbrotum en breytilegt væri eftir samfélögum í hverju brotin felast á hverjum 
stað. Afbrot greini á milli þess sem er leyfilegt og þess sem ekki má og brotin 
séu nauðsynleg til að efla samkennd og styrkja sjálfsmynd borgaranna um 
hvað þeir eru og hvað þeir eru ekki. Fordæming á brotinu og hinum brotlega 
styrki einingu samfélagsins og refsingar efli réttlætiskennd borgaranna. Sam-
kvæmt Durkheim eru afbrot því ekki eingöngu afleiðing samfélagsgerðar-
innar, þau móta hana einnig og viðhalda. 

Þó svo afbrot séu til í einhverri mynd í öllum samfélögum hefur verið 
erfitt að staðfesta eða hafna þessum hugmyndum Durkheims enda er 
samanburður milli landa vandasamur því oft er ekki verið að bera saman 
sambærilega hluti. Lengi vel fólst samanburður á brotum í því að bera saman 
skráð afbrot hjá lögreglu. Sá samanburður getur hins vegar verið varasamur 
enda breytilegt milli landa hvernig afbrot eru skilgreind, hverjir skrá, hvað er 
skráð og hvenær (Maguier, 2007). Einnig er breytilegt milli landa og jafnvel 
brotaflokka hversu algengt það er að brot séu tilkynnt til lögreglu og skili sér 
í tölur yfir fjölda afbrota (van Dijk, Manchin og van Kesteren, 2007). Margt 
virðist skipta þar máli, til að mynda mat þolenda á alvarleika brots (Rannveig 
Þórisdóttir, Helgi Gunnlaugsson og Vilborg Magnúsdóttir, 2005), traust til 
lögreglu (Goudriaan, Lynch og Nieuwbeerta, 2004) og efnahagsleg staða í 
samfélaginu (Soares, 2004). 

Fræðimenn hafa brugðist við þessu með því að styðjast einnig við önnur 
gögn en opinber til dæmis þolendarannsóknir, en þeim hefur vaxið mjög 
ásmegin á síðustu árum. Þó svo að þolendarannsóknir geti veitt góða innsýn í 
ákveðna brotaflokka mæla þær ekki öll brot. Brot gegn fyrirtækjum og afbrot 
án fórnarlamba eru til að mynda jafnan ekki mæld í þolendakönnunum 
(Magurie, 2007). Fórnarlambakannanir geta því ekki einar og sér gefið upp-
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lýsingar um raunverulega tíðni brota í samfélaginu. Þær gefa eigi að síður 
innsýn í dreifingu þeirra brota sem spurt er um og tíðni þeirra og eru því 
góður vettvangur til að bera saman tíðni afbrota milli landa (van Dijk, 
Manchin og van Kesteren, 2007).  

Þær rannsóknir sem leitast hafa við að bera afbrot saman milli landa hafa 
bent til þess að alvarleg afbrot séu fátíðari í einsleitum og fámennum 
samfélögum (Adler, 1983) og í samfélögum þar sem félagslegur ójöfnuður er 
lítill (Blau og Blau, 1982; Wilsem, de Graaf og Wittebrood, 2003). Í þétt-
býlum milljónaþjóðfélögum með fjölbreyttu safni kynþátta og trúarhópa og 
mikinn efnahagslegan mun megi því jafnframt búast við fleiri og alvarlegri 
afbrotum en annars staðar. Einnig hefur verið bent á að tengsl séu milli 
aldurssamsetningar þjóða og tíðni brota þannig að því hærra hlutfall yngri 
einstaklinga í samfélaginu því meiri líkur á því að brot séu tíðari (Ouimet, 
2002). Hér á eftir verður leitast við að bera saman tíðni afbrota á Íslandi í 
samanburði við Norðurlöndin og einkum stuðst við þolendakannanir. 

Tíðni brota á Íslandi 

Í ljósi niðurstaðna um að afbrot séu fátíðari í einsleitum og fámennum 
samfélögum hefur verið bent á Ísland sem dæmi um land þar sem tíðni 
afbrota sé lág (sjá t.d. Gunnlaugsson og Galliher, 2000). Því hefur einnig 
verið haldið fram að á Íslandi séu minniháttar brot tíð en alvarlegri brot 
sjaldgæfari en víða annars staðar (Gunnlaugsson, 2004) þó svo ekki liggi 
víðtækar rannsóknir þessu til grundvallar (Hildigunnur Ólafsdóttir og 
Ragnheiður Bragadóttir, 2006). 

Ýmsar samanburðarrannsóknir hafa þó verið gerðar sem vísa til þess að 
tíðni brota sé lægri hér á landi en annars staðar. Til dæmis kemur í ljós að 
fjöldi hegningarlagabrota sem tilkynntur var til lögreglu á árunum 2000 til 
2003 var lægri hér á landi en á hinum Norðurlöndunum. Þannig var tilkynnt 
um 6 þúsund hegningarlagabrot á hverja 100 þúsund íbúa á Íslandi árið 2003, 
í Danmörku rúmlega 9 þúsund, yfir 10 þúsund í Finnlandi og tæplega 14 
þúsund í Svíþjóð (Aebi o.fl., 2006). Sama mynstur kemur í ljós þegar árin á 
undan eru skoðuð. Alltaf er þó vandasamt að bera tölur af þessu tagi saman 
þar sem skilgreiningar á brotum og skráningaraðferðir eru oft ólíkar. Til að 
draga úr áhrifum ólíkra skilgreininga og skráningaraðferða hefur tíðni 
manndrápa oft verið notuð til að bera saman stöðu afbrota milli landa enda 
eru þau skilgreind með svipuðum hætti í öllum löndunum. Þegar tíðni 
manndrápa á árunum 2000-2005 er borin saman kemur í ljós að tíðnin á 
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Íslandi var nálægt tíðninni í Danmörku, Noregi og í Svíþjóð eða í kringum 
eitt manndráp á hverja 100 þúsund íbúa. Finnland er eina landið sem sker sig 
þarna frá en á tímabilinu var tíðni manndrápa á hverja 100 þúsund íbúa í 
Finnlandi rúmlega tvö brot.  

Í ljósi þessara niðurstaðna er áhugavert að skoða niðurstöður annarra 
rannsókna sem leitast við að bera saman stöðu afbrota á Íslandi við stöðu í 
öðrum löndum. Í þessu sambandi hefur áhættuhegðun íslenskra ungmenna 
verið borin saman við reynslu jafnaldra þeirra í öðrum Evrópulöndum. Í 
þeim rannsóknum hefur komið fram að íslensk ungmenni hafa ekkert síður 
prófað fíkniefni en jafnaldrar þeirra á hinum Norðurlöndunum. Hlutfall 
grunnskólanemenda sem hafa prófað fíkniefni um ævina hefur mælst næst 
hæst hér á landi af Norðurlöndunum á eftir Danmörku (Hibell o.fl, 2003). 
Svipuð niðurstaða kom í ljós þegar leitast var við að skoða fíkniefnaneyslu 
almennings á Norðurlöndunum þó sú rannsókn byggi ekki á jafn saman-
burðarhæfum gögnum (Gunnlaugsson og Þórisdóttir, 1999). Í sömu rann-
sókn kom jafnframt fram að þó svo fleiri Íslendingar hefðu prófað 
kannabisefni einhvern tímann um ævina en þátttakendur í Noregi, Svíþjóð og 
Finnlandi höfðu álíka margir Íslendingar og Norðmenn, Svíar og Finnar 
prófað slík efni á síðustu sex mánuðum fyrir rannsóknina. 

Eru afbrot fátíðari á Íslandi en annars staðar? 

Í ljósi framangreindra niðurstaðna sést að sú mynd sem dregin hefur verið 
upp af tíðni afbrota á Íslandi er ekki eins einföld og ætla mætti. Ekki er ljóst 
hvort afbrot eru eins fátíð hér á landi og stundum hefur verið haldið fram og 
jafnvel spurning hvort alvarlegri brot séu í raun álíka algeng hér og annars 
staðar gagnstætt því sem áður hefur verið haldið fram.  

Til að skoða þessa mynd nánar er athyglivert að skoða niðurstöður úr 
Alþjóðlegu fórnarlambakönnuninni (International Crime Victimization Sur-
vey). Hér er um þolendakönnun að ræða sem framkvæmd var á öllum 
Norðurlöndunum og í öllum Evrópusambandslöndunum við lok árs 2004 og 
við upphaf árs 2005. Þegar niðurstöður úr þeirri rannsókn eru skoðaðar 
kemur í ljós að árið 2004 var hlutfall íbúa sem hafði orðið fyrir einhverjum af 
þeim brotum sem spurt var um hæst á Íslandi og í Danmörku, síðan koma 
Noregur og Svíþjóð og hlutfallslega fæst brot áttu sér stað í Finnlandi (mynd 
1). Hlutfall einstaklinga sem hafði orðið fyrir broti á síðustu 12 mánuðum var 
svipað á Íslandi árið 2004 og það var í Svíþjóð árið 2000. Athygli vekur þegar 
myndin er skoðuð að meðaltal EU landanna er lægra en á öllum Norður-
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löndunum árið 2004 að frátöldu Finnlandi. Í heildina var hlutfall þátttakenda 
á Íslandi sem höfðu orðið fyrir þeim brotum sem spurt var um svipað og í 
Bretlandi, Eistlandi og Nýja Sjálandi.  
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Mynd 1. Þolendur þeirra tíu afbrota sem spurt er um í ICVS á Norður-
löndunum og meðaltal allra EU landanna 1989 til 2004 (van Dijk, Manchin, 
van Kesteren og Hideg, 2007) 

Tafla 1. Hlutfall þeirra sem hafði orðið fyrir broti á síðustu 12 mánuðum á 
Íslandi, Danmörku, Finnlandi og Svíþjóð og meðaltal í Evrópusambands-
löndunum, greint eftir brotaflokki  

Ísland Danmörk Finnland Svíþjóð Noregur Meðaltal EU
Hlutfall allra brota 21,8 19,3 12,7 16,2 15,8 14,9
Bílþjófnaður 0,9 1,5 0,4 0,5 0,7 0,7
Þjófnaður úr ökutæki 3,8 3 2,2 4,2 2,6 3,5
Þjófnaður á mótorhjóli/rafdrifnu hjóli 0,1 0,5 0,1 0,6 0,3 0,3
Reiðhjólaþjófnaður 4,6 6,2 5,2 5 4,2 3
Innbrot 1,6 2,8 0,8 0,7 1,2 1,6
Tilraun til innbrots 1,6 2 0,5 0,1 0,9 1,4
Rán 0,7 1 0,3 1,1 0,8 1
Þjófnaður 7 3,5 2,3 2,4 4,8 3,6
Ofbeldisbrot 6,6 3,4 2,2 3,5 2,9 2,8  
(Heimild: van Dijk, Manchin, van Kesteren og Hideg, 2007) 
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Þegar einstaka brot eru greind nánar (Tafla 1) kemur í ljós að hlutfall 

þeirra sem hafði orðið fyrir reiðhjólaþjófnaði er lægra á Íslandi en á hinum 
Norðurlöndunum. Ísland var í öðru sæti á eftir Danmörku þegar hlutfall 
þeirra sem hafði orðið fyrir bílþjófnaði, innbroti og tilraun til innbrots er 
skoðað. Hlutfall brota var eingöngu hæst á Íslandi þegar ofbeldisbrot og 
þjófnaðir eru skoðaðir. Þannig kemur í ljós að hlutfall þeirra sem hafði orðið 
fyrir þjófnaði árið 2004 var sjö prósent á Íslandi en aðeins tæplega fjögur 
prósent í Danmörku og rúmlega tvö prósent í Finnlandi og Svíþjóð. Svipað 
mynstur kemur í ljós þegar ofbeldisbrot eru skoðuð. Tæplega sjö prósent 
Íslendinga höfðu orðið fyrir ofbeldisbroti en tæplega fjögur prósent Svía, 
rúmlega þrjú prósent Dana og tvö prósent Finna.  

Svipuð niðurstaða kemur í ljós þegar afbrot eru skoðuð eftir borgum. 
Hlutfall þeirra sem hafði orðið fyrir þeim brotum sem spurt var um er hæst í 
Reykjavík og í Kaupmannahöfn en lægra í öðrum borgum á Norður-
löndunum. 

Hvað skýrir þessa stöðu? 

Niðurstöðurnar úr alþjóðlegu þolendamælingunni (ICVS) koma á ýmsan hátt 
á óvart. Ísland mælist tiltölulega hátt í samanburði við hin Norðurlöndin 
hvað varðar bæði heildartíðni þeirra sem sögðust hafa orðið fyrir einhverju 
broti og hvað varðar ofbeldisbrot og þjófnaði. Einnig er hlutfall þeirra sem 
hafa orðið fyrir broti hærra á Íslandi en meðaltal EU landanna sem skýtur 
skökku við fyrri rannsóknum sem hafa bent til þess að afbrot á Norður-
löndunum séu í lægri kantinum eða nálægt miðju í evrópsku samhengi (t.d. 
von Hofer, 2004). Opinber gögn yfir brot virðast ekki styðja niðurstöður af 
þessu tagi. Hér verður velt upp nokkrum þáttum sem mögulega geta skýrt 
þessa niðurstöðu en ljóst er að skýringin felst ekki í neinum einum þeirra, 
vafalítið er margt sem spilar þar inn í.  

Í fyrsta lagi má vera að aðferðafræðilegir þættir hafi áhrif. Þannig var 
svarhlutfall í íslensku rannsókninni tæplega 67 prósent, 60 prósent í 
Finnlandi, 55 prósent í Svíþjóð og 44,2 prósent í Danmörku (sjá nánar í van 
Dijk, Manchin og van Kesteren, 2007). Svarhlutfall var hins vegar lægst í 
Noregi þar sem það var aðeins 33 prósent (Olaussen, 2006). Ýmislegt bendir 
til að hærra hlutfall ungs fólks hafi tekið þátt í könnuninni hér á landi en 
annars staðar. Hér voru svarendur með farsíma teknir með en síður annars 
staðar en þekkt er að farsímanotendur eru fleiri meðal ungs fólks. Eins og 
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fram hefur komið í rannsóknum er yngra fólk líklegra en þeir sem eldri eru til 
að segjast hafa orðið fyrir afbroti (Rannveig Þórisdóttir, Helgi Gunnlaugsson 
og Vilborg Magnúsdóttir, 2005) og þar af leiðandi getur hærra svarhlutfall 
leitt til hærra hlutfalls einstaklinga sem hafa orðið fyrir brotum.  

Einnig má vera að Íslendingar séu frekar tilbúnir til að viðurkenna að 
brotið hafi verið á þeim en nágrannar þeirra á hinum Norðurlöndunum. 
Þannig skýrist há tíðni brota hér á landi einkum af háu hlutfalli einstaklinga 
sem segist hafa orðið fyrir ofbeldisbroti. Hugsanlega eru Íslendingar almennt 
viðkvæmari fyrir áreiti eða hótunum en einstaklingar á hinum Norður-
löndunum og því líklegri til að segja frá því í könnun. Beirne og 
Messerschmidt (2000) reyndu til að mynda að skýra hátt hlutfall brota af 
þessu tagi í Hollandi samanborið við USA með þeim rökum án þess þó að 
leggja rannsóknir til grundvallar fullyrðingunni. Að sama skapi er hugsanlegt 
að Íslendingar séu tilbúnari en aðrir að viðurkenna að hafa orðið fyrir broti. Í 
sumum löndum hefur stimplun fylgt því að hafa orðið fyrir broti sem talið er 
draga úr fjölda þeirra sem segist hafi orðið fyrir broti (Kury, 2001).  

Jafnframt er mögulegt að mælitækið sem stuðst er við hjá ICVS ýki fjölda 
smábrota ýmiss konar. Þannig kærðu 36 prósent þátttakenda á Íslandi eitt 
eða fleiri af þeim brotum sem spurt var um á ársgrundvelli en sambærilegt 
hlutfall var mun hærra á hinum Norðurlöndunum. Jafnframt má nefna að 
mjög hátt hlutfall Íslendinga, eða um 13 prósent, sagðist hafa orðið fyrir 
fjársvikum og óvíða mælst hærra í alþjóðlegu könnuninni. Íslensku svar-
endurnir nefndu m.a. olíusamráðið í því samhengi. Auk þess töldu margir 
svarendur á Íslandi mörg þeirra brota sem þeir urðu fyrir ekki vera afbrot og 
að mörg þeirra væru ekki alvarleg (Rannveig Þórisdóttir, Helgi Gunnlaugsson 
og Vilborg Magnúsdóttir, 2005).  

Eins og rætt var í inngangi hafa margir afbrotafræðingar litið til lýð-
fræðilegrar samsetningar þjóða þegar skýra á breytingar í tíðni afbrota. Á 
Íslandi er fæðingartíðnin enn hærri en á hinum Norðurlöndunum og því 
hlutfall ungra einstaklinga af samfélaginu tiltölulega hærra hérna en í ná-
grannalöndum okkar (Dahlgaard, 2006). Bent hefur verið á að afbrot eru 
yfirleitt meira bundin við tiltekin aldursskeið og ef hlutfall yngra fólks er hátt 
eykur það líkur á hárri tíðni afbrota í samfélaginu (Ouimet, 2002; Siegel, 
2006). Þannig hefur verið bent á að skýra megi lægri tíðni ofbeldisbrota í 
Bandaríkjunum og Kanada að hluta til með breytingum á samsetningu 
þjóðanna (Blumstein og Wallman, 2000). Sömu þróun má sjá í þeim Evrópu-
löndum sem tekið hafa þátt í samanburðarhæfum mælingum yfir lengra 
tímabil (van Dijk, Manchin og van Kesteren, 2007) en fækkun brota virðist 
fara seinna af stað þar en í Bandaríkjunum og Kanada. Vera má að fækkun 
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brota fari enn seinna af stað á Íslandi þar sem fæðingartíðni er enn nokkuð 
há hér á landi. Þessu til stuðnings má benda á að tíðni brota á Íslandi 2004 
virðist líkari niðurstöðunum á hinum Norðurlöndunum fyrir árin 1995 og 
2000 en fyrir árið 2004.  

Hvað svo sem skýrir hærri tíðni brota á Íslandi en á hinum Norður-
löndunum þegar þolendarannsóknir eru skoðaðar er ljóst að afbrot virðast 
síst fátíðari hér á landi en annars staðar á Norðurlöndunum. Líkt og Durk-
heim (1893; 1933) hélt fram eru afbrot hverju samfélagi nauðsynleg og því 
tilgátan um þjóðir með fáa glæpi e.t.v. goðsögn.   
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Íslenska heilbrigðiskerfið á krossgötum 

Rúnar Vilhjálmsson 

 
Í kaflanum er greint frá ólíkum tegundum heilbrigðiskerfa og einkennum og 
þróun íslenska heilbrigðiskerfisins sérstaklega. Fjallað er um einkavæðingu í 
heilbrigðiskerfinu og hvort hún samræmist kjörmynd (ideal type) hins íslenska 
heilbrigðiskerfis. Að síðustu eru kynntar niðurstöður nýlegrar landskönnunar 
um viðhorf Íslendinga til heilbrigðisþjónustunnar sem varpa ljósi á afstöðu 
almennings til einkavæðingar í þessum málaflokki. 

Tegundir heilbrigðiskerfa 

Flestum heilbrigðiskerfum heims má skipta í þrjá megin flokka. Í fyrsta lagi 
eru einkarekstrarkerfi (Fee-for-Service System), þar sem hlutverk hins opinbera 
er takmarkað og stofnanir og rekstrareiningar eru að mestu í einkaeign. 
Einkaaðilar sjá um mest allan rekstur þjónustunnar og fjármagna að stærstum 
hluta. Hlutverk hins opinbera felst í takmarkaðri fjármögnun, reglusetningu 
vegna opinbert fjármagnaðrar þjónustu, og almennu rekstrar- og sam-
keppniseftirliti með kerfinu í heild. Sú heilbrigðisþjónusta sem hið opinbera 
kann að fjármagna beinist fyrst og fremst að skilgreindum markhópum, t.d. 
hermönnum, öldruðum, eða fátækum. Einkarekstrarkerfum er ekki ætlað að 
tryggja jafnan aðgang að heilbrigðisþjónustu. Hið opinbera tryggir þó gjarnan 
þeim einstaklingum heilbrigðisþjójnustu sem sérstaklega eru taldir „þurfa“ 
eða „verðskulda“ það (Cockerham, 2007). Dæmi um einkarekstrarkerfi eru 
heilbrigðiskerfi Bandaríkjanna og Suður-Afríku. Aðgengi að heilbrigðis-
þjónustu í einkarekstrarkerfum er almennt ójafnara milli einstaklinga og hópa 
en í öðrum tegundum heilbrigðiskerfa. Auk þess eru einkarekstrarkerfi 
almennt kostnaðarsöm. Í því sambandi má nefna að bandaríska heilbrigðis-
kerfið hefur um langt skeið verið dýrasta heilbrigðiskerfi heims þegar litið er 
til heildarkostnaðar sem hlutfalls af vergri landsframleiðslu (OECD, 2007; 
Cockerham, 2007).  
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Önnur tegund heilbrigðiskerfa eru svonefnd skyldutryggingakerfi 
(National Health Insurance System). Í þeim ber öllum þegnum samfélagsins að 
vera sjúkratryggðir. Kostnaður við heilbrigðisþjónustuna er einkum greiddur 
úr sjúkrasjóðum (sickness fund), sem flestir eru reknir sem samlög, en tekjur 
sjóðanna koma frá framlögum hinna tryggðu og frá vinnuveitendum. 
Hlutverk hins opinbera er að miklu leyti óbeint. Hið opinbera setur lög og 
reglur um starfsemi þjónustuaðilanna og sjúkrasjóðanna, auk þess sem hið 
opinbera leggur til sjúkrasjóðanna fyrir sérstaka hópa samfélagsins (t.d. 
opinbera starfsmenn, námsmenn, atvinnulausa og lífeyrisþega). Hins vegar á 
hið opinbera einungis að litlu leyti aðstöðuna sem notuð er til að veita 
þjónustuna. Megin markmið skyldutryggingakerfa, ólíkt einkarekstrarkerfum, 
er að tryggja jafnan aðgang samfélagsþegnanna að heilbrigðisþjónustu. 
Skyldutryggingakerfi er t.d. til staðar í Þýskalandi, Frakklandi og Hollandi. 

Í félagslegum heilbrigðiskerfum (socialized health system) er þjónustan fyrst 
og fremst fjármögnuð af hinu opinbera, sem skipuleggur þjónustuna og 
greiðir þjónustuveitendum fyrir að veita hana. Hið opinbera á að mestu 
aðstöðuna og tækin sem notuð eru til að veita þjónustuna. Þjónustugjöld 
sjúklinga eru lítil eða engin og kerfinu er ætlað að tryggja öllum þegnum 
samfélagsins jafnan aðgang að heilbrigðisþjónustunni (Cockerham, 2007). 
Gjarnan er veitt heimild til takmarkaðs einkareksturs þjónustu og notendur 
þá látnir bera kostnaðarauka af því. Félagslegt heilbrigðiskerfi er t.d. að finna 
á Norðurlöndunum, Bretlandi og í Kanada. Félagsleg heilbrigðiskerfi og 
skyldutryggingakerfi bjóða almenningi betri aðgang að heilbrigðisþjónustu en 
einkarekstrarkerfi. Þar sem rekstur skyldutryggingakerfa virðist almennt 
heldur dýrari en rekstur félagslegra heilbrigðiskerfa má álykta að þau síðar-
nefndu veiti almennan aðgang að heilbrigðisþjónstu með minni tilkostnaði 
(Rúnar Vilhjálmsson, 2002). 

Íslenska heilbrigðiskerfið 

Íslenska heilbrigðiskerfið þróaðist á 20. öldinni í átt til félagslegs heilbrigðis-
kerfis. Þegar komið var fram á 4. áratuginn var sú skoðun orðin útbreidd að 
heilbrigðisþjónustuna væri nauðsynleg almannaþjónusta sem hinu opinbera 
bæri að tryggja alþýðu manna aðgang að. Mikilvægustu pólitísku áfangarnir á 
leiðinni að félagslegu heilbrigðiskerfi hér á landi má segja að hafi verið 
stofnun alþýðutrygginga með lögum frá 1935 (er tóku gildi 1936) og setning 
heildstæðra laga um heilbrigðisþjónustu árið 1973 (Árni Daníel Júlíusson, Jón 
Ólafur Ísberg og Helgi Skúli Kjartansson, 1993, bls. 68-69). Lögin frá 1973 
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mörkuðu meðal annars upphaf að mikilli uppbyggingu heilsugæslu um land 
allt. Lögin voru endurskoðuð 1990, og ný heildarlöggjöf samþykkt árið 2007. 

Hið félagslega heilbrigðiskerfi Íslendinga er bæði skilgreint í lögum og 
stefnumótun hins opinbera. Fyrsta grein laga um heilbrigðisþjónustu (nr. 
40/2007) kveður m.a. á um það að „allir landsmenn eigi kost á fullkomnustu 
heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma eru tök á að veita til verndar 
andlegri, líkamlegri og félagslegri heilbrigði …“. Í lögum um réttindi sjúk-
linga nr. 74 frá 1997 er einnig kveðið á um að „óheimilt (sé) að mismuna 
sjúklingum“ (1. grein) og að „sjúklingur eigi rétt á fullkomnustu heilbrigðis-
þjónustu sem á hverjum tíma eru tök á að veita“ (3. grein). Þá er í lögum um 
almannatryggingar nr. 117 frá 1993 meðal annars kveðið á um rétt sjúkra-
tryggðra á ókeypis sjúkrahúsþjónustu (34. og 35. grein), lífsnauðsynlegum 
lyfjum og heimahjúkrun (36. grein), sem og niðurgreiðslu á öðrum lyfjum, 
almennri læknishjálp, rannsókn og meðferð hjá sérgreinalækni (36. grein), og 
æfingum og þjálfun (33. grein). Í heilbrigðisáætlun stjórnvalda til ársins 2010 
er það megin markmið heilbrigðisþjónustunnar áréttað að aðgengi að 
þjónustunni sé auðvelt og sem jafnast fyrir alla landsmenn (markmið 2). Um 
leið er lögð á það áhersla í áætluninni að bein útgjöld einstaklinga megi aldrei 
vera það mikil að þau komi í veg fyrir að fólk leiti sér nauðsynlegrar 
heilbrigðisþjónustu (markmið 17) (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 
2001). 

Hvað er einkavæðing? 

Eins og áður sagði gera félagsleg heilbrigðiskerfi ráð fyrir að heilbrigðis-
þjónustan sé fyrst og fremst fjármögnuð af hinu opinbera. Á undanförnum 
árum hefur kostnaður hins opinbera vegna heilbrigðisþjónustunnar á Íslandi 
aukist, en einnig kostnaður sjúklinganna. Árið 1987 nam kostnaðarhlutur 
sjúklinga 1% af vergri landsframleiðslu en var kominn í 1,7% af vergri lands-
framleiðslu árið 2005 (Rúnar Vilhjálmsson, 2007a). Áætlað hefur verið að 
bein útgjöld fjölskyldna og heimila nemi 17% af kostnaði vegna heilbrigðis-
þjónustunnar á Íslandi, en hins opinbera 83% (OECD, 2007). Þá leyfa félags-
leg heilbrigðiskerfi takmarkaðan einkarekstur heilbrigðisþjónustu. Lengst af 
var við það miðað að slík þjónusta væri viðbótarþjónusta umfram almenna 
heilbrigðisþjónustu sem öllum væri tryggð, og að sjúklingar bæru kostnaðar-
auka af notkun slíkrar viðbótarþjónustu. Á síðustu árum hafa komið fram 
kröfur í félagslegum heilbrigðiskerfum frá samtökum atvinnurekenda og 
sumum heilbrigðisstéttum, einkum einstaklingum úr hópi lækna, þess efnis 
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að einkaaðilar fái aukið hlutverk í rekstri heilbrigðisþjónustunnar (Samtök 
atvinnulífsins, 2006; Sigurbjörn Sveinsson, 2003). Í þessu sambandi má nefna 
að samtök atvinnulífsins hafa meðal annars lagt áherslu á að „öflugir 
einkaaðilar verði starfandi á íslenskum heilbrigðismarkaði sem geti keppt við 
hið opinbera um að veita heilbrigðisþjónustu“ (Samtök atvinnulífsins, 2006, 
bls. 7). Undir þessi sjónarmið hafa sumir stjórnmálamenn tekið, einkum þeir 
sem fylgja hægri stefnu og leggja áherslu á einkaeignarhald og einkarekstur á 
sem flestum sviðum samfélagsins (Ásta Möller, 2006; Bryndís Haralds, 2006). 
Í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar Íslands segir meðal annars um heil-
brigðismálin: „Skapað verði svigrúm til fjölbreytilegri rekstrarforma í heil-
brigðisþjónustu, m.a. með útboðum og þjónustusamningum…“ (Stefnu-
yfirlýsing ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar, 2007). Ríkisstjórnin 
kallar með þessum orðum eftir auknu hlutverki einkaaðila við framkvæmd 
heilbrigðisþjónustunnar í landinu. En hvað er átt við með einkavæðingu? 
Felur stjórnarsáttmálinn í sér áform um einkavæðingu íslenska heilbrigðis-
kerfisins? 

Með einkavæðingu er í fræðilegri umræðu almennt átt við þrennt (sjá t.d. 
Starr, 1988). Í fyrsta lagi getur verið um að ræða eignasölu, þ.e. sölu á opinberri 
stofnun eða fyrirtæki, sölu á hlutafé hins opinbera, eða sölu á öðrum opin-
berum eignum, til einkaaðila. Dæmi um slíkt væri ef heilsugæslustöð eða 
hjúkrunarheimili í eigu ríkisins væri selt einkaaðila til reksturs heilbrigðis-
þjónustu. Í öðru lagi felst einkavæðing í tilfærslu á rekstri starfsemiþátta frá 
hinu opinbera til einkaaðila og kallast þá einkaframkvæmd. Dæmi um það væri 
að ríkið semdi við einkaaðila um rekstur hjúkrunarheimilis eða endur-
hæfingarstöðvar. Það er einmitt þessi tegund einkavæðingar sem kallað er 
eftir í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar. Í þriðja lagi getur einkavæðing 
falist í tilfærslu fjármögnunar frá hinu opinbera til einkaaðila, þ.e. einka-
fjármögnun. Aukinn hlutur sjúklinga vegna kostnaðar við heilbrigðis-
þjónustuna á Íslandi væri dæmi um einkavæðingu í formi aukinnar einkafjár-
mögnunar. Í framkvæmd getur einkavæðing í einstökum tilvikum falið í sér 
einn, tvo eða alla framangreinda þætti. Athygli vekur að í opinberri umræðu 
um heilbrigðismál á Íslandi hafa sumir málflytjendur kosið að takmarka 
hugtakið einkavæðingu við sölu eigna eða einkafjármögnun, en undanskilja 
einkaframkvæmdina, sem þó er partur af hugtakinu. Þeir segjast vilja auka 
hlut einkaaðila í rekstri heilbrigðisþjónustu á Íslandi, en tala samt gegn 
einkavæðingu þjónustunnar (Ágúst Ólafur Ágústsson, 2005; Ásta Möller, 
2002; Bryndís Haralds, 2006; Sigurbjörn Sveinsson, 2003, 2007).  
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Viðhorf almennings til heilbrigðisþjónustunnar 

Rannsóknir á viðhorfum almennings í ólíkum heilbrigðiskerfum sýna að 
almenningur í félagslegum kerfum er mun líklegri til að styðja aukin opinber 
útgjöld til heilbrigðismála en almenningur í einkarekstrarkerfum eða skyldu-
tryggingakerfum (Hayes og VandenHeuvel, 1996). Rannsóknir í Skandinavíu 
benda til að almenningur styðji almennt hið félagslega heilbrigðiskerfi sem 
þar hefur verið byggt upp. Flestir vilja að það sé einkum hið opinbera sem 
bæði fjármagni og reki heilbrigðisþjónustuna og er þetta sjónarmið jafnvel 
enn ákveðnara þegar um stærri rekstrareiningar (s.s spítala) er að ræða 
(Pettersen, 2001; Svallfors, 1995). Í heild virðist sem lítill stuðningur sé við 
einkarekstur í heilbrigðisþjónustunni (Svallfors, 1995). Lítið er vitað um 
viðhorf íslensks almennings að þessu leyti. Í landskönnun á vegum Háskóla 
Íslands, Landlæknisembættisins og Lýðheilsustöðvar, sem höfundur stýrði, 
var einn tilgangurinn að bæta þar að nokkru úr. Valið var tilviljunarúrtak 
íslenskra ríkisborgara á aldrinum 18-75 ára, sem búsettir eru hérlendis. 
Spurningalistar voru póstsendir og innheimtir á tímabilinu frá september til 
nóvember 2006 og bárust svör frá 60% einstaklinga í úrtaki (Rúnar Vil-
hjálmsson, 2007b). Þátttakendur voru meðal annars spurðir um viðhorf sín 
til heilbrigðisþjónustunnar. Spurt var: „Hvort finnst þér að eftirfarandi starfsemi 
eigi að vera rekin (starfrækt) af hinu opinbera (ríki, sveitarfélögum) eða einkaaðilum?“ 
Svarmöguleikar voru: „Eingöngu af hinu opinbera“, „Aðallega af hinu opinbera“, „Jafnt 
af einkaaðilum og hinu opinbera“, „Aðallega af einkaaðilum,“ og „Eingöngu af 
einkaaðilum.“ Í úrvinnslu niðurstaðna voru þeir flokkaðir saman sem vildu að 
hið opinbera annaðist „aðallega“ eða „eingöngu“ rekstur heilbrigðis-
þjónustunnar (sá hópur er sagður vilja fyrst og fremst opinberan rekstur). Þá 
voru þeir flokkaðir saman sem vildu að einkaaðilar sinntu „aðallega“ eða 
„eingöngu“ rekstri heilbrigðisþjónustunnar (sá hópur er sagður vilja fyrst og 
fremst einkarekstur). Einnig voru svarendur spurðir: Finnst þér að eftirfarandi 
aðilar eigi að leggja meira fé, minna fé, eða óbreytt fé til heilbrigðisþjónustu (miðað við það 
sem nú er)? Undirliðir spurningarinnar voru Hið opinbera (ríki, sveitarfélög), 
Sjúklingar/notendur í þjónustugjöld, og Fyrirtæki (vinnuveitendur). Svarmöguleikar voru: 
„Meira“, „Minna“, og „Óbreytt.“ 

Tafla 1 sýnir niðurstöður um viðhorf Íslendinga til reksturs heilbrigðis-
þjónsutunnar. Mikill meirihluti vill að það sé fyrst og fremst hið opinbera 
sem sinni rekstri sjúkrahúsa og heilsugæslustöðva (81% og 76%). Þá vekur 
það athygli að ríflegur meirihluti vill að hið opinbera reki einkum lýðheilsu-
starfsemi og tannlækningar barna (64% og 63%), en lýðheilsustarf í landinu 
er að stórum hluta á hendi einkaaðila í dag og tannlækningar barna hafa verið 
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einkareknar undanfarin ár eftir að skólatannlækningar voru lagðar niður. Þá 
styður ríflegur meirihluti einnig að hjúkrunarheimili og heimahjúkrun séu 
fyrst og fremst starfrækt af hinu opinbera (59%). Þá vilja 50% svarenda að 
endurhæfingastarfsemi sé rekin af hinu opinbera fyrst og fremst. Sérstaka 
athygli vekur hve lítill stuðningur er við það að einkaaðilar sinni einkum 
rekstri einstakra þátta. Hlutföll í því sambandi eru almennt vel undir 10%. 
Hvað læknastofur varðar vilja flestir (51%) að þær séu reknar í blönduðu 
umhverfi, jafnt af einkaaðilum og hinu opinbera, 37% vilja að þær séu fyrst 
og fremst reknar af hinu opinbera og einungis 12% vilja að þær séu fyrst og 
fremst reknar af einkaaðilum eins og nú er. Hvað tannlækningar fullorðinna 
varðar vilja flestir að hið opinbera reki tannlæknastofurnar fyrst og fremst 
(44%), næst flestir að þær séu reknar í blönduðu umhverfi hins opinbera og 
einkaaðila, en fæstir (16%) vilja að tannlæknastofur séu reknar af einkaaðilum 
fyrst og fremst eins og nú er.  

Tafla 1. Hvort finnst þér að eftirfarandi starfsemi eigi að vera rekin (starf-
rækt) af  hinu opinbera (ríki, sveitarfélögum) eða einkaaðilum? (N=1532) 
 Fyrst og fremst Jafnt af einkaaðilum Fyrst og fremst 
 af hinu opinbera og hinu opinber af einkaaðilum 
Sjúkrahús 80,7% 18,5% 0,8% 
Heilsugæslustöðvar 76,2% 22,4% 1,4% 
Hjúkrunarheimili 59,1% 37,6% 3,3% 
Heimahjúkrun 59,3% 37,6% 3,1% 
Endurhæfingarstöðvar 50,1% 44,0% 3,6% 
Lýðheilsustarfsemi 64,3% 32,3% 3,3% 
Læknastofur 37,0% 51,2% 11,8% 
Tannlækningar barna 63,3% 29,6% 7,1% 
Tannlækningar fullorðinna 44,0% 39,7% 16,3% 
 

Tafla 2 sýnir niðurstöður um viðhorf Íslendinga til fjármögnunar heil-
brigðisþjónsutunnar. Yfirgnæfandi meirihluti landsmanna (82%) vill að hið 
opinbera leggi meira fé en nú til heilbrigðisþjónustu og einungis 2% vilja að 
hið opinbera leggi minna fé til þjónustunnar. Þá vilja einungis 13% að 
sjúklingar eða notendur leggi meira fé af mörkum í þjónustugjöld, en flestir 
(51%) vilja óbreytt þjónustugjöld og næst flestir (36%) vilja lægri þjónustu-
gjöld. Þá vekur nokkra athygli að meirihluti (56%) vill að fyrirtæki (vinnu-
veitendur) leggi meira fé til heilbrigðisþjónustu. Þó ekki hafi verið spurt 
nánar út í þetta atriði má ætla að svörin endurspegli óskir um aukna þátttöku 
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fyrirtækja í starfsmannaheilsuvernd og aukna þjónustu eða fyrirgreiðslu við 
starfsmenn í veikindum. 

Tafla 2. Finnst þér að eftirfarandi aðilar eigi að leggja meira fé, minna fé, eða 
óbreytt fé til heilbrigðisþjónustu (miðað við það sem nú er)? (N=1532) 
 Meira fé Óbreytt fé Minna fé 
Hið opinbera (ríki, sveitarfélög) 81,5% 16,5% 1,9% 
Sjúklingar/notendur í þjónustugjöld 12,7% 51,1% 36,2% 
Fyrirtæki (vinnuveitendur) 56,4% 33,7% 3,6% 
 

Almennt benda niðurstöðurnar til að íslenskur almenningur styðji hið 
félagslega heilbrigðiskerfi Íslendinga. Þannig vill mikill meirihluti standa vörð 
um og raunar auka opinbera fjármögnun þjónustunnar. Mikill meirihluti vill 
enn fremur að það sé fyrst og fremst hið opinbera sem reki eða starfræki 
stærri rektrareiningarnar, s.s. spítala og heilsugæslustöðvar. Þá vill ríflegur 
meirihluti að það sé fyrst og fremst hið opinbera sjálft sem sinni rekstri 
hjúkrunarheimila, heimahjúkrunar, lýðheilsustarfsemi og tannlækninga barna, 
og meirihluti vill að læknastofur séu reknar í blönduðu umhverfi, jafnt af 
einkaaðilum og hinu opinbera. Ef miðað er við núverandi fyrirkomulag á 
rekstri lækninga og tannlækninga má líta svo á að íslenskur almenningur óski 
eftir frekari félagsvæðingu (nationalization) heilbrigðisþjónustunnar en ekki 
einkavæðingu. 

Umræða 

Íslenska heilbrigðiskerfið er á krossgötum. Undanfarna áratugi hefur ríkt 
almenn sátt um að í landinu sé rekið félagslegt heilbrigðiskerfi þar sem hið 
opinbera skipuleggi heilbrigðisþjónustuna, greiði að mestu fyrir hana, og 
starfræki helstu rekstrareiningar. Hins vegar hefur einkafjármögnun aukist á 
undanförnum árum í formi aukinnar kostnaðarhlutdeildar sjúklinga. Þetta má 
telja áhyggjuefni í ljósi rannsókna sem leiða í ljós að samband er á milli 
kostnaðarbyrði sjúklinga (í hlutfalli við fjölskyldutekjur) og ákvörðunar þeirra 
um að fresta eða fella niður heilbrigðisþjónustu sem talin er þörf fyrir 
(Vilhjalmsson, 2005). Þá hafa samtök atvinnurekenda og hópur heilbrigðis-
starfsmanna, einkum lækna, lagt aukna áherslu á einkarekstur heilbrigðis-
þjónustunnar, jafnvel stærri rekstrareininganna. Stjórnmálamenn á hægri 
væng stjórnmálanna hafa tekið undir þessi sjónarmið. Þessir aðilar hafa 
haldið því fram að einkarekstur í heilbrigðisþjónustunni geti bætt kjör eða 
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aðbúnað heilbrigðisstarfsmanna, aukið fjölbreytni heilbrigðisþjónustunnar og 
skapað sjúklingum „valkosti“. Ýmis vandi getur hins vegar tengst einkarekstri 
heilbrigðisþjónustunnar. Vandinn varðar m.a. hærri heildarkostnað þjón-
ustunnar, tengsl einkaframkvæmdar heilbrigðisþjónustu við aukin sjúklinga-
gjöld og lagskiptingu heilbrigðisþjónustunnar, ósveigjanleika í þjónustunni 
sem getur leitt af föstum þjónustusamningum hins opinbera við einkaaðila, 
og skorti á samhæfingu og samfellu í þjónustu sem rekin er af opinberum 
aðilum auk margra einkaaðila sem keppa hver við annan (Dahlgren, 1994, 
2005; Rúnar Vilhjálmsson, 2007a).  

Aukin einkafjármögnun og aukinn einkarekstur eru tvö form einka-
væðingar. Slík einkavæðing er andstæð þeirri kjörmynd (ideal type) af félags-
legri heilbrigðisþjónustu sem getið var um áður. Krossgötur íslenska heil-
brigðiskerfisins felast í því að annars vegar stendur valið um að treysta eða 
efla hið félagslega kerfi heilbrigðisþjónustunnar með óbreyttri eða aukinni 
hlutdeild hins opinbera í fjármögnun og starfrækslu þjónustunnar, og hins 
vegar um að stefna í átt frá hinu félagslega kerfi með aukinni einka-
fjármögnun (s.s. gegnum notendagjöld eða einkatryggingar) og/eða auknum 
einkarekstri heilbrigðisþjónustunnar. Íslenskur almenningur virðist almennt 
styðja fyrri kostinn. Ekki er sjálgefið að stjórnvöldin í landinu fylgi þeim 
sjónarmiðum eftir. Nægir að nefna í því sambandi, að hagsmunahópar meðal 
atvinnurekenda og heilbrigðisstarfsmanna, sem hallir eru undir einkavæðingu 
heilbrigðisþjónustunnar, hafa beitt sér innan stjórnmálaflokkanna og stjórn-
kerfisins, og sjónarmið einkaeignarhalds og einkarekstrar í heilbrigðis-
þjónustunni njóta áberandi fylgis innan þess stjórnarflokks sem nú fer með 
heilbrigðismálin. Þá stendur stjórnarsáttmáli nýrrar ríkisstjórnar til þess að 
stigin verði skref í átt til aukins einkarekstrar heilbrigðisþjónustu. Tíminn 
einn getur leitt í ljós hve langt verður farið frá kjörmynd félagslegs heil-
brigðiskerfis á Íslandi næstu misserin. 
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Skattbyrði ólíkra þjóðfélagshópa á 
Íslandi, 1995 til 2005 

Stefán Ólafsson 

 
Á síðustu misserum hefur verið allmikil umræða um þróun skattbyrði á 
Íslandi. Upphaf þessarar umræðu varð í kjölfar birtingar bókarinnar Örorka og 
velferð á Íslandi, eftir Stefán Ólafsson, seint á árinu 2005. Höfundur þessarar 
greinar benti á það í kjölfarið í nokkrum blaðagreinum að skattbyrði 
Íslendinga almennt hefði aukist mikið á síðasta áratug eða svo, sem og 
skattbyrði fólks í einstökum þjóðfélagshópum.1 

Í rannsóknarvinnu sem ofangreind bók byggði á uppgötvaðist fyrst að 
skattbyrði lágtekjuhópa á Íslandi hafði aukist óvenju mikið á tímabilinu frá 
1995 til 2004. Þetta hafði ekki verið til umræðu á þjóðmálavettvangi né í 
kjaraviðræðum aðila vinnumarkaðarins, og því síður í skýrslum opinberra 
hagskýrslustofnana. Þetta uppgötvaðist er Hagstofa Íslands gerði sérúr-
vinnslu fyrir rannsóknarverkefnið þar sem þróun tekna öryrkja var reiknuð út 
úr skattframtölum og skattbyrði þeirra sömuleiðis. Í kjölfarið kannaði 
höfundur ýmis önnur gögn um þróun tekna og skattbyrði landsmanna í heild 
sem og skattbyrði ólíkra þjóðfélagshópa (Stefán Ólafsson 2006a; Stefán 
Ólafsson, 2006b).  

Fulltrúar stjórnvalda brugðust ókvæða við þessum upplýsingum og 
neituðu í fyrstu að skattbyrði nokkurs hefði aukist á tímabilinu. Fljótlega 
breyttist þó tónninn í þeim málflutningi og menn sögðu þá í vaxandi mæli að 
skattbyrði hefði aukist en það hefði verið vegna þess að tekjur fólks hefðu 
hækkað svo mikið og aukning á skattbyrði væri eðlileg í slíku samhengi. Þetta 
er hins vegar afar rangt og gengur í berhögg við reynslu af þróun tekna og 
skattbyrði í vestrænum löndum, eins og skýrt er í annarri grein höfundar.2 

Þrátt fyrir kaupmáttaraukningu í flestum vestrænum ríkjum á síðustu tveimur 

                                                 
1  Sjá umræðugreinarnar „Stóra skattalækkunarbrellan“, „Heimsmet í hækkun skatta?“ og 

„Vaxandi skattbyrði öryrkja og eldri borgara“ á heimasíðu höfundar 
(www.hi.is/~olafsson). Sjá einnig greiningu á þróun skattbyrði öryrkja í bók höfundar 
Örorka og velferð á Íslandi (2005) 

2  Sjá greinina „Skattastefna Íslendinga“ (væntanleg). 
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til þremur áratugum hefur skattbyrði hvergi aukist í líkingu við það sem 
gerðist á Íslandi (Ganghof 2000; OECD 2006; OECD, 2007a). Á Írlandi var 
til dæmis meiri hagvöxtur og kaupmáttaraukning en á Íslandi frá 1995 til 
2005. Samt minnkaði tekjuskattbyrði þar um leið og hún jókst um nálægt 
helming á Íslandi (OECD, 2007a; Stefán Ólafsson, 2007). Skattbyrði eykst 
fyrir tilstilli skattastefnu stjórnvalda, annað hvort með hækkun skatta-
álagningar eða breikkun (stækkun) skattstofnsins (skattskyldra tekna), nema 
hvoru tveggja sé. Þá getur skattbyrði einnig aukist ef álagning er lækkuð 
samhliða því að skattstofninn sé stækkaður mikið. Það er einmitt það sem 
gerðist á Íslandi á síðasta áratug. Skattstofninn var stækkaður stórlega með 
því að láta skattleysismörkin ekki fylgja launaþróuninni. Þannig greiddi fólk 
skatta af sífellt stærri hluta tekna sinna. Það var svo afgerandi þáttur að dugði 
til að auka tekjuskattbyrði einstaklinga þrátt fyrir lækkun álagningar í 
staðgreiðslu. Áhrif rýrnunar skattleysismarkanna til að auka skattbyrði voru 
sem sagt mun stærri en áhrif lækkaðs álagningarhlutfalls.  

Öll venjuleg gögn OECD samtakanna um skattbyrði sýna svo ekki verður 
um villst að skattbyrði hefur aukist mikið á Íslandi á síðasta áratug (OECD, 
2005; OECD, 2007; sjá einnig Stefán Ólafsson, 2006a og 2006b). Í þessu 
samhengi er mikilvægt að gefa skýra mynd af því hvernig sú þróun hefur 
snert fólk í ólíkum þjóðfélagshópum. 

Í þessari grein er einmitt varpað frekara ljósi á þessa framvindu með 
gögnum um þróun á skattbyrði fólks í ólíkum þjóðfélagshópum á Íslandi á 
tímabilinu frá 1993 til 2005. Fyrst er sýnt yfirlit um þróun á heildarskattbyrði 
þjóðarinnar og tekjuskattbyrði einstaklinga. Í báðum tilvikum er þróunin á 
Íslandi borin saman við meðaltal OECD – ríkjanna. Síðan er sýnt ítarlega 
hvernig skattbyrði fólks í ólíkum tekjuhópum breyttist frá 1993 til 2005, þá er 
þróun skattbyrði fólks í ólíkum fjölskylduformum sýnd, síðan skattbyrði 
fólks í ólíkum aldurshópum og loks er borin saman þróun á skattbyrði hjá 
körlum og konum. 

Þróun á heildarskattbyrði 

Á mynd 1 er sýnt hvernig heildarskattbyrðin hér á landi þróaðist frá 1980 til 
samtímans.3 Myndin sýnir þróunina á Íslandi í samanburði við meðaltals-
þróun OECD - ríkjanna allra. 
                                                 
3  Gögnin eru svokallað “Tax-GDP ratio”, sem er algengasti mælikvarði alþjóðlegra 

hagskýrslustofnana á heildarskattbyrði þjóða. Þau eru úr nýjustu skýrslu OECD um 
skattheimtu í aðildarríkjunum (OECD, 2007, Revenue Statistics). 
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Þar má glögglega sjá að fram til um 1995 var Ísland á svipuðu róli í 
skattbyrði, með nálægt 30% af vergri landsframleiðslu í heildarskatttekjur 
hins opinbera. Síðustu tíu árin færist skattbyrðin á Íslandi hins vegar upp í 
hærri hæðir, með um 36,5% meðaltal áranna 1995 til 2005. Í lok tímabilsins 
fór skattbyrðin hér á landi í 41,4%. Þróunin hjá OECD – ríkjunum á sama 
tíma var stöðug með sígandi aukningu skattbyrðarinnar til um 2000, en frá 
þeim tíma hefur skattbyrði aðildarríkjanna í heild lækkað lítillega eða staðið í 
stað. Myndin sýnir einnig glögglega að á fyrri áratugum var Ísland undir 
meðaltali aðildarríkjanna í skattbyrði en fer yfir meðaltal þeirra á síðustu tíu 
árum. Þetta er auðvitað mikil breyting á skattalegri stöðu Íslendinga í 
alþjóðasamanburði. 
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Mynd 1. Þróun á heildarskattbyrði Íslendinga og OECD – ríkja frá 1980 til 
2005 

Á mynd 2 er sýnt nánar hvernig tekjuskattheimta einstaklinga jókst á 
tímabilinu, en það er sá þáttur skattheimtunnar sem einkum skilaði framan-
greindri aukningu á heildarskattbyrði þjóðarinnar. Í seinni hluta greinarinnar 
er svo sýnt nánar hvernig þessi heildarmynd á sér samsvörun í breyttri 
tekjuskattbyrði einstakra þjóðfélagshópa. 

Hér má sjá að tekjuskattbyrði OECD – ríkjanna var almennt að aukast frá 
1965 til um 1980, þá stóð hún í stað til 1990 og tók svo að lækka lítillega 
fram til 2004. Ísland var vendilega undir meðaltali hinna ríkjanna á fyrri hluta 
tímabilsins en hækkaði þó nokkuð frá 1965 til 1980. Þá lækkaði tekjuskatts-
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byrðin til um 1985 og árið 1990 var hún komin upp fyrir það sem hafði verið 
um 1980. Síðan þá hefur tekjuskattbyrðin hér á landi aukist hröðum skrefum. 
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Mynd 2. Tekjuskattbyrði einstaklinga: Ísland og OECD - ríkin samanborin 
(Tekjuskattar einstaklinga sem % af vergri landsframleiðslu 1965 til 2005) 

Um 1995 var Ísland í meðaltali aðildarríkja OECD en svo skildu leiðir er 
skattbyrði einstaklinga hér jókst um hátt í helming um leið og hún lækkaði 
örlítið hjá samanburðarríkjunum. Það er því ljóst að tekjuskattbyrði íslensku 
þjóðarinar hefur aukist óvenju mikið á síðustu 10-20 árum. Reyndar er 
aukning skattbyrðarinnar hér á landi meiri en í nokkru öðru OECD - ríki á 
tímabilinu.4 

Breytt skattbyrði ólíkra tekjuhópa 1993 til 2005 

Tafla 1 sýnir hvernig skattbyrðin breyttist hjá hjónum og sambúðarfólki á 
ólíkum þrepum tekjustigans. Tölurnar eru reiknaðar upp úr gögnum 
ríkisskattstjóraembættisins fyrir öll hjón og sambúðarfólk í landinu. Tölur um 
einhleypinga eru einnig til og segja svipaða sögu. Á þeim er hins vegar 
erfiðara að byggja vegna þess að stór hluti einhleypra framteljenda er fólk á 
aldrinum 16-25 ára (hátt í helmingur allra) og er þar að stórum hluta um að 

                                                 
4  Sjá nánari greiningu á þessari þróun í greininni „Skattastefna Íslendinga“. 
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ræða skólafólk sem býr í foreldrahúsum og hefur oft takmarkaðar atvinnu-
tekjur. Þar eru því margir í lægri tekjuhópum með afar lágar tekjur (t.d. fyrir 
sumarvinnu eina eða fyrir hlutastörf með námi). Erfitt er að draga ályktanir 
af gögnum fyrir slíka hópa. Hér á eftir eru þó sýnd gögn um skattbyrði fyrir 
eldri borgara, en í efstu aldurshópum eru margir einhleypir einstaklingar, oft 
ekkjur. 

Tafla 1. Heildarskattar, að frádregnum bótum, sem % heildartekna. (Greint 
eftir 20 tekjuhópum (5% tekjuþega í hverjum), frá lágtekjuhópum til 
hátekjuhópa). 

Tekjuhópar: Skattbyrði 1993 Skattbyrði 2005 Breyting í %-stigum 
0-5 -13,3 5,6 19,0 
5-10 -6,0 11,4 17,3 
10-15 -3,3 14,2 17,6 
15-20 0,7 16,2 15,5 
20-25 3,5 18,0 14,5 
25-30 6,3 19,4 13,1 
30-35 9,3 20,5 11,3 
35-40 11,0 21,6 10,6 
40-45 13,6 22,3 8,7 
45-50 15,1 23,0 7,9 
50-55 16,9 23,6 6,7 
55-60 18,4 24,3 5,9 
60-65 19,5 24,9 5,5 
65-70 20,8 25,4 4,5 
70-75 21,9 25,7 3,8 
75-80 23,2 26,2 3,0 
80-85 24,3 26,7 2,4 
85-90 26,2 27,0 0,8 
90-95 28,2 27,1 -1,1 
95-100 33,5 18,0 -15,5 
99-100 35,0 13,4 -21,6 

Heimild: (Ríkisskattstjóri, 2007).  
 

Taflan sýnir að skattbyrði fólks í lægsta tekjuhópnum (hópur 0-5), en það eru 
þau 5% fjölskylda sem hafa lægstu tekjurnar fyrir skatta, var -13,3% árið 1993 
en hafði hækkað í +5,6% árið 2005. Það er aukning á skattbyrði þessa hóps 
um 19 %-stig. Skattbyrðin var neikvæð árið 1993 vegna þess að fólk í þessum 
tekjuhópi var þá undir skattleysismörkum og fékk greitt til baka frá ríkinu í 
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formi barnabóta og/eða vaxtabóta vegna húsnæðisskulda. Slíkar greiðslur 
hafa rýrnað á tímabilinu sem hlutfall af tekjum (Stefán Ólafsson 2006b).  

Eins og dálkur 3 í töflunni sýnir jókst skattbyrðin mest í lægri tekju-
hópunum en aukningin fór svo minnkandi eftir því sem ofar í tekjustigann 
dró. Af þessu má ráða að fólk í efri tekjuhópum (t.d. hópum 65-70 og ofar) 
hafi frekar lítið fundið fyrir aukinni skattbyrði og í þriðja efsta hópnum 
minnkaði skattbyrðin. Þar og í tveimur allra efstu tekjuhópunum varð 
umtalsverð minnkun á skattbyrði, eða um -15,5% hjá efstu 5% tekjuþega. 
Allra efsti hópurinn er það 1% fjölskylda sem allra hæstu tekjurnar hefur og 
hjá þeim lækkaði skattbyrðin úr 35% í 13,4%, eða um 21,6 %-stig. Þar gætti 
einkum áhrifa af hinum nýja fjármagnstekjuskatti, en stór hluti tekna fólks í 
þessum efstu hópum eru einmitt fjármagnstekjur sem eru skattlagðar mun 
minna en atvinnutekjur, eða um 10% á móti um 36% (yfir skattleysis-
mörkum). Um 88% af heildartekjum efsta 1% tekjuhópsins voru fjármagns-
tekjur á árinu 2005 (sbr. Staðtölur skatta á www.rsk.is). Það var hins vegar 
rýrnum skattleysismarkanna sem jók skattbyrðina í lægri tekjuhópunum. 

Þessi þróun er afar mikil breyting á dreifingu skattbyrðarinnar á tímabilinu 
og hafði margvísleg áhrif á tekjur fólks í þeim þjóðfélagshópum sem neðar 
eru í tekjustiganum. Skattbyrðarstiginn árið 1993 var all línulegur frá lægstu 
tekjum til þeirra hæstu. Byrðin jókst eftir því sem „bökin breikkuðu“. Nú er 
skattbyrðarlínan bogadregin. Skattbyrði eykst mjög ört í neðsta enda 
tekjustigans, þó tekjur hækki mjög lítið. Eftir það eykst skattbyrðin rólegar og 
aflíðandi uns hún tekur aftur að lækka í efstu þremur 5% tekjuhópunum. 
Þetta er mjög óvenjuleg lögun á skattbyrðarkúrfunni, enda heyrir það til 
undantekninga að skattbyrði tekjuhæstu hópana sé lægri en er hjá fólki með 
meðaltekjur (sbr. OECD, 2007b; Indriði H. Þorláksson, 2007).  

Mynd 3 sýnir samhengið milli fjölskyldutekna hjóna og sambúðarfólks 
(heildartekjur fjölskyldna á mánuði) og skattbyrðarinnar (heildarskattgreiðslur 
sem % heildartekna). Gráu súlurnar á neðri hluta myndarinnar sýna fjöl-
skyldutekjurnar í 100 jafn stórum tekjuhópum (1% hópar hver), sem er raðað 
frá lægstu tekjum (vinstra megin á myndinni) til hæstu tekna (hægra megin). 
Lengst af eru tekjurnar rólega hækkandi en þegar í efstu 10 til 20% 
tekjuhópanna er komið má sjá mjög aukinn stíganda í tekjunum. Allra efsti 
1% hópurinn (hópur 99-100) er algerlega í sérflokki, með rúmar 9 milljónir 
króna í mánaðartekjur. Næst efsti 1% hópurinn er með um 2,3 milljónir 
króna á mánuði.  
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Mynd 3. Meðaltekjur fjölskyldna 2005 og skattbyrði þeirra. Fjöldskyldutekjur 
á mánuði í kr. (vinstri ás) og skattbyrði í % (hægri ás). Hjón og sambúðar-
fólk. 

Það sem er sérstaklega athyglisvert á myndinni er að skoða skattbyrðina í 
samengi við tekjurnar. Efsta 1% fjölskyldanna, sem hafa rúmar 9 milljónir á 
mánuði, er með 13,4 skattbyrði. Það er svo lágt vegna þess að stór meirihluti 
tekna fólks í þessum hópi eru fjármagnstekjur sem eru skattlagðar um 10%. 
Það tiltölulega litla sem fólk þarna er með í atvinnutekjur hækkar svo 
skattbyrðina úr 10% í þessi 13,4%. Þetta er álíka há skattbyrði og hjá fólki 
sem hefur 318.000 þúsund krónur í fjölskyldutekjur á mánuði fyrir skatta 
(það eru um tæpar 160.000 krónur á hvort hjónanna). Fólk með miðtekjur 
eða meðaltekjur er með mun hærri skattbyrði en fólkið í tveimur efstu 1% 
tekjuhópnum. Þetta þýðir að fjölskyldur sem eru með meira en 2,3 milljónir 
kr. tekjur á mánuði hafa lægri skattbyrði en fólk sem er með meðaltekjur. 

Með þessu óvenjulega fyrirkomulagi er brotin sú regla sem er ein af 
meginstoðum skattastefna flestra vestrænna ríkja, þ.e. að þeir sem hafa hærri 
tekjur skuli greiða hærra hlutfall tekna sinna í skatta, en það er reglan um 
greiðslugetu skattgreiðenda (ability to pay), en sú regla kom meðal annars fram 
í riti Adams Smith um Auðlegð þjóðanna árið 1776 (Indriði H. Þorláksson 
2007; sjá einnig OECD, 2006 og Steinmo 2003). Myndin sýnir líka að fólk fer 
að greiða skatta af tekjum sem eru undir eða við fátæktarmörkin, sem eru 
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nálægt hópi 7-8. Fyrir tíu árum var skattbyrði lægstu tekjuhópanna, og 
reyndar allra sem eru með ríflegar meðaltekjur og lægra mun lægri, eins fram 
kom í töflu 1. 

Í reynd hefur skattastefna síðustu tíu ára eða svo aukið skattbyrðina í 
neðri helmingi tekjustigans svo mikið að með ólíkindum er. Þetta er það sem 
orsakaði hina miklu aukningu á heildarskattbyrði einstaklinga af tekjuskatti á 
Íslandi sem sýnd var á mynd 2 hér að framan (Stefán Ólafsson 2006a og 
2006b). Sú aukning var einstök innan ríkjahóps OECD samtakanna. 
Algengara var á Vesturlöndum á þessum tíma að stjórnvöld ykju jöfnunar-
áhrif skatta- og velferðarstefnu til að hamla gegn auknum ójafnaðaráhrifum 
af hnattvæðingaröflum (Kenworthy, 2005; Stefán Ólafsson og Kolbeinn 
Stefánsson, 2005; Förster og d’Ercole, 2005; Pontusson, 2005). Á Íslandi 
varð skattastefnan til að auka ójöfnuð í tekjuskiptingunni umfram það sem 
stafaði af markaðsöflunum (Stefán Ólafsson, 2006a).  

Breytt skattbyrði fjölskylduhópa 1993 til 2004 

Í þessum hluta eru sýnd tvö dæmi um þróun á skattbyrði tveggja hópa, 
annars vegar einhleypra án barna og hins vegar hjóna með tvö börn og eina 
fyrirvinnu. Gögnin koma úr árlegum skýrslum OECD um skattlagningu 
launa (Taxing Wages).  

Um er að ræða reiknuð dæmi út frá reglum skattakerfisins og launaupp-
lýsingum. Þetta eru því gögn sem gefa vísbendingar. Styrkur þeirra felst í því 
að OECD leggja fyrir aðildarríkin hvernig haga skuli reikninginum og 
samræmir þannig vinnubrögðin og viðmiðin.  

Tafla 2 sýnir dæmið fyrir hjón með tvö börn og eina fyrirvinnu á 
meðallaunum og fyrir einhleypa án barna, einnig miðað við meðallaun. Í 
dálki 1 er sýnd þróun skattbyrðar fyrir hjón með 2 börn. Reiknaðir eru 
skattar og tryggingagjöld að frádregnum bótum (barna- og vaxtabótum á 
Íslandi). Þar kemur aftur fram að aukning skattbyrðarinnar á þennan 
mælikvarða er mest hjá Pólverjum, en aðeins sjónarmun ofar en Íslendingar. 
Íslendingar fluttu skattbyrði þessa hóps úr -14% í +6,6%, eða upp um 20,6 
%-stig. Meðaltal OECD – ríkjanna var lækkun upp á -0,3%. Aðrar þjóðir 
sem juku skattbyrði þessa fjölskylduhóps voru Tékkland (9,4 %-stiga 
aukning), Noregur (5,3), Japan (4,5) og Svíþjóð (2,8 %-stig). Írar eru með 
mestu minnkun skattbyrðarinnar í tekjusköttum slíkra fjölskylda (-25,5 %-
stig), en Bandaríkin og Holland koma þar næst á eftir með mun minni 
lækkun skattbyrði. 
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Tafla 2. Breyting á skattbyrði tveggja fjölskyldugerða 1993 til 2004 
 Breyting á skattbyrði frá 1993 til 2004, í %-stigum 
 Hjón með 2 börn, ein fyrirvinna Einhleypir án barna 

 

Skattar og lífeyristryggingagjöld, 
að frádregnum bótum, 

sem % heildarlauna 

Skattar og 
lífeyristryggingagjöld, 
sem % heildarlauna 

Pólland 23,1 14,3 
Ísland 20,6 5,7 
Tékkland 9,4 1,9 
Noregur 5,3 0,0 
Japan 4,5 2,0 
Svíþjóð 2,8 1,5 
Frakkland 2,0 -0,2 
Austurríki 1,6 2,9 
Grikkland 0,3 -0,9 
Finnland 0,2 -5,5 
Meðaltal OECD -0,3 -0,9 
Ítalía -0,7 2,0 
Sviss -0,8 -0,5 
Spánn -1,1 0,6 
Kanada -1,1 -1,6 
Belgía -1,4 1,3 
Nýja Sjáland -1,5 -3,3 
Lúxemborg -2,3 -2,5 
Portúgal -2,9 -0,3 
Danmörk -3,0 -5,8 
Þýskaland -3,4 3,8 
Tyrkland -3,9 -3,9 
Bretland -6,0 -1,1 
Mexíkó -6,8 -6,8 
Holland -7,5 -7,4 
Bandaríkin -8,9 -1,8 
Írland -25,5 -17,0 

Heimild: OECD, Taxing Wages 2005 
 

Í dálki 2 er sýnd þróun á skattbyrði barnlausra einhleypra einstaklinga, en 
hún jókst næst mest á Íslandi frá 1993 til 2004 af þeim ríkjum sem taflan nær 
til, á eftir Póllandi. Meirihluti ríkjanna var að lækka skattbyrði á barnlausa 
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einhleypa samkvæmt töflunni, nokkrar þjóðir stóðu í stað og Pólland og 
Ísland standa út úr með mestu aukninguna. Athyglisvert er að sjá útkomu 
frænda okkar Íra. Þeir bjuggu við mikinn hagvöxt og kaupmáttaraukningu á 
síðasta áratug, eins og fram er komið. Samhliða því lækkuðu þeir skattbyrði 
þessa hóps um 17 %-stig, úr 32,7% árið 1993 í 15,7% árið 2004. Holland, 
Danmörk og Finnland lækkuðu einnig skattbyrði þessa hóps all nokkuð, svo 
dæmi sé tekið. 

Í skýrslum OECD um skattlagningu launa, Taxing Wages, eru sýndar tölur 
fyrir fleiri fjölskylduform: einhleypa með börn, hjón með börn og tvær 
fyrirvinnur, hjón með og án barna á mismunandi tekjustigum, þ.e. með 
meðaltekjur, undir og yfir meðatekjum. Einnig eru sýndar útkomur fyrir 
skattgreiðslur einar, skatta og lífeyristryggingagjöld launþega (og einnig eru í 
sumum tilvikum meðtalin tryggingagjöld atvinnurekenda).  

Í öllum tilvikum kemur fram að skattbyrði þessara hópa jókst umtalsvert 
á Íslandi, reyndar oftast með allra mesta móti, þó mismunandi væri að 
umfangi milli hópanna. Í þessu samhengi vekur undrun að fjármálaráðu-
neytið á Íslandi skyldi senda frá sér fréttatilkynningar tvær, í janúar og febrúar 
2006, þar sem sýnd voru reiknidæmi um að skattbyrði helstu fjölskylduhópa 
á Íslandi hefði lækkað verulega. Hagfræðingur Landssambands eldri borgara 
sýndi hins vegar að ráðuneytið beitti brögðum og hagræddi forsendum með 
þeim hætti að niðurstöðum var snúið á haus.5 

Þessar fréttatilkynningar ráðuneytisins ganga því í berhögg við alþjóðleg 
gögn OECD og dæma sig væntanlega úr leik með því, að það munu vera 
opinberir aðilar hér á landi sem senda OECD efniviðinn í þær tölur um þetta 
efni sem árlega eru birtar í skýrslunum Taxing Wages og sem hér hafa verið 
kynntar í tveimur dæmum.  

Breytt skattbyrði ólíkra aldurshópa og kynja  

Næst skoðum við þróun skattbyrðarinnar í ólíkum aldurshópum hjóna og 
sambúðarfólks. Þau gögn koma úr Staðtölum ríkisskattstjóra og eru unnin 
upp úr skattframtölum frá ári til árs. Skattbyrðin er mæld sem heildar-
skattgreiðslur í beina skatta, að frádregnum barna- og vaxtabótum, sem 
hlutfall af heildartekjum fyrir skatta. Þetta er venjulegasti mælikvarðinn á 
skattbyrði þjóðfélagshópa (það sem á ensku er kallað effective tax rate). Þetta er 

                                                 
5  Sjá greinargerðir Einars Árnasonar um þetta efni á www.leb.is.  
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sem sagt álagningin eins og hún er reiknuð af skattstjóraembættunum ofan á 
skattskyldar tekjur (skattstofninn), að frádregnum ofangreindum bótum. 

Að skoða breytingu á skattbyrði ólíkra aldurshópa hefur þá þýðingu að 
það varpar frekar ljósi á hvernig breytt skattastefna á þessu tímabili hafði 
áhrif á kjör fólks á ólíkum stigum lífshlaupsins. Í neðri enda aldursstigans er 
ungt fjölskyldufólk, sem gjarnan er að koma fjölskyldu á legg með 
barneignum og kaupum á húsnæði. Þetta á einkum við um aldurshópana 21 
til um 40 ára. Eftir fertugt tekur við tekjuhæsta tímabil starfsferilsins hjá 
flestum og stendur það gjarnan fram yfir fimmtugt. Í efri endanum eru svo 
eldri borgarar, einkum frá 67 ára aldri. Á Íslandi er þó mikið álitamál hvenær 
ber að byrja að telja fólk til eldri borgara því stór hluti fólks vinnur fram að 
sjötugu. Aldurshóparnir yfir sjötugu gefa okkur mynd af hvernig skattbyrði 
þess fólks sem er einkum að lifa af lífeyristekjum þróaðist á tímabilinu. 
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Mynd 4. Skattbyrði í ólíkum aldurshópum 1993 og 2005. (Beinir skattar að 
frádregnum barna- og vaxtabótum, sem % af heildartekjum fyrir skatta). 

Myndin sýnir að skattbyrði ungs fjölskyldufólks jókst verulega. Fyrir fólk 
á aldrinum 26-30 ára var skattbyrðin t.d. 11,8% árið 1993 en hafði hækkað í 
18,5% árið 2005. Þessi aukning á skattbyrði helgast af því að fólk á þessum 
aldri er alla jafna með lægri tekjur en fólk á aldrinum 40-60 ára og það var 
einmitt tekjulægra fólkið sem lenti mest í aukningu skattbyrðar vegna 
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rýrnunar skattleysismarkanna. Einnig rýrnuðu barnabætur umtalsvert á 
tímabilinu (Guðný Eydal og Stefán Ólafsson, 2006). 

Hið sama á við um eldri borgara. Þeirra skattbyrði jókst, þ.e. hjá fólki yfir 
70 ára aldrinum. Því eldra sem fólk var þeim mun meira jókst skattbyrðin, 
enda eru tekjur elsta fólksins jafnan lægri en þeirra sem yngri eru. Því lægri 
sem tekjurnar voru, þeim mun meira jókst skattbyrðin. 

Skattbyrði karla og kvenna hefur verið metin úr gögnum ríkisskattstjóra á 
sama hátt og sýnir það mat að skattbyrði kvenna jókst meira en skattbyrði 
karla. Það er einnig rökrétt vegna þess að tekjur kvenna fyrir skatta eru alla 
jafna lægri en tekjur karla.  

Niðurstöður 

Hér hefur verið sýnt að tekjuskattbyrði einstaklinga á íslandi jókst óvenju 
mikið á síðustu 15-20 árum. Sú aukning var meiri en sést hefur í nokkru öðru 
OECD - ríki á tímabilinu. 

Rýrnun skattleysismarkanna, sem jók þessa tekjuskattbyrði einstaklinga á 
Íslandi, lagðist með mestum þunga á þá sem lægstu tekjurnar höfðu. Það á 
við um eldri borgara og öryrkja úr hópi lífeyrisþega, ungar barnafjölskyldur, 
konur og lágtekjufólk á vinnumarkaði. Skattbyrði fólks með meðalfjölskyldu-
tekjur (523.000 á mánuði árið 2005) jókst einnig umtalsvert, en aukningar-
innar gætti þeim mun minna sem tekjurnar voru hærra yfir meðaltalinu.  

Um leið og þessi þróun varð hjá almennum fjölskyldum nutu allra 
tekjuhæstu hóparnir verulegrar lækkunar á skattbyrði sinni fyrir tilstilli 
fjármagnstekjuskattsins, sem hlýtur að teljast einn mesti forréttindaskattur 
landsins. Hann gerir það að verkum nú á dögum að skattbyrði fólks sem 
hefur rúmar 9 milljónir króna í mánaðartekjur er mun lægri en skattbyrði 
fólks sem er með meðaltekjur. Þetta er að öllum líkindum einstakt í hópi 
OECD - ríkjanna. 
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Þjóðernisstolt ungra Íslendinga 

Þóroddur Bjarnason 
Atli Hafþórsson 

 
Þjóðerniskennd Íslendinga er að mörgu leyti sérstæð og fellur ekki alls kostar 
að umfjöllun fræðimanna um þjóðerniskennd í stærri Evrópuríkjum. Þannig 
hefur traust á hernum, viljinn til að berjast fyrir þjóðina og tortryggni 
gagnvart nágrönnum verið nefnt sem mikilvægir þættir þjóðernishyggju í 
Vestur-Evrópu (Dogan, 1994). Íslendingar hafa hins vegar aldrei átt sér her 
og ekki hefur reynt á vilja þeirra til að berjast fyrir þjóðina í stríði. Ísland á 
heldur ekki landamæri að öðrum löndum og hefur staðsetning landsins langt 
norður í höfum gert Íslendingum kleift að skilgreina nágranna sína eftir 
þörfum (Þóroddur Bjarnason, 1999).  

Landið, sagan, bókmenntirnar og tungumálið eru meðal helstu þátta 
íslenskrar þjóðerniskenndar (Atli Hafþórsson og Þóroddur Bjarnason, 2007). 
Í sjálfstæðisbaráttu nítjándu aldar var litið til landnámsaldar sem gullaldar 
þjóðarinnar sem liðið hefði undir lok í niðurlægingu erlendra yfirráða (Guð-
mundur Hálfdanarson, 2001). Íslendingasögurnar þóttu óræk sönnun fyrir 
sérstöðu tungumálsins og ævagamalli menningarsögu þjóðar sem átti sér fáa 
efnislega minnisvarða (Guðmundur Finnbogason, 1971). Með sjálfstæði 
þjóðarinnar yrði byggt á arfi þessarar gullaldar við mótun framsækins þjóð-
félags. Hér voru því Norðmenn og síðar Danir í hlutverki ‘hinna’ sem 
hindrað hefðu þjóðina í því að blómstra um langar aldir.  

Fjandskapur við Dani virðist þó ekki hafa gegnt stóru hlutverki í íslenskri 
þjóðerniskennd að fengnu sjálfstæði. Á næstu áratugum voru hernám stríðs-
áranna, aðild að NATO, bandarísk her- og sjónvarpsstöð og þorskastríð við 
Breta helstu prófsteinar á sjálfstæði þjóðarinnar í samskiptum við um-
heiminn. Undir lok 20. aldar urðu áhrif hnattvæðingar og samband Íslands 
við Evrópusambandið sífellt meiri áhrifavaldar á íslenska þjóðerniskennd.  

Í þessari rannsókn er sjónum beint að þjóðernisstolti íslenskra ungmenna. 
Því hefur verið haldið fram að aukinni menntun og bættum efnahag fylgi 
undantekningalaust minnkandi þjóðernisstolt (Dogan, 1994). Samkvæmt því 
ætti þjóðernisstolt Íslendinga að hafa farið minnkandi á undanförnum árum. 
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Jafnframt mætti búast við því að unglingar sem eiga efnameiri og betur 
menntaða foreldra séu síður stoltir af íslensku þjóðerni en jafnaldrar þeirra í 
öðrum þjóðfélagshópum. Með sama hætti má gera ráð fyrir því að unglingar í 
dreifbýli séu stoltari af íslensku þjóðerni en þeir sem búa í þéttbýli, sérstak-
lega á höfuðborgarsvæðinu. 

Í ljósi þess hve íslensk tunga er ríkur þáttur í íslenskri þjóðernisvitund má 
búast við því að það tungumál sem talað er á heimili unglinganna hafi um-
talsverð áhrif á þjóðernisstolt þeirra. Þá gefur umfjöllun um mikilvægi bók-
mennta meðal þjóðarinnar tilefni til þess að ætla að bóklestur tengist þjóð-
ernisstolti unglinga með afgerandi hætti. Jafnframt ættu sívaxandi tengsl 
Íslands við umheiminn að hafa sett mark sitt á unglingana. Sífellt fleiri ung-
lingar af íslenskum uppruna hafa búið erlendis um lengri eða skemmri tíma 
jafnframt því sem unglingum af erlendum uppruna hefur fjölgað umtalsvert á 
Íslandi á undanförnum árum. Erlendar rannsóknir benda til þess að flutn-
ingar milli landa tengist minnkandi þjóðerniskennd (Jones og Smith, 2001) og 
því má búast við minna þjóðernisstolti meðal unglinga af erlendum uppruna 
og unglinga af íslenskum uppruna sem dvalist hafa langdvölum erlendis.  

Evrópusamruninn hefur veikt hið sjálfstæða ríkisvald einstakra landa og 
samfara því hefur samsömun með Evrópu í heild aukist umtalsvert (Dogan, 
1994). Fastlega má reikna því að sterk Evrópuvitund tengist minna þjóð-
ernisstolti íslenskra unglinga. Þessi þróun hefur einnig leitt til þess að 
grenndarhyggja (localism) hefur eflst víða um Evrópu (Dogan, 1994). Ekki er 
ljóst hvaða áhrif þetta hefur í tiltölulega einsleitu þjóðfélagi á borð við Ísland 
en samsömun með nærsamfélagi eða tilteknu landsvæði innanlands kann þó 
að tengjast minna þjóðernisstolti.  

Loks hafa rannsóknir sýnt að sífellt fleiri íslenskir unglingar hyggjast flytja 
af landi brott í framtíðinni (Þóroddur Bjarnason, 2007). Líklegt getur talist að 
slík framtíðaráform tengist minna þjóðernisstolti. Hins vegar er ekki ljóst 
hversu stóran þátt erlendur uppruni eða reynsla unglinganna af búsetu 
erlendis kann að eiga í framtíðaráformum og þjóðernisstolti. 

Aðferð og gögn 

Þessi rannsókn byggist á spurningum sem lagðar voru fyrir unglinga á Íslandi 
vorið 2007 (Þóroddur Bjarnason, Jóhann Ásmundsson, Kjartan Ólafsson og 
Stefán H. Jónsson, 2007). Úrvinnsla þeirra var unnin með tilstyrk Ný-
sköpunarsjóðs námsmanna (Atli Hafþórsson og Þóroddur Bjarnason, 2007). 
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Nemendur sem mættir voru á fyrirlagnardag svöruðu nafnlausum spurninga-
listum og var svarhlutfallið 81,6% (n=3.665).  

Þjóðernisstolt er metið með svörum við spurningunni „Hversu stolt/ur ertu 
af því að vera Íslendingur?“ Svarmöguleikar voru (1) alls ekki stolt/ur, (2) 
ekki mjög stolt/ur, (3) frekar stolt/ur, (4) mjög stolt/ur.  

Tafla 1. Lýsandi tölfræði fyrir aðhvarfsgreiningu á þjóðernisstolti ungmenna 
á Íslandi 2007 
 Spönn Meðaltal Staðalvilla Staðalfrávik 
Kyn 
Stelpa 0-1 ,48 ,008 ,50 
Bakgrunnur 
Efnahagur fjölskyldu 1-7 3,49 ,018 1,10 
Menntun foreldra 1-5 3,81 ,021 1,30 
Búseta 
Höfuðborgarsvæðið 0-1 ,56 ,008 ,50 
Sjávarþorp 0-1 ,14 ,006 ,35 
Þéttbýli á landsbyggðinni  0-1 ,21 ,007 ,41 
Sveit 0-1 ,08 ,005 ,28 
Uppruni foreldra 
Báðir foreldrar af íslenskum uppruna 0-1 ,82 ,008 ,46 
Móðir af erlendum uppruna 0-1 ,08 ,004 ,27 
Faðir af erlendum uppruna 0-1 ,08 ,004 ,27 
Báðir foreldrar af erlendum uppruna 0-1 ,03 ,003 ,16 
Menning 
Erlent tungumál talað á heimili 0-1 ,13 ,006 ,34 
Búseta erlendis 0-1 ,17 ,007 ,39 
Bóklestur 1-5 2,52 ,021 1,25 
Viðhorf 
Flytja utan til frambúðar 1-5 2,10 ,018 1,10 
Ísland 0-1 ,40 ,008 ,49 
Evrópa   0-1 ,11 ,005 ,32 
Bærinn eða staðurinn  0-1 ,39 ,008 ,49 
Landssvæðið  0-1 ,10 ,005 ,31 
Fylgibreyta 
Þjóðerniskennd 1-4 3,56 ,012 0,71 
Úrtak  3.665   
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Efnahagsleg staða fjölskyldna var metin með spurningunni „Hvernig 
hefur fjölskylda þín það peningalega miðað við aðrar fjölskyldur í landinu?“ 
Gefnir voru sjö svarmöguleikar, frá (1) miklu verra að (7) miklu betra. 
Breytan Menntun foreldra gefur til kynna menntunarstig þess foreldris sem 
meiri menntun hefur. Gefnir voru fimm svarmöguleikar, frá (1) lokið grunn-
skólaprófi eða minna, að (5) lokið háskólanámi.  

Búseta nemenda var kóðuð samkvæmt svörum þeirra sjálfra í Höfuðborgar-
svæði, Sjávarþorp, Annað þéttbýli og Sveit. Í aðhvarfsgreiningu er höfuðborgar-
svæðið notað sem viðmiðunarhópur. Uppruni foreldra var kóðaður sem 
Móðir íslensk en faðir af erlendum uppruna, Faðir íslenskur en móðir af erlendum 
uppruna og Báðir foreldrar af erlendum uppruna. Báðir foreldrar af íslenskum 
uppruna er því viðmiðshópurinn í aðhvarfsgreiningunni.  

Breytan Erlent tungumál á heimili var kóðuð þannig að nemendur frá 
heimilum þar sem aðeins er töluð íslenska fengu gildið 0 en aðrir gildið 1. 
Bóklestur var metinn með því hversu oft unglingarnir læsu bækur aðrar en 
skólabækur sér til skemmtunar. Gefnir voru fimm svarmöguleikar sem náðu 
frá (1) aldrei til (5) nánast daglega. Búseta erlendis tekur gildið 1 fyrir þá sem 
hafa búið erlendis en gildið 0 fyrir aðra. Flytja utan til frambúðar tekur fimm 
gildi frá (1) mjög ólíklegt til (5) mjög líklegt. 

Loks er landfræðileg samsömun metin út frá svörum við spurningu um 
hvað skipti nemendurna mestu máli. Fjórar tvískiptar breytur eru kóðaðar; 
Bærinn eða staðurinn þar sem nemandinn býr (1: já; 0: nei), Landsvæðið þar sem 
nemandinn býr (1: já; 0: nei), Ísland (1: já; 0: nei) og Evrópa (1: já; 0: nei). Í 
aðhvarfsgreiningu voru þeir sem Ísland skipti mestu máli notaðir sem 
viðmiðunarhópur.  

Niðurstöður 

Í töflu 2 má sjá niðurstöður aðhvarfsgreiningar á forspárþáttum þjóðernis-
stolts. Þar kemur í ljós að stelpur búa yfir meira þjóðernisstolti en strákar 
þegar áhrifum menningar og grenndarhyggju er stjórnað. Þjóðernisstolt 
virðist aukast með bættum efnahag fjölskyldunnar og aukinni menntun 
foreldra. Þessi áhrif breytast ekki að ráði þótt öðrum þáttum sé stjórnað. 
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Tafla 2. Forspárþættir þjóðernisstolts ungmenna á Íslandi 2007, óstaðlaðir 
betastuðlar 
 Tvíhliða Líkan 1 Líkan 2 Líkan 3 
Skurðpunktur  3,568*** 3,660*** 3,976*** 
Kyn 
Stelpa ,039ó ,037ó ,046* ,064** 
Bakgrunnur 
Efnahagur fjölskyldu ,034** ,037*** ,038*** ,042*** 
Menntun foreldra ,020* ,018# ,019* ,018* 
Búsetaa) 
Sjávarþorpi ,059# ,067# ,052ó ,084* 
Þéttbýli á landsbyggðinni ,142*** ,145*** ,122*** ,116*** 
Sveit ,091* ,098* ,076# ,079# 
Uppruni foreldrab) 
Móðir af erlendum uppruna -,157** --- -,058ó -,076ó 
Faðir af erlendum uppruna -,206*** --- -,068ó -,030ó 
Báðir foreldrar af erlendum uppruna -,781*** --- -,771*** -,729*** 
Menning 
Erlent tungumál talað á heimili -,429*** --- -,201*** -,115** 
Búseta erlendis -,281*** --- -,140*** -,108*** 
Bóklestur -,009ó --- -,009ó -,003ó 
Viðhorf 
Flytja utan til frambúðar -,127*** --- --- -,081*** 
Evrópac)   -,633*** --- --- -,483*** 
Bærinn eða staðurinnc)   -,234*** --- --- -,233*** 
Landssvæðiðc)   -,269*** --- --- -,231*** 
Leiðrétt R2  ,01 ,09 ,17 
ó=ómarktækt  # p<,10  * p<,05  ** p<,01  *** p<,001 
a) Höfuðborgarsvæðið er samanburðarhópur 
b) Báðir foreldrar af íslenskum uppruna er samanburðarhópur 
c) Ísland er samanburðarhópur 

 
Unglingar á höfuðborgarsvæðinu eru síður stoltir af því að vera 

Íslendingar en jafnaldrar þeirra á landsbyggðinni. Þannig eru til dæmis 
unglingar í þéttbýli á landsbyggðinni að meðaltali 0,12 stigum stoltari en ung-
lingar á höfuðborgarsvæðinu þegar tekið hefur verið tillit til annarra þátta. 
Unglingar sem eiga báða foreldra af erlendum uppruna eru 0,78 stigum 
minna stoltir af íslensku þjóðerni. Þessi munur breytist sáralítið þótt öðrum 
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þáttum sé stjórnað. Þeir sem eiga annað foreldrið af erlendum uppruna eru 
að meðaltali 0,16–0,21 stigi minna stoltir af þjóðerni en áhrifin verða ómark-
tæk þegar kyni, bakgrunni og búsetu hefur verið stjórnað.  

Þeir sem tala annað mál en íslensku á heimilinu hafa 0,43 stigum minna 
þjóðernisstolt. Þegar uppruni foreldra hefur verið tekinn með í reikninginn 
minnkar munurinn í 0,20 stig. Þegar grenndarhyggju er jafnframt stjórnað í 
líkani 3 minnka áhrifin af tungumáli á heimili í 0,12 stig. Með svipuðum hætti 
tengist reynsla af búsetu erlendis 0,28 stigum minna þjóðernisstolti. Þegar 
uppruna foreldra, tungumáli á heimili og öðrum þáttum hefur verið stjórnað 
minnkar munurinn í 0,14 stig og þegar grenndarhyggju er stjórnað minnkar 
munurinn enn í 0,11 stig. Þrátt fyrir sterk tengsl milli bókmenntaarfs og 
þjóðerniskenndar í hugum fræðimanna virðist bóklestur ekki tengjast þjóð-
ernisstolti unglinga marktækt. 

Þeir sem búast við því að flytja utan til frambúðar búa að meðaltali yfir 
0,13 stigum minna þjóðernisstolti, en sá munur minnkar í 0,08 stig þegar 
öðrum þáttum hefur verið stjórnað. Þeir sem segja að bærinn, staðurinn eða 
landssvæðið skipti þá mestu máli reiknast að meðaltali hafa 0,23 stigum 
minna þjóðernisstolt en hinir sem segja að Ísland skipti þá mestu máli. Þeir 
sem samsama sig helst með Evrópu hafa hins vegar 0,48 stigum minna þjóð-
ernisstolt en hinir þegar tekið hefur verið tillit til allra annarra þátta í 
aðhvarfsgreiningunni. 

Umræða 

Áhrif hnattvæðingarinnar á þjóðerniskennd eru margþætt. Fólksflutningar 
hafa aukist gríðarlega og sívaxandi netvæðing og alþjóðleg fjölmiðlun hefur 
haft byltingarkennd áhrif á hugmyndaheim mannkyns. Fólk af ólíkum 
uppruna er í sífelldum samskiptum í daglegu lífi og heimshluta á milli og um 
leið hafa mörk menningarheima orðið æ þokukenndari. Þessu hefur fylgt 
gjörbreytt efnahagslegt, pólitískt og menningarlegt landslag og fjölmenningin 
hefur að verulegu leyti rutt hámenningunni úr vegi elítunnar (Gibbons, 
2003). Alþjóðavæðing stofnana og menningar hefur meðal annars í för með 
sér að fólk getur í sívaxandi mæli valið að tilheyra samfélagi sem ekki er 
endilega bundið við þeirra þjóðerni (Þóroddur Bjarnason og Þórólfur 
Þórlindsson, 2006). 

Í fræðilegri umræðu er oft fjallað um þjóðerniskennd sem einkenni 
ákveðinna hópa sem eiga erfitt uppdráttar í samfélaginu, svo sem þeirra sem 
eru minna menntaðir, efnahagslega illa staddir eða búsettir í dreifbýli (Dogan, 
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1994). Niðurstöður þessarar rannsóknar benda hins vegar til þess að íslenskir 
unglingar séu stoltari af íslensku þjóðerni eftir því sem fjölskyldur þeirra eru 
betur stæðar og eftir því sem foreldrar þeirra eru menntaðri. Þjóðernisstolt 
unglinga er mest í þéttbýli á landsbyggðinni en munurinn á þjóðernisstolti á 
höfuðborgarsvæði og sveitum landsins er vart marktækur. Áhrif jöðrunar á 
grundvelli efnahags, menntunar eða búsetu á þjóðernisstolt virðast því ekki 
vera jafn einföld á Íslandi og víða annars staðar í Evrópu. 

Víðast hvar í Evrópu hefur þjóðerniskennd til þessa byggst á uppruna 
fremur en borgaralegri samsömun (Jamieson, 2002), ólíkt því sem gerist 
meðal svonefndra nýrra þjóða sem urðu til fyrir tilstuðlan innflytjenda og 
eiga sér styttri sögu (Lipset, 1963). Saga, bókmenntir og tunga þjóðarinnar 
hafa lengst af verið grundvallarþættir í íslenskri þjóðerniskennd. Það kemur 
því ekki á óvart að unglingar sem eiga foreldra af erlendum uppruna finni til 
minna stolts yfir íslensku þjóðerni, sérstaklega ef báðir foreldrar eru af 
erlendu bergi brotnir og annað mál en íslenska er talað á heimilinu.  

Þrátt fyrir að Íslendingar stæri sig af því að vera mesta bókaþjóð í heimi 
og skrifi miðað við höfðatölu flestar bækur allra þjóða (Unesco, 2007) virðist 
bókhneigð vera á undanhaldi meðal íslenskra unglinga (Þorbjörn Broddason, 
2004). Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar tengist bóklestur sem 
slíkur ekki þjóðernisstolti íslenskra unglinga. Hugsanlega tengjast tilteknar 
bókmenntir á borð við íslenskar skáldsögur, fornbókmenntir eða þjóðlegan 
fróðleik þjóðerniskennd sterkari böndum en ekki verður úr því skorið á 
grundvelli fyrirliggjandi gagna. 

Með sívaxandi fólksflutningum til og frá landinu fjölgar jafnframt þeim 
unglingum á Íslandi sem hafa alist upp erlendis. Sumir þeirra eru af erlendum 
uppruna og hafa komið hingað til lands sem innflytjendur en aðrir eiga 
foreldra af íslenskum uppruna sem dvalist hafa erlendis vegna náms eða 
starfa. Þessir unglingar eru að jafnaði minna stoltir af íslensku þjóðerni, óháð 
því hvort þeir eru af íslenskum eða erlendum uppruna. Eins og við er að 
búast eru þeir unglingar sem hyggjast flytja utan í framtíðinni jafnframt 
minna stoltir af þjóðerni sínu, óháð uppruna.  

Athyglisvert er að þótt neikvætt samband sé milli þjóðerniskenndar og 
Evrópuvitundar í Vestur-Evrópu, er þetta samband jákvætt í mörgum 
löndum Austur-Evrópu sem nýlega hafa endurheimt fullveldi sitt (Haller og 
Ressler, 2006). Ástæða þess liggur eflaust í því að ráðamenn og almenningur í 
þessum löndum telji aðild að Evrópusambandinu undirstrika sjálfstæði þeirra 
frá fyrrum Sovétríkjunum og innsigla efnahagslegt og pólitískt öryggi þeirra 
til frambúðar (Armbruster, Rollo og Meinhof, 2003). Þótt Ísland hafi á 
evrópskan mælikvarða nýverið fengið sjálfstæði fer lítið fyrir ótta við dönsk 
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yfirráð. Meðal íslenskra unglinga tengist aukin Evrópuvitund því skorti á 
þjóðernisstolti líkt og annars staðar í Vestur-Evrópu.  

Jafnframt virðist grenndarhyggja tengjast minna þjóðernisstolti með 
svipuðum hætti og annars staðar í Evrópu (Dogan, 1994). Þeir unglingar sem 
samsama sig fyrst og fremst sinni heimasveit eru ekki jafn stoltir af því að 
vera Íslendingar og jafnaldrar þeirra sem samsama sig fyrst og fremst Íslandi í 
heild. Neikvæð umræða um byggðamál getur því tengst þjóðerniskennd ungs 
fólks með afdrifaríkum hætti á tímum hnattvæðingar. Þannig má vera að 
unglingar í Reykjavík, á Akureyri eða í Jökuldal telji heimahögum sínum 
betur borgið sem þorpi eða sveit í Evrópu framtíðarinnar en í samfloti við 
önnur byggðalög á Íslandi. 
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Samvinna í barnavernd 

Anni G. Haugen 

 
Á síðustu áratugum hafa kröfur um að opinber þjónusta taki mið af óskum 
og sjónarmiðum notenda farið sívaxandi. Hugmyndirnar um samvinnu 
hjálparkerfisins og notenda þess má m.a. rekja til réttindabaráttu ólíkra hópa 
svo sem kvenna, fatlaðra og samkynhneigðra (Williams, 2001; Slettebø og 
Seim, 2007). Einnig hefur verið bent á að nútíminn sé litaður af ný-
frjálshyggju sem felur m.a. í sér kröfu um minni afskipti og umsvif hins 
opinbera, öflugri markaðsstefnu og meiri áherslu á ábyrgð einstaklingsins. 
Afleiðingin er áhersla á endurskipulagningu, einkavæðingu og sveigjanleika 
(Aamodt, 2006). Samhliða breyttum hugmyndum um lýðræðislega þátttöku 
notenda hjálparkerfisins hafa hugmyndir um börn og réttindi þeirra aukist 
m.a. með hliðsjón af ákvæðum í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi 
barnsins (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1995). 

Innan barnaverndarkerfisins hafa þessir straumar m.a. orðið sýnilegir í 
tveimur ólíkum stefnum. Annars vegar er lögð megin áherslu á að vernda 
barnið og hins vegar er miðað að því að efla og styrkja fjölskyldur sem eiga 
undir högg að sækja. Þegar áherslan er á að vernda er horft á barnið í ljósi 
þess að það eru viðkvæmt og á á hættu að verða beitt ofbeldi og vanrækslu. 
Barnaverndarkerfið einblínir þá á hegðun foreldra og umönnun barnsins en 
lítur á barnið sem óvirkan þolenda. Þegar áherslan er á að efla og styrkja 
einstaklingana er hins vegar horft á barnið og fjölskylduna sem virka 
einstaklinga sem undirstrikar rétt þeirra til að taka þátt og leggja á ráðin um 
þau afskipti sem talin eru nauðsynleg (Stanley, 2006).  

Samvinna við börn og foreldra í barnaverndarstarfi er mikilvæg og oft 
forsenda þess að takist að vinna að breytingum á umönnun og aðbúnaði 
barna. Samvinnan þarf að eiga sér stað á öllum stigum málsins, þ.e. við 
könnun mála, við gerð áætlunar um meðferð máls, við val á stuðnings-
úrræðum og þegar meta á hvort sú aðstoð sem veitt hefur verið hafi skilað 
viðunandi árangri.  

Hér verður fjallað um samvinnu í barnaverndarstarfi og hvað vitað er um 
framkvæmd þess. Loks verður greint frá fyrirhugaðri íslenskri rannsókn um 
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þátttöku barna og foreldra við gerð áætlana um meðferð mála hjá barna-
verndarnefndum. 

Þróun hugmynda um samvinnu í barnaverndarlögum  

Ef litið er á íslensk barnaverndarlög má sjá að hugmyndir um þátttöku og 
samstarf við foreldra og börn hafa vaxið fram smám saman. 

Fyrstu íslensku barnaverndarlögin eru frá árinu 1932. Í þeim er ekkert 
fjallað um samstarf við börn og foreldra, heldur eingöngu um heimildir 
barnaverndarnefnda til að hafa afskipti af börnum (Lög um barnavernd nr. 
43/1932).  

Við endurskoðun laganna árið 1947 kemur fram að leita skuli umsagnar 
foreldra eða ungmennis áður en framkvæmdar eru meiri háttar ráðstafanir 
(Lög um vernd barna og ungmenna nr. 29/1947).  

Í lögunum frá 1966 kemur fyrst fram hugtakið að „að jafnaði skuli það 
ráð upp taka sem ætla má að barni sé fyrir bestu“ (16. gr. l. nr. 53/1966 um 
vernd barna og ungmenna). Þá eru ákvæði um að foreldrum og öðrum 
forráðamönnum barns skuli gefinn kostur á að tjá sig um mál og að barni 
gefist kostur á að koma á fund nefndarinnar.  

Íslensk stjórnvöld undirrituðu samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 
barnsins árið 1992. Sama ár voru barnaverndarlögin endurskoðuð og þá lögð 
áhersla á að skilgreina réttarstöðu barna. Börn fengu rétt til að tjá sig um mál 
og skylt var að leita álits barns þegar það var orðið 12 ára. Einnig var heimilt 
að skipa barni talsmann sem ætlað var að koma sjónarmiðum þess til skila 
(Lög um vernd barna og ungmenna nr. 58/1992). 

Núgildandi barnaverndarlög eru nr. 80 frá 2002. Með tilkomu þeirra er 
börnum sem orðin eru 15 ára veitt full aðild að eigin barnaverndarmáli, hafa 
sjálfstæðan aðgang að gögnum og geta fengið aðstoð lögmanns. Í lögunum 
eru nokkrar greinar er varða sérstaklega samvinnu við börn og foreldra (gr. 4, 
23. og 43). 

Í barnaverndarlögunum má sjá ýmis ákvæði úr samningi Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi barna, svo sem rétt barns til verndar gegn ofbeldi og 
vanrækslu, rétt til þess að fá upplýsingar, tjá sig og hafa áhrif á ákvarðanir 
sem varðar það sjálft. Tilkoma samningsins leiddi ekki eingöngu til þess að 
réttindi barnsins styrktust heldur varð barnið sýnilegra í vinnslu barna-
verndarmála og áherslan á samvinnu, sem áður hafði fyrst og fremst snúið að 
foreldrunum, snéri nú einnig að barninu.  
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Þrátt fyrir takmörkuð ákvæði lagatexta um samvinnu hafa barnaverndar-
yfirvöld lagt áherslu á að vinna skuli með foreldrum og börnum að lausn 
mála og undirstrikað það í leiðbeiningum sínum (Barnaverndarstofa 1998 og 
2006).  

Takmarkanir á samvinnu í barnavernd 

Þegar spurt er hvaða hugmyndir fólk hafi um barnavernd koma gjarnan 
tvenns konar svör. Annars vegar er dregin upp mynd af barnaverndarkerfi 
þar sem samvinna við foreldra og börn er lítil, ekki er leitað eftir 
hugmyndum þeirra og ákvarðanirnar því taldar litaðar af forsjárhyggju og 
ekki miðaðar að þörfum fjölskyldunnar. Hins vegar er lýsing á kerfi sem 
hlustar á og fer eftir hugmyndum foreldra og þá gjarnan á kostnað barnsins, 
þannig að þarfir þess gleymast og það fær ekki þá vernd og umönnun sem 
nauðsynleg er. Gagnrýni. bæði fagmanna og almennings, snýst því bæði að 
því að samvinnu við börn og foreldra skorti og að sú samvinna sem höfð er 
sé röng. 

Erfitt er að herma lögmál markaðarins um valfrelsi notandans á 
barnaverndarstarfið þar sem fjölskyldan hefur sjaldnast val um það hvort um 
afskipti verði að ræða eða ekki og hún hefur takmörkuð áhrif á hvaða 
stuðningsúrræði bjóðast. Þá gerir valdaójafnvægið sem er innbyggt í 
barnaverndarstarfið það að verkum að bæði foreldrum og börnum finnst þeir 
oft í erfiðri stöðu til að hafna ákveðnum atriðum, taka frumkvæði að 
samskiptum eða mótmæla ákvörðunum.  

Öll umræða um samvinnu í barnavernd þarf að taka mið af tveimur 
ólíkum hlutverkum. Annars vegar á barnaverndarkerfið að vernda börn sem 
búa við óviðunandi uppeldisaðstæður og hins vegar styðja fjölskylduna til að 
sinna uppeldishlutverki sínu. Skilgreining um hvað samvinna er þarf því að 
taka mið af þessu. Samkvæmt Waterhouse og McGhee (sjá Slettebø og Seim, 
2007) er samvinna í daglegu starfi það að virkja foreldra, og börn þar sem við 
á, í að taka ákvarðanir er varða velferð barnsins, deila upplýsingum og láta 
fjölskylduna ætíð vita um næstu skref í málsmeðferð. Þannig felur samvinna í 
sér að fagmenn og fjölskylda deila ábyrgð og taka jafnframt mið af því 
valdaójafnvæginu sem lög og reglur geta skapað. Þessi skilgreining lýsir vel 
hversu háð fjölskyldan er barnaverndarstarfsmanninum varðandi alla 
upplýsingagjöf og málsmeðferð og samstarfið nær eingöngu á forsendum 
starfsmannsins og þeim vinnureglum sem honum er gert að starfa á eftir. 
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Árið 1966 birti Arnstein grein sína um þátttökustigann (the ladder of 
citizen´s participation). Hún bendir á að í þátttöku felist vald og það að vera 
þátttakandi án þess að vera veitt vald geti verið afar ófullnægjandi. Stigi 
Arnsteins lýsir ólíkum stigum þátttöku, allt frá þátttökuleysi og bælandi 
stjórnunar og yfir í ólík stig af valdi borgaranna. Arnstein leggur þannig 
áherslu á hve flókið hugak þátttaka er og hve mikilvægt það er að skilgreina í 
hverju tilviki fyrir sig hvað við er átt (Slettebø og Seim, 2007).  

Sú spurning hefur vaknað hvort hin aukna áhersla sem lögð er á 
samvinnu í barnaverndarstarfi geti leitt til þess að foreldrar, og í sumum 
tilvikum barnið, verði einir um að skilgreina vandann og að sú fagþekking 
sem fengist hefur gegnum rannsóknir og starf verði hafnað (Backe-Hansen, 
2001). Backe-Hansen hefur einnig bent á að ef foreldrar og börn geti 
eingöngu tekið ákvarðanir þegar þeir eru sammála fagmanninum þá sé 
þátttakan blekking. Þá telur hún hætta á að með því að einblína á þátttöku 
geti fagmaðurinn fjarlægst málið og að fjölskyldan verði sjálf að taka aukna 
ábyrgð á erfiðleikum sínum. Þá hafa fræðimenn velt fyrir sér hvort og í hvaða 
mæli sé réttlætanlegt að virkja börn til ákvarðanatöku í erfiðum málum svo 
sem í barnaverndar- og forsjármálum (Littlechild, 2000; Sigrún Júlíusdóttir og 
Nanna K. Sigurðardóttir, 2005). 

Loks má nefna að barnaverndarstarfsmenn virðist stundum hika við að 
taka af skarið og sýna nauðsynlega faglega ákveðni þegar þess er þörf vegna 
þess hve „góð“ samvinnan er við foreldrana og að barnið fái þannig ekki 
nauðsynlega vernd. Vísbendingar eru einnig um að málum hafi verið lokað 
vegna þess að ekki hafi náðst samvinna við foreldra, þó svo að starfsmenn 
hafi haft áhyggjur af umönnun og aðbúnaði barnanna (Anni G. Haugen, 
2004; Slettebø og Seim, 2007). 

Hvað er vitað um samvinnu í barnavernd? 

Þrátt fyrir auknar kröfur og áherslur um þátttöku og samvinnu í barnavernd 
benda ýmsar rannsóknir til þess að sú samvinna sé stundum takmörkuð í 
reynd og oft óljóst hvað við er átt, við hvern samvinnan er höfð og á hvern 
hátt foreldrar og börn eru virkjaðir í málsmeðferðina. 

Rannsókn sem Holland gerði árið 2000 sýndi að barnaverndar-
starfsmönnum fannst best að vinna með foreldrum sem voru jákvæðir og 
áhugasamir um lausn mála og áttu auðvelt með að tjá sig. Foreldrum sem 
sýndu mótþróa og áttu í erfiðleikum með tjáskipti var oft lýst sem 
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neikvæðum og ef börn þeirra höfðu verið vistuð utan heimilis áttu þau minni 
möguleika á að fá þau til sín aftur.  

Barnaverndarstarfsmenn hafa notað ýmis rök fyrir því að tala ekki við 
börnin sjálf eða virkja þau til þátttöku, eins og að betra sé að fá upplýsingar 
frá öðrum sem þekkja barnið og að ekki sé rétt að gera barnið órólegt með 
því að tala við það (Thoburn Lewis og Shemmings, 1995; Sanders og Mace, 
2006). Þá hefur einnig komið fram í rannsóknum að barnaverndarstarfsmenn 
telja sig oft skorta þekkingu, eða ákveðin verkfæri til að tala við börn. 
(Holland, 2000; Bell, 2002; Anni G. Haugen, 2004). Einnig virðist skorta á að 
börnum séu gefnar nægar upplýsingar um hvers vegna barnaverndarnefnd 
hafi afskipti af málum þeirra, sem leiðir aftur til þess að börnin eiga erfitt 
með að meta þá aðstoð sem þau fá (Sandbæk, 1999). Schofield og Thoburn 
(1996) hafa bent á að þegar verið er að taka ákvarðanir í barnaverndarmálum 
séu sjónarmið foreldra nær alltaf ráðandi.  

Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um samvinnu barnaverndaryfirvalda 
við börn á Ísland. Í ársskýrslu Barnaverndarstofu kemur fram að árið 2004 
var leitað til barnanna í 64% tilvika við könnun mála hér á landi og hafði það 
hlutfall hækkað um rétt 20% frá árinu áður.  

Samstarf barnaverndarstarfsmanna við fjölskyldur og börn 

Samvinna í barnaverndarstarfi er og mun ætíð verða háð ákveðnum 
takmörkunum, sem ráðast af hinu tvöfalda hlutverki sem í því felst. Tillögur 
og óskir foreldra og barna um afskipti eða afskiptaleysi, um hvers konar 
stuðningur er veittur og úrræði sem í boði eru þarf fyrst og fremst að ráðast 
af hagsmunum barnsins. Ef öryggi barnsins er ekki tryggt þarf barnaverndar-
starfsmaðurinn að taka ákvörðun sem kann að vera í andstöðu við vilja 
foreldra og stundum barnsins líka.  

Ýmsir fræðimenn hafa leitast við að kanna sjónarmið þeirra sem hafa haft 
samskipti við hið opinbera hjálparkerfi. Uggerhøj (1995) ræddi við stóran 
hóp barnafjölskyldna sem höfðu verið í samskiptum við félagsþjónustuna. 
Hans viðmælendur lögðu áherslu á að fá að vera þátttakendur í eigin lífi, 
bæði við könnun mála og áætlanagerð. Þeir vildu að komið væri fram við þá 
af virðingu og að starfsmenn væru bæði faglegir og persónulegir í 
samskiptum sínum við þá sem lituð væru af samræðum, heiðarleika og 
einlægni (Uggerhøj, 1995). Svipaðar niðurstöður hafa komið fram í öðrum 
rannsóknum (Sandbæk, 1995; Thoburn o.fl., 1995).  
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Eins og nefnt var hér að framan þurfa forsendur samvinnunnar að vera 
öllum aðilum ljósar svo og hvaða þætti málsins hægt er að hafa samvinnu 
um. Foreldrar, og börn eftir atvikum, ráða því ekki hvort tilkynning um 
óviðunandi aðstæður barnsins berist barnaverndarnefnd eða ekki né heldur 
hvort könnun máls sé hafin. Telji barnaverndarstarfsmaður að barnið sé í 
hættu eða að foreldri valdi ekki uppeldishlutverkinu er það ekki þeirra að 
ákveða hvort barnið verði tekið af heimilinu. Á hinn bóginn er auðvelt að 
eiga samvinnu um þætti eins og hvar upplýsinga sé leitað, hvernig stuðnings-
úrræði henti barninu og fjölskyldunni og hvar barn verði vistað 
(Barnaverndarstofa, 2006; Seim og Slettebø, 2007) 

Samvinnan getur því náð til margra þátt í málsmeðferðinni. Í grein Kock 
og Kock 1995 (sjá Sandbæk, 2001) er greint á milli fimm ólíkra þátta eða 
aðferða um samvinnu í barnavernd þ.e. upplýsingagjöf, notkun talsmanns og 
rétt til málfrelsis, samninga og ákvarðanatöku. 

Fyrstu skrefin í hverju barnaverndarmáli er að skapa traust þannig að 
foreldrar og barn finnist þau örugg í samstarfinu, viti hvað sé að gerast og 
eigi eftir að gerast. Gæta þarf þess að allir aðilar geti haldið sjálfsvirðingu 
sinni og hindra að þeir upplifi að verða auðmýktir og bregðist ekki við með 
reiði, fari í vörn eða dragi sig til hlé (Sandbæk, 2001). Samvinnan þarf að vera 
lituð af gagnkvæmri virðingu, rétti barns og foreldra til að fá upplýsingar um 
gang málsins, áreiðanleika og að hver og einn geti lagt fram hugmyndir eftir 
getu og þekkingu. (Thouburn o.fl., 1995; Sandbæk, 1995; Uggerhøj, 1995).  

Í rannsókn Sandbækk (1995) kom fram að fjölskyldurnar voru almennt 
ánægðar með þá aðstoð sem þær höfðu fengið hjá barnaverndarkerfinu. 
Einnig hefur komið fram að börn vilja fá tækifæri til að koma sjónarmiðum 
sínum á framfæri og að á þau sé hlustað í málum er varðar þau sjálf en þau 
vilja ekki endilega bera ábyrgð á þeirri ákvörðun sem tekin er (Schofield og 
Thoburn, 1996). 

Slettebø og Seim (2007) halda því fram að í Noregi séu t.d. 80% mála 
leyst í samvinnu. Samkvæmt ársskýrslu Barnaverndarstofu (2006) virðist nást 
sátt um lausn yfir 90% mála hér á landi. 

Íslenskar rannsóknir um barnavernd 

Lítil umræða hefur farið fram hér á landi um þátttöku foreldra og barna í 
málsmeðferð barnaverndarmáls og rannsóknir á því sviði eru fáar. Í 
rannsókn sem gerð var árið 2000 (Halldóra Gunnarsdóttir, Rúnar Halldórs-
son og Stefanía Sörheller) kom fram að mikið vantaði á að rætt væri við börn 
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þegar mál var til meðferðar hjá Barnavernd Reykjavíkur. Þegar þessi atriði 
voru skoðuð aftur þremur árum síðar kom í ljós að rætt var við börnin í um 
80% tilvika (Lísbet Karlsdóttir og Ottó Tulinius, 2003).  

Guðrún Kristinsdóttir gerði rannsókn árið 2004 þar sem hún talaði við 
börn sem verið hafa í fóstri. Samkvæmt hennar niðurstöðum vissu fóstur-
börnin yfirleitt ekki af starfsmönnum meðan þau voru í fóstri og langflest 
upplifðu engan stuðning frá barnaverndarstarfsmanni.  

Í rannsókn um beitingu úrræða í barnaverndarmálum (Anni G. Haugen, 
2004) kom fram að starfsmenn höfðu almennt mikla trú á að hægt væri að ná 
samvinnu við foreldra um nauðsynlegar aðgerðir til að bæta umönnun og 
aðbúnað barna og allar hugmyndir um þvingun virtust fjarlægar. Á hinn 
bóginn kom einnig fram að starfsmenn voru oft fljótir að ákveða hvað 
foreldri ætti að gera og hvernig það ætti að hegða sér. Þannig kom fram 
viðhorf sem litaðist mjög af forsjárhyggju, stundum svo mjög að það jaðraði 
við valdbeitingu. Þá kom fram að samvinna við yngri börn var nær engin en 
áhersla á að ræða við unglinga. 

Í meistaraprófsritgerð sinni (2006) fjallar Hervör Alma Árnadóttir um 
þátttöku barna í fjölskyldusamráði. Í þessari vinnuaðferð felst m.a. að 
stórfjölskylda barnsins og aðrir sem barninu tengjast eru virkjuð til að styðja 
það og taka virkan þátt í ákveðnum þáttum uppeldis og umönnunar. 
Niðurstöðurnar sýndu að börnin höfðu verið lítið undirbúin undir þátttöku í 
fjölskyldusamráðsfundum og að eftirfylgni var mjög takmörkuð af hendi 
barnaverndarstarfsmanna. 

Rannsókn um samvinnu í barnaverndarmálum 

Þær auknu lýðræðiskröfur og umræða um þátttöku foreldra og barna sem 
fjallað hefur verið um hér að framan, auk spurninga sem vöknuðu í kjölfar 
rannsóknar um barnavernd sem gerð var árið 2004 (Anni G. Haugen) eru 
kveikjan að nýrri rannsókn um samvinnu barnaverndarstarfsmanna við 
foreldra og börn. Til að skoða samvinnuna verður sjónum beint að áætlunum 
um meðferð máls. 

Í 23. gr. barnaverndarlaga er kveðið á um að ef ástæða þykir til frekari 
afskipta að lokinni könnun í barnaverndarmáli skuli gera áætlun um meðferð 
máls. Áætlunin skal unnin í samvinnu við foreldra og eftir atvikum barn sem 
náð hefur 15 ára aldri og að samráð skuli haft við yngri börn eftir því sem 
aldur þeirra og þroski gefur tilefni til. Áætlunin á að vera skrifleg og til 
ákveðins tíma (Barnaverndarlög nr. 80/2002).  
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Ljóst er að til að áætlun virki þarf að vera sátt um þau atriði sem þar 
koma fram, þ.e. um hver vandinn er, hvað þurfi að breytast, hvað þurfi að 
gerast til að aðstæður og umönnun barnsins verði viðunandi og hver gerir 
hvað. Til að vinna upp slíka áætlun þarf að ríkja traust milli aðila, þ.e. 
starfsmanns, foreldris og barns.  

Markmiðið með rannsókninni er að öðlast meiri skilning og þekkingu á 
því hvernig áætlun um meðferð máls nýtist sem tæki til að virkja barnið og 
foreldra til þátttöku og hvernig samvinnan er í raun út frá sjónarhorni þeirra 
sem að henni koma. Rannsóknarspurningin sem sett hefur verið fram er: 
Hver er þáttur foreldra og barna við gerð áætlana um meðferð máls í 
barnaverndarmálum? 

Leitað hefur verið eftir samstarfi við 5 barnaverndarnefndir sem áður 
hefur verið haft samstarf við um rannsóknir og sem ákveðnar upplýsingar 
eru til um. Þær hafa fagfólk í þjónustu sinni, eru dreifðar um landið og hafa 
mismarga íbúa á bakvið sig.  

Rannsóknin skiptist í þrjá hluta: 
Fyrsti hlutinn er innihaldsgreining á áætlunum um meðferð mála. 

Skoðaðar verða fimmtíu áætlanir með það í huga að greina aðkomu foreldra 
og barna að gerð áætlunarinnar. 

Annar hlutinn er eigindleg rannsókn þar sem rætt er við starfsmenn 
þessara sömu nefnda um það á hvern hátt börn og foreldrar koma að gerð 
áætlana og um það hversu mikil áhrif þeir geta hafa á hana. Viðtölin munu 
m.a. byggja á niðurstöðum úr innihaldsgreiningu áætlananna. Markmiðið 
með viðtölunum er að sjá hvort og þá á hvern hátt foreldrar og börn eru 
virkjaðir til að koma að gerð áætlana.  

Þriðji hlutinn eru eigindleg viðtöl þar sem rætt er við foreldra og börn um 
það hvort þeir telji sig hafa verið í samstarfi um gerð áætlunarinnar og hvort 
tekið hafa verið tillit til sjónarmiða þeirra og tillagna. Dregið verður úr þeim 
áætlunum sem notaðar voru í fyrsta hluta rannsóknarinnar og óskað eftir 
milligöngu starfsmanns viðkomandi nefndar um hvort rannsakandi megi hafa 
samband við hann um þátttöku í rannsókninni. Viðtölin verða tekin á heimili 
foreldranna/barnanna eða á öðrum stað sem þeir velja.  

Unnið verður að innihaldsgreiningu gagna úr fyrsta hluta rannsóknarinnar 
haustið 2007 og fyrirhugað að fyrstu niðurstöður liggi fyrir í vorið 2008. 
Gögnum varðandi annnan og þriðja hluta rannsóknarinnar verður safnað 
sumarið og haustið 2008 og unnið úr þeim eftir áramót. Lokaskýrsla mun 
svo liggja fyrir í árslok 2009. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eiga að geta gefið starfsmönnum barna-
verndarnefnda upplýsingar um hvernig börnin og foreldrar þeirra upplifa 
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samstarfið og um leið gefið vísbendingu um atriði sem unnt er að vinna á 
annan hátt. Hin jákvæðu viðbrögð barnaverndarnefndanna sem leitað var til 
um samstarf benda einnig til að starfsmenn þeirra telja niðurstöðurnar geti 
gagnast þeim í störfum sínum. 
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Fæðingarorlof: Löggjöf og lífsstíll 

Guðný Björk Eydal 

 
Hér verður gerð grein fyrir nokkrum helstu niðurstöðum rannsóknar sem 
hafði það að markmiði að meta áhrif laga um fæðingar- og foreldrorlof með 
því bera saman hvernig foreldrar ungra barna höguðu atvinnuþátttöku og 
umönnun barna áður en lögin tóku gildi og eftir að þau tóku að fullu gildi 
árið 2003. Rannsóknin var styrkt af Vísindasjóði Rannsóknaráðs Íslands, 
Rannsóknasjóði Rannsóknaráðs Íslands og Jafnréttisjóði. Auk þess hafa 
Rannsókna- og Aðstoðarmannasjóður Háskóla Íslands styrkt rannsóknina. 
Ofangreindum aðilum, þátttakendum og öllum sem hafa starfað eða 
aðstoðað við rannsóknina eru færðar bestu þakkir.  

Hérlendis tóku fyrstu lögin um fæðingarorlof (nr. 91/1980) sem kváðu á 
um algildan rétt foreldra til greiðslu fæðingarorlofs gildi árið 1981, en frá 
1975 höfðu mæður sem áttu rétt á atvinnuleysisbótum átt rétt greiðslu 
fæðingarorlofs í þrjá mánuði eftir fæðingu (Lög um atvinnuleysistryggingar 
nr. 57/1973 m.s.b.). Á sjöunda og áttunda áratugnum breyttu öll Norðurlönd 
gildandi löggjöf um fæðingarorlof í því skyni að veita feðrum möguleika á 
þátttöku í fæðingarorlofi (Guðný Björk Eydal, 2006).  

Þrátt fyrir að löggjöfin veitti foreldrum möguleika á að deila 
fæðingarorlofi þá var það reynsla allra landanna að feður nýttu slík réttindi í 
mjög takmörkuðum mæli (Leira, 2002; Ellingsæter og Leira, 2006). Þá hófst 
umræða um að breyta lögunum í þá veru að feður fengju sjálfstæðan rétt til 
fæðingarorlofs sem þeir einir gætu nýtt. Noregur var fyrsta landið til að 
innleiða slíkt feðraorlof árið 1993, en þá fengu feður sjálfstæðan rétt til 4 
vikna feðraorlofs. Yfir 70% feðra í Noregi nýttu sér þessi nýju réttindi (Leira, 
1999). Norðmenn juku réttindi feðra í 5 vikur árið 2006 og 6 vikur árið 2007. 
Svíar fetuðu í fótspor norðmanna árið 1996 þegar þeir veittu feðrum eins 
mánaðar sjálfstæðan rétt til fæðingarolrofs og árið 2002 var tímabilið lengt í 
tvo mánuði (Finch, 2006). Danir veittu feðrum slík réttindi í takmarkaðan 
tíma en þau voru afnumin í kjölfar ríkisstjórnarskipta árið 2002 (Borchorst, 
2006). Í Finnlandi er feðrum veitt 3 vikna feðraorlof strax eftir fæðingu og ef 
það er notað þá öðlast feður rétt til 2 vikna orlofs í lok orlofstímabilsins 
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(Takala og Hamalainen, 2007). Hugmyndir um sjálfstæðan rétt feðra í þá 
veru sem Danir og Svíar hafa innleitt hafa verið ræddar en ekki hlotið 
nægjanlegan pólitískan stuðning í Finnlandi.  

Ekkert Norðurlandanna hefur gengið jafn langt og Ísland í þessum efnum 
en frá og með árinu 2003 eiga mæður og feður sama sjálfstæða rétt til 
fæðingarorlofs, 3 mánuði hvort auk sameiginlegra 3 mánaða (Lög um 
fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000). Moss and O’Brien (2006) benda á 
að ekkert land hafi enn sem komið er veitt feðrum jafn mikil sjálfstæð 
réttindi, þegar tekið sé tillit bæði til lengdar orlofsins og greiðslu. Breytingar á 
réttindum feðra hafa á skömmum tíma haft gífurleg áhrif notkun þeirra á 
fæðingarolofi eins og meðfylgjandi yfirlitstafla sýnir:  

Tafla 1. Norðurlönd: Fjöldi vikna í fæðingarorlofi alls; sem feður eiga með 
mæðrum; sjálfstæður réttur feðra og mæðra og hlutfall daga sem feður nýta 
sem hlutfall af  heildarfjölda daga árið 2004 
Fjöldi vikna Danmörk Finnland Ísland Noregur Svíþjóð 
Orlof alls 50-64 44 39 42-52 69 
Sjálfstæður réttur mæðra 18 18 13 9 8 
Sjálfstæður réttur feðra 0 (2) 13 4 8 
Feður með móður 2 3 0 2 2 
Hlutfall daga alls 
sem nýttir eru af feðrum 5 5 28 9 18 
Heimild: Social Protection in the Nordic Countries 2004, 2006; Finch, 2006. 

 
Um markmið laga um fæðingar- og foreldraorlof segir í 2. gr.: „Markmið 

laga þessara er að tryggja barni samvistir bæði við föður og móður. Þá er 
lögum þessum ætlað að gera bæði konum og körlum kleift að samræma 
fjölskyldu- og atvinnulíf.“ Þó tölurnar sýni glögglega að íslenskir feður nýta 
sér rétt sinn til fæðingarorlofs þá gefa þær í raun ekki upplýsingar um hvort 
þessum markmiðum hefur verið náð. Hér verða því prófaðar tvær tilgátur, sú 
fyrri er að með tilkomu hinna nýju fæðingarorlofslaga þá hafi bilið milli feðra 
og mæðra minkað hvað varðar áhrif fæðingar á atvinnuþátttöku. Seinni 
tilgátan er að með tilkomu hinna nýju laga hafi hlutdeild feðra í umönnun 
barna aukist, frá því sem var fyrir gildistöku laganna. Ef báðar tilgáturnar fást 
staðfestar er hægt að fullyrða að lögin hafi haft tilætluð áhrif: Að þau auki 
möguleika barna á samvistum við báða foreldra og skapi bæði konum og 
körlum aukin tækifæri til að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf.  
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Framkvæmd 

Til að afla gagna voru framkvæmdar tvær spurningakannanir. Árið 2001 var 
öllum foreldrum sem höfðu eignast fyrsta barn sitt árið 1997 sendur 
spurningalisti þar sem sem spurt var um hvernig þau höfðu hagað 
atvinnuþátttöku og umönnun barna sinna frá því ári fyrir fæðingu barns og 
þar til börnin náði 3ja ára aldri. Listinn var sendur á lögheimili mæðra 
barnana en spurt um hagi beggja foreldra og foreldrum var í sjálfsvald sett 
hvort þeirra svaraði listanum. Á vormisseri 2007 var sambærileg könnun lögð 
fyrir allra foreldra sem eignuðust fyrsta barn árið 2003 en það ár komu lög 
um fæðingar- og foreldraorlof að fullu til framkvæmda. Árið 2001 voru 
sendir 1551 spurningarlistar, 890 svör bárust og var því brúttó svarhlutfall 
tæp 57%. Árið 2007 voru sendir 1381 spurningalistar. Þýðið var svipað að 
stærð og í fyrri könnun en vegna aukninga á bannmerkingu var fjöldi þeirra 
sem hægt var að senda lista til árið 2007 mun færri en 2001. Til að ná 
sambærilegu svarhlutfalli og 2001 var foreldrum einnig boðið að svara á 
veraldavefnum (rafrænt) og 35% svarenda kusu að nýta sér þann möguleika. 
Alls bárust 811 svör og var því brúttó svarhlutfall 59% í seinni könnuninni. 
Hefðbundin brottfallsgreining var unnin af Félagsvísindastofnun Háskóla 
Íslands og leiddi í ljós að almennt var ekki greinanlegur munur á svarendum 
og þýðinu, nema hvað hærra hlutfall svara barst af landsbyggðinni sem er 
almenn tilhneiging í könnunum hérlendis. Svarhlutfall verður að teljast 
ásættanlegt miðað við umfang listans og aðferð við öflun gagna 
(póstkönnun). Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands sá um framkvæmd 
kannanna, innslátt á gögnum og tölulega frumskýrslu úr gögnum árið 2007 
en Gallup Capacent vann tölulega frumskýrslu úr gögnum frá 2001.  

Lögð var áhersla á að afla sem nákvæmastra upplýsinga um hvernig 
foreldrar hefðu hagað umönnun og atvinnuþátttöku á meðgöngu (12 
mánuðum fyrir fæðingu) og fyrstu 3 æviár barnsins. Einnig var spurt um 
aðstæður mæðra og feðra í vinnu, sveigjanleika og stuðning sem foreldrar 
áttu kost á og breytingar sem urðu á stöðu móður eða föður eftir að barnið 
fæddist. Þá var spurt um umönnun barnsins, bæði hvernig hún hafði skipst 
milli foreldranna og eins um umönnun annarra aðila, svo sem dagmömmu, 
leikskóla eða ættingja. Spurt var um hefðbundin atrið er varða bakgrunn 
svarenda s.s. aldur, menntun, tekjur og fjölskylduaðstæður.  
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Niðurstöður 

Atvinnuþátttaka 
Báðar kannanir sýndu að meðganga hafði, eins og við var að búast, talsverð 
áhrif á atvinnuþátttöku mæðra. Fyrri könnun (2001) leiddi ljós að 12-7 
mánuðum fyrir fæðingu barns voru tæp 76% mæðra (n=887) og tæp 84% 
feðra (n=820) að jafnaði í vinnu, en svo lækkaði hlutfall mæðra í vinnu 
smámsaman þegar nær dró fæðingu. Hlutfall í vinnu á sama tíma í seinni 
könnun (2007) er ívið hærra hjá feðrum eða 84% feðra (n=754) en svipað 
hjá mæðrum, 78% (n=796). 

Þá sýna kannanirnar svipað mynstur hvað varða vinnuþátttöku mæðra. 
Fyrstu þrjá mánuðina eftir fæðingu barns eru mjög fáar mæður í vinnu, 1% í 
könnun frá 2001 og 3% í könnun frá 2007. Í könnun frá 2001 voru mjög fáar 
mæður voru komnar til vinnu 6 mánuðum eftir fæðingu barnsins (7%) en 
hlutfallið hækkaði eftir það og var orðið 57% 13 mánuðum eftir fæðingu 
barnsins. Í lok könnunartímabilsins, 36 mánuðum eftir fæðingu barnsins, 
voru tæp 61% kvenna í vinnu, eins og sjá má á meðfylgjandi mynd eitt. Í 
seinni könnun (2007) er þetta svipað og við 7 mánaða aldur barns var hlutfall 
mæðra í vinnu 22%, 10 mánaða 41% og varð um 60% 13 mánuðum eftir 
fæðingu. Hlutfall mæðra í vinnu verður hæst 66% þegar barnið er 18 
mánaða. Hlutfall mæðra í vinnu nær á könnunartímabilinu ekki að verða jafn 
hátt og það var fyrir fæðingu barns eins og mynd eitt sýnir. 

Í fyrri könnun voru tæp 64% feðra í vinnu (n=820) en strax í öðrum 
mánuði eftir fæðingu barnsins var hlutfall feðra í vinnu orðið svipað því og 
það var fyrir fæðingu barnsins. Að jafnaði voru rúm 77% feðranna í vinnu 
fyrstu þrjá mánuðina eftir fæðingu barnsins. Í seinni könnun verður talsverð 
beyting hjá feðrum og eftir fæðingu lækkar hlutfall feðra í vinnu úr 84% í 
32%. Þremur mánuðum eftir fæðingu er hlutfallið komið uppí 68% en 
hækkar smám saman og er 77% þegar barnið er orðið 12 mánaða gamalt. 
Það er þó ekki fyrr en um 15 mánaða aldur barns sem jafn margir feður eru 
vinnandi og ári fyrir fæðingu barns (84%).  
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Mynd 1. Hlutfall foreldra barna fæddra 1997 og 2003 í vinnu, árið fyrir 
fæðingu barns og þar til barnið nær þriggja ára aldri  

Þegar hlutfall foreldra í vinnu er borið saman kemur fyrst og fremst í ljós 
breyting á vinnumynstri feðra. Í fyrri könnun var hlutfall feðra í vinnu orðið 
svipað og fyrir fæðingu barns þegar barnið var 1-2 mánaða. Í seinni könnun 
gerist þetta ekki fyrr en barnið er orðið 15 mánaða gamalt. Þegar horft er til 
hlutfalls mæðra í vinnu er mikilvægt að hafa í huga að stór hluti hópsins 
hverfur aftur af vinnumarkaði vegna fæðingar annars barns og það hefur 
áhrif á heildarmyndina. Ef einungis er horft til mæðra sem áttu fyrsta barn 
árið 1997 og ekki eignast annað barn á könnunartímabilinu, þá var 
atvinnuþátttaka þeirra orðin svipuð og hún var fimm mánuðum fyrir fæðingu 
þegar börnin náðu um tveggja ára aldri (yfir 70%). Í seinni könnun fer 
hlutfallið í 70% við 25 mánaða aldur og helst stöðugt í kringum það út 
rannsóknartímabilið. Í heild er þó ljóst að bilið milli feðra og mæðra er 
minna í seinni könnun og ræður þar mestu að feður draga úr vinnu. Þá er 
einnig mikilvægt að hafa í huga atvinnuþátttaka íslenskra kvenna og mæðra 
með því hæsta sem gerist á meðal OECD landanna (Björnberg, Ólafsson og 
Eydal, 2006). Þá má nefna að markmið Evrópusambandsins er að 
atvinnuþátttaka kvenna í öllum aðildarlöndum verði 60% árið 2010 en 
hérlendis er atvinnuþátttaka kvenna um og yfir 80% (Périvier og Dorchai, 
2003; Ingólfur Gíslason, 2006).  
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Vinnutími 
Hlutfall foreldra í vinnu gefur ákveðna mynd en fjöldi vinnustunda skiptir 

ekki síður máli. Í könnuninni frá 2001 kom fram að fjöldi vinnustunda var 
hærri hjá feðrum en mæðrum bæði fyrir og eftir fæðingu. Í könnuninni frá 
2007 kemur fram svipað mynstur, þ.e. feður vinna lengri vinnutíma en 
mæður bæði fyrir og eftir fæðingu, en þegar niðurstöður beggja kannanna eru 
bornar saman kemur í ljós að feður hafa dregið úr vinnu en fjöldi 
vinnustunda hefur aukist hjá mæðrum eins og sjá má á meðfylgjandi mynd 
tvö. Athygli vekur að af vinnandi feðrum barna fæddra 1997 unnu 82% 
þeirra meira en 40 stundir á viku fyrstu 3 mánuði eftir fæðingu barnsins, og 
þar af um 40% 51 stund eða meira. Samsvarandi tölur fyrir feður barna 
fæddra 2003 voru að 75% af vinnandi feðrum unnu 40 tíma eða meira en af 
þeim unnu 34% meira en 51 stund. Meðalfjöldi vinnustunda mæðra barna 
fæddra 1997 var um 40 stundir að jafnaði 12 mánuðum fyrir fæðingu 
barnsins, en 34 stundir 3 árum eftir fæðingu. Samsvarandi tölur fyrir mæður 
barna fæddra 2003 voru 39 stundir fyrir fæðingu en 36 stundir 3 árum eftir 
fæðingu barns.  

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

-12 -10 -8 -6 -4 -2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

Aldur barns í mánuðum

M
eð

al
fjö

ld
i v

in
nu

st
un

da

1997 Móðir 2003 Móðir

1997 Faðir 2003 Faðir

 
Mynd 2. Fjöldi vinnustunda foreldra barna fæddra 1997 og 2003, árið fyrir 
fæðingu barns og þar til barnið nær þriggja ára aldri  
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Niðurstöðurnar sýna að bilið milli vinnutíma mæðra og feðra fer 
minnkandi og í lok tímabilins var það 13 tímar í könnuninni 2001 en er 
komið niður í 9 tíma árið 2007. Þó þetta sé í samræmi við þróunina almennt 
á vinnumarkaði, þar sem karlar hafa dregið úr fjölda vinnustunda en konur 
vinna fleiri stundir en áður, þá er hér um talsvert meiri breytingu en almennt 
gerist. Ingólfur Gíslason (2006) bendir t.d. á að frá 1991 – 2005 hafi bilið 
milli vinnutíma karla og kvenna smám saman minkað úr 16.8 tímum í 12.2 
tíma, eða um rúma 4 tíma á 15 ára tímabili. Eins og kemur fram á mynd tvö 
þá er um svipaða breytingu að ræða en á mun skemmri tíma, eða 6 ára 
tímabili. Þá eru það einnig þekktar staðreyndir að feður vinna að jafnaði 
lengri vinnutíma en aðrir og mæður draga úr vinnu fyrst eftir fæðingu barns 
(Ingólfur Gíslason, 2006). Þrátt fyrir þessar breytingar er ljóst að langur 
vinnutími foreldra ungra barna verður áfram viðfangsefni sem krefst athygli 
aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda ef ná á markmiðum sem sett hafa 
verið um raunhæfa möguleika beggja foreldra á samþættingu vinnu og 
einkalífs. 

Umönnun 
Annað meginmarkmið laga um fæðingar- og foreldraorlof var að tryggja 

barni samvistir bæði við föður og móður. Í greinargerð frumvarpsins var 
bent á það að hefðbundin hlutverkaskipting kynjanna hefðir orðið til þess að 
karlmenn hefðu farið á mis við að vera með börnum sínum og á það bent að 
jafn réttur til að sinna fjölskyldunni væri ein af forsendum þess að karlar og 
konur gætu tekið jafnan þátt í launavinnu (Þingskjal 1065, 1999–2000.) En 
hafa lögin stuðlað að auknu jafnrétti hvað varðar umönnun barna? Í 
spurningarlistanum voru foreldrar beðnir um að greina frá því hver hefði 
annast um barnið, móðir, faðir eða hvort umönnun hefði skipst jafnt á milli 
foreldra. Spurt var bæði um umönnun á daginn og nóttunni.  

Dagleg umönnun barna sem voru fædd 1997 var fyrsta mánuðin í rúmum 
89% tilvika í höndum móður (n=879), en í rúmum 10% skiptist hún jafnt 
milli foreldranna. Í öðrum mánuði dró úr umönnun föðurins og fyrstu sex 
mánuðina annast mæðurnar barnið nær algerlega á daginn (94%). Eftir því 
sem barnið varð eldra skiptist dagleg umönnun jafnar milli foreldranna. 
Næstu sex mánuði (þegar barnið er 7-12 mánaða) jókst fjöldi þeirra sem 
skiptu jafnt með sér umönnun (í 19% tilvika). Hlutfall þeirra sem sögðu að 
umönnunin skiptist jafnt voru rúm 12% að jafnaði þegar barnið var á fyrsta 
ári, rúm 29% að jafnaði þegar barnið var á öðru ári, og tæp 34% að jafnaði 
þegar barnið var á þriðja ári. Hlutfall feðra sem annast barnið að mestu eða 



248 Félagsráðgjöf Guðný Björk Eydal 

  

alfarið er hverfandi allt könnunartímabilið (minnst 0,3% mest 2,4%) (sjá 
mynd þrjú).  

Talsverð breyting verður á milli kannanna hvað daglega umönunn varðar. 
Börn fædd árið 2003 njóta í ríkara mæli umönnunar feðra sinna en börnin 
sem fædd voru árið 1997. Fyrsta mánuðinn nutu 65% barnanna alfarið eða 
mestu umönnunar móður en í 35% tilfella skiptist hún jafnt á milli 
foreldranna. Á aldrinum 7-12 mánaða njóta börn fædd 2003 umönnunar 
beggja foreldra í 27% tilvika og í 6% tilvika eru það feður sem annast börnin 
alfarið eða að mestu. Hlutfall barna sem njóta umönnunar beggja foreldra 
eykst með hækkandi aldri og á öðru ári eru það 43% að jafnaði og tæp 50% 
að jafnaði þegar barnið var tveggja og hálfs til þriggja ára. Hlutfall feðra sem 
annast barnið að mestu eða alfarið er einnig vaxandi miðað við fyrri könnun 
eins og kemur vel í ljós á meðfylgjandi mynd þrjú. 
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Mynd 3. Skipting umönnunar milli foreldra á daginn. Börn fædd 1997 og 
2003 frá fæðingu til þriggja ára aldurs.  

Svipaðar niðurstöður komu fram þegar umönnun á nóttunni var skoðuð, 
hlutdeild feðra í umönnun hefur aukist. 
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Umræða 

Í inngangi voru kynntar tvær tilgátur, sú fyrri að með tilkomu hinna nýju 
fæðingarorlofslaga þá hafi bilið milli feðra og mæðra minnkað hvað varðar 
áhrif fæðingar á atvinnuþátttöku. Seinni tilgátan var að með tilkomu hinna 
nýju laga hafi hlutdeild feðra í umönnun barna aukist, frá því sem var árið 
2001. Þó hér sé um fyrstu niðurstöður að ræða virðist ljóst að gögnin styðja 
báðar tilgáturnar. Bilið sem mældist milli hlutfalls foreldra í vinnu og 
vinnutíma þeirra á fyrstu þremur ævi árum barna sem fæddust árið 1997 
mælist minna hjá foreldrum barna sem fædd eru árið 2003. Þá mælist 
umtalsverður munur þegar verkskipting foreldra við umönnun barna er 
skoðað, feður barna sem fæddust 2003 annast í mun ríkara mæli um börn en 
feður barnanna sem fædd voru 1997 gerðu. Þátttaka feðra í fæðingarorlofi 
hefur því ekki einungis skamtímaáhrif í þann tíma sem þeir eru í orlofi heldur 
hefur hún víðtækari áhrif til lengri tíma á lífshætti fjölskyldna og foreldrar 
deila með jafnari hætti ábyrgð vegna umönnunnar barna og atvinnuþátttöku 
fyrstu þrjú æviár barnsins.  

Hér hefur verið dregin upp mjög einfölduð mynd af því flókna samspili 
sem á sér stað í barnafjölskyldum en unnið er að nánari greiningu á áhrifum 
ýmissa þátta svo sem hjúskaparstöðu foreldra, menntunar og tekna. Fyrir 
liggur að fullvinna niðurstöður úr mjög umfangsmiklu gangasafni beggja 
kannana og þegar þeirri vinnu hefur verið lokið verður hægt að gefa gleggri 
mynd af því hvernig ólíkar fjölskyldur nýta fæðingarorlofið og móta sér 
mismunandi leiðir til að takast á við samþættingu vinnu og einkalífs.  
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Sýn ungmenna á foreldratengsl, stuðning 
og röskun í kjölfar skilnaðar 

Sigrún Júlíusdóttir 
Jóhanna Rósa Arnardóttir 

 
Hér eru kynntar niðurstöður skilnaðarhlutans úr rannsókn um reynslu og 
viðhorf ungmenna til fjölskyldumálefna, en áður eru birt atriði úr almenna 
hlutanum á sama vettvangi: „Fjölskyldubreytingar, lífsgildi og viðhorf ungs 
fólks“ (Sigrún Júlíusdóttir, 2006).  

Þróun skilnaðarmála 

Skilnaður eða sambúðarslit hefur nokkuð aðra merkingu eða sess nú en fyrir 
nokkrum áratugum. Á Íslandi tók skilnuðum að fjölga nokkru seinna en hjá 
nágrannalöndunum, og náðu hámarki um 1975. Tíðnin, sem er að meðaltali 
þriðja hvert hjónaband, hefur haldist nokkuð svipuð sl. 30 ár á 
Norðurlöndum og er lægst á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2004 og 2005). Þótt 
ætla megi að algengi skilnaða dragi nokkuð úr stimplunaráhrifum og sérstöðu 
skilnaðarbarna þarf það ekki að sama skapi að draga úr tilfinningasárauka og 
hnjaski sem upplausn fjölskyldutengsla oftast felur í sér (Ahrons og Rodgers, 
1987; Benedikt Jóhannsson, 2004; Wallerstein, Lewis og Blakeslee, 2000). 
Misgóðar aðstæður og samskipti skilnaðarforeldra skipta miklu um 
uppeldisskilyrði skilnaðarbarna og í því ljósi er fráleitt að tala um þau sem 
einsleitan hóp. Niðurstöðum alþjóðlegra skilnaðarrannsókna ber þó saman 
um að skilnaðarbörn eru þegar á heildina er litið líklegri til að glíma við 
tilfinningalega erfiðleika, eiga í vanda í skóla (náms- og félagslega), verða fyrir 
einelti og til að ánetjast fíkniefnum. Þau séu þannig í áhættuhópi og huga 
þurfi sérstaklega að félagslegum aðstæðum þeirra. Áhættuþættir sem mestu 
virðast skipta eru skert eða trufluð samskipti við foreldra, aukin ábyrgð, rofin 
tengsl við ættmenni og röskun á ytri högum (Buchanan, Maccoby og 
Dornbusch, 1996; Thompson og Amato, 1999; Moxness, 2004).  
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Aðferð 

Þýðið eru nemendur skráðir á þriðja ár úr öllum mennta- og 
fjölbrautaskólum landsins. Tekið var klasaúrtak og níu skólar valdir úr með 
einfaldri tilviljunaraðferð. Klasaúrtakið endurspeglar eðli skólanna, nemenda-
fjölda og staðsetningu á landsvísu. Heildarfjöldi í úrtakinu var 1187 en 845 
svöruðu, sem er 71,2% svarhlutfall. Stjórnendur rannsóknarinnar lögðu 
spurningalista, um fjölskyldugildi, viðhorf og lífshætti, fyrir í kennslu-
stundum, og milli áfanga með aðstoð kennara, félagsráðgjafa og 
námsráðgjafa (sjá nánar í Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Niðurstöður ættu því að 
endurspegla viðhorf nemenda í þriðja bekk í framhaldsskóla til þeirra þátta er 
spurt var um. Til að kanna nánar viðhorf og lífshætti skilnaðarbarna var 23 
spurningum beint sérstaklega að þeim, eða til 211 einstaklinga.  

Útskýrt var fyrir svarendum að með skilnaði er átt við lögskilnað foreldra, 
skilnað að borði og sæng og sambúðarslit, og hefðu foreldrar skilið oftar en 
einu sinni þá átti að miða svarið við þann skilnað sem svarandi taldi að hafi 
skipt mestu fyrir líf sitt. 

Niðurstöður 

Um 34% svarenda sögðust hafa verið fimm ára eða yngri þegar foreldrarnir 
skildu, um 40% sex til 10 ára (sjá töflu 1).  

Tafla 1. Hve gamall/gömul varstu þegar foreldrar þínir skildu? 
 Fjöldi Hlutfall Gilt hlutfall 
0-5 ára 69 8,1 33,7 
6-10 ára 82 9,7 40,0 
11-15 ára 32 3,8 15,6 
16 ára eða eldri 22 2,6 10,7 
Svarar ekki 2 0,2 - 
Foreldrar skilið tvisvar 4 0,5          - 
Ekki reynt skilnað 637 75,1          - 
Samtals 848 100,0 100,0 

 
Um þriðjungur svarenda sögðu að foreldrarnir hefðu sagt þeim 

sameiginlega frá ákvörðun sinni um að skilja. Jafnalgengt var að enginn hafi 
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sagt þeim sérstaklega frá því, en í fjórðungi tilvika hafði móðir talað við 
barnið (sjá töflu 2).  

Tafla 2. Hvernig komstu að því að foreldrar þínir ætluðu að skilja? 

  Fjöldi Hlutfall Gilt 
hlutfall 

Báðir foreldrar sögðu mér frá því saman 52 6,1 34,0 
Mamma sagði mér frá því 38 4,5 24,8 
Pabbi sagði mér frá því 5 0,6 3,3 
Einhver annar sagði mér frá því 5 0,6 3,3 
Enginn sagði mér sérstaklega frá því 53 6,3 34,6 
Svarar ekki 58 6,8 - 
Ekki reynsla af skilnaði kynforeldra 637 75,1 - 
Alls 848 100,0 100,0 

 
Þátttakendur voru spurðir hvort foreldrar þeirra hefðu gefið nægilegar 

skýringar á skilnaðinum (sjá töflu 3). Meirihluti svarenda telur að þeir hafi 
fengið nægilegar skýringar en í aðeins 7% tilvika á það við um föður. 
Rúmlega fjórðungur sögðust ekki hafa fengið nægilegar skýringar á 
skilnaðinum.  

Tafla 3. Voru skýringar foreldra þinna á skilnaðinum nægjanlegar? 

  Fjöldi Hlutfall
Gilt 

hlutfall 
Já pabbi gaf mér nægilegar skýringar 8 0,9 7,2 
Já mamma gaf mér nægilegar skýringar 32 3,8 28,8 
Þau gáfu bæði nægilegar skýringar 41 4,8 36,9 
Nei, hvorugt gaf mér nægilegar skýringar 30 3,5 27,0 
Veit ekki 55 6,5 - 
Svarar ekki 45 5,3 - 
Hefur ekki reynslu af skilnaði kynforeldra 637 75,1 - 
Alls 848 100,0 100,0 

 
Svarendur voru spurðir hvort þeim fyndist skilnaðurinn vera einhverju/m 

að kenna. Um 35% töldu svo vera. Meðal svarenda sem voru 16 ára eða eldri 
þegar skilnaðurinn átti sér stað þá sögðu um 55% að skilnaðurinn væri 
einhverju/m að kenna sem er töluvert hærra en í yngri aldurshópunum. 
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Jafnframt má sjá að hlutfallslega fleiri sem voru á aldrinum 0-5 ára (34%) en 
þeir sem eldri voru þegar skilnaðurinn átti sér stað sögðust ekki vita hvort 
skilnaðurinn væri einhverjum að kenna (sjá töflu 4).  

Tafla 4. Finnst þér skilnaður foreldra þinna hafi verið einhverjum/einhverju 
að kenna? Greint eftir aldri svarenda þegar foreldrar skildu. 
 Já % Nei % Veit ekki % Alls % Fjöldi 
0-5 ára 33,8 32,3 33,8 100,0 65 
6-10 ára 25,6 58,1 16,3 100,0 43 
11-15 ára 35,5 54,8 9,7 100,0 31 
16 ára og eldri 54,5 31,8 13,6 100,0 22 
Alls 34,8 43,5 21,7 100,0 161 

(χ²(6,N=161)=16,85; p<0,05) 
 
Þeir svarendur sem fannst skilnaðurinn vera einhverjum/einhverju að 

kenna voru spurðir hverjum þeim fyndist hann aðallega vera að kenna. Um 
87% sögðu að hann aðallega verið pabba að kenna en aðeins um 3% að hann 
væri mömmu að kenna (sjá töflu 5).  

Tafla 5. Hverju eða hverjum finnst þér að skilnaðurinn hafi aðallega verið að 
kenna? 
  Fjöldi  Gilt hlutfall 

Mömmu 5 3,1 
Pabba 141 87,0 
Þeim báðum 11 6,8 
Einhverjum öðrum 5 3,1 
Sérstökum aðstæðum 111 68,5 

Hægt var að merkja við einn eða fleiri þætti 
 
Þátttakendur voru spurðir frá hverjum þeir fengu stuðning á 

skilnaðartímabilinu og hve mikinn. Niðurstöður sýna að flestir (65%) höfðu 
fengið stuðning frá móður. Jafnframt má sjá að hlutfallslega fleiri sögðust 
hafa fengið stuðning frá móður en föður. Niðurstöður benda einnig til þess 
að móðuramma veiti mun meiri stuðning en föðurafi (sjá töflu 6).  
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Tafla 6. Frá hverjum fékkstu stuðning á skilnaðartímabilinu og hve mikinn? 

 
Mikinn 

%
Lítinn 

%
Alls 

%
Fjöldi Vikmörk 

+/- % 
Frá mömmu 65,4 34,6 100,0 133 8,1 
Frá pabba 48,1 51,9 100,0 131 8,6 
Frá móðurömmu 40,8 59,2 100,0 130 8,4 
Frá föðurömmu 24,8 75,2 100,0 125 7,6 
Frá móðurafa 26,7 73,3 100,0 120 7,9 
Frá föðurafa 19,3 80,7 100,0 119 7,1 

Vikmörk miðað við 95% öryggismörk 
 
Í töflu 7 má sjá hlutfall svarenda sem sögðust hafa fengið mikinn eða 

lítinn stuðning á skilnaðartímabilinu frá föðurlegg eftir því hvort stuðningur 
frá móðurlegg var mikill eða lítill. Niðurstöður sýna að meðal þeirra sem 
sögðust hafa fengið mikinn stuðning frá móðurlegg þá fá um 65% mikinn 
stuðning frá föðurlegg en um 35% lítinn. Jafnframt má sjá að meðal þeirra 
sem fá lítinn stuðning frá móðurlegg fá aðeins um 4% mikinn stuðning frá 
föðurlegg, en um 96% fá lítinn stuðning.  

Tafla 7. Stuðningur svarenda á skilnaðartímabilinu frá föðurlegg eftir 
stuðningi frá móðurlegg 

 
Stuðningur frá 

föðurlegg: 
 

 
 Mikill % Lítill % Alls % Fjöldi 
Stuðningur frá 
móðurlegg:  
Mikill 65,1 34,9 100,0 63 
Lítill 4,3 95,7 100,0 46 

(χ²(1,N=109)=41,1; p<0,001); Móðurleggur er móðir, móðuramma og móðurafi svaranda; 
Föðurleggur er faðir, föðuramma og föðurafi svaranda. 

 
Þeir þátttakendur sem höfðu upplifað skilnað voru spurðir hvaða 

breytingar hefðu orðið á ytri aðstæðum þeirra eftir skilnað foreldra. Um 43% 
svarenda sögðu að þeir hefðu flutt í annað húsnæði, og þá frekar í minna 
húsnæði. Nokkur hluti skipti um skóla (15%) eða fór að vinna með skóla 
(7%) (sjá töflu 8).  
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Tafla 8. Hvaða breytingar urðu á aðstæðum þínum eftir skilnaðinn  
 Nei % Já % Alls % Fjöldi 
Ég flutti ekki 69,8 30,2 100,0 169 
Ég flutti í minna húsnæði 65,7 34,3 100,0 169 
Ég flutti í stærra húsnæði 91,7 8,3 100,0 169 
Ég skipti um skóla 84,6 15,4 100,0 169 
Ég fór að vinna með skóla 93,5 6,5 100,0 169 
Annað 89,9 10,1 100,0 169 

 
Þá var spurt í hve miklum eða litlum mæli hefðu orðið breytingar á 

persónulegum högum þeirra eftir skilnaðinn. Um 66% svarenda sögðu að 
breytingar hafi verið í miklum, talsverðum eða nokkrum mæli á vina-
/félagahópi, um 81% að fjárhagur fjölskyldunnar hafi þrengst, um 78% að 
ábyrgð þeirra vegna heimilishalds hafi aukist, um 71% að ábyrgð gagnvart 
systkinum hafi aukist og um 67% að vinna með skóla hafi aukist (sjá töflu 9).  

Tafla 9. Breytingar á högum eftir skilnað  

 

Miklum, 
nokkrum 

mæli %

Litlum 
mæli 

%
Alls 

%
Fjöldi 

 
Vikmörk 

+/- % 
Á vina/félagahópi 66,3 33,8 100,0 80 10,4 
Ég dró úr tómst.iðkun 40,0 60,0 100,0 55 12,9 
Tómst.iðkun mín jókst 55,4 44,6 100,0 65 12,1 
Fjárhagur fjölsk. þrengdist 81,3 18,8 100,0 96 7,8 
Aðstoð foreldris við  
   tómstundir minnkaði 48,4 51,6 100,0 64 12,2 
Ábyrgð v. heimilishalds jókst 77,5 22,5 100,0 89 8,7 
Ábyrgð gagnv. systkinum jókst 71,4 28,6 100,0 77 10,1 
Vinna með skóla jókst 67,2 32,8 100,0 58 12,1 

Vikmörk miðað við 95% öryggismörk; Fáir svöruðu þessari spurningu og því rétt að hafa 
fyrirvara á því að þessar niðurstöður geti átt við um þýðið þó þær eigi við um þá sem svöruðu 
spurningunni.  

 
Í töflu 10 er að sjá hlutfall svarenda sem sögðust hafa haft áhyggjur af 

móður annars vegar og hins vegar föður á skilnaðartímabilinu. Um 59% 
sögðust alltaf, oft eða stundum hafa haft áhyggjur af andlegri heilsu/-
tilfinningalegri líðan móður, um 59% af fjárhagsstöðu hennar og um 49% af 
félagslífi hennar. Um 43% sögðust hafa haft áhyggjur af andlegri 
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heilsu/tilfinningalegri líðan föður á skilnaðartímabilinu. Þannig virðast þau 
hafa meiri áhyggjur af móður en föður er varðar fjárhagsstöðu, félagslíf og 
framtíðarmöguleika. 

Tafla 10. Hafðir þú áhyggjur af  foreldrum þínum á skilnaðartímabilinu? 

 

Oft, 
stundum 

%

Sjaldan, 
aldrei 

%
Alls 

%
Fjöldi 

Vik-
mörk 
+/-% 

Af móður: 
Andlegri heilsu/  
   tilfinningalegri líðan 58,5 41,5 100,0 130 8,5 
Líkamlegri líðan/heilsu 45,7 54,3 100,0 129 8,6 
Fjárhagsstöðu 59,1 40,9 100,0 132 8,4 
Félagslífi 48,8 51,2 100,0 129 8,6 
Framtíðarmöguleikum 45,7 54,3 100,0 129 8,6 
Af föður:   
Andlegri heilsu/ 
   tilfinningalegri líðan 42,7 57,3 100,0 131 8,5 
Líkamlegri líðan/heilsu 33,1 66,9 100,0 130 8,1 
Fjárhagsstöðu 27,9 72,1 100,0 129 7,7 
Félagslífi 26,8 73,2 100,0 127 7,7 
Framtíðarmöguleikum 24,2 75,8 100,0 128   7,4 

Vikmörk miðað við 95% öryggismörk 
 
Þátttakendur voru spurðir við hverja þeir tali þegar þeim líður illa. Þeir 

áttu að raða í mikilsvægisröð allt að þremur. Í töflu 11 eru svörin flokkuð í 
tvennt þar sem já merkir að viðkomandi hafi merkt við nafnið en nei að ekki 
hafi verið merkt við. Þannig sést að um 77% svarenda merktu við að leita til 
mömmu þegar þeim líður illa eða hafa áhyggjur og því um 23% sem merktu 
ekki við hana. Um 75% merktu við vin/vinkonu, um 35% við pabba og um 
34% við systkini. Þeir svarendur sem hafa upplifað skilnað virðast síður leita 
til föður en þeir sem hafa ekki upplifað skilnað (sjá töflu 11).  
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Tafla 11. Við hverja talar þú þegar þér líður illa eða hefur áhyggjur? Greint 
eftir því hvort foreldrar hafa skilið eða ekki 
 Nei % Já % Alls % Fjöldi 
Mömmu  
 Skilnaður 24,9 75,1 100,0 189 
 Ekki skilnaður 22,9 77,1 100,0 594 
 Alls 23,4 76,6 100,0 783 
Vin/vinkonu  
 Skilnaður 22,2 77,8 100,0 189 
 Ekki skilnaður 25,9 74,1 100,0 594 
 Alls 25,0 75,0 100,0 783 
Pabba**  
 Skilnaður 75,7 24,3 100,0 189 
 Ekki skilnaður 62,0 38,0 100,0 594 
 Alls 65,3 34,7 100,0 783 
Systkini  
 Skilnaður 69,8 30,2 100,0 189 
 Ekki skilnaður 64,6 35,4 100,0 594 
 Alls 65,9 34,1 100,0 783 
Aðra*  
 Skilnaður 70,9 29,1 100,0 189 
 Ekki skilnaður 78,1 21,9 100,0 594 
 Alls 76,2 23,8 100,0 783 

(χ²(1,N=783)=11,89; p<0,01 fyrir pabba; χ²(1,N=783)=4,14; p<0,05 fyrir aðra). 

Samantekt, ályktanir og umræða 

Um 24% svarenda höfðu reynt skilnað foreldra. Af þeim sem svöruðu höfðu 
um 74% reynt skilnað foreldra sinna fyrir 11 ára aldur og þriðjungur á 
forskólaaldri. Í þessu sambandi er tvennt sem vert er að staldra við. Í ljósi 
þess að 3-5 ára börn eru viðkvæm fyrir röskun og missi foreldratengsla er 
sérlega mikilvægt að beina upplýsingum, stuðningi og ráðgjöf til þessa 
foreldrahóps í skilnaðarúrvinnslunni (Haaland, 2002). Hitt er áminningin um 
að skilnaðartíðni er hlutfallslega há á fyrstu árum hjónabands eða við 
fæðingu fyrsta barns. Þetta hefur um langt skeið verið vitað bæði af tölfræði-
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legum upplýsingum, meðferðarreynslu og klínískum rannsóknum m.a. til-
raunaverkefnum með fræðslu og stuðning á þessu áhættuskeiði lífsferilsins 
(Cowan og Cowan, 1992; Lundblad, 2005; Gottman og Schwartz Gottman, 
2007).  

Vitað er að það hvernig staðið er að skilnaði skiptir miklu um skammtíma 
og langtíma áhrif í lífi barnanna þ.e. hver, hvenær og hvernig þeim er sagt frá 
ákvörðun um slíka breytingu í lífi þeirra. Vel er þekkt úr meðferðarreynslu að 
heppilegast er að foreldrar segi barni sameiginlega frá skilnaðarákvörðuninni 
(Moxness, 2004; Benedikt Jóhannsson, 2004). Hér kom í ljós að aðeins um 
þriðjungur hafði reynslu af að foreldrar segðu sameiginlega frá skilnaðinum 
og jafnalgengt að enginn segði þeim sérstaklega frá því. Eins og í svo 
mörgum öðrum atriðum kemur ábyrgð móður hér til skjalanna, en í 
fjórðungi tilvika tekur hún að sér að segja barninu ein frá ákvörðuninni. 
Svipuð mynd kemur fram í því að 27% segja hvorugt foreldra hafi gefið sér 
nægilegar útskýringar á skilnaðinum og er hér hlutur föður mun rýrari en 
móður. Tímabilið áður en til skilnaðar kemur hefur oftast mótað andrúms-
loft á heimili, stundum með þögn og spennu, stundum með opnum átökum 
foreldra eða ómi af nætursamtölum. Í flestum tilvikum veldur þetta barni 
kvíða og óvissu um hvað sé á ferðinni, einkum ef þau vita alls ekkert og 
engar útskýringar gefnar. Það virðist vera nokkuð algengt að skilnaðarbörn 
gruni að eitthvað sé að þrátt fyrir að foreldrar segi þeim ekki frá því að 
skilnaður sé í vændum (Haaland, 2002). Niðurstöður þessarar rannsóknar 
benda til þess að fræða þurfi foreldra hvernig heppilegast sé að standa að 
skilnaði og draga þannig úr neikvæðum áhrifum sem hann getur haft á 
barnið.  

Hugmyndir og vitneskja barna um hverju vandi foreldra og skilnaðar-
ákvörðun hafi tengst og hvað þeim er sagt um hvort það sé einhverju/m um 
að kenna getur haft áhrif á tengsl og samskipti innan fjölskyldu þegar fram í 
sækir, einkanlega við það foreldri sem þau búa ekki hjá að jafnaði, og við afa 
og ömmur (Wallerstein o.fl., 2000). Rúmlega þriðjungur taldi svo vera og þá 
frekar meðal þeirra sem voru eldri við skilnaðinn og töldu þau í langflestum 
tilvikum (87%) það hafi verið föður að kenna. Hér má draga þá ályktun að 
ósýnileiki föður í sjálfu skilnaðarferlinu ýti undir hugmyndir barna um hann 
sem „sökudólg” þar sem móðir ber jafnframt mesta ábyrgð og tekur frekar 
að sér útskýringar og samtöl við barnið. Feður virðast fara oftar í aðra og 
endurteknar nýjar sambúðir strax eftir skilnað og kann það einnig að veikja 
stöðu þeirra í augum barnsins (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Þannig virðist 
tímabilið allra fyrst eftir skilnað geta verið afdrifaríkt fyrir tengsl feðra og 
barna.  
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Í flestum tilvikum er leitað til móður og þarnæst vina þegar svarendum 
leið illa eða höfðu áhyggjur. Hins vegar var hlutur föður einnig rýrari hér og 
virðist hann hafa álíka stöðu og systkini. Svipað munstur átti við um 
skilnaðarhópinn, en sá hópur leitaði þó enn síður til föður. Niðurstöðurnar 
um að skilnaðarungmenni segja sig hafa notið mest stuðnings frá móður og 
móðurlegg á skilnaðartímabilinu benda í sömu átt. Hið mikla vægi sem 
móðirin hefur í lífi skilnaðarbarnsins virðist eflast í því að móðurleggur 
kemur þar sömuleiðis mun sterkar til skjalanna hvað varðar almennan 
stuðning og einnig að leita til í vanlíðan. Þetta vekur upp hugleiðingar um 
hvaða afleiðingar það hefur fyrir skilnaðarbarnið að eiga síður hauk í horni 
hjá föðurlegg en börn almennt og að missa jafnvel tengsl við föðurfjölskyldu. 
Þetta er þeim mun meira umhugsunarefni þar sem þau skilnaðarbörn sem fá 
lítinn stuðning frá móðurlegg fá í langflestum tilvikum líka lítinn stuðning frá 
föðurlegg. Þannig virðist sjaldgæft að föðurleggur komi í stað móðurleggs 
þegar stuðningur frá móður og hennar foreldrum er lítill.  

Niðurstöður benda til að hlutfallslega fleiri ungmenni hafi haft áhyggjur af 
móður en föður á skilnaðartímabilinu. Um helmingur merkir við áhyggjur af 
móður í öllum atriðum sem spurt er um en um fjórðungur af föður. Mestar 
áhyggjur hafa þau haft af tilfinningalegri líðan beggja foreldra en einnig 
líkamlegri heilsu/líðan þeirra. Athygli vekur hve hátt hlutfall hefur áhyggjur 
af fjárhagsstöðu móður. Af þessu má álykta að þau líti frekar svo á að móðir 
eigi undir högg að sækja og hafi því minni áhyggjur af föður. Vert er að gefa 
gaum að ábyrgðarstöðu móður, ekki síst í skilnaðarfjölskyldum, og þeim 
áhrifum sem það kann að hafa á líðan barna.  

Talsverðar breytingar verða á lífi skilnaðarbarna varðandi ytri aðstæður 
s.s. flutning (oft í minna húsnæði), skólaskipti og lakari efnahag. Aðrar 
vísbendingar um röskun sem hefur áhrif í lífi skilnaðarbarna er að í meiri 
hluta tilvika verða breytingar gagnvart vinahópi, aukin ábyrgð á heimili og 
vinna meðfram námi. Þegar kemur að tilfinningalegri líðan, ábyrgð og 
áhyggjum þeirra, m.a. vegna foreldris eru skýrar vísbendingar um þörf á að 
vera á varðbergi gagnvart hættu á langtímaáhrifum. Þekkt er úr rannsóknum 
að við skilnað upplifa börn oft að öryggi þeirra sé ógnað og óttist í því 
sambandi að eitthvað geti komið fyrir foreldra, einkum foreldrið sem það býr 
hjá (Haaland, 2002). Eftir því sem raunveruleg ábyrgðarstaða er einskorðaðri 
við það foreldri sem barnið býr hjá kann það að auka líkur á áhyggjum og 
kvíða barns um tilvist sína. 

Þegar á heildina er litið virðast niðurstöður þessarar rannsóknar vera í 
samræmi við fyrri rannsókn á aðstöðumun barna eftir fjölskyldugerð (Sigrún 
Júlíusdóttir, 1995; Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). Þær 
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renna stoðum undir þá ályktun að skilnaður foreldra feli í sér röskun og 
lakari lífsgæði fyrir börnin og skipi þeim í áhættuhóp sem gefa þarf sérstakan 
gaum að. Hægt er að draga úr neikvæðum áhrifum skilnaðar með 
forvarnarátaki sem felst í (i) almennri fjölskyldufræðslu til allra foreldra sem 
eiga von á fyrsta barni; (ii) skilnaðarfræðslu til allra foreldra sem sækja um 
skilnað, m.a. um gildi samræðna og upplýsinga til barna um skilnaðinn og 
breytingar sem honum fylgja; (iii) sérstakri aðstoð við foreldra sem eiga í 
vanda við lausn mála sinna og stuðning við börn þeirra. 
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Umönnun og þjónusta aðstandenda við 
eldri borgara 

Sigurveig H. Sigurðardóttir 

 
Hér á landi eins og alls staðar í heiminum hefur umræðan um málefni 
aldraðra aukist mikið á undanförnum árum. Þeim sem ná háum aldri hefur 
fjölgað mikið og búist er við að þeim fjölgi enn frekar á næstu árum. Hlutfall 
aldraðra 65 ára og eldri hér á landi er nú um 11.7% af heildaríbúatölu, en árið 
2030 er búist við að hlutfall þessa aldurshóps verði 19.2% (Hagstofa Íslands, 
2007). Sú breyting sem orðið hefur á aldurssamsetningu þjóðarinnar kallar á 
umræðu um aðstæður eldri borgara og hvernig hægt verði að veita þeim 
viðeigandi þjónustu. Umræðan um það hver eða hverjir eigi að sjá um 
þjónustuna hefur einnig aukist. Margt bendir til að þjónusta aðstandenda við 
eldri borgara sé að aukast þó svo að ekki séu til tölur um það hér á landi.  

Því að eldast geta fylgt miklar breytingar, félagslegar, efnahagslegar og 
heilsufarslegar. Margir samverkandi þættir hafa áhrif á lífsgæði og vellíðan og 
tengjast þeir því meðal annars hvernig hinum aldraða gengur að takast á við 
og sættast við þessar breytingar. Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á 
vellíðan aldraðra og hafa margvíslegar rannsóknaraðferðir verið notaðar. 
Margar þeirra hafa bent á að félagslegur stuðningur er mikilvægur þáttur í að 
tryggja öldruðum farsæla elli (Rowe og Kahn, 1998). Stuðningur frá 
fjölskyldu og vinum hefur áhrif á vellíðan á efri árum og fjárhagslegt sjálf-
stæði og félagslegt öryggi skipta einnig miklu máli (Sigurveig H. Sigurðar-
dóttir, 2001).  

Stór hluti eldri borgara býr við ágætar aðstæður, er við góða heilsu og 
þarfnast ekki aðstoðar. Heilsufar elsta aldurshópsins hefur batnað mikið á 
undanförnum árum og þarf hann því þjónustu og aðstoð seinna en áður var 
(EHEMU, 2005). En með hækkandi aldri fjölgar þeim þó sem hafa aukna 
þörf fyrir þjónustu og stuðning og fá aðstoð frá samfélaginu, fjölskyldu sinni, 
vinum og nágrönnum. Mikil fjölgun aldraðra í samfélaginu kallar á breyttar 
áherslur í skipulagi og þjónustu við þennan aldurshóp en öflun frekari 
þekkingar á aðstæðum hans er mikilvæg forsenda stefnumótunar í öldrunar-
þjónustu. Tilgangur þessarar umfjöllunar er að vekja athygli á ófomlegri 



264 Félagsráðgjöf Sigurveig H. Sigurðardóttir 

  

þjónustu aðstandenda við eldri borgara á Íslandi en markmið rann-
sóknarinnar sem hér er kynnt er að kanna umfang hennar og framkvæmd.  

Þjónusta við eldri borgara 

Þjónusta við eldri borgara hér á landi er fjölbreytt og veitt af fjölmörgum 
aðilum. Öldrunarþjónusta er víðtækt hugtak sem notað er um aðstoð, 
stuðning, umönnun og upplýsingar sem veittar eru eldra fólki. Samkvæmt 
lögum um málefni aldraðra er öldrunarþjónusta tvíþætt, gerður er 
greinarmunur á opinni öldrunarþjónustu, m.a. heimaþjónustu og dag-
vistunum, sem veitt er þeim sem búa heima og stofnanaþjónustu sem þeir 
njóta sem ekki eru færir um að annast heimilishald þrátt fyrir heimaþjónustu 
(Lög um málefni aldraðra, nr. 125/1999). Með hugtakinu þjónusta er í 
þessari umfjöllun átt við þá aðstoð sem veitt er einstaklingi sem er í þörf fyrir 
aðstoð, stuðning eða umönnun. Fjallað er jöfnum höndum um aðstoð og 
þjónustu og ekki gerður greinarmunur á hagnýtri aðstoð t.d. við heimilishald 
og félagslegum og tilfinningalegum stuðningi.  

 Þegar talað er um þjónustu við eldri borgara er oft gerður greinarmunur 
á því hvort þjónustan er formleg (formal care) eða óformleg (informal care). Með 
formlegri þjónustu er átt við þá þjónustu sem veitt er af launuðum 
starfsmönnum á vegum opinberra aðila eða félagssamtaka. Sem dæmi um 
formlega þjónustu má nefna félagslega heimaþjónustu, heimahjúkrun, 
hvíldarinnlagnir, dagvistun, heimsendan mat og félagsstarf. Um formlega 
þjónustu gilda ákveðin lög og reglugerðir. Óformleg þjónusta er sú aðstoð 
sem hinn aldraði fær frá börnum sínum, öðrum aðstandendum, vinum eða 
nágrönnum og er ólaunuð. Hún getur verið eini stuðningurinn sem fólk er að 
fá eða aðstoð sem veitt er samhliða formlegri aðstoð sveitarfélags og ríkis, 
t.d. heimaþjónustu og dagvistun. Óformleg þjónusta er einnig sú þjónusta 
sem eiginmenn og eiginkonur veita maka sínum vegna veikinda eða fötlunar. 
Sjálfboðastörf geta einnig verið hluti af óformlegri aðstoð (Hirst, 2001; 
Kröger, 2005; Sand, 2005). Þegar rætt er um óformlega þjónustu er rétt að 
hafa það í huga að aldraðir eru ekki einungis þiggjendur hennar heldur einnig 
veitendur. 
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Umfang formlegrar þjónustu 

Með lögum um málefni aldraðra er skýrt kveðið á um „að aldraðir eigi völ á 
þeirri heilbrigðis- og félagslegu þjónustu sem þeir þurfa á að halda og að hún 
sé veitt á því þjónustustigi sem er eðlilegast miðað við þörf og ástand hins 
aldraða“. Einnig er áhersla lögð á „að aldraðir geti, eins lengi og unnt er, búið 
við eðlilegt heimilislíf en að jafnframt sé tryggð nauðsynleg stofnanaþjónusta 
þegar hennar er þörf“ (Lög um málefni aldraðra, nr. 125/1999,1. gr.).  

Í stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar frá árinu 2005 kemur fram að árið 
2003 áttu eldri borgarar í öllum stærri sveitarfélögum landsins kost á 
félagslegri heimaþjónustu. Þá fengu rúmlega 7.500 einstaklingar, eldri en 67 
ára, félagslega heimaþjónustu á vegum sveitarfélaga eða 27% aldraðra sem 
bjuggu í heimahúsum. Alls fengu 4.100 manns heimahjúkrun eða milli 12 og 
13 % og 870 notfærðu sér þjónustu dagvista. Það árið voru 3.550 vistrými 
fyrir aldraða í landinu, 2.212 hjúkrunarrými, 930 dvalarrými og 408 dagvistar-
rými. Þessi rými voru á 64 öldrunarheimilum og 20 heilbrigðisstofnunum. 
(Ríkisendurskoðun, 2005).  

Fleiri aldraðir hafa búið á stofnunum hér á landi en á hinum Norður-
löndunum, en þrátt fyrir það eru langir biðlistar eftir vistun á hjúkrunar-
heimilum (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003; Guðný Björk 
Eydal og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2003; Heilbrigðis- og tryggingamála-
ráðuneytið og Landlæknisembættið 2004). Árið 2003 voru 661 einstaklingur á 
biðlistum eftir hjúkrunarrými, þar af 80% í Reykjavík og nágrannasveitar-
félögunum (Ríkisendurskoðun, 2005). Ennþá er töluverður skortur á 
hjúkrunarrýmum en í júlí 2007 voru 422 einstaklingar sem taldir voru í mjög 
brýnni þörf fyrir hjúkrunarrými á biðlista (Heilbrigðisráðuneytið, 2007; 
Landlæknisembættið, 2007). Gera má ráð fyrir að margir þeirra sem bíða eftir 
viðunandi þjónustu hjúkrunarheimila dvelji í heimahúsum, á eigin heimilum 
eða heimilum aðstandenda, og fái þar þá heimaþjónustu sem í boði er auk 
umönnunar og þjónustu ættingja sinna. 

Óformleg þjónusta 

Eins og sjá má á ofangreindum tölum þá liggja fyrir ágætar upplýsingar um 
umfang þeirrar þjónustu sem opinberir aðilar, ríki og sveitarfélög veita eldri 
borgurum. En takmörkuð þekking er hér á landi á óformlegri aðstoð og 
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þjónustu aðstandenda við aldraða. Bæði vantar upplýsingar um hversu mikil 
hún er og upplýsingar um hverjir það eru sem veita hana.  

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið lét gera viðhorfskönnun meðal 
65-80 ára einstaklinga árið 1999, þar sem kannaðir voru ýmsir þættir er lúta 
að kjörum og lífsmáta aldraðra. Í könnuninni var meðal annars spurt hversu 
oft fólk fengi aðstoð frá börnum sínum. Í ljós kom að 13% fengu aðstoð frá 
börnum sínum einu sinni í viku eða oftar. Konur fengu oftar aðstoð frá 
börnum sínum en karlar eða 16% kvenna og 9% karla. Þeir sem eldri voru 
fengu meiri aðstoð en þeir sem yngri voru (Heilbrigðis- og tryggingamála-
ráðuneytið, 1999). Sömu niðurstöðu má sjá í könnun sem gerð var meðal 
íbúa í fjórum íbúðarbyggingum aldraðra í Reykjavík að beiðni Heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðuneytisins, en þar kom fram að tæp 13% fengu aðstoð frá 
börnum sínum vikulega og oftar (Sigríður Jónsdóttir, 1997). Hvorug þessara 
rannsókna skýrir þó nánar hvers konar aðstoð er veitt.  

Í rannsókn sem gerð var meðal 1200 einstaklinga á aldrinum 67 til 85 ára 
um framlag eldri borgara til samfélagsins kom fram að um það bil einn af 
hverjum þremur þátttakendum hafði aðstoðað maka sinn vegna alvarlegara 
veikinda eða fötlunar eftir að 67 ára aldri var náð. Í könnuninni kom einnig 
fram að 12% eldri borgara sem spurðir voru sögðust aðstoða aðra eldri 
borgara, en ekki kom fram í hverju aðstoðin var fólgin (Amalía Björnsdóttir, 
Auður Torfadóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir, 2006).  

Í eigindlegri rannsókn um viðhorf og vilja eldra fólks í Reykjavík voru 
tekin viðtöl við 46 einstaklinga á aldrinum 66-90 ára í 7 rýnihópum. Þar kom 
fram að viðmælendur töldu samhjálp kynslóða vera töluverða og töldu sig 
geta gengið að aðstoð ættingja sinna vísri ef þess gerðist þörf. Það var þó 
greinilegt að viðmælendum var mikið í mun að halda sjálfstæði sínu og vildu 
ekki íþyngja börnum sínum (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006).  

Í rannsókn á óformlegum og formlegum stuðningi sem langlífir 
Íslendingar njóta með hliðsjón af færni kemur fram að skerðing á getu skýrir 
mest þann stuðning sem veittur var. Upplýsingum var safnað um heilsufar og 
hjúkrunarþarfir allra Íslendinga 90 ára og eldri sem búa á eigin heimilum. 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að óformlegur stuðningur við aldraða 
jókst bæði á höfuðborgarsvæðinu og á landsbygðinni með aukinni skerðingu 
þeirra á getu en einungis formlegur stuðningur jókst á höfuðborgarsvæðinu 
(Hlíf Guðmundsdóttir, 2003). Það er því ljóst að aðstandendur eru ómetan-
legur stuðningur við eldri ættinga sína og auka aðstoð sína við þá ef þess 
gerist þörf.  
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Aðstandendur og þjónusta 

Á undanförnum árum hefur athygli fræðimanna beinst í auknum mæli að 
framlagi aðstandenda eða óformlegri aðstoð í þjónustu við aldraða (Hirst, 
2001; Sundström, Malmberg og Johansson, 2006; Jeppsson Grassman, 2005). 
Rannsóknir benda til að framlag aðstandenda til umönnunar eldra fólks sé 
mikið í Evrópu og sé enn að aukast. Á Norðurlöndunum þar sem eldra fólk 
á kost á öflugri öldrunarþjónustu er það jafnvel talið meira en búist hafði 
verið við (Daatland og Herlofsson 2004, Szhebehely 2005). Svo dæmi séu 
tekin þá veita uþb. 10 - 20% af sænsku þjóðinni einhvers konar umönnun og 
þjónustu. Fer það eftir því hvernig spurt er og hvernig aðstoðin er skilgreind. 
Þegar spurt er hvort fólk eigi veikan eða aldraðan aðstandanda sem það 
hjálpar við dagleg störf, lítur til með eða annast, kemur fram að 10% þeirra 
sem eru á aldrinum 18-84 ára svara spurningunni játandi (Socialstyrelsen, 
2006).  

Þegar aldraðir þurfa aðstoð t.d. við heimilisstörf eða innkaup leita þeir 
gjarnan fyrst til barna sinna og annarra ættingja. Oft hefur verið talað um tvö 
tímabil þjónustu, þar sem á fyrra tímabilinu er meira um létta aðstoð við 
heimilishald og fjárhagslega umsýslu að ræða en á seinna tímabilinu er meiri 
þörf fyrir persónulega aðstoð. Hingað til hefur fjölskyldan verið virkasti 
hjálparaðilinn á fyrrihluta þess tímabils sem hinn aldraði þarfnast aðstoðar. 
Þegar aðstoðin verður meira krefjandi eða ljóst er að hún mun verða til lengri 
tíma hafa aldraðir oftast kosið að leita til opinberra aðila eða vandalausra 
(Johansson, 2002). Margt bendir þó til að þjónusta aðstandenda sé að verða 
umfangsmeiri og vari lengur en áður var (Hirst, 2001; Socialstyrelsen 2006).  

Í Svíþjóð þar sem aðstoð aðstandenda við eldri borgara hefur aukist hin 
síðari ár er talið að það sé m.a. vegna minna framboðs á formlegri 
heimaþjónustu (Szhebehely, 2005). Rannsóknir benda til að þjónusta hins 
opinbera hafi dregist saman og sé nú aðallega veitt þeim sem ekki geta fengið 
aðstoð frá ættingjum sínum. Þeir sem búa einir fá frekar opinbera aðstoð en 
sambýlisfólk og bendir margt til þess að margir makar standi einir í 
ummönnun maka síns án nægilegs stuðnings. Aðstandendur hafa því tekið 
aukna ábyrgð á þjónustu og umönnun aldraðra og gera má ráð fyrir að sú 
þróun muni halda áfram (Socialstyrelsen, 2006; Szhebehely, 2005; Johansson, 
2007). Í Bretlandi hefur fjöldi þeirra sem veitir maka sínum aðstoð einnig 
aukist til muna (Hirst, 2001).  
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Hver á að veita öldruðum aðstoð? 

Í mörgum Evrópulöndum, t.d. Þýskalandi, Ítalíu og Frakklandi er kveðið á 
um það í lögum að börnum beri að sjá foreldrum sínum farborða og sjá þeim 
fyrir þjónustu (Millar og Warman, 1996; Johansson, 2007). Í Noregi voru lög 
um framfærsluskyldu barna við foreldra sína í gildi fram á sjöunda áratug 
síðustu aldar. Í Svíþjóð voru sambærileg lög felld úr gildi í tveimur áföngum, 
lögin um framfærsluskyldu barna við foreldra sína árið 1956 og að börn bæru 
ábyrgð á foreldrunum árið 1979 (Daatland og Herlofsson 2004, Johansson, 
2007). Í íslensku framfærslulögunum frá 1947 var ákvæði um að börnum 
bæri að ala önn fyrir foreldrum sínum, en þau lög voru felld úr gildi árið 1991 
þegar lög um félagsþjónustu sveitarfélaga tóku gildi (Framfærslulög, nr. 
80/1947, Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991).  

Það að vera til staðar fyrir ástvini sína er fyrir flesta eðlilegur hluti af því 
að tilheyra fjölskyldu og hluti af því að vera t.d. í foreldrahlutverkinu. Það að 
veita nánum ættingja sínum þjónustu og umönnun getur haft miklar 
breytingar í för með sér. Það getur leitt til togstreitu þegar fólk finnur að það 
hefur skyldum að gegna gagnvart öldruðum einstaklingi og getur ekki sinnt 
atvinnu sinni eða hugðarefnum á sama hátt og það er vant (Sigrún 
Júlíusdóttir, 2001).  

Í rannsókn sem gerð var í fimm Evrópulöndum, Noregi, Ísrael, 
Þýskalandi, Spáni og Englandi á fjölskyldusamstöðu og stuðningi kynslóða 
kom fram að eldri kynslóðin er greinilega tregari til að taka við aðstoðinni en 
börnin að veita hana. Foreldrarnir eru hræddir um að vera til byrði, eða að 
þeim finnst sambandið við börnin betra ef það er ekki bundið miklum 
skyldum tengdum umönnun (Daatland og Herlofson, 2004). 

Margar evrópskar rannsóknir á þjónustu aðstandenda sýna að milli 60 og 
70% af óformlegu þjónustunni er veitt af konum. Norrænar rannsóknir 
benda til þess að stærsti hópurinn sem veitir öldruðum aðstoð séu makarnir, 
oftast eiginkonurnar. Dæturnar eru einnig mikilvægir hjálparaðilar þegar 
kemur að aðstoð við foreldra og tengdaforeldra. Fólk á miðjum aldri, 
sérstaklega konur hafa margs konar skyldum að gegna innan fjölskyldunnar 
og á vinnumarkaði og lenda oft í klemmu milli foreldra sinna og barnabarna. 
Konur eignast nú færri börn en áður var og eru því færri aðilar sem deilda 
ábyrgðinni þegar kemur að því að aðstoða foreldrakynslóðina. Þær eru einnig 
flestar útivinnandi (Künemund, 2006). Norskar rannsóknir hafa þó sýnt að 
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útivinnandi dætur eru jafn tilbúnar til að veita öldruðum foreldrum aðstoð og 
þær sem ekki eru á vinnumarkaði og veita jafnvel meiri aðstoð (Sand, 2005). 

Hingað til hefur óformleg aðstoð og umönnun að mestu leyti verið talin í 
höndum kvenna, en greinilegt er að þáttur karla í að veita aðstoð og 
umönnun er að aukast (Hirst, 2001). Johansson (2007) telur að konur og 
karlar veiti mökum sínum jafn mikla aðstoð á síðustu árum lífsins, en þar 
sem konurnar séu almennt við lélegri heilsu þurfi þær meiri aðstoð og í lengri 
tíma en karlarnir. Því verði umönnunartímabilið þar sem karlarnir sinna 
eiginkonum sínum lengra.  

Því hefur stundum verið haldið fram að þar sem þjónusta opinberra aðila 
sé öflug séu líkur á að fjölskyldan dragi sig í hlé og láti opinbera aðila um 
umönnun og aðstoð við eldra fólk. Rannsóknir hafa sýnt að svo er ekki því 
þar sem opinber þjónusta er öflug og traust virðist sem aðstoð fjölskyldunnar 
verði einnig meiri (Daatland og Herlofson 2004; Kröger, 2005). Í fyrrgreindri 
rannsókn sem gerð var í Evrópulöndunum fimm kom í ljós að gagnkvæm 
aðstoð er mikil í öllum löndunum, þrátt fyrir það að kynslóðir eru ekki háðar 
hvor annarri eins og áður var. Ekkert bendir til þess að samstaðan, 
sambandið innan fjölskyldunnar og tilfinningaleg nálægð sé að minnka 
(Daatland og Herlofson, 2004). Sú þjónusta sem opinberir aðilar veita 
öldruðum er talin vera mikilvægur stuðningur við þá ættingja sem annast 
aldraða í heimahúsum (Szhebehely, 2005). 

Rannsókn á óformlegri aðstoð við aldraða 

Þar sem afar takmarkaðar upplýsingar eru til um óformlega aðstoð við eldri 
borgara hér á landi er mikilvægt að kanna þann þátt öldrunarþjónustunnar 
betur. Sú þjónusta er talin vera umtalsverð og er því nauðsynlegt að kanna 
hversu víðtæk hún er og í hverju hún er fólgin. Tilgangur þeirrar rannsóknar 
sem hér er kynnt er að varpa ljósi á umfang og form óformlegrar aðstoðar 
við eldri borgara á Íslandi. Spurningalistar verða sendir 600 einstaklingum 65 
ára og eldri sem búsettir eru á öllu landinu. Með rannsókninni verður leitað 
svara við því hve mikla aðstoð og hvers konar þjónustu aldraðir fá frá 
fjölskyldu sinni og vinum. Einnig verður kannað hver mikla aðstoð eldri 
borgarar veita mökum sínum og öðrum ættingjum.  

Upplýsingar þær sem rannsóknin mun veita munu nýtast vel til 
stefnumótunar. Gott skipulag öldrunarþjónustunnar gerir hana betur til þess 
fallna að koma til móts við óskir og væntingar aldraðra og aðstandenda þeirra 
en það er forsenda þess að þeir geti búið á eigin heimilum sem lengst. 
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Rannsóknarniðurstöður munu vonandi skila sér til aldraðra þjóðfélagsþegna í 
betri, faglegri og öruggari þjónustu. Aðferðafræði rannsóknarinnar er 
megindleg aðferðafræði.  

Niðurlag 

Í nágrannalöndum okkar þar sem athygli hefur verið vakin á stöðu 
aðstandenda sem veita ættingjum sínum stuðning og þjónustu hafa 
stjórnvöld reynt að styðja við bakið á þeim með ýmsum aðgerðum 
(Rostgård, 2002). Dæmi eru um að aðstandendur fái greitt fyrir að veita 
ættingjum sínum þjónustu, ýmist með því að greiða þeim laun eða að 
þjónustuþeginn fær ákveðið fjármagn til ráðstöfunar sem hann kaupir sér 
þjónustu fyrir. Einnig eru dæmi um að fólk fái leyfi á launum í ákveðinn tíma 
til að annast lasburða ættinga sína. Heimaþjónusta, dagvistanir og hvíldar-
innlagir eru einnig mikilvægur stuðningur (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2004; 
Edebalk, 2005). 

Víða hafa aðstandendur verið hvattir til að taka meiri ábyrgð á öldruðum 
ættingjum sínum, en ekki eru allir á eitt sáttir um ágæti þess að aðstoð 
aðstandenda sé að aukast (Socialstyrelsen 2006). Telja margir að með því sé 
verið að varpa ábyrgðinni aftur á fjölskyldurnar, einkageirann og eldra fólkið 
sjálft og að hið opinbera sé að koma sér undan þeirri ábyrgð sem það hefur á 
velferð eldri borgara (Johansson, 2002). Með þeirri hugmyndafræði sem 
ríkjandi er í dag, þ.e. að aldraðir eigi að eiga þess kost að vera heima sem 
lengst sé beinlínis ætlast til að ættingjar taki virkari þátt í ummönnun og 
þjónustu.  

Lítið hefur verið fjallað um aðstoð aðstandenda hér á landi. Erlendar 
rannsóknir hafa sýnt að ættingjaaðstoðin getur verið mörgum íþyngjandi og 
getur leitt til heilsubrests og fjárhagslegra erfiðleika (Kristín Björnsdóttir, 
2002). Félög aðstandenda hafa víða verið stofnuð og beitt sér fyrir því að 
staða aðstandenda verði styrkt.  

Til þess að geta bætt þjónustu við aldraða hér á landi er mikilvægt að afla 
frekari þekkingar á þeim þáttum sem auka öryggi og vellíðan þeirra. 
Óformlega þjónusta sem veitt er af aðstandendum og öðrum nákomnum er 
þar ekki undanskilin. Það er mikilvægt að kanna hvaða vægi hún hefur í 
þjónustu við eldri borga og kanna hvernig hið opinbera getur stutt við bakið 
á þeim aðstandendum sem vilja sinna sínum.  
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Tilkoma ókeypis dagblaðs – breyttur 
veruleiki? 

Birgir Guðmundsson 

 
Miklar breytingar hafa orðið á dagblaðamarkaði á Íslandi á síðustu misserum. 
Ein stærsta breytingin er tilkoma fríblaðanna, Fréttablaðsins sem nú er 
stærsta blað landsins og svo Blaðsins, (nú 24 stundir) sem líka er ókeypis dag-
blað. Í rannsókn þessari er skoðuð með innihaldsgreiningu þróun á innihaldi 
og efnissamsetningu dagblaða frá 2001 -2005. Meginspurning athugunarinnar 
snýst um áhrif þess að samband fjölmiðils og lesanda breytist frá því að felast 
fyrst og fremst í því að selja lesanda ritstjórnarefni og yfir í að fjölmiðillinn 
selji auglýsanda aðgang að lesanda. Sérstaklega eru eftirfarandi spurningar 
skoðaðar: 
 

• Hver eru einkenni ókeypis blaða og hver eru einkenni seldra blaða? 
• Hver er þróunin á auglýsingamagni í dagblöðunum? 
• Hafa efnistök og innihald dagblaða breyst með tilkomu fríblaðanna? 
 
Hugsanlega má rekja ýmis sameiginleg einkenni í efnistökum dagblaðanna 

almennt – s.s. aukna áherslu á mjúkar fréttir og léttmeti hvers konar – til 
harðrar samkeppni milli áskriftarblaða og fríblaða og því sé líklegt að sú 
þróun haldi áfram.  

Fríblöð og Ísland 

Þrátt fyrir að íslensku fríblöðin, og þá sérstaklega Fréttablaðið sem hóf 
göngu sína í mars 2001 marki að mörgu leyti tímamót, þá má segja að sjálf 
viðskiptahugmyndin hafi ekki verið ný. Hún gekk út á að gefa út blað, dreifa 
því til sem flestra án endurgjalds og nota hina miklu dreifingu til að höfða til 
auglýsenda sem væru þá líklegri til að falla fyrir hagstæðu snertiverði, sem svo 
er kallað, að þurfa að borga tiltölulega lítið fyrir að ná athygli hvers og eins 
lesanda. Ýmis héraðafréttablöð hér á landi höfðu áttað sig á þessu og nánast 



276 Fjölmiðlafræði Birgir Guðmundsson 

  

komið undir sig fótunum með nákvæmlega þessari aðferð á árunum frá 
1985-1992. Þar á meðal voru blöð eins og Fréttir í Vestmannaeyjum og BB á 
Ísafirði. Þessi blöð þurftu þó að hverfa aftur til þess að rukka fyrir áskrift, 
m.a. vegna smæðar markaðarins og krafna um ritstjórnarefni. Eins komu á 
seinni hluta tíunda áratugarins fram í Evrópu og í Ameríku fríblöð sem dreift 
var á fjölförnum stöðum s.s. í lestarkerfum. Slík blöð byggðu alfarið á aug-
lýsingatekjum og var hið sænska Metro það blað af þessu tagi sem mestrar 
velgengni naut (Cole, 2005). 

Nýjungin hjá Fréttablaðinu fólst hins vegar í útfærslunni – að búa sér til 
stóran markað og dreifa fullburða dagblaði í hvert hús. Þannig var hægt að 
ná hagstæðu snertiverði fyrir auglýsendur og nota þann ávinning í að fjár-
magna ritstjórnarskrif, sem gátu þó augljóslega aldrei orðið eins viðamikil og 
þegar beinlínis er verið að selja ritstjórnarskrifin sjálf. Í þessu fólst jafnframt 
möguleiki til að nota hið mikla dreifingarkerfi sem sjálfstæða tekjulind með 
því að dreifa kynningarefni fyrir hina og þessa. Hugmyndin var því ekki 
bundin við að búa til fjölmiðil, heldur var í leiðinni búið til auglýsingakerfi og 
dreifikerfi sem studdu við og nærðust á blaðinu. Strax fyrsta árið náði 
Fréttablaðið talsverðri útbreiðslu og í mars 2003 mældist það með áþekkan 
meðallestur og Morgunblaðið, sem var út af fyrir sig stórmerkilegur áfangi. 
Síðan þá hefur Fréttablaðið verið mest lesna blað landsins. Aðrir miðlar – 
ekki síst Morgunblaðið - fundu rækilega fyrir þessu nýja blaði. Samkvæmt 
European Journalism Centre minnkaði upplag áskriftarblaða á Íslandi um 20.000 
eintök á árunum frá 2000 til 2003 á sama tíma og heildar upplag dagblaðanna 
hér á landi jókst mikið. Þannig fjölgaði prentuðum eintökum úr 90.000 árið 
2000 í 156.000 árið 2003. Árið 2006 var heildarfjöldi eintaka orðinn 250.000. 
Þessu til viðbótar varð aukning í útgáfu tímarita þannig að um mikla 
heildaraukningu var að ræða í prentuðum fjölmiðlum (Rúnar Pálmason, e.d.). 

Til að skýra þessi áhrif betur er gagnlegt að skoða stöðuna á fjölmiðla-
markaði eins og hún var um aldamótin síðustu. 

Í aðalatriðum voru þetta tveir sjónvarps/útvarpsrisar, RÚV og Norður-
ljós sem drottnuðu á ljósvakamarkaði og Skjár Einn hafði farið í loftið í 
október 1999. Á dagblaðamarkaði voru þrjú blöð fyrir, Morgunblaðið, DV 
og Dagur sem um aldamót var kominn í nokkra rekstrarerfiðleika. Morgun-
blaðið hafði algera yfirburðastöðu og DV bjó að gamalgrónum markaði. Öll 
þessi blöð voru að mestu orðin laus undan flokkspólitískri beinstýringu, sem 
einkennt hafði íslensk dagblöð – einkum morgunblöðin – lengst af síðustu 
aldar og segja má að aðskilnaður frétta og skoðana eða viðhorfa hafi verið 
orðin meginreglan í blaðamennsku. Eðlilega litaðist þó fréttamat og ýmsar 
áherslur nokkuð af þeirri almennu hugmyndafræði sem blöðin vildu tengja 
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sig við. Morgunblaðið var borgaralegt blað sem aðhylltist í skoðunum sjálf-
stæðisstefnuna. Dagur gaf sig út fyrir að vera félagshyggjublað með 
landsbyggðaráherslum og DV stærði sig af því að vera blað í sífelldri 
stjórnarandstöðu og taka upp málefni neytenda. Almennt var þó litið svo á 
að bæði DV og Morgunblaðið tilheyrðu hinni borgaralegu blokk í íslenskum 
stjórnmálum, og sérstaklega hafði Morgunblaðið sterk tengsl inn í Sjálf-
stæðisflokkinn. Samkeppni á dagblaðamarkaði var lítil, því stóru blöðin tvö, 
Morgunblaðið og DV skiptu á milli sín markaðnum – fyrir og eftir hádegi. 
Bæði voru blöðin prentuð í prentsmiðju Morgunblaðsins. Það var þetta fyrir-
komulag og þessi stöðugleiki bæði á fjölmiðlamarkaðnum sjálfum og ekki 
síður í pólitískum hliðar tengingum, sem tilkoma Fréttablaðsins breytti 
(Birgir Guðmundsson, 2006). 

Fjölmargar spurningar vakna í tengslum við þá miklu breytingu sem varð 
með tilkomu Fréttablaðsins og síðan annars fríblaðs Blaðsins sem nú hefur 
breyst í 24 stundir. Hér verður staldrað við þrjár sem snúa að blöðunum 
sjálfum, innhaldi þeirra og þeirri blaðamennsku sem þar er stunduð. Í þessari 
grein er þó einungis Fréttablaðið skoðað og litið á það sem dæmigert fríblað.  

 
1) Fyrsta spurningin lítur að því hvaða áhrif tilkoma Fréttablasins hafði 

á stærð og umfang annarra blaða, einkum Morgunblaðsins, sem var í 
yfirburðarstöðu á markaði í mars 2001.  

2) Önnur spurningin snýr að auglýsingamarkaði og hlutfalli auglýsinga í 
blöðunum. Slík spurning er sérstaklega mikilvæg í ljósi þess að 
fríblöðin byggja alfarið á auglýsingatekjum. 

3) Þriðja spurningin tengist síðan því efni sem boðið er upp á og hvort 
greina megi mun á efnistökum og efnisáherslum í áskriftarblaði 
annars vegar og fríblaði hins vegar. Hér snýst málið um að kanna 
hvort fríblöðin bjóði í ríkari mæli en áskriftarblöðin upp á létt efni, 
auðunnið og ódýrt, enda séu þau ekki með beinum hætti að selja 
áskrifendum ritstjórnarefni, heldur frekar að nota ritsjtórnarefni til 
að draga að lesendur sem síðan er hægt að selja auglýsendum aðgang 
að.  

 
Til að svara þessum spurningum var gerð innihaldsgreining á Fréttablaðinu 
og Morgunblaðinu á völdum tíma á árunum frá 2000 til 2005. Valin voru 
sömu tímabil öll árin og haft til hliðsjónar að fá fram eðlilega mynd af inni-
haldi blaðanna. Þannig voru Morgunblað og Fréttablað skoðuð 1. viku í apríl 
og 1. viku í ágúst árin 2000, 2002, 2004, 2005. Hvert blað var greint ítarlega 
og hverri síðu skipt niður í reiti til að mæla flatarmál – smæsti reitur var 5% 
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af síðu. Blöðin voru skoðuð í heild, líka sérblöð á vegum blaðanna sjálfra og 
eru þau inni í heildartölum. Heildarflatarmál hvers umfjöllunarflokks var 
þannig mælt og sambærilegar tölur fengust fyrir ólíka innihaldsflokka.  

Stærð og umfang 

Tilkoma 24 síðna eða jafnvel stundum enn stærra dagblaðs með fréttum og 
miklum víðtækum lestri hlaut að draga verulega úr möguleikum Morgun-
blaðsins og raunar annarra dagblaða. Breytingar á stærð eða blaðsíðufjölda 
gefa góða vísbendingu um hversu mikil þessi áhirf voru því Morgunblaðið 
minnkaði að meðaltali um 27 síður frá árinu 2000 til ársins 2002. Síðan náði 
Morgunblaðið ákveðnu jafnvægi í stærð næstu tvö árin á meðan Fréttablaðið 
óx mjög hratt. Þetta kemur vel fram á mynd 1 sem sýnir að Fréttablaðið 
stækkaði úr 27 síðum að meðaltali 2002 og upp í 62 síður árið 2005. 
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Mynd 1. Heildar blaðsíðufjöldi að meðaltali á dag - 
Fréttablaðið og Morgunblaðið 

Auglýsingahlutfall 

Stærð blaðanna ræðst að verulegu leyti af því magni auglýsinga sem tekst að 
selja í blaðið. Það á augljóslega við um fríblöðin sem beinlínis lifa á aug-
lýsingum, en það á líka við um áskriftarblöðin sem leitast við að halda 
tilteknu hlutfalli milli efnis og auglýsinga. Það má því gera ráð fyrir að hin 
mikla fækkun blaðsíðna í Morgunblaðinu á milli áranna 2000 og 2002 skýrist 
af því að færri auglýsingasíður voru í blaðinu. Það virðist einmitt vera tilfellið 
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þegar mynd 2 er skoðuð. Þar kemur í ljós að auglýsingasíðum fækkaði 
verulega og eru u.þ.b. 13 færri árið 2002 en þær voru árið 2000. Auglýsinga-
síðum í Fréttablaðinu fjölgaði hins vegar jafnt og þéttt og árið 2005 voru þær 
orðnar fleiri en í Morgunblaðinu. 
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Mynd 2. Fjöldi auglýsingasíðna að meðaltali á dag – 
Fréttablaðið og Morgunblaðið  

Tvennt er sérstaklega athyglisvert þegar mynd 2 er skoðuð nánar. Í fyrsta 
lagi kemur í ljós að auglýsingasíðum í þessum tveimur stóru dagblöðum 
hefur fjölgað umtalsvert á þessum tíma. Tvennt getur skýrt það. Annars 
vegar að auglýsingamarkaðurinn hafi einfaldlega verið að stækka á þessu 
tímabili og að fleiri miðlar til að birta auglýsingar kalli einfaldlega á fleiri aug-
lýsingar. Hins vegar er skýring sem er raunar nátengd þeirrri fyrri, en hún er 
sú að samkeppni á auglýsingamarkaði hafi leitt til lækkaðs verðs á auglýs-
ingum og fleiri því séð sér fært að nýta dagblöð til auglýsinga. Í báðum til-
fellum er niðurstaðan sú að auglýsingamagnið í blöðum eykst en hins vegar 
er ekki endilega víst að tekjurnar sem blöðin hafa af auknum fjölda auglýs-
inga séu í réttu hlutfalli við aukið magn. En þrátt fyrir talsverða samþjöppun 
eignarhalds og viðskiptaleg tengsl fyrirtækja við bæði Morgunblaðið og 
Fréttablaðið er ólíklegt að slík tengsl hafi ráðið úrslitum í því hvernig þróunin 
varð þó þessi tenging hafi ugglaust skipt miklu máli. Þannig er ljóst að mikil 
eignatengsl voru og eru milli Baugs hf annars vegar og Fréttablaðsins hins 
vegar. Séu sérstaklega skoðaðar auglýsingar frá matvöruverslunum Baugs; 
Hagkaupum, 10-11, og Bónus á þeim árum sem könnunin nær til, kemur í 
ljós að þær auglýsa mun meira í Fréttablaðinu en í Morgunblaðinu. Aug-
lýsingar frá þessum verslunum eru mun stærra hlutfall af heildarauglýsingum 
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Fréttablaðsins en Morgunblaðsins eins og sjá má á mynd 3. Þannig nær 
hlutfall auglýsinga frá matvörukeðjum Baugs upp undir 5% af heildar 
auglýsingafjölda Fréttablaðsins en er innan við 1% hjá Morgunblaðinu. 
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Mynd 3. Hlutfall auglýsinga frá matvörukeðjum Baugs af heildarauglýsingum  

Það sem þó skiptir mestu máli varðandi auglýsingarnar í blöðunum er 
auglýsingahlutfallið sjálft. Ekki er óeðlilegt að gera ráð fyrir að fríblaðið 
Fréttablaðið sé með hærra auglýsingahlutfall en áskriftarblaðið Morgun-
blaðið. Það kemur enda á daginn. Líkt og sýnt er í mynd 4 hækkaði aug-
lýsingahlutfallið umtalsvert hjá Fréttablaðinu á rannsóknartímanum og var 
komið nálægt 70% árið 2005. Slíkt auglýsingahlutfall hefur ekki áður þekkst í 
íslensku dagblaði, en í ljósi þess að Fréttablaðið hefur haldið stöðu sinni í 
lestrarkönnunum þrátt fyrir þetta má draga þá ályktun að þolmörk íslenskra 
lesenda gagnvart auglýsingum séu nokkuð há – a.m.k. í fríblöðum. 
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Mynd 4. Hlutfall auglýsinga af heildarblaðsíðufjölda 
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Morgunblaðið hins vegar hefur á þessum tíma haldið nokkuð jöfnu 
hlutfalli auglýsinga og efnis þar sem um fjórar af hverjum tíu síðum eru 
auglýsingar. Hér má segja að birtist greinilegur munur á fríblaði og 
áskriftarblaði. Áskriftarblaðið þarf að gæta þess að það er að selja lesendum 
ritstjórnarefni á meðan fríblaðið þarf að lágmarki að tryggja að ritstjórnar-
efnið sé nægjanlega mikið og af þeim gæðum að fólk vilji lesa það. Með 
þessu er þó á engan hátt lagður dómur á metnað eða gæði ritstjórnar-
skrifanna í Fréttablaðinu, heldur einungis verið að draga fram muninn á eðli 
tengsla blaðs við lesendur eftir því hvort hvort um fríblað eða áskriftarblað 
er að ræða. 

Innihald - ritstjórnarefnið 

Spurningin um muninn á fríblaði og áskriftarblaði einskorðast engan veginn 
við auglýsingahlutfall blaðanna. Fullt tilefni er til að velta upp spurningum 
um ritstjórnarefnið líka. Erlendis var það vel þekkt fyrir tíma Fréttablaðsins 
að flest fríblöð töldu sér ekki fært að halda úti sjálfstæðum fréttaflutningi og 
keyptu því að ritstjórnarefni. Ritstjórnarefni fríblaðanna þarf að tryggja 
blaðinu lesendur og ná athygli þeirra án þess að lesendur borgi fyrir þetta efni 
sérstaklega. Þannig er hægt að selja auglýsendum sem víðlesnast blað. Því er 
rökrétt að álykta að ritstjórnarefnið þurfi að hafa tvo eiginleika; að vera 
líklegt til vinsælda og frekar ódýrt. 

Sé fyrst litið til þess hvaða efni er vinsælt eða talið vinsælt þá hafa ýmsir 
orðið til þess að segja að í hraða og margvíslegu áreiti nútímasamfélagsins sé 
orðið brýnt að hafa fréttir og fjölmiðlaefni skemmtilegt og létt. Þunglama-
legar þjóðfélagsfréttir eigi ekki upp á pallborðið hjá þorra fólks. Mjúkar 
fréttir þar sem sigrar og sorgir einstaklinga eru í forgrunni óháð þjóðfélags-
legu mikilvægi séu líklegri til vinsælda en harðar fréttir um stjórnmál eða 
atvinnu- og efnahagsmál (Bennett, 2004; “Til varnar blaðamennsku“, 2007).  

Ef borin eru saman áskriftarblaðið Morgunblaðið og fríblaðið Frétta-
blaðið með hliðsjón af þessu, þá er niðurstaðan ekki augljós. 

Mjúkar fréttir hafa vissulega aukist í báðum blöðum frá því að Frétta-
blaðið kom fram á sjónarsviðið. Morgunblaðið hefur allt það tímabil sem 
þessi rannsókn nær til verið með nokkuð hátt hlutfall af mjúkum fréttum (sjá 
mynd 5). Þegar Fréttablaðið hins vegar hóf göngu sína byggði það að 
verulegu leyti á hörðum fréttum. En samfara því að blaðið stækkaði hefur 
mjúkum fréttum vaxið fiskur um hrygg. Vert er að hafa í huga að þó líklegt 
sé að aukin samkeppni blaðanna um lesendur hafi haft talsverð áhrif á þetta, 
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þá getur einnig verið að þessi áherslubreyting tengist ekki síður öðrum og 
stærri ferlum og sjónarmiðum í samfélaginu sem blöðin hefðu hvort sem er 
reynt að elta. 
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Mynd 5. Hlutfall mjúkra frétta af heild frétta 

Það er hins vegar nokkuð greinilegur munur á blöðunum þegar kemur að 
því að skoða ýmis konar annað ritstjórnarefni sem hægt er að flokka sem 
meira eða minna líklegt til almennra vinsælda. Þetta eru efnisþættir eins og 
þjóðmálagreinar sem alla jafna eru ekki taldar til léttmetis, menningarum-
fjöllun bæði sígild og dægurmenning, og svo almennt léttmeti s.s. ýmis konar 
slúður af fína og fræga fólkinu, krossgátur, stjörnuspár og þess háttar. Í 
flestum tilfelum sýnir samanburðurinn á blöðunum tveim mun meiri stöðug-
leika hjá Morgunblaðinu en hjá Fréttablaðinu, þ.e. að flestir þessir efnisþættir 
fá hlutfallslega svipað pálss í Morgunblaðinu milli ára. Það bendir til að verið 
sé með kerfisbundnum hætti að svara einhverri þörf tiltekinna hópa 
áskrifenda. Sveiflurnar eru í sumum tilfellum meiri hjá Fréttablaðinu. Aðal 
tíðindin eru þó að þegar kemur að menningarumfjöllun og þjóðmálagreinum 
gefur Morgunblaðið þessum þáttum meira vægi (mynd 6). 
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Mynd 6. Hlutfall menningarefnis af heildarblaðsíðufjölda  

Kostnaður við ritstjórnarefni var hinn megin eiginleikinn - auk þess að 
það þurfti að vera skemmtilegt - sem hér að ofan var talinn líklegur er til að 
ráða miklu um tegund ritstjórnarefnis. Ritstjórnarefni getur verið mjög 
misdýrt. Almennt má búast við að það sé tiltölulega kostnaðarsamt að halda 
úti fréttum og að innlendar fréttir og eigið ritstjórnarefni af ýmsu tagi sé 
dýrara en efni keypt af erlendurm fréttaveitum. Eins er viðbúið að efni sem 
safnað er saman úti á landsbyggðinni sé almennt heldur dýrara og seinunnara 
en efni af höfuðborgarsvæðinu og úr landfræðilegu nágrenni ritstjórnarskrif-
stofa blaðanna. Fyrirfram væri því eðlilegt að álykta að blað sem selur rit-
stjórnarefni gæti leyft sér að bjóða upp á efni sem félli í þessa dýrari flokka.  
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Mynd 7. Fjöldi fréttasíðna 
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Fréttasíðum fækkaði í Morgunblaðinu milli 2000 og 2002 enda minnkaði 
blaðið mikið (sjá mynd 7). Brýnt er að hafa í huga að hér er verið að mæla 
magn frétta í einingunni „fréttasíða“. Í blöðunum sjálfum dreifist þetta 
fréttamagn vitanlega á fleiri síður. 
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Mynd 8. Hlutfall innlendra frétta af heild frétta  

Stærstur hluti frétta í blöðunum er af innlendum vettvangi og hlutfallið 
hefur haldist nokkuð líkt í báðum blöðum (sjá mynd 8). 

Almennt virðist því reglan vera sú að blöðin gefa ekki eftir af 
fréttasíðunum hjá sér og hafa haldið fast í bæði fjölda fréttasíðna í blöðunum 
og eins hlutföllin milli innlendra og erlendra frétta. Þetta er þó nokkuð 
villandi samanburður því á sama tíma og Fréttablaðið heldur ákveðinni tölu 
fréttasíðna á þessu tímabili, þá eru hlutföllin í blaðinu að breytast mjög mikið 
þar sem blaðið stækkaði ört og fréttirnar urðu því stöðugt minni hluti af 
heildinni.  

Loks er fróðlegt að skoða hvernig þessi tvö blöð sinna landsbyggðar-
fréttum sem eru líklegar til að vera þyngri í vinnslu og hugsanlega dýrari á 
ýmsan hátt.  



Tilkoma ókeypis dagblaðs – breyttur veruleiki? 285 

  

8,2 5,3 8,713,1 15,7
21,1 19,2

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2000 2002 2004 2005

%

Fréttablaðið
Morgunblaðið

 
Mynd 9. Hlutfall landsbyggðarfrétta af heild frétta  

Það vekur athygli hversu mikill munur er á fríblaðinu Fréttablaðinu og 
áskriftarblaðinu Morgunblaðinu, þegar kemur að hlutfalli landsbyggðarfrétta í 
fréttaflutningi (sjá mynd 9). 

Morgunblaðið lagði á þessu tímabili miklu meiri áherslu á landsbyggðar-
fréttir en Fréttablaðið, sem er raunar í samræmi við það sem sagt var hér að 
ofan að búast mætti við í ljósi þess að annars vegar er um fríblað að ræða og 
hins vegar áskriftarblað. 

Niðurstöður - umræður 

Meginspurning þessarar rannsóknar snerist um hvort og hvernig fríblaðið 
Fréttablaðið hafði áhrif á íslensk dagblöð – einkum Morgunblaðið- og það 
ritstjórnarefni sem landsmönnum hefur verið boðið upp á. Ýmislegt hefur 
skýrst í þeim efnum. Draga má niðurstöðurnar saman í eftirfarandi punkta: 

 
• Fréttablaðið gjörbreytti stöðu á blaðamarkaði gagnvart auglýsingum 

og þröskuldur þolmarka lesenda gagnvart auglýsingahlutfalli hækkaði. 
• Áskriftarblöð, eins og Morgunblaðið áttu erfiðara uppdráttar og 

drógu saman seglin. Það þýddi að allir efnisflokkar drógust saman, en 
innbyrðis hlutföll héldust. 

• Fréttir og einkum innlendar fréttir hafa sterka stöðu bæði í áskriftar- 
og fríblöðum. Hlutfallslega miðað við heildarblaðsíðufjölda hafa 
fréttir sterkari stöðu á Morgunblaðinu en Fréttablaðinu. 
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• Ákveðinn mismunur birtist milli fríblaðsins og áskriftarblaðsins í 
efnisflokkum sem ekki eru álitnir líklegir til vinsælda en eru þó 
mikilvægir. Þessi mismunur birtist í því að Morgunblaðið hefur hærra 
hlutfall efnis sem kallast getur „þungt“ efni en mikilvægt s.s. þjóð-
málagreinar og menningarumföllun. 

• Loks virðist ákveðin tilhneiging hafa komið fram til að vera síður 
með dýrt og seinunnið efni á fríblaðinu s.s. efni af landsbyggðinni. 
Einnig voru meiri sveiflur í léttmeti og öðrum efnisflokkum hjá 
Fréttablaðinu á meðan mikill stöðugleiki var í hlutföllunum milli 
efnisflokka hjá Morgunblaðinu. 

 
Ljóst er af þessum niðurstöðum að veruleg breyting hefur orðið á 

samsetningu efnisinnihalds dagblaðanna og ber þar e.t.v. hæst hið gríðarlega 
háa auglýsingahlutfall sem lesendur fríblaðanna eru tilbúnir til að sætta sig 
við. Þegar sjö af hverjum tíu blaðsíðum dagblaðs eru auglýsingar og lesendur 
sætta sig við slíkt er viðbúið að öll fyrri viðmið um auglýsingahlutföll í 
fjölmiðlum fari á flot – bæði hjá dagblöðunum og hjá öðrum fjölmiðlum. Þá 
undirstrikar sá munur sem er á efnisinnihaldi Fréttablaðsins annars vegar og 
Morgunblaðsins hins vegar – munurinn á fríblaði og áskriftarblaði – að sú 
hætta er fyrir hendi að þyngri mál, en mikilvæg, kunni að færast út á jaðarinn 
með fríblaðavæðingunni.  
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Samfélag í viðjum sjónvarps 

Guðbjörg Hildur Kolbeins 

 
Þeir sem komnir eru til vits og ára muna enn þann tíma er fimmtudagar voru 
sjónvarpslausir og Sjónvarpið fór í sumarfrí í júlímánuði. Ríkisútvarpið var 
með einokunarstöðu á íslenskum sjónvarpsmarkaði í tuttugu ár, frá 1966 til 
1986. Það var ekki fyrr en Stöð 2 hóf göngu sína í október 1986 að 
Ríkissjónvarpið sendi út dagskrá sjö daga vikunnar.  

Nú er svo komið að Íslendingar á aldrinum 12 til 80 ára horfa á sjónvarp 
að meðaltali í 3 tíma og 14 mínútur á dag og fleiri en eitt sjónvarpstæki eru á 
55% heimila (Hagstofa Íslands, 2003; Hagstofa Íslands, 2007).  

Þegar fólk rifjar upp sjónvarpslausu fimmtudagskvöldin gætir iðulega 
rómantískrar eftirsjár í tali þess. Af tali þess má iðulega dæma að því finnist 
sjónvarpið vera tímaþjófur og að það myndi verja tímanum betur ef ekkert 
væri sjónvarpið. En hvað gerist þegar fólk er án sjónvarps í heila viku? Í 
þessum kafla verður greint frá niðurstöðum forrannsóknar á áhrifum 
sjónvarpsleysis. Reynt er að svara hvort hægt sé að vera án sjónvarps og 
hvaða áhrif sjónvarpsleysi hafi á daglegur venjur fólks og andlega og 
líkamlega líðan þess. 

Inngangur 

Um 1880 hófust tilraunir með sjónvarp í Þýskalandi. Skömmu fyrir seinni 
heimsstyrjöldina var þróun sjónvarpstækni komin það vel á veg þar í landi að 
þýskir nasistar sendu reglulega út áróður til kvikmyndahúsa sem höfðu 
búnað til að taka á móti sjónvarpsútsendingum. 

Í Bandaríkjunum setti fyrirtækið General Electric upp tilraunamyndver 
árið 1928 og RCA kom fyrir myndveri og sendum í Empire State-
byggingunni í New York fjórum árum síðar. Næstu árum var varið í reyna 
búnaðinn og á heimssýningunni í New York 1939 var búnaðurinn kynntur. 
Það sama ár voru sjónvarpstæki sett í sölu. Hlé var gert á framleiðslu 
tækjanna á stríðsárunum og því hófust reglulegar sjónvarpsútsendingar í 
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Bandaríkjunum ekki fyrr en 1946. Um 10% bandarískra heimila áttu sjón-
varpstæki 1950 en ekki leið á löngu þar til hlutfall heimila með sjónvarpstæki 
var komið í 90% (DeFleur og Dennis, 1998; Turow, 1999). 

Á síðustu árum hefur sjónvarpsáhorf aukist í Bandaríkjunum þrátt fyrir 
tilkomu netsins. Bandaríkjamenn horfa á sjónvarp í 4 tíma og 35 mínútur að 
meðaltali á dag. Hver fjölskylda þar er með sjónvarpið í gangi í heilan 
vinnudag og rúmlega það, eða í 8 tíma og 14 mínútur (Nielsen Media, 2007). 

Hluti íslensku þjóðarinnar hafði þegar aðgang að sjónvarpsefni 1955 er 
sjónvarpsstöð bandaríska flotans á Keflavíkurflugvelli tók til starfa. Í upphafi 
notaðist sjónvarpsstöðin aðeins við 50 vatta sendi en fimm árum síðar var 
endurvarpsstyrkurinn fimmfaldur og gerði það tveimur þriðju hlutum lands-
manna kleift að ná útsendingum stöðvarinnar. Er Ríkissjónvarpið hóf út-
sendingar hinn 30. september 1966 var styrkur bandarísku stöðvarinnar 
minnkaður aftur í 50 vött. Eftir sem áður gat talsverður fjöldi Íslendinga náð 
hinu bandarísku sjónvarpi. Á miðjum áttunda áratugnum var endanlega 
lokað fyrir aðgang Íslendinga að sjónvarpsefni frá herstöðinni á Keflavíkur-
flugvelli er Bandaríkjamennirnir hófu að dreifa efninu í gegnum kapalkerfi 
(Þorbjörn Broddason og Elías Héðinsson, 1983; Þorbjörn Broddason Elías 
Héðinsson, Ingibjörg Jónsdóttir og Ólafur Jónsson, 1986; Payne og Peake, 
1977).  

Árið 1974 skilgreindu Katz, Blumler og Gurevitch notkun fólks á fjöl-
miðlum á eftifarandi hátt:  

 
The social and psychological origins needs, which generate expectations of the 
mass media or other sources, which lead to differential patterns of media 
exposure (or engagement in other activities), resulting in need gratifications and 
other consequences, perhaps mostly unintended ones (Katz o.fl., 1974; bls. 21).  
 
Í stuttu máli má segja að fólk noti fjölmiðla til að fá ákveðnum þörfum 

fullnægt. Fyrri reynsla þess af fjölmiðlum ákvarðar hvaða fjölmiðill eða hvaða 
fjölmiðlaefni verður fyrir valinu hverju sinni til að fullnægja þessum þörfum.  

James Lull þjálfaði nemendur sína til að fylgjast með hegðun og sjón-
varpsáhorfi rúmlega 200 fjölskyldna í Wisconsin og Kaliforníu. Kom í ljós að 
fólk notar sjónvarp á marga mismunandi vegu. Ýmsir nota sjónvarp til að 
fylla upp í tómarúm í lífi sínu, sjónvarpið er félagi þess. Iðulega er sjónvarp 
einnig notað eins og útvarpstæki, sem bakgrunnshljóð, og fólk skipuleggur 
tíma sinn, t.d. matmálstíma, með tilliti til sjónvarpsþátta. Sjónvarpsefni er líka 
gjarnan umræðuefni í samskiptum fólks - svo nokkur dæmi séu nefnd (Lull, 
1980). 



Samfélag í viðjum sjónvarps 289 

  

Síðar leiddu rannsóknir Rubin í ljós að yfirleitt er áhorf fólks markmiðs-
bundið (instrumental) eða vanabundið (ritual). Markmiðsbundnir áhorfendur 
horfa minna á sjónvarp en aðrir, þeir velja og hafna og nota gjarnan 
sjónvarpið í upplýsingaskyni. Áhorfendur sem eru ómarkmiðsbundnir hafa 
tilhneigingu til að horfa mikið á sjónvarp og nota það til að eyða tímanum, til 
að slappa af og fyrir félagsskap (Rubin 1984 og 1994).  

David Sarnoff, forstjóri RCA, spáði því árið 1939 að með auknum frítíma 
myndi fólk dvelja meira heima við og þá myndi sjónvarpið gegna lykil-
hlutverki í lífi þess. Það yrði aðaluppspretta fólks fyrir skemmtun, lærdóm og 
fréttir (Sarnoff, 1939).  

Frá upphafsárum sjónvarps hafa sérfræðingar beint sjónum sínum að 
neikvæðum áhrifum þess (Himmelweit, Oppenheim og Vince, 1958). Aðrir 
hafa hvatt fólk til að draga úr sjónvarpsáhorfi sínu eða jafnvel hætta alveg að 
horfa á sjónvarp (Winn, 1985).  

Rannsóknir benda til að 12,5% áhorfenda séu jafn háðir sjónvarpi og 
aðrir eru háðir ávanabindandi efnum. Sjónvarpsfíklar eru líklegir til að hafa 
sjónvarpið í gangi meðan þeir matast eða vinna húsverkin, og þeir eru líklegri 
en aðrir til að horfa á sjónvarp þegar þeir eru einmana, sorgmæddir, reiðir 
eða streittir. Kubey og kollegar hans hafa sett fram þá kenningu að vegna 
þess hversu stuttan tíma það tekur fyrir fólk að slappa af fyrir framan sjón-
varpið þá reynist því sífellt erfiðara að koma sér aftur að verki. Fólk sé jafn-
vel þreytt eftir að hafa horft á sjónvarp því áreiti þess sé svo mikið 
(McIlwraith, Jacobvich, Kubey og Alexander, 1991; Kubey og 
Csikszentmihalyi, 2004).  

Tengsl hafa fundist á milli lífshamingju og sjónvarpsáhorfs. Fólk sem 
horfir mikið á sjónvarp er óánægðara með eigin fjárhag, telur auðæfi 
mikilvægari en þeir sem horfa minna á sjónvarp, treystir öðrum síður og 
finnur til öryggisleysis (Frey, Benesch og Stutzer, 2007). Konur sem horfa 
meira en tvo og hálfan tíma á dag á sjónvarp eru einnig líklegri til að þjást af 
þunglyndi, vonleysi, lélegu sjálfsáliti og vera óánægðar með eigin þyngd 
(Hammermeister, Brock, Winterstein og Page, 2005). 

Haustið 1984 fóru bókagerðarmenn hér á landi og félagar í BSRB í 
verkfall. Í þrjár vikur það ár voru landsmenn án sjónvarps, útvarps og dag-
blaða. Þorbjörn Broddason og Elías Héðinsson (1986) notuðu tækifærið til 
að kanna m.a. hvaða miðils fólk saknaði mest og hvernig það eyddi tíma 
sínum í verkfallinu. Um 60% þátttakenda saknaði útvarpsins mest og fjórð-
ungur saknaði sjónvarpsins. Karlmenn voru líklegri til að sakna sjónvarpsins 
en konur. Fólk gerði meira af því að hitta vini og kunningja og fór meira í 
kvikmyndahús. Tíu árum fyrr höfðu 15 fjölskyldur í Denver í Colorado 
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boðist til að vera án sjónvarps í heilan mánuð. Kom í ljós að þegar fjöl-
skyldurnar voru án sjónvarps eyddu börn og foreldrar meiri tíma saman, sátu 
lengur við matarborðið, léku sér meira saman og lásu meira. Fólk hjálpaðist 
að við húsverkin, fór fyrr að sofa og kom meiru í verk (Winn, 1985). Niður-
stöður rannsóknar sem gerð var í Kanada 1973, og endurtekin 1975, sýndu 
að bæjarbúar drógu verulega úr þátttöku í félagsstarfi og gerðu minna af því 
að sækja atburði eftir að þeir fengu aðgang að sjónvarpi (MacBeth, 1996). 

Markmið rannsóknar 

Sjónvarpið skipar stóran sess í lífi flestra. Meginmarkmið rannsóknar þeirrar 
sem hér er kynnt var að kanna hvernig fólki gengi að vera án sjónvarps í heila 
viku, og hvort það væri yfirhöfuð hægt í íslensku samfélagi. Kannað var 
hvaða áhrif sjónvarpsleysið hefði á daglegar venjur þátttakendanna í 
rannsókninni og hvernig þeir upplifðu sjónvarpsleysið.  

Aðferðafræði 

Þar sem rannsóknin var frumathugun á þessu sviði var stuðst við hentiúrtak 
nemenda í fjölmiðlafræði sem buðu sig fram til þátttöku. Af 38 virkum 
nemendum í námskeiði í fjölmiðlafræði treystu 17 sér, eða innan við 
helmingur, til að vera án sjónvarps í sjö daga. Athyglisvert var að karlmenn 
voru fljótari til að bregðast neikvætt við þegar stungið var upp á við þá að 
vera án sjónvarps. Þeir gátu ekki hugsað sér að vera án íþróttaefnis í sjón-
varpi. 

Að endingu tóku sex karlmenn (35%) og 11 konur (65%) þátt í 
rannsókninni. Hlutfallslega tóku fleiri konur þátt í rannsókninni en karlmenn 
eða 48% af konum í námskeiðinu en 40% af karlmönnunum.  

Þátttakendur fengu þau fyrirmæli að forðast sjónvarp í heila viku, frá 
þriðjudeginum 26. september til mánudagsins 2. október 2006. Á þessu 
tímabili áttu þeir að skrifa niður hugleiðingar um líðan sína, hvað þeir gerðu í 
stað þess að horfa á sjónvarp, og á hvað þeir hefðu horft ef þeir hefðu horft 
á sjónvarp. 
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Niðurstöður 

Sjónvarpsvenjur 
Rannsóknir James Lull eru rúmlega aldarfjórðungs gamlar en niðurstöður 
frumathugunar þeirrar sem hér eru kynntar eru í fullu samræmi við rann-
sóknirnar sem Lull gerði á sínum tíma á sjónvarpsáhorfi bandarískra 
fjölskyldna.  

Sjónvarpsáhorf er samofið daglegu lífi fólks. Áhorfendur nota sjónvarps-
efni sér til afþreyingar en ekki síst til að njóta samverustunda með öðrum, til 
að fylla upp í tómarúm í umhverfi sínu og til að hafa eitthvað til að tala um 
við aðra.  

Ung kona, sem þátt tók í könnunni, horfði t.d. alltaf á Nágranna í 
Ríkissjónvarpinu með móður sinni. Önnur var vön að eyða þriðjudags-
kvöldum með sex vinkonum sínum sem skiptust á að halda Tyra Banks-
kvöld og horfa saman á America's Next Top Model á Skjá einum. Tveir 
þátttakendur höfðu þann sið að poppa og horfa á sjónvarpið með sínum 
nánustu á föstudags- eða laugardagskvöldum og ein kona settist alltaf í 
sófann með köttinn sinn í fanginu og strauk honum þangað til hann sofnaði. 

Þátttakendur í rannsókninni áttuðu sig á hvað fólk ræðir mikið um 
sjónvarpsefni. Einni konu fannst erfitt að vera útilokuð frá samræðum 
móður sinnar og bróður þegar þau ræddu saman um sjónvarpsefni sem þau 
höfðu horft á. Önnur kona sagði að tengdafaðir sinn hefði ríka tilhneigingu 
til að hefja samræður á orðunum „Sáuð þið...“ og væri þá vísa til efnis sem 
sýnt hafði verið í sjónvarpi. 

Margir láta það verða sitt fyrsta verk á morgnana að kveikja á sjónvarpinu 
eða þegar þeir koma heim úr vinnu/skóla. Sjónvarpið er síðan haft í gangi 
þangað til fólk fer að sofa. Þetta kom berlega í ljós í rannsókninni. Nokkrir 
þátttakendur ætluðu að kveikja á sjónvarpinu strax fyrsta morguninn og einn 
þátttakandi kveikti tvisvar á tækinu yfir daginn þó það væri ekki í sambandi.  

Sex þátttakendur notuðu sjónvarpið til að slappa af og vinda ofan af sér 
eftir daginn. Þrír þátttakendur minntust á að þeir notuðu sjónvarpið sem 
bakgrunnshljóð, eins og útvarp. Þrír voru ávallt vanir að horfa á sjónvarpið 
meðan þeir borðuðu kvöldmatinn og fjórir lögðu áherslu á hvað sjónvarpið 
veitti þeim mikilvægan félagsskap. „Sjónvarpið er einn af mínum betri 
vinum,“ sagði ein kona.  

Önnur kona hafði verið tímabundið aðskilin frá maka sínum vegna vinnu 
hans úti á landi og hún notaði sjónvarpið til að fylla upp í það tómarúm sem 



292 Fjölmiðlafræði Guðbjörg Hildur Kolbeins 

  

myndaðist við fjarveru hans. Þriðja konan sagði að það væri undantekningar-
laust kveikt á sjónvarpinu ef hún væri ein heima og fjórða konan játaði að 
sjónvarpið kæmi í veg fyrir að henni liði eins og Palla sem var einn í 
heiminum, eins og hún orðaði það. 

Andleg og líkamleg líðan 
Sjö þátttakendur, eða tæplega helmingur, rufu sjónvarpsbindindið fyrir 
tilsettan tíma, og þrír aðrir horfðu á sjónvarp í vikunni án þess að gera sér 
grein fyrir því hvað þeir voru að gera fyrr en eftir a.m.k. 20 mínútur. Þessir 
þrír þátttakendur hófu samt bindindið aftur. 

Einn þátttakandi, kona, féll strax á 3. degi vegna sjónvarpsþáttarins Grey's 
Anatomy sem sýndur er á Stöð 2 

Algengast var að þátttakendur hæfu að horfa aftur á sjónvarp á 5. degi. Sá 
dagur var laugardagur og kom í ljós að eftirstöðvar áfengisdrykkju, þynnka, 
eða almennur líkamlegur slappleiki var helsta ástæða þess að kveikt var á 
sjónvarpinu. Einn þátttakandi horfði á sjónvarpið í 11 tíma og mundi ekki á 
hvað hann hefði horft, og stóð á sama. Hann sagði: „Mér var alveg sama 
hvað var í sjónvarpinu, ég horfði á það. Það var eins og ég væri fíkill.“ Ung 
kona sagði að það hefði létt mikið á sér þegar hún gat aftur horft á sjónvarp. 
Hún gerði sér grein fyrir hvað henni „leið rosalega vel fyrir framan blessaðan 
kassann.“ Önnur kona lét hópþrýsting buga sig. Þennan tiltekna laugardag 
hélt Sjónvarpið upp á 40 ára afmæli sitt með veglegri afmælisdagskrá og 
konan stóðst ekki freistinguna. Einn sem féll á 6. degi sagði: 

 
Ég er fallinn eins og alkahólisti, nýútskrifaður af Vogi eftir aðeins fimm daga án 
djöfulsins. Ég vaknaði í morgun með hálsbólgu, eilítið timbraður, kvef og slen. 
Lá í sófanum, átti stutt samtal við samvisku mína og við vorum sammála um að 
kveikja á greyið sjónvarpinu sem tók á móti mér með bros á vör og hörku 
dagskrá. Ég í raun ákvað sjálfur að taka tappann af þessari flösku. Það var ekki 
svo mikil fíkn (þó að hún sé til staðar). Ég bara sá fram á dag í sófanum og gat 
ekki hugsað mér að lesa og sá þann kost vænstan að kveikja á sjónvarpinu og láta 
öldur ólgusjós sjónvarpsins skella á mér frá hádegi til kvölds. Þetta var í raun 
yndislegt. Ég gat alveg hætt að hugsa og gleymdi mér í vandamálum annarra, eða 
horfði á karlmenn etja kappi hvor við annan á skjánum.  
 

Annar ungur maður skrifar sama dag: „Mér var á þessu stigi farið að líða eins 
og hálfgerðum píslarvætti, fórnarlamb grimmilegrar tilraunar og engin leið 
út.“ Ungi maðurinn féll að kvöldi 7. dags er hann fór á íþróttakrá og horfði á 
pókerkeppni með öðru auganu. 
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Allir þátttakendurnir upplifðu andlega og/eða líkamlega vanlíðan. Þeir 
notuðu orð eins og eirðarlaus, viðskotaillur, pirraður, einmana og viðþols-
laus. Tæpur þriðjungur úrtaksins taldi sig hafa fengið líkamleg fráhvarfs-
einkenni og þrír töldu sig vera fíkla. Aðrir söknuðu sjónvarpsins. Kona sagði: 
„[Ég] var eins og fíkill sem getur ekki nálgast efnið sitt, hann er með frá-
hvarfseinkenni, skelfur af kulda og svitnar í gríð og erg.“ Þessi sama kona 
engdist af kvöl yfir að missa af CSI á Skjá einum.  

Sjónvarpsleysi þátttakenda bitnaði á fólkinu í kringum þá. Þeir lýstu því 
hvernig þeir urðu slæmir í skapinu og lentu jafnvel í rifrildi við fólk. 
Karlmaður sagðist hafa þurft að fara í kalda sturtu til að róa sig þar sem hann 
gat ekki horft á Sopranos í Ríkissjónvarpinu.  

Athyglisvert er að sjónvarpsleysið hafði ekki síður áhrif á svefn þátttak-
enda. Ein kona lá andvaka í 45 mínútur eftir að hún lagðist upp í rúm þar 
sem hún mátti ekki horfa á sjónvarpið fyrir svefninn. Karlmaður átti einnig 
erfitt með að festa svefn. Hann hafði vanið sig á að horfa á Seinfeld í 
endursýningu seint á kvöldin og gat ekki sofnað án Jerry Seinfeld og félaga.  

Á hinn bóginn töldu flestir þátttakendanna, eða 10 manns, að þeir hefðu 
fengið meiri svefn en venjulega þar sem þeir fóru fyrr að sofa.  

Hvað kom í stað sjónvarps? 
Því hefur oft verið haldið fram að sjónvarpið sé tímaþjófur sem hafi dregið 
úr mannlegum samskiptum. Það var svo til samdóma álit þátttakendanna að 
samskipti þeirra við annað fólk hefðu orðið meiri og betri meðan þeir voru 
án sjónvarps.  

Kona ein spjallaði við systur sína í klukkutíma í heimasíma, og þrír aðrir 
þátttakendur lögðu áherslu á að þeir hefðu rætt meira við annað fólk, maka, 
börn, vini eða ættingja. Fimm þátttakendur sátu lengur við matarborðið með 
sínum nánustu. Tvær konur áttu ung börn og báðar vörðu þær meiri tíma 
með börnum sínum. Þær léku sér við börnin, lásu fyrir þau og teiknuðu með 
þeim.  

Ein ung kona fór í kvikmyndahús með móður sinni, sem hún sagði vera 
mjög sjaldgæft, og aðrir fjórir þátttakendur fóru í kvikmyndahús með vinum 
sínum eða mökum. Þrír tóku kvikmyndir á leigu og horfðu á heima hjá sér 
með öðrum og réttlætu það með því að segja að þeir hefðu ekki átt 
heimangengt til að fara í kvikmyndahús. Þriðjungur þátttakenda fór á kaffi-
hús með maka eða vinum (sjá töflu eitt) og fimm ýmist fóru í heimsókn til 
annarra eða buðu öðrum í heimsókn, héldu t.d. matarboð. Einn ungur 
maður dreif sig út úr húsi á „völlinn“ þar sem hann hafði ekki tök á að horfa 
á sama leik í sjónvarpinu.  
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Tafla 1. Athafnir í stað sjónvarpsáhorfs  
Athöfn Tíðni
Notaði Netið 13
Lærði heima 12
Fór fyrr að sofa 10
Hlustaði á tónlist eða útvarp 8
Las bækur 6
Hreyfði sig meira 6
Fór í kvikmyndahús 5
Sat lengur við matarborðið 5
Bauð öðrum eða fór sjálf(ur) í heimsókn 5
Spilaði á spil eða lék við börn 5
Fór á kaffihús 4
Lék sér í tölvuleikjum 4
Vann húsverk 4
Las dagblöðin 4
Spjallaði meira við aðra 3
Horfði á kvikmynd á myndbandi/DVD 3
Fór á völlinn 1
Sinnti listum 1  
 

Tvennt stóð upp úr. Þátttakendur sögðu að þeir hefðu notað netið meira 
og einnig lærðu þeir meira heima. Netið var notað til að skoða fréttasíður, 
hlusta á tónlist, blogga, lesa blogg annarra, leita að heimildum, og almennt til 
að vafra um á vefsvæðum í afþreyingarskyni í stað þess að horfa á sjónvarp. 
Nokkrir fóru einnig í tölvuleiki.  

Þátttakendur hlustuðu meira á tónlist og meira á tónlist í útvarpi. 
Útvarpið tók því að einhverju leyti aftur við fyrra hlutverki sínu sem bak-
grunnshljóð í daglegu lífi fólks. Jafnframt endurnýjuðu nokkrir þátttakendur 
kynni sín af bókum, öðrum en námsbókunum. Kona datt út af með bók í 
fanginu eins og þegar hún var 12 ára, að eigin sögn. Önnur kona dundaði sér 
við olíumálun og skriftir.  

Það er umhugsunarvert að þátttakendur hreyfðu sig meira meðan á sjón-
varpsleysinu stóð. Kona fór út að skokka á sunnudagsmorgni, einn fór út að 
hjóla, annar lék golf og þrír fóru í langa göngutúra, ýmist einir eða með 
öðrum.  

Fólk sinnti húsverkum sem setið höfðu á hakanum, þvoði þvott, tók sér 
lengri tíma á kvöldin til að vaska upp og ganga frá í elhdúsinu, og endur-
raðaði jafnvel í sokka- og nærfataskúffum sínum.  



Samfélag í viðjum sjónvarps 295 

  

Aðeins fjórir þátttakendur lásu dagblöðin meira en venjulega. Augljóst er 
að ungt fólk leitar fyrst og fremst að fréttum á netinu en ekki í dagblöðum.  

Sjónvarp í samfélaginu 
Þátttakendum reyndist þrautin þyngri að forðast sjónvarp í heila viku og 
engum þeirra tókst það með öllu. Má nefna að þegar þeir fóru í líkamsrækt 
voru sjónvarpstæki í röðum fyrir ofan þá, á hlaupabrettunum eða jafnvel við 
hvert æfingartæki. Þegar ein kona slökkti á sjónvarpstæki á hlaupabretti sem 
hún æfði á, höfðu aðrir í kringum hana áhyggjur af að tækið væri bilað. 

Sjónvarpstæki voru iðulega í gangi heima hjá vinum og ættingjum 
þátttakenda. Jafnvel í veislum og matarboðum var kveikt á sjónvarpinu til að 
gestir gætu horft á fréttir. Þátttakendur áttu því oft ekki annarra kosta völ en 
að forða sér inn í annað herbergi.  

Einn þátttakandi hafði ekki gert sér grein fyrir því áður að sjónvarpstæki 
var á vinnustað hans. Sjónvarpstæki voru í verslunum og veitingastöðum, 
hvort sem um var að ræða pizzustaði, íþróttakrár eða hótelbari. Ein kona 
skoðaði gróðurhús og inn af því var kaffistofa þar sem sjónvarp var í gangi. 
Önnur fór í klippingu og þar var einnig sjónvarp. Því er við að bæta að 
margar hárgreiðslustofur eru með spegla sem eru með innbyggðum, flötum 
sjónvarpsskjám. Sjónvarpsefni var einnig farþegum í millilandaflugi til 
skemmtunar.  

Umræða 

Rannsóknin sem hér hefur verið lýst er frumathugun en eftir sem áður eru 
niðurstöður hennar áhugaverðar. Þátttakendum reyndist erfitt að vera án 
sjónvarps og nokkrir þeirra töldu sig vera sjónvarpsfíkla (í samræmi við 
kenningar McIllwraith o.fl., 1991). Þátttakendur sem reyndu að forðast sjón-
varp eins og heitan eldinn komust fljótlega að raun um að það er nánast 
útilokað í íslensku samfélagi. Sjónvarpstæki voru á ólíklegustu stöðum, á 
vinnustöðum, á líkamsræktarstöðvum og hárgreiðslustofum, og jafnvel í 
gróðurhúsum. Svo ekki sé minnst á veitinga- og skemmtistaði.  

Rúmum 30 árum eftir að fjölskyldurnar fimmtán í Denver voru sjón-
varpslausar nýttu íslensku þátttakendurnir tíma sinn á sama hátt og 
bandarísku fjölskyldurnar höfðu gert. Þátttakendur áttu meiri persónuleg 
samskipti við annað fólk, þeir lásu meira, sátu lengur við matarborðið, léku 
meira við börnin sín, hreyfðu sig meira, lærðu meira heima, fóru fyrr að sofa 
og sinntu sér og heimilum sínum betur. 
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Sumir þátttakendur töldu, þegar tilraunin var yfirstaðin, að þeir myndu í 
kjölfar hennar breyta sjónvarpsvenjum sínum. Hjá fjölskyldunum í Denver 
féll allt aftur í sama farið.  

Þátttakendur í rannsókn Þorbjarnar Broddasonar og Elíasar Héðinssonar 
(1986) í verkfallinu 1984 söknuðu útvarpsins mun meira en sjónvarpsins. 
Þorbjörn og Elías komust að þeirri niðurstöðu að hlutverk útvarps sem 
upplýsingamiðils vægi þar þungt. Ekki er um að villast að nú á tímum hefur 
netið tekið við upplýsinga- og fræðsluhlutverki útvarps og dagblaða meðal 
ungs fólks. Það sýndi sig í rannsókninni að þátttakendur juku netnotkun sína. 
Netið er einnig smám saman að taka við afþreyingarhlutverki sjónvarps þar 
sem margir hala sjónvarpsefni og kvikmyndum fremur niður af netinu en að 
horfa á það í sjónvarpinu.  

Varasamt er að draga þá ályktun að breytt hegðun þátttakenda, aukin 
samvera með öðrum o.s.frv., hefði orðið varanleg ef þeir hefðu aldrei kveikt 
aftur á sjónvarpinu. Hins vegar er ýmislegt sem bendir til þess, eins og 
rannsóknir McBeth (1996) gáfu til kynna, að sjónvarpið hafi einangrað fólk 
frá öðrum með því að veita því falskan félagsskap.  

Að lokum má nefna að einn þátttakandi lagði til að fimmtudagar yrðu 
aftur sjónvarpslausir og myndbandaleigur einnig lokaðar þá daga. „Fólk 
myndi „neyðast“ til þess að gera eitthvað saman, lesa bók, fara í heimsókn, 
hringja í ömmu, fara á kaffihús, bara eitthvað annað en að hanga heima og 
glápa.“ Svo mörg voru þau orð.  
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Hin nýju trúarbrögð? 

Tryggvi Franklín Hákonarson 

 
Félags- og fjölmiðlafræðingar hafa velt fyrir sér sambandi fjölmiðla, trúar-
bragða og menningar út frá ýmsum sjónarhornum. Athyglinni hefur kannski 
ekki síst beinst að áhrifum fjölmiðla á menningu og samfélag (sjá Mitchell og 
Marriage, 2003; Hoover og Lundby, 1997). Hérlendis hefur hins vegar lítið 
farið fyrir rannsóknum á þætti trúarinnar í fjölmiðlum eða yfirleitt orðræðu 
milli fjölmiðlafræðinga og trúfræðinga. Þessi grein er innlegg í þá hljóðlátu 
umræðu sem hugsanlega hefur farið fram hérlendis milli þessarra fagstétta. Í 
henni eru ákveðnir þættir varðandi samband trúarbragða og fjölmiðlunar 
dregnir fram og settir í samhengi við kenningar fjölmiðlafræðinnar um tengsl 
trúar og fjölmiðla. Því er haldið fram að þörf sé á frekari samræðum á milli 
þessara fagstétta og rannsóknum á hvernig hlutverk þeirra í samfélaginu 
skarast og jafnvel tvinnast saman1.  

Líklega er ekki óeðlilegt og reyndar sjálfsagt, eðlilegt ef ekki nauðsynlegt 
að hefja rannsókn á því hvernig samfélagið öðlast sjálfsvitund fyrir tilstuðlan 
táknkerfis trúarbragðanna og táknmynda fjölmiðla sem skapa viðmið 
(normalize) með því að leita í smiðju Emile Durkheim sem vel á minnst, 
minntist ekki á fjölmiðla í ritum sínum eða kenningum um samfélagsgerð. 
Durkheim skilgreindi trúarbrögðin sem sameiginlegt kerfi trúarlegra 
hugmynda og siðareglna [og athafna] sem tengjast hinu heilaga, það er að 
segja því sem nýtur bannhelgi – slíkar venjur, siðaboð og trúarleg sannfæring 
sameinar hina trúföstu í samfélag sem aðhyllist tiltekna siðfræði og kallast 
kirkja (Durkheim, 1912/1964, bls. 47). Í beinu framhaldi af þessari skil-
greiningu áréttar Durkheim að síðari þáttur hennar sé jafnómissandi og fyrri 
þátturinn og því sé ljóst að hugmyndin um trúarbrögð vísi umfram allt til 
samfélagsheildarinnar. Þessi félagsfræðilega skýring á hugtakinu felur ekki í 
sér að trúarbrögð vísi til yfirnáttúrulegra fyrirbæra eða handansveruleika. 
Samkvæmt Durkheim (1912/1964, bls. 418) eru trúarbrögðin afurð 
samfélagsins. Hann segir jafnframt: „Ef trúarbrögðin eru uppspretta 
                                                 
1  Þess má geta að höfundur vinnur að samanburðarathugun á birtingarmynd trúarinnar í 

fjölmiðlum annars vegar á Íslandi og hins vegar í Danmörku. 
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mikilvægustu þátta samfélagsins stafar það af því að samfélagið færir trúnni 
sálina“2 (Durkheim, 1912/1964, bls. 419). Pickering bendir og á að 
samfélagið öðlist sjálfsvitund fyrir táknkerfi trúarinnar: „Religion is in a word 
the system of symbols by means of which society becomes conscious of 
itself; it is the characteristic way of thinking of collective existence” 
(Pickering, 1984, bls. 229). 

Trúarbrögð, táknmyndir og boðskipti: Eru fjölmiðlar 
trúarbrögð?  

Ofangreind skilgreining Durkheims á trúarbrögðum vísar engan veginn 
beint til boðskipta eða fjölmiðla en eigi að síður má finna vissan samhljóm, 
samanber snjalla skilgreiningu James Careys á boðskiptum: Boðskiptin fela í 
sér táknhvörf þar sem veruleikinn er skapaður, honum viðhaldið, hann 
lagfærður og honum umbylt (Carey, 1992 í Þorbjörn Broddason, 1999). 
Fjölmiðlar fást með öðrum orðum í ríkum mæli við tákn og ímyndir til að 
skapa, viðhalda og breyta samvitundinni (collective consciousness). Fjölmiðla-
fræðingar grípa iðulega til samlíkingar við helgisiði (media rituals) þegar þeir 
skýra og skilgreina samfélagslegt hlutverk fjölmiðlanna (sjá t.d. Dayan og 
Katz, 1992). 

Guðfræðin kennir að guð sé nálægur þótt fjarlægur sé og í þeirri merkingu 
er hann í raun fyrsti fjölmiðilinn en sá eiginleiki er sýnilega tekinn frá 
guðssyninum í nýlegri fjölmiðlaauglýsingu sem sýnir frelsarann blekktan í 
beinni með þriðju kynslóð myndsíma. Auglýsingin, jafn lágkúrulegt guðlast 
og hún er, samanber annað boðorðið: „Þú skalt eigi leggja nafn Drottins 
guðs þíns við hégóma“, vekur upp ýmsar spurningar. Spurningar sem snúa 
að sambandi og samræðum milli guðfræðinnar og fjölmiðlafræðinnar ekki 
síður en á milli blaðamanna og trúfræðinga en báðir telja sig miðla (lat. medius 
„miðlægur“) mikilvægum sannleika; samræðum sem snúa til að mynda að 
rannsóknum á hlutverki trúarinnar í fjölmiðlum. 

Í upphafsorðum einkar áhugaverðar yfirlitsgreinar um þær samræður sem 
hafa átt sér stað milli þessara fræði- og starfsgreina minna Lynn Schofield 
Clark og Stewart M Hoover á að „Practicing journalists and religious 
adherents gaze at each other across a wide cultural gap of misunderstanding“ 
(1997, bls. 15). 

                                                 
2 If religion has given birth to all that is essential in society, it is because the idea of society 

is the soul of religion” (Durkheim, 1964, bls. 419. 



Hin nýju trúarbrögð? 301 

  

Því má velta fyrir sér og ekki að ástæðulausu hvort þessi orð eigi við um 
samskipti blaðamanna við guðfræðinga, klerka og kirkjunnar menn á Íslandi 
sem stundum virðast glápa á hvora aðra í forundran og skilningsleysi. 
Hugsanlega er atkvæðagreiðsla prestastefnu um staðfesta samvist samkyn-
hneigðra sem var samþykkt en fór ekki mikið fyrir í fréttaflutingi af klerka-
stefnunni, dæmi hér um. Reyndar kvartar blaðafulltrúi kirkjunnar undan 
fréttaflutningi blaðamanna af klerkastefnunni á bloggsíðunni „Trúin og lífið“ 
og segir meðal annars: „Ástæðan var sú að tími og rými fréttamiðla fór að 
miklu leyti í að segja frá því sem ekki gerðist þar“ (Steinunn Arnþrúður 
Björnsdóttir, 2007). 

Þýski félagsfræðingurinn og guðfræðingurinn Günter Thomas tekur í 
sama streng en beinir athyglinni að trúarstefum í sjónvarpi í grein sinni: The 
emergence of Religious Forms on Television og talar um „often vague and 
even confused discourse about the relations between religion and television“ 
(Thomas, 2005. bls. 79) og „the lack of distinct academic home for the 
discourse“ (Thomas, 2005, bls. 81). 

Það kann og að vera að sumir ritstjórar og yfirmenn fjölmiðla hér á landi 
telji að öll umfjöllun um trúmál hljóti að vera leiðinleg nema þá í þeim 
tilfellum þegar kirkjunnar menn misstíga sig eða fara í hár saman. Því má 
velta fyrir sér hversu fáséðir íslenskir sjónvarpsþættir um trúmál eru í íslensku 
sjónvarpi. Ekki síst í ljósi þess að almennt hefur áhugi almennings á 
trúmálum aukist eftir atburðina 11. september 2001. Í þessu sambandi má 
nefna að í danskri rannsókn kemur fram að fréttir af trúmálum hafi aukist í 
dönskum dagblöðum síðustu fimmtán árin og eru nú taldar lesendavænar 
fréttir af blaðamönnum og ritstjórum danskra blaða (Jensen, 2006, bls. 129). 
Engin samskonar könnun mun hafa verið gerð hérlendis. Hvað sem því líður 
virðist undirrituðum að umræða um trúmál og málefni kirkjunnar byggi oft á 
misskilningi og fáfræði. Það væri raunar í samræmi við niðurstöður þeirra 
Dart og Allen sem getið er um í umræddri grein þeirra Clark og Hoover:  

 
Dart and Allen (1993) attributed the lack of religion coverage to ignorance rather 
than hostility on the part of editors and reporters, noting that reporters tend to 
avoid religion because they assume that such coverage carries the potential of 
controversy (Clark og Hoover, 1997, bls. 21).  
 
Þessi meinti misskilningur var einkar ljós í fjölmiðlafárinu um 

samkynhneigð í kjölfar síðustu prestastefnu og í kjölfar fréttaskýringar-
þáttarins Kompáss þar sem biskup sat fyrir svörum (Ingi R. Ingason, 2007). 
Hugsanlega vegna þess að samræður milli blaðamanna og kennimanna 
kirkjunnar eru í besta falli eins og samræður guðleysingjans við almættið. 
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Hugsanlega og vegna þess að fjölmiðlar líkt og klerkar og kirkjunnar menn 
eru að fást við sannleikshugtakið sem báðar fagstéttirnar virðast taka í 
gíslingu með hálfkláruðum setningum og huglægu mati í máli og myndum. 
Hver svo sem ástæðan er þá eru samræður milli þessara mætu manna fátíðar 
(Clark og Hoover, 1997). Og þá sjaldan sem þeir þó talast við virðast þeir 
misskilja hvorn annan. Samanber bréf biskups til ritstjórnar Kompáss í 
kjölfar umrædds þáttar þar sem biskup kvartar yfir „undarlegum 
fullyrðingum og misvísandi upplýsingum“ (Karl Sigurbjörnsson, 2007). Í 
þessu samhengi má minna á fleyg orð bandaríska blaðamannsins Carl 
Bernstein um að frétt hverju sinni sé “the best obtainable version of the truth” 
frekar en að vera algildur trúarlegur sannleikur (Bernstein, 1998).  

Þeir Clark og Hoover (1997) spyrja í upphafi greinar sinnar hvers vegna 
fjölmiðlafræðingar sem velta yfirleitt vöngum yfir veraldlegum hlutum og 
valdatafli svo sem stjórnmálum og efnahagsmálum ættu að sýna trúmálum 
áhuga? Breski fjölmiðlafræðingurinn Nick Couldry (2003) spyr svipaðrar 
spurningar í bók sinni Media Rituals. A critical approach. Allir leggja þeir til að 
trú (religion) fjalli ekki einungis um hið helga (sacred) að skilningi Durkheims 
og undirstrika að skilin á milli þessara sviða séu ekki endilega skörp. Þeir 
minna t.d. á að sjónvarpspredikarinn sé þekkt dæmi um trúna, hið helga (the 
sacred) í veraldlegum (profane, secular) fjölmiðli.  

Fyrirbærið sjónvarpspredikarinn hefur verið rannsakaður hvað mest af 
bandarískum fjölmiðlafræðingum sem leggja fyrir sig rannsóknir á þætti 
trúarinnar í fjölmiðlum. Lítill gaumur hefur hins vegar verið gefinn að 
prestlegu hlutverks blaðamannsins. Sjá þó Broddason (2005). Í greininni 
leggur höfundur til að líta megi svo á að atvinna blaðamannsins sé 
sjálfsfórnandi starf að skilningi og túlkun Durkheims. Hann bætir um betur 
og ber blaðamanninn saman við prestinn og bendir á að blaðamaðurinn njóti 
sömu virðingar og kollegi hans í svörtu hempunni og spyr: „What then lies at 
the bottom of the trust and veneration afforded journalists?“ (Broddason, 
2005, bls. 155).  

Sömu stef má finna í skrifum bandaríska fjölmiðlafræðingsins Carey sem 
minnir á að „the historic religious undercurrent has never been eliminated 
from our thoughts“ (Carey, 1992, bls. 18). Í texta Carey um fjölmiðla er 
orðræðan einmitt hjúpuð trúarlegum blæ og til að mynda vísaði hann gjarnan 
til almennings sem „god-term of journalism.” Sjá og W. S. F. Pickering, 
(1984, bls. 229) sem talar um að guðirnir séu einungis „collective forces 
personified.” Guðirnir persónugerðir kalla þá á félagslega samvitund (collective 
consciousness), samábyrgð og félagslega samvisku (collective conscience).  
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Hefur þá blaðamaðurinn tekið sér prestlegt ef ekki guðlegt vald til að vera 
einskonar samnefnari þessarar sameiginlegu samvisku, upphefja eða 
niðurlægja einstaklinginn, úthrópa hann á forsíðum blaðanna?  

Sjálfsfórn (altruism) eða siðrof (anomie) 

Blaðamaðurinn virðist gjarnan taka sér hlutverk hins sjálfsfórnandi 
kristgervings, hins hugdjarfa og heiðarlega. Til að mynda er talið að yfir tvö 
hundruð blaðamenn og aðstoðarfólk þeirra hafi fært líf sitt sem fórn í hinum 
miskunnalausa hildarleik í Írak síðustu fjögur árin, eða frá innrás 
Bandaríkjanna í mars 2003 (Congressional Research Service, 2003) Á 
heimasíðu Blaðamanna án landamæra má finna nöfn tæplega eitt hundrað og 
fimmtíu blaðamanna og rúmlega fimmtíu aðstoðarmanna þeirra sem hafa 
verið drepnir í þessu hörmulega stríði (Reporters without borders, 2007). 
Hið sjálfsfórnandi hlutverk blaðamannsins víkur þó stundum fyrir penna 
hins dómssjúka blaðamans sem skapar með ýktum og afbökuðum boðskap 
sínum falskan ótta og örvæntingu meðal lesanda sinna. 

Altheide bendir á í bók sinni Creating Fear að æsifréttablaðamaðurinn líkt 
og sjónvarpspredikarinn ali á ótta og örvæntingu í þeim tilgangi að því er 
virðist að upptrekkja tilfinningar og vekja ótta. Sá fyrrnefndi skelfir með 
æsiféttum í afþreyingarstíl en sá síðarnefndi með vítisvist og eilífri útskúfun 
(Altheide 2002, bls. 5). 

Það er reyndar nokkuð undarlegt, að minnsta kosti hvað guðsmanninn 
varðar því eitt veigarmesta trúarstef kristins átrúnaðar er einmitt vonin. 
Æruleysið og hinn frjálsi vilji mannsins sem lætur illa stjórnast af félagslegum 
öflum, fjölmiðlum eða heimsslitaboðskap sjónvarpspredikara. Það er svo 
aftur skondið að fjölmiðlar gjarnan taka undir heimsslitaorðræðu sjónvarps-
predikarans þó á eigin forsendum, svo sem með hræðsluáróðri um hryðju-
verk, hrikalegar hamfarir eða jafnvel hruni tölvukerfa ef ekki siðmenningar. 
Það vill því stundum verða að sannleikshugtakið og huggunarstefið víki fyrir 
misgóðum fabúleringum sjálfskipaðra blaðamanna og hugsýki sjónvarps-
predikara.  

Þessi tvíhyggja blaðamannsins, annars vegar löngunin til að þefa uppi 
æsifréttir og benda á sökudólga og hins vegar að fórna starfsframa og jafnvel 
eigin lífi ef vera mætti að hið hulda og sanna verði augljóst, kemur vel fram í 
dönsku kvikmyndinni Kongekabale (Ehrhard og Arcel, 2004) sem byggð er á 
skáldsögu Niels Krause-Kjær, fyrrum ráðgjafa (spin-doctor) danska íhalds-
flokksins. Myndin fjallar í stuttu máli um ungan og metnaðarfullan 
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blaðamann Ulrik Thorp (Andres W. Berthelsen) sem telur sig hafa grafið upp 
pólitískan skít og skúp sem síðar kemur á daginn að var uppdiktaður 
hugarburður af pólitískum andstæðingum þess sem úthrópaður var. 
Fórnarlamb sögusagnanna brotnar hins vegar niður og tekur líf sitt. Sjálfsvíg 
þess úthrópaða verður til þess að metnaðargjarni blaðamaðurinn sér að sér, 
kemur sér í samband við rannsóknablaðamann og í sameiningu koma þeir 
upp um svikamilluna.  

Sú tilgáta að fjölmiðlamaðurinn hafi gengið inn í hlutverk prestsins sem 
þann sem telur sig þess umkominn að túlka sannleikann í eigin texta þar sem 
huglægt og hlutlægt mat renna saman, kitlar þá hugmynd að blaðamaðurinn 
og fjölmiðillinn almennt telji sig hafa það hlutverk að búa til ímynd af 
veruleikanum og viðhalda þeirri ímynd. Það er freistandi í þessu félags-
fræðilega samhengi að álykta að fjölmiðlar hafi að minnsta kosti að verulegu 
leyti tekið við hlutverki trúarbragða: „Media gradually have replaced religion 
as the dominant institutions in western society“ (Altheide og Snow, 1979, 
bls. 199). 

Fréttagildi og skemmtanagildi 

Þær hugrenningar og ályktanir sem hér hafa verið ræddar snúa að því að 
knýjandi þörf sé fyrir samræður milli guðfræðinga og fjölmiðlafræðinga jafnt 
sem milli blaðamanna og kirkjunnar manna. Ekki síst vegna þess að því er 
gjarnan haldið fram að fjölmiðilinn búi til og viðhaldi veruleikanum og 
jafnvel að fjölmiðilinn sé á þann hátt hægt og rólega að taka við hlutverki 
kirkjunnar.  

Í erindi sem Þorbjörn Broddason hélt á fjölmiðlaráðstefnu í Helsinki nú í 
sumar minnti hann á hugleiðingar bandaríska blaðamannsins Russell Baker 
sem velti hvort fréttaþulurinn í imbakassanum hafi íklæðst gervi trúðsins sem 
telur það hlutverk sitt að skemmta áhorfendum með látbragði og 
tilgerðalegum fettum og brettum frekar en að miðla fréttum (Broddason, 
2007). 

Í þessu sambandi má minna á fjölmiðlarannsókn Hollendingsins Mark 
Deuze meðal hollenskra ritstjóra og blaðamanna sem störfuðu við „gulu 
pressuna“ þar í landi. Niðurstöður rannsóknar Deuze bendir helst til að 
línurnar milli skemmtanagildis og fréttagildis fjölmiðla eru næsta óljósar í 
hugum viðmælenda.  

Því er ástæða til að velta vöngum yfir afleiðingum þess að sjálfskipaðar 
fjölmiðlafígúrur, sjónvarpspredikarar og blaðasnápar í trúðslíki telji sig 
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umkomna þess að móta veruleikann og vera dýrkaðir sem væru þeir trúar-
leiðtogar eða jafnvel guð sjálfur.  

Lokaorð 

Að framan er hvatt til samræðna milli fjölmiðlafræðinga og trúfræðinga 
sem og rannsókna á margháttuðum tengslum fjölmiðla og trúarbragða. 
Einkum og ekki síst með það í huga að orðræða fjölmiðla líkt og trúarbragða 
skapa og viðhalda tilteknum viðmiðum. Þá er þeirri hugmynd varpað fram að 
blaðamaðurinn hafi fengið lánaða hempu prestsins sem leiðir hugann að því 
hvort fjölmiðilinn almennt hafi og dulbúið sig sem hin nýju afþreyingar-
trúarbrögð? Þetta leiðir þá hugann að því hvers konar ímynd fjölmiðlar búa 
til af kirkjunni og hvort sú ímynd endurspegli raunmynd hennar? Ekki er 
rúm til að rekja þá hugmynd nánar hér.  
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Sérfræðingar í sókn eða vörn? 
Blaða- og fréttamennska á tímum 

nýmiðlabyltingarinnar 

Þorbjörn Broddason 

 
„Ég skildi, að orð er á Íslandi til um allt, sem er hugsað á jörðu.“ Þessi há-
stemmda yfirlýsing Einars Benediktssonar (1979, bls. 159) er mörgum kær og 
í hennar anda nefni ég viðfangsefni þessarar greinar sérfræði. 

Færa má gild rök fyrir því að heilagleiki eða helgi í skilningi Durkheims 
(sjá Durkheim, 1964) sé lykilatriði við aðgreiningu sérfræðistarfa (professions)1 
frá öllum öðrum tegundum starfa (Þorbjörn Broddason, 1994; Þorbjörn 
Broddason, 1999). Með þetta skilgreiningaratriði í huga má líta svo á að rétt 
sé að flokka blaða- og fréttamenn með sérfræðingum. 

Helgi starfa á sér nokkrar forsendur og eru tvær hinar mikilvægustu dulúð 
sértækrar þekkingar og göfgi fórnarinnar. Ef fallist er á þessar forsendur er 
nærtækt að álykta að iðkendur sérfræðistarfa beri ríkari skyldur gagnvart 
skjólstæðingum sínum en þeir, sem gegna störfum af öðru tagi. Meðal annars 
verður sú niðurstaða óhjákvæmileg að mínu mati að sérfræðingar geti ekki 
farið í verkfall (sjá Þorbjörn Broddason, 1994). Hér er ekki átt við að verkfall 
sérfræðinga sé útilokað í einhverjum tæknilegum skilningi (enda má augljóst 
heita að hvaða starfshópur sem er getur lagt niður vinnu, kjósi hann svo, og 
gengið út af vinnustað sínum), heldur er átt við það að sérfræðingur, sem 
færi í verkfall væri þar með orðinn brotlegur við grundvallarreglu köllunar 
sinnar. Einu gildir hvort þessi regla er yfirlýst og jafnvel samningsbundin eða 
einungis byggð á venjuhelguðum skilningi á þeim mörkum, sem iðkendur til-
tekins starfs hljóta að virða. Þetta felur í sér að starfshópur, sem hefur 
metnað til þess að öðlast (eða vill varðveita) sérfræðingastöðu, hlýtur að 
hafna verkfallsvopninu. Hér er því haldið fram að þar með kunni þessum 
                                                 
1  Erlenda orðið profession, sem hér er þýtt sem sérfræði, mun upprunnið í latínu þar sem 

profiteri þýðir "að staðfesta í heyranda hljóði". Upphafleg marking þess vísaði til þess 
þegar menn unnu klausturheit. Því er ekki langsótt að telja að sú, sem lítur á sig sem 
sérfræðing, sé eiðsvarin þeim málstað, sem starf hennar er helgað. Læknar sverja, sem 
kunnugt er, læknaeið kenndan við Hippókrates. 
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hópi að veitast geislahjúpur þeirrar helgi, sem einungis trúarleiðtogar gátu 
áður gert tilkall til.  

Ef við lítum á dulúð þekkingarinnar og göfgi fórnarinnar frá sjónarhorni 
skjólstæðingsins (þ.e. sjúklingsins, sóknarbarnsins, nemandans, blaða-
lesandans o.s.frv.) og þá snúast samskipti þeirra umfram allt um traust. 
Kohring og Mathes komast þannig að orði: „Þegar við treystum einhverjum 
einfaldast sýn okkar á framtíðina; sá sem treystir (skjólstæðingurinn) hagar 
sér eins og framtíðin geymi einungis afmarkaða kosti. Í slíku tilviki kemur 
traust í stað þekkingar“ (Kohring og Matthes, 2007, bls. 238 (í skjóli af 
Niklasi Luhmann)). Kohring og Matthes setja raunar einn skynsamlegan 
fyrirvara, sem er á þá leið að þegar ekkert sé í húfi reyni ekki á traust. 

Vaxandi rannsóknaviðfang 

Skilgreiningin á sérfræði og sérfræðingi hefur vafist fyrir félagsfræðingum 
(Banning, 1998/1999) en það hefur ekki hindrað þá í að gefa þessu fyrirbæri 
töluverðan gaum á seinni árum. Athygli fræðimanna birtist í skrifum um hin 
ólíkustu störf (Aldridge og Evetts, 2003; Boyer, 2006; Davis, 2001; Hafferty, 
2006a; Hafferty, 2006b; Macdonald, 1995; McDuff og Mueller, 2002; Reeves, 
2007; Royal College of Physicians, 2005; Ruler, 2005; Wagner, Hendrich, 
Moseley og Hudson, 2007); þar á meðal eru störf lækna, kennara, presta, 
almannatengla og blaðamanna, svo fá ein séu nefnd. Víða endurspeglast í 
greinum og skýrslum aðfinnslur höfunda um skort á sérfræðianda innan 
tiltekinna starfsgreina. Haft er eftir hinum gamalreynda breska fjölmiðla-
fræðingi Jeremy Tunstall að laust eftir miðja síðustu öld hafi stétt blaðamanna 
verið á góðri leið með að efla innri styrk og jafnvel snefil af félagslegri 
virðingu, en undir lok aldarinnar hafi þessi félagslega virðing verið að mestu 
úr sögunni (tilvitnað af Aldridge og Evetts, 2003, bls. 554). Sérfræði á meðal 
kennara er mjög umdeilt fyrirbæri og bitbein andstæðra hagsmuna (Reeves, 
2007). 

Skilgreining á sérfræði 

Í eftirfarandi skilgreiningu er stuðst við The Oxford English Dictionary (eins og 
hún er tilfærð í skýrslu bresku læknasamtakanna). Hún gefur allgóða hug-
mynd um skilning fræðimanna á hugtakinu: 
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Sérfræði er starfssvið, sem í grundvallaratriðum byggist á valdi yfir flóknu safni 
þekkingar og hæfni á tilteknu sviði vísinda eða fræða. Sérfræðingar gegna köllun 
og gangast þar með undir skuldbindingar, sem lúta að hæfni, heilindum, siðferði, 
fórnarlund og eflingu almannaheilla. Með þessum skuldbindingum er lagður 
grunnur að samfélagssáttmála milli sérfræðinganna og almennings, sem tryggir 
þeim sjálfstæði til starfa og sjálfdæmi um mál, sem lúta að greininni. Sérfræðingar 
eru ábyrgir gagnvart skjólstæðingum sínum og þjóðfélaginu í heild (Royal College 
of Physicians, 2005, bls. 13-14)2. 
 
Þessi skilgreining á sameiginlegt með flestum eða öllum öðrum 

skilgreiningum á sérfræði að þar er þekking nefnd fyrst til sögu, enda segir 
Macdonald réttilega að þekking sé sine qua non innri gerðar allrar sérfræði. 
Samkvæmt Larson köllum við þau starfssvið sérfræði þar sem söguleg þróun 
hefur leitt af sér föst tengsl milli tiltölulega hás menntunarstigs og 
eftirsóknarverðrar stöðu í hinu verkskipta þjóðfélagi (Larson, 1990, bls. 30). 
Öll sérfræðistörf eiga uppruna sinn á einhverju tilteknu sviði þekkingar, sem 
unnt er að greina frá almennri þekkingu í samfélaginu og iðkendur starfanna 
geta slegið eign sinni á. Sérfræðingar búa yfir háþróaðri, flókinni eða 
heimullegri þekkingu, svo vitnað sé til Macdonald (1995). Þessi höfuðáhersla 
á þekkingarþátt sérfræðistarfa er ríkjandi í allri áframhaldandi fræðilegri um-
fjöllun á þessu sviði (sjá t.d. Wagner o.fl., 2007). 

Hitt aðalatriði ofangreindrar skilgreiningar, köllunarþátturinn, gegnir 
umtalsverðu hlutverki í greiningunni, sem fylgir hér á eftir. 

Ekki leikur vafi á því að sjálfdæmið um málefni starfsins, sem getið er í 
skilgreiningunni, er ekki aðeins lykilatriði til skilnings á eðli sérfræðistarfa 
heldur telja flestir iðkendur starfanna það til mikilsverðra forréttinda. En 
slíkum forréttindum er í raun alls ekki úthlutað í þágu þeirra, sem njóta 
þeirra, heldur eru þau órjúfanlega bundin skuldbindingum þeim, sem fyrr er 
getið. Einn viðmælandi vinnuhóps bresku læknasamtakanna komst þannig að 
orði: „Sérfræðingar hafa einungis skyldur – þeir njóta engra forréttinda. 
Skyldur þeirra ná langt út yfir skyldur almennra borgara“ (Royal College of 
Physicians, 2005, bls. 16). Þótt líklega séu fæstir reiðubúnir að taka undir 

                                                 
2  Skilgreiningu OED má finna í skýrslu Royal College of Physicians (2005, bls. 13-14): An 

occupation whose core element is work based upon the mastery of a complex body of 
knowledge and skills. It is a vocation in which knowledge of some department of science 
or learning or the practice of an art founded upon it is used in the service of others. Its 
members profess a commitment to competence, integrity and morality, altruism, and the 
promotion of the public good within their domain. These commitments form the basis of 
a social contract between a profession and society, which in return grants the profession 
the right to autonomy in practice and the privilege of self-regulation. Professions and their 
members are accountable to those serviced and to society.” 
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þessi orð þá beina þau athyglinni að köllunarhlutverki sérfræðinga. En þau 
vekja ekki síður til umhugsunar um að staða sérfræðingsins í nútímaþjóð-
félagi felur í sér miklu flóknara net gagnkvæmra skuldbindinga og víxl-
verkandi ábyrgðar milli sérfræðinga af ólíku tagi en áður tíðkaðist. Vikið 
verður að því síðar í þessum kafla. 

Í nýlegum skrifum er bent á óleystan vanda í viðurkenndum skil-
greiningum á sérfræðihugtakinu. Þessi vandi felst í því að sérfræðingar eru 
núorðið í mjög ríkum mæli launaðir starfsmenn en ekki eigin herrar eins og 
algengara var áður (sjá t.d. McDuff og Mueller, 2002). Í þessu ljósi má líta á 
sérfræðinga sem tannhjól í flóknu gangvirki þar sem hver hluti er öðrum 
háður og verður að lúta kröfum umhverfisins að vissu marki til að árangur 
náist og markmið séu uppfyllt. Þessi þróun er vissulega ekki nýtilkomin en 
hins vegar er umdeilanlegt hversu miklar ályktanir ber að draga af henni. Hér 
verður gerð tilraun til að ræða álitamál um félagslega stöðu og framtíð 
sérfræðihópa með hliðsjón af tveim starfssviðum. Fyrst er örstutt athugun á 
prestsstarfinu, en presta ber hiklaust að telja hina upprunalegu sérfræðinga; í 
öðru lagi er fjallað um störf lækna, en þeir eru vafalítið óumdeildustu 
sérfræðingarnir. Loks er sjónum beint að blaða- og fréttamönnum, sem eru 
kveikjan að greiningu minni, og að mínu mati mjög verðugt og mikilvægt 
dæmi til að prófa félagsfræðilegar kenningar um sérfræðistörf. 

Hinir fyrstu sérfræðingar 

Á fyrri tímum og í frumstæðum þjóðfélögum, sem svo eru nefnd, er hlutverk 
prestsins miklu víðfeðmara en í iðnvæddum nútímasamfélögum. Ef litið er 
nógu langt aftur í aldir munum við komast að raun um að öll þekking var 
samofin trúarbrögðum; sérfræðingurinn var ævinlega trúarleiðtogi. Seiðgoð-
inn (shaman)3 var, eins og nafnið bendir til, trúarleiðtogi, pólitískur forystu-
maður og læknir hópsins. Þessi hlutverk rakna síðan upp í tímans rás og við 
fáum lokaðar stéttir presta og lækna (Parsons, 1968, Collins, 1990) og síðar 
fjölda annarra sérgreina. Til að varpa ljósi á þessa þróun tekur Andrew 
Abbott dæmi af Frakklandi fyrir byltinguna, sem hann segir hafa verið að 
sligast undir ofgnótt heilbrigðissérgreina: lyflæknum, skurðlæknum, lyfjafræð-
ingum og fleiri, en umfram allt, segir Abbott, létu kirkjunnar menn að sér 
kveða á þessu sviði, einkum sveitaprestarnir og reglusystur, sem mönnuðu 
sjúkrahúsin (Abbott, 1988; sjá einnig Macdonald, 1995). Á okkar dögum eru 

                                                 
3  Seiðgoði er ein af þremur þýðingum, sem ensk-íslensk orðabók gefur á shaman. 
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prestar í raun orðnir mjög aðþrengdir þar sem svo mjög hefur dregið úr 
mikilvægi þeirra í augum almennings, fyrst og fremst vegna þess að vett-
vangur þeirra hefur stöðugt skroppið saman jafnframt því að vaxandi ver-
aldarhyggja hefur grafið undan þessum sama vettvangi. Jafnvel þótt þessi 
breytta staða prestanna tengist nútímanum í ríkum mæli má rekja upphaf 
undanhalds þeirra allar götur aftur á miðaldir (sjá Þorbjörn Broddason, 
1994).  

Prestarnir urðu með öðrum orðum fyrir tvöföldum missi: Annars vegar 
þrengdist þekkingargrunnur þeirra smám saman eftir því sem aðrar sér-
greinar tóku yfir hvern þáttinn á fætur öðrum og hins vegar minnkaði gildi 
þeirrar þekkingar, sem eftir var, í daglegu lífi fólks. Kirkjusókn, sem áður var 
lífsnauðsyn, flokkast víða núorðið nánast til sérvisku. Hin flókna og 
heimullega þekking, sem öllu skipti í lífi, dauða og um alla eilífð, varð smám 
saman tilefni tortryggni, efasemda og höfnunar og jafnvel háðs og haturs. 
Afleiðingin af þessu er gjörbreytt og lakari félagsleg staða prestastéttarinnar, 
sem birtist m.a. í því hvernig þeir eru metnir til launa. Að sjálfsögðu hlýtur að 
gæta mikils munar milli landa en óneitanlega er forvitnilegt að sjá hvernig 
(sumir) prestar í einu landi virðast nánast knúnir til að þiggja ölmusu í formi 
beinna og óbeinna hlunninda: „Hlunnindi eru leið, sem söfnuðir velja til að 
„bæta upp“ hin lágu laun presta, sem fræg eru að endemum“ (McDuff og 
Mueller, 2002, bls. 474). 

Hinir endanlegu sérfræðingar? 

Félagsfræðingum, sem gefa sérfræðistörfum sérstakan gaum í rannsóknum 
sínum, verður tíðrætt um félagslega stöðu lækna. Þetta stafar umfram allt af 
því að ekkert starf stendur nær kjörmynd sérfræðingsins (í skilningi Webers) í 
hugum almennings í nútímaþjóðfélagi. Segja má að læknirinn sé hinn endan-
legi sérfræðingur á okkar dögum. Læknum sjálfum er þetta fullljóst (sjá t.d. 
skýrslu vinnuhóps Royal College of Physicians, 2005)4. Með þessi viður-
kenndu sannindi í huga getur það virst skjóta skökku við að sérfræðistaða 
lækna er í vaxandi mæli tekin gagnrýnistökum, ekki síst í þeirra eigin 

                                                 
4  Þannig kynnir t.d. einn læknir félagsfræðilegar rannsóknir á sérfræði: “Sociological writings 

have an extensive theoretical and analytical tradition extending into the late 1800s. 
Although this literature covers a number of occupational groups, allopathic medicine is 
considered the prototype profession by sociologists and functions as a conceptual and 
analytical benchmark from which other occupations are asessed.” (Hafferty, 2006b, bls. 
193). 
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herbúðum. Í skýrslu vinnuhóps bresku læknasamtakanna segir t.d.: „þar til 
nýlega var hlutverk læknisins…og skyldur þær, sem fylgja sérfræðingsstöðu, 
ljósar og óumdeildar. Því er ekki lengur að heilsa.“ (Royal College of 
Physicians, 2005, bls. v). 

Á okkar dögum eru sérfræðistörf oftar en ekki innt af hendi innan viða-
mikilla kerfa og fela í sér flóknar gagnkvæmar skuldbindingar starfsmanna og 
stuðningurinn við skjólstæðingana er á ábyrgð heildarinnar: „Samábyrgð 
læknisins með framkvæmdastjórum og öðru starfsliði er vanmetinn þáttur 
nútímalæknisstarfa“ (Royal College of Physicians, 2005, bls. xii). Áherslan 
færist af einstaklingnum, sem gegnir læknisstarfinu, og yfir á kerfið. Svo mjög 
hefur dregið úr sérstöðu læknishlutverksins, segja Katz, Kessler, O’Connell 
og Levine (2007), að því er jafnvel haldið fram að heilbrigðiskerfið ætti að 
taka til eftirbreytni það fyrirkomulag, sem tíðkast í almennu farþegaflugi þar 
sem fólk stígur um borð í vélina fullt trúnaðartrausts án þess að vita eða kæra 
sig um að vita einhver deili á flugstjóranum(equivalent actor).  

Í þessum anda hafnar vinnuhópur bresku læknasamtakanna hugmyndum 
um sjálfstæði, forréttindi og sjálfdæmi en heldur í hugmyndir um þekkingu, 
hæfni vísindahyggju, þjálfun, þjónustu, helgun og heilindi. Rök vinnuhópsins 
fyrir þessari furðudjarflegu tillögu eru m.a. á þessa leið: „Þrátt fyrir að fjöldi 
lækna líti á sjálfdæmi (self-regulation) sem skynsamlega og hentuga leið til að 
stýra sérfræðisviðinu þá hefur það enga merkingu fyrir þau grundvallargildi 
og -atferli, sem sérfræðistörf byggjast á“ (Royal College of Physicians, 2005, 
bls. 16-18). 

Vera má að málsvarar þeirrar endurskoðunarstefnu, sem birtist í þessari 
afstöðu hafi í huga þær niðurstöður úr könnunum að sterk andstaða sé 
meðal læknanema við hugmyndina um að þeir „beygi hagsmuni sína undir 
hagsmuni annarra.“5 Læknanemar vilja láta gott af sér leiða, en það á ekki að 
kosta að þeir finni sig þvingaða til að lúta þörfum annarra (sjá Hafferty, 
2006b, bls. 198). Um þessa hlið læknisstarfsins hefur títtnefndur vinnuhópur 
bresku læknasamtakanna þetta að segja: „Við viljum fóstra, en ekki tortíma, 
anda ástríðu og siðferðilegrar helgunar meðal þeirra, sem hafa valið 
læknislistina fyrir starfsvettvang.“ Royal College of Physicians, 2005, bls. 18)6. 
Þessi hugsunarháttur endurómar víða í skrifum um þessi mál; til dæmis segir 

                                                 
5  Hér er vísað til grundvallarheilræðis, sem haldið er á lofti í umræðu meðal lækna um 

inntak sérfræðistöðu þeirra, og vísar það til samskipta lækna við sjúklinga sína (sjá Swick, 
2000 og Swick, 2006). Á ensku hljóðar það þannig: "Physicians subordinate their own 
interests to the interests of others." 

6  Á enskunni hljómar þetta þannig: “[a] sense of passion and ethical commitment about a 
career in medicine is an attitude we want to foster, not destroy.” 
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í ritstjórnargrein virts læknatímarits: „Læknislistin myndar siðferðilegt 
samfélag, iðkun hennar er siðferðilegt viðfangsefni og sérfræðistarfið felur í 
sér siðferðilega helgun“ (Hafferty, 2006b, bls. 198). 

Í skrifum um læknislistina kveður stundum við tón, sem nálgast að vera 
trúarlegur. Wagner o.fl. segja frá könnun á merkingu sérfræðinnar í augum 
læknanema, aðstoðarlækna, yfirlækna og sjúklinga: Eftir því sem ofar dró í 
goggunarröð þekkingar og reynslu gætti ríkari áherslu á hina andlegu og 
lotningarfullu hlið læknislistarinnar (Wagner o.fl., 2007). Líkt og Hafferty þá 
finna þessir fræðimenn skýran kynslóðamun í afstöðu sérfræðinga. 

Fari svo að sýn vinnuhóps bresku læknasamtakanna á hlutverk og stöðu 
sérfræðinga hljóti almennan stuðning og sjálfdæmisþættinum verði vikið úr 
skilgreiningunni gæti farið svo að sérfræðieinkenni læknislistarinnar breyttust 
í tálsýn og hún endaði sem sögulegar minjar um 20. öldina (Hafferty, 2006b: 
201)7. 

Sérfræðingar í óvissri stöðu 

Blaða- og fréttamenn standa daglega frammi fyrir erfiðum ákvörðunum og 
ögrandi álitamálum, sem mörg þola enga bið. Sum þeirra eru einskorðuð við 
þessa starfsgrein, en en önnur eru sambærileg við þau, sem prestar og læknar 
glíma við. Sérstaða blaða- og fréttamanna í þessum hópi er sú að í sögulegu 
ljósi er krafa þeirra um sérfræðiviðurkenningu veikust. Við sjáum hvernig 
prestar bregðast við sífellt þrengri stöðu sinni með því að leitast við að verja 
það litla, sem eftir er af veldi sínu, fyrst og fremst á þann hátt að láta sem 
minnst fyrir sér fara8. Læknar hafa farið öðru vísi að í varnarbaráttu sinni; 
þeir leitast við að laga sig að nýjum aðstæðum en skýra um leið grund-
vallargildi. Hugmynd vinnuhóps bresku læknasamtakanna um afsal sjálf-
dæmis bendir þó til þess að þeir eigi hugsanlega eftir að feta svipaða slóð og 
prestarnir. Blaða- og fréttamenn njóta víða hylli á okkar dögum og svo mætti 

                                                 
7  “Medicine needs to establish professionalism as a way of organizing work so it can deliver 

a better quality of healthcare than its two ‘competitors.’ If it is unwilling or unable to [do] 
so, then medicine needs to step aside and allow the chimera of professionalism to slide off 
into the historical backwaters of the 20th century.” 

8  Þegar þessar línur eru skrifaðar á haustdögum 2007 hafa málefni kirkju og kristni raunar 
verið meira til umræðu á Íslandi en oft endranær. Afstaða kirkjunnar til samkynhneigðar, 
annars vegar eins og hún birtist í hinni nýju þýðingu biblíunnar og hins vegar í ályktunum 
um vígsluform, varpar skýru ljósi á undanhaldið, sem enn er þó reynt að hafa skipulegt. 
Öldur rísa hátt í þessum skoðana- og tilfinningastormi án þess þó að ná nokkru sinni upp 
fyrir brún vatnsglassins. 
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virðast sem leiðin væri þeim greið inn í hóp hinna útvöldu, sérfræðinganna. 
Kohring og Mathes komast þannig að orði: „Ef ekki væri fyrir atbeina 
fréttamiðlanna væri almenningi um megn að lifa daglegu lífi í nútíma-
þjóðfélagi“ (2007, bls. 239). Eins og þegar er komið fram hef ég í fyrri 
skrifum um þetta efni komist að þeirri niðurstöðu að réttmætt sé að telja 
blaða- og fréttamenn til sérfræðinga og þeir séu samkvæmt því heilög stétt 
(Þorbjörn Broddason, 1994; Þorbjörn Broddason, 1999). Rökin fyrir þessari 
niðurstöðu liggja fyrir og verða því ekki endurtekin hér; í stað þess mun ég 
leitast við að kanna hvort ytri áhrifaþættir, ásamt breytingum í innra skipulagi 
og tengslum í blaða- og fréttamennsku hafi styrkt undirstöður sérfræði-
stöðunnar eða hugsanlega grafið undan þeim. Getur hugsast að sérfræði-
stöðu blaða- og fréttamanna fari nú hnignandi, jafnvel áður en hún hefur náð 
að festa sig í sessi? 

Með tikomu Internetsins og örum vexti þess hafa forsendur hinna 
fróðleiksfúsu til sjálfstæðrar upplýsingaöflunar tekið slíkum stakkaskiptum að 
orðið bylting nær skammt til að lýsa þeim og fær frekar hversdagslegan hljóm 
í því samhengi. Auk heldur er Internetið þeirrar stórkostlegu náttúru að 
jafnauðvelt er að nota það til að miðla boðskap eins og að afla hans. Allir 
hefðbundnir miðlar eru gagnvirkir í einhverjum mæli, en boðskiptamátturinn, 
sem Internetið færir hverjum einasta notanda sínum, er gersamlega ósam-
bærilegur við allt, sem áður þekktist í þeim efnum. Fljótt á litið mætti jafnvel 
ætla að við gætum öll gerst okkar eigin fréttamenn á Internetinu. Við nánari 
athugun reynist þessi hugmynd þó haldlítil, einfaldlega vegna þess að lunginn 
úr allri nothæfri upplýsingu um atburði líðandi stundar, sem við finnum á 
Internetinu, er fengin frá starfandi blaða- og fréttamönnum. Neil Henry, sem 
hefur skrifað áhyggjuþrungnar greinar um uppsagnir blaðamanna, segir: 
„Ekkert verður eftir á YouTube, í bloggheimum eða á Netinu, sem getur 
raunverulega komið í stað afurða þessara sérfræðinga“ (Henry, 2007). Hann 
óttast að listinni að flytja sannar fréttir með sjálfstæðum hætti verði útrýmt 
og afleiðingarnar af því verði sundrað samfélag og óupplýstur almenningur, 
sem aftur skapi auðveld fórnarlömb einhliða upplýsinga, áróðurs og 
blekkinga (Henry, 2007). 

Annað, en þó náskylt, umhugsunarefni er sívaxandi samþjöppun 
eignarhalds á fjölmiðlum um allan heim, rekin áfram af „öfgakenndri sam-
keppni, leitinni að samlegðaráhrifum og auknum gróða“ (McQuail, 2005, bls. 
232). Skyndilegar breytingar á eignarhaldi á vinnustaðnum geta komið bæði 
ritstjórum og blaðamönnum úr jafnvægi og haft slæm áhrif á starfsmetnað. Í 
grein þar sem m.a. er vísað til orða gamalreynds ritstjóra bandaríska stór-
blaðsins Los Angeles Times segir Russell Baker (sem sjálfur var dálkahöfundur 
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á New York Times) nýja tegund blaðaeigenda ekki alltaf vera með á nótunum 
þegar ritstjórar og blaðamenn vilja ræða við þá um hefðbundin gildi 
blaðamennskunnar, svo sem þjónustu við almenning og framreiðslu 
nauðsynlegra upplýsinga til eflingar lýðræðinu. Hinir nýju eigendur hafa aðra 
forgangsröð og eru „stundum innilega gáttaðir þegar þeir rekast á fólk í 
starfshópnum, sem lítur ekki á skyldurnar við hluthafana sem æðri öllum 
öðrum skyldum“ (Baker, 2007). Þessi varnaðarorð fá aukinn þunga við það 
að þau birtust í sömu vikunni og Rupert Murdoch náði því langþráða marki 
sínu að eignast bandaríska dagblaðið Wall Street Journal. Baker bætir í gagnrýni 
sína á bandaríska blaðamennsku með því að vísa í orð Neils Henrys, sem fyrr 
er nefndur: í augum hins almenna borgara er dæmigerður blaða- og 
fréttamaður ofurlaunaður, yfirborðslegur og þrætugjarn kjaftaskur, sem hefur 
afþreyingu að markmiði en ekki leit og framreiðslu upplýsandi frétta (Baker, 
2007). Vissulega er huglægur blær á þessum athugasemdum, en höfundar 
þeirra eru þrautreyndir og alvarlega hugsandi kunnáttumenn. Sú ásökun að 
blaða- og fréttamenn sinni í vaxandi mæli afþreyingu í stað fréttaflutnings er 
studd af Deuze (2005), sem rannsakaði starfsumhverfi og viðhorf meðal 
ritstjóra og blaðamanna á hollenskum götublöðum. Viðmælendur hans bentu 
honum á þeir sætu ekki lengur einir að því, sem löngum var sérsvið þeirra, 
þ.e. lífsstíl, stjörnum, kóngafólki og kynlífi. Þátttakendur í könnuninni voru 
sammála um að mörkin milli slúðurblaðamennsku og annarra tegunda blaða-
mennsku yrðu sífellt óljósari (Deuze, 2005) og einn viðmælenda gekk svo 
langt að segja að virðulegu fjölmiðlarnir væru hreinlega að yfirtaka slúðrið. 
Þessa umhugsunarverðu þróun á slóðum, sem hafa fóstrað metnaðarfulla og 
sjálfstæða blaðamennsku frá því snemma á 17. öld (sjá Þorbjörn Broddason, 
2005) má svo bera saman við stöðu mála í Rússlandi, en þar er ekki rík hefð 
fyrir sjálfstæðri fréttamennsku svo sem kunnugt er. Svetlana Pasti (2005) 
komst að þeirri niðurstöðu að á síðustu arum síðustu aldar hefði ekki gætt 
mikilla áhrifa frá vestrænum blaðamennskuhugmyndum um hollustu við 
almenning meðal rússneskra blaðamanna. Þeir setja, samkvæmt hennar 
niðurstöðum, skyldurnar við eigendur fjölmiðlanna ofar öðrum skyldum. 
Hún segir umbúðalaust að lygar séu taldar sjálfsagðar enda sé litið á frétta-
mennsku sem skapandi iðju (Pasti, 2005, bls. 106)9. Einhverjum kynni að 
þykja Pasti einum of bláeyg í mati sínu á vestrænni blaðamennsku og í þessu 
sambandi er við hæfi að rifja upp margstaðfesta niðurstöðu fjölmiðla-
fræðinga undanfarinna áratuga: Valdhafarnir í þjóðfélaginu eru ein mikil-
vægasta fréttauppsprettan og af því leiðir að fréttaflutningur hefur til-

                                                 
9  “[l]ying is a tool of the trade, justified by the creative nature of journalism.” (bls. 106) 
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hneigingu til að styðja ástand mála eins og það er á hverjum tíma (status quo). 
Þetta felur ekki í sér að fréttamenn vinni markvisst að því að styðja ríkjandi 
stjórnmála- og efnahagskerfi í störfum sínum, heldur eru fréttaupp-
spretturnar og hinar kerfishliðhollu fréttir innbyggðar í starfsvitund þeirra. 
Með því að beina sjónum sínum að frávikunum, hinu undarlega og óvenju-
lega, veita fréttamenn ríkjandi samfélagsgildum sjálfkrafa stuðning. Dulin 
gildi leynast í fréttunum, ekki síður en ævintýrunum og þjóðsögunum (sjá 
Soloski, 1989, bls. 215). 

Lokaorð 

Ofangreint gæti bent til þess að sérfræðiviðhorf væru á undanhaldi á meðal 
blaða- og fréttamanna. Í ljósi þess gæti virst erfitt að halda til streitu fyrr-
talinni tilgátu minni um að helgi hvíli yfir störfum blaða- og fréttamanna. 
Eigi að síður skal þess freistað. 

Á hverju ári hrannast upp dæmi um blaða- og fréttamenn, sem hætta 
heilsu sinni, frelsi og jafnvel lífi í þágu góðrar blaðamennsku. Þetta fólk er 
ekki rekið áfram af voninni um há laun, frægð, metorð eða þægilega tilveru 
að öðru leyti. Að einhverju leyti stjórnast það af ævintýraþrá, en umfram allt 
er köllun þess sannleiksást, réttlætiskennd og trúin á mikilvægi upplýstrar 
umræðu. Án þessara karla og kvenna væri þungt undir fæti, svo ekki sé fastar 
að orði kveðið, fyrir lýðræði á okkar dögum. Samkvæmt gögnum samtakanna 
Blaðamenn án landamæra (Sjá Reporters Without Borders) lágu 79 blaða- og 
fréttamenn og 11 aðstoðarmenn þeirra í valnum þegar tæpir 10 mánuðir voru 
liðnir af árinu 2007. Lætur nærri að það séu tveir í hverri viku til jafnaðar. 
Vitað var um 130 blaða- og fréttamenn, sem sátu í fangelsi vegna starfa sinna 
í október 2007. Þegar mikið er í húfi setjum við traust okkar á þessa 
píslarvotta okkar daga. Þeir og fjöldi félaga þeirra, sem ekki hafa goldið 
jafnhátt gjald fyrir köllun sína, gefa tilefni til að ætla að mikilvægi blaða- og 
fréttamanna muni vaxa en ekki minnka á 21. öld. 
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Níu spurningar um fötlun og 
fjöldamenningu 

Ármann Jakobsson 
Hanna Björg Sigurjónsdóttir 

 
Staðalmyndir eru eldforn hefð og eru enda nánast óhjákvæmilegar í bók-
menntum og listum og raunar flestallri mannlegri hugsun. Að sumu leyti eru 
þær rökrétt afleiðing af hliðstæðuhugsun sem mannveran notar til að skilja 
heiminn. Maðurinn sér einn eða tvo gamla stafkarla og síðan tvinnast elli og 
göngustafir saman í huga hans uns stafurinn er orðinn tákn ellinnar. Því þarf 
ekki að koma á óvart að staðalmyndir skjóti upp kolli þegar fötlun er lýst í 
kvikmyndum, sjónvarpi eða annarstaðar í fjöldamenningunni, þó ekki væri 
nema vegna þess að þar er stundum valin fljótlegasta og hugsunarlausasta 
leiðin til að lýsa veruleikanum. En líka vegna þess hlutverks fatlaðs fólks að 
vera frávik frá ímynduðu normi. 

Það hlýtur því að vera skylda þeirra sem vilja fá fólk til að hugsa að 
afhjúpa staðalmyndirnar, hafa orð á þeim og ræða inntak þeirra. Ekki leiðir 
slík viðleitni til þess að staðalmyndir hverfi en ef til vill dýpkar skilningur 
samfélagsins á þeim. Fjöldamenning getur verið afar mikilvæg heimild um 
viðhorf til fatlaðs fólks á hverjum tíma sem annars hefði glatast. Neikvæð 
viðhorf til fatlaðra einstaklinga grundvallast vitaskuld á aldagömlum grunni 
sem kemur fram í menningu, orðræðu og listum, einkum ómeðvitað. Undan-
farin 30 ár hafa fræðimenn skoðað hvaða neikvæðu staðalmyndir af fötluðu 
fólki birtast í fjöldamenningu (Nelson, 2003; Mitchell og Snyder, 2001). Fram 
hefur komið að fötlun er mjög oft tengd við afbrigðileika og illmennsku og 
með slíku myndmáli eru fordómar, fáfræði og ótti almennings notuð til að 
fanga athygli áhorfenda og framkalla ákveðnar tilfinningar og viðbrögð, 
sérstaklega, ótta, vorkunn og aðdáun (Barnes og Mercher, 2001; Hayes og 
Black, 2003; Nelson, 2003; Mitchell og Snyder, 2001; Shakespeare, 1999). 
Ímyndir af fötluðu fólki í fjöldamenningu hafa þannig snúist meira um 
tilfinningar og viðbrögð ófatlaðra en fötlunina sjálfa (Morris, 1991). Þessar 
ímyndir eiga það sameiginlegt að gera út á djúpstæðan ótta fólks við það 
afbrigðilega, framandgera fötlun og varpa ljósi á manngæsku ófatlaðra 
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(Nelson, 2003). Um leið skapast ákveðin hætta á að staðalmyndirnar haldi 
ekki aðeins við fordómunum sem þær grundvallast á heldur styrki einnig og 
næri þá. Þannig hefur Jenny Morris (1991) varað við því að því meira sem 
fötlun er notuð til að holdgera illsku eða til að skapa ónotatilfinningu, því 
meira eru menningarlegar staðalmyndir staðfestar. 

Staðalmyndir fötlunar í kvikmyndum og fjöldamenningu almennt eru 
raunar margbrotnari en svo að hægt sé að gera þeim skil í stuttri grein. 
Ætlunin hér er því að hefja umræðu um málið hér á Íslandi með því að varpa 
fram nokkrum spurningum um hvernig fötlun birtist í fjöldamenningunni og 
ræða þær lauslega. Umfjöllunin verður ekki ítarleg enda ákveðin hætta í því 
fólgin að svara spurningum of snemma. Stundum er betra að varpa þeim 
fram og leyfa þeim að liggja í loftinu, áður en svara er leitað. Það er aðferðin 
sem við beitum hér. 

Rétt er þó að vekja athygli á að spurningarnar eru líka hálfgerðar tilgátur 
enda ekki verið að hefja leikinn hér á núlli, staðalmyndirnar hafa flestar verið 
ræddar og greindar alþjóðlega þó að hér á landi sé umræðan tiltölulega ný. 
Bent hefur verið á tilteknar staðalmyndir fötlunar í fjöldamenningunni og að 
þeim beinum við vitaskuld sjónum okkar. Þar með er ekki sagt að þær séu 
allar jafn sterkar og einnig kann að vera að fjöldamenningin komi á óvart og 
sé fjölbreyttari en virst gæti við fyrstu sýn. Þá er rétt að geta þess að það er 
aldrei hægt að forðast allar klisjur. Þær eru alltaf einhvers konar úttekt á 
raunveruleikanum og þar af leiðandi verður vart hjá þeim komist. Aðalatriðið 
er að fengist sé við þær á meðvitaðan hátt, með opin augun.  

Við hefjum leikinn á almennum spurningum en fikrum okkur síðan að 
aðeins óvæntari hliðum málsins: 

Fyrsta spurning: Hvernig er fötlun skilgreind í 
fjöldamenningunni? Er ævinlega litið á hana sem skort eða 

skerðingu?  

Í fjöldamenningu er langalgengast að fötlun sé skilgreind út frá læknis-
fræðilegu sjónarhorni en samkvæmt því er fötlun galli og frávik frá því eðli-
lega. Þetta er þvert á fræðilegar hugmyndir í nútímanum sem hafna skilningi 
á fötlun sem einskorðast við líkamlegan skort einstaklingsins en leggja 
áherslu á að umhverfið og félagslegir þættir hafi ekki síður áhrif á lífsað-
stæður og möguleika fatlaðs fólks. Hin félagslegu sjónarhorn á fötlun færa 
þannig athyglina frá einstaklingnum og skerðingunni sem hann býr við yfir á 
þær hindranir sem er að finna í samfélaginu. Samkvæmt því er það ekki 
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skerðingin sjálf sem fatlar fólk heldur félagslegt, efnahagslegt og menningar-
legt umhverfi svo og samfélagsleg viðhorf til fötlunar (Rannveig Trausta-
dóttir, 2003; 2006). Afar sjaldgæft er að svo djúpur skilningur á fötlun birtist í 
fjöldamenningunni heldur er þar iðulega gert mikið úr skortinum sem 
fötluninni fylgir, þó að mismikið sé gert úr hinum félagslegu þáttum. 

Sá sem er fatlaður skortir eitthvað sem aðrir hafa, t.d. sjón, heyrn, 
hreyfigetu eða útlimi. Fötlun er þannig skortur og í fjöldamenningu er 
vitaskuld einkum gert út á sýnilega fötlun. Fötlun reynist svo auðvitað mun 
dramatískari (og þar með betra söguefni við fyrstu sýn) eftir því sem hún háir 
einstaklingnum meira. Það er ekki heldur hægt að neita því að fötlun getur 
verið hamlandi. En samt getur verið varhugavert að festast í þeirri hugsun. 
Fötlun er óneitanlega eins konar skortur en ekki aðeins það. Og það er 
hættulegt að gera sífellt ráð fyrir að allir séu fullkomnir – nema hinn fatlaði. Í 
raun lifir enginn maður fullkomnu lífi og alla vantar eitthvað sem þeir þyrftu.  

Margir Íslendingar sem fæddir eru á sjöunda og áttunda áratugnum 
kynntust blindu í hinum vinsæla sjónvarpsþætti Húsinu á sléttunni. Þar fékk 
elsta Ingallsdóttirin María skarlatssótt og missti smám saman sjónina. 
Þátturinn einkenndist af tilfinningasemi sem margir Íslendingar áttu erfitt 
með að ná sambandi við enda var hann stundum kallaður „grenjað á 
gresjunni“. Og mörg tár féllu í tengslum við blindu Maríu, einkum þegar hún 
var yfirvofandi og fyrst eftir að hún hætti að sjá. 

En Húsinu á sléttunni var þó ekki alls varnað. Eftir því sem María lærði að 
lifa með blindunni og umhverfið kom betur til móts við þarfir hennar hætti 
fötlunin að vera yfirþyrmandi og gera líf hennar að svartnætti. Ekki var gert 
lítið úr fötluninni en María varð ekki einungis „blinda stúlkan“ heldur ein af 
systrunum; vissulega blind en blindan var ekki eina persónueinkenni hennar.  

Það eru líka til óalvarlegri úttektir á hamlandi fötlun sem þó geta opnað 
nýja sýn. Í kvikmyndinni The Kiss of Death (1995) á aðalpersónan í höggi við 
illskeyttan mafíósa, leikinn af Nicolas Cage. Sá er að flestu leyti dæmigerður 
fyrir glæpahunda níunda áratugar 20. aldarinnar nema hvað hann er með 
astma og fær sér reglulega púst úr staut af því tagi sem astmasjúklingar 
gjörþekkja. Í lok myndarinnar verður svo eltingarleikur þar sem astminn 
reynist vera alvarleg fötlun, mafíósinn mæðist auðveldlega og verður að 
lokum ófær um myrkraverk sín. Hér er á sinn hátt klisjukennd lýsing á fötlun 
sem skorti eða ágalla — sem hjálpar hetjunni að vinna sigur á illmenninu — 
en um leið nokkuð sposk þar sem astmi er yfirleitt ekki skilgreindur sem 
fötlun á sama hátt og blinda eða skert hreyfigeta. Þá eiga menn heldur von á 
að fatlað fólk sé „minnimáttar“ í afþreyingarmenningunni en ekki kraftalegir 
og valdamiklir mafíósar. 
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Vitaskuld er fötlun ekki jafn söguleg ef hún hamlar einstaklingnum lítið 
en samt þarf fatlað fólk á því að halda að fötlun sé ekki ævinlega sýnd sem 
eitthvað sem eyðileggur líf þeirra sem eru fatlaðir. Með vaxandi upplýsingu 
má búast við æ fleiri dæmum um að svo sé ekki og bent verður á þau síðar í 
þessari grein. 

Önnur spurning: Eru menn flokkaðir í tvennt? Skiptist 
heimurinn í fatlaða og ófatlaða? 

Í daglegri umræðu er það vitaskuld gert, aðeins sú venja að nota orðið 
„fatlaður“ yfir fjölbreyttan hóp sjónskertra, heyrnarlausra, hreyfihamlaðra og 
einhverfra einstaklinga gefur til kynna að allir sem hafa einhverja fötlun séu 
eins en hið rétta er vitaskuld að allir ófatlaðir einstaklingar eru nokkurn 
veginn eins, miðað við fjölbreytnina hjá þeim sem hafa einhverja svokallaða 
fötlun. 

Þessi flokkun endurspeglast í fjöldamenningu en margoft hefur verið bent 
á dæmi þess að þar skiptist heimurinn í fatlaða og ófatlaða á þann hátt að 
þeir sem eru fatlaðir eru framandgerðir og sýndir sem allt það sem við viljum 
ekki vera (sjá m.a. Shakespeare, 1999). Staðalmyndirnar gætu virst fjölbreyttar 
við fyrstu sýn þar sem þær ýmist gera fatlað fólk háð öðrum og í þörf fyrir 
umönnun eða fulltrúa eða holdgervingu illskunnar (Finkelstein, 1987). Þá er 
fatlað fólk stundum sýnt sem hetjur eða með yfirnáttúrlega hæfileika (Covey, 
1998; Nelson, 2003). En hvort sem staðalmyndirnar eru jákvæðar eða 
neikvæðar þá reynast þær þegar betur er gáð mjög oft gera út á óttann við 
fötlun og stuðla enn frekar að aðgreiningu fatlaðra og ófatlaðra – skipting-
unni í Okkur og Hina. 

Oft koma einfaldanir af þessu tagi fram í myndmáli. Í hrollvekjum er 
óttinn við fötlun nýttur rækilega og þá er tilvísunin í fötlun yfirleitt táknræn 
eðlis, þar sem andstæðingarnir eru hópar af afskræmdum mannverum sem 
skírskota til verulega fatlaðs fólks sem getur vakið ótta, t.d. fólk sem hefur 
fengið brunasár (gott dæmi er óvætturinn Freddy Kruger úr myndunum um 
Martraðir við Álmstræti (sú fyrsta kom árið 1984) en hann varð vondur í kjölfar 
þess að fatlast), hefur misst útlimi eða er geðveikt og órólegt.  

Til eru hrollvekjur eins og 28 dögum seinna (2002) þar sem hluti mannkyns 
hefur tryllst og afskræmst og er sá tröllskapur smitandi þannig að þeir 
ósmituðu eiga þá eina leið að ganga frá þeim smituðu dauðum ella smitast 
sjálfir. Hér er greinilega um að ræða flokkun í Okkur og Hina en tengslin við 
fötlun eru fremur táknleg en á yfirborðinu. Sama gildir um orkana í Hringa-
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dróttinssögu (2001-2003) sem eru afskræmdar mannverur sem má stúta 
miskunnarlaust vegna þess að þeir teljast ekki mennskir.  

Þriðja spurning: Er fatlað fólk með einhverjum hætti nær 
dýraríkinu en ófatlað? 

Ein elsta og lífseigasta staðalmyndin um fatlað fólk er að það sé ekki að fullu 
mennskt og því nær dýrum en mönnum. Í Daníelsbók Biblíunnar varð 
Nebúkadnesar Babilóníukonungur geðveikur og þá varð hegðun hans dýrs-
leg, líkami hans loðinn og á hann uxu klær. Úr þessu gerðu listamenn eins og 
William Blake sér mat á 18. öld. Dæmið úr 28 dögum seinna hér að ofan bendir 
til að þessi staðalmynd sé enn í fullu gildi og þau eru fleiri. 

Í kvikmyndinni Dick Tracy (1990) (eins og samnefndum teiknisögum) eru 
flestir andstæðingarnir á einhvern hátt fatlaðir. Þar leikur Al Pacino illmenni 
með kryppu og Dustin Hoffman illmenni með talgalla en tungumálið hefur 
löngum verið talið skilja menn frá dýrum (Covey, 1998). Flestir and-
stæðingarnir voru þó afskræmdir í útliti sem afleiðing furðulegra slysa sem 
tengdust illverkum þeirra. Þeir eru líka iðulega nefndir eftir fötlun sinni og 
heita „Sveskjufés“ eða eitthvað slíkt. Óhætt er að líta svo á að þessir 
afskræmdu óvinir hafa misst einhvern hluta mennsku sinnar og þar með eru 
þeir þá nær dýraríkinu þó að þeir minni ekki beinlínis á tiltekin dýr.  

Þá er sú goðsögn lífseig að fötlun geti beinlínis fært menn nær dýraríkinu, 
með eflingu alls konar ónýttra skilningarvita (Bolt, 2006). Einna sterkust er 
sú goðsögn að við að missa sjón eflist önnur skilningarvit, svo sem heyrn, 
lyktarskin, innsæi og snertinæmi. Blindir einstaklingar verði þannig ofur-
mannlegir og nái að þekkja fólk í sundur á lyktinni jafn auðveldlega og 
hundar. Þannig hefur i fjöldamenningu verið dregin upp mynd af blindu fólki 
með þefskyn hunda, ratvísi rotta og heyrn leðurblaka (Bolt, 2006). Myndin 
Ilmur af konu (1992) þar sem Al Pacino lék blindan mann er gott dæmi um 
þetta. Þar bætti hann fyrir sjónleysið með þefskyninu og gat þefað uppi ungar 
og fallegar konur með því að hnusa eins og hundur út í loftið.  
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Fjórða spurning: Hversu sýnileg er fötlun í 
fjöldamenningunni? Er hún ævinlega aðalatriðið í hlutverki 

fatlaðs fólks?  

Þar sem fjöldamenningin snýst gjarnan um einfaldar lausnir er hætt við að 
hún sýni fötlun þannig að hún skilgreini einstaklinginn fullkomlega. 
Algengast er að fjöldamenning útiloki fatlað fólk frá vel metnum hlutverkum 
og sýni fötlunina bæði sem aðalauðkenni þess og meginhlutverk. Dæmin eru 
mýmörg og þarf ekki að leita lengra en að Krók kapteini (captain Hook) úr 
Pétri Pan sem hefur beinlínis hlotið nafn af fötlun sinni. 

Dæmi eru þó um að fötlun komi fyrir sem hálfgert aukaatriði, eins og í 
kvikmyndinni Fjögur brúðkaup og jarðarför (1994) þar sem ein aðalpersónan er 
heyrnarlaus og er það vissulega notað í kvikmyndinni, í gamansömum 
tilgangi (þar sem sumir skilja táknmál en aðrir ekki). Sú persóna er hins vegar 
myndarlegur ungur maður og þykir álitlegur kostur í kvikmynd þar sem 
hjónaband er leiðarstefið, raunar svo að kona sem fær augastað á honum 
leggur á sig að læra táknmál (illa vitaskuld, enda er það mun betra efni í 
brandara). Þar er heyrnarleysið ekki hunsað en vefst ekki fyrir persónunni. 
Aðrar persónur myndarinnar eru ófatlaðar en verulega hamlaðar af 
hversdagslegum göllum sem ekki eru skilgreindar sem fötlun, eins og klaufa-
skap, óstundvísi eða uppburðarleysi. Það er tiltölulega nýtt að fötluð persóna 
sé viðfang girndar. Í sígildum sögum 19. aldar var það öfugt. Óperu-
draugurinn og hringjarinn í Frúarkirkju voru brjóstumkennanlegir en aldrei 
kom til greina að þeir gætu hlotið stúlkuna sem þeir girntust. Sama gildir 
reyndar um margar nýrri myndir og má þar nefna Jan hinn lamaða í Breaking 
the Waves (1996) sem missir konu sína í raun vegna fötlunar sinnar. 

Fimmta spurning: Hvernig er samband fötlunar og valds? Er 
fatlað fólk ævinlega í stöðu hins hjálparlausa?  

Heil tegund af hrollvekjum snýst um valdaleysi fatlaðs fólks sem getur ýmist 
ekki séð ógnina sem að því steðjar, ekki kallað á hjálp eða hlaupið burt. 
Kvikmyndin Hringstiginn (1945) er vel þekkt en þar er það mállausri konu 
sem er ógnað. Öllu nýrri er kvikmyndin Depla (1994) þar sem blind stúlka fær 
sjónina og verður síðan vitni að glæp en þar sem hún er ekki orðin vön nýju 
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augunum getur hún ekki verið alveg viss um hvað hún sá. Í báðum tilvikum 
eru einnig á ferð raðmorðingjar sem leggjast sérstaklega á fatlað fólk. Sú er 
ekki raunin í kvikmyndinni Rauða drekanum (2002) en þó er þar gert út á 
varnarleysi blindrar stúlku til að skapa óhugnað og spennu. 

Drifkraftur þessarar spennumyndategundar er óttinn við að geta enga 
björg sér veitt og er sá ótti greinilega tengdur við fötlun en allra best er 
auðvitað að fórnarlambið sé kona og þá oftast ung.  

Sjötta spurning: Hvaðan koma fötluðu illmennin? Hvert er 
samband fötlunar og ótta?  

Ilmennska og líkamleg fötlun hafa löngum verið tengd í fjöldamenningu og 
fötluð illmenni eru mýmörg í afþreyingarmyndum (Ármann Jakobsson, 
2007). Í nýjustu myndinni um James Bond (Casino Royale, 2006) fer blóð 
skyndilega að leika úr auga illmennisins, Le Chiffre. En hann er aðeins sá 
seinasti í röð margra illmenna í Bondmyndunum sem ýmist hafa krók í stað 
handar, tennur úr stáli, eru mállaus eða jafnvel búin að láta sauma á sig andlit 
annars manns. Þessi fötluðu illmenni eru skrímsli, alveg eins og skálkurinn 
Voldemort, höfuðandstæðingur Harry Potters, sem birtist okkur neflaus 
þegar hann loksins rís upp. Höfuðáherslan hjá fatlaða illmenninu er af-
skræmingin, alveg eins og vanmátturinn er lykilatriðin hjá ofsóttu blindu og 
mállausu stúlkunum í Hringstigamyndunum. Svo nátengd eru fötlun og ill-
virki í fjöldamenningu að fötlun er oft sýnd sem makleg málagjöld eða 
hegning fyrir illsku (samanber skálkana áðurnefndu í myndinni Dick Tracy) 
eða þá að illskan virðist jafnvel vera bein afleiðing fötlunar, eins og hjá Ahab 
kapteini úr Moby Dick sem virðist hafa orðið biturt illmenni eftir að hafa 
misst annan fótinn í gin hvíta hvalsins.  

Bent hefur verið á að á seinni árum hafi áherslan minnkað á líkamlega 
fötlun (þó að Orkar og slík skrímsl séu raunar hugsanlega arftakar afskræmdu 
illmennanna). Þess eru mörg dæmi í hryllingsmyndum að fatlaða skrímslið er 
ekki lengur líkamlega fatlað heldur einmitt hversdagslegt í útliti en andlega 
veikt (Church, 2006).  

Drifkrafturinn á bak við líkamlega fötluð illmenni afþreyingarmenningar-
innar er ótti. Frumstæður lamandi ótti við eigin ófullkomnun og þann dauða 
sem við lesum úr missi skilningarvita eða útlima. Þann ótta gleypir fatlaða 
illmennið og holdgerir í sjálfu sér. 
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Sjöunda spurning: Hversu harmræn er fötlun í 
fjöldamenningunni? Hversu langt er gengið í að sýna fötlun 

sem hræðileg örlög?  

Algeng staðalmynd er að líf fatlaðs fólk sé ekki þess vert að lifa því. Litið er 
svo á að það séu hræðileg örlög að fatlast og mun verri heldur en dauðinn, 
fatlað fólk sé því betur komið dautt en lifandi. Óskarsverðlaunamyndin 
Million Dollar Baby (2004) gengur ekki aðeins út á og viðheldur þessari goð-
sögn heldur styrkir hana. Myndin endurspeglar alls ekki veruleika mænu-
skaðaðs fólks eða það starf sem fram fer i raunverulegri endurhæfingu þar 
sem fólk fer t.d. fram úr rúmi daglega. Í myndinni eru líknardráp sýnd i 
rómantísku ljósi og sá sem aðstoðar þann fatlaða er sveipaður hetjuljóma. 
Skilaboð mynda eins og þessarar og myndarinnar Whose Life Is It Anyway? 
(1981) þar sem hreyfihamlaður maður sárbænir um að vera leyft að deyja 
skilur áhorfendur eftir með skýr og skaðleg skilaboð um að það besta sem 
hægt sé að gera fyrir mjög fatlað fólk sé að hjálpa því til að deyja.  

Þegar fyrst varð uppvíst um yfirvofandi blindu Maríu Ingalls í Húsinu á 
sléttunni birtist hún okkur sem hræðileg örlög, endalok lífsins eins og það var 
– og svo kom ekki í ljós fyrr en löngu síðar að hún var jafnframt upphaf að 
nýju. Frá seinni árum má svo benda á hina vinsælu sjónvarpsþætti Lífið heldur 
áfram (Life goes on). Þar var fjallað um þriggja barna fjölskyldu þar sem einn 
sonurinn var með Downs-heilkenni. Ekki var gert lítið úr erfiðleikum sem 
þeim fylgdu en þeim var ekki lýst sem hræðilegum harmleik heldur tiltölulega 
hversdagslegu andstreymi, svipað og aðrar persónur í þáttunum lentu í.  

Áttunda spurning: Hversu algengar eru fatlaðar hetjur? 
Hvaða hlutverki gegnir fötlunin hjá þeim?  

Fatlaða hetjan sigrast á fötlun sinni og einkaharmleik sínum með hugrekki og 
þolgæði og þetta er vitaskuld leiðarstef í hinum fjölmörgu kvikmyndum um 
Helen Keller sem margir muna eftir (þekktust er líklega The Miracle Worker, 
1962). Segja má að hugmyndin um fötluðu hetjuna eigi sér fornt og virðulegt 
upphaf. Í norrænum goðsögnum er fötlun alls ekki einkenni þeirra sem 
minnst mega sín. Þvert á móti eru guðirnir sjálfir fatlaðir. Óðinn er 
eineygður, Týr er einhentur, Heimdallur kann að vera heyrnarlaus og Höður 
er blindur. Fyrir guðina er slík fötlun ekki hamlandi þar sem þeir eru guðir. 
Þvert á móti er hægt að líta á þessa fötlun sem það sem franski goðsagna-



Níu spurningar um fötlun og fjöldamenningu 327 

  

fræðingurinn Dumezil (1959, bls. 72) hefur nefnt „mutilation qualifiant“, þ.e. 
fötlunin færir guðina skrefi nær yfirburðum sínum. Skýrast er það í 
Óðinssögninni í Snorra-Eddu þar sem Óðinn hefur látið auga sitt í skiptum 
fyrir drykk úr Mímisbrunni og alla þá visku sem því fylgir.  

Fatlaðar hetjur hafa verið til í fjöldamenningunni í marga áratugi og 
margir muna kannski eftir fatlaða einkaspæjaranum Ironside sem var söguhetja 
samnefndrar sjónvarpsþáttaraðar frá áttunda áratugnum (leikinn af Raymond 
Burr sem einnig var þekktur fyrir að leika Perry Mason). Ironside komst ekki 
hvert á land sem er þar sem hann var í hjólastól en fór þó með sigur af hólmi 
í hverjum þætti. Í stað þess að hlaupa um þurfti hann að beita kænsku og 
útsjónarsemi og gekk býsna vel.  

Níunda spurning: Hvernig gengur að vinna bug á klisjum og 
staðalmyndum í fjöldamenningunni? Eru einhver dæmi þess 

að það hafi tekist? 

Í raun hefur þessari spurningu þegar verið svarað – þó að samt sé full ástæða 
til að spyrja hennar. Í vel heppnaðri afþreyingarmenningu er iðulega undið 
upp á klisjurnar og það getur þannig séð afhjúpað þær og fengið fólk til að 
hugsa sig um. En svo eru líka til textar sem hafa náð til fjöldans þar sem 
klisjurnar eru meira og minna fjarri. Dæmi um það er hin vel heppnaða 
kvikmynd My Left Foot (1989), eftir sögu Christy Brown. Sagan um Christy er 
auðvitað hetjusaga að einhverju leyti því að þrátt fyrir verulega alvarlega 
fötlun brýst hann til mennta og samfélagslegrar virðingar. En samt er 
líklegast ekki minnst um vert að í lokin gengur Christy að eiga myndarlega og 
allsendis ófatlaða konu sem hrífst af honum sem einstaklingi, þó að auðvitað 
sé Christy sá sem hann er vegna þess að hann er alvarlega fatlaður og hjá því 
er ekki hægt að líta. Á hinn bóginn er nokkurn veginn alveg laust við að 
Christy sé skilgreindur sem „minnimáttar“ í sögu sinni þó að hún sé samt 
sem áður trúverðug. Enda er þar á ferðinni fatlaður einstaklingur sem hefur 
náð að segja eigin sögu og um leið hefur hann náð nokkru valdi yfir því 
hvernig hann er skilgreindur. Í myndinni kemur skýrt fram að helstu 
hindranirnar í lífi hans stafa ekki af fötluninni sjálfri heldur af misskilningi, 
fordómum og heimskugangi annara. 

Enginn vafi er á að veruleg þróun varð á stöðu fatlaðra í afþreyingar-
menningunni upp úr 1980. Fílamaðurinn (The Elephant Man, 1980) skipti 
miklu máli og í kjölfarið komu vinsælar kvikmyndir eins og Children of a Lesser 
God (1986), Fried Green Tomatoes (1991); The Piano (1993), Shine (1996), A 
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Beautiful Mind (2001) og Frida (2002). Dæmum um fatlað fólk sem er hvorki 
hetjur né fórnarlömb fjölgar stöðugt. Æ algengara er að sjá fatlaðar persónur 
án þess að það sé eina einkenni þeirra og jafnvel heyrnarleysi er farið að 
koma fyrir í sjónvarpsþáttum og bíómyndum án þess að vera fyrst og fremst 
gert að brandara, eins og venjan var. 

Lokaorð 

Í framtíðinni verður sú krafa gerð til raunsærra kvikmynda og sjónvarpsþátta 
að þeir fáist ekki við fötlun með staðalmyndirnar einar að vopni. Vitaskuld 
verður staðalmyndum ekki eytt svo auðveldlega úr fjöldamenningunni. En 
þeim mun vitsmunalegri sem þær eru, þeim mun ólíklegra er að þær verði 
algjörlega ráðandi. Staðalmyndir eru nefnilega oft ein leið til að forðast 
umhugsun og yfirvegun. 

Enn eru mörg ónýtt tækifæri til að nýta fötlun í listaverkum fjölda-
menningarinnar, bæði sem sérstakt umfjöllunarefni en einnig sem sjálfsagðan 
og eðlilegan þátt tilverunnar. Um leið eru ýmsar fatlanir sem lítið sem ekkert 
hafa komið við sögu, hvorki í fjöldamenningunni né í almennri umræðu. 
Þannig er til fólk sem finnur hvorki lykt né bragð. En afar sjaldan er á það 
minnst.  
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Karlmennska á eigin forsendum 

Helga Björnsdóttir 
Hrefna K. Óskarsdóttir 

 
Í umfjöllun þeirri sem hér fer á eftir beinum við sjónum að kyngervi (gender), 
fötlun og rými (space) og skoðum gagnvirk tengsl og mótandi áhrif sem þessir 
þættir hafa hver á annan. Ástralski fræðimaðurinn Brendan Gleeson (1999) 
bendir á að félags- og menningarleg staða fólks gefi ákveðnar vísbendingar 
um viðtekin norm og gildi samfélagsins. Staðsetning fólks hefur mótandi 
áhrif á möguleika hvers og eins um aðgengi að tilteknum rýmum sem aftur 
hefur áhrif á sköpun kynjaðrar sjálfsmyndar og rýmislegrar upplifunar. Sem 
dæmi um þetta beinum við sjónum að reynslu fimm íslenskra hreyfihamlaðra 
karlmanna og því hvernig þeim gengur að fóta sig í rými ófatlaðra og hvernig 
þeir takast á við félags- og menningarlegar hindranir sem mæta þeim þar. 
Karlmennirnir sem um ræðir voru á aldrinum tuttugu til þrjátíu ára, bjuggu 
allir einir; fjórir í þjónustuíbúðum og einn í íbúðarsambýli. Einn þátttakenda 
var í vinnu, einn stundaði nám og þrír voru atvinnulausir. Þó svo að hér sé 
ekki um stóra eða fjölmenna rannsókn geta aðstæður og upplifun þessara 
karlmanna gefið innsýn í það ferli sem sköpun kynjaðar sjálfsmyndar felur í 
sér. Okkur þótti því áhugavert að taka þennan hóp sem dæmi, en minnum 
jafnframt á að rannsókn sem þessi hefur lítið sem ekkert alhæfingargildi en 
getur engu að síður gefið vísbendingar um sköpun kyngervis ungra 
hreyfihamlaðra karlmanna og á hvern hátt rými, huglægt og hlutlægt hefur 
þar áhrif á.  

Til skamms tíma hefur lítið verið fjallað um samspil karlmennsku og 
fötlunar (Helga Björnsdóttir og Hrefna K. Óskarsdóttir, 2005; Shakespeare, 
1999) og það er aðeins nýlega sem fötlunarfræðingar hafa beint sjónum að 
rými sérstaklega sem áhrifaþætti í sjálfsmyndarmótun fatlaðs fólks (Gleeson, 
1999).  

Við byrjum á umfjöllun um ‘hina’ í rýminu, tengsl fötlunar, rýmis og 
karlmennskuhugmynda en gefum síðan karlmönnunum sjálfum orðið.  
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Hinir í rýminu 

Hugtakið rými má skilgreina sem bæði huglægt og hlutlægt. Einföld útskýring 
er að segja að hlutlægt rými sé manngert umhverfi, staður/staðir, afmarkaðir 
á einhvern hátt en að huglægt rými sé hið sértæka eða óefnislega umhverfi 
sem menn finna sig í hverju sinni og einkennist eða afmarkast af hug-
myndum, orðræðum, siðum, venjum og þess háttar, sem erfitt getur reynst 
að festa hönd á. Að sjálfsögðu er hér um mikla einföldun að ræða og hafa 
verður í huga að huglæg og hlutlæg rými eru á engan hátt afmörkuð eða 
aðskilin frá hvort öðru heldur er þar um gagnvirk tengsl að ræða. Sem dæmi 
má taka skilgreininguna fötlun sem líta má á sem huglægt rými. Viðhorf til 
fatlaðs fólks mótast og taka mið af því félags- og menningarlega rými sem 
hinn fatlaði einstaklingur er staðsettur í. Séu viðteknar samfélagslegar hug-
myndir á þá leið að fötlun sé meðal annars sprottin af félagslegum rótum þá 
eru meiri líkur á að hlutlægt rými sé aðlagað að þörfum fatlaðs fólks heldur 
en þegar fötlun er talin orsakast af skerðingu einstaklingsins. 

Með vaxandi áherslum á femínisk sjónarhorn í rannsóknum óx áhersla á 
að skoða kyngervi og sjálfsverustöður kvenna út frá huglægri skiptingu rýmis 
í innra (private) og ytra (public) svið. Í greinasafninu Woman, Culture and Society 
(Rosaldo og Lamphere, 1974) undirstrikuðu þrettán fræðikonur mikilvægi 
þess að skoða rýmislega staðsetningu kynjanna í félags-, menningar- og 
valdalegu tilliti og þá út frá áður nefndri skiptingu. Þær bentu á að konur 
væru oftast staðsettar á innra sviðinu og þá í tengslum við rými heimilis, 
fjölskyldu og umönnunar en ytra sviðið, það er svið efnahags, stjórnmála og 
valda væri svið karlmanna. Þessi rýmisskipting var þó lögð til hliðar um tíma 
í fræðilegum umfjöllunum, einkum vegna gagnrýni á alhæfingu, afmörkun og 
takmörkun á gerendahæfni einstaklinga og hópa sem hún var talin fela í sér 
(sjá umfjöllun í Cornwall og Lindisfarne, 1994; Mascia- Lees og Black, 2000).  

Upp á síðkastið hefur þessi skipting verið notuð sem greiningartæki við 
skoðun á ýmsum félags- og menningarlegum þáttum veruleikans (Duncan, 
1998; Woodward, 2004; Woodward og Winter, 2007). Bent hefur verið á að 
staðsetning fólks innan rýmis hafi alltaf haft áhrif á möguleika fólks til að 
skapa sjálft sig (Massey, 1996; McDowell, 1996). Í umfjöllun um rýmislega 
staðsetningu kynjanna vitnar breska fræðikonan Nirmal Puwar (2004) í orð 
Moriu Gatens (1996) sem bendir á að í gegnum tíðina hafi ýmsir hópar fólks 
verið sniðgengnir í fræðilegum og sögulegum textum. Oftar en ekki hafi það 
verið gert í krafti líkamlegra einkenna viðkomandi einstaklinga sem hóparnir 
hafi verið skilgreindir út frá. Gatens tiltekur sem dæmi hópa eins og þræla, 
börn og konur. Hér má að sjálfsögðu bæta við einum hópi – fötluðu fólki – 
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sem segja má að allt fram á síðustu ár hafi verið nær ósýnilegt í fræðilegu- og 
sögulegu samhengi rannsókna. En ósýnileiki fatlaðra einstaklinga hefur ekki 
einskorðast við texta rannsókna og sagna heldur hafa þeir einnig verið lítt 
sýnilegir innan sumra manngerðra rýma. Fatlað fólk er eins og áður segir ekki 
eitt um að hafa verið útilokað frá ákveðnum rýmum, enda hafa ætíð gilt 
ákveðnar reglur – skrifaðar og óskrifaðar – um aðgengi ákveðinna hópa að 
mismunandi rýmum. Nægir í því sambandi að benda á takmarkað aðgengi 
kvenna að ýmsum pólitískum og efnahagslegum valdastofnunum. David 
Sibley (1995) bendir á að saga manngerðs landslags á Vesturlöndum sé 
jafnframt sagan af því hvernig sumir hópar innan vestrænna samfélaga hafa 
verið útilokaðir frá tilteknum rýmum og svæðum. Rob Shields (1991) rekur 
upphaf slíkrar skiptingar til þess er farið var að skipta rými niður, flokka og 
staðsetja sem annað hvort fjær eða nær. Shields bendir á að þessi skipting 
hafi orðið nokkurs konar grundvöllur félagslegs ójöfnuðar síðari tíma. Á það 
má benda að hugmyndin um okkur og ‘hina’, staðsetta utan okkar svæðis, er 
samofin þessari skiptingu. Slík útilokun frá ákveðnum stöðum hlýtur alltaf að 
fela í sér staðsetningu innan einhvers annars rýmis sem er þá eins og Sibley 
bendir á í flestum tilvikum skilgreint sem minna virði. Þannig er það ekki 
bara fólk sem er afmarkað og staðsett innan ákveðins stigveldis heldur á það 
einnig við um rýmið sjálft. Í gegnum samfélagslegar og menningarlegar 
orðræður öðlast því tiltekin svæði eða rými ákveðið gildi, tilfinningalegt og 
félagslegt, sem aftur byggir á eða tengist sögulegum atburðum og menningar-
legum og félagslegum táknum (Shields, 1991). 

Hvað kynjaða sjálfsmynd fólks varðar þá hefur staðsetning í rýminu, 
tengsl og samhengi áhrif á sköpun hennar og framvindu (Woodward, 2003). 
Rachel Woodward (2003) bendir jafnframt á að kyngervi hafi einnig mótandi 
áhrif á ímynd hinna ýmsu félagslegu rýma; á birtingamynd þeirra í orðræðum 
sem og á pólitískar ákvarðanir og stjórnun þeirra. Ef varpa á ljósi á ójöfn 
valdatengsl fólks – hvort sem þau helgast af kyngervi, stöðu eða líkamlegum 
eiginleikum – er því mikilvægt að beina sjónum að rýminu sjálfu og tengslum 
sem það felur í sér.  

Aðgengi að rými karlmennskunnar 

Norm hinna vestrænu kynjatengsla miðast oftast við karlmennsku hvítra, 
miðaldra, gagnkynhneigðra, félagslega vel staðsettra og líkamlega færra karl-
manna. Þeir sem tilheyra slíku normi eru það kynjaviðmið sem aðrir karl-
menn og konur eru gjarnan mátuð við. Ein af mörgum birtingamyndum 
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karlmennsku þessa hóps er líkamleg færni og eiginleikar á borð við styrk, 
áræðni og sjálfstæði (Morris, 1991). Áhugavert er í þessu samhengi að skoða 
hugmyndir fatlaðra karlmanna um kyngervi og karlmennsku sem fram komu 
í rannsókn bandarísku fræðimannanna Thomas Gerschick og Adam Miller 
(1995). Gerschick og Miller benda á að viðbrögðum karlmannanna megi 
skipta í þrennt. Í fyrsta lagi voru þeir sem fylgdu hinni viðteknu skilgreiningu 
og reyndu að mæta kröfum hennar. Í öðru lagi voru þeir sem aðlöguðu og 
mótuðu karlmennskuhugmyndir sínar að líkamlegri getu hvers og eins. Og í 
þriðja lagi voru þeir sem virtust láta sér karlmennskuhugmyndir í léttu rúmi 
liggja og nutu til þess stuðnings frá menningar- og félagslegu umhverfi sínu. 
Gerschick og Miller benda á að karlmenn, sem tilheyrðu fyrsta hópinum hafi 
lent í erfiðleikum með að næta kröfum viðtekinna karlmennskuhugmynda, á 
meðan að karlmönnum í hópi tvö hafi gengið vel að aðlaga karlmennsku-
hugtakið að eigin þörfum. Þriðja hópnum, sem gekk lengst í að sleppa takinu 
á karlmennskunni, gekk einnig vel en þess ber að geta að þeir sóttu styrk sinn 
og skilgreiningar einkum í hagsmunasamtök fatlaðs fólks sem og fræðilega 
umræðu um kyngervi og jafnrétti. Þannig sköpuðu þeir sér ákveðið rými þar 
sem þeirra eigin persónu- og sjálfsmyndarsköpun fékk að njóta sín. 
Gerschick og Miller undirstrika jafnframt að flestir karlmennirnir hafi fallið, 
að nokkru leyti, undir allar þessar flokkanir en þó tekið eina fram yfir hinar.  

Jenny Morris (1991) bendir einnig á að hugmyndir um karlmennsku séu 
oftast aldurstengdar; það er að karlmannleiki er mun frekar eitthvað sem 
yngra fólk hefur en þeir sem eldri eru. Þess má geta að þeir karlmenn sem 
þátt tóku í rannsókninni sem hér er byggt á voru allir ungir en líkamlegur 
styrkur þeirra og færni var skert. Félagslegar aðstæður þeirra voru þannig að 
allir þurftu þeir á töluverðri aðstoð að halda við persónulegar athafnir og í 
flestum tilvikum voru það konur sem aðstoðuðu þá. Aðstæður sem fyrir 
flesta einstaklinga kunna að sýnast einfaldar gátu reynst þeim erfiðar 
hindranir og takmörkuðu atbeina þeirra og rými til sjálfsmyndarsköpunar. 
Það virtist þó ekki vefjast fyrir þeim svo fremi sem þeir höfðu stjórn á 
aðstæðunum. Lýsing Halldórs á ferð í kvikmyndahús með vini sínum 
endurspeglar þetta vel. Stoltur segir hann:  

 
Við fórum einu sinni í [bíó], þá fórum við inn bara að utan sko og Siggi hélt bara 
á mér upp, því það var ekkert hægt að vera neðst sko, hélt bara á mér upp í sæti. 
Við fórum líka svoleiðis í sal 1 í [öðru bíói] einhvern tímann.  
 
Greinilegt er að þó svo líkamlegir burðir Halldórs skilji hann frá við-

teknum hugmyndum um karlmennsku og getu þá tekst honum engu að síður 
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að endurskilgreina sína eigin karlmennsku í takt við rýmið þar sem hann 
nýtur aðstoðar og stuðnings frá sínu félagslega umhverfi.  

Um karlmenn gildir líkt og konur að hugmyndir um kyngervi hafa falið í 
sér ákveðna hlutverkaskiptingu kynjanna. Þar er í flestum tilvikum gert ráð 
fyrir karlmanninum sem fyrirvinnu og verndara kvenna. Í þessu sambandi er 
vert að skoða umfjöllun fræðimannsins Mitchell S. Tepper (1999) um að 
hann sjái um heimili og fjölskyldu en eiginkona hans sé aðal fyrirvinna 
fjölskyldunnar. Hjá Tepper, sem sjálfur er fatlaður, hefur hlutverkaskiptingin 
snúist við; hann er staðsettur í hefðbundnu rými kvenna – það er heimilinu - 
en kona hans er í rými fyrirvinnunnar – rými karla. Tepper segir, að þó hann 
telji sig nokkuð lausan við viðteknar hugmyndir samfélagsins um karl-
mennsku sé hann þó ekki alveg sáttur við þessa verkaskiptingu sem að hans 
mati er óhefðbundin. En þar sem hann hafi, í krafti líkamlegrar fötlunar 
sinnar, einfaldlega minni möguleika á atvinnumarkaðinum en kona hans þá 
komi þetta fyrirkomulag betur út fyrir fjölskylduna. 

Karlarnir í íslensku rannsókninni virtust ekki vera fastir í hefðbundnum 
viðhorfum og þannig lýstu sumir sig tilbúna til að vera heimavinnandi í 
hefðbundnum kvennahlutverkum. Orð Helga endurspegla þetta vel en hann 
sagði:  

 
Mig langar alla vega til að stofna fjölskyldu sko og ég hef alveg getað hugsað mér 
að vera bara heimavinnandi skilurðu ef að ég myndi giftast þannig að makinn 
vildi vera útivinnandi þá er ég alveg til í það.  
 
Þátttakendur voru því tilbúnir að hafna viðteknum hugmyndum um 

kynhlutverk til að geta haldið í drauma sína um fjölskyldu og börn sem sýnir 
vilja þeirra til að endurskilgreina karlmennsku sína og stöðu eftir eigin 
þörfum.  

Fram kemur í skrifum margra fræðimanna (sjá til dæmis Priestley, 2003; 
Shakespeare, Gillespie-Sells og Davies, 1996) að í orðræðu samfélagsins er 
oftar en ekki litið á fatlað fólk sem kynlaust eða jafnvel nokkurs konar eilíf 
börn. Ekki er gert ráð fyrir að það hafi áhuga á kynlífi eða kynlífs-
samböndum eða beri ástartilfinningar til annarra. Þannig er fötluðu fólki 
haldið í huglægu rými barnsins og er það jafnt í orðræðu sem framkvæmd. 
Ungu mennirnir í rannsókninni fengu ekki aðgang að rými fullorðinna sem 
stjórnað var bæði af fagfólki og foreldrum. Sem dæmi má nefna Andra sem 
notar hjólastól og þarf á mikilli aðstoð að halda við daglegar athafnir og á í 
erfiðleikum með að tjá sig. Andri á kærustu, Klöru, sem einnig er í hjólastól 
en býr á öðru sambýli. Andra og Klöru langar að búa saman en andstaða 
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foreldra hans gegn því kemur í veg fyrir það. Fyrir þeim er Andri ennþá barn 
sem þau eru ekki tilbúin að líta á sem ungan karlmann með eigin langanir og 
þarfir. Þau tala um hann sem barn og að þeirra mati er ekki viðeigandi að 
hann fari í sambúð og fái þannig aðgang að rými fullorðins karlmanns. 
Starfsfólk á sambýlinu þekkir óskir Andra en hefur ekki brugðist við þeim. Í 
umhverfi Andra er viðurkennt að hann beri vinartilfinningar til Klöru en 
rými sambúðar sem á sér rætur í ást er honum ekki opið á sama hátt og 
öðrum karlmönnum.  

Lokaorð 

Samspili karlmennsku og fötlunar hefur til skamms tíma lítið verið sinnt af 
fræðimönnum og hið sama má segja um samspil rýmis og fötlunar. Á það má 
benda að fötluðum einstaklingum, körlum jafnt sem konum, hefur að jafnaði 
verið haldið utan rýmis ófatlaðra. Á það bæði við um manngert og huglægt 
rými. Til þess að breyta ríkjandi orðræðum og viðhorfum til fatlaðs fólks þarf 
að beina kastljósi rannsókna að fólkinu sjálfu; að félags- og menningarlegum 
þáttum á borð við kyngervi.  

Við undirstrikum að sú rannsókn sem hér hefur verið stuðst við er smá í 
sniðum og hér hefur aðeins lítill þáttur hennar verið kynntur. Engu að síður 
gefur hún til kynna að hugmyndum þeirra karlmanna sem þátt tóku í 
rannsókninni svipar um margt saman við hugmyndir sem fram hafa komið í 
rannsóknum á öðrum fötluðum karlmönnum. Þannig virðist sem fatlaðir 
karlmenn – í það minnsta þeir íslensku – endurskilgreini hugmyndir sínar um 
karlmennsku út frá rými og aðstæðum hverju sinni. Á þann hátt tekst þeim 
að takast á við aðstæður, sem í mörgum tilvikum eiga sinn þátt í að staðsetja 
þá í jaðri karlmennskuhugmynda og jafnvel utan þeirra og skapa þannig rými 
fyrir karlmennsku á sínum forsendum. 
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Æskileg og óæskileg börn 
Fósturskimanir og fósturgreiningar út frá 

sjónarhóli foreldra barna með Downs heilkenni 

Jóhanna Björk Briem 

 
Þessi grein byggir á meistararannsókn minni í uppeldis- og menntunar-
fræðum sem fjallaði um foreldra barna með Downs heilkenni en hér á landi 
skortir rannsóknir sem byggja á sjónarhorni og reynslu foreldranna. 
Umfjöllun um fósturgreiningar og fósturskimanir svo og öll umræða um 
einstaklinga með Downs heilkenni og aðrar fatlanir er viðkvæm og vandmeð-
farin. Því skiptir öllu að sjónarhorn þeirra sem málið varðar beint komi fram. 
Rannsóknin var unnin á árunum 2005-2006. Í upphafi átti rannsóknin að 
fjalla um lífsgæði foreldra barna með Downs heilkenni. Eftir fyrstu viðtölin 
fór hún auk þess að snúast um viðhorf foreldranna til fósturskimana, 
upplifun og reynslu þeirra af því að hafa eignast barn með þetta heilkenni og 
viðbrögð umhverfisins við barninu. Hér á eftir verður gerð grein fyrir mark-
miðum rannsóknarinnar, þeim aðferðum sem voru notaðar við rannsóknina, 
greiningu gagnanna, þátttakendum og vettvangi. Í framhaldi af því verður 
fjallað um viðhorf foreldranna til fósturskimana. 

Fósturskimanir og fósturrannsóknir 

Frá því á sjöunda áratug síðustu aldar hefur fósturgreiningartækni verið í 
sífelldri þróun í flestum velferðarríkjum heims (Hunt, de Voogd og 
Castaneda, 2004; Vassy, 2005). Vísindi, tækni og læknisfræði hafa sameinast í 
sívaxandi möguleikum á að stýra fæðingum (engineer births), því fósturskimanir 
gera það mögulegt að velja hvers konar börn fæðast (Rothschild, 2005). Með 
notkun fósturskimana sem heilbrigðiskerfið gefur kost á og væntingum til 
tækninnar, hefur hugmyndin um hið fullkomna, æskilega barn orðið til 
(Rothschild, 2005). Heilbrigðiskerfið segir að það sem talið er „eðlilegt“ sé 
æskilegt, en það sem talið er „óeðlilegt“ sé óæskilegt og innihald þessarar 
orðræðu ræður oftar en ekki viðhorfum samfélagsins til „gallaðra“ fóstra 
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(Louhiala, 2004). Á sama tíma þjónar þessi tækni hinni hliðinni á hugtakinu 
fullkomnun, því undirliggjandi er orðræðan um hið ófullkomna óæskilega 
barn, barnið með galla sem á ekki að fæðast (Rothschild, 2005). Framþróun 
erfðavísinda hefur því ekki eingöngu haft mikil áhrif á fósturskimanir og 
orðræðu samfélagsins heldur einnig vakið miklar umræður um stöðu fólks 
með ólíkar skerðingar gagnvart læknavísindunum. Þetta hefur vakið upp sið-
ferðileg álitamál, meðal annars um réttmæti þess að beita fósturskimun til að 
greina fóstur í móðurkviði með svokallaða „erfðagalla“ og útrýma þeim með 
kerfisbundnum hætti (Ástríður Stefánsdóttir, 2001; Dóra S. Bjarnason, 2001; 
Jóhann Ágúst Sigurðsson, 2001; Louhiala, 2004).  

Svo virðist sem spurningin sé ekki lengur hvers vegna við viljum eignast 
barn, heldur hvers konar barn við viljum eignast. Viljum við eingöngu 
„fullkomið“ barn og láta eyða því sem ekki fullnægir kröfum okkar, metnaði, 
lífsstíl eða staðalmynd af fullkomnun eða viljum við eignast barn barnsins 
vegna (Rothschild, 2005)? Umræðan hefur því ekki snúist um réttmæti 
fóstureyðinga almennt, heldur hvort rétt sé að leita að ákveðnum hópum af 
fóstrum og ákveða hvaða líf sé þess virði að því sé lifað (Farsides og Dunlop, 
2001; Getz, 2001; Jóhann Ágúst Sigurðsson, 2001; Parens og Asch, 2000; 
Steinbock, 2000; Shakespeare, 1998). Viðhorf og skoðanir fólks á fóstur-
skimunum og fósturgreiningum spanna allt frá því að þykja þær sjálfsagður 
þáttur í góðri mæðravernd til þess að telja þær eitt birtingarform mannkyn-
bóta (Getz, 2001; Louhiala, 2004; Priestley, 2003; Asch, 2001). Ljóst er því að 
viðfangsefni þessarar greinar er viðkvæmt og afar umdeilt. 

Hér á landi stendur öllum barnshafandi konum til boða að fara í 
fósturskimun með ómskoðun á 11. – 14. viku meðgöngu. Ómun er talin 
áhættulaus greiningartækni þar sem notaðar eru hátíðnibylgjur sem gera 
mögulegt að skoða inn í vefi líkamans (María Hreinsdóttir og Þóra Fischer, 
2005). Tilgangurinn með fósturskimun er meðal annars sá að meta með-
göngulengd, fjölda fóstra, mæla hnakkaþykkt (sem er vökvasöfnun undir húð 
á hnakka fóstursins) og skoða nefbein. Aukin hnakkaþykkt miðað við 
meðgöngulengd tengist tölfræðilega líkum á litningagöllum og er vísbending 
en ekki greining (María Hreinsdóttir og Þóra Fischer, 2005). Ásamt ómuninni 
er hægt að mæla lífefnavísa í blóði móður til að reikna út líkur á litningagalla 
og hjartagalla og kallast sú rannsókn þá „samþætt líkindamat“ (Hildur 
Harðardóttir, 2001b). Næmi hnakkaþykktarmælinganna sjálfra er talið vera 
77% en samþætta prófsins allt að 97% (María Hreinsdóttir og Þóra Fischer, 
2005; Hildur Harðardóttir, 2001a). Downs heilkenni er algengasti litninga-
gallinn en um það bil einn af hverjum 700-800 einstaklingum greinist með 
þennan galla (Getz, 2001; Patterson og Costa, 2005; Göran, Johansson, 



Æskileg og óæskileg börn 341 

  

Kristiansson og Friðrik Sigurðsson, 2000; María Hreinsdóttir og Þóra 
Fischer, 2004). Ef líkur á fósturgalla koma upp er verðandi foreldrum boðið 
upp á frekari rannsóknir (María Hreinsdóttir og Þóra Fischer, 2005). 

Rannsóknin 

Markmið rannsóknarinnar var að öðlast skilning á upplifun og reynslu 
foreldra af því að eignast barn með Downs heilkenni, lífsgæðum foreldranna, 
viðhorfum þeirra til fósturskimana og viðbrögðum umhverfisins við barninu. 
Almennt er álitið neikvætt að eignast slíkt barn, því fylgi mikið erfiði, börnin 
séu byrði á foreldrum, fjölskyldu og samfélaginu og líf foreldranna verði 
aldrei hið sama og áður (Asch og Wasserman, 2005). Þessar hugmyndir hafa 
leitt til þess að markvisst er leitast við að bera kennsl á fóstur með Downs 
heilkenni með það fyrir augum að eyða því. Forvitnilegt var að kanna hvort 
upplifun og reynsla foreldranna í rannsókninni endurspeglaði viðhorf og 
skilning þjóðfélagsins á því að eiga barn með Downs heilkenni, eða hvort 
reynsla þeirra væri á einhvern hátt öðruvísi. Rannsóknarspurningarnar voru 
mótaðar út frá ofangreindum markmiðum. Þær fjölluðu um upplifun og 
reynslu foreldranna af því að eignast barn með Downs heilkenni, viðhorf 
þeirra til fósturskimana, viðbrögð umhverfisins við barninu og hvort lífsgæði 
foreldranna hefðu breyst á einhvern hátt eftir fæðingu barnsins og þá 
hvernig. 

Þátttakendur í rannsókninni voru mæður og feður barna með Downs 
heilkenni á aldrinum tveggja til tólf ára, alls 27. Rannsóknin var unnin 
samkvæmt eigindlegri rannsóknarhefð en markmið hennar er að skilja 
mannlega hegðun og reynslu og skilja þá merkingu sem fólk leggur í líf sitt og 
aðstæður (Bogdan og Biklen, 2003; Kvale, 1996). Aðferðirnar sem ég notaði í 
rannsókninni voru opin einstaklingsviðtöl, rýnihópaviðtöl og þátttöku-
athugun og samræmast allar þessar aðferðir fyrirbærafræðilegri túlkunar-
hyggju, en innan þess fræðilega sjónarhorns staðsetti ég mig (Crotty 1998). 
Viðtölin voru tekin á heimilum viðkomandi foreldra og rýnihópaviðtöl og 
þátttökuathugun fóru fram á stöðum sem viðmælendur þekktu vel til. Við 
greiningu gagna notaði ég nálgun grundaðrar kenningar og túlkunarfræði 
(Strauss og Corbin, 1998; Gustavsson, 1996). 
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Niðurstöður 

Upplýsingar í fósturskimunum/hnakkaþykktarmælingum 
Upplýst ákvörðun verðandi foreldra er talin lykilatriði í fósturskimunum 
(Williams, Alderson og Farsides, 2002). Til þess að verðandi foreldrar geti 
tekið upplýsta ákvörðun er nauðsynlegt fyrir þá að fá ítarlegar upplýsingar 
um tilgang þessara mælinga og takmarkanir þeirra (Getz, 2001; Hildur 
Harðardóttir, 2001a; Kohut, Dewey og Love, 2002). Jafnframt þarf að veita 
góðar upplýsingar um hvaða þýðingu skerðingar hafa fyrir þá sem eru fatlaðir 
og fjölskyldur þeirra (Biesecker og Hamby, 2000). Einnig er mikilvægt fyrir 
verðandi foreldra að íhuga vel siðferðilegar spurningar í tengslum við 
fósturskimun og fóstureyðingar til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun 
(Shakespeare, 1998).  

Allir viðmælendur töldu að fósturskimanir og upplýsingar sem veittar eru 
í þeim hefðu mótandi áhrif á huga og viðhorf almennings gagnvart 
fósturgreiningu og fóstureyðingum á þann hátt að fósturgreining teljist 
sjálfsagður hlutur, svo og fóstureyðing á fóstri með Downs heilkenni í 
framhaldi af því. Í bæklingi Landspítala sem heitir Fósturgreining á meðgöngu 
(María Hreinsdóttir og Þóra Fischer, 2005) og verðandi foreldrar eiga að fá 
áður en þeir fara í slíkar mælingar, kemur eingöngu fram hverju er verið að 
leita að á læknisfræðilegan hátt. Upplýsingar sem þeir foreldrar í rann-
sókninni fengu þegar sumum þeirra stóð til boða að fara í hnakkaþykktar-
mælingar og í mælingunum sjálfum virtust vera mjög misjafnar. Allt frá því 
að vera engar að einsleitum læknisfræðilegum upplýsingum um galla, fötlun 
og möguleg veikindi þessara barna. Tvær mæður sögðu að það kæmi hvergi 
fram „að það geti verið alveg frábært að eiga barn með fötlun“ og að „í 
þessum upplýsingum komi eingöngu fram gallar, veikindi og hvað þetta sé 
mikið vesen, það er ekki bara svoleiðis.“ Foreldrarnir töldu að þegar engin 
fræðsla er veitt um jákvæðar hliðar einstaklinga með Downs heilkenni, út frá 
mennskunni og barninu sjálfu, sýni það fordóma og hugsanlega fáfræði 
gagnvart fötluninni og gefi bæði ranga og villandi mynd af einstaklingunum. 
Með þessum skimunum og neikvæðum upplýsingum sem veittar eru í 
tengslum við þær voru viðmælendur á einu máli að um vissa stýringu heil-
brigðisyfirvalda væri að ræða og í raun búið að dæma einstaklinga með þetta 
heilkenni úr leik strax á fósturstigi. Þar væri ekki talað um barnið sem 
manneskju heldur eitt einkenni þess tekið út úr heildarmyndinni og barnið 
gert að fyrirbæri að þeirra mati. Þetta leiddi til fordóma og þess að barnið 
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væri talið óæskilegur einstaklingur og óvelkominn eins og einn viðmælanda 
orðaði það „það er náttúrulega skrýtin tilfinning að eiga barn sem er ekki 
æskilegt.“ 

Foreldrarnir lögðu áherslu á að góðar upplýsingar um tilgang mælinganna 
væru lykilatriði og að heilbrigðisstarfsfólk eigi að hvetja fólk til umhugsunar 
um hvað taki við ef mælingarnar bendi til þess að eitthvað geti verið að 
fóstrinu. Þegar í ljós kemur að fóstur er með Downs heilkenni þurfa 
verðandi foreldrar að taka mikilvægar og afdrifaríkar ákvarðanir á stuttum 
tíma um framhald meðgöngunnar. Erfitt er að átta sig á hlutunum og taka 
upplýsta ákvörðun þegar einungis ein hlið málsins liggur fyrir, þ.e. hin 
læknisfræðilega. Ein móðirin sagðist hafa verið „rosalega fegin að þetta kom 
ekki í ljós, ég hefði ekki viljað standa frammi fyrir valinu“ … vegna þessara 
neikvæðu einhliða upplýsinga sem foreldranir töldu stýra vali fólks „annars 
ætti ég kannski ekki þetta yndislega barn í dag.“ Þess vegna lögðu foreldrarnir 
áherslu á að upplýsingar í fósturskimunum, áður en lagt væri upp í þetta 
„ferðalag“ eins og einn faðirinn orðaði það, væru óhlutdrægar og heildrænar 
á þann hátt að sjónarmið og upplýsingar frá öllum sem að málinu kæmu væru 
settar fram. Til að gæta réttmætis og koma í veg fyrir stýringu ætti einnig 
reynsla og upplifun foreldra af því að eignast barn með Downs heilkenni og 
skoðun einstaklinganna sjálfra með Downs heilkenni á sínu lífi að koma 
fram. Líklega geta fáir betur dæmt um réttmæti fósturskimana en þeir 
einstaklingar sem hafa „sloppið í gegn“ og fæðst með þá skerðingu sem 
leitað var eftir og átti hugsanlega að eyða. Að mati Tom Shakespeare (1998) 
er óeðlilegt að fræðimenn og stjórnvöld taki ákvarðanir um fósturskimanir án 
þess að leita ráða hjá þeim sem reynsluna hafa, því án þeirra getum við 
hvorki vitað né skilið hvernig líf það er að búa við fötlun. 

Óraunverulegar væntingar 
Almenningur setur mikið traust á sérfræðiþekkingu lækna og annarra 
heilbrigðisstarfsmanna og trúir því að hún sé til staðar þegar þeir veita 
upplýsingar (Asch, 2001). Gjarnan er litið á sérfræðinginn sem leiðbeinanda 
sem notar þekkingu sína til hagsbóta fyrir sjúklinginn (Chin, 2002). Flestir 
verðandi foreldrar þiggja þær rannsóknir sem boðið er upp á án þess að gera 
sér grein fyrir því að fósturskimunin feli í sér fósturgreiningu og í framhaldi 
af því geti þeir þurft að taka erfiða ákvörðun (Getz, 2001). Viðhorfið er 
gjarnan að þetta sé rútínuferli og margir foreldrar hafa oft miklar og jákvæðar 
væntingar til slíkrar skimunar en skortir gjarnan þekkingu á tilgangi og 
tæknilegum takmörkunum rannsóknarinnar (Getz, 2001).  
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Vegna skorts á upplýsingum í fósturskimunum töldu foreldrarnir það 
viðhorf ríkjandi í samfélaginu að litið sé á fósturskimanir sem félagslegan 
atburð þar sem verðandi foreldrar eru að fara að sjá barnið, fá mynd af því til 
að sýna öðrum en geri sér ekki grein fyrir að eitthvað geti verið að fóstrinu 
sem kalli á frekari rannsóknir og erfiða ákvarðanatöku. „Þú ert ekkert að fara 
í þetta bara til að leika þér eins og fólk er að gera og ég gerði á sínum tíma, 
bara til að fá að sjá barnið …ég hugsaði ekki ef það kæmi eitthvað út úr 
þessu hvað ég ætlaði að gera.“ Sumir foreldranna töldu sig hafa farið 
„hugsunarlaust“ í fósturskimun til að staðfesta að allt væri í „lagi“ sem þau 
voru alveg viss um hvort sem var, „við vorum ekkert að hugsa lengra.“  

Að mati foreldranna áttar fólk sig oft ekki á því að einungis er um 
tölfræðilegar líkur að ræða en ekki örugga greiningu í mælingunum. Þar af 
leiðandi gefa hnakkaþykktarmælingarnar ekki alltaf rétta mynd og búa til 
falskt öryggi fyrir verðandi foreldra. Áfallið verður því oft mikið þegar þeir 
telja sig örugga um að allt sé í lagi ef ekkert athugavert kemur út úr 
mælingunum og jafnvel enn meira en ef ekkert hefur verið mælt. Þrír af við-
mælendum mínum höfðu farið í samþætt líkindamat og ekkert athugavert 
komið út úr því en samt eignast barn með Downs heilkenni.  

Öfugt við foreldrana er hugarfar ráðgefandi aðila hins vegar fyrst og 
fremst það að leita eftir vandamálum og bregðast við þeim (Hunt o.fl., 2004). 
Þess vegna samræmist ekki alltaf óskin um að fá staðfesta þungun og sjá 
barnið hinum læknisfræðilega tilgangi skoðunarinnar (Getz, 2001). 

Einstaklingar með Downs heilkenni 
Stimplun einstaklinga með Downs heilkenni sem verður strax á fósturstigi 
aðskilur þá frá samfélaginu og eru örlög þeirra ráðin af forsjárhyggju 
yfirvalda (Ramcharan og Souza, 2000). Foreldrarnir töldu ekki rétt að alhæfa 
um einstaklinga með Downs heilkenni að þeir séu allir eins vegna þess að 
það ríkti mikil fjölbreytni og breidd meðal þeirra og þeir hefðu sín 
persónueinkenni eins og hver annar. Vissulega væri alltaf um einhverja 
greindarskerðingu að ræða og sumir einstaklingar þyrftu að kljást við veikindi 
en þetta sé jafn misjafnt og einstaklingarnir eru margir. Að mati foreldranna 
eiga flestir foreldrar og flest börn með skerðingar innihaldsríkt og gefandi líf 
þó vissulega sé líf þeirra á köflum öðruvísi og erfiðara en annarra. 
Foreldrarnir töldu því ríkjandi viðhorf endurspegla fordóma og skoðanir sem 
fólk hefði án þess að hafa kynnst hlutunum af eigin raun og ekki byggðar á 
rökum. Afstaða foreldranna var sú að einstaklingar með Downs heilkenni 
ættu „fyllilega skilið að taka þátt í samfélaginu og væru ekkert síðri 
þjóðfélagsþegnar heldur en hver annar“ eins og eitt foreldri orðaði það. 
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Foreldrunum fannst gleymast að minnast á að börn með Downs heilkenni 
eru manneskjur og einstaklingar sem eiga að hafa sama rétt til lífs og aðrir. 
Ekkert þeirra hefði viljað vera án þeirrar reynslu að eignast og ala upp barn 
með Downs heilkenni vegna þess að þau töldu barnið hafa gefið sér aðra sýn 
á lífið og veitt þeim ákveðinn þroska sem þau annars hefðu ekki öðlast. 

Skilaboð til samfélagsins 
Þar sem viðtölin voru tekin við foreldra barna á aldrinum tveggja til tólf ára, 
var misjafnt hvort foreldrarnir fóru í hnakkaþykktarmælingar eða hvort þær 
stóðu þeim til boða. Tvær mæður ákváðu að fara ekki í hnakkaþykktar-
mælingar. Eins og önnur þeirra sagði, var hún „að fara að eignast barn og 
það var velkomið eins og það var ... ef þú ætlar að verða foreldri tekur þú þá 
ekki barninu þínu eins og það er?“ Aðrar tvær mæður ákváðu hins vegar að 
fara í hnakkaþykktarmælingar. Í samræmi við orðræðu samfélagsins ætluðu 
þær sér ekki „að eignast eitthvað fatlað barn sem yrði svo byrði á 
þjóðfélaginu.“  

Eftir að hafa eignast barn með Downs heilkenni litu foreldrarnir þessar 
mælingar öðrum augum. Þeir höfðu áhyggjur af því hvaða skilaboðum væri 
verið að miðla til samfélagsins um þessa einstaklinga, eins og eitt foreldranna 
orðaði „.það eitt að það skuli vera til einhver svona próf segir manni að 
svona einstaklingar eru varhugaverðir fyrir einhverja.“ Að þeirra mati senda 
fósturgreiningar og hnakkaþykktarmælingar neikvæð skilaboð til samfélagsins 
um fatlaða einstaklinga og sérstaklega einstaklinga með Downs heilkenni og 
skapa ákveðna staðalmynd af þeim. Þau töldu að á þann hátt hafi þessar 
mælingar mikil áhrif á að móta og viðhalda orðræðu samfélagsins sem 
almenningur byggir skilning og skoðanir sínar á. Orðræða samfélagsins 
verður þannig hinn viðtekni sannleikur en er ekki hinn raunverulegi sann-
leikur að mati foreldranna. Í gögnunum tekst því á tvenns konar orðræða, 
hin ríkjandi orðræða læknisfræðinnar sem verður til út frá fyrirbærinu og 
heilkenninu Downs og orðræða foreldranna sem verður til út frá 
mennskunni að baki heilkenninu.  

Niðurlag 

Í gegnum fósturskimanir eru samfélögin sem hugsanlega eru mótuð af mati 
lækna á lífsgæðum að ákveða hvaða gildi einstaklingsins og hverra líf eru 
þjóðfélagslega æskileg eða óæskileg eða hver megi lifa og hver ekki (Farsides 
og Dunlop, 2001). Fósturskimun og hnakkaþykktarmælingar geta því breytt 
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þjóðfélaginu í grundvallaratriðum og skipt því upp í tvo hópa, annan sem 
hefur einkenni sem eru í samræmi við væntingar og hinn sem litið er á sem 
óæskilegan (Priestley, 2003). Það viðhorf virðist ríkjandi í þessari 
kerfisbundnu leit að fósturgöllum að verðandi móðir sé tilbúin til að hafna 
ófæddu barni sínu, sem áður var óskað eftir, ef það reynist ekki „eðlilegt“ 
samkvæmt læknisfræðilegum mælikvarða (Getz, 2001).  

Að mínu mati leiðir þessi rannsókn í ljós að hnakkaþykktarmælingar í 
fósturskimunum ganga fyrst og fremst út á að eyða þeim sem eru með 
greindarskerðingu. Út frá því má ætla að sá eiginleiki teljist óæskilegur þáttur 
í einstaklingnum og að líf hans sé ekki þess virði að því sé lifað. Kaldhæðið 
er að á meðan fósturskimunartækni fleygir fram, þar sem alltaf verður auð-
veldara að greina smærri galla, hefur þekking á Downs heilkenni stóraukist 
og hægt er að laga flesta líffræðilega galla sem geta hrjáð þessa einstaklinga, 
með skurðaðgerðum eða lyfjum. Þetta hefur betrumbætt líf margra þeirra, 
aukið meðalaldur í 60 ár og gert líf þeirra lítt frábrugðið lífi annarra 
(Patterson og Costa, 2005; Solveig Sigurðardóttir, 2001). Þó lífsgæði og 
lækningar hafi tekið stórstígum framförum er eins og sú þekking hafi ekki 
náð að skila sér út í samfélagið, enda kannski ekki skrýtið ef gömlum við-
horfum og upplýsingum er viðhaldið innan heilbrigðiskerfisins. 
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Líf fatlaðra barna og ungmenna 
Ný rannsókn, ný sjónarhorn 

Rannveig Traustadóttir 

 
Flestar rannsóknir sem beinst hafa að fötluðum börnum og ungmennum 
hafa einkennst af fremur einhliða skilningi á lífi þeirra og aðstæðum. 
Rannsóknir hafa fram til þessa yfirleitt einblínt á skerðinguna, litið á fötluð 
börn og ungmenni sem varnarlaus og háð öðrum, sem byrði á fjölskyldu og 
samfélagi, sem þjónustuþega og sem einsleitan hóp (Avery, 1999; Davis, 
2004; Priestley, 1999; Shakespeare og Watson, 1998). Lítið hefur farið fyrir 
rannsóknum sem draga fram fjölbreytileika fatlaðra barna og ungmenna og 
veitir innsýn í daglegt lífi þeirra og sjálfsskilning. Með fáum en mikilvægum 
undantekningum (sjá Connors og Stalker, 2003; Hirst og Baldwin, 1994; 
Watson o.fl., 1999) hafa raddir, reynsla og sjónarhorn fatlaðra barna verið 
sniðgengin. Þess í stað hafa fræðimenn horft á fötluð börn og ungmenni 
með augum fullorðinna og einkum lagt áherslu á sjónarhorn foreldra og 
fagfólks (Fylling, 2004; Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Rannveig 
Traustadóttir, 2002; Oswin, 1998; Priestley, 1998; Robinson og Stalker, 1998; 
Safford og Safford, 1996; Wates, 2004).  

Í grein þessari er sagt frá nýrri rannsókn sem ber heitið Börn, ungmenni og 
fötlun: Rannsókn á æsku og uppvexti fatlaðra barna og ungmenna og fjallað um þau 
fræðilegu sjónarhorn sem beitt verður við rannsóknina. Rannsóknin hófst í 
byrjun árs 2006 og stendur enn yfir. 

Rannsóknin 

Rannsóknin Börn, ungmenni og fötlun er viðamikið verkefni sem beinist að lífi 
og reynslu fatlaðra barna og ungmenna. Markmið rannsóknarinnar er að afla 
þekkingar á sjónarhorni og skilningi barna og ungmenna á fötlun, skerðingu, 
þjónustukerfinu, félagstengslum við fjölskyldu, jafningja og fagfólk, og 
hvernig þau takast á við og semja um fötlun í daglegu lífi og samskiptum við 
aðra. Rannsóknin beinist einnig að þeim félagslegu og menningarlegu þáttum 
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sem móta líf fatlaðra barna og ungmenni, með sérstaka áherslu á þá þætti 
sem styðja við eða hindra samfélagsþátttöku þeirra. Þátttakendur í 
rannsókninni eru fötluð börn 6 – 15 ára og ungmenni á aldrinum 16 – 20 ára. 
Rannsóknin nær einnig til systkina og foreldra yngri barnanna. Þá verður 
leitað til fullorðins fólks og það beðið um að segja frá reynslunni af að alast 
upp með fötlun. 

Fötluð börn eru langt frá því að vera einsleitur hópur. Þau koma frá 
öllum fjölskyldugerðum og hafa margvíslegan félagslegan og efnahagslegan 
bakgrunn, tilheyra ólíkum þjóðernis-, trúar- og menningarhópum, búa í 
dreifbýli og þéttbýli, og eru af báðum kynjum (Safford og Safford, 1996; 
Sørheim, 2004; Tøssero og Lundeby, 2002). Skerðingar þeirra geta haft áhrif 
á líkama þeirra, skynjun eða vitsmuni og geta verið mildar eða alvarlegar. 
Rannsóknin Börn, ungmenni og fötlun mun leitast við að gera þessum 
fjölbreytileika skil með því að velja þátttakendur sem endurspegla þessa 
miklu breidd í tilveru fatlaðra barna og ungmenna. Niðurstöður rann-
sóknarinnar munu endurspegla raddir og reynslu fatlaðra barna og ung-
menna, og er framlag til þróunar kenninga um barnæsku og fötlun jafnframt 
því að geta verið grundvöllur að tillögum um stefnumótun, skipulag og 
framkvæmd þjónustu við fötluð börn og ungmenni. 

Við rannsóknina verður beitt eigindlegum aðferðum (Creswell, 1998; 
Taylor og Bogdan, 1998) en þær henta vel þegar leitað er eftir sjónarhorni og 
skilningi þeirra sem taka þátt í rannsókninni og þeirri þekkingu sem fólk 
leggur í líf sitt og aðstæður. Þátttökuathuganir verða notaðar til að ölast 
skilning á daglegum aðstæðum þátttakenda svo sem á heimilum barnanna, 
skóla, sumarbúðum og öðrum stöðum þar sem börnin dvelja (Bogdan og 
Biklen, 1998). Einnig verða tekin einstaklings- og hópviðtöl auk þess sem 
lífssöguviðtöl verða tekin við elstu þátttakendurna (Kvale, 1996). Samdir hafa 
verið viðtalsrammar til að nota við viðtöl við ólíka hópa sem taka þátt í rann-
sókninni. Til að ná til yngstu barnanna hafa verða notaðir leikir, teikningar og 
önnur hjálpartæki til að ná betur til þeirra. 

Rannsókninni er stýrt af verkefnisstjórn sem í sitja Rannveig Traustadóttir 
sem jafnframt er verkefnisstjóri, Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Hrefna K. 
Óskarsdóttir og Snæfríður Þóra Egilson. Með þeim starfar rannsóknarhópur 
sem samanstendur af hópi meistara- og doktorsnema sem tengja lokaverkefni 
sín við rannsóknina auk þess sem ráðnir hafa verið starfsmenn til að vinna 
við afmarkaða þætti rannsóknarinnar. Rannsóknin er styrkt af Rannís, 
Rannsóknasjóði HÍ og the Sonja Foundation.  
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Fræðileg sjónarhorn 

Í rannsókninni Börn, ungmenni og fötlun er leitað fanga til nýrra kenninga og 
rannsókna innan félagsvísinda. Einkum er leitað til þriggja fræðisviða; 
félagsvísindalegra kenninga og rannsókna sem kenna sig við hina nýju 
félagsfræði barnæskunnar, hinnar ungu fræðigrein fötlunarfræði og til nýrrar 
fræðilegar nálgunar sem kennd er við lífshlaup.  

Félagsfræði barnæskunnar  
Undanfarin ár hefur verið mikil þróun í kenningum og rannsóknum á 
barnæskunni. Hin svonefnda ‘nýja félagsfræði barnæskunnar’ hefur vakið 
mesta eftirtekt og af flestum talin mikilvægasta framlagið til nýs skilnings á 
barnæskunni (James, Jenks og Prout, 1998; James og Prout, 1997). Fyrri 
nálganir við að kanna barnæskuna einkenndust af áherslum sálfræðinnar sem 
beindust að þroskaferli barna og félagsmótun þeirra með það að markmiði 
að skilja hvernig börn verða að fullorðnum einstaklingum. Þessi skilningur 
hefur haft tilhneigingum til að vera þröngur, klínískur og einstaklings-
bundinn. Hin nýja félagsfræði barnæskunnar leitast hins vegar við að skilja 
reynslu og tilfinningar barnanna sjálfra og leggur áherslu á réttindi barna. 
Einnig er dregið fram að börn eru félagslegur hópur sem er undir áhrifum 
utanaðkomandi þátta, meðal annars stefnumótunar og þjónustu sem að þeim 
beinist, til dæmis velferðarþjónustu, heilbrigðiþjónustu og menntun. Jafn-
framt hefur sjónum verið beint að því hvernig daglegu atferli fatlaðra barna 
er stýrt og stjórnað af fullorðnu fólki (Shakespeare og Watson, 1998). Sem 
dæmi um rannsóknir sem áttu þátt í að þróa hina nýju sýn á börn má nefna 
bók Barry Thorn (1993), Gender Play: Girls and Boys in School og bók Aldersons 
(1993), Children’s Consent to Surgery. 

Hin nýja félagsfræði barnæskunnar hefur afleiðingar, ekki einungis til að 
auka skilning á lífi og reynslu fatlaðra barna, heldur einnig fyrir stefnumótun 
og þjónustu. Hún varar okkur við að líta á fötluð börn sem viðföng vel-
ferðarþjónustu og klínískra inngripa, og dregur athygli okkar að því að skoða 
þau og skilja sem virka aðila að því að semja um sinn daglega veruleika í 
samskiptum við jafningja, fullorðna, og þjónustukerfið. Þessi nýja nálgun 
vekur einnig upp spurningar um vald og dregur athyglina að því hvernig 
atferli fullorðinna og félagsgerðin geta valdið fötluðum börnum erfiðleikum, 
og bregður jafnframt ljósi á það hversu mikilvæg áhrif umhverfisþættir hafa á 
líf og möguleika fatlaðra barna. Hin nýja nálgun hvetur okkur ennfremur til 
að taka tilfinningar barnanna sjálfra og sjónarhorn þeirra til greina í meira 
mæli en gert hefur verið hingað til af fræðimönnum og sérfræðingum. 
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Fötlunarfræði  
Rannsóknin Börn, ungmenni og fötlun leitar einnig í smiðju hinnar ungu 
fræðigreinar fötlunarfræða en innan hennar hefur á undanförnum árum verið 
þróaður nýr skilningur á fötlun (Barnes, Oliver og Barton, 2002; Rannveig 
Traustdóttir, 2006). Hér er um að ræða sjónarhorn sem hafnar einhliða 
læknisfræðilegum skilningi og því viðhorfi að fötlun sé persónulegur 
harmleikur og afbrigðilegt frávik. Þess í stað er athyglinni beint að félags-
legum þáttum og hindrunum í umhverfinu, svo sem manngerðu umhverfi og 
fordómum, sem skapa erfiðleika í lífi fatlaðra barna og fullorðinna. Sumir 
sem beita sjónarhorni fötlunarfræða greina á milli ‘skerðingar’ sem vísar til 
líkamlegra eða andlegra takmarkana og skertrar færni (til dæmis að geta ekki 
gengið, séð eða heyrt) og ‘fötlunar’ sem felst í hinum félagslegu, efnislegu og 
menningarlegu hindrunum sem útskúfa og hindra þátttöku fatlaðs fólks í 
daglegu lífi (svo sem óaðgengilegar byggingar og upplýsingar) (Albrecht, 
Seelman og Bury, 2001; Oliver, 1990).  

Norðurlönd hafa ekki farið varhluta af þessari þróun og þar hefur um 
langt skeið mátt greina nýjan félagslegan skilning á fötlun sem yfirleitt er 
kenndur við tengsl hinnar fötluðu manneskju við umhverfi sitt. Þessi 
skilningur er oftast nefndur ‘norræna tengslasjónarahornið á fötlun’ því undir 
þessu sjónarhorni skapast fötlunin af misgengi eða misræmi milli ein-
staklingsins (vegna skerðingarinnar) og samfélagsins sem gerir ekki ráð fyrir 
öllum þeim margbreytileika sem er að finna meðal þegnanna (Gustavsson, 
Tøssebro and Traustadóttir, 2005).  

Hinn hefðbundni læknisfræðilegi skilningur á fötlun hefur tilhneigingu til 
að líta á skerðinguna sem meginorsök allra vandamála sem fatlað fólk þarf að 
takast á við. Þessi einstaklingsbundni skilningur veldur því að þjónustan 
beinist að einstaklingnum og áherslan er á að breyta, þjálfa, kenna, lækna og 
endurhæfa viðkomandi fremur en að líta á félagslega þætti og umhverfið. 
Skerðingin verður þannig það sem þjónustuúrræðin beinast að. Afleiðingin 
er sjúkdómsvæðing á lífi og aðstæðum fatlaðs fólks og það verður forgangs-
atriði að koma á eða endurheimta það sem álitið er ‘eðlilegt’ ástand einstak-
lingsins. Þetta viðhorf leiðir einnig til þess að líf fatlaðra barna og fullorðinna 
er oft álitið harmleikur vegna þess hve ‘afbrigðileg’ þau eru.  

Sú félagslega sýn á fötlun sem einkennir hina nýju fötlunarfræði hefur leitt 
til aukinnar pólitískrar vitundar meðal fatlaðs fólks, hleypt nýju lífi í 
hreyfingu þeirra víða um heim, leitt til stofunnar nýrra baráttuhópa og gefið 
byr kröfum um löggjöf sem bannar mismunun gegn fötluðu fólki. Samhliða 
þessari pólitísku baráttu hafa fræðimenn á sviði fötlunarfræða birt rannsóknir 
þar sem áhersla er á að þróa leiðir til að greina félagsleg tengsl sem skapa eða 
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auka á fötlun og ljósi varpað á hvernig daglegu lífi fatlaðs fólks er háttað og 
þá mismunun sem það býr við í samfélögum nútímans (Morris, 1991; Oliver, 
1990; Shakespeare, 1998). 

Kröfur baráttuhreyfingar fatlaðs fólks og fötlunarfræði hafa fyrst og 
fremst ögrað staðalmyndum af fullorðni fötluðu fólki. Eins og breski 
félagsfræðingurinn Mark Priestley (2003) bendir á þá hefur ótrúlega lítil 
athygli beinst að fötlun í tengslum við barnæsku og unglingsár. Eitt af því 
sem fötlunarfræðin standa frammi fyrir nú er að skapa rými fyrir raddir, 
reynslu og sjónarhorn barna og ungmenna þannig að þau verði hluti af um-
ræðum um réttindi fatlaðs fólks og jafnrétti á borð við aðra.  

Hin nýja fræðilega nálgun innan fötlunarfræða sem hér er gerð er grein 
fyrir hér hefur mikilvægar afleiðingar bæði fyrir sjálfsskilning fatlaðra barna 
og fullorðinna og fyrir stefnumótun og þjónustu. Þrátt fyrir að þessi nýji 
skilningur á fötlun hafi að mestu verið þróaður með hliðsjón af lífi 
fullorðinna einstaklinga hefur hann greinilega sterka skírskotun til reynslu 
fatlaðra barna og ungmenna. 

Lífshlaup 
Hugtök og rannsóknir tengdar lífshlaupi hafa í vaxandi mæli haft áhrif á 
nútímaskilningi á félagslegum þáttum. Þrátt fyrir það er tiltölulega nýtt að 
tengja lífshlaup og fötlun til að skilja betur líf fatlaðs fólks (Grant, Coward, 
Richardson og Ramcharan, 2005; Priestley, 2001, 2003). 

Hefðbundnar nálganir til að skilja lífsferilinn hafa byggt á hugtökum sem 
tengjast því hvernig hin ‘eðlilega’ framvinda lífsins gengur fyrir sig og 
skipulögð og ákveðin af félagslegum stofnunum samfélagsins. Ef þessari 
nálgun er beitt á fötlun blasir við ofurvald hins ‘eðlilega þroskaferils’ barna 
og hvernig skilningur á barnæskunni í nútíma samfélögum er undir sterkum 
áhrifum frá kenningum þroskasálfræðinnar. Kenningar áhrifamikilla barnasál-
fræðinag svo sem Piaget (1959) og Erikson (1968) hafa skapað þann skilning 
á barnæskunni að þroskaferillin felist í röð mælanlegra stiga í átt til fullorðins-
ára. Með þessum skilningi á barnæskunni hafa hinar klassísku kenningar um 
þroskaferil barna skapað ósveigjanlega skilgreiningu á hvað það þýðir að vera 
‘eðlilegt’ barn. Á sama tíma hafa þessar kenningar skapað mörk þess sem er 
‘frávik’ frá hinu eðlilega viðmiði og þar með lagt grundvöll að því að líta á 
fötluð börn sem ‘óeðlileg’ miðað við hinn ‘eðlilega þroskaferil’. Þessi 
orðræða um eðlilegan þroskaferil barna og hið eðlilega lífshlaup hefur haft 
djúpstæð áhrif á líf fatlaðra barna og fullorðinna og varpar ljósi á það af 
hverju þau halda áfram að vera skilgreind sem félagsleg vandamál í 
samfélögum nútímans (Bloch, 2000).  
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Fræðimenn hafa gagnrýnt þessa hefðbundnu nálgun til að skilja 
lífshlaupið og benda á að hún sé undir áhrifum frá líffræðilegum skilningi 
(Walker og Leisering, 1998). Þeir telja þessa nálgun úrelta og að hugtakið 
‘lífshlaup’ geti hjálpað til við að skilja hina félagslegu skipan á lífi okkar. 
Meðal annars er bent á að yfirvöld sem móta stefnu og þjónustu ráði miklu 
við að ákvarða lífshlaupið, hvernig fólk flyst af einu lífsskeiði yfir á annað og 
þau tengsl sem ríkja á milli kynslóðahópa. Hið gagnrýna sjónarhorn sem beitt 
er í rannsókninni Börn, ungmenni og fötlun örgrar hinum ríkjandi menningar-
bundnu hugmyndum sem skilgreina ‘eðlilegt’ lífshlaup. Þess í stað verður 
leitast við að kortleggja félagslegt skipulag lífshlaupsins og áhrifa þess á með 
hvaða hætti við ‘sköpun’ og ‘endursköpum’ fötlun í sífellu í daglegu lífi okkar 
og samskiptum (Priestly, 2003). 

Vaxandi áhuga hefur einnig gætt á að kanna staðsetningu fólks í 
kynslóðahóp þegar rýnt er í félagslega lagskiptingu og misrétti. Bæði fötlun 
og kynslóð eru félagslega og menningarlega mótuð, báðum er stýrt af reglu-
verki félagslegara stofnana og hvoru tveggja eru hluti af flóknum félagslegum 
tengslum (Priestley, 2003). Rannsókn á gangverki kynslóðakerfisins og 
beiting á hugtakinu kynslóð sem greiningartæki býður upp á áhugaverða 
nálgun til að skilja fötlun betur. 

Framlag og gildi rannsóknarinnar 

Rannsóknin Börn, ungmenni og fötlun mun hafa bæði fræðilegt og hagnýtt 
gildi. Niðurstöðurnar munu verða framlag til fræðilegs skilnings á barnæsku 
og uppvexti fatlaðra barna. Rannsóknin mun jafnframt bæta við þekkingu 
okkar á skerðingu og fötlun. Aukinn skilningur á lífi og þörfum fatlaðra 
barna og ungmenna gerir kleift að taka meira mið af röddum þeirra og 
reynslu við mótun stefnu og þjónustu við þennan hóp.  

Árið 2003 var áætlað að 5.7% allra íslenskra barna væru langveik eða með 
skerðingar af ýmsum toga (Tryggingastofnun ríkisins, 2005). Í Bretlandi er 
talið að um það bil eitt af hverjum tuttugu börnum sé fatlað (Watson o.fl., 
1999). Önnur lönd gefa upp svipaðar tölur og vaxandi fjöldi barna með 
alvarlegar skerðingar lifa nú fram á fullorðinsár (Morris, 2002). Af þessu má 
sjá að verulegur hópur barna sem eru að vaxa úr grasi í samfélögum 
nútímans þurfa sérhæfða þjónustu og umönnun. Á sama tíma blasir við að 
slík þjónusta svo sem fjölskyldustuðningur, menntun, heilbrigðiþjónusta, 
skammtímavistun og önnur þjónusta, hefur verið þróuð að mestu án þess að 
fötluð börn og ungmenni hafa verið höfð með í ráðum. 
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Ef veita á viðeigandi og áhrifaríka þjónustu er grundvallaratriði að skilja 
hvernig hún mætir þörfum þeirra sem þjónustan beinist að. Nýlegar 
rannsóknir sýna að fötluð börn hafa mikilvægan skilning á þeirri þjónustu 
sem þeim er boðin og skoðanir á því hvernig best má haga þjónustunni. 
Sömu rannsóknir sýna hins vegar að börnin eru nánast aldrei spurð 
(Snæfríður Þ. Egilson, 2005; Stalker og Connors, 2005; Ytterhus, 2004). 
Ennfremur er ljóst að mjög fáar rannsóknir hafa kannað tengsl fatlaðra barna 
við önnur börn og með hvaða hætti fötluð börn og ungmenni tengjast og 
taka þátt í hinni almennu barna- og unglingamenningu (Cavet, 1998; Kristín 
Björnsdóttir, 2003; Richardson, 2002; Skär og Tamm, 2002; Ytterhus, 2005). 
Rannsókninni Börn, ungmenni og fötlun er ætlað að bæta úr þessu með því að 
leita eftir sjónarhornum, reynslu og skilningi fatlaðra barna og ungmenna og 
skapa þannig rými til að raddir þeirra geti heyrst. Ennfremur er rannsókninni 
ætlað að bregða ljósi á það hvernig fötluð börn og ungmenni tengjast daglegu 
lífi barna á Íslandi og kanna hvort þau eru í raun hluti af hinu almenna 
samfélagi og menningu barna. 
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Er frelsið yndislegt? 
Greining á frelsi og svigrúmi háskólakennara í 

námskrárgerð út frá kenningum Bernstein 

Guðrún Geirsdóttir 

 
Um nokkurt skeið hef ég unnið að rannsókn á hugmyndum háskólakennara 
um námskárgerð í Háskóla Íslands1 (sjá t.d. Guðrún Geirsdóttir, 2004; 2005). 
Markmið rannsóknar er m.a. að greina frelsi og svigrúm háskólakennara til 
þess að taka ákvarðanir um námskrá nemenda sinna þ.e. hlutverk þeirra í 
námskrárgerð. Með hugtakinu námskrárgerð er átt við hvers konar þekkingu 
(og leikni) nemendur einstakra háskólageina þurfa að tileinka sér til að teljast 
hafa náð tökum á greininni og hvar, hvernig og af hverjum slíkar ákvarðanir 
eru teknar. Þó áhugi minn á viðfangsefninu sé fyrst og fremst fræðilegur þ.e. 
að skoða og skilja hvernig ákvarðanir um nám og kennslu eru teknar innan 
háskóla, er hann jafnframt styrktur með störfum mínum að skólaþróun á 
háskólastiginu á vegum Kennslumiðstöðvar Háskóla Íslands. 

Námskrárgerð á háskólastigi er áhugavert rannsóknarefni fyrir þær sakir 
að háskólakennarar, umfram kennara á öðrum skólastigum, njóta ákveðinnar 
sérstöðu sem felst í því að þeir eru jöfnum höndum að skapa þekkingu og 
miðla henni (Bernstein, 2000) auk þess sem þeim er víða fengið akademískt 
frelsi og vald til að taka ákvarðanir um nám og kennslu nemenda sinna 
(Háskóli Íslands, 2006). Þrátt fyrir þessa sérstöðu eru rannsóknir á námskrá á 
háskólastigi fáar og námskrá almennt lítill gaumur gefinn í þjóðfélagslegri 
umræðu um hlutverk og mikilvægi háskólastigsins þar sem námskrárumræða 
ætti að vega þungt (Barnett og Griffin, 1997; Kogan o.fl., 2000). Í 
yfirstandandi umræðu um viðurkenningarferli háskóla, aukið gæðaeftirlit, 
endurskoðun á skipulagi og stjórnkerfi Háskóla Íslands og stefnumótun 
hefur sjónum sjaldan verið beint að námskránni og því hvað verið er að 
kenna nemendum og hvers vegna. Slíkar vangaveltur ættu, að mínu mati, að 

                                                 
1  Rannsóknin er doktorsverkefni sem unnið er undir leiðsögn Ingvars Sigurgeirssonar og 

Allyson Macdonald við KHÍ svo og Ingrid Lundt við háskólann í Oxford. Rannsóknin var 
styrkt af Rannsóknarsjóði Háskóla Íslands. 
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vera lykilspurningar í umræðu um framtíð og þróun háskóla og háskóla-
kennslu. 

Í eftirfarandi umfjöllun hef ég valið að beina sjónum sérstaklega að frelsi 
og svigrúmi háskólakennara í námskrárgerðinni. Niðurstöður þessar eru 
fengnar með rannsókn innan þriggja háskólagreina við Háskóla Íslands og 
mér því illa stætt á að álykta út fyrir ramma þeirra en þær má hins vegar 
sannarlega nýta sem ábendingar og innlegg í frekari umræðu um vald kennara 
í öðrum greinum og háskólum. 

Rannsóknaraðferð 

Gagna í rannsókninni var aflað með viðtölum við háskólakennara innan 
þriggja háskólagreina við Háskóla Íslands svo og vettvangsathugunum þar 
sem fylgst var með umræðu skora og deilda um nám og kennslu. Að auki 
voru textar sem taldir voru varpa ljósi á námskrárgerðina greindir. Háskóla-
greinarnar þrjár, véla- og iðnaðarverkfræði, mannfræði og eðlisfræði voru 
valdar með hliðsjón af kenningum Becher og Trowler (2001) en þeir flokka 
háskólagreinar í fjóra meginflokka eftir þekkingarfræðilegum og félagslegum 
einkennum þeirra. 

Opinbert vald kennara í námskrárgerð 

Samkvæmt lögum um háskóla nr. 63 frá 2006 þarfnast Háskóli Íslands nú 
viðurkenningar menntamálaráðuneytis á kennslu fræðasviða. Hins vegar má 
segja að ábyrgð á námskrá Háskóla Íslands sé formlega í höndum háskóla-
ráðs sem hefur þó sjaldan bein afskipti af skipulagi náms og kennslu heldur 
framselur þá ábyrgð deildum. Deildir samþykkja og bera ábyrgð á náms-
leiðum og á útgáfu kennsluskrár þar sem kveðið er á um framboð námsleiða 
og veittar námsgráður, skipulag náms og kennslu, námsmat og annað það 
sem sérstaklega varðar kennsluhætti deildar. Innan ramma deilda má hins 
vegar með nokkrum rétti segja að háskólakennurum sé falið valdið til 
námskrárákvarðana enda lögð áhersla á akademískt frelsi þeirra í kennslu eins 
og fram kemur í 2. grein reglna um starfsskyldur kennara og sérfræðinga við 
Háskóla Íslands (Háskóli Íslands, 2006): 

 
Nám til prófgráðu við Háskóla Íslands skiptist í einstök námskeið sem saman 
mynda eina heild. Deildir bera ábyrgð á námi og veitingu prófgráða. Deild 
ákveður því hvaða námskeið eru kennd og hver kennir þau. Kennarar njóta 
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kennslufrelsis innan þess ramma sem deild setur. Þeir ákveða sjálfir námsefni, 
efnistök og kennsluhætti. Þetta mikilvæga frelsi felur í sér skyldur og ábyrgð 
gagnvart fræðunum, gagnvart stúdentum og samstarfsfólki. 
 
Í ofangreindri klausu kemur skýrt fram sú ábyrgð kennara og vald til að 

velja þekkingu og ákveða með hvaða hætti henni skuli miðlað en jafnframt 
bent á mikilvægi þessa frelsis og þá ábyrgð sem því fylgir. Svigrúm kennara 
og frelsi innan ólíkra greina er þó með ólíkum hætti eins og gerð verður grein 
fyrir hér á eftir. 

Af kenningarlegum meginhugtökum 

Til að skoða og skilja ákvarðanatekt á sviði námskrár innan ólíkra háskóla-
greina og þær uppeldislegu orðræðuhefðir sem þar ríkja,voru kenningar 
félagsfræðingsins Basil Bernstein (1971; 1986; 1999; 2000) um flokkun, 
umgerð og uppeldislega orðræðu nýttar. 

Lykilframlag kenninga Bernstein við slíka greiningu eru hugtökin flokkun 
(classification) og umgerð (framing). Hugtakið flokkun vísar til þess hversu vel 
eða mikið ákveðnar félagslegar einingar eða formheildir geta afmarkað sig 
eða einangrað frá öðrum. Eining getur í tilfelli þessarar rannsóknar til dæmis 
vísað til háskólagreinar eða stofnana eins og skora eða deilda. Styrkur 
einingar eða vald felst í því hversu vel henni tekst að afmarka sig og aðgreina 
frá öðrum. 

Með hugtakinu umgerð vísar Bernstein til uppeldislegra samskipta og 
hvernig þeim samskiptum er háttað út frá stjórnun þ.e. hversu sterk sú 
stjórnun er og hver fær að halda um stjórnvölinn. Þar sem umgerð er sterk 
eða stíf er stýringin eða stjórnun skýr og formleg og hlutverk vel afmörkuð 
en þar sem umgerð er veik er erfiðara að greina hver heldur um stjórnvölinn. 
Umgerð tekur til samskipta nemenda og kennara svo og kennara innbyrðis. 

Hin uppeldislega orðræða (pedagogic disocurse) háskólagreina ber með sér 
þær hugmyndir og hefðir sem stýra skipulagi kennslu og kennsluháttum 
þeirrar ákveðnu greinar. Hún samanstendur af tveimur orðræðum þ.e. 
stýrandi orðræðu (regulative discourse) og hins vegar kennsluorðræðu 
(instructional discourse). Hin stýrandi orðræða ber með sér siði og hefðir 
greinarinnar, hið ríkjandi gildismat og þar með hvaða þekking er viðurkennd 
sem mikilvæg fyrir nemendur. Hin kennslulega orðræða lagar sig alltaf að og 
hvílir í raun í þeirri stýrandi þ.e. í henni liggja einnig hugmyndir og viðmið 
um hvernig eigi að haga kennslu og samskiptum á milli nemenda og kennara. 
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Um hina uppeldislegu orðræðu togast tvö svið sem Bernstein nefnir annars 
vegar hið uppeldislega umbreytingarsvið (pedagogic contextualising field) og hins 
vegar hið opinbera (official recontextualising field). Samkvæmt Bernstein takast 
þessi tvö svið sífellt á um völdin yfir uppeldislegri orðræðu og aukin völd 
annars fela í sér minni völd hins. Aukin afskipti hins opinbera draga þannig 
úr yfirráðum þeirra sem starfa á uppeldislega sviðinu en á háskólastigi eru 
það m.a. háskólakennarar. Þetta merkir að með auknum yfirráðum ytri aðila á 
námskránni dregur úr sjálfræði og valdi þeirra sem falin er uppeldisleg ábyrgð 
yfir námskránni og kennsluháttum (Bernstein, 1996). 

Námskrárvald kennara innan ólíkra greina 

Háskólagreinarnar þrjár sem athugaðar voru í rannsókninni eru um margt 
ólíkar en hér verða hugtök Bernstein, flokkun og umgerð, einungis nýtt til að 
greina afmarkaða þætti þ.e. vald kennara yfir vali þekkingar og svo svigrúm 
þeirra til að ákvarða kennsluhætti (þar með talin samskipti nemenda og 
kennara). Þannig verða hugtök Bernstein nýtt til skoða að hvaða marki 
kennarar innan ólíkra greina njóta kennslufrelsis til að ákveða sjálfir 
námsefni, efnistök og kennsluhætti. Samkvæmt kenningum Bernstein ætti 
frelsi kennara um kennsluhætti að afmarkast af hinni stýrandi háskóla-
greinarinnar, hversu sterka eða veika flokkun greinin býr við svo og hversu 
sterk eða veik umgerð ríkir um samskipti innan hennar. 

Hin sterka flokkun eðlisfræðinnar 

Eðlisfræði er dæmi um háskólagrein sem hefur sterka flokkun þ.e. þekking 
hennar er skýrt afmörkuð og aðgreind frá annars konar þekkingu. Nemandi 
sem situr námskeið í eðlisfræði er jafnan ekki í vafa um hvort hann eða hún 
situr tíma í eðlisfræði eða annarri háskólagrein. Námskrá eðlisfræðinnar 
einkennist af stigveldislegu skipulagi þekkingar þar sem eitt tekur við af öðru. 
Innan námskrár þurfa kennarar því að tryggja að viðfangsefni nemenda í 
námskeiðum sé í rökréttu samhengi við það sem fyrir er og undirbúi þá 
jafnframt fyrir það sem eftir á að koma. Stigveldisskiptingin sést vel í heitum 
námskeiða sem heita t.d. Eðlisfræði 1, Eðlisfræði 2 og kennari í eðlisfræði 
lýsir hér ágætlega: 

 
Andstætt því sem ég heyri úr öðrum deildum...þá er allt okkar nám byggt á 
þrepum. Við kennum Eðlisfræði 1, 2, 3, 4. Við kennum eða lærum Stærðfræði 1, 
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2, 3, 4 og alltaf lærum við meira og meira og byggir á því sem undir er. Og það er 
ekki fyrr en þú ert komin með þennan áfanga og komin á þriðja ár í grunnnámi 
sem þú ferð að skynja samhengi hlutanna. 
 
Þar sem flokkun þekkingar er mjög sterk eins og í eðlisfræði virðist 

kennurum ekki vandamikið að skipuleggja námskeiðin en það á þó fyrst og 
fremst við í grunnnámi. Námskeiðin eru sögð ‘klassísk’ og ‘standard’ sem 
vísar til þess að sú þekking sem þar er kynnt hefur lítið breyst í áranna rás og 
er að mati kennara, sambærileg og svipuð um allan heim. Þetta alheims 
samkomulag um hvaða þekking er mikilvæg er staðfest með notkun 
kennslubóka sem nýttar eru í sambærilegum námskeiðum í háskólum um 
víða veröld. Svigrúm kennara og vald til að velja þekkingu felst því fyrst og 
fremst í því að velja kennslubókina og það val er hvorki ígrundað neitt 
verulega mikið né í sjálfu sér talið sérlega vandmeðfarið. Kennslubók er 
metin ‘góð’ af því að hún er kennd víða og hefur oft verð endurútgefin. Val 
þekkingar er því í raun ekki á verksviði kennara heldur er hlutverk hans og 
ábyrgð fyrst og fremst fólgin að tryggja að sú þekking sem nemendur tileinka 
sér í ákveðnu námskeiði falli vel að reglum sem ríkja í skorinni: 

 
Sko, við veljum ekki efnið í námskeiðið, við komum okkur saman um, um það 
sem er í námskeiðunum. Það er svona meira og minna ákveðin skorarhefð. Ef þú 
kennir Rafsegulfræði þá er það þetta efni sem þú ferð yfir, ef þú kennir 
Eðlisfræði 1 þá er það þetta efni sem þú ferð yfir. Ef þú kennir verklegum hópi 
þá eru það þessar tilraunir sem þú kennir. 
 
Víki kennarar frá námskrá sem skorin hefur ákveðið að fylgja er full 

ástæða til að leiðrétta stöðuna og koma aftur á reglu: 
 
Nú, það hefur auðvitað komið fyrir að kennari kenni Skammtafræði 1 eins og 
það væri Skammtafræði 2 eða Eðlisfræði 3 eins og það væri Skammtafræði 1 og 
það hefur valdið almennri óánægju í skorinni og við reynum að ræða og koma 
reglu á þetta. 
 
Eftir því sem ofar dregur í námskránni veikist flokkun þekkingar og um 

leið sú umgjörð sem ríkir um samskipti nemenda og kennara. Kennurum 
finnst þeir frekar geta vikið frá kennslubókinni, valið að sleppa ákveðnu efni 
og taka inn annað sem talið er meira ‘relevant’. Á meistarastigi í eðlisfræði 
gilda enn aðrar reglur um vald kennara yfir þekkingu. Þar móta rannsóknir 
kennara að mestu leyti námskrá nemenda enda felst stór hluti af námi þeirra í 
að taka þátt í rannsóknarverkefnum kennara sinna. Það má segja að í 
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framhaldsnámi færist valdið yfir vali þekkingar að mestu leyti úr höndum 
skorar og yfir til kennara. 

Eins og áður hefur komið fram lýtur hin kennslulega orðræða að 
skipulagningu námsins eða kennslunni og uppeldislegum samskipum og lagar 
sig alltaf hinni stýrandi orðræðu sem ávallt er ríkjandi (Bernstein, 1996). 
Þannig kemur það ekki á óvart að svigrúm kennara og vald til að velja 
kennsluhætti sé lítið í eðlisfræðinni. Í grunnnámi í eðlisfræði þykir það 
farsælast að fylgja sterkum hefðum um inntak og leiðir. Sterk flokkun 
greinarinnar merkir líka að nemendur í eðlisfræði mæta til leiks með mjög 
fastmótaðar hugmyndir um hvernig eigi að nema og kenna greinina og um 
samskipti kennara og nemenda ríkir sterk umgerð þ.e. hlutverk kennara og 
nemenda eru fastmótuð og skýr: 

 
Já...þegar ég kenni t.d. [ákveðið námskeið] ...þá finnst mér best að reyna að fylgja 
bókinni. Ég held að nemendur líka vilji það og maður er bara óvinsæll ef maður 
gerir það ekki.  
 
Þessi umgerð um kennsluhætti veikist eftir því sem að ofar dregur í námi, 

nemendum gefst svigrúm til að ráða meiru um eigið nám og í meistara- og 
doktorsnámi vinna þeir oft við hlið kennara sinna að rannsóknarverkefnum. 

Nokkuð sterk flokkun verkfræðinnar 

Námskrá verkfræðinnar lýtur að nokkru sömu reglum og eðlisfræðin enda er 
hluti hennar aðkeypt grunnnámskeið eins og eðlisfræði. Í hinum 
‘raunverulegu’ verkfræðinámskeiðum eru viðmið um val þekkingar ekki eins 
sterkt afmörkað enda er þar er hægt að hugsa sér margar og ólíkar lausnir og 
mismunandi verklag við lausnir. Svigrúm og vald kennara til að hafa áhrif val 
þekkingar er því meira en kennara í eðlisfræði þó að ákvarðanir séu einatt 
ræddar á sameiginlegum skorarfundum og endanleg ábyrgð liggi þar. 

Eftir því sem ofar dregur í náminu í verkfræði veikist flokkun 
greinarinnar þ.e. það losnar um hinn stífa ytri ramma sem settur er með 
alþjóðlegum hefðum og kennarar öðlast meira svigrúm til að hafa persónu-
legt vald yfir vali þekkingar í námskeiðum. Kennslubækur eru ekki lengur 
nýttar sem undirstaða námskeiða og kennurum gefst kostur á að draga inn 
lesefni að eigin vali og tengja rannsóknir sínar kennsluefninu: 
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Það er miklu meira mál eins og með meistarakúrsinn þarna ... því að þar er ég að 
kenna það sem ég er að rannsaka og það er engin bók til og ... ég er að dreifa í þá 
greinum og leggja fyrir þá verkefni. 
 
Iðnaðar- og vélaverkfræði er hagnýt grein og hlutverk hennar er m.a. að 

undirbúa nemendur undir störf í íslensku atvinnulífi. Tengsl við atvinnulíf, 
hvort heldur sem er í gegnum starfstengd lokaverkefni nemenda eða 
rannsóknarverkefni kennara, veikja flokkun greinarinnar og en við það eykst 
svigrúm kennara til að til að hafa bein áhrif á val þekkingar: 

 
Sum námskeið eru nánast eins um allan heim ... þar eru bækur sem eru eins bara 
... um allan heim. En svo er í öðrum námskeiðum þá er maður dálítið að velja. 
Og ég hef haft svona fimm sex skóla í Bandaríkjunum og Kanada svona dálítið 
til hliðsjónar, hvaða námskeið þeir kenna o.s.frv. En síðan kemur náttúrulega 
alltaf að þessari sérstöðu hérna. Maður er að horfa á að hér er ekki bílaiðnaður 
og þessháttar, heldur eitthvað annað. 
 
Þegar að kemur að kennsluhefðum telja kennarar í iðnaðar- og véla-

verkfræði telja sig hafa meira frelsi en kennarar í eðlisfræði sem ræðst af því 
að greinin sjálf býr ekki við eins sterka afmörkun en einnig af því að innan 
hinnar stýrandi orðræðu greinarinnar ríkja allt aðrar hugmyndir um uppeldis-
leg samskipti nemenda og kennara. Kennarar í verkfræði skilgreina hlutverk 
sitt sem meistara handverks og fræða sem nemendur smátt og smátt tileinka 
sér og ná þannig með aukinni færni og leikni upp að hlið meistaranna. 
Umgerð um samskipti nemenda og kennara er veik og stjórnun persónuleg. 
Hin stýrandi orðræða greinarinnar skapar nokkuð sterka umgerð í kennslu en 
innan þeirra geta kennarar hagrætt verkefnum og viðfangsefnum nemenda og 
þannig tekið mið af því efninu hverju sinni svo og kröfum sem gera má til 
nemenda: 

 
Það er ákveðinn rammi sem við höfum ... ég veit nokkurn vegin hvaða álag ég 
get sett á nemendur innan þessa ramma. Þá veit ég svona hvaða verkefni ég get 
sett inn. Stundum hef ég nokkur dæmi af verkefnum og eitt stórt 
hönnunarverkefni. Ég hef verið með kannski þrjú hönnunarverkefni og lítil 
dæmaverkefni ... Þetta er hlutur sem ég svona kannski sko læt ráðast dálítið af því 
hvernig efnið er sem ég fer í en akkúrat hversu mikið ég get sett á [nemendur]… 
byggist á reynslunni. 



366 Kennslufræði Guðrún Geirsdóttir 

  

Veik flokkun mannfræðinnar 

Lítum þá á svigrúm kennara í mannfræði en sú háskólagrein hefur samkvæmt 
Bernstein veikustu flokkunina. Það merkir að þekkingu innan mannfræðinnar 
er oft erfitt að aðgreina eða einangra t.d. frá öðrum háskólagreinum og 
jafnvel frá hversdagsþekkingu. Námskrá mannfræðinnar hefur lárétta 
formgerð sem merkir að námskeiðin standa samhliða fremur en byggja hvert 
á öðru og ekki skiptir höfuðmáli hvort að ákveðið námskeið er tekið snemma 
eða seint á námsferlinum. Flokkun greinarinnar er mun veikari en í eðlisfræði 
og verkfræði enda er svigrúm og vald kennara til að velja þekkingu með allt 
öðrum hætti en hjá kennurum þeirra greina. Innan námskrár er vissulega að 
finna einhverja ákveðna þekkingu sem talið er mikilvægt að allir nemendur 
tileinki sér en sú þekking er ekki skýrt afmörkuð heldur ríkir um val hennar 
óyrt samkomulag: 

 
Á skorarfundum þá vantar einhvern til að kenna þetta námskeið, það er kannski 
ekki sagt beint, en það finnst greinilega öllum, semsagt, það er enginn sem segir: 
„Heyrðu þá bara sleppum við þessu námskeiði, bara hættum að bjóða upp á 
það“. Þetta er kannski ekki sagt alltaf alveg beinum orðum, heldur að fólk vill 
bara halda þessu námskeiði inni. 
 
Utan skyldunámskeiða sem yfirleitt snúa að kenningum og sérstöku 

verklagi eða aðferðafræði greinar ríkir talsvert frelsi í námskrárgerðinni og val 
þekkingar ræðst af því sem Bernstein nefnir sýn eða sjónarhorn (gaze) 
kennara. Þannig tekur inntak eða þekking innan námskeiða mið af 
rannsóknarsviði kennara, sérþekkingu og áhuga. Kennarar nýta námskeið til 
að undirbyggja rannsóknir sínar á tilteknum sviðum eða reyna að bjóða upp á 
námskeið á sviðum sem eru í brennidepli fræðilegrar umræðu hverju sinni og 
þeir telja að muni vekja áhuga nemenda og innsýn inn í fræðasviðið. 
Kennarar hafa mjög frjálsar hendur um val þekkingar og algengt er að 
kennarar skipti út um helmingi námsefnis eða texta á milli ára. Vald kennara 
og frelsi til að velja þekkingu er viðurkennt af kennurum greinar og afskipti 
annara kennara hefur fram að þessu fallið undir afskiptasemi og jafnvel 
vantraust: 

 
Mér hefur fundist það í skorinn, að það sé svolítil svona áhersla á það að 
kennarar hafi mikið frelsi til að velja hvað er kennt í námskeiðunum, meira að 
segja í námskeiði eins og í Innganginum ... við erum ekki að skipta okkur af ... 
hver kennari, honum er treyst til að gera þetta.  
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Í mannfræði er val þekkingar eins og fyrr segir fyrst og fremst í höndum 

kennara og þar hefur ríkt sterk hefð fyrir því að kennarar skipuleggi kennslu 
sína án íhlutunar og afskipta samstarfsmanna. Þannig má segja að á milli 
kennara hafi ríkt sterk flokkun eða afskiptaleysi byggt á trú á akademískt 
kennslufrelsi og traust. Á síðustu misserum hafa þó komið fram óskir um að 
samræma og ræða kennsluhætti meira og þar með auka tengsl á milli kennara. 
Sú ósk er sett fram í ljósi þess að samræma þurfi betur kennsluhætti svo og í 
þeirri trú að slík samvinna sé mikilvægi fyrir þróun kennsluhátta: 

 
Það var bara ekkert system ... það var ekkert samræmi hjá okkur vegna þess að 
smá saman þegar að hlutirnir eru aldrei ræddir þá bara gerast þeir einhvern 
veginn. Þannig að sum námskeiðin voru kannski þrjár einingar og fjórir 
fyrirlestrar ... að var ekkert samræmi á milli einingafjölda. 
 
Krafan um aukið samstarf og samræmingu kennsluhátta kallar á veikari 

flokkun og annars konar samskipti kennara þannig að í stað þess að stýring 
eða stjórn sé alfarið í höndum einstakra kennara eru uppi umræður um að 
deila henni. 

Að lokum 

Eins og sjá má af ofangreindu benda niðurstöður mínar til þess að þrátt fyrir 
opinbert vald yfir námskrá nemenda búi háskólakennarar við mismikið 
svigrúm til að taka ákvarðanir um nám og kennslu. Með því að nýta hugtök 
Bernstein um flokkun og umgerð sést að vald þeirra í námskrárgerðinni 
takmarkast af þeirri háskólagrein sem þeir kenna þ.e. hvort sú grein býr við 
sterka eða veika afmörkun. Vald kennara til að ákveða kennsluhætti ræðst 
einnig af því svigrúmi sem þeim er veitt innan hinnar stýrandi orðræðu 
greinarinnar og þar með þeirri umgjörð sem þar ríkir um samskipti nemenda 
og kennara svo og á milli kennara. Þannig gerir hin uppeldislega orðræða 
eðlisfræðinnar sem einkennist af sterki flokkun, kennurum nær ógerlegt að 
breyta að einhverju marki kennsluháttum í grunnámi meðan að veik flokkun 
mannfræðinnar leggur mun minni hömlur á möguleika til breytinga. 

Hvað gagn má hafa af slíkri greiningu? Hér verður tvennt tekið til. 
Hugtök Bernstein, flokkun og umgerð, gera fræðimönnun sem áhuga hafa á 
þróun háskólastigins mögulegt átta sig á og skilja sérstöðu háskólagreina og 
kennsluhátta innan þeirra hverju sinni. Þau má þannig nýta sem greingartæki 
til að bera saman háskólagreinar og kennsluhætti og skilja hvers vegna 
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háskólagreinar hafa þróast á ólíka máta. Sú þekking er jafnframt afar gagnleg 
þeim sem starfa að skólaþróun og vilja hafa áhrif á þróun kennsluhátta innan 
ólíkra háskólagreina. Með aðstoð slíkrar greiningar er síður hætta á að þeir 
sem eru í forsvari fyrir þróun kennsluhátta falli í þá gryfju að reyna að láta 
eitt yfir alla ganga án tillits til ólíkrar uppeldislegar orðræðu háskólagreina. 
Slíkar tilraunir hafa yfirleitt verið dæmdar til að mistakast (Merton, Froyd, 
M.C. og Richardson, 2004). 

Öllu mikilvægara er þó að vekja athygli háskólakennara á því valdi sem 
þeir hafa yfir námskránni. Í rannsókninni kom fram að kennarar sem rætt var 
við voru almennt lítið meðvitaðir um áhrif sín á námskrá nemenda og að þeir 
upplifðu frelsi sitt til námskrárákvarðana ekki sem formlegt vald heldur hluta 
af hversdagslegum ákvörðunum. Í ýmsum nágrannalöndum okkar telja 
háskólakennarar sig hafa glatað valdi sínu yfir námskrá í hendur annarra 
(Haavelsrud, 2001). Þeir telja ýmis ytri inngrip s.s. ytri gæðaviðmið, stöðlun 
námskrár, kröfur um inntak og leiðir frá hinu opinbera draga úr því 
uppeldislega valdi sem íslenskir háskólakennara búa við í dag og telja 
sjálfsagt. Í ljósi reynslunnar er full ástæða til háskólakennarar verði sér betur 
meðvitað um þá ábyrgð og það vald sem felst í því hafa áhrif á námskrá 
nemenda og geri það upp við sig hvort og þá að hvaða marki þeir eru tilbúnir 
til að framelja það í hendur annarra. 
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Samskipti kennarara og nemenda: 
Hindrun og/eða hvati í breytingastarfi 

Hafdís Ingvarsdóttir 

 
Mikilvægi kennslu og þjálfunar sem stuðlar að sjálfstæðri hugsun og skoðunum 
verður æ mikilvægari vegna samfélagsbreytinga. Skilgreina verður þá menntun 
sem krafist er í nýju samfélagi 21. aldar, ekki einasta á sviði efnahags og 
atvinnumála heldur einnig á sviði menningar, þjóðlegrar og fjölþjóðlegrar. Fagleg 
ábyrgð kennara í starfi og aukið frelsi og þróun kennsluhátta er grunnur að þeim 
breytingum sem gera þarf (Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 32).  
 
Þessi orð má lesa í nýlegri skýrslu íslensks starfshóps um Mótun 

menntastefnu í Evrópsku samhengi (Menntamálaráðuneytið, 2006). Við 
svipaðan tón kveður í þeim námskrám og drögum að Aðalnámskrá sem 
nýlegastar eru (Menntamálaráðuneytið 1999; 2007). Vert er því að undirstrika 
að það eru ekki einungis próf og gráður sem skipta máli heldur hvað að baki 
þeim stendur, hvers konar færni nemendur hafa tileinkað sér á 
námstímabilinu. Þekkt er að færnikröfur hafa breyst mjög í þjóðfélaginu á 
síðustu áratugum og í ljósi þess má spyrja hvernig það gangi að kennsluhættir 
almennt séu nær óbreyttir á meðan samfélagið hefur tekið stórfelldum 
breytingum. Þróun kennsluhátta hefur lítill gaumur verið gefinn hér á landi 
og er þessari grein ætlað að opna umræðu um þetta mikilvæga mál en 
jafnframt beina sjónum að viðhorfum kennara til breytinga á kennslu-háttum 
en þau hafa lítt verið könnuð hér á landi. Hér er athyglinni sérstaklega beint 
að tungumálakennurum þótt það sem hér er sagt gildi vísast um margar 
kennslugreinar en tungumálakunnátta hefur verið skilgreind sem einn af 
fimm mikilvægustu færniþáttunum (life skills) (European Council, 2000) og 
því mikilvægt að huga að þróun kennsluhátta í tungumálakennslu. 

Í Aðalnámskrá Grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 2007) og drögum að 
Aðalnámskrá framhaldsskóla (Menntamálaráðuneytið, 2004) fyrir erlend 
tungumál er lögð áhersla á aukna virkni nemenda ásamt því að auka ábyrgð 
og sjálfstæði þeirra í námi. Lagt er til að horfið sé frá kennsluháttum sem 
löngum hafa tíðkast hér á landi: Að kennslubókin sé þungamiðjan og farið sé 
í gegnum tilteknar blaðsíður í bók og nemendur tileinki sér innihaldið og skili 
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því frá sér á skriflegu prófum. Sú tungumálafærni sem mikilvægust er í 
nútímanum þ.e. að geta beitt tungumálinu sem samskiptæki sem notað er í 
alls konar samskiptum og umgengni manna á meðal krefst kennsluhátta sem 
skapa annars konar þekkingu og færni og þar af leiðir að námsmatið þarf að 
vera með öðru móti en tíðkast hefur (Auður Torfadóttir, 2005). Markmið og 
áherslur í Aðalnámskrá frá 1999 (Menntmálaráðuneytið, 1999) og sem er 
hnykkt enn frekar á í nýju námskránum byggjast á víðtækum rannsóknum á 
tungumálanámi og tungumálakennslu sem hér verður vikið lítillega að.  

Nýjungar í tungumálakennslu 

Rannsóknir í hagnýtum málvísindum á síðari hluta 20. aldar hafa veitt nýja 
sýn á tungumál og nám og kennslu í erlendum tungumálum (sjá t.d. 
Widdowson, 1978; Ellis, 1990; Ellis, 1994). Þessar rannsóknir hafa leitt til 
fjölda kenninga sem sýna fram á og skýra einstaklingsmun og félagslega þætti 
sem mikilvægt er að taka tillit til í námi og kennslu erlendra tungumála. 
Niðurstöðurnar hvetja til að nemandinn sé mun virkari og taki á sig meiri 
ábyrgð á náminu en tíðkast hefur og dregið sé úr stýringu kennarans. 
Samkvæmt þessum kenningum þurfa að verða grundvallarbreytingar á námi 
og kennslu tungumála. Taka þarf upp breytta hlutverkaskipan í kennslu-
stofunni þar sem nemendasjálfstæði (learner autonomy) gegnir lykilhlutverki og 
hvatt er til að markmálið þ.e. erlenda málið sér notað sem mest til samskipta 
í kennslustofunni (Little, 2007). Finnski málvísindamaðurinn Viljo Kohonen 
(2001) heldur því fram að tungumálakennarar þurfi að endurskoða allt starf 
sitt, allt frá hinum rótgróna máta við sætaskipan og uppröðun í kennslu-
stofunni upp í að taka faglega þekkingu og færni til sína til endurskoðunar, 
ígrunda hvað það merki að vera tungumálkennari í dag.  

Evrópska tungumálamappan er eitt afsprengi þessarar umræðu og er 
ætlað að vera kennurum og nemendum stuðningstæki við þessar breytingar 
(Council of Europe, 2001). Henni er ætlað að ýta undir nemendasjálfstæði, 
gera námið og þar með framfarir gegnsærri, efla menningarvitund og breyta 
áherslum í námsmati (Little, 2007). Menntamálaráðuneytið gekkst fyrir að 
unninn yrði íslensk útgáfa af Evrópsku tungumálamöppunni. Hún hefur 
fengið vottum Evrópuráðsins og er íslenska útgáfan öllum aðgengileg m.a. á 
heimsíðu menntamálaráðuneytis. Það hefur þannig verið reynt að búa í 
haginn fyrir nemendur og kennara til að styðja þá við að taka upp þessar 
breyttu aðferðir. En breytingar á kennsluháttum eru flóknari en svo að eitt 
vinnutæki, þótt gott sé, dugi til. 
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Samskipti nemenda og kennara 

Undanfarna áratugi hefur mikið verið fjallað um hinn mikilvæga þátt 
kennaras í breytingastarfi (Fullan, 1993; Sarason, 1990). Fullan hefur gengið 
svo langt að segja að ekkert breytist í kennslustofunni nema fyrir tilverknað 
kennarans og um mikilvægi kennarans í breytingum ríkir samstaða í 
fræðaheiminum. Hins vegar er kennarinn ekki eini þátttakandinn í því ferli og 
hlut og áhrifum nemandans hefur minni gaumur verið gefinn. Þær litlu 
rannsóknir sem til eru á kennsluháttum í tungumálakennslu á Íslandi gefa 
vísbendingar um að enn sjáist lítil merki um breytta kennsluhætti (Lovísa 
Kristjánsdóttir, Laufey Bjarnadóttir og Samuel Lefever, 2006; Hafdís 
Ingvarsdóttir, 2004). Það er því mikilvægt að reynt sé að leita skýringa á 
hversu hægt miðar.  

Við þurfum ef til vill að byrja á að spyrja í hverju sérstaða kennslu liggi, 
að hvaða leyti kennslustarfið sé frábrugðin öðrum störfum. Eitt af því sem 
strax má til taka og einkennir kennslu fremur öðru eru hin nánu samskipti 
nemenda og kennara (Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2007; Noddings, 1992). 
Jennifer Nias (1996) sem mikið hefur rannsakað samskipti kennara og 
nemenda heldur því fram að tilfinningaleg nánd (affectivity) sé afar mikilvæg í 
kennslu og fyrir bæði nemendur og kennara. Hún nefnir máli sínu til 
stuðnings að kennsla sé mjög tilfinningabundið starf. Líðan og gengi 
nemenda skipta kennarann miklu máli. Samkennararnir og skólinn þeirra 
skiptir þá líka miklu máli og fyrir hvað hann stendur eða á að standa.  

Því hefur löngum verið haldið fram að þessi samskipti séu þýðingarmeiri í 
kennslu yngri barna en í nýlegri íslenskri rannsókn á starfskenningum 
framhaldsskólakennara þar sem leitað var eftir svörum við hvað kennarar 
teldu að skiptu þá mestu í starfi áttu allir kennararnir þá sameiginlegu 
starfskenningu að það væru samskiptin við nemendur sem væru mikilvægust. 
Þeir töldu góð samskipti forsendu starfsánægju þeirra og það hefði 
úrslitaþýðingu fyrir árangur þeirra í starfi hvernig þeim tækist að byggja upp 
þetta samband sem einkenndist af gagnkvæmri virðingu og trausti (Hafdís 
Ingvarsdóttir, 2003; 2004). Í þeirri rannsókn kemur líka fram að kennararnir 
telja að nemendur hafi mest áhrif á að móta hugmyndir þeirra 
(starfskenningar) um kennsluna. Önnur ný íslensk rannsókn (Guðbjörg Jóna 
Torfadóttir, 2006) lýsir þessu vel en þar segir frá Rúnu sem er nýliði í starfi 
og er mjög í mun að byggja upp góð samskipti við nemendur. Hún telur 
umræður mikilvæga kennsluaðferð en segir um reynslu sína:  
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Ég leitaðist einnig við að fjölga umræðum um námsefnið í tímum, þó að oft væri 
illt að koma þeim við þegar nemendur reyndust ólesnir og jafnvel áhugalausir. 
Þessu samfara fjölgaði ég einnig hefðbundnum kennsluaðferðum, að vilja 
nemenda (bls. 39).  
 
Það er því vert að beina sjónum að því hvort og þá hvernig hin 

viðkvæmu tengsl kennara og nemenda geti skýrt að hluta að erfiðlega gangi 
að breyta kennsluháttum í þá veru að nemendur taki meiri ábyrgð og 
frumkvæði og verði gerendur í náminu fremur en móttakendur, því vissulega 
reynir meira og öðruvísi á þá en með hefðbundnum kennsluaðferðum.  

Í þessu sambandi er áhugavert að benda á umræðu Kelchtermans (2005) 
um stöðu kennara gangvart nemendum og foreldrum en hann bendir á 
hversu berskjaldaður kennarinn geti verið og áhrif þess á starf hans. 
Skólastofa er ekki einangrað fyrirbæri. Mikilvægt er að hafa í huga hin 
viðkvæmu samskipti sem fram fara inni í skólastofunni hverju sinni en 
jafnframt að kennarinn og nemendur eru ekki eyland. Viðhorf nemenda 
endurspeglar samfélagið á hverjum tíma. Sú spurning sprettur óneitanlega 
upp hvort skólinn og sú vinna sem þar þarf að fara fram skipi öndvegisess í 
forgangsröð ungs fólks og nemendur séu tilbúnir í breytingastarf sem gerir 
auknar og breyttar kröfur til þeirra. 

Rannsóknin 

Gögnin sem lögð eru til grundvallar þessari umfjöllun eru djúpviðtöl við 
íslenska framhaldskólakennara sem safnað var með fimm ára millibili. Í 
báðum tilfellum var byggt á kenningu George Kellys um persónubundnar 
hugsmíðar (Kelly, 1955/1991; Hafdís Ingvarsdóttir, 2003) og beitt túlkunar-
fræðilegri nálgun. Í fyrri hlutanum voru 12 framhaldsskólakennarar og þar 
var áherslan á að afla þekkingar um starfskenningar fagkennarans. Í þeim 
gögnum komu sterklega fram þemu sem sneru að breytingastarfi. Það þótti 
því áhugavert að safna frekari gögnum þar sem viðhorf kennara til 
breytingastarfs voru í forgrunni. Tekin voru fimm viðtöl til viðbótar auk 
rýnihópaviðtals við aðra fimm kennara. Niðurstöður eru því byggðar á 
viðtölum við 22 kennara úr mismunandi tungumálum sem starfa við 10 af 
þeim 30 framhaldsskólum sem þá voru starfandi í landinu (2006). Allir 
þátttakendur eru það sem nefna má farsæla kennara. Þeir eru flestir með 
talsverða starfsreynslu og eru sáttir við starfsval sitt, telja sig vera í góðu 
sambandi við nemendur. 
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Raddir kennara 

Í rannsókninni er beitt aðleiddri nálgun þ.e. samtölin byggja ekki fyrirfram á 
stöðluðum spurningum og þemun myndast við greiningu gagnanna. Það er 
því athyglisvert að í öllum viðtölunum fór umræðan fljótt að snúast um 
nemendur. Það er hvorki námskrá eða námsefni sem virðist vera kennurum 
efst í huga þótt slíkt beri vissulega á góma heldur fyrst og fremst nemendur 
og samskiptin við þá. Hér verða raktir helstu þræðir sem upp komu í við-
tölunum sem snertu þennan þátt.  

Viðhorf til nemenda 
Snemma í gagnasöfnun og greiningu varð ljóst að nemendur mynda kjarnann 
í hugsum kennara um starf sitt. Þeim verður tíðrætt um að ungt fólk sé 
skemmtilegt og það sé einkar gefandi að vinna með ungu fólki og það skipti 
þá miklu máli að ná vel til þess og hafa það með sér. Það er gagnkvæmi í 
virðingu og viðurkenningu sem endurspeglast í viðhorfum þeirra. Þegar 
Birna ræðir um nemendur kemur hún ítrekað að því að hún vilji að þeir beri 
virðingu fyrir sér eins og hún ber fyrir þeim. Alveg eins og þeir óski eftir að 
hún sýni þeim áhuga og viðurkenningu á að þeir séu að gera vel vilji hún 
njóta þess sama af þeirra hálfu.  

Arna virðist mæla fyrir munn margra þegar hún segir að það sé ekkert 
hægt að fara að vinna með nemendum fyrr en búið sé að ná góðu sambandi 
við þá og Ingi segir einfaldlega: „Þú verður að hafa þau með þér í liði annars 
gerist ekkert“. Kennarar viðurkenna hreinskilningslega að samskiptin séu stór 
þáttur í starfsánægjunni og það er mikilvægt að hlusta vel: „[Mér finnst] fátt 
ánægjulegra en að eiga samræður við nemendur og heyra skoðanir þeirra og 
viðhorf“ segir Elsa. Örnu finnst kennsla svo skemmtileg því hún sé svo 
gefandi starf: Þau eru tilbúin að gefa svo mikið ef þú bara gefur færi á því. 
Það fer lítið nám fram ef reistur er múr milli nemenda og kennarans. 

Breytingar á kennsluháttum  
Nemendur hafa áhrif á kennsluna, eru yfirleitt ódeigir við að láta heyra hvað 
þeim fellur vel og hvað miður eins og orð Inga eru til vitnis um: 

 
Nemendur hafa áhrif á kennslu mína þeir láta mig vita ef þeim fellur ekki hvað 
við erum að gera. ... Ég er óhræddur að prófa nýja hluti en ef ég á að vera alveg 
hreinskilinn þá fer það eftir hópnum. 
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Það sem Ingi á við er að ef honum tekst ekki að hrífa bekkinn með sér 
þýðir ekkert að leggja út í breytingar.  

Sú rödd er áberandi sem segir að nemendum finnist bara svo þægilegt að 
láta mata sig og vinna verkefni sem reyna ekki mikið á sjálfstæða hugsun. 
Hanna hefur verið að prófa sig áfram með ýmsar breytingar svo sem að efla 
sjálfstæð vinnubrögð og nemendavirkni og þótt þetta gangi um margt 
ágætlega og nemendur hafi tekið þessu yfirleitt vel segir hún að þrátt fyrir 
það finni hún:  

 
Að það fer í rauninni sæluhrollur um þau ef þau fá gataðan texta og glærur og 
eitthvað svoleiðis … já, þau eru vel þjálfuð, þau þurfa í rauninni ekkert að hugsa 
[samkvæmt þessum hefðbundnu aðferðum].  
 
Það kemur ítrekað fram að það er viss tregða hjá nemendum að breyta og 

að allt of margir eru ekki tilbúnir að leggja á sig mikla heimavinnu, þeir hafa 
bara hreinlega ekki tíma vegna annarra starfa. Setningar eins og „Ég hætt að 
reikna með að þau vinni heima“ má segja að myndi stef í frásögnunum. 
Kennarar hafa því smám saman verið að laga sig að þessum breyttu 
aðstæðum. Anna ræðir hvernig hún hafi aðlagað kennsluna í samræmi við 
breytta tíma.  

 
... Það velja svo margir þetta tungumál sem halda að það sé eitthvað auðvelt og 
ætla bara að komast léttilega í gegnum. Svo reka þau sig á að þetta er ekki létt 
mál. ...Svo er það sem ég held að sé almennt í skólakerfinu að nemendur vinna 
ekki heima. 
 
Anna fer því yfir minna efni og lætur nemendur vinna meira í tímum 

verkefni sem hún hefði annars látið þau gera heima „bara til þess að komast 
yfir“ því lítið er á heimavinnu að treysta. Lenging kennslustunda úr 40 í 60 
mínútur þýðir að það hægt er að brjóta kennsluna öðruvísi upp og hún kemst 
yfir að láta nemendur vinna meira í tímanum.  

Það kemur einnig fram að kennarar sjá ýmsa erfiðleika við að breyta 
kennsluháttum vegna þess hve breiddin í nemendahópnum sem nú er í 
framhaldsskólanum er mikil og eykst stöðugt og kennarar eru ekki búnir 
undir að takast á við slíka kennslu í stuttu kennaranámi. Kennarar nefna að 
skortur á námsáhuga, námserfiðleikar, aðgerðaleysi nemenda og líka í sumum 
tilvikum félagsleg vandamál nemenda standi í veginum fyrir breytingum á 
kennsluháttum. 
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Klara segir eitthvert eða jafnvel allt þetta sé til staðar en þá sé erfitt að 
vekja námsáhuga og nota þessar nýju aðferðir sem krefjast meira sjálfstæðis. 
Það háir líka að skólarnir eru fastir í prófakerfi: 

 
Ég hef verið að velta fyrir mér af hverju þarf þetta alltaf að vera svona mikið 
eitthvað sem krakkarnir sýna mér á einum klukkutíma í skriflegu prófi. Hvernig 
get ég kennt þeim þannig að kunnátta þeirra sanni sig öðruvísi heldur en á þessu 
skriflega prófi? 
 
Anna vil meina það sé óbeinn þrýstingur á kennarana að halda 

nemendum í skólanum fram til prófs til að missa ekki þreyttar einingar og 
kennarinn hafi því fá vopn í höndum til að ganga fast eftir heimavinnu. Anna 
er ekki ein um að nefna þennan þrýsting einkum varð umræðan áberandi í 
rýnihópnum þar sem einn kennarinn nefndi þetta og það hlaut sterkar 
undirtektir en kennarar voru almennt sammála um að þetta væri svolítið tabú 
og ekki vel séð að þetta væri sagt upphátt. Þeim verður og tíðrætt um 
mikilvægi stuðnings og áhuga skólastjórnenda á breytingastarfi en það virðist 
vera afar misjafnt eftir skólum. En það eru samt nemendur og viðhorf þeirra 
sem skipta mestu máli og orð Hrefnu mynda kannski kjarna inntaksins í 
frásögnum kennaranna:  

 
Ég held að þau kannski nemendurnir uhh eru föst í þessu batterí sem námið er, 
ef við getum orðað það svo. Þau vilja, líka þessi metnaðarfullu, þau vilja bara 
komast yfir efnið sko með því að ég fari vel í efnið sem er til prófs. ... nemendur 
þurfa kannski að vera meðvitaðri um hvað við erum að baksa við hérna 
kennararnir.  

Umræða 

Þótt þessi stutta grein leyfi ekki frekari frásögn af eða tilvitnanir í orð 
kennara gefa þau nokkra mynd að viðhorfum þeirra. Kennurum er ljóst að 
það er ákveðin þörf fyrir breytta kennsluhætti en það er hægara sagt en gert. 
Þeir kannast aðspurðir við flestar þær nýjungar sem boðaðar eru í námskrám 
en segjast í öllum tilfellum ekki hafa tileinkað sér þær nema að hluta og þá 
helst í efstu áföngum og/eða valáföngum þar sem nemendur eru þroskaðri 
og áhuginn á tungumálinu meiri. Kennurum er afar annt um starf sitt og bera 
hlýjan hug til nemenda en þeir upplifa ýmsar hindranir við að koma á 
breytingastarfi þótt hugur þeirra standi til þess. Þrátt fyrir kerfisbreytingar er 
kerfið enn stirt, kennarar hafa bara stuttan tíma til a kynnast nemendum og 
mynda þetta samband, hefðin fyrir ákveðinni uppbyggingu kennslunnar er 
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ríkjandi og sterk, matskerfið er í föstum og margir vildu meina úreltum 
skorðum. Það hefur enda verið bent á að matskerfið sé eitt af því fyrsta sem 
þurfi að breyta til að hægt sé að breyta kennsluháttum (Auður Torfadóttir, 
2005). Allmargir kennararnir kalla einnig mjög eftir frekari stuðningi og 
hvatningu skólastjórnenda við breytingastarf en aðrir (sem telja sig mestu 
hafa breytt) taka fram að þeir hefðu ekki getað breytt nema vegna óskoraðs 
trausts og hvatningar skólastjórnenda. 

Frásagnir kennarana hér á undan staðfesta kenningu Nias (1996) um að 
kennsla er tilfinningabundið starf sem ýtir undir viðkvæma stöðu kennarans. 
Kelchtermans heldur því fram að það haldist í hendur að því berskaldaðri 
sem kennarar telja sig gagnvart nemendum, yfirvöldum, foreldrum, einhliða 
mælikvörðum á starf þeirra o.s.frv. þeim mun íhaldssamari verði þeir og 
ófúsari að taka að sér breytingastarf. Það þarf því að gæta þess að skoða 
fleira en einkunnir og einhliða nemendamat þegar árangur kennslunnar er 
metinn. Kennarar telja sig fyrst og fremst þurfa að byggja upp þetta góða 
samband sem byggist a virðingu og trausti. Mat þeirra er að það tjáir lítt að 
reyna að taka upp kennsluhætti og vinnubrögð sem nemendur eru ekki sáttir 
við. 

Að lokum 

Þrátt fyrir að umfang þessarar rannsóknar gefi ekki tilefni til alhæfinga veitir 
hún innsýn í viðhorf kennara og að nokkru skólamenninguna og þar með 
mikilvægar vísbendingar um þætti sem huga þarf betur að. Framhaldsskólinn 
er í gerjun; á undanförnum árum hafa verið gerðar ýmsar ytri kerfisbreytingar 
og fjárhagslegt sjálfstæði skólanna hefur verið aukið til muna. Hins vegar 
virðist þurfa að huga að vægi þreyttra eininga í fjárúthlutun til skólanna og 
beita öðrum viðmiðum um gæði skólastarfs en framleiðni. Ný, framsækin 
námskrá fyrir framhaldskólann er í burðarliðnum þegar þetta er ritað sem 
hvetur til nokkuð róttækra breytinga á kennsluháttum og námsmati svo 
nemendur nái þeirri færni í tungumálum sem þörf er á í dag. Kennarar hafa 
allmikið formlegt frelsi til þróunar kennsluhátta og jafnvel þótt hugur þeirra 
standi til að gera breytingar virðast vera ýmsar hindranir. Það þarf að huga 
mun betur að innsta kjarnanum, samskiptum og samvinnu nemenda og 
kennara. Þar vantar frekari rannsóknir á þessum tengslum og á viðhorfum 
bæði meðal kennara og nemenda. Finna þarf leiðir til að styrkja kennarann í 
starfi og styðja hann í þeirri viðleitni að „mennta nemendur til frumkvæðis 
og sköpunar“ og auka ábyrgð þeirra og sjálfstæði í námi. Hugsanlega þarf 
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hugarfarsbreytingu ekki síst meðal ungs fólks. Sú viðhorfabreyting getur ekki 
verið einkamál skólasamfélagsins. 
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„Going global“ 
Útrás íslenskra hugbúnaðarfyrirtækja og 

samræming fjölskyldulífs og atvinnu 

Gyða Margrét Pétursdóttir 

 
Mikið hefur verið rætt um útrás íslenskra fyrirtækja á undanförnum 
misserum. Í greininni verður kannað hvað stuðlar að og hvað hamlar farsælli 
samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu í ljósi aukinnar hnattvæðingar sem 
birtist m.a. í hinni íslensku útrás sem skoðuð er í gegnum íslensk hug-
búnaðarfyrirtæki. Það er áhugavert að skoða hugbúnaðarfyrirtæki og íslensku 
útrásina í samhengi, bæði fyrirbærin, eins og sýnt verður fram á, eru böðuð 
ákveðnum dýrðarljóma. Flestir þekkja mýtuna um unga tölvunördinn sem 
dettur niður á hinn fullkomna hugbúnað og malar gull m.a. vegna þess að 
forritunarmál tölvunnar er eins og tungumál ástarinnar, alþjóðlegt. Í útrásinni 
kristallast hin íslenska karlmennska, eins og sýnt verður fram á. En hvaða 
áhrif hefur það á farsæla samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu? Í greininni 
verða karlmennskuhugmyndir innan hugbúnaðargeirans reifaðar. Fjallað 
verður um samtryggingar- og keppniskarlmennsku, um viðveru á vinnustað 
og íslensku útrásina eins og hún birtist innan hugbúnaðarfyrirtækjanna. 

Karlmennska og hugbúnaður/hátækniiðnaður 

Hugtakið yfirráða karlmennska (hegemonic masculinity) vísar til þess að á 
hverjum tíma sé ákveðin karlmennska ráðandi. Samkvæmt kenningunni er 
yfirráða karlmennskan einungis aðgengileg þröngum hópi karla en hún er 
engu að síður eitthvað sem öllum körlum er ætlað að sækjast eftir og byggir á 
hugmyndum ráðandi stéttar. Yfirráða karlmennska á okkar tímum er oftast 
tengd við unga, hvíta, menntaða, millistéttarkarla (Connell, 1995). Connell 
hefur einnig skoðað tengsl hnattvæðingar, sem birtist m.a. í alþjóðlegum 
viðskiptum, og karlmennsku. Hann segir hugsanlegt að „milliþjóðlega við-
skiptakarlmennskan“ (transnational business masculinity) sé í aðstöðu til að ná 
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yfirráðum innan þeirra samfélaga þar sem hún ríkir (Connell og Wood, 
2005). Það þýðir að karlar í útrás tróna á toppi stigveldis karlmennskunnar. 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið meðal fyrirtækja í hátækniiðnaði sýna 
að innan þeirra er sóst eftir hámenntuðum starfsmönnum sem eru tilbúnir að 
setja vinnuna í forgang í lífi sínu. Í vinnuumhverfinu er krafist hollustu sem 
gerir það að verkum að mörkin milli vinnu og einkalífs verða óskýr (Connell, 
1998; Sennett, 1998). Ekki er lengur stuðst við opinber viðmið, í sambandi 
við vinnutíma, heldur er gert sem mest úr siðferðilegri skyldu launþegans að 
sýna fyrirtækinu hollustu. Starfsfólk í hátækniiðnaði á því á hættu að vinnan 
taki yfir einkalífið, sífellt er krafist meiri viðveru innan „hinna gráðugu 
fyrirtækja“ (Flam, 1993).  

Aðferðir og gögn 

Gögnum var safnað á tímabilinu ágúst 2005 til febrúar 2006, til greiningar 
eru einnig gögn sem safnað var á tímabilinu mars til apríl 2003 og nýtt voru 
vegna annarra rannsókna. Hugbúnaðarfyrirtækin sex sem til skoðunar eru 
eiga það sammerkt að sinna hugbúnaðargerð og þjónustu tengdri henni. 
Fyrirtækin eru ólík að stærð, allt frá því að vera u.þ.b. tíu manna vinnustaðir 
upp í það að vera u.þ.b. 100 manna vinnustaðir. Nánast undantekningarlaust 
voru vinnustaðirnir hefðbundnir karlavinnustaðir, þ.e. um ¾ hlutar starfs-
manna voru karlar. Tekin voru viðtöl við stjórnendur vinnustaðanna, fjórum 
vinnustaðanna er stjórnað af körlum, tveimur af konum. Einnig voru tekin 
viðtöl við almenna starfsmenn vinnustaðanna, sex konur og átta karla, sem 
öll áttu það sameiginlegt að hafa börn á sínu framfæri á aldrinum tveggja 
mánaða til 18 ára. Meginreglan var sú að stjórnandi kom mér í samband við 
hugsanlega viðmælendur sem féllu að markmiðum rannsóknar. 

Viðtölin voru flest yfir klukkutíma að lengd, voru tekin upp stafrænt, á 
vinnustað viðkomandi, og afrituð orðrétt. Rannsakandi var einnig við 
þátttökuathugun á fjórum vinnustaðanna, að meðaltali u.þ.b. þrjár klukku-
stundir á hverjum vinnustað í upphafi rannsóknar. Atburðir af vettvangi voru 
skráðir nákvæmlega í lok hverrar athugunar. Í heildina voru tekin formleg 
viðtöl við 19 einstaklinga auk þess sem rannsakandi átti óformleg 
viðtöl/samskipti við tæplega tvöhundruð einstaklinga sem starfa hjá fyrir-
tækjunum. Vísað er til viðmælenda með starfsheiti þegar við á. Við greiningu 
viðtalanna var stuðst við orðræðugreiningu sem fólst m.a. í því að rýna í 
merkingu ákveðinna orða og skoða með hvaða hætti ákveðin orð eru notuð 
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að því er virðist í ákveðnum tilgangi; hvernig orðaval þátttakenda endur-
speglar ákveðin hugmyndakerfi og sýn þeirra á heiminn.  

Yfirbragð 

„Þetta er nú bara eiginlega ein fjölskylda hérna“ var setning sem með einum 
eða öðrum hætti var á hraðbergi innan fyrirtækjanna. Fjölskyldusamlíkingin 
tengist ekki einvörðungu hinum flata strúktúr og því að á yfirborðinu séu allir 
jafnréttháir heldur einnig því að mikil áhersla er lögð á samvinnu sem ýta á 
undir frumkvöðlaanda á vinnustað. Boðleiðir eru stuttar sem þýðir að hægt 
er að koma hugmynd í framkvæmd á stuttum tíma. Yfirbragð þeirra 
fyrirtækja sem rannsökuð voru var frekar karllægt. Starfsfólk, karlar og karl-
kyns stjórnendur sérstaklega, notuðu t.a.m. oft líkingamál sem sótt er til 
boltaíþrótta (sjá einnig Cooper, 2000). Á veggjum sumra fyrirtækjanna voru 
munir sem tengdir eru boltaíþróttum. Innan fyrirtækjanna sem skoðuð voru 
mátti víða greina karllægar áherslur þegar kom að íþrótta- og tómstunda-
iðkun: 

 
Við erum saman hérna í körfu tvisvar í viku... í hádeginu, þannig að við erum að 
stelast, við erum alveg einn og hálfan tíma frá, en þá bara vinnum við lengur í 
staðinn, það skiptir engu máli... þú veist konurnar eru auðvitað ekki í því, þær eru 
bara, þær svona soldið út úr af því að þær eru í þjónustunni, og svo á símanum 
þannig að, það svona, þær eru að gera eitthvað annað. 
 
Áherslurnar eru því sniðnar að þörfum einstaklinga sem hafa rúman tíma 

til að sinna eigin þörfum og þörfum fyrirtækisins og eru ekki bundnir af 
umönnun barna eða umsjón heimilis – geta bara unnið lengur. Þessu tengt er 
sú ríka krafa sem gerð var til viðveru, um það verður fjallað hér næst. 

Á staðnum 

Nú á tímum er talað um að þekkingariðnaður leysi hefðbundinn iðnað af 
hólmi. Oft hefur því verið haldið fram að störf í hátækni- og upplýsinga-
tækniiðnaði, þar með talið hugbúnaðargerð (störf sem að tengjast þekkingar-
iðnaði) henti þeim vel sem bera fjölskylduábyrgð. Ekki skipti máli hvar 
störfin séu unnin eða á hvaða tíma dagsins sem gera á samræmingu fjöl-
skyldulífs og atvinnu auðveldari (sjónarhorn sem fræðimenn hafa gagnrýnt, 
sjá t.d. Lilja Mósesdóttir og Serrano-Pascual, 2003). Þessi orðræða var 
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ríkjandi innan þeirra fyrirtækja sem rannsökuð voru eins og birtist hér í 
orðum eins forstjórans: 

 
Skilaðu mér 40 tímunum, mér er sama hvernig þú gerir það, þó þú vinnir það á 
nóttunni og mætir ekki hérna á daginn, ef þú ert með kúnna sem þú heldur og 
hann fær virðisaukann, þú mátt þess vegna vera norður á Hornströndum að 
forrita, bara ef reikningarnir fara út, það er eini mælikvarðinn. 
 
Þrátt fyrir tal yfirmanna og starfsfólks um sveigjanleika virðist viðvera á 

vinnustaðnum skipta meginmáli, aðspurður hvort fólk væri þá að vinna 
heima hjá sér sagði sami forstjórinn: 

 
Nei það er mjög lítið (með áherslu) um að fólk vinni heiman að frá sér, það er 
mjög lítið, ef að fólk vill fara að vinna eitthvað heima hjá sér þá viljum við 
gjarnan vita af því, það er annað hvort að vinna hér eða hjá kúnnanum, við 
finnum það... að þrátt fyrir allan þennan sveigjanleika, þá verður að vera í 
ákveðnu lágmarkssambandi við kúnnann til að halda sambandinu við hann 
lifandi. 
 
Orð forstjórans endurspegla þessa fjölskyldustemmingu sem á að vera 

einnig til þess fallin að efla hópanda sem á svo aftur að sjá til þess að bestu 
lausnir finnist: „ef þú ætlar að vera inni í hópnum þá verður þú að hlægja og 
gráta með hópnum“. Í gögnunum er því að finna ákveðna þversögn, þver-
sögnin um sveigjanleikann, að geta unnið á Hornströndum, en á móti kemur 
krafan um að vera á staðnum, vera með vinnufjölskyldunni. Vinnustaðurinn er 
samfélag þar sem krafist er hollustu í formi viðveru, sú krafa er rík, hún 
kemur frá umhverfinu, stjórnendum og samstarfsmönnun, en karlarnir fara 
að upplifa hana sem hluta af þeirra eigin sjálfsmynd (sjá einnig Cooper, 
2000). 

Samtryggingarkarlmennskan og útrásin 

Almennt tíðkaðist innan fyrirtækjanna að greiðslum vegna yfirvinnu var stillt 
í hóf. Það jafngilti þó ekki því að ekki væri unnið meira en sem jafngilti átta 
tímum á dag fyrir fullt starf. Sumsstaðar tíðkaðist að greiða föst laun, óháð 
tímafjölda. Bandaríski félagsfræðingurinn Joan Acker (2006) bendir á að með 
tilkomu ráðningarsamninga sem geri ráð fyrir föstum launum, þ.e. að ekki sé 
unninn tiltekinn tímafjöldi á ákveðnu tímabili heldur greitt fyrir ákveðna 
vinnu óháð tímafjölda, hafi möguleikar fólks á samræmingu fjölskyldulífs og 
atvinnu minnkað til muna. Með föstum launum aukist þær kröfur sem gerðar 
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eru til starfsfólks og það borgi sig fyrir vinnuveitandann að láta viðkomandi 
vinna sem mest. Á sumum vinnustaðanna var óbein krafa um að unnið væri 
heima við að loknum hefðbundnum vinnudegi sem birtist m.a. með þeim 
hætti að starfsfólk hafði aðgang að fartölvu og síma sem kostaður var af 
fyrirtækinu. Eins og einn starfsmaðurinn orðaði það: „það er óbeint verið að 
senda mann heim með vinnuna ef maður fær svona tæki [fartölvu] og síma“. 
Hluti þess sem stjórnendurnir skilgreindu sem nútíma stjórnunarhætti var að 
greiða ekki fyrir yfirvinnu, t.d. væri æskilegra að fyrirtækið væri hæfilega 
mannað. Þarna rákust á ólík hugmyndakerfi – kerfi hagkvæmra stjórnunar-
hátta og kerfi karlmennskunnar sem gerir ráð fyrir hollustu í formi viðveru 
sem beri að greiða fyrir. Talsverða gremju mátti greina hjá sumum starfs-
manna að eiga þess ekki kost að vinna sér inn yfirvinnu. Önnur leið sem 
farinn hafði verið til að þurfa ekki að greiða fyrir yfirvinnu var að gera starfs-
fólk, karla, að meðeigendum: 

 
Þetta fyrirtæki er bara þannig og fyrir þessa, mig og ég held alla aðra eigendur 
hérna, þá snýst málið um það að við ætlum bara að búa til gott fyrirtæki úr þessu 
og eins og í gegnum tíðina, strákarnir hafa unnið hérna alveg óhemjumikið og ef 
ég hefði borgað þeim yfirvinnu og það allt saman þá væri fyrirtækið alveg á 
hliðinni. 
 
Þá sem forstjórinn talar um sem „stráka“ eru karlar á miðjum aldri sem, 

eins og hann sjálfur, eiga eignarhlut í fyrirtækinu. Innan fyrirtækisins virðist 
vera sú óskrifaða regla við lýði að unninn sé langur dagur og greidd föst laun 
sem þýðir að ekki er greitt sérstaklega fyrir yfirvinnu. Þetta kerfi fastra launa 
og eignarhluta gerir það að verkum að viðvera er löng hjá öllum óháð 
verkefnastöðu: 

 
Það gengur ekki að ég labbi hérna út klukkan fjögur á daginn og segi: „Ja nú er 
vinnudagurinn búinn hjá mér, þið verðið hérna til níu í kvöld“. 
 
Eignarhlutinn á að tryggja tryggð karlanna við fyrirtækið og ekki vel séð 

að tryggð þeirra færist til barna. Hjá einu fyrirtækjanna kom skýrt fram að 
þetta er samfélag vina sem hafa þekkst lengi, starfað lengi saman og að 
vinnan er einnig áhugamál þeirra og að þeir hafa sameiginlegra hagsmuna að 
gæta í gegnum sameiginlegan eignarhlut sem tryggir líka taumhaldið sem þeir 
veita hvor öðrum – og þess vegna er ekki vel séð þegar starfsmaður fer í 
fæðingarorlof, reksturinn byggir á þessu samtryggingarkerfi, að unnið sé langt 
fram á kvöld, það á að vera tryggingin fyrir því að allir séu að leggja jafnt af 
mörkum. 
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Innan þeirra hugbúnaðarfyrirtækja sem til skoðunar voru átti sér stað 
einhvers konar „útrás“. Unnið var að markaðssetningu hugbúnaðarins 
erlendis með einhverjum hætti. Svo virðist sem að í fámennari fyrirtækjunum 
þá sé forsenda útrásarinnar sú að gera starfsfólk, karla, að eigendum. Þetta 
virðist gert í þeim tilgangi að tryggja að starfsmaðurinn fari ekki annað og að 
tryggja það að viðkomandi geti unnið án þess að borga þurfi yfirvinnu: „það 
tryggir rosalega mikið að vera með starfsmenn sem eigendur... breytir aðeins 
hugsuninni“ eins og einn forstjóranna orðaði það. 

Keppniskarlmennskan og útrásin  

Önnur forsenda fyrir útrás virðist vera sú að skapa vinnuumhverfi sem 
byggist á samkeppni milli aðila um leið og reynt er að halda í andrúmsloft 
samvinnu (vinnufjölskyldan), sem skapar ákveðna þversögn. Einn for-
stjóranna lýsti stjórnunarstíl sínum með þessum hætti: 

 
Að byggja mikið á svona sem maður lærir í íþróttunum... það er skorið... í fyrsta 
lagi, allar mælingar verða að vera uppi á borðinu, það verður að vera hægt að sjá 
hvernig þú stóðst þig í síðustu viku, náðir þú inn 240 þúsundum eða 380 
þúsundum, þetta verður bara að vera, sjást svart á hvítu, ein tala, krónur. Hvernig 
á ég að geta stýrt þessu fyrirtæki ef ég hef ekki eitthvað svona? Og hvernig átt þú 
að geta leiðrétt það sem þú ert að gera ef þú hefur ekki svona? Þetta er svona 
ámóta eins og að segja: „Heyrðu nú skulum við spila [boltaíþrótt], það verður 
engin markatala, þið fáið að vita útkomuna úr leiknum eftir mánuð, kannski“... 
hafa þetta svona einfalt og skýrt og skorinort. 
 
Aðspurður hvort fyrirkomulagið, að hafa allar tölulegar upplýsingar 

aðgengilegar samstarfsfólki, hefði skapað einhverja „óheilbrigða samkeppni“ 
svaraði forstjórinn: 

 
Maður heyrir það örlítið fyrst á meðan maður er að koma þessu á „þetta er ekki 
rétt mæling, hann tekur öll verkefni frá mér“ og svona, ég veit alveg, ef þú kæmir 
með mér í gymmið á eftir og færir að taka á, og svo kæmir þú aftur eftir tvo daga, 
og þú myndir segja: „Æj, mér er svo, með svo miklar harðsperrur, ég get ekki 
mætt í dag“, þú mundir segja þetta svona, ég segi: „Komdu bara, byrjum bara á 
léttum æfingum, og svo vinnum við harðsperrurnar úr okkur“, þetta er 
nákvæmlega sama eins og þetta óheilbrigð samkeppni og allt það djöfulsins bull, 
þetta eru bara tímabundnir verkir, ef þú stendur þig vel þá verða kúnnarnir alltaf 
að biðja um verkefni, ef þú getur ekki náð tökum á þessu, ekki horfa á mig, ekki 
horfa á kerfið, ekki horfa á mælinguna, þú verður bara að horfa á sjálfan þig, 
skýringin liggur þá yfirleitt hjá þér. 
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Forstjórinn lagði ennfremur til að viðkomandi mætti fyrr á morgnana. 
Athyglisvert er að bera þessa keppnisorðræðu saman við orðræðuna sem 
fjallað var um í byrjun og byggðist á fjölskyldulíkingum og samvinnu. Sam-
vinnan og fjölskyldustemmingin nær ekki langt undir yfirborðið. Þetta var 
augljóst þegar rætt var við suma viðmælendur sem voru ósáttir við þá tölu-
legu mælikvarða sem notaðir voru til að ákvarða laun. Atriði eins og að 
aðstoða samstarfsfólk voru lítt metnir í launaumslaginu. Hér að ofan hefur 
verið fjallað um forsendur útrásar, samtryggingu og keppni, innan hug-
búnaðarfyrirtækjanna sem til skoðunar voru. Næst verður rætt um orðræðu 
útrásarinnar eins og hún birtist innan fyrirtækjanna. 

„Going global“ eða „sprikl“ í sveita síns andlitis 

Aðspurðir um útrásina þá virtist sem forstjórarnir væru feimnir við að segja 
frá árangri sínum erlendis, tilhneigingin var sú að gera lítið úr og tala niður: 
„þetta til dæmis sprikl úti er rosalega skemmtilegt“ á sama tíma og heyra 
mátti frasa eins og „going global“ sem var til merkis um að mönnum þætti 
mikið til þess koma að vera að selja hugverk sín erlendis. Einnig var látið í 
það skína að útrásin væri alls ekkert ný af nálinni og ekkert frábrugðin 
annarri vinnu sem unnin er innan fyrirtækisins, sem er þá hluti af því að gera 
lítið úr, eins og sjá má í þessari tilvitnun í forstjóra: 

 
Það er bara vinna... við gerum engan greinarmun á því, hvort ég er að vinna fyrir 
átta þúsund manna fyrirtæki niðri í Bretlandi, eða hvort við erum að selja kerfi til 
fyrirtækja í Moskvu í gegnum okkar umboðsmenn þar eða hvort ég er bara að 
selja hérna [í búð á Íslandi] við gerum eiginlega engan greinarmun á þessu, það er 
bara hugbúnaður og þjónusta sem þarf að setja upp... manstu, það var mikil 
umræða um það að það sé farið að tala voða mikið ensku í viðskiptaheiminum 
hérna heima, eða halda fullt af fundum á ensku, við erum búnir að gera þetta í 
langa stund, við bara tölum ensku þegar þess er þörf... við erum náttúrulega með 
eitthvað, langleiðina [X] milljónir í erlendar tekjur, það er útrás sem er búin að 
vera, hún er ekkert ný, hún er búin að vera í gangi nokkra stund, nokkur ár. 
 
Í tilvitnuninni hér að ofan má greina þema sem nokkuð bar á. Það virðist 

sem togstreitu sé að finna á milli eldri og yngri karla í hugbúnaðargeiranum. 
Forstjórinn, sem er kominn yfir miðjan aldur, leggur áherslu á að útrásin sé 
ekkert ný af nálinni og að enska sé töluð innan fyrirtækisins þegar þess sé 
þörf, það sé heldur ekkert nýtt. Útrásin er ekki bundin við hina ungu við-
skiptajöfra. Orðræða forstjórans ber einnig keim af því sem skilgreina mætti 
sem orðræðu heimsborgarans sem varðar engu hvar á hnettinum hann er í 
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það og það skiptið og gerir heiminn að sínum leikvelli og lítur á sama tíma á 
Ísland sem miðju alheimsins, sbr. orð hans „niðri í Bretlandi“. Þrátt fyrir að 
gera lítið úr, tala niður sem felst í því að láta sem það skipti litlu máli hvar í 
heiminum viðskiptin eiga sér stað (hér heima eða í Bretlandi/Moskvu) mátti 
lesa inn á milli línanna að þetta skipti þá miklu máli sem birtist m.a. með 
þeim hætti að athygli rannsakanda var sérstaklega vakin á því að viðskipti 
væru stunduð erlendis með því að sýna sérstaklega myndir frá fundum 
erlendis eða auglýsingar fyrir hugbúnaðinn á erlendum tungum sem héngu í 
römmum á veggjum fyrirtækjanna, einnig var fjallað um tekjur vegna sölu 
erlendis og í einu tilfelli hækkaði sú tala á milli heimsókna rannsakandans 
sem e.t.v. mætti túlka með þeim hætti að viðkomandi væri að gera meira úr 
hlut fyrirtækisins á erlendri grundu en innistæða er fyrir.  

Í daglegri umfjöllun er útrásin tengd hinum ungu viðskiptajöfrum þessa 
lands, stundum er fjallað um þá sem „víkinga“ (Clark, 2006; Griffiths, 2006) 
eða „útrásarvíkinga“ (Öflugasti útrásarvíkingurinn, 2007). Í skýrslu 
Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands er fjallað um nokkur þeirra 
framleiðslufyrirtækja sem tekið hafa þátt í útrásinni, í umfjöllun um Bakkavör 
er t.a.m. sérstaklega tekið fram að stofnendur þessa fyrirtækis hafi verið 
„einungis“ (just) 19 og 22 ára þegar fyrirtækið var stofnað (Snjólfur Ólafsson, 
Þórhallur Örn Guðlaugsson og Auður Hermannsdóttir, 2007, bls. 10). Til 
samanburðar má geta þess að ekki er tekið fram að annar stofnanda Össurar 
er líkamlega fatlaður, með háskólamenntun í stoðtækjagerð og tæplega 
þrítugur þegar hann stofnaði fyrirtækið. Ákveðnar hugmyndir um karl-
mennsku - ungur, djarfur, áræðinn - virðist því tengt útrásinni og að hafa 
byggt frá grunni í sveita síns andlitis, án aðstoðar. Þetta birtist einnig í 
viðtölunum: 

 
Það vildi enginn snerta á einhverju hugbúnaðarfyrirtæki þannig að við þurftum 
að leggja, eigendur, þurftum að leggja persónulegar ábyrgðir til að fjármagna 
þetta... að hafa lifað það af er í raun og veru bara mjög gott, að búa til þennan 
hugbúnað í þessu umhverfi þar sem að er, var engin og að sumu leyti er enginn 
trú á þennan bransa... það er engin stofnun eða engin, það er ekkert lánsfé til í 
þennan bransa, þú veist það er ekkert áhættufjármagn til í þetta þannig að við 
erum búin að smíða þetta kerfi... við höfum aldrei fengið neina aðstoð neins 
staðar frá, þetta er bara það sem strákarnir hafa gert og við höfum fjármagnað 
svona einhvern veginn. 
 
Svo virðist sem viðmið/hugmyndir viðmælenda minna um hvað sé rétt 

og æskilegt byggi á því að gera sjálfur, að vera engum háður – í sveita síns 
andlitis, ákveðinn angi karlmennskunnar, og þess vegna gera þeir lítið úr ytri 
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aðstæðum. Þá tilhneigingu má greina víðar, í skýrslu Viðskiptafræðistofnunar 
Háskóla Íslands sem vitnað var í hér að framan segir einnig um íslensku 
útrásina: „Það eru aðrir þættir sem hafa stuðlað að þessari miklu velgengni, 
eins og hagstætt viðskiptaumhverfi og aðgangur að fjármagni, en það eru 
sterk ummerki þess að fyrirtækjamenningin sé einn aðaláhrifavaldur þessa 
hraða vaxtar“1 (Snjólfur Ólafsson o.fl., 2007, bls. 22). Fyrirtækjamenningin 
sem gerð er að umtalsefni í skýrslunni byggir á frumkvöðlaanda. Í þessari 
grein hef ég leitast við að fjalla um hvernig fyrirtækjamenningin sem 
einkennir þau hugbúnaðarfyrirtæki sem til skoðunar voru virkar hamlandi 
þegar kemur að samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu. Menning sem byggir á 
hollustu í formi viðveru á vinnustað, samkeppni milli einstaklinga, sam-
tryggingarkerfi karlmennskunnar og keppniskarlmennsku stuðlar að mikilli 
viðveru á vinnustaðnum. Mikil viðvera á vinnustaðnum þýðir minni viðvera 
heima við þar sem börn bíða þess að um þau sé hugsað. „Going global“ 
samræmist ekki „going home“. 
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Aumingjahjálp eða afbygging á 
umframvaldi? Um sértækar aðgerðir, 

jákvæða mismunun og kvóta 

Þorgerður Einarsdóttir 

 
Hvers kyns mismunun eftir kynferði er óheimil. Þó teljast tímabundnar aðgerðir, 
sem ætlaðar eru til þess að bæta stöðu kvenna til að koma á jafnrétti og jafnri 
stöðu kynjanna, ekki ganga gegn lögum þessum. Það telst ekki mismunun að taka 
sérstakt tillit til kvenna vegna þungunar eða barnsburðar (Lög um jafna stöðu og 
jafnan rétt kvenna og karla nr. 65/1985, 3. grein).  
 
Þessi klausa um sérstakar tímabundnar aðgerðir í þágu kvenna var sett í 

jafnréttislög árið 1985 en þá höfðu kynblind jafnréttislög verið í gildi síðan 
1976 (Lög um jafnrétti kvenna og karla nr. 78/1976). Í þessu fólst 
viðurkenning á því að í samfélaginu hallaði á konur og grípa þyrfti til 
aðgerða. Hin rúmlega 30 ára saga jafnréttislaganna hér á landi vitnar annars 
um tortryggni gagnvart markvissum aðgerðum (Brynhildur G. Flóvenz, 
2007). Hugtakanotkun í umræðunni hefur löngum verið ónákvæm og 
samræða um úrræði hefur oft vikið fyrir orðræðu um að markvissar aðgerðir 
séu nokkurs konar aumingjahjálp, niðurlægjandi fyrir konur og jafnvel brot á 
körlum. Í þessari grein verða rakin nokkur hugtök í íslenskri jafnréttis-
umræðu og sjónum beint að sérstökum eða „sértækum aðgerðum“ (affirmative 
action eða positive action), „jákvæðri mismunun“ (positive discrimination) og 
kvótum. Fjallað verður um forsendur þessara hugtaka og tengsl þeirra við 
„höfðatölujafnrétti“ (numerical representation) og „efnislegt jafnrétti“ (substantial 
representation). Loks verður leitast við að endurskilgreina forsendur 
hugtakanna í ljósi kynjaðra valdatengsla í þeim tilgangi brjóta upp gömul 
merkingartengsl og skapa ný. 

Algengt er að tala um þrjú stig í þróun jafnréttishugtaksins. Áhersla á 
jafnan rétt og jöfn tækifæri (equal treatment eða equal rights) er rakin til Rómar-
sáttmálans frá 1957 sem markaði upphaf Efnahagsbandalags Evrópu. Sú 
nálgun er kynblind, beinist að lagalegum rétti og horfir ekki til niðurstöðu. 
Með áherslu á sértækar aðgerðir á 8. og 9. áratugnum var viðurkennt að eins 
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meðhöndlun fyrir alla gæti aukið mismunun og skapa þurfi konum 
hagstæðari skilyrði þar sem þær standi höllum fæti við núverandi aðstæður. 
Ráðandi kerfi voru þó sjaldan véfengd og í reynd var konum „hjálpað“ að 
klifra inn í aðstæður karla. Með samþættingu kynja- og jafnréttissjónarmiða 
(gender mainstreaming) á 9. og 10. áratugnum var gengið lengra og ekki lengur 
einblínt á meintan skort eða ófullkomleika kvenna heldur á kerfi og aðstæður 
sem sniðin voru að körlum frekar en konum (Rees, 1998, Þorgerður 
Einarsdóttir, 2002). Þessar aðferðir eru aðgreindar fræðilega en jafnréttis-
sérfræðingar leggja ríka áherslu á að þær bæti hver aðra upp og að allra sé 
þörf (Booth og Bennett, 2002).  

Jafnréttislög á Íslandi: Hvers kyns aðgerðir? 

Fyrstu íslensku jafnréttislögin frá 1976 voru í anda formlegs jafnréttis. 
Sjónarhornið var þröngt og af lögunum var ekki hægt að ráða að hallað hafi á 
konur frekar en karla. Miklar umræður urðu um frumvarpið en sátt ríkti um 
lagasetninguna (Þórður Kristinsson, 2003). Fljótlega kom þó í ljós að lögin 
voru máttlaus og árið 1981 lagði Jóhanna Sigurðardóttir þingmaður fram 
breytingatillögur þar sem eftirfarandi var m.a. lagt til: „Þegar um er að ræða 
starf, sem frekar hafa valist til karlar en konur, skal konunni að öðru jöfnu 
veitt starfið“ og skyldi ákvæðið endurskoðað að 5 árum liðnum (Alþingis-
tíðindi, A-deild, 1980-1981, bls. 1777). Í greinargerð með frumvarpinu kemur 
fram að þetta eigi við „þegar konur hafa sömu hæfileika til að bera og karlar“ 
(Alþingistíðindi, A-deild, 1980-1981, bls. 1779). Þrátt fyrir þessar skýringar 
olli hugmyndin hörðum deilum og töldu margir þingmenn hana fela í sér 
misrétti. Guðrún Helgadóttir lagði fram breytingatillögur við frumvarp 
Jóhönnu og í langri ræðu um málið sagði hún m.a.: „…ég get ekki fallist á að 
það sé til eflingar sjálfsvitundar kvenna að hafa það á tilfinningunni, hvenær 
sem konu er veitt starf, hvenær sem kona er kjörin til Alþingis eða 
sveitarstjórnarstarfa, að hún eigi það aldrei víst að hún hafi verið sett í þessi 
embætti vegna eigin verðleika, heldur ævinlega vegna þess að hún er kona. 
Engin okkar hefur beðið um þessi forréttindi, og ég segi fyrir mig, að ég vil 
ekki þiggja þau.“ (Alþingistíðindi, B-deild, 1980-1981, bls. 3308).  

Frumvarpi Jóhönnu var hafnað en í kjölfarið var ráðist í endurskoðun 
laganna á árunum 1981-1984. Mikil rekistefna var kringum endurskoðunina 
og á tveggja ára tímabili voru þrjú frumvörp lögð fram, af stjórn og 
stjórnarandstöðu. Tekist var á um hvort horfið skyldi frá kynblindu orðalagi 
og hvort í lögunum skyldi vera ákvæði um að sérstaklega skuli bæta stöðu 
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kvenna. Töldu ýmsir það þýða skilyrðislausan forgang kvenna og töluðu um 
„jákvæða mismunun“ en ljóst var að mismunandi merking var lögð í það 
hugtak (Brynhildur Flóvenz, 2007). Lögin voru samþykkt árið 1985 og 
orðalag var áfram kynblint en sæst á ákvæðið sem vísað var til í upphafi þessa 
kafla um tímabundnar aðgerðir til að bæta stöðu kvenna. Það er í anda 
þróunar jafnréttishugtaksins í öðrum löndum. Á grundvelli þessara laga féll 
Hæstaréttardómur árið 1993 þar sem kveðið var upp úr með að konu skuli 
veita starf ef hún er að minnsta kosti jafnt að því komin og karlmaður, sem 
við hana keppir (Dómur Hæstaréttar frá 1993, bls. 2230. Mál nr. 339/1990).  

Í lok 9. áratugarins voru aftur gerðar þrjár tilraunir til að endurskoða lögin 
áður en samstaða náðist um ný lög 1991 (Lög um jafnan rétt og jafna stöðu 
karla og kvenna nr. 28/1991). Í þeim er horfið frá kynhlutleysi og kveðið á 
um að jafnrétti skuli náð með því að bæta sérstaklega stöðu kvenna. Aftur 
kom til umræðu ákvæði um að ráða frekar einstakling af því kyni sem væri í 
minnihluta í starfsgrein ef umsækjandi uppfylldi kröfur til starfsins. 
Hugmyndin mætti sömu andstöðu og fyrr og var hafnað. Þá var hafnað 
tillögu um að leitast skuli eftir sem jafnastri stöðu kvenna og karla í stjórnum, 
nefndum og ráðum en árið 1985 hafði því verið hafnað að skylda til slíks 
jöfnuðar (Þórður Kristinsson, 2003). Ný lög voru samþykkt árið 2000 eftir 
nokkrar tilraunir til endurskoðunar sem þóttu ganga of langt. Með lögunum 
er samþætting kynnt til sögunnar og kynhlutleysið, sem einkennt hafði fyrstu 
jafnréttislögin, innleitt á ný. Aðkoma karla að jafnréttisstarfi er nefnd 
sérstaklega og ákvæðið um sérstakar tímabundnar aðgerðir nær til beggja 
kynja (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 96/2000, 22. 
grein).  

Aumingjahjálp eða leiðrétting á umframvaldi? 

Eins og sést hér að framan tók langan tíma að fá sértækar aðgerðir viður-
kenndar í jafnréttislögunum og slík ákvæði hafa alltaf vakið andstöðu. Þótt 
notkun hugtakana „sértækar aðgerðir“ og „jákvæð mismunun“ sé óljós, eins 
og sést á umræðum á Alþingi gegnum árin, gera fræðimenn gjarnan 
greinarmun á merkingu þeirra. Jákvæð mismunun gengur lengra en sértækar 
aðgerðir og endurspeglar að auki þá þversögn að hafa jákvætt forskeyti við 
hið neikvæða hugtak mismunun, sem gefur hugtakinu neikvæðan blæ. Því má 
halda fram að jákvæð mismunun geti verið ein afmörkuð tegund sértækra 
aðgerða, þ.e. lítið hlutmengi í stærra mengi, en það þýðir þó ekki að allar 
sértækar aðgerðir séu jákvæð mismunun því rökin gilda ekki í báðar áttir. Þá 
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eru merkingartengsl hugtakanna afar ólík og kalla fram mismunandi hughrif. 
Hér er gerður greinarmunur á þessum hugtökum og fjallað um þau sem 
aðgreind fyrirbæri. 

Jákvæð mismunun 
Sænsk stjórnvöld eru meðal þeirra sem einna ítarlegast hafa fjallað um 
jákvæða mismunun og leggja eftirfarandi skilning í hana: „Þegar einstaklingur 
af því kyni sem hallar á er t.d. ráðinn í starf, að uppfylltum lágmarksskil-
yrðum sem gerð eru til starfsins, jafnvel þótt hæfari einstaklingur af hinu 
kyninu sé meðal umsækjenda“ (Jämställdhetsombudsmannen, 2000). Þannig 
má hugsa sér að sjö einstaklingar sæki um leikskólakennarastarf þar sem 
konur eru í yfirgnæfandi meirihluta, sex konur og einn karl. Ef karlinn 
uppfyllir lágmarksskilyrði til starfsins má veita honum það enda þótt hæfari 
einstaklingur af hinu kyninu sé meðal umsækjenda. Sama hugmynd liggur að 
baki umræðunni um að veita tilteknum fjölda karla skólavist í kennaranámi 
þótt hæfari konur séu meðal umsækjenda, eins og hefur komið til umræðu 
hérlendis (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). 

Samkvæmt sænskri dómaframkvæmd hefur jákvæðri mismunun verið 
beitt að eftirfarandi skilyrðum uppfylltum: a) Munur milli þeirra einstaklinga 
sem um ræðir má ekki vera of mikill, b) aldrei er ráðið án skilgreindrar 
lágmarkshæfni, c) það kyn sem er í minnihluta verður að vera 40% eða 
minna, d) aðgerðin verður að vera hluti af markvissu jafnréttisstarfi (t.d. 
samningum milli atvinnurekenda og samtaka launamanna) (Jämställdhets-
ombudsmannen, 2000). Nokkur mál af þessu tagi hafa tapast í sænska 
Vinnudómstólnum þar sem þau stóðust ekki þessi skilyrði. Aldrei má gefa 
afslátt af lágmarkshæfni, en það þýðir að viðkomandi verður alltaf að 
standast skilgreindar lágmarkskröfur (SOU, 2004).  

Nokkur mál hafa farið fyrir Evrópudómstólinn þar sem reynt hefur á 
hvort jákvæð mismunun stangist á við ákvæði Rómarsáttmálans um jafna 
stöðu kynjanna (141 grein, 3. lið) og jafnréttistilskipun ESB frá 1976 (nr. 
76/207)1. Dómarnir eru ekki alveg einhlítir en ljóst er að líta ber á jákvæða 
mismunun sem undantekningu frá jafnréttistilskipun ESB. Túlkun sænska 
jafnréttisumboðsmannsins er sú að heimilt sé að veita einstaklingi af því kyni 
sem hallar á forgang gagnvart hæfari einstaklingi af gagnstæðu kyni að 
fullnægðum eftirfarandi skilyrðum: a) Kynið veiti ekki sjálfkrafa og 

                                                 
1  2006 var þessi tilskipun og fleiri felldar saman í nýja tilskipun ESB á sviði jafnréttismála, 

sjá vefsíðu félagsmálaráðuneytisins: http://brussel.felagsmalaraduneyti.is/jafnrettismal/ 
nr/2800.  
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skilyrðislausan forgang, b) hæfni allra umsækjenda sé metin hlutlægt, c) tekið 
sé tillit til persónulegra þátta og jafnvel óhefðbundinnar hæfni, d) mat á 
hæfni sé vel skilgreint og e) hin jákvæða mismunun sé í réttu hlutfalli við 
markmiðið sem stefnt er að. Áréttað er að hér sé um heimild að ræða en ekki 
skyldu, tímabundna aðgerð til að leiðrétta fyrra misrétti sem beri að aflétta 
um leið og skilgreindu markmiði er náð (SOU, 2004:55, bls. 185-198, 201).  

Sértækar aðgerðir og forgangsregla jafnréttislaga 
Eins og fram kemur hér að framan hefur hugmyndum um jákvæða 
mismunun margsinnis verið hafnað hérlendis. Meginreglur íslensku laganna 
hafa verið skýrðar þannig að þegar val stendur milli tveggja jafnhæfra 
einstaklinga skuli veita starfið einstaklingi af því kyni sem er í minnihluta á 
starfssviðinu. Fordæmið skapaðist með dómi Hæstaréttar 1993 (Dómur 
Hæstaréttar frá 1993, bls. 2230. Mál nr. 339/1990) eins og áður sagði og 
hefur verið ítrekað síðan með þeim rökum að lögin væru þýðingarlítil nema 
þessi skilningur sé lagður í þau. Þessi svokallaða forgangsregla jafnréttislaga 
kveður á um forgang í starf ef umsækjandi er a.m.k. jafnhæf/ur eða hæfari en 
umsækjandi af gagnstæðu kyni. Ekki er nóg að hafa lágmarkshæfni til starfans og 
því er enginn afsláttur gefinn í samkeppninni við meðumsækjendur, eins og í 
jákvæðri mismunun. Af þessu er ljóst að samkvæmt núgildandi dómahefð og 
túlkun jafnréttislaga tíðkast jákvæð mismunun ekki á Íslandi. 

Sá hugtakaruglingur sem við sáum hér að framan í umræðunum á Alþingi 
lifir enn. Dæmi um ónákvæmni í umræðunni í seinni tíð er að finna hjá Birni 
Bjarnasyni dómsmálaráðherra eftir að Kærunefnd jafnréttismála taldi hann 
hafa tekið minna hæfan karl fram yfir hæfari konu við ráðningu 
hæstaréttardómara vorið 2004. Björn véfengdi úrskurðinn á heimasíðu sinni 
og vitnaði sér til fulltingis í skrif lögmanns sem taldi of mikið horft fram hjá 
„persónulegum eiginleikum“ við mannaráðningar hjá ríkinu: „Ef um-
sækjendur fullnægja þeim skilyrðum sem sett eru um menntun og reynslu þá 
á ekki að skipta máli hvort þeir hafi einhverja „umfram“ menntun eða 
reynslu. Svo gripið sé til myndlíkinga getur hreinlega verið til trafala að hafa 
fjögurra metra stiga þegar ekki er þörf á nema 2 metra stiga.“ (Björn 
Bjarnason, 2004). Björn talar um lágmarksskilyrði um menntun og reynslu (2 
metra stigann) og að horft sé fram hjá persónulegum eiginleikum, en í 
forgangsreglu jafnréttislaga er miðað við hæfni. Ef veitingavaldshafinn getur 
ekki sýnt fram á að persónulegir eiginleikar auki hæfni viðkomandi 
umsækjanda umfram annarra (4 metra stigann) er hér væntanlega um að ræða 
jákvæða mismunun eins og hún er skilgreind hér að framan. Hér eru á ferð 
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afar mikilvæg atriði um svigrúm atvinnurekanda við mat á menntun, 
starfsreynslu og hæfni sem bíða frekari rannsókna.  

Kvótar 

Kvótar eru nýtt stef í jafnréttisumræðunni en þeim er oft ruglað saman við 
jákvæða mismunun. Svíar gera greinarmun á þessu tvennu og styðjast við 
eftirfarandi skilgreiningu á kvóta: „Þegar ákveðið er að viss fjöldi eða tiltekið 
hlutfall einstaklinga (t.d. af hvoru kyni, frá tilteknum landshlutum, hagsmuna-
hópum o.þ.h.) eigi fulltrúa, t.a.m. á þingi, í stjórn, nefnd eða tilteknu starfi. 
Einstaklingar hvers hóps keppa ekki við aðra hópa heldur einungis fólk úr 
eigin hópi“ (SOU, 2004:55, bls. 198). Kosningafyrirkomulag sem gerir ráð 
fyrir tilteknum fjölda kjörinna fulltrúa fyrir ákveðið landssvæði er dæmi um 
kvótafyrirkomulag í þessum skilningi. Sá grundvallarmunur er á kvótum og 
mörgum öðrum úrræðum er að kvótar tryggja jafna niðurstöðu en ekki 
einungis jöfn tækifæri. 

Því hefur verið haldið fram að auðveldara sé að rökstyðja og verja kvóta í 
stjórnmálum en í viðskiptalífinu eða við inntöku í háskóla. Pólitíska kerfið 
eigi að vera í ákveðnum tengslum við almenning, löggjafarsamkundur skuli 
endurspegla þjóðina en sú krafa eigi ekki við á sama hátt í atvinnulífinu eða í 
skólakerfinu (Bacchi, 2006). Þá er misjafnt hvort til eru afmarkaðar og 
niðurnjörvaðar skilgreiningar á hæfni. Engar formlegar eða fyrirfram skil-
greindar kröfur eru til um hæfni stjórnmálamanna, andstætt t.d. inntöku-
reglum í háskóla eða aðgengi í tilteknar starfsstéttir.  

Þeir sem eru á móti sértækum aðgerðum og kvótum telja gjarnan að 
kvótar sniðgangi lögmál samkeppninnar og meginregluna um að sá besti eða 
hæfasti vinni eða sé ráðinn, jafnframt því sem slíkar aðgerðir geri lítið úr 
þeim sem þeirra njóta. Þetta kom fram í fyrrnefndri vefgrein Björns Bjarna-
sonar (2004). Hann taldi að kvennakvótar gætu ekki annað en valdið for-
dómum, þeir væru skiljanlegir þar sem þær konur sem þeirra nytu yrðu 
„kvótakerlingar“.  

Andúð Björns á kvótum endurspeglar ráðandi orðræðu um sértækar 
aðgerðir og kvóta, sem Bacchi (2006) telur byggjast á hæpnum forsendum og 
hugmyndafræði. Þegar gripið er til aðgerða á þeim forsendum að „leiðrétta“ 
þurfi hlut kvenna eða annarra hópa með kvótum eða öðrum aðgerðum, 
byggir það á þeirri hugsun að mismunun sé frávik í annars réttlátu og 
skilvirku kerfi. Það felur í sér stimplun á einstaklingum hópsins, gerir þá í eðli 
sínu gallaða, óseðjandi og í stöðugri þörf fyrir sífellt meiri aðstoð. Þessi 
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skilgreining á vandanum gefur til kynna að kerfið sé í grundvallaratriðum 
réttlátt en að sumir mæti stöku sinnum sérstökum hindrunum eða for-
dómum. Kerfið er ekki véfengt (Bacchi, 2006).  

Nýrri áherslur gera á hinn bóginn ráð fyrir kerfislægri kynjun, þ.e. að 
kerfið geti verið gegnsýrt af hindrunum með kynbundnar afleiðingar. Í því 
ljósi eru sértækar aðgerðir og kvótar ekki sérstök hjálp fyrir jaðarhópa heldur 
leið til að leiðrétta inngreypt forréttindi, skapa réttlæti í kerfi með innbyggða 
slagsíðu (Bacchi, 2006). Ein leið til að ryðja þessari hugsun braut er að beina 
orðum, hugtökum og merkingartengslum í nýjan farveg. Í stað þess að fjalla 
um áhrifaleysi tiltekinna hópa og sértækar aðgerðir sem aumingjahjálp er 
orðræðunni hnikað til og talað um að afbyggja eða aflétta umframvaldi og 
umframhlutdeild vissra hópa, þeirra sem eiga fulltrúa, sérréttindi eða valdahlut-
deild umfram það sem eðlilegt getur talist.  

Vert er að nefna að umræðan virðist mismunandi hafa formerki eftir því 
hvort kyn á í hlut. Árið 1927 flutti Ingibjörg H. Bjarnason frumvarp um að 
konur fái sæti í nefndum Alþingis er „vörðuðu almenning” sem þær áttu ekki 
aðgang að. Tillagan var felld og einn þingmaður taldi að með henni væri 
verið að „gera konur rétthærri en karla...” (Eyrún Ingadóttir, 2001, bls. 345). 
Rúmri hálfri öld síðar þóttu tillögur um jöfn kynjahlutföll í nefndum og ráðum 
enn ganga of langt og var hafnað við lagasetninguna bæði 1985 og 1991. Það 
var fyrst með lögunum frá 2000 að kveðið var á um að í opinberum 
nefndum, ráðum og stjórnum „skuli, þar sem því verður við komið, sitja sem 
næst jafnmargar konur og karlar“, og skyldi ávallt á það minnt þegar óskað er 
tilnefninga. Orðalagið er athyglisvert í ljósi þess að kynjakvóti var þá 
lögfestur við skipun í Jafnréttisráð (7. grein) en þar segir að tilnefningaraðilar 
skuli tilnefna bæði kyn og að þar skuli kynjahlutföll vera sem jöfnust. Tillagan 
kom frá karlanefnd félagsmálaráðherra sem árið 1993 lagði til kynjakvóta í 
jafnréttisráð (sjá Þorgerði Einarsdóttur, 2000, bls.115).  

Kvótar í stjórnmálum 
Hér á eftir verður einkum fjallað um kvóta í stjórnmálum en meiri reynsla er 
af þeim en öðrum og fræðileg umræða meiri. Árið 2006 höfðu um 40 lönd í 
heiminum innleitt kvóta í stjórnmálum, annað hvort lögboðna eða í stjórnar-
skrá, og í 50 löndum til viðbótar höfðu stjórnmálaflokkar innleitt kvóta að 
eigin frumkvæði. Kvótarnir geta átt við frambjóðendur eða þingsæti, þeir 
geta miðast við skilgreint lágmark, t.d. 20-30% eða tiltekið bil fyrir hvort kyn, 
oft 40-60%. Þá eru til táknrænir kvótar, þegar kvótaúrræðin falla illa að 
kerfinu, innleidd vegna þrýstings en ekki jafnréttisvilja og hafa lítil áhrif. 
Kvótahugmyndin fékk byr í seglin á kvennaráðstefnu SÞ í Peking 1995 og 
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hefur verið kölluð „hraðferð til jafnréttis“. Með þeim var gert ráð fyrir 
athafnaskyldu stjórnvalda til að leiðrétta kynjaskekkju, jafnrétti þýddi ekki 
lengur „jöfn tækifæri“ í formlegum skilningi heldur jafna útkomu (Dahlerup, 
2006). 

Staða kvenna í stjórnmálum er misjöfn á heimsvísu, allt frá 
Arabalöndunum með 9% konur á þingi til Norðurlandanna með 41% og 
aðra heimshluta þar á milli, flesta kringum heimsmeðaltalið sem er 17% 
(Interparliamentary Union, 2007). Það er algengur misskilningur að 
Norðurlöndin séu helsta vígi kynjakvóta og skýri sterka stöðu kvenna þar. 
Þeir voru innleiddir eftir 1980 þegar hlutfall kvenna var orðið 20-30%, þeir 
eru ekki lögboðnir og einungis bundnir við einstaka stjórnmálaflokka. Að 
mati fræðikvenna hafa kynjakvótar á Norðurlöndunum fyrst og fremst orðið 
til þess að verjast bakslagi á tímum andstöðu við jafnrétti (Freidenvall o.fl., 
2006). Kvótarnir hafa hins vegar gagnast löndum eins og Rúanda, S-Afríku 
og mörgum löndum S-Ameríku sem náð hafa skjótum árangri á örskömmum 
tíma. Ástæðan er sú að í nýfrjálsum ríkjum og fyrrum átakasvæðum er oft 
verið að byggja upp lýðræðisleg kerfi og stofnanir frá grunni. Þótt 
stríðsátökum fylgi ofbeldi, nauðganir og niðurlæging kvenna þá er í 
uppbyggingarferlinu oft opnað fyrir nýjar hugmyndir og þar með rými fyrir 
áður útilokaða hópa. Oft gerist þetta vegna þrýstings frá alþjóðasamfélaginu 
(Dahlerup, 2006).  

Sögulega séð hafa markvissar jafnréttisaðgerðir verið tengdar við 
félagshyggju og frjálslyndi en það á ekki endilega við um kvóta. Hin 
frjálslyndu lýðræðisríki, þ.m.t. Norðurlöndin, hafa þvert á móti verið á 
hægferð til jafnréttis. Þau líta gjarna svo á að lýðræði sé komið á í eitt skipti 
fyrir öll þrátt fyrir mikla umframhlutdeild og umframvald karla. Andstaðan 
við kynjakvóta endurspeglar þá hugmynd að kosningakerfin séu „eðlileg“ 
þrátt fyrir mikla kynjaskekkju, kvótarnir eru taldir sniðganga lögmál sam-
keppninnar um að sá hæfasti vinni, kynjamismunun sé merki um undan-
tekningar í annars réttlátu og góðu kerfi (Bacchi, 2006).  

Þetta hafa fræðikonur nálgast með því að setja hlutdeild kvenna í hinu 
pólitíska kerfi í samhengi við grundvallaratriði lýðræðisins. Lýðræði sé ekki 
mögulegt án kvenna, kynjaskekkjan merki um ófullburða lýðræði (Haavio-
Manilla o.fl., 1985), og karlaslagsíðan hafi alvarlegar afleiðingar fyrir lögmæti 
pólitískra stofnana (Phillips, 1995). Frá þessu sjónarhorni verður skilgreining 
vandans ekki ófullkomleiki kvenna heldur að kerfið er gegnsýrt af 
kynbundnum hindrunum. Sértækar aðgerðir verða ekki aðstoð við jaðarhópa 
heldur leið til að grafa undan forréttindum ráðandi hópa, leið til að skapa 
réttlæti í kerfi með innbyggða slagsíðu. Konur eigi rétt á að vera jafningjar 
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karla og í stað þess að færa þurfi rök fyrir breytingum eigi að færa sönnunar-
byrðina til þeirra sem standa vörð um óbreytt ástand spyrja: af hverju ekki 
konur? (Teigen, 2002). 

Kynið eða sjónarmið kvenna: Efnislegt jafnrétti eða 
höfðatölujafnrétti? 

Í hefðbundnum lýðræðisríkjum er gert ráð fyrir að kjörnir fulltrúar 
endurspegli fjöldann, að „pólitík hugmyndanna“ sé viðhöfð og sjónarmiða 
kvenna sé því gætt eins og annarra. Kjörnir fulltrúar eru taldir sýna hlutleysi 
og hefja sig yfir sjónarmið hagsmunahópa. Minnihluta- og jaðarhópar hafa 
dregið þetta í efa og sagt að kjörnir fulltrúar dragi taum þess hóps sem þeir 
tilheyra. Þeir gera kröfu um „pólitík nærverunnar“ og að kjörnir fulltrúar 
endurspegli margbreytileika samfélagsins (Phillips, 1995; Bacchi, 2006). 
Kvótahugmyndin byggist á „pólitík nærverunnar“ og rökin hafa verið bæði 
réttlætisrök og nytjarök. Réttlætisrökin snúast um að það sé ekki nema 
sanngjarnt og réttlátt að konur eigi sama aðgang og karlar að valda- og 
áhrifastöðum. Nytjarökin snúast um að samfélagið hafi ekki efni á að verða 
af mannauði kvenna, hæfni og dugnaði sé jafnt skipt meðal þegnanna og 
karlaslagsíða þýði beinlínis tap fyrir samfélagið (Teigen, 2002). Ákvæði 
norsku hlutafélagalaganna um kynjakvóta í fyrirtækjum er t.d. byggt á 
nytjarökum (Barne- og likestillingsdepartementet, 2006).  

Kvótaumræðan snertir einnig kjarnann í jafnréttishugtakinu sem hér má 
aðgreina í höfðatölujafnrétti og efnislegt jafnrétti (Dahlerup, 2006). Einn 
ókosturinn við kvótaumræðuna er einmitt ofuráhersla á höfðatölujafnrétti. 
Konur breyta stjórnmálunum ekki sjálfkrafa og þær leggja ekki sjálfkrafa 
áherslu á sjónarmið kvenna eða sérstök hagsmunamál þeirra. Í sögulegu sam-
hengi eru áhrif kvenna í stjórnmálum sannarlega óumdeild, gildi þeirra sem 
fyrirmynda og leiðtoga, en ekki síður áhrif þeirra á inntak stjórnmálanna. Það 
sést á því að það var fyrst með þátttöku kvenna sem velferðarmál komust á 
dagskrá stjórnmálanna (Auður Styrkársdóttir, 1999).  

Það er hins vegar óljósara hverju þátttaka kvenna hefur breytt hin síðari 
ár, sérstaklega á Vesturlöndum. Phillips tilgreinir rannsóknarrök fyrir því að 
„smávægilegur munur“ sé á kynjunum í stjórnmálastarfi, konur hafi 
tilhneigingu til að vera virkari en karlar í jafnréttispólitík, umhugaðra um 
umönnun barna, aldraðra, sjúkra o.s.frv. (Phillips, 2005). Þessi blæbrigða-
munur hefur skapað mikilvægt rými fyrir þverpólitíska kvennasamstöðu um 
tiltekin málefni. Á móti kemur að flokkslínur sundra konum iðulega. Konur 
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geta verið virkar og sýnilegar í stjórnmálum án þess að kyn þeirra skipti máli. 
Flokkarnir og stjórnmálakerfið hafi þegar skilgreint á hvaða forsendum eigi 
eða megi ræða mál, aðferðir og nálgun eru í föstum farvegi (Phillips, 2005). Á 
sama hátt er ekki sjálfgefið að konur sem stjórnendur hafi annan stjórnunar-
stíl en karlar eða aðrar hugsjónir í stjórnum fyrirtækja þar sem konur eru 
margbreytilegur hópur.  

Þótt konur hafi verið útilokaðar frá tilteknum samfélagskerfum og gæðum 
er ekki þar með sagt að nærvera þeirra ein og sér breyti hlutunum, slíkt væri 
að eðlisgera kynjamun og eiginleika kynjanna. Reynslan sýnir að konur jafnt 
sem karlar taka mið af umhverfi sínu og meðtaka þau gildi og viðmið sem 
fyrir eru. Í stjórnmálunum skiptir því hugmyndafræði, samfélagssýn og 
mannskilningur flokkanna meginmáli. Þá eiga stjórnmál og skipulagsheildir 
sameiginlegt að menning, gildi, stefnumál og áherslur skipta máli. Ljóst er að 
kynjakvótar leysa ekki allan vanda. Þeir þýða ekki sjálfkrafa að sjónarmið 
kvenna liggi til grundvallar og aukin kynjavitund kemur ekki sjálfkrafa með 
auknum fjölda kvenna. Hins vegar aukast líkurnar því reynslan sýnir að 
konur eru líklegri til að hafa kynjapólitíska meðvitund en karlar. Meginmáli 
skiptir hvernig við nálgumst hugmyndina um sértækar aðgerðir og kvóta. Ef 
litið er á sértækar aðgerðir og kvóta sem handaflsaðgerð til að leiðrétta 
höfðatölu er um að ræða yfirborðslega skammtímalausn sem aðeins ræðst að 
einkennum vandans en ekki rótum hans. Ef hins vegar er litið á sértækar 
aðgerðir og kvóta sem ferli, sem valdeflandi tæki til þess að endurskilgreina 
ráðandi kerfi og grafa undan umframvaldi og forréttindum, geta slík úrræði 
reynst mikilvæg í því að skapa rými fyrir breytingar. Höfðatölujafnrétti er 
nauðsynleg en ekki nægjanleg forsenda fyrir efnislegu jafnrétti. Kvótar og 
sértækar aðgerðir mega ekki vera markmið í sjálfu sér eða endapunktur 
heldur tæki til að stuðla að raunverulegri hlutdeild þar sem tekið er mið af 
sjónarmiðum og hagsmunum beggja kynja.  

Heimildir 

Alþingistíðindi, A-deild, 1980-1981. 
Alþingistíðindi, B-deild, 1980-1981.  
Alþingistíðindi, B-deild, 1983-1984. 
Auður Styrkársdóttir (1999). Jafnrétti og lýdraedi? Konur og stjórnmál á 

Nordurlöndum. TemaNord: 566. Kaupmannahöfn: Norræna ráðherra-
nefndin.  



Aumingjahjálp eða afbygging á umframvaldi? 401 

  

Bacchi, C. (2006). Arguing for and against quotas. Theoretical issues. Í D. 
Dahlerup (ritstj.), Women, Quotas and Politics (bls. 32-51). London, New 
York: Routledge.  

Barne- og likestillingsdepartementet (2006). Kjønnsbalanse i styrer. Sótt 7. 
október 2007 af http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/tema/andre/ 
Kjonnsbalanse_i_styrer/Kjonnsbalanse-i-styrer.html?id=439465. 

Björn Bjarnason (2004, apríl). Áfram jafnrétti – jákvæð mismunun – tilvistarkreppa 
kærunefndar. Sótt 7. október 2007 af http://www.bjorn.is/pistlar/ 
2004/04/17/nr/2745. 

Booth, C. og Bennett, C. (2002). Gender Mainstreaming in the European 
Union. Towards a New Conception and Practice of Equal Opportunities? 
The European Journal of Women’s Studies, 9(4): 430-446. 

Brynhildur G. Flóvenz (2007) Jafnréttislög í þrjátíu ár. Úlfljótur; 1:5-23.  
Dahlerup, D. (2006). Introduction. í D. Dahlerup (ritstj.), Women, Quotas and 

Politics (bls. 3-31). London, New York: Routledge.  
Dómur Hæstaréttar frá 1993, bls. 2230. Mál nr. 339/1990. 
Eyrún Ingadóttir (2001). Hugsjónir og veruleiki. Störf Ingibjargar H. Bjarnasonar á 

Alþingi 1922-1930. Í Anna Agnarsdóttir (Ritstj.), Kvennaslóðir (bls. 340-
353). Kvennasögusafn Íslands: Reykjavík.  

Félagsmálaráðuneytið (2006) Ný tilskipun um jafnréttismál.  
http://brussel.felagsmalaraduneyti.is/jafnrettismal/nr/2800. 

Freidenvall, L., Dahlerup, D. og Skeije, H. (2006). The Nordic Countries. An 
incremental model. Í D. Dahlerup (ritstj.), Women, Quotas and Politics (bls. 
55-82). London, New York: Routledge.  

Haavio-Manilla, E. o.fl. (Ritstj.). (1985). Unfinished Democracy: Women in Nordic 
Politics. New York: Pergamon.  

Interparliamentary Union (IPU) (2007). Sótt 7. október 2007 af 
http://www.ipu.org. 

Jämställdhetsombudsmannen (2000). Positiv särbehandling enligt Jämställdhetslagen 
(1991:433) och EG-rätten. Ärende nr. 848/00. Sótt 7. október 2007 af 
http://www.jamombud.se/docs/JamOsstudieompositivsarbehand 
ling.pdf. 

Lög um jafnrétti kvenna og karla nr. 78/1976. 
Lög um jafnan rétt og jafna stöðu karla og kvenna nr. 65/1985. 
Lög um jafnan rétt og jafna stöðu karla og kvenna nr. 28/1991. 
Lög um jafnan rétt og jafna stöðu karla og kvenna nr. 96/2000. 
Phillips, A. (1995). The Politics of Presence: The Political Representation of Gender, 

Ethnicity and Race. Oxford: Oxford University Press.  
Phillips, A. (2005, október). Ten Years On: What, if anything, is changing as regards 

women’s political representation?. Erindi á ráðstefnunni „Konur í hnattrænum 
heimi“, Háskóla Íslands, Reykjavík.  



402 Kynjafræði Þorgerður Einarsdóttir 

  

Rees, T. (1998). Mainstreaming Equality in the European Union. London: 
Routledge. 

SOU (2004). Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering. Ett delbetänkande av 
Diskrimineringskommittén. SOU 2004:55, Stockholm 2004. Sótt 7. október 
2007 af http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/30/53/21e32850. 
pdf. 

Teigen, M (2002). The Universe of Gender Quotas, NIKK magasin, nr 
3/2002, bls. 4-8.  

Þórður Kristinsson (2003). Skilningur hins opinbera á jafnréttislöggjöfinni 
seinustu þrjá áratugi. Óbirt skýrsla. Unnin fyrir Rannsóknastofu í kvenna- 
og kynjafræðum og Nýsköpunarsjóð námsmanna.  

Þorgerður Einarsdóttir (2000). Bryddingar. Um samfélagið sem mannanna verk. 
Reykjavík: Félagsvísindastofnun.  

Þorgerður Einarsdóttir (2002). Jafnrétti án femínisma, pólitík án fræða? Um 
þáttaskil í íslenskri jafnréttisumræðu. Ritið, 2: 9-36. 

Þorgerður Einarsdóttir (2004, 24. apríl). Ekki jákvæða mismunun heldur 
réttlát kerfi. Fréttablaðið, bls. 14.  



  

„Jafnrétti fyrir alla“1 

Þorgerður Þorvaldsdóttir 

 
Jafnréttisumræða, í víðasta skilningi, stendur nú á tímamótum. Tekist er á um 
það hvort opinbert jafnréttisstarf skuli hafa jafnrétti kynjanna sem útgangs-
punkt eða hvort vinna eigi út frá hugmyndum um „útvíkkun“ eða „jafnrétti 
margbreytileikans“. Hið opinbera jafnréttisstarf næði þá einnig yfir jafnréttis-
baráttu minnihlutahópa, svo sem samkynhneigðra, fatlaðra, innflytjenda og 
aldraðra. Þessar breyttu áherslur hafa verið áberandi innan Evrópu-
sambandsins og til marks um það hefur árið 2007 verið tilnefnt Evrópuár 
jafnra tækifæra. Skýrustu dæmin um þessar áherslubreytingar hér á landi eru 
Stefna Háskóla Íslands gegn mismunun, sem tók gildi árið 2005, og 
Mannréttindastefna Reykjavíkurborgar sem samþykkt var í maí 2006, en báðar 
marka þær ákveðin þáttaskil í íslenskri jafnréttisorðræðu.  

Þótt flestir séu sammála því grundvallarsjónarmiði að allir þjóðfélags-
þegnar skuli hafa jafnan rétt, hefur myndast ákveðin togstreita um 
framkvæmd og pólitískar útfærslur. Kynjajafnrétti er þá gjarnan stillt upp 
andspænis mannréttindabaráttu annarra minnihlutahópa eins og um ólík 
markmið sé að ræða. Hér verður spurt hvaða tækifæri opnast með 
„útvíkkun“ og skoðað hvaða hindranir blasa við. Má yfirfæra þau tæki sem 
þróuð hafa verið í hefðbundnu jafnréttisstarfi, t.d. samþættingu, yfir á aðrar 
mismununarbreytur eða þarf að þróa fjölbreyttari leiðir, sniðnar að þörfum 
hvers hóps? Til að svara þessum spurningum verður rýnt í opinber gögn, þ.e. 
jafnréttislög og mannréttindastefnur og íslenska umræðan sett í samhengi við 
áherslur Evrópusambandsins. Fræðilegur útgangspunktur minn eru 
femínískar kenningar um intersectionality eða „samtvinnun“, en þær skoða 
samverkun félagslegra þátta á borð við kyn, þjóðerni, kynþátt, kynhneigð, 
                                                 
1  Ensk útgáfa þessa erindis, Equal Opportunities for all – Intersectionality as a Theoretical 

Tool to Move Equality Policies Forward, var lögð fram, og birt á heimasíðu ráðstefnunnar 
Past Present Future. From Women’s Studies to Post-Gender Research, Umeå University, 14-17. júní 
2007. Þá flutti höfundur og Þorgerður Einarsdóttir erindi um svipað efni á 6. evrópsku 
rannsóknarráðstefnunni í kynjafræðum Gender and Citizenship in Multicultural Context sem 
haldin var í Lodz í Póllandi 31. ágúst – 3. september 2006. Sú grein hefur verið valin til 
birtingar í greinasafni ráðstefnunnar. 
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fötlun, aldur, stétt, o.s.frv. Niðurstöður greiningarinnar geta vonandi nýst til 
að sætta ólíkar áherslur í jafnréttisstarfi þar sem margbreytileikinn er hafður 
að leiðarljósi, án þess að áhersla á kynjajafnrétti, sem enn er hvergi nærri í 
höfn, sé gefin upp á bátinn.  

Femínískar kenningar um „samtvinnun “ 

Femínískar kenningar um „samtvinnun“ (intersectionality) hafa náð mikilli 
útbreiðslu innan femínískra fræða og hefur fjöldi ráðstefnuerinda, 
tímaritsgreina og bóka sem hafa orðið „intersectionality“ sem hluta af titli, 
margfaldasta á fáeinum árum.2 Þessar miklu vinsældir má meðal annars rekja 
til þess að hægt er að beita hugtakinu á vítt svið rannsóknarefna, bæði þar 
sem horft er á einstaklinginn í nærsamfélaginu (micro) og til að greina megin 
strauma í samfélaginu í víðara samhengi (macro).  

Hugtakið „intersectionality“, sem á íslensku hefur verið þýtt sem 
„samtvinnun“ eða „samspil mismununarbreyta“, var fyrst sett fram af 
Crenshaw (1994) við lok 9. áratugarins sem andsvar við hefðbundinni 
sjálfsmyndarpólitík (identity politics). Hún sýndi fram á að þegar skoða átti 
aðgengi svartra lágstéttakvenna í Bandaríkjunum að félagslegum úrræðum 
vegna heimilisofbeldis reyndust kyn, kynþáttur og stétt samtvinnaðir þættir 
sem ógerningur var að skilja í sundur. Síðan hefur hugtakið verið notað til 
þess að skoða hvernig félags- og menningarbundin valdamismunun, sem 
verður til í kringum breytur eins og kyn, þjóðerni, kynþátt, kynhneigð, fötlun, 
aldur, stétt, trúarbrögð, búsetu o.s.frv., skarast eða samtvinnast og móta 
hverja aðra (Crenshaw, 1994, Brah, og Phoenix, 2004, Lykke, 2003, 2005, 
McCall, 2005, Verloo, 2006, Yuval-Davis, 2006). Gengið er út frá því sem 
grundvallarforsendu að allir einstaklingar séu staðsettir á nokkrum ásum 
félagslegrar stöðu. Áhersla er lögð á að skoða samspil þeirra ólíku þátta sem í 

                                                 
2  Til marks um vinsældir hugtaksins intersectionality innan kynjafræða má nefna að 

fjölmennasta málstofan á 6. evrópsku rannsóknarráðstefnunni í kynjafræðum Gender and 
Citizenship in Multicultural Context sem haldin var í Lodz í Póllandi 31. ágúst – 3. september 
2006 bar titilinn „Intersectionality and Hybrid Identities“ en 50 fyrirlestrar voru skráðir 
undir því þema. Þá stóð The European Science Foundation fyrir þriggja daga ráðstefnu í 
Vadstena í Svíþjóð í október 2006 sem bar titillinn Intersectionality, Identity and Power: 
Interdisciplinary Perspectives on Intersectionality Studies en þar fjölluðu um fimmtíu fræðimenn 
víðsvegar að um hugtakið, notkunarmöguleika þess og vankanta. Loks má geta þess að 
tvenn femínísk tímarit hafa nýlega gefið úr sérstök þemahefti um intersectionality, hið 
sænska Kvinnovetenskaplig tidskrift 2005/2-3 og The European Journal of Women’s Studies 
2006/3.  
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sameiningu móta líf einstaklinga eða hópa, t.d. hvernig það að vera kona og 
innflytjandi setur einstaklingnum skorður í samfélaginu, í stað þess að 
einblína á hvern þátt í einangrun og missa þar með sjónar á heildarmyndinni.  

Sú gagnrýni hefur komið fram að fræðimönnum sem vinna með 
kenningar um „samtvinnun“ hætti til að setja fram langa lista yfir hverskyns 
félagslegar breytur og bera þær saman á gagnrýnislausan hátt, án þess að taka 
mið af sögulegri og kerfislægri stöðu hverrar breytu fyrir sig (Verloo, 2006, 
Yuval-Davis, 2006, Acker, 2006, Knapp, 2005). Færa má fyrir því gild rök að 
virkni einstakra „mismununarbreyta“ sé ólík eftir samfélagsskipan á hverjum 
stað og hverjum tíma. Yuval-Davis (2006) áréttar þannig þörfina á því að 
greina á milli ólíkra sviða mismununar (different level of differences) og greina 
verufræðilegan grundvöll hverrar fyrir sig. Hún bregst við hæðnislegum 
athugasemdum Butler (1990/1999, 182-183) um hið vandræðalega etc. eða 
o.s.frv. sem jafnan er skeytt aftan við upptalninguna og spyr hvort að listinn 
yfir mismununarbreytur verði alltaf að vera opinn í annan endann eða hvort 
einhverra takmarkana sé þörf – en slíkar pælingar fá að sjálfsögðu aukið vægi 
þegar kemur að pólitískri stefnumótun.  

Þá er vert að staldra við áminningar þýsku fræðikonunnar Knapp (2005) 
þess efnis að kenningum um „samtvinnun“ hafi fyrst og fremst verið beitt til 
að skoða og greina hið einstaklingsbundna svið en að þær hafi aðeins að 
takmörkuðu leyti verið yfirfærðar á stórsamfélagið. Hún fullyrðir að þar liggi 
ónýtt tækifæri því slík yfirfærsla myndi gera femínískum fræðimönnum kleift 
að spyrja nýrra og áleitinna spurninga um það hvernig kyngerð valdatengsl, 
gagnkynhneigð samfélagsskipan, stéttatengsl, og staðlaðar hugmyndir um 
kynþætti og/eða etnískan uppruna eru samofnar kerfislægri og stofnanalegri 
uppbyggingu hvers samfélags. 

Crenshaw (1994) gerði greinarmun á því sem hún kallaði kerfislægt 
samspil mismununarbreyta (structural intersectionality) og pólitískt samspil 
mismununarbreyta (political intersectionality). Hið fyrrnefnda vísar til þess þegar 
misrétti og birtingarmyndir þess snerta beint við stöðu fólks í samfélaginu, en 
hið síðarnefnda skoðar hvernig pólitísk togstreita getur myndast á milli 
einstakra mismununarbreyta, þar sem ein vídd er aldrei ónæm eða hlutlaus 
gagnvart öðrum þáttum. Í því sambandi má t.d. spyrja hvenær og hvernig 
femínistar hafa jaðarsett innflytjendakonur, lesbíur eða fatlaðar konur í sinni 
baráttu, og hvenær og hvernig aðgerðir til þess að sporna gegn rasisma eða 
hómófóbíu hafa hundsað reynslu kvenna í téðum minnihlutahópum (Verloo, 
2006, 213). Þá hefur Lykke (2005) bent á tvennskonar vandamál sem gjarnan 
eru fylgifiskar „samtvinnunar“, og þá um leið útvíkkunar. Í fyrsta lagi er það 
svokölluð „samlagningartilhneiging“ (additive intersectionality). Þar er vísað til 
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þeirrar tilhneigingar að líta á hvern þátt (kyn, þjóðerni, kynhneigð, stétt 
o.s.frv.) sem sjálfstæða einingu, sem hægt er að fást við í einangrun, án þess 
að líta til annarra samtvinnaðra þátta. Birtingarmyndir þessa á hinu pólitíska 
sviði eru að stjórnmálamenn og stefnumótendur velja sér ákveðna 
„gæluhópa“ til þess að sinna sérstaklega, en horfa framhjá öðrum sam-
verkandi þáttum. Síðara vandamálið hefur verið kallað „samkeppnistil-
hneiging“ (competitive intersectionality), en það felst í því að minnihlutahópum er 
att saman og þeir látnir berjast innbyrðis um takmarkað stofnanarými, fjár-
magn, mannafla og sérfræðiþekkingu. Sér í lagi hefur borið á því að jafnrétti 
kynjanna hafi verið stillt upp andspænis mannréttindabaráttu annarra minni-
hlutahópa og málefnunum stillt upp sem annaðhvort/eða, frekar en bæði/og. 

Sú yfirgripsmikla þekking sem nú er til innan kvenna- og kynjafræða, á 
því hvernig mismununarbreytur skarast, og hvaða kostir og gallar fylgja þegar 
kenningum um samspil mismununarbreyta er beitt, hefur því miður aðeins 
að takmörkuðu leyti verið yfirfærð yfir á hið pólitíska svið þar sem 
stefnumótun fer fram. Þá hefur því verið haldið fram að skortur á 
samræðu/samvinnu á milli ólíkra sérfræðihópa, þ.e. kvenna- og kynja-
fræðinga, þeirra sem vinna að opinberri stefnumótun í málflokknum og loks 
þess fólks sem starfar í grasrótinni, sé ein stærsta hindrunin sem stendur í 
vegi fyrir árangursríkri jafnréttispólitík (Þorgerður Einarsdóttir, 2003, Yuval-
Davis, 2006).  

Frá kynjasamþættingu til margbreytileikasamþættingar 

Hefð er fyrir því að tala um þrjú skeið í sögu jafnréttishugtaksins. Á fyrsta 
skeiðinu var krafist lagalegs jafnréttis og hefur það verið kennt við bann við 
mismunun (equal treatment). Á 8. og 9. áratugnum, var megináhersla á svo-
kallaðar sértækar aðgerðir (affirmative actions), en eftir kvennaráðstefnu 
Sameinuðu þjóðanna í Peking 1995 hefur áhersla verið lögð á að samþætta 
kynja- og jafnréttissjónarmið (gender mainstreaming) (Rees, 1998, Þorgerður 
Einarsdóttir, 2002). Því hefur svo verið haldið fram að jafnréttisstarf sé nú 
komið yfir á fjórða stigið, þar sem ekki er lengur horft á kynjajafnrétti í 
einangrun heldur á jafnrétti og margbreytileika, en það sjónarmið rúmast 
undir slagorðinu jafnrétti fyrir alla (equality for all) (Walby, 2004, Woodward, 
2004, Shaw, 2005, Squires, 2005, Verloo, 2006, Yuval-Davis, 2006, Þorgerður 
Þorvaldsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2006).  

Í umræðunni um fjórða stigið, þ.e. jafnrétti margbreytileikans, er tekist á 
um grundvallar spurningar sem lúta að eðli jafnréttisstarfs og um gildi og 
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takmarkanir ólíkra leiða. Spurt hefur verið hvort að sömu „jafnréttis-
verkfærin“ gagnist öllum og hvort þeir ólíku hópar sem mismunað er í 
samfélaginu eigi nógu margt sameiginlegt til þess að deila stofnanarými og 
viðhlítandi „one size fit all“ jafnréttisstefnu (Walby, 2004, Verloo, 2006). Til að 
svara þessu er mikilvægt að skoða nánar kosti og galla kynjasamþættingar og 
meta út frá því hversu vel slík aðferða- og hugmyndafræði er fallin til 
útvíkkunar eða „margbreytileikasamþættingar“ (diversity mainstreaming).  

Samkvæmt skilgreiningu Evrópuráðsins er kynjasamþætting „þegar kynja- 
og jafnréttissjónarmiðum er fléttað inn í alla stefnumótun á öllum stigum 
samfélagsins“ (Þorgerður Einarsdóttir, 2002, bls. 21). Í raun eru þær aðgerðir 
og stefnur sem settar hafa verið fram í nafni kynjasamþættingar þó ákaflega 
breytilegar, bæði innan einstakra landa og á milli þjóða. Helsti ávinningurinn 
er ef til vill sá að nú eru til stöðluð hugtök og orðfæri í málaflokknum og 
baráttan fyrir jafnrétti kynjanna hefur að einhverju marki verið stofnana-
bundin. Það er hinsvegar umdeilanlegt hverju samþætting hefur áorkað í því 
að bæta daglegt líf kvenna og karla (Walby, 2005).  

Með samþættingu var ábyrgðin á því að „koma á jafnrétti“ flutt frá 
fáeinum jafnréttissérfræðingum með sérþekkingu á málaflokknum, yfir á alla 
þá sem vinna að stjórnun og stefnumótun. Helstu kostirnir við þessi 
umskipti voru þeir að fleiri komu nú að því að móta og hrinda í framkvæmd 
aðgerðum til að stuðla að jafnrétti kynjanna, sem aftur kallaði á 
einhverskonar vitundarvakningu. Gallarnir voru hinsvegar þeir að ef and-
rúmsloft var neikvætt í garð kynjajafnréttis var auðvelt að leggja af hverskyns 
jafnréttisaðgerðir og sérfræðivinnu, í nafni samþættingar, án þess að neitt 
annað kæmi í staðinn. Annar vandi sem bent hefur verið á við kynjasam-
þættingu er að hún hefur engin skilgreind markmið eða heildarsýn um það 
hvernig hlutirnir ættu að vera sem gerir það að verkum að erfitt er að mæla 
árangur eða meta veikleika. Verloo (2001, bls. 13-14) komst svo að orði:  

 
Kynja- [eða margbreytileika-] vandinn er ekki einstakt vandamál, heldur eitthvað 
sem er bæði loðið og margþætt ... eða einfaldlega pólitískt, sem þýðir að það er 
engin raunverulega samstaða um hvert nákvæmlega vandamálið er, um það hvers 
vegna og fyrir hvern það er vandamál, um hver ber ábyrgð á tilurð vandans, eða 
hver ber ábyrgð á því að leysa hann.  
 
Í ljósi þessa hafa margir velt því fyrir sér hvernig samþættingu muni reiða 

af ef kynjahugtakinu er skipt út fyrir margbreytileika og spurt hefur verið 
hvort ágallarnir muni magnast upp ef margbreytileikasamþætting verður tekin 
upp gagnrýnislaust og án tilhlítandi þekkingar. Aðrir hafa andmælt slíkum 
úrtöluröddum. Þar gengur Hankivski (2005, 978) einna lengst en hún heldur 
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því fram að samþætting, sem horfir á kynjabreytuna í einangrun, sé 
tímaskekkja og úr takt við nýjustu strauma í kynjafræðum. Yuval-Davis 
(2005, bls. 27) varar hinsvegar við því að líta á samþættingu eða 
„samtvinnun“ sem eiginleg markmið heldur séu hvort tveggja gagnleg tæki til 
þess að færa okkur nær takmarkinu um jafnrétti allra og réttlátara samfélag.  

Útvíkkun jafnréttishugtaksins: Ísland og Evrópusambandið 

Evrópusambandið hefur verið í fararbroddi þegar kemur að stefnumótun í 
jafnréttismálum, bæði hvað varðar jafnrétti kynjanna og jafnrétti margbreyti-
leikans. Þar er Amsterdamsáttmálinn frá 1999 grundvallarskjal en í 13. grein 
sáttmálans eru tiltekin sex megin atriði sem ekki mega vera forsendur 
mismununar. Þau eru kyn, kynþáttur eða etnískur bakgrunnur, trúarbrögð 
eða trúleysi, fötlun, aldur og kynhneigð. Til að fylgja þessum markmiðum 
eftir útnefndi Evrópusambandið árið 2007 Evrópuár jafnra tækifæra 
(European year of equality for all). Þær aðgerðir sem hleypa átti af stokkunum á 
árinu skyldu beinast að því að vinna gegn þeirri mismunun sem sumir 
einstaklingar verða fyrir á grundvelli þeirra þátta sem taldir eru upp í 
Amsterdam-sáttmálanum, en lykilhugtök sem unnið var með eru; réttindi, 
sýnileiki, viðurkenning og virðing. Í áætluninni er viðurkennt að sumir verði 
að þola margfalda mismunun og jafnframt er áréttað að karlar og konur geti 
upplifað mismunun á mismunandi hátt.  

Á Íslandi hvílir jafnréttisstarf á tveimur megin stoðum. Annarsvegar eru 
það gildandi jafnréttislög, Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 
96/2000, en þau eru sá rammi sem mótar og skilgreinir mest allt opinbert 
jafnréttisstarf á Íslandi. Hinsvegar er Jafnræðisákvæði stjórnarskrárinnar 65. 
gr. laga nr. 33/1944 en það er sá grunnur sem hugmyndir um útvíkkun 
byggja á.  

Í tilefni af þrjátíu ára afmæli jafnréttislaga á Íslandi árið 2006 var ráðist í 
endurskoðun þeirra, í fjórða skipti frá því þau voru fyrst sett. Í júní 2006 
skipaði félagsmálaráðherra endurskoðunarnefnd og þann 6. mars 2007 skilaði 
hún af sér frumvarpi til nýrra jafnréttislaga, ásamt athugasemdum og 
greinargerð. Í nýja frumvarpinu, sem þykir um margt framsækið hvað varðar 
jafnrétti karla og kvenna, var ákveðið að halda í fyrri stefnu, þ.e. að 
jafnréttislög skuli fjalla um jafnrétti kynjanna eingöngu, en ekki taka á 
annarskonar mismunun. Við þá ákvörðun var meðal annars horft til hinna 
Norðurlandanna, en þar eru hvergi í gildi ein lög sem ná yfir alla mismunun. 
Ákvörðunin var rökstudd með því að „enn sé svo mikið starf óunnið í 
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baráttunni fyrir jafnrétti kynjanna og því ekki tímabært að útvíkka jafnréttis-
hugtakið þannig að öll mismunun falli undir það.“ (Frumvarp til laga um jafna 
stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, 6. mars 2007, bls. 13) Ennfremur segir að:  

 
Ekki sé skynsamlegt að steypa í eitt annars vegar jafnréttismálum kynjanna, þar 
sem helmingur þjóðarinnar, konur, stendur allajafnan höllum fæti gagnvart 
hinum helmingnum, körlum, og hinsvegar stöðu afmarkaðra hópa sem eiga undir 
högg að sækja gagnvart miklum meirihluta. (Frumvarp til laga um jafna stöðu og 
jafnan rétt kvenna og karla, 6. mars 2007, bls. 13).  
 
Við gerð frumvarpsins var haft víðtækt samráð við samtök aðila 

vinnumarkaðarins, kvennahreyfinguna og sérfræðinga á sviði jafnréttismála, 
en enginn þessara aðila þrýsti á um útvíkkun. Frumvarpið var ekki tekið til 
umræðu á vorþingi 2007 og hlaut því ekki afgreiðslu.  

Hin meginstoð íslenskrar jafnréttisumræðu Jafnræðisákvæði stjórnar-
skrárinnar, 65. gr., segir:  

 
Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, 
trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis 
og stöðu að öðru leyti.  
Konur og karlar skuli njóta jafns réttar í hvívetna. 
 
Fáein sveitarfélög og stofnanir hafa á undanförnum árum ráðist í það að 

víkka út jafnréttisstefnur sína á grundvelli jafnræðisákvæðisins. Hafnafjarðar-
bær reið á vaðið með skipan lýðræðis- og jafnréttisfulltrúa árið 2003, en 
markmiðið með skipuninni var að „auka áherslur á lýðræði og jafnrétti, í 
víðasta skilningi, í stað þess að einblína á jafnrétti kynjanna í einangrun“. 
(Anna Jörgensdóttir, 2004). HÍ fylgdi svo í kjölfarið með Stefnu Háskóla 
Íslands gegn mismunun (2005), en hún stendur nú samhliða Stefnu Háskóla Íslands 
í málefnum fatlaðra (2002) og Jafnréttisáætlun Háskóla Íslands (2000-2004/ 2005-
2009). Segja má að róttækasta breytingin hafi þó orðið þegar 
Mannréttindastefna Reykjavíkurborgar, sem leysti af hólmi fyrri jafnréttisstefnu, 
var samþykkt í borgarráði þann 16. maí 2006.  

 
Mannréttindastefnan ... miðar að því að allar manneskjur fái notið mannréttinda 
án tillits til uppruna, þjóðernis, litarháttar, trúarbragða, stjórnmálaskoðana, 
kynferðis, kynhneigðar, aldurs, efnahags, ætternis, fötlunar, heilsufars eða 
annarrar stöðu. Reykjavík ... hefur einsett sér að vera í fararbroddi í 
mannréttindamálum með sérstakri áherslu á jafna stöðu kvenna og karla. ... lögð 
[er] áhersla á heildstæða sýn í þágu borgarbúa þar sem margir tilheyra fleiri en 
einum þeirra hópa sem að hún nær til. (Reykjavíkurborg, 2006). 
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Eins og sjá má er Mannréttindastefnan metnaðarfullt plagg og listinn yfir 
þær félags- og menningarbundnu breytur sem að horft er til er sá lengsti sem 
við höfum séð til þessa. Líkt og hjá Evrópusambandinu hnykkir borgin 
sérstaklega á jafnrétti karla og kvenna, með því að hvetja til þess að sérstak-
lega sé hugað að stöðu kynjanna innan hvers hóps. Þá tekur stefnan á 
möguleikanum á margfaldri mismunun.  

Í aðdraganda þess að ráðist var í breytingarnar var settur á fót sérstakur 
rannsóknarhópur sem lagði mat á kosti og galla þess að samþætta heildstæða 
mannréttindastefnu við stefnu borgarinnar um jafnrétti kynjanna og á sviði 
fjölmenningar. (Reykjavíkurborg, 2005). Í undirbúningsferlinu var haft 
samband við talsmenn þeirra ólíku hópa sem til umræðu voru, en allir lögðu 
þunga áherslu á að þeirra hópur yrði nefndur á nafn og þar með gerður 
sýnilegur í hinum nýja sáttmála. Svipað var uppi á teningnum við gerð 
Amsterdamsáttmálans. Woodward (2004) segir frá því að fulltrúar 
minnihlutahópa hafi unnið ötullega að því að fá sinn hóp tilgreindan í 
sáttmálanum. Hún heldur því fram að ófyrirséð afleiðing þess að þjappa 
ólíkum minnihlutahópum saman undir einni lagagrein hafi verið „einsleitni 
mismununar“ þ.e. að næmni og skilningur á því að ólíkar mismunarbreytur 
eiga sér ólíkar sögulegar og kerfislegar rætur, hafi glatast.  

Eitt af því sem áhugavert er að skoða er hvaða breytur eru tilgreindar í 
þeim sáttmálum sem kenndir eru við mannréttindi, margbreytileika eða 
jafnrétti allra, og þá um leið hvaða félags- eða menningarbundnu þættir eru 
ekki taldir verðskulda slíka vernd. Þegar rýnt er í íslensku jafnræðisregluna er 
sláandi að hvorki kynhneigð né fötlun eru nefndar þar á nafn, þótt almennt 
hafi verið túlkað að hvorttveggja falli undir „stöðu að öðru leyti“. Í dag væri 
slík þöggun óhugsandi, enda hefur staða og sýnileiki beggja hópa, sér í lagi þó 
samkynhneigðra, tekið stakkaskiptum á þeim rúma áratug sem liðin er síðan 
lögin voru sett. Þá er fjarvera stéttarhugtaksins í gögnum Evrópusam-
bandsins sláandi. Verloo (2006, bls. 216) bendir á að „stétt sé gleggsta dæmið 
um félagslega breytu sem sterklega er tengd misrétti, en fellur ekki undir 
áætlanir Evrópusambandsins um jafnan rétt allra“. Hér á landi er efnahagur 
tilgreindur, bæði í 65. gr. stjórnarskrárinnar og í Mannréttindastefnu Reykja-
víkurborgar, en ekki í stefnu HÍ gegn mismunun. Þegar rannsóknahópur 
borgarinnar ræddi við talsmenn ólíkra hópa, bar efnahag sannarlega á góma. 
Ekki var þó rætt við „fulltrúa stéttarhugtaksins“, enda hvergi nærri ljóst 
hverjir þeir ættu að vera, þó fulltrúar frá verkalýðshreyfingunni hefðu e.t.v. 
þótt augljósir kandídatar á einhverjum tímapunkti. Talsmenn annarra minni-
hlutahópa, sér í lagi innflytjenda og öryrkja, lögðu mikla áherslu á efnahags-
lega stöðu þess fólks sem þeir voru í forsvari fyrir, þannig að ef til vill má 
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segja að stéttarhugtakið standi ekki lengur eitt og sér, heldur skarist það og 
samtvinnist við aðrar mismununarbreytur. Hverfulleiki stéttarhugtaksins er 
kannski táknrænn fyrir þá þróun sem átt hefur sér stað á Vesturlöndum þar 
sem einblínt er á pólitískt jafnrétti, frekar en félags- og efnahagslegt. Með 
nokkurri kaldhæðni má spyrja hvort að það að ráðast gegn félags- og 
efnahagslegri misskiptingu yrði einfaldlega of kostnaðarsöm jafnréttisaðgerð, 
og því hafi stéttarhugtakinu verið ýtt til hliðar.  

Annað atriði sem áhugavert er að velta upp í lokin er það val Reykjavíkur-
borgar að nota mannréttindahugtakið til þess að ramma inn hina nýju og 
útvíkkuðu jafnréttisstefnu. Þetta er einkum áhugavert í ljósi sögunnar þar 
sem tengsl kvennahreyfinga við mannréttindahugtakið hafa á tíðum verið 
stormasöm. Þannig hafa femínistar lengi barist fyrir því að ýmis réttindamál 
sem að lúta að konum sérstaklega, svo sem rétturinn yfir eigin líkama og þar 
með lausn undan mansali, vændi, þvinguðum hjónaböndum, heimilisofbeldi 
og nauðgun, verði viðurkenndur sem mannréttindi, og hefur baráttan verið 
dregin saman í slagorðinu „kvenréttindi eru mannréttindi.“ Það er því 
nokkuð þversagnarkennt að „útvíkkun“, sem miðar að því að aflétta 
„einokun femínista á jafnréttishugtakinu,“ eins og Viðar Eggertsson (2006) 
orðaði það, skuli drifin áfram undir formerkjum mannréttinda. Walby (2005, 
bls. 459) hefur lýst efasemdum sínum um ógagnrýna yfirfærslu frá 
jafnréttisorðræðu yfir í mannréttindaorðræðu án þess að greina á milli þeirra 
ólíku hefða sem þær eru sprottnar úr. Hún áréttar að þótt mannréttinda-
orðræðan geti virst freistandi til þess að fjalla um margbreytileg form 
misréttis, þá hafi hún sögulega séð einblínt á afmörkuð grundvallarréttindi 
frekar en fullt félagslegt jafnræði allra. Ef þetta er heimfært upp á stigin þrjú í 
jafnréttisstarfi, þá má segja að mannréttindaorðræðan falli undir fyrsta stigið, 
þar sem krafist er formlegra lagalega réttinda, á meðan þriðja (og fjórða) 
stigið, samþætting, snýr að kerfislægum samfélagsbreytingum, þar sem 
markmiðið er aukið jafnrétti allra þjóðfélagshópa og afnám alls misréttis, 
sama í hvaða formi það birtist.  

Að lokum 

Hér að framan hef ég reifað femínískar kenningar um samtvinnun eða 
samspil mismununarbreyta og reynt að setja þær í samhengi við umræðuna 
um haldbær tæki og tól í opinberu jafnréttisstarfi, þar sem áherslan er að 
færast frá kynjajafnrétti eingöngu yfir á jafnrétti í víðara skilning, eða jafnrétti 
margbreytileikans. Ég hef beint sjónum að sáttmálum, lögum og stefnum á 
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sviði jafnréttis- og mannréttindamála, og reynt að spegla umræðuna hér 
heima við það sem er að gerast innan Evrópusambandsins. Á þessum 
vettvangi hef ég hinsvegar ákveðið að takamarka mig við opinbera 
stefnumörkun, en láta allt mat á framkvæmd liggja á milli hluta, þar sem slík 
greining kallar á ítarlegri rannsóknir en hér liggja fyrir.  

Heimildir  

Acker, J. (2006). Class Questions: Feminist Answers. Lanham, MD: Rowman & 
Littleffield Publishers. 

Anna Jörgensdóttir (2004). Jafnréttisstarf hjá Hafnarfjarðarbæ. Vera, 3,19.  
Brah, A. og Phoenix, A. (2004). Ain’t I A Woman? Revisiting 

Intersectionality. Journal of International Women’s Studies, 5(3), 75-86. 
Butler, J. (1999) Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. (2. 

útgáfa). New York: Routledge.  
Crenshaw, K. (1994). Intersectionality and Identity Politics: Learning from 

Violence against Women of Color. Í M. Albertson (ritstj.), The Public 
Nature of Private Violence (bls. 178-193). New York, Routledge, 178-193.  

Evrópusambandið (1999). Amsterdamsáttmálinn, 13. grein. Sótt 26. október 
2007 af http://eurlex.europa.eu/en/treaties/dat/12002E/htm/ 
C_2002325EN.003301.html#anArt14.  

Evrópusambandið (2007). European Year of Equal Opportunities for all. Sótt 26. 
október 2007 af http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c10314.htm.  

Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla (2007, mars). 
Sótt 26. október 2007 af http://www.mbl.is/media/57/657.pdf. 

Hankivsky, O. (2005). Gender vs. Diversity Mainstreaming: A Preliminary 
Examination of the Role and Transformative Potential of Feminist 
Theory. Canadian Journal of Political Science, 38(4), 977-1001.  

Háskóli Íslands (2005, febrúar). Stefna Háskóla Íslands gegn mismunun. 
Samþykkt á háskólafundi 18. febrúar 2005.  

Knapp, G. A. (2005). Race, Class, Gender. Reclaiming Baggage in Fast 
Travelling Theories. European Journal of Women’s Studies, 12(3), 249-65.  

Lykke, N. (2003). Intersektionalitet – ett använbart begrepp för 
genusforskningen. Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1/2003, 47-55.  

Lykke, N. (2005). Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och 
möjligheter. Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2-3, 7-17.  

Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 96/2000.  
McCall, L. (2005). The Complexity of Intersectionality. Signs: Journal of Women 

in Culture and Society, 3(30), 1771-1800.  



„Jafnrétti fyrir alla“ 413 

  

Rees, T. (1998). Mainstreaming Equality in the European Union. London, 
Routledge. 

Reykjavíkurborg (2005, desember). Niðurstaða rannsóknarhóps um samþættingu 
mannréttindamála. Greinargerð með minnisblaði dags. 10. desember 2005.  

Reykjavíkurborg (2006, maí). Mannréttindastefna Reykjavíkurborgar. Sótt 19. 
október 2007 af http://www.reykjavik.is/DesktopDefault.aspx/tabid-
1122/1712_read-2428.  

Shaw, J. (2005). Mainstreaming Equality and Diversity in European Union 
Law and Policy. Current Legal Problems, 58, 255-312. 

Squires, J. (2005). Is Mainstreaming Transformative? Theorizing Main-
streaming in the Context of Diversity and Deliberation. Social Politics, 
12(3), 366-388.  

Stjórnarskrá lýðveldisins Ísland nr. 33/1944, stjórnskipunarlög nr. 97/1995, 65. 
gr.  

Verloo, M. (2001). Another Velvet Revolution? Gender Mainstreaming and the 
Politics of implementation. IWM Working Paper No. 5, Vienna.  

Verloo, M. (2006). Multiple Inequalities, Intersectionality and the European 
Union. European Journal of Women’s Studies, 13(3), 211-228.  

Viðar Eggertsson (2006, febrúar). Kúgunartæki jafnréttisbaráttunnar. Ráðstefna 
Fyrirlestur fluttur á ráðstefnu Jafnréttisnefndar Reykjavíkurborgar, 
Reykjavík.  

Walby, S. (2004). Gender mainstreaming: Productive tensions in theory and practice. 
Fyrirlestur fluttur á ESRC Gender Mainstreaming Seminars.  

Walby, S. (2005). Introduction: Comparative Gender Mainstreaming in a 
Global Era. International Feminist Journal of Politics, 7(4), 453-470.  

Woodward, A.E. (2004, apríl). Diversity? The Europeanization of difference and the 
influence of the United States on conceptualizations of equality policy. Fyrirlestur 
fluttur á ráðstefnunni Inclusion and Exclusion in Contemporary 
European Societies IUC, Dubrovnik.  

Yuval-Davis, N. (2005). Gender mainstreaming och intersektionalitet. 
Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2-3, 19-29. 

Yuval-Davis, N. (2006). Intersectionality and Feminist Politics. European 
Journal of Women’s Studies. 13(3), 193-2009.  

Þorgerður Einarsdóttir. (2002). Jafnrétti án femínisma, pólitík án fræða? Um 
þáttaskil í íslenskri jafnréttisumræðu. Ritið, 2, 9-36. 

Þorgerður Einarsdóttir (2003, ágúst). Challenging the Slow Motion of Gender 
Equality – The Case of Iceland. Fyrirlestur fluttur á 5. evrópsku ráðstefnunni 
í femínískum rannsóknum. Gender and Power in the New Europe, 
Lundi.  

Þorgerður Þorvaldsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir (2006, september). 
Equality discourses at crossroads. Gender equality vs. diversity. Fyrirlestur fluttur á 



414 Kynjafræði Þorgerður Þorvaldsdóttir 

  

6. evrópsku ráðstefnunni í kynjarannsóknum. Gender and Citizenship in 
multicultural context. Lodz.  

  



  

Mjúkar konur og harðir karlar 
Kynjaðar birtingarmyndir í orðræðu valdhafa um 

þróunarmál 

Helga Björnsdóttir og Kristín Loftsdóttir 

 
Í nýlegri ræðu um íslensk utanríkismál, segir utanríkisráðherra Ingibörg 
Sólrún Gísladóttir að „Ísland mun aldrei taka að sér að gegna hlutverki í 
sambandi við svokallaðar ‚harðar’ varnir” (Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 2007, 
bls. 2). Þessi áhersla í utanríkismálum endurómar í raun einnig í málflutningi 
Valgerðar Sverrisdóttur, fyrrverandi utanríkisráðherra þegar hún tilkynnti að 
„mýkja” ætti ásýnd Íslensku friðargsælunnar með því að fjölga borgaralegum 
verkefnum og konum í friðargæslunni (Morgunblaðið, 2006, bls. 1). Orð 
þessara tveggja ráðherra endurspegla ekki aðeins hvernig þróunar- og varnar-
mál hafa í auknum mæli samtvinnast á síðustu áratugum, og þá sérstaklega 
eftir 11. september, 2001 heldur undirstrika einnig kynjaða þætti þessara 
málaflokka. Frá því á áttunda áratug síðustu aldar hafa fræðimenn í vaxandi 
mæli bent á mikilvægi þess að skoða þróunarmál sem kynjaðan málaflokk í 
samræmi við þróun í kynjafræðum almennt og lagt áherslu á að kyn vísar til 
bæði karla og kvenna (Cleaver, 2002; Forrest, 2002). 

Í þessari grein beinum við sjónum að birtingarmynd kyns í orðræðu 
íslenskra ráðamanna í tengslum við þróunarmál og þá sérstaklega í tengslum 
við Íslensku friðargæsluna, sem er ný og ört vaxandi viðbót við þróunarsam-
starf Íslendinga og sem tengir jafnframt þróunarmál með afdráttarlausari 
hætti en áður við varnar- og öryggismál. Við veltum sérstaklega fyrir okkur 
skiptingunni í „mjúk” og „hörð” mál, samhliða því að beina sjónum að því 
hvernig kvenleg og karllæg rými eru sköpuð í umræðum um þróunaraðstoð 
og varnar- og öryggismál. Í því sambandi fjöllum við lítillega um ábendingar 
fræðimanna (Abu-Lughod 2002; Mazurana o.fl., 2005) um að konur í þriðja 
heiminum séu notaðar sem réttlæting fyrir margvíslegum hernaðarlegum 
framkvæmdum. Við byrjum á að ræða um rými út frá kynjuðum þáttum og 
hvernig rýmislegar afmarkanir eru grundvallarþáttur í að skapa ákveðna 
sjálfsveru (subjectivity) stöður og til að flokka umheiminn. Við fjöllum síðan 
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um þróunarmál í tengslum við kyn og öryggi og skoðum að lokum nokkrar 
birtingarmyndir kyns í íslenskri þróunaraðstoð, einkum í friðargæslu.  

Rými og kyn 

Fyrir rúmum þrjátíu árum bentu femíniskar fræðikonur á mikilvægi þess að 
skoða á hvern hátt staðsetning kynjanna innan mismunandi félags-og 
menningarlegra rýma hefði áhrif á sköpun og endurgerð kynjaðrar sjálfs-
myndar (Mascia-Lees og Black, 2000). Mannfræðingurinn Sherry B. Ortner 
(1974) benti á í því samhengi að konur væru almennt skilgreindar sem „hinir” 
og settar í samhengi við náttúru á meðan karlmenn væru hið eiginlega „sjálf”; 
æðri konum. Þessi skipting Ortners byggði í raun á umfjöllun Simone de 
Beauvoir um ríkjandi tvenndarpör vestrænnar hugsunar og sem femínistar 
notfærðu sér í greiningum sínum á stöðu og umfjöllunum um konur og 
sjálfsveru þeirra. Þær bentu meðal annars á að þessi skipting ætti sér 
hliðstæðu í því sem Ortner skilgreindi sem innra rými (domestic sphere) sam-
félagsins, það er rými heimilis og fjölskyldu. Í krafti „náttúrulegra” eiginleika 
eins og barneigna og vilja og getu til umönnunar eru konur gjarnan staðsettar 
innan þess rýmis. Hið „mjúka” eðli þess rýmis er þannig sjálfkrafa eignað 
þeim á meðan karlmenn þurfa að takast á við tilveruna í hinum „harða” 
heimi ytra rýmisins (public sphere).  

Þó svo þessi skipting hafi sætt töluverðri gagnrýni, meðal annars fyrir 
einföldun á annars flóknum veruleika, tengslum kynjanna og fyrir þá 
alhæfingu (Lamphere, 1997; Moore, 1988) sem í henni felst, þá hefur hún 
engu að síður nýst við að varpa ljósi á valdamismun kynjanna út frá félags- 
og menningarlegri staðsetningu þeirra. Hún hefur einnig sýnt fram á að 
rýmisleg staðsetning á sinn þátt í sköpun og endurgerð staðlaðra kynímynda 
sem birta konur meðal annars sem mjúkar og varnarlitlar en karlmenn sem 
áræðin hörkutól. Eins og við höfum bent á í umfjöllun okkar um ímyndir 
kvenna í fjölmiðlum, er flokkun og aðgreining hópa innan félagslega 
skilgreindra rýma kynjuð og samofin öðrum víddum sjálfsmynda (Kristín 
Loftsdóttir og Helga Björnsdóttir, 2005). 

Þróun, kyn og öryggi 

Upphaf alþjóðlegrar þróunarsamvinnu er venjulega rakið til áranna eftir 
seinni heimsstyrjöldina þegar lögð var áhersla á að auka framleiðni fyrr-
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verandi nýlendna Evrópuríkja (Edelman og Haugerud, 2005). Rætur þessarar 
hugmyndar eru þó mun eldri og má rekja til þróunarhyggju, þ.e. þeirra sýnar 
að samfélög séu misþróuð og færist upp eða fram á línulegum þróunarskala. 
Þessi hugmyndafræði fékk byr undir báða vængi á tímum iðnvæðingarinnar 
og þeirra miklu breytinga sem þá urðu í Evrópu og við kynni Evrópumanna 
af öðrum heimshlutum á nýlendutímanum. Alþjóðleg þróunarsamvinna tók á 
sig skýra mynd í kjölfar ræðu Harry S. Trumans, forseta Bandaríkjanna, árið 
1949 en þar lýsti hann bandarísku forskoti í vísindum og tækni sem 
fyrirmynd fátækari ríkja heimsins (Escobar, 1995; Edelman og Haugerud, 
2005). Fræðimenn hafa einnig lagt áherslu á að tilkomu þróunarsamvinnu á 
þessum tíma megi rekja til upphafs kalda stríðsins þar sem stórveldin tvö, 
Bandaríkin og Sovétríkin, leituðust við að tryggja hagsmuni sína í hinum nýja 
þriðja heimi í gegnum efnahagsleg og pólitísk yfirráð sem þróunaraðstoð 
þeirra færði þeim (Escobar, 1995). Þróunarsamvinna hefur sætt margvíslegri 
gagnrýni síðustu áratugi; meðal annars hafa hugmyndafræðilegar stoðir 
hennar verið gagnrýndar (Escobar, 1995) sem og einsök áhersluatriði í henni, 
svo sem veiting umbótarlána (structural adjustment) sem hefur verið algeng á 
síðustu áratugum. Hér verður fjallað um gagnrýni kynjafræðilegra nálgana á 
þróunarsamvinnu sem og tengingu þróunar- og öryggismála. 

Bók hagfræðingsins Ester Boserup Women’s Role in Economic Development 
(1970) átti mikinn þátt í að breyta gildandi hugmyndum um þróunarhjálp 
með því að benda á hvernig þróunaraðstoð getur haft ólík áhrif á konur og 
karla. Boserup skoðaði stöðu og vinnuframlag kvenna á nákvæman hátt, með 
samanburði á ólíkum hópum kvenna í ólíkum samfélögum. Hún hélt því 
meðal annars fram, að ólíkt því sem almennt var talið hefði nývæðing leitt til 
þess að staða kvenna í samfélögum hefði fært þær lengra út á jaðarinn og 
þróunarhjálp því í mörgum tilvikum haft neikvæð áhrif á stöðu þeirra. 
Boserup benti á mikilvægi kvenna í fæðuframleiðslu og færði fram sann-
færandi rök fyrir því að nauðsynlegt væri að breyta þeim áherslum sem höfðu 
verið í þróunarhjálp fram til þess tíma. Bók Boserup kom út á sama tíma og 
kvenréttindahreyfingar og femínismi voru að ná fótfestu í Bandaríkjunum, 
sem útskýrir líklega að hluta til hversu vel henni var tekið. Eins og Boserup, 
lagði ráðstefna Sameinuðu þjóðanna um málefni kvenna sem haldin var í 
Mexikó árið 1975 áherslu á, að konur hefðu orðið útundan í þróunarhjálp. 
Með því að helga áratuginn 1975-85 konum og málefnum þeim tengd var 
enn frekar undirstrikað að litið var á málefni kvenna sem mikilvægan þátt í 
stefnumótun í þróunarsamvinnu (Tinker, 1990). Í kjölfar þeirrar umræðu 
sem þá skapaðist var sett á fót nýtt svið innan þróunarhjálpar Women in 
Development , skammstafað WID, þar sem lögð var áhersla á að rétta hlut 
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kvenna í þróunarhjálp. Áhrif þessa urðu að flestar ef ekki allar þróunar-
stofnanir settu á fót WID skrifstofu eða réðu til sín sérfræðing í WID 
(Tinker, 1990). Róttækari femínistar bentu þó síðar á að í nálgun WID fælist 
ekki gagnrýni á hugmyndafræði þróunarhjálpar, heldur snerist einkum um að 
líta á konur sem mikilvægan þátt í þróunarmálum, þ.e. konum var aðeins 
bætt inn í þær formgerðir sem fyrir voru. Nálgun WID er þannig að mörgu 
leyti í takt við hefðbundna nálgun þróunarhjálpar þar sem hún gagnrýnir ekki 
stoðir þróunarhjálpar né orðræður um konur (Chowdhry, 1995). 

Slík gagnrýni ásamt breyttum áherslum innan femíniskra fræða átti sinn 
þátt í að almennt var farið að leggja aukna áherslu á konur og karla í 
tengslum við þróunaraðstoð þ.e. að kyn væri eitthvað sem snéri að bæði 
konum og körlum. Frances Cleaver (2002) bendir á að tilgangurinn með 
þeirri áherslubreytingu hafi meðal annars verið sá að benda á nauðsyn þess 
að skoða félagsleg tengsl á milli kvenna og karla og að undirstrika að ákveðnir 
þættir eins og aldur, staða og atbeini hafa að sjálfsögðu áhrif á slík tengsl. 
Þessar áherslubreytingar fólu þó fyrst og fremst í sér að innan þróunar-
aðstoðar var farið að líta á karla sem kynjaða einstaklinga sem væru hugsan-
lega þiggjendur aðstoðar til jafns við konur. Til samræmis við það mátti sjá 
tilkomu sviðsins Gender and Development eða GAD, sem ætlað var að leysa 
WID að hólmi Þessar áherslur virðast hafa skilað sér að mörgu leyti inn í 
stefnuskrár hjálparsamtaka eins og meðal annars má lesa í stefnuskrám stórra 
hjálparsamtaka á borð við SIDA og Oxfam (Frances Cleaver, 2002, bls. 4).  

En breytingarnar hafa þó ekki gengið um garð gagnrýnislaust, því bæði 
fræðimenn og fólk sem vinnur að þróunarmálum hefur í vaxandi mæli bent á 
ýmsa hnökra tengda þessum breytingum. Signe Arnfred (2001, bls. 76) segir 
að þrátt fyrir mikilvægi þessara breytinga hafi þær þó einnig haft þau áhrif að 
pólitískar áherslur sem voru hluti af því að færa konur inn í þróunar-
samvinnu hafi að mörgu leyti dottið út. Margir hafa þó bent á að í raun og 
veru séu fáar rannsóknir sem snúa að lífi karla (Cleaver, 2002) og hafa sumir 
jafnvel haldið því fram að þróunarsamvinnustofnanir hafi lítt beint sjónum 
sínum að karlmönnum og tengslum karla og kvenna (Chant og Gutman, 
2005). Sylvia Chant og Matthew C. Gutman (2005, bls. 246) benda á að eitt 
vandamálið við WID stefnuna hafi verið að hún afmarkaði konur og þróun 
sem sérstakan málaflokk sem allt of litlum fjárframlögum var veitt til og fékk 
auk þess lítinn stuðning frá ráðandi aðilum innan þróunarstofnana. Þau 
benda á að aukin áhersla á karlmenn sé einnig mikilvæg til þess að gera mál-
efni kvenna sýnilegri (Chant og Gutman, 2005; Cleaver, 2002). Umfjöllun 
Chant og Gutman beinir sjónum að því hvernig málefni kvenna og kyns sem 
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samheiti yfir konur hafa í raun oft og tíðum verið rýmislega afmörkuð frá 
öðrum þróunarmálum.  

Ísland og þróunarsamvinna 

Segja má að fyrsti vísir að formlegri íslenskri þróunarsamvinnu hafi litið 
dagsins ljós í október 1964 þegar Ólafur Björnsson, þingmaður Sjálfstæðis-
flokksins, lagði fram tillögu til þingsályktunar á Alþingi, þar sem skorað var á 
ríkisstjórnina „að láta fara fram athugun á því, með hverju móti Ísland geti 
tekið virkari þátt en nú er í því að veita þróunarlöndunum aðstoð til eflingar 
efnahagslegum framförum.” (Þingskjal 21, 1964, bls. 221-222). Málinu var 
vísað til allsherjarnefndar Alþingis og var tillagan samþykkt óbreytt. Þriggja 
manna nefnd var skipuð í kjölfarið og skilaði hún endanlegu áliti í byrjun árs 
1970 og seinna sama ár var frumvarp, sem byggt var á niðurstöðum 
nefndarinnar, lagt fyrir Alþingi. Þar var mælst til þess að komið yrði á fót 
opinberri stofnun sem nefndist Aðstoð Íslands við þróunarlöndin (Þingskjal 71., 
1970, bls. 454-456; sjá einnig Kristín Loftsdóttir og Helga Björnsdóttir, í 
prentun). Þverpólitískur stuðningur var við málið á Alþingi og tóku lögin um 
Aðstoð Íslands við þróunarlöndin gildi árið 1971. Átta árum síðar bað svo 
stjórn Aðstoðar Íslands við þróunarlöndin um að lögin yrðu endurskoðuð og 
var stjórninni falið það verkefni. Í framhaldi af því var Þróunarsam-
vinnustofnun Íslands (ÞSSÍ) stofnuð árið 1981 og eins og fram kemur í 
lögunum um stofnunina heyrir hún undir Utanríkisráðuneytið. Hermann Örn 
Ingólfsson og Jónas H. Haralz (2003) benda á í álitsgerð sinni um þróunar-
samvinnu Íslands að á þeim tíma sem lögin voru sett, hafi Utanríkis-
ráðuneytið í raun ekki haft nein afskipti af þróunarmálum þar sem samskipti 
við marghliða þróunarstofnanir, svo sem Alþjóðabankann, hafi verið í 
höndum Viðskiptaráðuneytisins. Þrátt fyrir að starfsemi ÞSSÍ hafi heyrt undir 
Utanríkisráðuneytið, þróaðist hún sem sjálfstæð stofnun sem Utanríkis-
ráðuneytið hafði lítil afskipti af. Starfsemin hefur fram til þessa farið fram 
innan ramma tvíhliða samninga sem gerðir eru á milli ríkisstjórnar Íslands og 
viðkomandi samvinnulands, en marghliða þróunaraðstoð hefur verið í 
höndum Utanríkisráðuneytisins (Hermann Örn Ingólfsson og Jónas H. 
Haralz, 2003).  

Stofnun Íslensku friðargæslunnar (Icelandic Crisis Response Unit) árið 2001 
markaði einnig nokkra breytingu á íslenskri þróunarsamvinnu. Þó svo Ísland 
eigi um fimmtíu ára sögu að baki hvað varðar þátttöku í alþjóðlegu friðar-
gæslustarfi þá var það ekki fyrr en með formlegri stofnun friðargsælunnar að 



420 Mannfræði Helga Björnsdóttir og Kristín Loftsdóttir 

  

slík starfsemi, sem í raun hafði verið fastur liður á fjárlögum frá 1994 var 
opinberlega skilgreind og gerð sýnileg (Utanríkisráðuneytið e.d.(1)). Í opin-
berri orðræðu er gjarnan vísað til friðargæslunnar sem annars vegar framlags 
landsins til alþjóðastofnana á borð við Atlantshafsbandalagið (NATO), og 
hins vegar sem aðstoðar við þróunarríki. Hún er þannig sögð vera liður í 
aukinni þátttöku landsins og „ábyrgð gagnvart umheiminum og alþjóða-
samfélaginu“ (Þingskjal 933, 2005-2006) og jafnframt „mikilvægur þáttur í 
aðstoð Íslands við þróunarríki.“ (Utanríkisráðuneytið e.d. (2)). Friðargæslan 
er þannig oft og tíðum skilgreind sem framlag til þróunaraðstoðar og sem 
slík hefur hún til skamms tíma notið hlutfallslega hærri fjárframlaga en ÞSSÍ 
(sjá umræðu í Kristín Loftsdóttir og Helga Björnsdóttir, í prentun). Það má 
efalaust að einhverju leyti rekja til síaukinnar tengingar þróunarmála við 
öryggis – og varnarmál eins og fræðimenn (Mazurana, 2005; Slim, 1996; 
Laurence, 1999) hafa bent á en í því samhengi gegnir friðargæsla orðið æ 
stærra hlutverki og einatt virðast mannúðarmál og friðargæsla vera lögð að 
jöfnu.  

Mjúku og hörðu málin 

Femíniskir fræðimenn hafa bent á tengsl hugmynda um karlmennsku við 
hernað og að hernaðarleg rými séu félagsleg rými karla sem konum er sjaldan 
veittur aðgangur að (Woodward, 2000, 2004; Woodward og Winter, 2004, 
2007; Barrett, 1996). Þannig segir David Morgan (1994) að ímyndin um hinn 
stríðandi mann geti enn talist einn af lykilþáttunum í hugmyndum um karl-
mennsku og Raewyn Connell (2000) segir hernaðarlegt skipulag byggja á 
ýmsum þáttum hugmynda um karlmennsku þar sem áræðni, dugnaður, þor 
og harka eru lykilatriði. Í þessu sambandi er vert að minna á orð Dyan 
Mazurana (2005) um að samruni öryggis- og þróunarmála hafi meðal annars 
haft í för með sér áherslur sem undirstrika enn frekari afmörkun kynjanna. 
Mazurana bendir á að slíkt endurspeglist meðal annars í viðhorfi margra 
yfirmanna mannúðar- og friðargæsluverkefna sem líti svo á að málefni tengd 
konum, kyngervi og mannúð séu „mjúk” og þar af leiðandi geti þau setið á 
hakanum þar til „hörðu” málin hafa verið leyst (bls. 40). Konur eru í krafti 
kyngervis og „mýktar” álitnar varnarlausar og að þeim þurfi að „bjarga” 
(bls.40). Eins og Abu-Lughod (2002), Mazurana (2005) og Azarbaijani-
Moghaddam (2007) benda á þá hefur slíkt meint varnarleysi og kúgun í krafti 
trúar og hefða verið notað sem réttlæting á hernaðarlegum aðgerðurm og 
íhlutunum líkt og gerðist í innrásinni í Írak og yfirstandandi hernaðarað-
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gerðum í Afganistan. Að mati Abu-Lughod (2002) á þetta sér ákveðna hlið-
stæðu í nýlendustefnu fyrri alda og því sem Leila Ahmed (1992) hefur kallað 
„nýlendu femínisma”- það er að hvítir karlmenn björguðu „brúnum” konum 
frá brúnum mönnum svo vitnað sé til orða Gayatri Chakravorty Spivak 
(1988) þar að lútandi. 

Í ljósi þess að stór hluti þeirra verkefna sem friðargæsluliðar inna af hendi 
eru innan hernaðarlegs rýmis og oft unnin í einhverskonar hernaðarlegri 
nánd, kemur ekki á óvart að karlmenn hafa verið í miklum meirihluta af þeim 
fjölbreytta hópi sem starfað hefur á vegum Íslensku friðargæslunnar. Í 
skýrslu Birnu Þórarinsdóttir (2005) um jafnréttis- og kynjasjónarmið í stefnu 
og starfsemi Íslensku friðargæslunnar er bjagað kynjahlutfall gæslunnar 
gagnrýnt og bent á að konum í störfum hjá gæslunni hafi fækkað jafnt og 
þétt frá stofnun hennar og eigi það einnig við um viðbragðslista gæslunnar. 
Þetta má að hluta til skýra með áherslum í verkefnavali sem hingað til hefur 
einkennst af karllægum áherslum; það er, gæsluliðar hafa einkum komið úr 
störfum þar sem karlmenn eru oftast í meirihluta. Í ráðherratíð sinni sem 
utanríkisráðherra boðaði Valgerðar Sverrisdóttur ákveðna stefnubreyting á 
starfsemi Íslensku friðargæslunnar. Sú breyting fól í sér „mýkri ásýnd” 
friðargæslunnar eins og það var orðað og að meiri áhersla yrði lögð á 
borgaraleg verkefni sem frekar væru sniðin að þörfum kvenna (Morgun-
blaðið, 2006, bls. 12). Þannig skyldu „jeppagengin”, sem svo voru kölluð af 
ráðherra (Morgunblaðið, 2006, bls. 1) og starfað höfðu í Afganistan, kölluð 
heim en í staðinn skyldi staðið fyrir fræðslunámskeiði fyrir afganskar konur 
sem starfa við fæðingarhjálp. Hér vekur vekur orðanotkunin og vísunin í 
rýmislega afmörkun kynjanna athygli. 

Ýmislegt bendir til þess að þátttaka kvenna í Íslensku friðargæslunni fari 
vaxandi á ný eins og sést á því að árið 2006 voru konur 15% gæsluliða og 
vorið 2007 voru þær orðnar 37,5% gæsluliða.1 Þessar upplýsingar eru þó 
eingöngu tölulegar og ekki liggur fyrir í hvaða verkefnum friðargæslunnar 
konum hefur fjölgað. 

Að lokum 

Ýmislegt bendir til að sú samtvinnun öryggis- og þróunarmála sem átt hefur 
sér stað á undanförnum árum ýti enn frekar undir og styrki staðlaðar ímyndir 
um eðlislæga afmörkun kynjanna eins og orðfæri umræðu um öryggis – og 

                                                 
1  Samkvæmt upplýsingum frá skrifstofu Íslensku friðargæslunar, júlí, 2007. 
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varnarmál gefur sterklega til kynna. Kvenleg mýkt og karllæg harka eru þar 
notuð til að skilgreina og afmarka heilu málaflokkana sem harða eða mjúka 
og þeir staðsettir í tilheyrandi rými sem tengist öðru kyninu fremur en hinu. 
Slíkar hugmyndir um eðlislæga mýkt og hörku skjóta nú einnig upp kollinum 
í sambandi við íslenska utanríkisstefnu og stefnu í þróunarmálum sem í 
áherslu sinni á friðargæsluverkefni hefur að mörgu leyti fetað inn á nýja braut 
í takt við alþjóðasamfélagið. Það má meðal annars sjá í orðum fyrrverandi 
utanríkisráðherra og nú nýlega í ræðu núverandi utanríkisráðherra sem 
skilgreindi íslenska utanríkisstefnu sem „mjúka” (Ingibjörg Sólrún Gísla-
dóttir, 2007, bls. 2). Ummæli Valgerðar Sverrisdóttur þess efnis að borgaraleg 
verkefni í friðargæslu ættu frekar að höfða til kvenna (Brjánn Jónsson 2006, 
bls. 12) tengja ekki bara saman kvenleika og mýkt heldur undirstrika 
jafnframt það sem fræðimenn (sjá til dæmis umræðu í Woodward og Winter, 
2007; Barrett, 1996; Woodward, 2004) hafa bent á að hernaður og 
herumhverfi tilheyra karllægu rými sem konur hafa takmarkaðan aðgang að. 
Orð þessara tveggja ráðherra undirstrika skýrlega mikilvægi þess að rannsaka 
kynjaðar birtingamyndir þróunarmála og hvernig félagslega skapaðar og 
menningarbundnar hugmyndir eru notaðar til að útskýra og réttlæta áherslur í 
alþjóðamálum. 
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Subject to Classification: The Practices of 
Charity in Reykjavík, Iceland 

James G. Rice 

 
Section VII, Article 65 of the Constitution of Iceland (Stjórnarskrá 
lýðveldisins Íslands, 1995) discusses the equality of all under Icelandic law, 
irrespective of the positionality of individual citizens as it pertains to a 
number of factors such as religion, race and social status. Article 76 of the 
same section mentions as well that all are entitled to legal guarantees of 
assistance in the cases of unemployment, illness, disability or other such 
circumstances. Statements of this kind are commonly found within the 
constitutions of many liberal democracies. However in Iceland, as elsewhere, 
there are agencies operating within such societies that inhabit a rather 
contradictory and ambiguous position in light of these ideals.  

Material aid charities have been a feature of Icelandic society since the 
late 19th century and a number of these organisations continue to operate in 
Reykjavík today. But the work of these agencies poses a number of questions 
pertaining to the nature of equality and inequality within democratic 
societies, as these resources are allocated in discretionary ways by private 
citizens and not as entitlements enshrined in law. These charities also 
perform a function parallel to government agencies with the provision of 
material assistance; but these organisations share as well many other features 
which characterise the exercise of power by state agencies that are replete 
with eligibility requirements, screening processes and agents who are tasked 
to evaluate and regulate their current and prospective clients.  

This article is based upon a larger body of research conducted between 
2004 and 2006 for my doctoral dissertation (Rice, 2007). A major portion of 
the project used participant-observation as a key research method, which was 
primarily conducted at the charity Mæðrastyrksnefnd (Mothers’ Support 
Committee) in Reykjavík. In this paper I explore how charities in Iceland 
play a supporting role in the governance and regulation of certain sectors of 
the populace, acting as one node among other points of access in these 
endeavours. This article offers further insights into the ways in which certain 
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‘types’ of people are produced for the purposes of governance and who in 
the process are marked as different, distinct and unequal from the larger 
society.  

Theoretical context 

Drawing upon the insights offered by a number of anthropologists who have 
worked on the issues of bureaucratic power and governance (Ferguson, 
1994; Handelman and Leyton, 1978; Herzfeld, 1992; and Heyman, 2004), I 
analyse charities such as Mæðrastyrksnefnd as forms of bureaucratic power, 
based upon my observations of practice and organisational structure. 
However, I have also found the insights of the theorist Michel Foucault to 
be particularly illuminating for analysing the practices of charities and the 
further effects of their work. 

Foucault contends that as the result of the heightened concerns in 
Western Europe in the early modern era pertaining to population increase 
and urbanisation, the population of the city or state emerged “as an 
economic and political problem” (Foucault, 1980a, p. 25) to be solved by 
administrators and scientists. Addressing these problems required the 
construction of a vast apparatus of knowledge gathering and producing 
bodies. Foucault referred to the efforts of knowledge producing 
professionals as acts of “bio-power” (Foucault, 1980a). A critical aspect of 
Foucault’s work focuses on how these efforts to classify the population are 
productive; that is, the social categories employed by the classificatory 
procedures of knowledge producing agencies do not objectively follow or 
describe the contours of the “natural world” but are the produced effects of 
particular configurations of power and knowledge. 

While many of the functions of charity were gradually taken over by 
various professional bodies, charities continued to play a parallel role 
alongside the state not only in the delivery of essential services but also with 
regard to the ways in which certain sectors of the populace are monitored, 
regulated and “produced.” I view the everyday encounters that I observed 
between the staff and clients of Mæðrastyrksnefnd as examples of bio-power 
and conducted in the manner and context Foucault has referred to as the 
“microphysics of power” (Foucault, 1979)—prosaic and diffuse 
interventions of the state and its allies into regulating the everyday conduct 
of its citizens (see also Burchell, Gordon, and Miller, 1991).  
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Charity in Iceland 

Late 19th century Iceland was characterised by “the almost total absence of 
social welfare” (Auður Styrkársdóttir, 1998, p. 87) as would be understood 
today, including basic health care services (Kristín Björnsdóttir and Malchau, 
2004). A number of charitable organisations began to form in order to 
address these needs. In addition to their charitable activities, these women 
sought to influence public policy and used their positions in these 
organisations as a means to do so, as formal political roles were barred to 
women at the time (Inga Huld Hákonardóttir, 2000; Sigríður Dúna 
Kristmundsdóttir, 1989). These organisations included, among others, 
Thorvaldsensfélagið (1875), Hvítabandið (1895), and Mæðrastyrksnefnd of 
Reykjavík in 1928.  

However, even as the Icelandic state made great strides after the Second 
World War towards improving the legal, political and social rights of its 
citizens, and the overall standards of living began to rise, the work of 
charities did not abate. Mæðrastyrksnefnd continued to distribute money, 
food and clothes to the needy during the holidays, such as Easter and 
Christmas. Furthermore, Mæðrastyrksnefnd even expanded their operations 
and began offering weekly assistance in recent years and has since been 
joined by a number of other charities offering the same or similar kinds of 
assistance such as Hjálparstarf kirkjunnar and Fjölskylduhjálp Íslands, in 
addition to the ongoing activities of older organisations such as Hjálpræðis-
herinn á Íslandi and Rauði Kross Íslands, among others. 

There are a number of contributing factors which help to explain the 
ongoing work of these material aid charities in the context of a relatively 
prosperous society. Iceland, in comparison with other nations in Western 
Europe, proportionately spends less of its GDP on social welfare concerns. 
This factor, compounded with the high costs of living in Iceland, exacerbates 
the plight of low income workers and those dependent upon social 
assistance benefits and pensions (Harpa Njáls, 2003; Stefán Ólafsson, 1999; 
Stefán Ólafsson and Karl Sigurðsson, 2000). Charities offer a supplemental 
and needed form of material assistance to people in such situations. During 
the time of my research, this assistance at Mæðrastyrksnefnd primarily 
consisted of an allotment of two or three bags of groceries a week (a mixture 
of purchased goods and donations from stores, producers and distributors), 
as well as access to donated new and used clothing. Additional assistance was 
offered during the holidays in the form of coupons for local grocery chains 
as well as toys for children. I have also explored at length elsewhere (Rice, 
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2007) the other numerous functions of charity which help to perpetuate this 
private form of assistance, ranging from the usefulness of charity in allowing 
businesses and households to dispose of excess goods or waste in a “socially 
positive” manner, to the municipal social services of Reykjavík that refer 
their clients to charities such as Mæðrastyrksnefnd for additional assistance, 
among others. 

Despite the fact charities are often presented in a positive light and as an 
expression of caring and civic duty, and admittedly provide much needed 
goods and services to low income people, it is still an arrangement that needs 
to be critically examined. 

Charity and governance 

David Wagner (2000), in his critique of charity in the United States, contends 
that few things are as revered, almost “sacred,” as charity. Partly this is so 
because charity symbolises many of the ideals that societies value, such as 
goodwill. Charity is often presented as well in contradistinction to state social 
welfare programs: charity depends upon volunteerism, whereas the state 
relies on forced taxation; charity workers give their time freely out of 
concern for the less fortunate members of society, whereas the staff of 
governmental social welfare programs are paid civil servants. Of course 
neither image is entirely accurate. Certain “non-governmental” organisations 
are vast international entities that command extensive resources and employ 
a paid staff. Even small local charities such as Mæðrastyrksnefnd are 
nevertheless largely dependent upon state and corporate funding in order to 
function. Mæðrastyrksnefnd regularly received a significant portion of its 
funding from the national government of Iceland and the City of Reykjavík, 
in addition to over 200 other recent sources of material, financial and 
logistical support ranging from financial institutions, corporations, retailers, 
“non-governmental” social development agencies, and other charities, not to 
mention the regular, ongoing donations of goods from the general public. 
Yet it is often the support of governments which allows charities to survive. 
While the financial officer of Mæðrastyrksnefnd told me that “it’s no secret” 
that the government financially supported their organisation, I agree, 
following Wagner (2000), that the image of charity as non-governmental is 
crucial to the appeal of charity for donors. Yet this reliance upon 
governments by charities not only problematizes charities as non-
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governmental, it poses serious questions about such support for an activity 
which does not adhere to the principles of democratic welfare states. 

Michel Foucault suggested that charity workers act as “agents of liaison” 
(Foucault, 1980b, p. 62)—playing a parallel or complementary role alongside 
the governmental apparatus tasked with gathering information about the 
populace, or select segments of the populace, so problems may be identified 
and actions taken. One of the more notorious forms of direct charitable 
intervention by private citizens into the lives of the poor and marginalised 
was that of the so-called “friendly visitors” who were common in the 19th 
century in urban centres in Western Europe (see e.g. Lützen, 1999; 
Prochaska, 1980). While the staff of Mæðrastyrksnefnd did not historically 
act as ‘friendly visitors,’ some of their activities demand pause for thought. 
During the early years of the organisation the first chair, Laufey 
Valdimarsdóttir, argued that the “mikilvægasta málið” (the most important 
issue) is ultimately the welfare of children which concerns the welfare of the 
nation as a whole (Mikilvægasta málið, 1930). But another suggestion she 
supported was to require medical officers to ensure that engaged couples did 
not have STDs or other communicable diseases and to issue certificates 
proving this as a requirement of marriage (Mikilvægasta málið, 1930). Here 
we are clearly moving beyond that of the seemingly benign activities of 
distributing money or food to needy mothers and into the realm of the 
regulatory controls of bio-power as outlined by Foucault. 

The form of Mæðrastyrksnefnd that I encountered in 2004–2006 was not 
engaged in any activities such as this, but I could still note examples of how 
their activities could be described as acts of “liaison” as per Foucault. 
Mæðrastyrksnefnd, along with other similar charities, accepted referrals as a 
matter of course from the municipal social services of Reykjavík for those 
who either needed additional or emergency assistance. The organisation was 
also entangled with the state in other complex ways. For example, during the 
time of my fieldwork placements were accepted from Fangelsismálastofnun 
ríkisins (State Prison Administration). People convicted of relatively minor 
offences were allowed to fulfil their community service sentences whereas 
Mæðrastyrksnefnd was able to tap into an alternative source of labour. 
Funding and support were often obtained through the complex personal, 
professional and political links between various staff members and 
government officials, politicians and business concerns. It was apparent 
when tracing these links that the lines between the state, businesses and 
charity often blurred—as is apparent as well in the studies of other scholars 
of contemporary charities (Allahyari, 2000; Poppendieck, 1998; Wagner, 
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2000). In many regards, charity appears to be useful to a wide range of 
concerns, not the least of which for their clients. It was illustrated to me in 
detail by a number of clients I spoke with or formally interviewed how the 
assistance they received from Mæðrastyrksnefnd factored into their budgets 
and made up for shortfalls in their incomes. But usefulness and good works 
can sometimes draw attention away from the ways in which the work of 
charities acts to marginalise and disempower the very people they seek to 
help.  

A key way in which charity plays a parallel role alongside the state in the 
surveillance and regulation of certain sectors of the populace was through 
their evaluation procedures and eligibility restrictions, which in turn 
fragmented the poor into distinct categories. This reflects long-standing 
charitable practices in Europe in general in which distinctions were drawn by 
charity workers between the ‘worthy poor,’ who were to be helped, and the 
‘idle’ or ‘unworthy’ poor who were denied help and disciplined (see Jütte, 
1994). Such logic has continued to govern charitable practices in the modern 
era as well as formal governmental social assistance programs. Wagner 
contends that charities often favour assisting the elderly or single mothers 
because such labels appeal to donors and the romance of charity: “Some 
descriptors (the aged, a homeless woman and child) conjure up the romance 
of charity, while others (the drug user, the male vagrant) conjure up 
correctional strategies” (Wagner, 2000, p. 178).  

Some early Icelandic charities, such as Mæðrastyrksnefnd, had long made 
distinctions among their clients based upon certain demographic 
categories—widows and single mothers were favoured in this case. The 
current mission statement of Mæðrastyrksnefnd in the present has changed 
little since their inception: “Mæðrastyrksnefnd is a cooperation between 
associate member societies, composed of representatives who provide free 
work for the committee in the interest of mothers, children and women in 
need” (Mæðrastyrksnefnd, 2002, p. 1). While the staff members did not 
entirely agree with the practice of favouring women and discouraging men, 
during my research there was clearly a gendered bias—applied not to 
“males” but against males who did not have or care for children, were of 
working age, and/or did not present visible or easily understood reasons for 
not being engaged in waged labour. Such clients were helped but told to seek 
help elsewhere, asked to limit their visits or, on rare occasions, denied 
assistance altogether. It is important to recognise that the preferences for 
certain “types” of clients is also intertwined with concerns about fraud, 
dependency and abuse of a system intended to alleviate short-term problems; 
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such concerns often govern the formal governmental social welfare 
programs as well. Mæðrastyrksnefnd over the years has expanded its target 
clientele to include not only the recently incorporated men with children but 
also seniors and disability pensioners (öryrkjar). An indication of their 
preferences is apparent in the client questionnaire that was employed during 
the time of my research which inquired into the clients’ status: “Ertu 
einstæð/ur, öryrki, eldri borgari?” (Are you single, disabled or a senior?). 

Despite the fact that there are historic or strategic reasons for these 
practices, one effect of such is that certain people in need, such as homeless 
males who are often dealing with mental illness and/or substance abuse 
issues, tend to be overlooked in charitable discourses that describe their 
work. It could be argued that people who are dealing with such issues are not 
only ignored and rendered invisible by these omissions, but they are 
redefined in a way as the “unworthy” poor. In 2007, Mæðrastyrksnefnd 
experienced a demographic shift in their clientele, possibly as the result of a 
location change in 2006, whereby 35% of their clients (by mid-2007) are now 
single men with no children. In comparison, single males with no children 
represented 17% of their clientele in 2004–2005. But rather than altering 
their public discourses to reflect these changes, the staff resolved to seek 
ways to limit the patronage of these clients. There was also an almost 
absolute silence in the discourses of charities regarding low income workers. 
Approximately 10 to 15% of the clients of Mæðrastyrksnefnd, for example, 
worked in low income jobs. The number might even be higher if it was not 
for the fact that this agency only offered assistance during the standard 
working hours. This omission was also replicated elsewhere. I was 
disappointed to learn that a parliamentary report on poverty released in 2004 
explicitly stated that low income workers were beyond the scope of the 
report which focused solely on those who received public assistance benefits 
or pensions (Alþingi, 2004). 

Another key issue to consider as well are the eligibility proceedings. 
Despite its status as a charity staffed by largely volunteer, private citizens, 
this organisation had in place procedures that mirrored the work of the 
formal governmental system. After receiving a numbered ticket, the clients 
are sequentially summoned from the waiting room and instructed to sit at 
the desk of one of the available interviewers. From this point the clients were 
asked to fill out a questionnaire which inquired into a number of aspects of 
their lives. In 2005, when the process was computerised, Mæðrastyrksnefnd 
was granted access to the governmental online database Þjóðskrá (National 
Registry). Using this tool, the staff were able to cross-reference the 
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information provided by the clients with the data formally recorded in this 
registry, which in turn increased the reach, and intrusiveness, of their 
surveillance of their clients. While the agency exhibited the bureaucratic 
“look of rationality” (Fife, 1995) in their work, their decisions were still 
based on a number of factors such as their perceptions of the ideal clientele, 
the dynamics between interviewer and client, and the availability of resources 
to distribute on a given day. This organisation had some legitimate reasons to 
restrict access, such as limited supplies of goods. However, this necessitates 
that untrained and private citizens are submitting other private citizens a 
regime of inspection. Moreover, such charities are thereby compounding the 
regulatory grid of bio-power already set in place by the state—a system of 
surveillance that all citizens come into contact with, but it is often the poor 
and marginalised who have to open themselves up to such inspections to a 
much higher degree in their daily lives than those with the economic, social 
and political means to resist these intrusions.  

Conclusion 

The work of private aid agencies is rarely called into question either by the 
media or academia, partly because the staff are often private citizens who 
donate their time and energies to help those in difficult situations. On this 
level accolades are warranted. But the way in which these practices are 
conducted calls into question a number of important issues not only with 
regard to how resources are unequally distributed but the operation and 
nature of power and governance.  

The fragmentation of the clientele in charitable practices and discourses 
not only draws attention away from those who are in the process deemed 
“less worthy” of help, but it also draws attention away from the common 
factors which unite many of their clients such as low incomes and low levels 
of education and training. The discursive construction of clientele typologies 
provides a way in which to locate the difficulties the clients of charities face 
as rooted in the natures of certain “kinds” of people rather than linked to 
structural factors.  

Charities are not solely to blame, as they follow and reinforce a similar 
bifurcation of the poor by the state. Almost, if not all, states of Western 
Europe and North America have different pensions, schemes, and 
programmes for “different” people, subject to different eligibility require-
ments and which, in the process, sustains an enormous bureaucracy which 
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employs large numbers of civil servants. While the eligibility requirements 
and practices of charities may have the appearance of rationality, one could 
certainly argue the assistance is offered in a highly discretionary way and 
threatens to rupture the ideals of equality found in the Icelandic constitution 
that introduced this paper. Yet, in the defence of charities, it is not any more 
or less “rational” that the Icelandic state deems certain people as 75%, 50–
65%, and 10–49% disabled for the purposes of the disability pension system; 
or the fact those same pensioners who are 66 years of age become 
transformed into senior pensioners at 67, with its own set of criteria and 
income schemes.  

But this fragmentation also entails a multiplication of regulatory 
frameworks which the poor and marginalised must subject themselves to on 
a regular basis and to a much higher degree than an “average” citizen. Such 
ongoing and routine invasive practices would surely be rejected by those who 
have the power to do so. There is no question to my mind that further 
questions need to be posed as to the combined practices of state and private 
organisations, particularly as they pertain to the further effects of such 
practices. 
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Hetjudáð eða heigulsháttur: 
Barnsfæðingar í Biombo, Gíneu-Bissá 

Jónína Einarsdóttir 

 
Allt frá seinni hluta sjöunda áratugarins hefur óhófleg notkun lyfja og 
þróaðrar tækni við fæðingarhjálp verið gagnrýnd af femínískum fræði-
mönnum og kvennahreyfingum (Davis-Floyd og Sargent, 1997a; Fisk, 1997; 
Holmqvist, 2000). Aukin stjórn karla við barnsfæðingar hefur einnig verið 
fordæmd og því haldið fram að í kjölfarið hafi atbeini kvenna við fæðinguna 
minnkað verulega, bæði í tilviki mæðra og ljósmæðra. Barist hefur verið fyrir 
náttúrulegri aðferðum við barnsburð, sem oft og tíðum eru taldar eðlislægar 
eða áskapaðar. 

Mannfræðingar hafa rannsakað fæðingar og fæðingahjálp og hafa þeir 
sérstaklega skoðað hina félagslegu hlið barnsburðar. Upplifun kvenna af 
barnsburði, bæði sem mæður og yfirsetukonur, er tekin fyrir, sem og hlutverk 
hefðbundinna yfirsetukvenna við að gefa konum tilfinningalegan stuðning 
við fæðinguna (MacCormack, 1982; Davis-Floyd og Sargent, 1997a; 
Trevathan, 1997). Þekkingin sem þarf til að aðstoða við fæðingar er ýmist 
talin vera áunnin, eðlislæg eða þróunarlega aðlöguð, allt eftir því hvaða 
kenningu er stuðst við hverju sinni. Wenda R. Trevathan (1997), sem 
aðhyllist sjónarmið þróunarfræðinnar, telur til dæmis að tilfinningar tengdar 
barnsburði, eins og ótti, kvíði og óöryggi, hafi leitt til aðlögunar sem feli í sér 
að konur leiti sér félaga til aðstoðar við fæðinguna (adaptive survival strategy) og 
þar af leiðandi sé það sjaldgæft að konur fæði börn sín hjálparlaust.  

Einnig styðjast rannsóknir gjarnan við kenninguna um mikilvægi 
órjúfanlegra tengsla móður og barns eftir fæðingu (maternal bonding theory) 
(Davis-Floyd og Sargent, 1997b). Hugmyndina að baki kenningunni er að 
finna í atferlisfræði dýra, það er hvernig geitin og sauðkindin afneita 
afkvæmum sínum ef þau eru aðskilin strax eftir fæðinguna (Klaus o.fl., 1972). 
Samkvæmt henni eru samskipti barns og móður fyrstu mínúturnar og 
klukkustundirnar eftir fæðinguna afgerandi fyrir tilurð móðurlegar umhyggju 
og því skal móðir fá barn sitt í fangið um leið og það hefur verið fætt (Klaus, 
Kennell og Klaus, 1995). Tilfinningalegur stuðningur við móður og jákvæð 
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upplifun hennar af fæðingunni eru einnig talin mikilvæg fyrir tengslamyndun 
móður og barns. 

Það er almennt viðurkennt að barnsfæðingum fylgir mikill sársauki og að 
upplifun mæðra af fæðingum helgist að miklu leyti af viðbrögðum þeirra við 
honum. Áður en vestrænum konum var boðið upp á staðdeyfingu við 
fæðingu var litið á sársauka sem náttúrulegan og eðlilegan hlut af fæðingunni 
(Poovey, 1987). Eða, líkt og Kaþólska kirkjan predikaði, þá voru kvalirnar 
refsing kvenna við erfðasyndinni. Seinna, þegar fór að þykja eðlilegt að fæða 
á sjúkrahúsum, var það því sem næst talinn réttur kvenna að sársaukanum 
væri haldið í skefjum með tækni- og lyfjanotkun. En tímarnir breytast og það 
er aftur orðið göfugt fyrir vestrænar konur að þola þjáningu fæðingarinnar. 
Samkvæmt Tess Cosslett (1994) eru tvö andstæð sjónarmið sem hafa 
einkennt umræðuna um sársauka og náttúrulegar fæðingar. Annars vegar er 
það álitið eðlilegt að þjást við fæðingu og því dyggð af mæðrum að þola 
sársaukann sem fylgir barnsburði. Hins vegar er litið á náttúrulega fæðingu 
sem sársaukalausa, og er hin frumstæða kona, sem stundum er talað um sem 
afríska, sögð fæða á þann hátt.  

Bakþankar Karenar D. Kjartansdóttur (2007) í Fréttablaðinu lýsa vel 
viðbrögðum við fyrra sjónarmiðinu sem lýst er hér að ofan. Þar lýsir Karen 
D. því hvernig hún sannfærðist um á foreldranámskeiði að „aðeins aumingjar 
kysu deyfingu við barnsburð“ og finnst henni „umhugsunarvert að fólki þyki 
eðlilegt að fá að deyfa kvalir, sem til dæmis verða þegar endajaxl er tekinn, 
þegar sár eru saumuð saman eða við höfuðverk, en ekki vegna kvala við 
fæðingu.“ Eyja (2007) og fleiri bregðast jákvætt við Bakþönkum Karenar D. 
og leggur Eyja til að „þessi mikli áróður um náttúrulegar fæðingar sé hluti af 
sársaukakúltúr kvenna.“  

Hugmyndin um hina sársaukalausu náttúrulegu fæðingu afrískra kvenna 
endurspeglast í frásögninni „Kerry's painless labour“ (2000). Kerry segir frá 
því að hún hafi orðið fyrir dásamlegri lífsreynslu þegar hún vann um tíma í 
afskekktu þorpi í Tansaníu. Hún varð vitni af því að gömul kona kom út úr 
leirkofa með nýfætt barn í fanginu, án þess að Kerry hefði heyrt áður öskur 
og hróp móðurinnar. Þá vissi Kerry að hún myndi sjálf vilja fæða á svo 
náttúrulegan og sársaukafrían hátt og þar tíðkaðist, sem og hún síðar gerði 
með hjálp dáleiðslu1. 

                                                 
1  Sjá einnig hugskeyti við bloggfærslu Eyju (2007) en þar segir Hildigunnur frá ljósmóður 

sem hafði verið í Afríku: „Sú sagðist alltaf sjá rautt þegar röksemdin: Sjáið bara konurnar í 
frumskóginum, skjótast bara inn í næsta runna, allt svo eðlilegt ... . Prófið þið bara að fara 
sjálfar þangað og sjá konu látast af barnsfararsótt og geta ekkert hjálpað.” 
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Þessi kafli segir frá venjum við barnsburð hjá papelkonum í Biombo-
héraði í Gíneu-Bissá en þær eiga þá reynslu sameiginlega þorpskonum þeim 
sem Kerry lýsir að fæða börn sín án deyfingar og tæknilegrar aðstoðar. 
Kaflinn er byggður á vettvangsrannsókn sem gerð var á tímabilinu 1993-
1998. Ég mun lýsa vangaveltum kvenna um val á fæðingarstað og fæðingar-
hjálp. Athyglin beinist sérstaklega að hugmyndum þeirra um sársaukann og 
hvernig konur eru misjafnlega dugmiklar til að höndla hann. Loks verður 
reynsla þeirra skoðuð í ljósi hugmynda um náttúrulegar fæðingar og kenning-
arinnar um mikilvægi órjúfanlegra tengsla barns og móður eftir fæðingu. 

Barnsburðarbyrði 

Papelar rekja ættir sínar í beinan kvenlegg (matrilineal lineages) en það þýðir að 
börn tilheyra ætt móður sinnar. Það er því konum mikilvægt að eignast mörg 
börn sem lifa af, sérstaklega þó dætur. Erfðaréttur er einnig móðurlægur, en í 
því felst að við andlát karlmanns er systursonur hans réttmætur erfingi. 
Systursonurinn erfir bæði eignir og stöðu móðurbróður síns. Búseta er 
yfirleitt í feðrahúsum (patrilocal) þannig að konur flytja inn á heimili 
eiginmanns við giftingu. Því hafa konur tilhneigingu til að vitna til heimilis 
síns sem „heimilis maka míns.“ Fjölkvæni er algengt og ósætti samkvenna 
umrætt. Flestir leggja stund á papel trúarbrögð en aðeins fáir eru kaþólskir 
eða mótmælendur. Papelar tala einnig eigið mál (papel) en þó er kreól mjög 
mikið notað, enda mest talaða tungumál Gíneu-Bissá. Börn læra í auknum 
mæli kreól sem fyrsta mál og til eru papelar sem tala ekki papel, sérstaklega 
meðal þeirra sem búa í stærri þorpum og höfðuborginni Bissá. 

Snemma á vettvangi áttaði ég mig á mikilvægi kreól hugtaksins kansera di 
padi sem ég þýði hér sem barnsburðarbyrði. Smám saman áttaði ég mig á að 
þessi byrði sem um var rætt tengdist ekki einungis fæðingunni sjálfri heldur 
einnig öðrum atburðum tengdum barneignum, eins og þreytunni sem fylgir 
meðgöngunni og skyldunni til brjóstagjafar. Fæðingin sjálf var þó í brenni-
depli og var af konum álitin ógnvekjandi og hættulegur atburður. Að fæða 
barn var lýst sem sérstaklega kvalafullri og erfiðri upplifun. Það var álitið 
eðlilegt að kona væri áhyggjufull yfir fæðingunni sem hún átti yfir höfði sér. 
Hættan á erfiðleikum við fæðinguna og hugsanlegt dauðsfall móður og barns 
er ein af staðreyndum lífsins. Allir þekktu eða höfðu heyrt talað um konu 
sem hafði dáið við barnsburð. 

„Konur þjást vegna barnsburðar,“ fékk ég að heyra aftur og aftur. Mér 
var einnig sagt að „Mæður elska börnin sín vegna þess að þær þurfa að þola 
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kvalirnar við að fæða.“ Barnsfæðing var álitin ógnvekjandi og sársaukafullur 
atburður, en um leið uppspretta móðurástar. Með tímanum lærði ég líka að 
allar konur voru ekki taldar jafn dugmiklar við að fæða börn. Á meðan sumar 
konur voru kjarkaðar voru aðrar huglausar. Það virtist sem frammistaða 
konu við barnsburð hefði áhrif á hvaða stað hún valdi sér til að fæða og 
hvers konar fæðingarhjálp hún kaus. 

Að treysta á hefðina - heimafæðing 

Flestar þeirra kvenna sem fæddu samkvæmt kreól hugtakinu uso, eða 
hefðinni, fæddu börn „heima hjá maka sínum.“ Þar var þeim yfirleitt hjálpað 
af eldri konu, oftast tengdamóður eða samkonu, það er annarri eiginkonu 
bóndans. Einungis tvær eða þrjár konur voru viðstaddar fæðinguna. Börnum 
og karlmönnum var meinaður aðgangur. Það sama átti við um ungar konur 
sem enn höfðu ekki eignast börn. Því var haldið fram að þær gætu orðið 
hræddar við að sjá fæðandi konu þjást og myndu í kjölfarið neita að eignast 
börn.  

Þegar hríðirnar hófust létu konur eins og ekkert væri á seyði. Aðeins 
þegar þær fundu að fæðingin nálgaðist verulega létu þær vita af aðstæðum 
sínum. Kona átti ekki að æpa eða sýna merki um óþægindi á meðan að á 
fæðingunni stóð og sagt var að ef að kona æpti við fyrsta barnsburð sinn 
myndi hún æpa í hvert skipti sem hún fæddi. Fólk óttaðist fæðingar sem 
drógust á langinn og hlutverk aðstoðarkvenna var að fá móðurina til að fæða 
hratt og án þess að kveinka sér. Konur voru sagðar sjálfar hafa stjórnina yfir 
framgangi fæðingarinnar og voru langar fæðingar útskýrðar með ótta þeirra 
við sársauka. Þegar fæðing dróst á langinn var konan því jafnvel lamin af 
aðsoðarkonunum sem reyndu að neyða hana til að fæða hratt og örugglega. 
Kona sem æpti of mikið átti einnig á hættu að hljóta skammir og jafnvel 
barsmíðar. Einnig var mælt með ýmsum læknajurtum til að hraða fæðingunni 
og gjarnan var reynt að koma barninu út með því að þrýsta á kvið móður-
innar. Konurnar fæddu börn sín krjúpandi á hnjánum og var naflastrengurinn 
ekki klipptur fyrr en fylgjan var komin út, annars var talin hætta á að hún yrði 
eftir inni. Fylgjan var svo grafin inni í húsinu.  

Eftir fæðinguna þvoðu aðstoðarkonurnar barninu og báru á það rauða 
pálmaolíu á meðan móðirin fór í heitt bað með læknajurtum. Hún innbyrgði 
líka eitthvað af þeim til þess að losa sig við umfram magn af blóði úr 
líkamanum. Þar á eftir sat móðirin um stund vafin í lak yfir fötu með heitu 
vatni og meðulum til að hreinsa móðurlífið. Að lokum fékk hún að hvílast 
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með bakið að eldinum til að halda hita á líkama sínum. Móðurinni var sagt 
frá kyni barnsins, en ekki var ætlast til að hún hefði nein sérstök samskipti 
við það. Eftir að hafa fengið gott að borða og hvílt sig gat móðirin gefið 
barninu brjóst ef hún kaus það. Þó var ekki talið að það lægi neitt á því þar 
sem hún var yfirleitt ekki álitin hafa næga mjólk til að seðja barnið fyrstu 
dagana. Þangað til var heppilegt ef önnur kona, sem hafði fætt nýlega, gat 
gefið barninu brjóst. 

Sumar konur gátu fætt börn sín þöglar á meðan aðrar voru ófærar um að 
þola sársaukann án þess að öskra. Seinna átti móðir sem hafði æpt mikið við 
fæðinguna á hættu á að verða strítt. Allir, karlar, aðrar konur og jafnvel börn, 
gerðu grín að henni og sögðu að hún hefði „jarmað eins og geit.“ Fæðing gat 
því ýtt undir skömm en einnig stolt. Að fæða barn snerist um hugrekki. Þær 
mæður sem voru nógu duglegar að fæða börn og voru nógu hugrakkar fæddu 
börn einar síns liðs, annað hvort í þorpinu eða fyrir utan það.  

Að fæða barn án aðstoðar 

Það tók mig nokkurn tíma að skilja merkingu þess að konur fæddu börn sín 
einar. Um tíma vann ég útfrá þeirri tilgátu að þær konur sem vildu ekki eiga á 
hættu að verða lamdar við fæðinguna veldu að fæða einar. Ég ákvað að safna 
frásögnum af konum sem höfðu þurft að þola barsmíðar við fæðinguna. Allt 
kom fyrir ekki. Konurnar sem ég talaði við fullvissuðu mig um að þegar 
fæðingin drægist á langinn eða þegar konurnar „höguðu sér ekki rétt“ væru 
þær lamdar til að hraða fæðingunni eða til að þagga niður í þeim. Engin 
kvennanna vildi þó viðurkenna að þær hefðu sjálfar verið lamdar vegna 
langrar fæðingar eða óviðeigandi hátternis. Sumar létu þó augljóslega eins og 
þær hefðu ekki heyrt spurningu mína og sneru talinu að öðru.  

Aðeins ein kona, Quinta, viðurkenndi fyrir mér að móðir hennar hefði 
lamið hana eftir að hún hefði fætt síðasta barnið sitt. Quinta hafði fætt sjö 
sinnum þegar allt væri talið, og þrisvar hefði hún fætt hjálparlaust. Quinta 
sagði mér að fyrir síðastu fæðinguna hefðu verkirnir komið skyndilega og 
enginn verið heima til að hjálpa henni. Þegar móðir hennar kom hjálpaði hún 
henni að klippa á naflastrenginn, en hún var reið þegar hún sá dóttur sína 
með nýfætt barnið. Móðirin hafði óttast um líf hennar og því beðið hana um 
að fæða á sjúkrahúsinu í þetta sinn. Því brást hún illa við og refsaði Quinta 
fyrir óhlýðnina og lamdi hana. Quinta var samt sem áður ánægð með 
aðstæðurnar, þar sem hún hafði fætt barnið vandræðalaust eins og fyrr, og 
útskýrði fyrir mér að „þær konur sem fæða hratt geta fætt einar.“ Þegar ég 
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spurði Quinta hvort það væri líklegt að konur sem óttuðust að verða lamdar 
við fæðinguna myndu frekar vilja fæða einar var hún þögul um stund en 
sagði svo: „Nei ... ef þær eru hræddar við að fæða eru þær líka hræddar við 
að fæða einar.” Hún útskýrði að það væri val kvenna, sem þegar höfðu fætt 
börn án vandkvæða og harmakveina, að fæða einar: „Þú skilur, það er borin 
virðing fyrir þeim mæðrum sem fæða einar og án þess að kveinka sér.“  

Það þótti augljóslega virðingarvert þegar konur fæddu börn sín án 
aðstoðar. Samt sem áður snerist staðsetning fæðingar stundum frekar um 
aðstæður þegar fæðinguna bar að garði en um meðvitað val. Að fæða ein síns 
liðs var oft lýst sem óvæntri uppákomu: „enginn var heima“, „tengdamóðir 
mín fór í heimsókn“, „engin kona var í grenndinni“ eða „fæðinguna bar 
skjótt að“. Til dæmis lýsti ein kvennanna því fyrir mér hvernig hún fæddi 
fimmta barnið sitt ein síns liðs þegar hún fór að brunninum að sækja vatn. 
Hún vissi að hún ætti bráðlega von á sér, en verkirnir komu skyndilega og 
barnið fæddist hratt. Slæmt skipulag er líka ein skýring. Móðir fór að heiman 
til að fæða á trúboðsstöðinni. Hún beið of lengi og fæddi fjórða barn sitt ein 
undir tré á leiðinni til spítalans. 

Aðeins fáar konur sögðu að þær hefðu meðvitað ætlað sér að fæða einar. 
Abipsol var ein af þeim. „Ég vil bara hafa það þannig,“ sagði hún. Svo 
útskýrði hún að eftir að tengdamóðir hennar dó hefði hún alltaf fætt ein og 
nú vildi hún ekki fæða innan um aðrar konur. Þegar Abipsol var 
barnshafandi í tólfta skiptið kaus hún að fæða heima, ein síns liðs. Henni leið 
vel, fann fyrir örlitlum óþægindum í bakinu, en hafði aldrei verið flökurt eða 
átt við nein önnur vandamál að stríða á meðgöngum sínum. Abipsol 
fullvissaði mig um að hún hefði engar áhyggjur af næstu fæðingu. „Í hvert 
skipti sem ég fæði verð ég svolítið þreytt. Það er allt og sumt,“ sagði hún. 
Næst þegar ég hitti Abipsol hafði hún fætt son, aftur alein og án vandkvæða. 
Eftir tólf meðgöngur átti hún sjö syni en aðeins eina dóttur á lífi. Hún gaf í 
skyn að hún myndi kannski reyna einu sinni enn í von um að eignast aðra 
dóttur.  

Þær konur sem vísvitandi fæddu einar vissu að þær væru góðar í að fæða 
börn. Þær sem óttuðust sársauka og vildu komast hjá stríðni eða barsmíðum 
á meðan að á fæðingunni stóð, auk þeirra kvenna sem áttu í erjum við 
tengdamóður sína eða samkonur, kusu frekar að fæða á heilsugæslustöð eða 
trúboðaspítala.  
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Að velja spítalann 

Trúboðaspítalarnir í Biombohéraði önnuðust fyrst og fremst eftirlit með 
þunguðum konum, fæðingarhjálp og almenna heilsugæslu fyrir börn. 
Heilsugæslustöðvarnar veittu einnig þessa þjónustu en þar var oft 
tímabundinn skortur á lyfjum.  

Trúboðaspítalarnir voru fyrstir til að bjóða upp á fæðingarhjálp í héraðinu 
en til að byrja með vildu mæður ekki notfæra sér hana. Mér var sagt að þá 
hafi mæður ekki viljað að fylgjunni yrði hent, auk þess sem þær skömmuðust 
sín fyrir að fæða á bakinu fyrir framan nunnurnar. Tímarnir höfðu breyst og 
mér var ljóst að trúboðaspítalinn í næsta nágrenni var álitinn góður kostur 
fyrir þær konur sem voru hræddar við að fæða. Ótti sumra mæðra við 
sársauka var álitinn ein helsta ástæða fæðingartafa og meðfylgjandi 
barnadauða. Það var því heigulsháttur sem fékk konur til að fæða á 
trúboðaspítalanum.  

Konur, sem áttu slæmt samband við tengdamóður sína eða samkonur 
völdu líka að fæða á trúboðsspítalanum. Þær gátu þannig komist hjá því að 
vera beittar göldrum á erfiðri stundu og til að forðast galdra á leiðinni fóru 
þær stundum þangað án þess að láta neinn í fjölskyldunni eða þorpinu vita. 
Konurnar kusu að koma eins seint og þær gátu á spítalann og einstaka 
sinnum biðu þær of lengi og fæddu í skugga trés við veginn eins og áður er 
getið. 

Á heilsugæslustöðvunum og trúboðaspítölunum voru hvorki gefin 
verkjalyf né notast við neina tæknilega þætti, eins og skurðaðgerðir eða 
ómskoðanir. Af og til var þó notast við sogklukku. Í neyðartilvikum ók 
sjúkrabíll móðurinni til sjúkrahússins í Bissá. Eins og við heimafæðingar var 
engin sérstök áhersla lögð á að byrja brjóstagjöf þegar í stað eftir fæðingu á 
heilsugæslustöðvunum - mæður byrjuðu að gefa brjóst þegar þeim fannst 
það viðeigandi. Á trúboðaspítalanum var ungbarninu gefið sykurvatn fyrsta 
daginn og öll börn voru aðskilin frá mæðrum sínum. Brjóstagjöf skyldi hafin 
24 tímum eftir fæðinguna. Því fylgdu kostir og gallar að fæða á 
trúboðsspítalanum. Það var ekki auðvelt að fást við nunnurnar sem voru 
taldar þrjóskar og ósveigjanlegar. Þær vissu hvernig þær vildu hafa hlutina og 
best var að fylgja því möglunarlaust. 

Mæður sem ég ræddi við minntust sjaldan á betri heilsugæslu og 
hreinleika á spítalanum sem ástæðu til að fæða þar. Sumar mæður sögðust 
vilja reyna á trúboðsstöðinni eftir að hafa upplifað erfiða fæðingu heima fyrir, 
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eða misst síðasta barnið sitt við fæðingu. Ein móðir viðurkenndi að hún væri 
einfaldlega hrædd við að fæða og hefði þess vegna valið trúboðsstöðina. Oft 
og tíðum sögðust mæður „bara vilja prófa“ og minntust á að nunnurnar gæfi 
ungbarninu föt og móðurinni stuttermabol. Algengasta ástæðan fyrir því að 
konur sögðust fæða á trúboðaspítalanum var þó að annars gætu nunnurnar 
neitað að veita barninu heilsugæslu seinna meir, þar sem börn sem fæddust 
þar hefðu forgang. Þessar mæður höfðu framtíð barna sinna í huga og vildu 
tryggja þeim aðgang að „sterkum meðulum“ nunnanna. 

Ríkisreknu heilsugæslustöðvarnar sjö í héraðinu voru yfirleitt ekki taldar 
vera góðir staðir til að fæða börn. Umsagnir mæðranna um þær voru þó afar 
misjafnar, sem og vinsældir einstakra hjúkrunarfræðinga. Áhugavert er að 
alvinsælustu heilsugæslunni í héraðinu var stjórnað af karlkyns hjúkrunar-
fræðingi sem sjálfur annaðist allar fæðingarnar. Hann var íslamstrúar og 
ættaður frá öðru héraði og deildi þar með hvorki trú né uppruna með 
íbúunum, né heldur talaði hann tungumál þeirra papel. Kvenkyns ljósmæður 
unnu á fjórum heilsugæslum í héraðinu en fáar konur kusu að fæða hjá þeim. 

Lokaorð 

Í vestrænni orðræðu og fræðilegri umfjöllun um náttúrulegar fæðingar er 
tilfinninga- og systralegur stuðningur við verðandi mæður talinn einkenna 
slíkar fæðingar. Eins má skynja annars vegar aðdáun á konum sem hafna 
sjúkdómsvæðingunni, tæknilegri aðstoð og verkjalyfum og sýna þar með 
hugrekki og styrk til að upplifa eðlilega fæðingu, eða hins vegar þann skilning 
að náttúrulegum fæðingum fylgi ekki þjáning, og er tilhneiging til að benda á 
afrískar konur sem dæmi um slíkt.  

Með þetta í huga er athyglisvert að skoða barnsfæðingar papelkvenna í 
Gíneu-Bissá. Þar er óttinn við sársaukann viðurkenndur og fæðingin sjálf er 
skilgreind sem hættuástand. Kona er álitin hafa stjórn á framgangi eigin 
fæðingar og er ótti hennar við sársauka talin leiða til langdreginnar fæðingar 
og þar með aukinnar hættu á láti barns og móður. Hlutverk yfirsetukvenna er 
að neyða móðurina til að láta ekki óttann hafa áhrif á fæðinguna. Það er 
skammarlegt fyrir papelkonu að fæða ekki hratt og án þess að kveinka sér. 
Þær konur sem fæða einar síns liðs eru dáðar fyrir hugrekki sitt, en konur 
sem velja að fæða á spítala eru taldar huglausar.  

Óháð hvernig tekst til við fæðinguna, eiga papelkonur að hvílast eftir á og 
hljóta góða umönnun. Kona sem er nýbúin að fæða þarf ekki að huga að 
þörfum barnsins og brjóstagjöf er venjulega ekki hafin strax eftir fæðinguna. 
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Á sama hátt og kenningin um hin órjúfanlegu tengsl móður og barns eftir 
fæðingu tengja papelmæður tilurð móðurástar við fæðinguna, en með annarri 
röksemdarfærslu. Fyrir papelmóður er hvorki tilfinningalegur stuðningur við 
fæðinguna forsenda móðurástar né tafarlaus samskipti við ungbarnið eftir 
fæðinguna. Þvert á móti er litið svo á að móðurást eigi rætur sínar í 
þjáningunni. Papelmæður rekja móðurást til gagnkvæmra samskipta; að gefa 
og þiggja. Móðirin þarf að þola þreytuna á meðgöngunni, kvalirnar við 
barnsfæðinguna og skylduna til brjóstagjafar. Í staðinn vex ætt hennar og 
félagsleg staða móðurinnar styrkist. Að eiga barn eykur tilfinningalega 
vellíðan móður. Auk þess mun barnið hjálpa henni við vinnu þegar það vex 
úr grasi, annast hana í ellinni og sjá henni fyrir virðingarverðri jarðarför við 
andlát og létta framhaldslíf hennar eftir dauðann.  
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Innflytjendur: Viðurkenning og virðing í 
íslensku samhengi 

Kristín Harðardóttir 
Kristín Loftsdóttir 

Unnur Dís Skaptadóttir 

 
Gífurleg þensla í íslensku samfélagi á undanförnum árum hefur leitt til 
aukinna þarfa á fjölbreyttu vinnuafli. Þetta hefur haft í för með sér að 
útlendingar hafa í auknum mæli sótt hingað til lands. Þó margir þeirra komi 
einir í fyrstu fylgja fjölskyldur og ættingjar oft síðar og koma einnig til starfa 
og búsetu. Hlutfall erlendra ríkisborgara af mannfjölda var 1,9% árið 1996, 
en árið 2006 er fjöldi erlendra ríkisborgara komin upp í 6% af mannfjölda 
landsins (Hagstofa Íslands, 2007). Þessar breytingar má bæði rekja til 
umframframboðs af störfum í ákveðnum greinum á landsvísu og vegna frjáls 
flæðis fólks frá nýjum aðildarríkjum innan Evrópusambandsins. Mörg fyrir-
tæki hafa laðað til sín erlent starfsfólk, þó sérstaklega í þeim greinum sem 
erfitt hefur reynst að manna með innlendu vinnuafli, sem dæmi í fiskvinnslu, 
umönnun, ræstingu og í byggingarvinnu. Fyrirtæki á landsbyggðinni hafa oft 
verið sú gátt sem stendur opin fólki sem vill starfa á Íslandi og voru lengi vel 
flest atvinnuleyfi veitt vegna starfa í fiskvinnslu (Vinnumálastofnun, 2007).  

Rannsóknin Innflytjendur á Íslandi: réttindi, þátttaka, viðurkenning og virðing1 

byggir á eigindlegum rannsóknaraðferðum sem felast m.a. í því að taka 
einstaklings- og rýnihópaviðtöl. Í þessari grein sýnum við fram á mikilvægi 
tungumálakennslu og tungumálaþekkingu fyrir fólk af erlendum uppruna en í 
viðtölunum lögðu bæði útlendingar og Íslendingar ríka áherslu á gildi þess. 
Þar kom fram að tungumálið varðar ólíka þætti samfélagsins. Í rannsókninni 
var m.a. rætt við innfædda og innflytjendur um viðhorf þeirra og reynslu af 
fjölmenningarlegu samfélagi, auk þess sem reynt var að skilja eðli þeirrar 
þjónustu sem nýjir íbúar njóta. Teknir hafa verið 11 rýnihópar sem hver 

                                                 
1  Rannsóknin Innflytjendur á Íslandi: réttindi, þátttaka, viðurkenning og virðing er styrkt af 

félagsmálaráðuneytinu og Evrópusambandinu sem hluti af framlagi til Árs jafnra tækifæra 
fyrir alla. 
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inniheldur frá 4 til 8 einstaklinga og um 13 einstaklingsviðtöl í Ísafjarðabæ og 
í Fjarðabyggð þegar þessi grein er skrifuð. Rannsóknin er gerð í þremur 
mismunandi sveitafélögum: Ísafjarðarbæ (Vestfjörðum), Ölfus (Suðurlandi) 
og Fjarðabyggð (Austurlandi), en hér fjöllum við um þætti sem snerta 
tungumálið í Ísafjarðarbæ og Fjarðabyggð. Þessi sveitarfélög hafa ólíka 
reynslu af því að búa með stækkandi hluta íbúa sveitarfélagsins sem hafa 
annars konar þjóðernislegan bakgrunn, annað tungumál og oft önnur viðmið 
en Íslendingar. Í viðtölum var lögð áhersla á að ná fram hvernig tekist hefur 
að samþætta ólík viðhorf og þarfir hópana á hverjum stað. Tekið er tillit til 
þess að innflytjendur eru ósamstæður, fjölbreyttur hópur einstaklinga sem 
hafa ólíkar raddir.  

Greinin byrjar á fræðilegri umfjöllun um sjálfsmyndir og gagnrýna nálgun 
mannfræðinga á fjölmenningu, þá sérstaklega ábendingu þeirra um að 
hlutgera ekki menningu. Að því loknu er stuttlega fjallað um innflytjendur á 
Íslandi í tveimur byggðarlögum af þremur fyrrnefndum; Ísafjarðarbæ og 
Fjarðabyggð.  

Kenningarleg umfjöllun: Sjálfsmyndir og fjölmenning 

Umfjöllun fræðimanna um sjálfsmyndir hafa á síðastliðnum áratugum lagt 
áherslu á að litið sé á margvíslegar víddir sjálfsmynda einstaklinga í 
samtímanum. Þetta tengist nýlegum kenningarlegum nálgunum um hnattræn 
ferli og hefur megin áherslan verið á hreyfanleika. Mannfræðingar og aðrir 
fræðimenn innan félagsvísinda vinna í auknum mæli rannsóknir sem tengjast 
hreyfanleika fólks, hluta og hugmynda yfir tíma og svæði (Unnur Dís 
Skaptadóttir, 2004; Kristín Loftsdóttir, 2004; Gísli Pálsson og Kristín Erla 
Harðardóttir, 2002). Eins og margir mannfræðingar hafa bent á er 
hugmyndin um þjóðerni að verða mun flóknari en áður þar sem fólk upplifir 
sig og er flokkað sem hluti af mörgum stöðum samtímis (Malkki, 1992; 
Appadurai, 1988; Appadurai, 1990; Said, 1986; Clifford, 1988; Rosaldo, 1989; 
Hannerz, 1987; Glick-Shiller, 2005). Sökum þess hefur nýr skilningur á 
hnattrænum félagslegum þáttum vaknað þar sem fólk er sífellt hreyfanlegra 
og tengt upprunalandi á annan hátt en áður. Einstaklingar sem ekki eru 
lengur búsettir í upprunalandi geta á auðveldari hátt en áður haldið ólíkum 
efnahagslegum, pólitískum, félagslegum og tilfinningalegum tengslum við 
landið og byggja sjálfsmynd sína á þeim, bæði í upprunalandi og í landinu 
sem þeir búa.  
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Í almennri þjóðfélagsumræðu um innflytjendur er oft kveðið skýrt á um 
menningu innflytjenda en slíkt er í takt við þá miklu áherslu sem hefur verið 
á hugtakið fjölmenning í löndum Evrópu og í Bandaríkjunum. Hugtakið fjöl-
menning dregur athygli að því að menning ákveðins þjóðríkis er ekki ein 
heldur má finna íbúa með ólíkan menningararf innan sama þjóðríkis. Í 
tengslum við aðlögun lögðu þjóðríki á síðustu öld áherslu á hina svokölluðu 
samlögun (assimilation) sem gaf til kynna að fólk gæfi upp á bátinn tungumál 
sitt og annað frá heimalandi og tæki upp siði og venjur í nýju landi á sem 
skemmstum tíma. Fjölmenningarleg stefna með samþættingu (integration) að 
lykilmarkmiði tók við, en þar er mikilsráðandi viðurkenning á ólíkum menn-
ingarlegum uppruna ólíkra hópa innan þjóðríkisins. Rannsóknir sýna að út-
lendingar geta viðhaldi móðurmáli og ýmsum siðum að heiman ásamt því að 
vera í góðu sambandi við upprunaland án þess að það komi í í veg fyrir að 
þeir séu virkir þátttakendur í nýju samfélagi (Unnur Dís Skaptadóttir, 2003).  

Þrátt fyrir að viðurkenna mikilvægi fjölmenningar hafa margir 
mannfræðingar þó einnig gagnrýnt notkun hugtaksins. Draga má fram tvo 
þætti þessarar gagnrýni. Í fyrsta lagi virðist vera algengt að hugtakið menning 
sé notað til að útskýra hegðun þeirra sem ekki eru skilgreindir sem hluti af 
innfæddum meirihluta þá sérstaklega þeirra sem eiga uppruna að rekja utan 
Vestur-Evrópu og Norður-Ameríku. Þannig er gefið í skyn að þeir séu meira 
bundnir og mótaðir af menningu sinni en ráðandi meirihluti. Í öðru lagi er 
tilhneiging að tala um menningu sem afmarkaðan hlut. Þegar menning er 
hlutgerð á þennan hátt felur það í sér að gerð er staðalmynd af ákveðnum 
hópi og meðlimum hans (Unnur Dís Skaptadóttir og Kristín Loftsdóttir, 
væntanlegt; Kristín Loftsdóttir, væntanlegt). Jack David Eller (1997) bendir 
til dæmis á að þeir sem aðhyllast fjölmenningu og þeir sem mæla gegn henni 
eiga það í raun sameiginlegt að ,,trúa á“ menningu. Mannfræðingurinn Gerd 
Baumann (1999) telur á svipaðan hátt að oftast sé litið á menningu sem 
nokkuð sem einstaklingar eiga og eru meðlimir í heldur en eitthvað sem 
þeir móta og endurmóta. Hann telur að slík sýn sé ekki gagnleg fyrir 
fjölmenningarlega framtíð því hún skapi fleiri vandamál en hún leysi. Þetta 
sjónarhorn lítur framhjá þeirri staðreynd að við erum öll þátttakendur í fleiri 
en einni menningu og að menningar liggi ekki samhliða eins og flísar í 
mósaíkmynd heldur skarast þær á margvíslegan hátt. Hér er ekki verið að 
halda fram að menning skipti ekki máli, heldur að nauðsynlegt sé að nálgast 
hugmyndir um menningu með gagnrýnu hugarfari sem síbreytilega og líta á 
menningararf sem einn þátt í sjálfsmynd einstaklinga. Samfara umræðunni 
um fjölmenningu og fjölþættar sjálfsmyndir hefur því talsvert verið talað um 
samþættingu (integration) í stað samlögunar (assimilation) þegar rætt er um; 
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aðlögun innflytjenda að nýju landi, skyldur og réttindi í nýju þjóðríki og 
aðlögun allra íbúa að því að búa í fjölmenningarlegu samfélagi.  

Innflytjendur á Íslandi 

Innflytjendum hefur fjölgað mjög ört á síðastliðnum árum og voru yfir 6% af 
heildarfjölda landsmanna erlendir ríkisborgarar árið 2006. Fæddir erlendis 
voru 30.387 eða tæplega 10% landsmanna sama ár. Í hópi innflytjenda eru 
einstaklingar með pólskt ríkisfang langfjölmennastir eða 1,9% íbúa landsins 
eða 5.996 einstaklingar (Hagstofa Íslands, 2007). Þó ber að hafa í huga að 
töluverður munur er á hlutfallslegum fjölda eftir landshlutum og einnig er 
aldur og kyn mismunandi eftir svæðum landsins. Mikilvægt er að árétta að 
þrátt fyrir að fjöldi innflytjenda hafi aukist mikið að undaförnu þá hafa 
innflytjendur ævinlega verið partur af íslensku þjóðlífi. Á millistríðs árum 
kom til dæmis þó nokkur fjöldi austurrískra tónlistamanna til að glæða 
tónlistarlíf landsins en margir þeirra settust hér að og eignuðust afkomendur. 
Eftir seinni heimstyrjöld kom einnig hópur þýskra kvenna sem settist hér að. 
Auk þess hefur Ríkisstjórn Íslands veitt 481 einstaklingum landvistarleyfi sem 
flóttamenn hér á landi. Þeir flóttamenn sem valdir voru hingað til lands 
komu í 18 hópum frá 7 löndum á 51 árs tímabili.2 

Á Íslandi hefur hugtakið fjölmenning verið mikið notað samhliða vaxandi 
fjölda fólks af erlendum uppruna en slíkt má sjá meðal annars í almennri 
fjölmiðlaumræðu. Slík umfjöllun virðist þó oft snúa að einföldum 
spurningum, þá hvort fjölmenningarlegt samfélag sé gott eða slæmt, rétt eins 
og einfalda megi á þann hátt þann mikla fjölbreytileika sem einkennir 
hreyfanleika samtímans. Samfara þessari fjölmiðlaumfjöllun má einnig sjá 
hugtakið fjölmenning koma upp í sambandi við ýmsar aðrar stofnanir 
samfélagsins. Annarsvegar eru það stofnanir sem fyrir hafa verið í sam-
félaginu eins og leikskólar, skólar, heilbrigðisstofnanir og hins vegar nýjar 
stofnanir sem snúa beint að fjölmenningarmálum. Slíkar stofnanir endur-
spegla þörf fyrir að vinna að breyttum veruleika íslensks samfélags, auk þess 
sem þær eru viðurkenning á þeim umskipum sem orðið hafa í íslensku 
samfélagi. Alþjóðahús, Fjölmenningarsetur og Innflytjendaráð félagsmála-
ráðuneytisins eru m.a. dæmi um slíkar stofnanir. Háskóli Íslands er auk þess 
að koma fram með auknar fjölmenningarlegar áherslur innan ólíkra greina, 

                                                 
2  Flóttafólk hefur komið frá Ungverjalandi, fyrrum Júgóslavíu, Víetnam, Pólland, Krajina, 

Kosovo og Kólimbíu.  
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en slíkar áherslur má til dæmis finna innan félagsráðgjafar og mannfræði. 
Einnig eru þjóðahátíðirnar sem haldnar eru í mörgum sveitafélögum þar sem 
þjóðlegar fjölmenningarlegar áherslur eru grunnþáttur gott dæmi um hversu 
fjölmenning er orðin mikilvægur málafokkur í íslensku samhengi (Ólafur 
Rastrick, 2006). 

Sá hópur sem flokkast sem innflytjendur eða af erlendum uppruna er 
augljóslega margvíslegur og ósamstæður, oft með fátt eitt sameiginlegt nema 
að vera flokkaður sem slíkur. Einnig ber að hafa í huga að hlutfall fólks af 
erlendum uppruna er mjög ólíkt eftir landshlutum. Tvær megin ástæður eru 
fyrir því að þessi sveitarfélög eru valin í rannsóknina; hlutfall innflytjenda er 
hátt á þessum stöðum og yfir meðaltali innflytjenda á landsvísu. Hlutfall 
innflytjenda í Ísafjarðarbæ er þannig 7,9% af heildarfjölda íbúa í sveitar-
félaginu, í Fjarðabyggð 31,7% og í Ölfus er hlutfall 13,1%. Hin ástæðan er að 
hópur innflytjenda er samsettur á ólíkan hátt í þessum mismunandi byggðar-
lögum. Pólverjar eru fjölmennastir í öllum sveitarfélögunum en samsetning 
annarra íbúa er mismunandi. Fólk frá Filippseyjum er til dæmis næst 
fjölmennast og þar á eftir kemur fólk frá Taílandi í Ísafjarðarbæ, á meðan í 
Fjarðabyggð er það fólk frá enskumælandi löndum.3 Í Ölfusi eru það 
Fillippseyingar, Tælendingar og Litháar sem eru næstfjölmennastir. Með því 
að skoða smærri byggðarlög teljum við að betur megi greina staðbundið 
ástand innflytjendamála vegna nálægðar sem finna má milli ólíkra aðila þar 
sem sömu einstaklingar eru oft virkir í ólíkri starfsemi.  

Áður en vikið er að umræðu um þá þjónustu sem erlendir ríkisborgarar 
njóta í þessum tveimur byggðarlögum er rétt að skoða hvernig ríkisvald 
Íslands skilgreinir þau réttindi og skyldur sem falla á innflytjendur. Hér ber 
fyrst að benda á að lengi vel var enginn stefna eða ein lög sem tóku á 
heildstæðan hátt á réttindum fólks með erlent ríkisfang en nýverið var sett 
fram stefna ríkisstjórnarinnar í málefnum innflytjenda (félagsmálaráðuneyti, 
2007). Stefnan leggur m.a. áherslu á mikilvægi íslenskunáms fyrir inn-
flytjendur og að íslensk grunngildi eins og þau um einstaklingsfrelsi, lýðræði 
og mannréttindi séu „höfð að leiðarljósi í aðlögun innflytjenda“ (félagsmála-
ráðuneyti, 2007, bls. 6). Þrátt fyrir að stefna ríkisstjórnarinnar sé ný voru ýmis 
bæjarfélög fyrri til að koma fram með stefnur sem snerta málefni inn-
flytjenda. 

Lög sem banna mismunun koma inn á réttindi innflytjenda á 
margvíslegan hátt. Íslendingar eru aðilar að og hafa undirritað ýmsa alþjóð-
legar samþykktir sem hafa það að markmiði að berjast gegn kynþáttarfor-

                                                 
3  Bretar, Bandaríkjamenn, Kanadamenn, Ástralir og Ný-Sjálendingar. 
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dómum. Þó ber að hafa í huga að í Stjórnaskrá Íslendinga er ekkert ákvæði 
sem bannar sérstaklega misrétti á grundvelli kynþáttar, þjóðernislegs uppruna 
eða minnihlutahópa (ECRI, 2007). Minnihlutahópar sem kunna að vera 
viðkvæmir fyrir fordómum eru meðal annars þeir sem ekki hafa haft tækifæri 
til að læra íslensku og eru af þeim sökum ef til vill óvissir um réttindi sín og 
skyldur samkvæmt íslenskum lögum.  

Lagaleg staða erlendra ríkisborgara á Íslandi ræðst af tveimur aðskildum 
lögum sem eru lög um útlendinga nr. 96/2002 og lög um atvinnuréttindi 
útlendinga nr. 97/2002. Fram að 1. maí 2006 þurftu erlendir ríkisborgarar 
sem komu til landsins vegna vinnu fyrst að fá dvalarleyfi til eins árs. Að þeim 
tíma loknum gátu þeir sótt um endurnýjun á atvinnu- og dvalarleyfi og eftir 
þriggja ára veru gátu þeir sótt um ótímabundið búsetuleyfi. Viðkomandi 
þurfti þá að hafa lokið við 150 stunda námskeið í íslensku áður en hann sótti 
um ótímbundið atvinnu- og dvalaleyfi. Frá 1. maí 2006 urðu breytingar á 
þessu fyrirkomulagi fyrir fólk frá löndum innan Evrópusambandsins. Það 
þarf ekki lengur að sækja um þessi leyfi áður en það kemur til landsins heldur 
er það á ábyrgð atvinnurekanda að skrá viðkomandi hjá vinnumála- og 
útlendingastofnun innan þriggja mánaða frá ráðningu. Frá þessum tíma hefur 
fólk frá nýjum aðildalöndum innan Evrópusambandsins forgang á vinnu-
markaði hér á landi en einstaklingar frá löndum utan Evrópusambandsins 
þurfa ennþá að sækja um atvinnu- og dvalaleyfi áður en komið er til Íslands. 
Þegar kemur að veitingu atvinnuleyfa þá eru þau veitt vinnuveitanda fyrir 
tiltekið starf en ekki erlendum starfsmanni. Atvinnurekanda er heimilt að 
ráða erlenda starfsmenn til starfa í allt að þrjú ár án þess að þeim sé veittur 
búseturéttur. Slík skipan á atvinnuleyfum getur sett erlenda starfsmenn í 
erfiða stöðu þar sem starfsmenn eru á valdi vinnuveitanda. Þetta hefur meðal 
annars verið gagnrýnt í skýrslu Evrópunefndar gegn kynþáttafordómum 
(ECRI, 2003). Eftir breytingu á lögunum 1. maí 2006 hefur orðið næstum 
ómögulegt fyrir fólk sem kemur frá löndum utan Evrópusambandsins að 
koma hingað til lands til að vinna, sérstaklega fólk sem leitar starfa í greinum 
þar sem ekki er mikillar sérhæfingar krafist. 

Málefni fólks af erlendum uppruna í tveimur byggðarlögum 

Ef bornir eru saman þeir megin þræðir sem komu fram á stöðunum sem hér 
eru til umfjöllunar þá var framtíðarsýn þeirra mjög ólík. Í Ísafjarðarbæ mátti 
finna ákveðið vonleysi vegna atvinnuástandsins m.a. vegna kvótaskerðingar 
og áframhaldandi fólksfækkunar. Fólk lét uppi áhyggjur af að missa starf sitt 
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og af því að þurfa að flytja burt án þess að geta selt eignir sínar. Bjartsýni 
einkenndi hins vegar ástandið í Fjarðabyggð þó sumir íbúar bjuggust við að 
fleira fólk myndi setjast að til frambúðar. Á Austurlandi mátti finna áhrif 
kvótaskerðingar en þó ekki eins mikið og á Vestfjörðum en því þakkaði fólk 
álverinu. Fyrir austan virtust bæði Íslendingar og útlendingar almennt ekki 
hafa miklar áhyggjur af uppsögnum þar sem fólk taldi sig eiga möguleika á 
öðru stafi á svæðinu en fyrir vestan lét fólk frekar í ljós almennan kvíða yfir 
framtíðarþróun byggðarlagsins. Verðgildi eigna á þessum stöðum var mjög 
ólíkt og virtist meðvitund fólks um það vera mjög sterk.  

Íbúar byggðarlaganna tveggja lögðu áherslu á mikilvægi íslenskukunnáttu-
nnar og létu margir viðmælendur, af erlendum uppruna, í ljós áhuga á að læra 
tungumálið. Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á að áhugi er hjá innflytjendum 
að læra íslensku (Heiður H. Jónsdóttir, Kristín E. Harðardóttir og Friðrik H. 
Jónsson, 2004). Þá kom fram að skortur er á kennurum, námskeiðum, 
kennsluefni og fjármagni á þessum stöðum. Einstaklingar sem skipuleggja 
íslensku kennslu töluðu um að sérstaklega væri vandi að fá kennara á vinnu-
tíma. Þeir sem komu að kennslunni töluðu einnig um skort á fjármagni til að 
ráða kennara í fastar stöður sem er m.a. afleiðing af því að margir af þessum 
kennurum eru í annarri vinnu samhliða kennslu. Þeir sem skipuleggja nám 
hafa einungis leyfi til að lausráða fólk og hafa þess vegna þurft að ráða fólk 
sem ekki hefur fengið þjálfun í að kenna íslensku. Mismundandi sýn mátti þó 
greina hjá innflytjendum, annars vegar þeim sem vildu fyrst og fremst læra 
vinnutengda íslensku og hins vegar þeim sem höfðu áhuga á að læra meiri 
íslensku til að geta átt samskipti á breiðari grunni. Hjá þjónustuaðilum og 
þeim atvinnurekendum sem rætt var við kom fram mikill áhugi á að fólk 
fengi tækifæri til að læra íslensku á vinnutíma. Sterkar raddir komu fram um 
að ekki væri hægt að ætlast til að fólk settist á skólabekk til að læra tungumál 
eftir langan og strangan vinnudag, á þeirri forsendu að það var ekki talið skila 
miklum árangri. Aðrar rannsóknir hafa einmitt leitt í ljós að innflytjendur 
sjálfir tala um margvíslega erfiðleika við að mæta á námskeið eftir vinnu, t.d. 
vegna barna sem þarf að sinna og þreytu eftir langan vinnudag (Unnur Dís 
Skaptadóttir, 2004). Atvinnu-rekendur á Austurlandi voru tilbúnir að mæta 
þessum þörfum að einhverju leyti en viðmælendur á Vestfjörðum fannst 
eðlilegra að aðrir kæmu einnig að kostnaði við íslenskunám. Nefna má að 
verkalýðsfélögin hafa komið að niðurgreiðslu íslenskunámskeiða. Eitt 
fyrirtæki í Fjarðabyggð verðlaunaði erlenda starfsmenn fyrir að læra íslensku. 
Hlunnindin fólust í því að hver starfmaður var þá hækkaður um launflokk 
eftir að hafa staðist stöðupróf í íslensku. Benda má á að málefni tungu-
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málsins hafa snertiflöt við flesta þætti samfélagsins; atvinnumál, þátttöku í 
félagslífi og þætti er varða þjónustu.  

Í Ísafjarðarbæ var mikil áhersla lögð á fjölmenningarlegan leikskóla og 
stuðning við erlenda nemendur í grunnskólanum. Í Fjarðabyggð var kennt á 
ensku í einum bekk sem samanstendur af börnum starfsmanna Alcoa. 
Móðurmálskennsla var þar í boði fyrir börn af pólskum uppruna sem 
skipulögð er af skólaskrifstofu Fjarðabyggðar. Í Ísafjarðarbæ hefur verið 
móðurmálskennsla í pólsku í Grunnskólanum á Ísafirði og á Flateyri.  

Grunnkunnátta í íslensku er lykilatriði þegar kemur að samskiptum og 
þátttöku í samfélaginu en dæmi komu fram um það að börn væru að túlka 
fyrir foreldra sína, eins og á heilbrigðisstofnunum. Einstaklingar sem 
störfuðu á sviði heilbrigðismála bentu á að aðgengi að túlkum gæti verið 
vandamál og að ekki væri alltaf ljóst hvenær kalla mætti á túlk. Þetta kom 
einnig upp hvað varðar þjónustu við bankastofnanir en hún skiptir miklu 
máli fyrir innflytjendur á þessum stöðum því stór hluti þeirra sendir hluta af 
launum sínum til ættingja í upprunalandi. Þar að auki hafa sumir fjárfest í 
eignum á svæðunum og tekið lán. Þó heimabankar séu á ýmsum tungu-
málum (trúlega þó helst á ensku og pólsku) var misjafnt hversu auðveldlega 
starfsmenn bankanna gátu veitt þjónustu þegar skortur á tungumálakunnáttu 
er mikil hindrun á samskiptum. Starfsmaður banka hafði til að mynda sjálfur 
keypt sér pólsk-íslenska orðabók til að geta veitt betri þjónustu en fékk leyfi 
til að kalla inn túlka vegna flóknari viðskipta. Auk þess voru uppi áhyggjuefni 
að börn væru að túlka fyrir forelda sína þegar fjárhags-erfiðleikar steðjuðu 
að. 

Athyglisvert var að starfsöryggi sumra hópa innflytjenda og möguleikar 
þeirra á hreyfanleika í starfi á Íslandi voru oft nátengd tungumálagetu þeirra; 
þeir sem höfðu lært íslensku og jafnvel ensku áttu betri möguleika. Þetta var 
til dæmis sýnilegt í Fjarðabyggð þar sem starfsmenn áttu í hættu að vera 
sendir heim umsvifalaust ef að þeir stóðust ekki tungumálapróf í ensku eða 
íslensku sem skilgreind voru í samningi þeirra. Fulltrúar verkalýðsfélaganna 
lýstu yfir áhyggjum af þessu og bentu á að þeir þyrftu að skoða mál 
starfmanna í hvert skipti til að athuga hvort það væri samkvæmt lög-
bundnum réttindum á Íslandi að senda viðkomandi starfsmenn heim á 
þessum forsendum.  

Á báðum stöðunum töluðu innfæddir íbúar og þjónustuaðilar um 
mikilvægi þess að virkja innflytjendur til þátttöku. Til að halda uppi ýmsum 
grunnstoðum samfélagsins t.d. í þjónustu, á sviði skólamála, tómstunda og 
heilbrigðisþjónustu þarf ákveðinn lágmarksfjölda einstaklinga. Í viðtölunum 
kom fram mikill áhugi meðal Íslendinga að fá innflytjendur til þátttöku m.a. 
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til að geta haldið samfélaginu gangandi. Áhuginn endurspeglaðist ekki 
nauðsynlega í viðtölunum við íbúa sem voru nýfluttir til byggðarlaganna 
(erlenda og íslenska) sem töldu sig ekkert frekar vera hluti af samfélaginu 
með því að vera þátttakendur í kór eða mæta á þorrablót. Fólk talað um að 
það væri upptekið við vinnu og fjölskyldulíf og hefði því ekki svigrúm eða 
áhuga á því félagsstarfi sem boðið væri upp á. Þeir einstaklingar sem áttu 
íslenskan maka eða stunduðu atvinnu sem tengdist félagsstarfi var þó oft 
mjög virkt í félagslífi staðanna. Stór hluti þeirra sem búa á þessum stöðum 
koma aðeins tímabundið til starfa á Íslandi og tengjast því fyrst og fremst 
félagslífi vinnustaðarins en ekki nauðsynlega félagslífi samfélagsins. Starfsfólk 
Bectels og Alcoa í Fjarðabyggð talaði t.d. um vinnustaðarmenningu og skipu-
leggja starfmannafulltrúar félagsstarf fyrir starfsfólk sem er aðskilið frá 
almennu félagstarfi samfélagsins.  

Að lokum 

Í rannsóknarverkefninu okkar lögðu við ekki upp með megin áherslu á að 
rannsaka íslenskukennslu, þrátt fyrir að vissulega væri það einn þáttur sem 
við höfðum áhuga á að ræða. Eins og hér hefur komið fram kom hins vegar í 
ljós að atriði sem höfðu að gera með íslensku kunnáttu og íslenskukennslu 
voru rauður þráður í gegnum flesta þætti sem talað var um. Í ótengdum 
málaflokkum svo sem bankastarfsemi, heilbrigðismálum, atvinnumálum og 
skólamálum kom tungumálið upp sem lykilþáttur bæði hjá Íslendingum og 
fólki af erlendum uppruna. 

Þessi byggðarlög hafa bæði gengið í gegnum miklar breytingar undanfarna 
ártugi. Slíkar breytingar hvað varðar kvótaskerðingu og fólksfækkun hafa 
ekki síður áhrif á þá sem eru nýfluttir heldur en þá sem hafa búið þar í lengri 
tíma. Við teljum að það sé mikilvægt að skoða hvernig fólk lifir saman í 
fjölmenningarlegu samfélagi á Íslandi; hvernig það upplifir og leysir 
vandamál sem upp koma. Viðtölin sýndu enn og aftur að íslenska er fyrir 
útlendingum og íslendingum mikilvægur lykill að því að slíkt takist. 
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Hvar á að ræða um kynþátt í 
skólabókum? 

Kynþáttahyggja, fjölmenning og íslenskt samfélag 

Kristín Loftsdóttir 

 
Fyrir nokkru síðan fékk ég tölvupóst frá tékkneskum landafræðikennara sem 
hafði lesið grein eftir mig um ímyndir Afríku í íslenskum námsbókum.1 Í 
þeirri grein hafði ég meðal annars bent á að litarháttur hafði verið ráðandi 
tákn í umfjöllun um Afríku í mörgum grunnskólabókum og tók sérstaklega 
til gagnrýnar umfjöllunar kynþáttahyggju eldri landafræðibóka. Landafræði-
kennarinn óskaði í bréfi sínu eftir útskýringu á af hverju ekki „mætti“ tala um 
þá augljósu staðreynd að fólk í Afríku væri dekkra á hörund og hvernig ætti 
þá að ræða um ólíka kynþætti? Fræðimenn hafa í raun í nokkra áratugi bent á 
að skipting fólks í afmarkaða kynþætti hefur ekkert vísindalegt gildi eða 
gagnsemi, einfaldlega vegna þess að hún endurspeglar ekki skiptingu mann-
eskjunnar í ólíka líffræðilega hópa. Engu að síður hefur kynþáttarhugmyndin 
haldið áfram að vera gífurlega mikilvægt tæki, þá hvort tveggja í sambandi 
við mismunun og sem þáttur í samsömun ákveðinna hópa. Kynþáttahyggja 
sem félagslegt fyrirbæri er því mikilvægt vísindalegt viðfangsefni vegna þess 
að flokkun fólks í kynþætti heldur áfram að vera stór hluti af skilningi margra 
á umheiminum og fjölbreytileika hans.  

Í þessari grein ætla ég að fjalla um þessa spurningu landafræðikennarans 
sem ég tel að endurspegli ákveðna óvissu hvað varðar umfjöllun um litarhátt 
og kynþáttahyggju í samfélagi samtímans. Með því reyni ég að tengja saman 
fræðilega greiningu mína á ímyndum Afríku í námsbókum við hagnýtari þætti 
sem tengjast framsetningu námsefnis. Spurningin hvenær eigi að tala um 
kynþætti endurspeglar í sjálfu sér vel að kynþáttahugmyndin er ennþá mikil-
væg. Í stað þess að svara henni á þann veg að við eigum aldrei að tala um 
kynþætti, vegna þess að þeir eru ekki til, tel ég að hún undirstriki einmitt 
mikilvægi þess að tala um kynþáttahyggju. Ég spyr í þessari grein: ef það er 
                                                 
1  Rannsóknarverkefnið „Ímyndir Afríku á Íslandi“ hlaut styrk frá RANNÍS, Rannsóknar-

sjóð Háskóla Íslands og Aðstoðarmannasjóði Háskóla Íslands árin 2002, 2003 og 2004.  
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gagnrýnivert að minnast á litarhátt í tengslum við Afríku og kynþáttur er ekki 
til, hvar og hvenær má þá minnast á litarhátt og kynþáttahyggju? Ég byrja 
umfjöllunina á því að setja þetta viðfangsefni í stutt sögulegt samhengi þar 
sem gerð verður grein fyrir kynþáttahugtakinu og þróun þess. Síðan mun ég 
fjalla um litarhátt og kynþáttahyggju eins og þau koma fram í nokkrum náms-
bókum samtímans og mína gagnrýni á það samhengi, og í framhaldi hvar ég 
telji að slík umfjöllun eigi heima.  

Kynþáttahyggja 

Megin þættir kynþáttahyggju 
Fræðimenn hafa deilt um hvenær á að tímasetja tilkomu kynþáttahyggju og 
hvort einöngu eigi að nota hugtakið yfir það áþreifanlega form sem kynþátta-
hyggja tók á 19. öld. Þrátt fyrir að vissulega megi vera sammála um að 
kynþáttahyggja hafi á þeim tíma verið orðin skýrt afmörkuð, missir slík 
nálgun af samfellu og breytileika hugmyndarinnar um kynþætti. Í flokkun 
Carl Linneus árið 17352 má til dæmis finna tengingar milli líkama og atgervis 
sem eru mjög áþekkar hugmyndum 19. aldar, þar sem Linneus skiptir Homo 
sapiens í americanus, europaeus, asiaticus og aser. Evrópubúar samkvæmt þessari 
flokkun höfðu frumkvæði og voru líflegir á meðan Afríkubúar (aser) voru 
latir og sjálfhverfir (Pratt, 1992; Shanklin, 1995), en sú hugmynd minnir 
óneitanlega á lífseigar staðalmyndir samtímans. Hins vegar er vafasamt að 
álykta sem svo að fordómar gagnvart fólki með dökkan húðlit hafi alltaf 
verið þáttur í tengslum Evrópubúa við Afríkubúa eins og fræðimenn gera 
stundum ráð fyrir (Kristín Loftsdóttir, 2007). Hugmyndir um litarhátt og 
margbreytileika virðast hafa verið mun fjölþættari en svo að þær megi 
einfalda á þennan hátt. Í handriti frá um 1500 (AM 435 12mo) má til dæmis 
sjá ólíka húðliti tengda lífshlaupi manneskunnar (sjá umfjöllun í Kristín 
Loftsdóttir, 2006).  

Á síðari hluta nítjándu aldar verður hugmyndin um aðskylda kynþætti 
hluti af almennri viðurkenndri þekkingu um umheiminn studd af nýlegum 
vísindalegum uppgötvunum og trú á mikilvægi vísindalegra framfara. Eins og 
George Stocking hefur bent á í úttekt sinni á sögu mannfræðinnar var 
hugmyndin um yfirburði hvítra karlmanna vissulega ekki uppgötvun 

                                                 
2  Shanklin (1995) bendir á að í upphaflegri flokkkun Linnaeus útgefinni 1735 var eingöngu 

talað um Homo Sapiens, hinn viti borna mann. Í næstu útgáfu árið 1738 mátti hins vegar sjá 
þessa undirflokkun á manneskjunni (bls. 73).  
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þróunarhyggjusinna um miðja 19. öld, en tenging hugmynda um líffræði og 
menningu veitti slíkum kenningum aukið vægi (Stocking, 1968). Fræðimenn 
voru almennt ekki fyllilega sammála um nákvæm útfærsluatriði eins og fjölda 
kynþátta og undirhópa en nákvæm flokkun og innbyrðis tengsl kynþátta var 
talin útfærsluatriði sem frekari rannsóknir mundu leiða í ljós. Pickering 
bendir á að í upphafi 20. aldar hafði í raun vaxið úr grasi kynslóð fólks sem 
taldi þá grundvallarhugmynd kynþáttahyggju, að fólk væri hægt að flokka út 
frá kynþætti, eðlilega leið til að hugsa um fjölbreytileika (Pickering, 2001). 
Eftir seinni heimstyrjöld, þegar kynþáttahyggja varð mikilvægur drifkraftur 
þjóðhreinsunar, kom ákveðið bakslag í kynþáttahyggju og í dag má finna 
ályktanir og samþykktir sem varða bann við mismunum á kynþáttum bæði 
hér á landi og erlendis. Í Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, sbr. 
Stjskl. 97/1995, kemur fram í 65. grein að allir skulu jafnir fyrir lögum og 
njóta mannrétinda án tillits til „kynþáttar.“ (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 
nr. 33/1944). Hið kaldhæðinslega við slíkar ályktanir er að þær ganga oft út 
frá kynþætti sem líffræðilegri staðreynd. Benjamin Isaac bendir til að mynda á 
að í ályktun UNESCO hvað varðar kynþátt (Statement on race) sé í reynd 
gengið út frá að kynþættir séu til í raun og veru (Isaac 2004). Líta má á 
hugmyndina um kynþátt sem ákveðið skjalasafn (archival information) í 
merkingu Edward Said (1978) - þ.e. orðræðu sem markar útgangspunkt og 
gefur ákveðinn hugmyndafræðilegan grunn til þess að byggja á.  

Taka má fram tvo mikilvæga þætti varðandi kynþáttahugtakið. Í fyrsta lagi 
hefur kynþáttahugtakið sögulega séð falið í sér tengingu líffræðilegra og 
félagslegra þátta. Þetta er mikilvægt að árétta vegna þess að í samtímanum er 
hugtakið kynþáttur oftast almennt talið vísa til líffræðilegra þátta. Hið 
líffræðilega öðlist að sama skapi merkingu sem andstæða þess huglæga eða 
menningarlega. Kynþáttafordómar eru þannig almennt útskýrðir sem for-
dómar byggðir á líkamlegu atgervi. Þessi túlkun á orðinu kynþáttur er þó að 
mörgu leyti misvísandi vegna þess að líffræðilegir og huglægir þættir voru t.d. 
í lok 19. aldar taldir samofnir á sjálfsagðan hátt. Þetta endurspeglast til dæmis 
í frétt Þorsteins Gíslasonar í Skírni árið 1903 þar sem hann segir að það sé 
„vefengt nú að svertingjar geti tekið á móti fullkominni siðmenning almennt, 
eins og hvíti og guli flokkurinn. En sje svo, þá hlýtur sá flokkur að visna 
smátt og smátt uns hann hverfur úr sögunni“ (bls. 52-53). Michael Chaouli 
(2006) telur jafnvel að hugmyndir um kynþætti séu ávallt samofnar 
fagurfræðilegri nálgun til heimsins en orð hans endurspegla hvernig lýsingar á 
ólíkum kynþáttum hafa verið samtvinnaðar gildnishlöðnu mati á eiginleikum 
og líkamslagi.  
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Í öðru lagi er mikilvægt að hafa í huga að kynþáttahyggja er samofin 
öðrum fordómum. Kynþáttahyggja hefur til dæmis haft mjög kynjaðar 
birtingarmyndir (Kristín Loftsdóttir, 2005). Laura Ann Stoler (1995) hefur 
bent á að stétt og kynþáttur séu oft talinn vísa til tveggja aðskyldra fyrirbæra, 
en að hennar mati getur slíkt verið mjög villandi sérstaklega þegar við 
skoðum eldri útgáfur af kynþáttarhugtakinu. Thomas J. Eriksen (1993) 
bendir jafnframt á að afmörkun hugmynda um kynþátt og þjóðernishóp sé 
oft óskýr í raunveruleikanum, þar sem þjóðernishópar líti oft á sig sem 
aðskilinn kynþátt. Sem dæmi má taka svarta Bandaríkjamenn þar sem þeir 
eru afmarkaðir innan Bandaríkjanna sem einhverskonar blanda af þjóðernis-
hóp og kynþætti (Eriksen 1993). Þessu tengt má benda á að í lok 19. aldar og 
byrjun þeirrar 20. voru einnig hugmyndir um hverjir tilheyrðu hvíta 
kynþættinum flæðandi og voru þjóðernishópar eins og Írar fórnarlömb 
fordóma og ýktra staðalmynda sem voru í sjálfu sér líkir kynþáttafordómum í 
garð annarra hópa (Pickering, 2001). Hvítleiki (whiteness) var þannig 
óstöðugur flokkur sem ólíkir þjóðernishópar þurftu að staðsetja sig innan 
(Jacobson, 1998). Kynþáttafordómar hafa einnig tekið á sig margræðari 
myndir og ný form í breyttum samtíma, þá sérstaklega hvað varðar notkun á 
hugtakinu menning á svipaðan hátt og á kynþætti áður (Harrison, 1998, 
2002).  

Nátengt hugtakinu kynþáttahyggja er hugtakið fordómar, sem er 
augljóslega nokkuð víðara og nær yfir mismunun hvað varðar aðra þætti. 
Hugtakið fordómar (prejudice) er yfirleitt þýtt sem að dæma hlutina fyrirfram 
eins og sjá má í orðabók: „andúð, óbeit sem ekki styðst við reynslu, rök eða 
þekkingu, hleypidómur.“ (Mörður Árnason, 2002). Í mínum huga er þetta 
ekki gagnlegur skilningur á hugtakinu vegna þess að hann felur í sér að það 
sé inhverskonar gjá á milli þeirra sem hafa réttar og rangar upplýsingar. Eins 
og sést hefur í dagblaðaumræðu hér á landi hvað varðar hjónabönd samkyn-
hneigðra eða fordóma varðandi Íslam. Það sem mér finnst vera lykill í þessu 
hugtaki er að það felur í sér nauðhyggjuna sem einkennir kynþáttahyggju. 
Einstaklingurinn er dæmdur eða metinn sem hluti af þessum félagslega hóp. 
Honum á að neita um réttindi sem dökkur á hörund, samkynhneigður, 
Múslimi eða sem konu vegna þess að hann eða hún er flokkaður sem hluti af 
þessum ákveðna hóp.  

Kynþáttahyggja og mannfræðin 
Saga mannfræðinnar er samofin sögu kynþáttahyggju, enda var kynþáttur 
grundvallarhugtak í fræðimennsku á seinni hluta 19. aldar og byrjun þeirrar 
20., þ.e. á mótunarárum mannfræðinnar. Sir Edward B. Tylor, sem m.a. 
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kynnti hugtakið menning sem eitt af megin viðfangsefni mannfræðinnar, 
gengur út frá kynþætti sem líffræðilegri staðreynd í verki sínu „Mannfræði“ 
árið 1881, en taldi jafnframt að mannkynið væri eitt (1881/1960) Bandaríski 
mannfræðingurinn Franz Boas undirstrikaði í verkum sínum að engin tengsl 
væru á milli kynþáttar, menningar og tungumáls (1911/1963 ) og barðist 
ötulega gegn kynþáttahyggju og fordómum gagnvart bandarískum 
innflytjendum. Eugenia Shanklin (1995) bendir á að eftir 1970 var farið að 
líta svo á að kynþáttahugtakið væri ekki gagnlegt vísindalega og í kringum 
1975 hafði umfjöllun um kynþætti horfið úr flestum námsbókum í 
mannfræði. Shanklin áréttar að þessi þögn hafi að ákveðnu leyti stuðlað að 
óvissu hvað varðar kynþáttahugtakið í hugum almennings (1995:15). 
Aðgreining Boasar á menningu og kynþætti var vissulega mikilvæg á sínum 
tíma, en eins og Shanklin undirstrikar leiddi hún til þess að kynþáttahyggja, 
sem félagslegt fyrirbæri, færðist út fyrir verksvið mannfræðinnar (Shanklin, 
1998). Í gagnrýni sinni á arfleifð Boasar bendir Kamala Visweswaran (1998) 
jafnframt á að í nálgun hans og nemenda hans hafi hugtökin menning og 
kynþáttur dregið merkingu sína hvort frá öðru sem andstæður. Menning varð 
það sem kynþáttur var ekki og því hluti af verksviði mannfræðinnar og 
kynþáttur að sama skapi andhverfa menningar og utan við verksvið hennar. 
Telja má að þessi skilgreining á kynþætti sem eitthvað utan við verksvið 
mannfræðinnar hafi einnig stuðlað að minni áhuga bandarískra mann-
fræðinga á málefninu. Á síðastliðnum árum hefur kynþáttahyggja þó verið 
töluvert mikið til umræðu eins og sjá má meðal annars á því að árið 1998 
birti The American Anthropologist, lykiltímarit bandaríska mannfræðifélagsins, 
þemahefti um kynþáttafordóma og kynþáttahyggju. Á svipuðum tíma kom 
Bandaríska mannfræðifélagið með ályktun um mikilvægi þess að styrkja og 
örva rannsóknir á kynþáttahugtakinu og fordómum sem því tengjast 
(Harrison, 1998). 

Námsbækur og kynþáttafordómar 

Fræðimenn hafa lengi vel lagt áherslu á mátt námsbóka í að móta og ýkja 
staðalmyndir eða fordóma gagnvart öðrum hópum. Áhugi á textagreiningu á 
námsbókum óx upp úr slíkum áhyggjum milli stríðsáranna en árið 1937 
skrifuðu 26 ríki undir svokallaða Declaration regarding the teaching of history 
(revision of school text books), sem snéri fyrst og fremst að fordómum í garð 
annarra þjóða (Pingel, 1999). Í seinni tíð hafa fræðimenn lagt áherslu á að 
félagsmótun sem á sér stað innan skólakerfisins er flókið fyrirbæri og ekki 
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rétt að gera ráð fyrir að nemendur séu óvirk móttökutæki eins og fræðimenn 
virtust lengi vel gera ráð fyrir (Olsen, 1997; Yon, 2003). Sú gagnrýni 
endurspeglar gagnrýni hug- og félagsvísinda á síðustu árum á einsleita sýn á 
áhrif texta á óvirk viðföng (Abu-Lughod, 1999; Larkin, 2002).  

Engu að síður er augljóslega mikilvægt að huga að því hvaða efni er í 
námsbókum. Innan ramma hugmynda um fjölmenningu hafa slíkar 
hugmyndir orðið mjög mikilvægar, eins og sjá má á átökum sem einkennt 
hafa mörg vestræn samfélög hvað varðar aðalnámskrá og kennsluefni (Apple, 
1990; Guðný Guðbjörnsdóttir, 2003). Með notkun hugtaksins fjölmenning er 
reynt að endurspegla á jákvæðan hátt þá auknu fjölbreytni sem einkennir 
þjóðríkin og undirstrika að þau samanstanda af hópum sem koma frá ólíku 
menningarlegu umhverfi. Eins og Unnur Dís Skaptadóttir kemur inn á felur 
hugtakið í sér ákveðna viðurkenningu á þessum fjölbreytileika (2003). Innan 
skólakerfisins hlýtur slík viðurkenning að vera sérlega mikilvæg og bendir 
Hanna Ragnarsdóttir á hvað varðar þekkingarmiðlun að mikilvægt sé að 
„fjölbreytileiki mannlífsins sé sýnilegur á hinum ýmsu sviðum námsins, en 
námið miðist ekki eingöngu við tiltekinn hóp í samfélaginu“ (2007, bls. 110). 
Hugtakið fjölmenning hefur verið gagnrýnt töluvert af mannfræðingum fyrir 
staðlaða áherslu á menningu (Thompson, 2003; Wieviorka, 1998), en burt 
séð frá vanköntum hugtaksins hlýtur kjarni þess að hafa ákveðið gildi, þ.e. að 
það er mikilvægt að hugsa um hvað við erum að segja, við hverja við erum 
að tala og í hvaða samhengi.  

Af hverju „má“ ekki tala um dökkan litarhátt þeirra sem búa í 
Afríku? 

Í eldri námsbókum má sjá sterka áhersla á litarhátt í tengslum við Afríku, þá 
sérstaklega í landafræðibókum, en hana má þó einnig sjá í nýlegum bókum. Í 
sögubók frá árinu 1995 má til dæmis sjá tíða tilvísun í dökkan litarhátt 
meirihluta íbúa álfunar, eins og blámenn, svartir menn, myrkasta Afríka, sem 
hafa enga tengingu við umfjöllunina sem slíka (til dæmis Häger, 1985/1995)). 
Slík tilvísun undirstrikar fyrir lesendur að litarháttur skiptir máli og gerir 
litarhátt að eðlilegri og gagnlegri flokkunarleið.  

Vísun í dökkan húðlit náttúrugerir einnig svartan og hvítan lit á þann hátt 
að það mætti halda að fólk kæmi í mjög takmörkuðu litaúrvali en ekki fjöl-
breytilegu litrófi brúnna, bleikra og rauðra lita. Í raun og veru vísar hugtakið 
„svartur“ í litarhátt hlutfallslegra fárra einstaklinga og endurspeglar því 
litarhátt fólks í álfunni ekki mjög vel. Það í sjálfu sér sýnir hvernig litirnir 
hvítur og svartur eru ekki náttúruleg flokkun á fjölbreytni litarrafts heldur 
sögulega mótuð leið til að skilja fjölbreytni og flokka hana. Meðal fólks 
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annarsstaðar í heiminum getur litaraft verið skilið á mjög ólíkan hátt. Meðal 
WoDaaBe fólksins þar sem ég hef unnið að rannsóknum hafa einstaklingar 
til dæmis verið flokkaðir í bodejo (svarta), bamalejo (dökk rauða) og balejo 
(rauða). Evrópubúar með ljóst litaraft eru innan þess kerfis flokkaðir ásamt 
fólki sem í Evrópu væri flokkað sem svart (Dupire, 1962). Nú á tímum hefur 
flokkurinn anasara bæst í hópinn sem vísar að einhverju leyti til litarhópsins 
„hvítur“ en í sumum tilfellum virðist hann þó vísa einnig til Bandaríkjamanna 
með dökkan húðlit.  

Einnig verður að hafa í huga að það hefur sögulega séð verið tilhneiging 
til að taka ávallt fram ef fólk er dökkt á hörund en minnast ekki á litarhátt 
þegar fólk er ljóst á hörund. Nirmal Puwar (2004) hefur bent á að vald hvítra 
karlmanna felist einmitt í því að þeir þurfa hvorki litarhátt né kyn til að 
skilgreina sig út frá. Í umfjöllun um Evrópubúa er þannig venjulega ekki 
tekið fram að þeir séu flestir hvítir eða að hvíti evrópubúin sé að gera hitt og 
þetta. Þannig verður dökkur litarháttur frávikið sem ávalt þarf að minnast á 
sérstaklega.  

Málið snýst því ekki um að það megi ekki tala um litarhátt heldur mun 
fremur að við veltum vöngum yfir á hvern hátt við tölum um litarhátt og í 
hvaða samhengi, til að forðast að falla í hjólför kynþáttahyggju fortíðarinnar 
þar sem litarháttur var megin tákn Afríku. Að mörgu leyti má svara þessari 
spurningu með því að snúa henni á haus og spyrja: af hverju viljum við alltaf 
vera að tala um litarhátt fólks í Afríku? Og ef litarháttur skiptir svo miklu 
máli af hverju tökum við þá ekki fram hvítan litarhátt meirihluta Evrópubúa, 
eða beitum litarheitum á nákvæmari hátt svo sem dökkbrúnan, rauðbrúnan, 
svartbrúnan? Svarið við því síðarnefnda er auðvitað auðvelt: vegna þess að 
við höfum lært að skilja fjölbreytni út frá einfaldri flokkun í ljósan og dökkan 
lit. 

Hvar á að tala um kynþáttahyggju?  
En hvað þá með kynþáttahyggju? Á þá alls ekki að tala um hana í námsefni 
fyrst hún er ekki til? Í nýlegum og eldri íslenskum námsbókum má sjá 
umfjöllun um kynþáttahyggju og fordóma sem leggja áherslu á umburðar-
lyndi milli ólíkra kynþátta. Það sem oft má gagnrýna slíka texta fyrir er að 
þeir ganga einmitt út frá að mannkynið skiptist í ólíka kynþætti, en undir-
strika ekki kynþátt sem félagslega skapaðan. Engu að síður er mikilvægt að 
ræða um kynþáttahyggju og þá sérstaklega vegna þess að það veitir tækifæri 
til að fjalla um að hún byggir ekki á vísindalegum sannleika og að hún er 
mikilvæg til að skilja stöðu ólíkra hópa í sögunni og samtímanum. Það má 
nefna þrjá þætti sem gera það mikilvægt að tala um kynþætti. Í fyrsta lagi eru 
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kynþáttahyggja og kynþáttafordómar hluti af sögu evrópu og samskipta 
hennar við fólk upprunnið annarsstaðar í heiminum. Í öðru lagi hafa þessar 
sögulegu aðstæður, þar sem fólk hefur verið sett í einn hóp og komið fram 
við það á ákveðinn hátt, leitt til þess að litarháttur er mikilvægur hluti af 
sjálfsmynd ákveðinna hópa, eins og sjá má í Bandaríkjunum. Í þriðja lagi þá 
halda fordómar byggðir á kynþáttum áfram að vera hluti af samtímanum og 
með því tala ekki um kynþáttahyggju erum við að glata tækifærum til þess að 
staðsetja hana sögulega, útskýra hana og vekja upp gagnrýnar umræður um 
slíka flokkun og tengingu við fordóma og sjálfsmyndir. 

Umfjöllun um kynþáttahyggju er í flestum námsbókum í tengslum við 
umfjöllun um Afríku. Slíkt samband er að sumu leyti eðlilegt þar sem saga 
kynþáttamismunar hefur verið samofin sögu Afríku en hún dregur úr þeirri 
augljósu staðreynd að hún hefur líka verið hluti af sögu Evrópu. Saga 
þrælaverslunarinnar eins og bókmenntafræðingurinn Paul Gilroy (1998) 
bendir á, er oft meðhöndluð sem sérstök saga Afríku, aðskilin frá evrópskri 
sögu. Saga kynþáttahyggju er samofin þróun Evrópu og mótun fræðigreina 
eins og ég hef komið inn á hér fyrr. Með því að staðsetja umfjöllun um 
litarhátt og kynþátt sem hluta af námsefni um Afríku erum við að vissu leyti 
að segja að kynþáttahyggja komi eingöngu dökku fólki við og líta þannig 
framhjá að fólk ljóst á hörund hafði einnig kynþátt í hugmyndafræði kyn-
þáttahyggju sem tryggði því aðgang að auði og valdi. Með því að brjóta þessa 
rýmislegu tengingu Afríku og kynþáttahyggju skapast einnig tækifæri til að 
taka upp umræður um ný form kynþáttahyggju, eins og áherslu á menningu 
minnihlutahópa í Evrópsku samhengi.  

Að lokum 

Á síðast liðunum áratugum hefur fjöldi fólks af erlendum uppruna aukist 
mikið hér á landi. Samhliða er Ísland orðið þátttakandi í meira mæli en áður í 
hnattvæddum heimi sem felur í sér nýjar tengingar milli ólíkra heimshluta. Í 
slíku umhverfi er mikilvægt að fjalla á skýran hátt um kynþáttahyggju og 
litarhátt sem hafa verið og eru enn mikilvæg tæki félagslegrar flokkunar. Ég 
hef reynt að benda á hvað mér finnist mikilvægt í slíkri umfjöllun. Draga má 
umfjöllun mína saman í eftirfarandi tillögur:  
 

1) Kenna kynþáttahyggju sem félagslegt fyrirbæri ekki líffræðilegt. 
2) Taka dæmi um fleiri leiðir sem hafa verið til sögulega til að flokka 

fólk eftir litarhætti.  
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3) Tala um litarhátt í tengslum við fólk almennt ekki bara í tengslum við 
Afríku. 

4) Vekja til umhugsunar um hvítan litarhátt og tala um hvernig ákveðnir 
hópar innan Evrópu (sem í dag eru flokkaðir sem „hvítir“) voru 
einnig taldir hluti af óæðri kynþáttum. 

5) Benda á nauðhyggjuna sem hluti af kynþáttahyggju og hvernig flókin 
hegðun einstaklinga er útskýrð frá útlitslegum þáttum. 

6) Fjalla um hugtakið menning og hvort notkun þess sé svipuð 
hugtakinu kynþáttur áður fyrr. 

7) Benda á tengsl milli ólíkra heimshluta sögulega.  
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Poles in Iceland: Personal narratives and 
a literary representation 

Lucyna Aleksandrowicz-Pedich 

 
Just as Iceland’s dalesmen, the core, the flower, the life-blood, and the backbone 
of the nation, the healthy rural culture in person, had emigrated to America over 
a period of forty years, inane of expression as the Israelites in the desert, with 
platters under their arms and coverlets fragrant with puffin down, as if there 
were neither platters nor bedclothes in America – so, we are told, did the flower 
of Poland flit to America over a period of from fifty to a hundred years, and still 
do flit if they get the chance, not with their bedclothes only, but with the wheels 
from their beloved muck-carts as well, for fear that wheels should still be 
unknown there. (Laxness 1946/1997, p. 391).  
 

Was Halldor Laxness prophetic when, publishing Independent People in 1946, 
he put together Icelanders and Poles as the twentieth century followers of 
the Israelites fleeing for the Promised Land? At that time the Promised Land 
for both Icelanders and Poles was America. Half a century after the 
publication of Independent People, or, in terms of the timing of Laxness’s 
masterpiece, nearly a century later, it is Iceland itself which has become a 
Promised Land for Poles. One of many, since Poles, the young and the 
middle aged, seek a better life in many places all over the world. Do Polish 
emigrants to Iceland represent “the healthy rural culture”? Are they, 
metaphorically speaking, the people to fear that “wheels should still be 
unknown there”? Both questions would, to some extent, yield a positive 
answer, though the times and details of migration have changed; however, 
many Polish emigrants to Iceland come from the poor rural areas of eastern 
and north-eastern Poland, and many of them have little education, a limited 
understanding of the world and they mistrust strangers.  
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Research aim and method 

The aim of this paper is to throw light on the Polish perception of Iceland. 
The research is based on informal contacts with Poles living in Iceland and 
on the textual analysis of a book of fiction The House of Rose. Krýsuvík written 
by a Polish emigrant to Iceland, Hubert Klimko-Dobrzaniecki.  

The conversations with Poles who have experienced living in Iceland 
were conducted both in Iceland (on three occasions of my visits in 2005-6 to 
Reykjavík and Akureyri) and in Poland, in Bialystok and the vicinity. The 
informants were chosen on the basis of the ease of access. Altogether about 
20 people were asked, in an informal way, to give their opinions of living in 
Iceland. It must be added at this point that requests for formal interviews 
were rejected. Poles with the Icelandic experience gladly talked about it, but 
none of those asked agreed to formal interviews. I assume this unwillingness 
results from low level of trust towards representatives of official institutions, 
even claiming that the interviews would only be carried out for research 
purposes.  

The analysis of Polish experiences in Iceland, as expressed through 
personal communications and the literary representation in the novellas of 
Hubert Klimko-Dobrzaniecki, is preceded by a short account of the long 
lasting tradition of Polish emigration to various, often distant parts of the 
world, resulting from Poland’s history and its specific geographical location 
in the heart of Europe, locked between political superpowers. This enforced 
tradition of emigrating has doubtless contributed to the relative ease with 
which Poles leave their own country and adjust to living in a completely 
different environment. 

A short overview of Polish history of emigration 

Emigration has been a component of Polish history since the end of the 
eighteenth century, when Poland lost its statehood to the powers of Russia, 
Prussia and Austria. The first wave of emigration in the nineteenth century 
represented the upper strata of Polish nation – aristocrats, artists, the higher 
rank military. Their main destination was Paris and western Europe in 
general. The second half of the nineteenth century saw the beginning of 
large, mostly economically motivated migration of Poles to the United States, 
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as well as other destinations, particularly Germany, but also distant Brazil. 
Throughout the period of the Partition of Poland (1795-1919) many Poles 
became involuntary emigrants as political exiles to the farthest eastern ends 
of the Russian Empire. Even after the gaining of independence of Poland in 
1919 the economic migration, started in the nineteenth century, continued, 
to America as well as to western European countries, especially Germany, 
Belgium and France.  

The Second World War and the ensuing communist regime in Poland 
only increased the situation in which Polish migrants could be found on all 
continents. The War contributed to the creation of large political centers of 
Polish emigration in the United Kingdom and France. The communist 
regime put an end to official emigration, with the exception of the year 1968 
when Polish Jews were not only encouraged, but often forced to emigrate. 
Illegal emigration, however, continued all the time, using traditional 
destinations where the already existing communities of Poles assisted the 
new arrivals in finding jobs and places of living. The economic differences 
between Poland and capitalist countries meant that fortunes could be 
amassed after several years of hard work and saving, especially in North 
America.  

An entirely new chapter of emigration began with the Poland’s accession 
to the European Union in 2004. Since then, the record numbers of Poles, 
especially young, often well educated, have started new lives abroad, 
especially in Ireland and the United Kingdom, becoming the largest minority 
in the former. There are numbers of Polish emigrants in many other 
European countries, also in Iceland. 

Analyzing Polish emigration patterns Davies (2001) observes that the 
standard division between political and economic emigration, though being a 
useful starting point, does not provide any complete or clear-cut explanation 
of the subject, as “all political exiles are affected by the material circum-
stances of their departure, just as every economic migrant adds to the 
political and cultural consequences of mass movement of people” (p. 223). 
In case of Polish emigration to Iceland the process, which started before 
1990 would sometimes have its origin in political discontent, but in general it 
seems that from the very beginning of Polish migration to this northern-
most country in Europe the economic factor has been predominant.  
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Polish emigration to Iceland 

In the categories of push and pull factors of traditional Polish emigration, 
the push factors relate to the geographic areas from which many Polish 
migrants to Iceland originate – the most economically underdeveloped 
eastern and north-eastern parts of Poland, with low income levels and a high 
unemployment rate. The two main traditional pull factors are in operation as 
well – Iceland offers high earnings while the developing community of 
compatriots facilitates adaptation. Polish migration to Iceland largely 
resembles that to the USA started in the second half of the nineteenth 
century: “Travel tickets, job contracts, or just letters of encouragement sent 
from the USA to Poland, set up the frequent occurrence of ‘chain migration’, 
whereby successive members of a Polish family or village would pull their 
friends and relatives after them.” (Davies 2001, p. 224). Replacing the USA 
with Iceland in the sentence quoted would give a pretty accurate description 
of migration from villages in eastern Poland: Pogorzałki, Złotoria, Stare 
Juchy, to mention just a few examples. The size of Polish migration to 
Iceland is impressive in comparison to the entire Icelandic population: 
according to Statistics Iceland (2007) the data concerning Icelandic population 
by country of birth indicates 6.572 born in Poland (updated for 09.03.2007), 
which is more than the numbers for all Nordic countries, indicating 6.195. 
Adding all the Polish temporary workers, the number of Poles in Iceland is 
definitely higher.  

Poles in Iceland represent three general categories. One group is those 
who have little education and would often have been unemployed in Poland; 
they come to Iceland for purely economic reasons and find jobs in industry, 
e.g. fish processing, or as cleaners. They speak little or no English or 
Icelandic, tend to live in Polish communities and are usually sheltered from 
the Icelandic environment by mixing almost exclusively with their 
compatriots. Learning Icelandic is often offered by the Icelandic authorities 
(e.g. in Hvolsvollur in 2007), but for this category of immigrants it may turn 
out to be too much of a challenge, or simply not seen as worthwhile, as the 
stay in Iceland is seen as temporary.  

Then there is a group of better educated Polish emigrants, often college 
graduates, who can speak English and also tend to learn some Icelandic. 
They mostly work in hotels and in restaurants. Such would be the story of 
Anna, a graduate of pedagogy who came to Iceland with her boy-friend on a 
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tourist expedition. She had studied and worked abroad before. Iceland was 
to be a backpack experience, just to see the country’s fantastic nature. When 
by the end of August the weather became totally miserable, the couple left 
the mountains for the nearest town and, largely on the spur of the moment, 
decided to look for a job, and found it easily – Anna became a member of 
the housekeeping staff in a hotel. The couple stayed for a year in Iceland, by 
the end not being sure what they were going to do next – stay another year 
in Iceland or try another country.  

Another story would be that of Andy, a professional waiter who came to 
Iceland to stay with his mother who had been working in fish processing 
industry. Andy worked hard on his English and found a job as a waiter. 
Having learnt the Icelandic specificity of the profession he was systematically 
promoted, eventually becoming a manager for a summer hotel restaurant. He 
often visits Poland where he is building a house in his native village. He has 
been thinking of becoming a waiter in Saudi Arabia, but Iceland lures him 
with a good salary and decent working conditions. While living in Iceland 
Andy with his friends travel frequently and take advantage of the attractions 
that Icelandic nature offers.  

Then there is the third category of Polish migrants, the professionals, 
such as musicians, who come to Iceland to work in their own professions. 
As a rule they know English and often learn Icelandic. They tend to stay for 
many years and sink into Icelandic society. For some of them, though, 
working in Iceland means lack of progress in professional careers and this 
brings frustration, often directed at Icelandic society at large. The lack of 
progress in careers may result from living in small places where there are 
limited opportunities, and from language problems in using Icelandic at 
advanced level, while close-knit Icelandic society has its own rules for 
making a career which place foreigners at a disadvantage. This may 
contribute to a highly ethnocentric attitude of some Poles living in Iceland, 
although it is probably from this group that Polish-born Icelandic citizens 
are most likely to originate.  

Contacts with Poles living in Iceland reveal a pattern of benefits, 
frustrations and other significant factors. Poles in Iceland whom I 
approached seem to be satisfied with living in this country for several 
reasons: most of all high earnings, but also good working conditions, relaxed 
atmosphere at work, egalitarian attitude of Icelandic co-workers, legal 
employment, relatively simple social and tax system, common use of English, 
friendliness of Icelanders. The main factors causing frustration are the 
climate, especially long daylight in the summer and short winter days, the 
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physical distance from the rest of the world making traveling difficult, and 
high expenses of daily living.  

Climate and nature are the most striking features of Iceland for Poles. 
The Icelandic nature is perceived as fantastic and unusual, but many find it 
difficult to get used to the absence of trees and the presence of rocks 
everywhere. The winds and cold weather may also be disturbing, though 
Poland’s own climate prepares one for the cold and the greyness. Icelandic 
cuisine can be also a source of mixed emotions. Finally, those who aspire to 
careers in Iceland may become frustrated as they hit the glass ceiling of 
promotion.  

The House of Rose. Krýsuvík : Polish-Icelandic prose 

In most cases Polish emigrants to Iceland remain anonymous hard-working 
people, unlikely to express their experiences. A notable exception to the rule 
is Hubert Klimko-Dobrzaniecki, who wrote a book of prose originating 
from his life in Iceland. Born in 1967, he studied theology, philosophy and 
Icelandic language, but also worked at various jobs. He had published two 
volumes of poems in Icelandic and a collection of short stories in Polish. 
According to a biographical note on the cover of the book, Reykjavik is the 
writer’s place of residence. Klimko-Dobrzaniecki’s prose constitutes an 
example of Polish-Icelandic literature, by a Polish-Icelandic person, while the 
narrator of The House of Rose was given significant parts of the writer’s 
biography (Nowacki, 2006). 

The book The House of Rose. Krýsuvík was published in 2006 by an 
ambitious publishing house “Czarne” Wołowiec. It was well received in 
Poland, the best proof being its nomination in 2007 for the most prestigious 
Polish literary award Nike, alongside books by such well known figures of 
the Polish literary world as Maria Janion, Jerzy Pilch, Ewa Lipska, Maciej 
Świetlicki and Sławomir Rożek (Radziwon, 2007a). 

The book contains two short novellas connected by the person of Rose, 
an old woman in The House of Rose, who in Krýsuvík is introduced as a child. 
The book has an unusual, post-modern layout: the front cover for one 
novella is simultaneously the back cover for the other, thus suggesting both 
continuity and discontinuity. The setting of both novellas is highly 
representative of Iceland. In Krýsuvík it is an isolated farm, like the reality of 
Icelandic experience immortalized in Laxness’s Independent People, while The 
House of Rose takes place in an old people’s home, an institution representing 
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the affluent societies of the West, as well as a frequent experience of 
emigrants who find employment in such institutions.  

Both stories demonstrate the cruelty of Nature: one of the Icelandic 
climate and its natural environment, which destroys any chances of 
happiness, the other of the declining, aging bodies which fail their owners 
and put them at the mercy of their carers. The Krýsuvík story focuses on the 
necessity to build a proper house, thus resembling the failed endeavor of 
Bjartur of Summerhouses. Though much shorter than Laxness’s novel – 
Krýsuvík has only 61 pages – it has similar features of an epic as it refers to 
the history of a couple of generations of a family and focuses on the 
protagonist who has pseudo-heroic features: the physical strength, 
demonstrated when he carries heavy stones (again resembling Bjartur of 
Summerhouses), and the desire to bring a change to the environment. Critic 
Dariusz Nowacki (2006) compares Krýsuvík to an old, Scandinavian saga. It 
sounds also like a ballad in its tone of a continuing, simple language 
narration. The story begins like a fairy-tale, with the location for the house to 
be built near a beautiful little church, lovely views and several hot springs. 
The fairy tale quality is stressed in scenes such as the marriage ceremony, in 
which Karen (the wife of Tomas, the protagonist) looks “like a real queen” 
(Klimko-Dobrzaniecki 2006, p. 39). The closeness to the little church would 
provide a good relationship to God and assure his care, while hot springs 
would provide comforts and then also prosperity by allowing the 
construction of a greenhouse. But both God and Nature cruelly fail Tomas. 

The reader is mis/lead into believing the fairy tale quality of the story by 
the appearance of Karen, as pretty as a picture, and the perfect love affair , 
though the deaths of the animals at the beginning of the story suggest 
something evil is about to take place. As becomes an Icelandic story, the 
lovers have their first close encounter in the warmth of the hot spring.  

There is no doubt that the Polish writer has an excellent understanding of 
an Icelandic farmer’s experience. All the right elements are there: fish, birds, 
stones, pancakes, brennivín, the unstable weather, building a house, 
proximity to church, trading the fish, “all is in place, God, us and the dry 
fish” (Klimko-Dobrzaniecki 2006, p. 27). There is also the fascination with 
the beauty of nature, which is to play such a cruel trick on Tomas and his 
family.  

A Polish reviewer of the book (Radziwon, 2007b) sees Krýsuvík as a fable 
of cruel fate, reminiscent of the biblical story of Job. There is universality in 
the tale, but its disturbingly Icelandic aspect seems to lie in the emphasis on 
nature bringing cruel blows upon the family of Tomas and Karen. Their 
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daughter Rosa is born blind and it is an inborn quality for which no man-
made remedy can be provided. The second daughter, Karitas, dies the most 
tragic death imaginable – she is boiled in the unprotected hot water pool, just 
recently created by an earthquake. Tomas’s hope that the hot water would 
bring prosperity as he could develop the profitable greenhouse business is 
turned into the ashes of despair. His wife dies of grief – her heart ceases to 
beat, Tomas himself commits suicide.  

The cruelty of the death of almost the entire family – only blind Rose 
survives the holocaust – is relieved by the contemporary story in The House of 
Rose, taking place in the old people’s home, in which Rose is its most 
fortunate inmate. This story is narrated by a Pole residing in Iceland. The 
reality of the old people’s home is juxtaposed with memories of the 
narrator’s experiences and memories of Poland. It opens with a description 
of a lonely death in an institution, when a dying elderly person, instead of 
holding in his hands a traditional candle, once assisting death in a real home, 
clings on to a button, though nobody would respond to it. The author makes 
no claim, though, that the Polish elderly nowadays die a traditional peaceful 
death at home. 

The narrator of The House of Rose is attached to Iceland. He desires to 
build a house, because “that’s how one lives here” (Klimko-Dobrzaniecki 
2006, p. 9); the book, both literally and symbolically, is about building a 
home (Nowacki, 2006). Having to spend so much time indoors, Icelanders 
naturally attach great importance to houses. The desire to build a house is 
also what connects the immigrant-narrator of Klimko-Dobrzaniecki’s novella 
with Bjartur of Summerhouses and with Tomas of Krýsuvík , but it is what 
disconnects him from many of his compatriots-immigrants as their houses 
are to be built at home, in Poland. One of the minor characters in the 
novella is a Polish cleaner Bogusia, with a highly hostile attitude to Iceland, 
perhaps stemming from the fear “the wheels should still be unknown there” 
(Laxness, 1946/1997, p. 391), in her case represented by a conviction that 
things are much better in Sweden, even though she claims that even Sweden 
would only serve the purpose of earning enough to spend six months in 
Poland each year.  

The uncontrollable, unfriendly nature in The House of Rose is primarily 
represented by the failing human physiology. Old bodies which can no 
longer control themselves are subjected to humiliating hygienic procedures. 
Between Rose’s childhood and her old age external nature – hot springs, 
waterfalls, even volcanoes - came under control, serving Icelanders to 
achieve high standards of living and achieving a long life span. The condition 
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of aged Icelanders described in the novella, however, shows the victory of 
nature, now represented by the helpless body which still needs to eat and 
defecate, and whose death is prevented by the achieved high standards of 
care. The old Icelanders, submitted to procedures of being fed and then 
forced to defecate, are surrounded by alien emigrant workers from all over 
the world. The patients and the top administration in the home are 
Icelanders, but most employees are foreigners. In the capital of Iceland, the 
home for the aged Icelanders is a place where almost everyone providing 
care has his immigrant baggage with him. Bjartur of Summerhouses’ 
compatriots, of the nation where the Icelandic language – represented by 
Bjartur’s poetry - is so essential, spend their last days hearing around them 
foreign languages.  

The descriptions of death are both tragic and grotesque, like that of the 
death of an old man called Eggert, possibly terrified by the accent of the 
German nurse. The narrator – with his own baggage of Polish history - 
suggests that perhaps Eggert is confused by memories of war films showing 
Jews dying in Auschwitz. The use of Auschwitz here is a projection of the 
Polish narrator’s perception of the world embedded in the historical 
experiences of his nation. The dying Eggert is only brought to peace by 
hearing Psalm 23, though it is read in Icelandic again with the non-native 
accent, of the Polish carer.  

The life in the home oscillates between death and sexuality. The tragic-
grotesque mood is changed with the introduction of Rose, who is a person 
of unusual charm, represented by the name and the smell of roses 
surrounding her (contrary to the dominating smell of urine in the home). 
Her blindness stands for several things. She cannot see, so she avoids the 
ugliness of the surroundings, but the blindness seems to provide her with an 
extra sight, the ability to see beyond and thus to understand better. Her 
being well-off, which assures her with comforts of the best floor in the 
nursing institution, is a result of blind fate – she won a large sum of money 
by choosing the right numbers for the lottery.  

Klimko-Dobrzaniecki’s book demonstrates fascination with the beauty of 
Icelandic nature. There are passages in the book where Icelandic countryside 
reminds the author of his native southern Poland. The little church in 
Krýsuvík – the one to play such a significant role in the Krýsuvík story – 
resembles the Wang chapel from Karpacz, an old Norwegian construction 
brought overseas from Norway and restored in the Polish mountains. Even 
though Poland and Iceland are such different countries, the suggestion of 
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resemblance is another possible explanation of the Polish immigrants’ 
feelings of comfort on this distant island.  

The flap of the cover of Klimko-Dobrzanicki’s book contains a quote 
from critic Dariusz Nowacki, claiming that the Icelandic “decorations” of 
the novellas are just a veneer of the story which is about Poles and belongs 
“to us”. It seems an interpretation difficult to agree with. Though the 
language of the book undoubtedly makes it part of Polish literature, the soul 
of the book is Icelandic. By focusing on the powers of nature, on fate, 
sexuality, illness and death the book speaks for humanity at large, but it is 
deeply rooted in the Polish immigrant’s experiences of Iceland.  
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Er hægt að finna lykt af list? 

Sveinn Eggertsson 

 
Enska hugtakið art hefur verið skilgreint á ýmsan hátt í mannfræði og þótt 
blæbrigðamunur kunni að vera á art og íslenska hugtakinu list þá vegur sá 
munur ekki þungt þegar hinar ólíku skilgreiningar á hugtakinu eru skoðaðar. 
Flestar taka þær á list sem sjónrænu fyrirbæri (sjá Morphy og Perkins, 2006) 
þótt einstaka undantekningar séu þar á (Firth, 1992). Í þessari grein ætla ég 
að leiða saman mannfræði lista og mannfræði skynjunar og velta því upp 
hvort mannfræðileg nálgun að list gæti haft gagn af því að taka mið af þeim 
niðurstöðum mannfræðinga, sem rannsakað hafa skynjun, að skynhættir 
fólks séu menningarlega sérstæðir og þá hvort list megi skilgreina, sem þess 
konar fyrirbæri í menningarlegu samfélagi, sem er framúrskarandi varðandi 
það að vekja skynhrif, hvort sem sjón, heyrn, snerting, bragð eða lykt komi 
þar við sögu.  

Skilgreiningar 

Fyrst ber að minnast á nokkrar helstu skilgreiningar mannfræðinga á hug-
takinu list. Þær skilgreiningar eru oft nokkuð ólíkar þeim skilgreiningum sem 
listfræðingar nota og skýra list útfrá vestrænni sögu (Danto, 2006) eða þeim 
félagslegu skýringum sem benda á að list sé að miklu leyti skilgreind af 
fulltrúum stofnana hins vestræna listaheims (Gell, 1999). Ástæðan er 
auðvitað sú að mannfræðingar fást við hugtakið list í þvermenningarlegu 
tilliti. Það eru jafnvel áhöld um það innan fræðigreinarinnar, sem utan, hvort 
rétt sé að heimfæra þetta hugtak upp á handverk menningarsamfélaga þar 
sem hugtakið list er ekki til og félagslegt samhengi þess að skapa þá hluti, 
sem sumir vilja nefna list, sé allt annað en í menningarsamfélögum þar sem 
rík hefð sé fyrir listrænni sköpun (sjá Danto, 2006 og Graburn, 2006).  

Hér er list skilgreind sem sér vestrænt fyrirbæri. Slík vestræn einokun 
hugtaksins hefur verið gagnrýnd fyrir þá eðlishyggju sem í henni er fólgin og 
er í ætt við þróunarhyggju 19. aldar þar sem meint frumstætt fólk var talið 
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ófært um að skapa list sambærilega við list Evrópumanna (Morphy og 
Perkins 2006, Gell, 1998) og vísað var til handverks þess sem frumstæðrar 
listar (Price, 2006). Fáir mannfræðingar mundu halda slíku fram í dag, en eftir 
stendur að finna skilgreiningu á hugtakinu list sem er þvermenningarlega 
nothæf og án vestrænnar slagsíðu. 

Raymond Firth, sem má telja frumherja í mannfræðilegum rannsóknum á 
list, segir list vera það að gefa reynslu merkingu og reglu. Henni fylgi 
tilfinning um réttmæti reglunnar, ekki endilega ánægjuleg upplifun né fögur 
en hún uppfyllir innri skilningi á gildum (1992). Slík gildi eru oft skilin sem 
menningarlega sérstæð og tengjast fagurskyni (aesthetics) tiltekins menningar-
sögulegs samfélags (Coote, 1992). Aðrir, líkt og Bateson, hafna slíku 
menningarlegu sérstæði og telja list fela í sér þess konar þokka (grace) sem er 
skynjanlegur fólki þvermenningarlega (2006). 

Hugmyndin um tengsl listar og þess konar skynjunar sem Firth talar um 
sem réttmæti, en aðrir sem fagurskyn, hefur verið nokkuð ráðandi í mann-
fræðilegum skrifum um list. Þar hefur verið lögð áhersla á tengsl fagurskyns, 
aesthetic, og siðferðis, ethic (Shelton, 1992). Enn aðrir hafa tengt hugtökin ethos 
(sem þýða mætti þjóðarandi og hafa tilfinningalegar skírskotanir (sjá Bateson, 
1958) og ethnic (þjóðerni) við siðferðishugtakið (Tyler 1986) og með því 
verða menningarsögulegar forsendur listar, sem tjáning sérstaks fagurskyns 
nokkuð ljósar (sjá Bourdieu, 1977).  

Gell (1992) hefur gagnrýnt þá umfjöllun og lagt til að hugmynd um 
fagurskyn verði aðgreind frá hugtakinu list. List verði að meta út frá þeim 
áhrifum sem hún hafi á áhorfandann, sem handbragð eða hugvit. Fagurfræði 
sé listum það sem guðfræði sé trúarbrögðum segir hann. Hún felur í sér 
ákveðin upphafin (jafnvel trúarleg) siðferðileg viðmið sem eru mann-
fræðingum til trafala í umfjöllun sinni um list. Að mati Gell á mannfræðileg 
umræða um list að vera félagsleg, fyrst og fremst, og skoða list og seið-
magnandi áhrif hennar í félagslegum samskiptum fólks. Til marks um þá 
afstöðu sína tekur hann dæmi af útskornum borðum á bátum Tróbríanskra 
viðskiptamanna, sem hafi verið svo listilega út skorin og fagurlega lituð að 
þeir sem til þeirra sáu koma að landi hafi fallið í stafi af hrifningu. Hand-
bragðið, tæknin, hreif og sú hrifning kom Tróbríöndum til góða í viðskiptum 
við hina hrifnæmu (1992). Ýmsa gagnrýni á hugmynd Gell má finna í bókinni 
Beyond aesthetics: art and the technologies of enchantment (Pinney og Thomas, 2001) 
og þá sérstaklega í grein Campbell (2001 þar sem hún gerir grein fyrir þeirri 
táknrænu merkingu sem er fólgin í útskurði tróbríönsku borðanna.  

Það er ljóst að þrátt fyrir viðleitni mannfræðinga til þess að skilgreina list 
þannig að hægt sé að meta handverk óvestrænna menningarsamfélaga á 
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svipuðum grundvelli og verk þeirra vestrænu þá er enn mikil vestræn slagsíða 
í þeirri skilgreiningu sem notuð er í mannfræði lista. Áhersla er nær eingöngu 
á sjónræna hluti og hugverk (Gell, 1998; Morphy og Perkins, 2006).  

Ólíkir skynhættir 

Mannfræðingar sem hafa beint athygli sinni að skynjun fólks hafa komist að 
þeirri niðurstöðu að fólk leggur ólíka áherslu á beitingu skynfæra. Það kemur 
meðal annars fram í máli. Þar sem vestrænir menn tala um heimsmynd tala 
Suya indjánar í Amazon um að upplifa samhljóm (Seeger, 1987). Líkt og 
margt fólk sem býr í þéttum regnskógi hlusta þeir eftir hrynjanda lífheimsins 
þar sem dýrin hafa hvert sína innkomu í kórverki lífríkisins. Hljóðumhverfi 
Suya, og annara regnskógabúa, er nokkuð annað en það sem, til dæmis, 
vestrænir borgarbúar búa við og hlustun þeirra verður eðlilega önnur. Ekki 
síst ef þeir telja sig greina raddir forvera í skógarhljóðunum (sjá Feld, 1982, 
Sveinn Eggertsson, 2003). Sjónrænt umhverfi fólks í afskekktum regnskógar-
byggðum er einnig nokkuð annað en það byggða umhverfi sem flestir vestur-
landabúar dvelja í dag. Hrein abstrakt form eru sumstaðar ekki til því þess 
konar manngerðir hlutir sem hafa slíka lögun eru ekki til staðar. Sumstaðar 
hefur fólk ekki nein abstrakt litaheiti. Það er ekki af því að fólkið sjái ekki liti 
heldur hefur sá eiginleiki hluta ekki skipt höfuðmáli í því hvernig fólkið 
þekkir umhverfi sitt (Sveinn Eggertsson, 2000). Sjónin er ekki allsstaðar það 
viðmið hugsunar og skilnings sem við á Vesturlöndum teljum hana vera.  

Mannfræðingar hafa komist að svipuðum niðurstöðum varðandi lyktar-
skyn, að vestræn viðhorf til lyktar séu menningarsögulega sérstæð (Howes 
1991, Classen, Howes og Synnot 1994, Corbin, 1982). Snerting, milli 
kynjanna eða í uppeldi barna, er einnig menningarlega ákvörðuð. Ólíkt því 
sem er á Íslandi er það víða tabú að karl og kona snertist á opinberum vett-
vangi. Manndómsvígslur í Melanesíu, þar sem áhersla er á að framkalla sem 
mestan sársauka hjá ungum drengjum í þeim tilgangi að undirbúa þá sem 
best fyrir lífsbaráttuna, þættu glæpsamlegar í Evrópu. Orðið smekkur, ‘bragð; 
persónulegt (fagurfræðilegt) mat’ (Ásgeir Blöndal Magnússon, 1989) er á 
mörgum tungumálum notað til að vísa í félagslegan (og menningarlegan 
mun), samanber taste á ensku eða goût á frönsku (Bourdieu, 1984). Sá munur 
felur í sér ólíka beitingu skynjunar, til dæmis hjá meðlimum ólíkra stétta 
(Corbin, 1990).  
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List og færni 

Samkvæmt orðsifjafræði eru fyrstu dæmi um notkun enska orðsins art í 
merkingunni færni í listsköpun (skill in creative arts) frá 1620, en með sérstakri 
skírskotun í færni í málara og höggmyndalist frá 1668. Hugsmíðin fine arts, í 
merkingunni hálist, sem höfðar til huga og ímyndunarafls, kemur fyrst fram 
1767 (Online etymology dictionary, 2001, sjá einnig Onions, Friedrichsen og 
Burchfield, 1966). Þessi breyting á notkun orðsins art er nokkuð samfasa 
breytingum sem urðu á stöðu myndlistarmanna, sérstaklega málara, með 
vexti borgarastéttar í norður Evrópu, fyrst í Hollandi (Jansen, 1977). 
Kaupendur myndlistar urðu víðtækari hópur en áður, viðfangsefnin urðu 
fjölbreyttari og möguleikar málarans til sköpunar meiri. Persóna málarans og 
sköpunargáfa verður jafnframt mikilvægari. Þessar breytingar á félagslegu 
samhengi myndlistar eru samfasa öðrum breytingum sem tengjast aukinni 
áherslu á sjónskyn. 

Fræðimenn sem hafa skoðað skynhætti Evrópumanna sögulega hafa 
fundið þróun í átt til aukinnar sjónrænnar áherslu í kjölfar Endurreisnar-
tímans og sett það í samhengi við þróun í vísindum á þeim tíma (Lindberg og 
Stenneck, 1972). Einnig hefur verið vísað til áhrifa þess sjónræna forms sem 
þekking fékk í kennslufræðum Pierre de la Ramée á 16. öld (Fabian, 1983).  

Tyler (1984) telur sjónræna áherslu í evrópskri hugsun og máli tengjast 
áherslu á hluti fremur en athafnir. Því fylgir áhersla á form fremur en ferli og 
sú hugmynd að ferli megi draga saman í sjónræna formgerðarmynd. Tyler 
segir þessa sjónrænu áherslu ekki algilda heldur eigi hún sér sögulegar 
forsendur meðal Indóevrópskra málnotenda og þar hafi lestrarkunnátta haft 
mikil áhrif. Áhersla á hið sjónræna umfram aðra skynhætti, áhersla á hlut og 
statískan strúktúr fremur en aðgerð og ferli, setur myndlist á stall í vestrænu 
menningarlífi. Sjónin er einnig álitin sú skynjun sem sé líkust huga – að sjá 
verður það að vita.  

Vitsmunir voru taldir karla (af efri stéttum) en konur voru taldar 
tilfinningaverur. Þessi afstaða endurspeglast í vestrænni myndgerð fram eftir 
öldum. Hún er sköpuð af körlum í þjónustu kirkju og yfirstétta þar sem 
karlar eru ráðandi. Það sem konur gera er sjaldan talið til lista og sú afstaða 
kemur síðar fram í mannfræðilegri umræðu um handverk.  

Það að listahugtakið sem við notum í daglegu tali á sér þessa sérstöku 
sögu þýðir auðvitað að beiting þess á afurðir og gerðir fólks í menningar-
samfélögum með alls ólíka sögu er bæði þjóðhverf og villandi. Það þýðir þó 
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ekki að óvestrænt fólk hafi ekki sköpunargáfu á við vestrænt fólk. En hún 
getur tekið á sig allt aðra mynd. Í mörgum samfélögum, líkt og kemur fram 
hjá Tyler ofan, er áhersla á hið hlutbundna mun minni en áhersla á atburð. Í 
þeim hópi eru menningarsamfélög þar sem manngerðir hlutir eru mun færri 
og fábreyttari en í vestrænum iðnaðarríkjum. Kvermin á Nýju Gíneu hafa 
frjósemis ritúal þar sem á táknrænan hátt er sýndur samruni sæðis og tíða-
blóðs (í líki taro rótarhnýðis og Pandanus ávaxtar) í móðurkviði (laufböggli 
sem hefur lögun móðurkviðar). Böggullinn er settur í jarðofn og þar 
umbreytist taróið og Pandanus ávöxturinn. Hvorutveggja er tekið úr 
bögglinum, taróið brotið í köku og blóðleitur safi Pandanusins er látinn hylja 
hana. Þá er salti, sem sagt er unnið úr barnslíkama, stráð yfir. Það má túlka 
þá athöfn sem svo að bein og hold hafi komið úr móðurkviði og myndað 
ígildi barns. Það er síðan etið og þeir sem neyta þess njóta góðs af í frjó-
semislegu tilliti.  

Þessi táknræna athöfn snertir þátttakendur á margvíslegan hátt. Firth 
(1992) hefur bent á að líklega hafi öll list framan af verið trúarleg en hann vill 
einnig snúa þessum tengslum við og bendir á að trúarbrögð séu list. Miðað 
við það er frjósemis-ritúal Kvermin list þar sem sjón, lykt og bragð koma 
saman í félagslegri athöfn sem á sér djúpar rætur í lífsskilningi fólksins. 
Neysla matarins felur í sér réttmæti og rímar við siðferðilegar hugmyndir. 
Þeir einir eta saman sem eiga sameiginlegra hagsmuna að gæta varðandi 
tímgun. 

Þessi athöfn Kvermin felur í sér fagurskyn sem er sögulega sérstætt og því 
illnemanlegt utanaðkomandi fólki. Það má sjá andstæðu slíks menningarlegs 
sérstæðis sviðsett í kvikmynd Gabriel Axels, Babettes gæstebud, sem gerð er 
eftir sögu Karen Blixen, þar sem púrítönsk meinlætisleg afstaða jóskra 
prótestanta umbreytist við neyslu ljúffengs matar hinnar frönsku Babette. Þar 
má líkja áhrifum matarins við þá seiðmögnun sem Gell (1992) telur að búi í 
verkum sem réttilega eigi að teljast list og sú seiðmögnun virkar hér 
þvermenningarlega. Það sem er líkt með þessum tveimur mataruppákomum 
er að í þeim kemur fram aðall matargerðar tveggja menningargeira: Kvermin 
og veitingiahúsakúltúrs Parísar. Matarboð Babette er, ef við skoðum það sem 
list, nokkur andstæða við hina vitrænu, sjónrænu, og kyrru vestrænu list. 
Maturinn er fagur, ilmar og bragðast vel og laðar fram söng og gagnkvæma 
snertingu hjá þeim sem borða hann.  

En er matargerð list? Hún er það ekki í íslenskri umræðu ef marka má 
skrifin í fylgiblaði Morgunblaðsins 17. febrúar 2007 þar sem greint er frá 
sjöttu Food and fun matreiðsluhátíðinni. Matargerð er þar fremur handverk, 
með meistarakokkum, eða íþrótt sem keppt er í. Þetta undirstrikar það að 
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kemískir skynhættir eru sjaldan tengdir list á Vesturlöndum. Þegar talað er 
um matargerðarlist, líkt og með listina í læknislist, er verið að tala um færni, 
samanber enska orðið skill, en það er jafnframt sú merking orðsins art á 
ensku, sem var ráðandi fram á 17. öld. Í íslensku var merking orðsins list 
lengi vel færni, kænska og kunnátta (Ásgeir Blöndal Magnússon, 1989). Það 
virðist ekki koma fram í merkingunni listsköpun fyrr en á 19. öld í ljóði 
Eggerts Ólafssonar, Kvæði Eggerts Ólafssonar: „góðr smekkr í list og kunnáttu 
saunglistarinnar“ (sjá Orðabók Háskólans, e.d.). 

Niðurlag 

Það sem hér hefur komið fram er að hugtakið list, í þeirri merkingu sem það 
er oftast notað í dag, á sér mjög sérstaka sögu í vestrænum samfélögum. Því 
fylgir mikil sérhæfing í sjónrænni, hlutbundinni og statískri framsetningu. Því 
fylgir einnig félagsleg aðgreining þar sem karlmenn efri stétta hafa verið 
ráðandi um það hvað beri að telja list. Þetta viðhorf er hluti af fornri 
orðræðu. Fáum dettur í hug að líta svo á í dag að konur geti ekki skapað list 
til jafns á við karlmenn eða að listamenn geti ekki komið úr hvaða stétt sem 
er. En slíkt jafnrétti á sér stað innan vestræns samhengis þar sem nokkur 
samstaða er um skilning á listahugtakinu - það er erfiðara að færa framandi 
gerendur inn í hinn vestræna listaheim, þó dæmi séu um slíkt (Myers, 1997).  

Ég tel ekkert sérstaklega unnið með því að reyna það. Það er mun nær 
lagi að víkka hina sögulega sérstæðu skilgreiningu á hugtakinu list þannig að 
það spanni mun fleiri gerendur en þá sem má meta útfrá vestrænum aka-
demískum forsendum. Hér má taka mið af því sem mannfræði skynjunar og 
skynhátta hefur kennt okkur, að það má upplifa tilveruna á margvíslegan 
hátt, ekki einungis með ólíkri áherslu í skynjun heldur einnig með áherslu á 
atburð og ferli fremur en hlut. Hér má einnig taka mið af því að til tiltölulega 
skamms tíma var hugtakið list (eða art) skírskotun í færni fremur en (list)gáfu. 
Ef þessi tvö atriði eru tekin saman er eðlilegt að leggja til að hugtakið list, í 
mannfræði, sé skilgreint sem afgerandi færni í ýmiss konar verkum sem eru 
stunduð í tilteknum menningarsamfélögum. Færni má meta út frá þeim 
áhrifum sem verkin hafa á þá sem upplifa þau (Gell, 1992) og út frá þeirri 
félagslegu stöðu sem hinir færu gerendur hafa.  

Það má líta á hina sjónrænu og hlutbundnu áherslu í vestrænni menningu 
sem firringu frá þeim ferlum náttúrunnar sem menn óttast (Corbin, 1990). 
Þar eru ferli umbreytingar, líkt og rotnun, líklega þau sem vega þyngst og 
þau, sem við á Vesturlöndum, helst reynum að fjarlægja eða fela með annarri 
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þóknanlegri lykt (Le Guérer, 1990). Howes (1986) nefnir þá viðleitni 
lyktarfælni. Sú fælni á sér sögulega skýringu í því að fyrir daga Pasteur var 
vond lykt talin ógn við líf og heilsu (Le Guérer, 1990, bls. 32-4). Flestum 
Vesturlandabúum þykir eðlilegt að fólk skuli forðast nálykt, en í öðrum 
samfélögum er slík lykt eðlilegur þáttur í verund fólks og til marks um að 
látin mannvera sé á tilteknu stigi umbreytingar úr heimi lifenda í heim 
framliðinna (Howes, 1986, bls. 32).  

Andstætt nálykt umberum við myndir af raunverulegum dauða fólks og 
slíkur sjónrænn vitnisburður um dauða er algengur í fjölmiðlum (sjá Sontag, 
2003). Þrátt fyrir áherslu á tengsl sjónar og þekkingar, sem er ráðandi 
samlíking í vestrænum tungumálum (Tyler, 1984), þá má leiða líkur að því að 
hinn sjónræni þekkingarmáti risti, hvað varðar upplifun dauða að minnsta 
kosti, mun grynnra en sú vitneskja sem lyktin lætur okkur í té. Kannski var 
það lengi vel hlutverk hinnar sjónrænu vestrænu listar, að leiða athygli okkar 
frá hinum jarðnesku staðreyndum endaloka lífsins og sýna okkur í staðinn 
eilífðina á himnum?  

Er hægt að finna lykt af list? Það er áhugavert að lesa um kaup breska 
safnsins Tate á verki eftir Manzoni - 30 grömm af saur listamannsins í 
loftþéttri málmdós. Verkið kostaði 22.300 bresk pund og saurinn var því þó 
nokkuð dýrari en ef um 24. karata gull hefði verið að ræða (Milner, 2002). 
Það sem er áhugavert er að hér er náttúruleg umbreyting listamannsins, eða 
þess sem frá honum kemur, stöðvuð, hulin sjónum og alls lyktarlaus. Hin 
sjónræna umgjörð felur hinn óþægilega veruleika. Myndverkið er táknrænt 
fyrir vestræna list almennt. Það er alls ekki táknrænt fyrir list annarra 
menningarheima og því er tímabært að taka ólíka skynhætti fólks til greina 
þegar fjallað er um list í mannfræðilegu samhengi, jafnvel þótt af henni sé 
lykt. 
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Eldri borgarar og stórfjölskyldan1 

Amalía Björnsdóttir 
Ingibjörg H. Harðardóttir 

 
Mikið hefur verið rætt að undanförnu um málefni eldri borgara. Þar hefur 
einkum verið fjallað um lélegan aðbúnað og aðstöðu þeirra sem eru sjúkir og 
hjálparvana. Einnig hefur athyglin beinst að þeim sem glíma við fátækt og 
öryggisleysi sem henni fylgir. Ekki skulu vandamál þessa hóps vanmetin en 
stundum virðist gleymast að í hópi eldri borgara eru margir sem taka virkan 
þátt í samfélaginu og leggja mikið af mörkum. Ástæða er til að veita þessum 
hópi sérstaka athygli og með frekari rannsóknum meðal aldraðra verði aukið 
við fræðilega þekkingu á öldrun sem síðan mætti nota til hagsbóta fyrir eldri 
borgara (Whitbourne, 2005).  

Ekki eru til íslenskar rannsóknir á framlagi eldri borgara til samfélagsins 
og var því ákveðið að ráðast í slíka rannsókn og hafa niðurstöður hennar 
birst í tveimur skýrslum (Amalía Björnsdóttir, Auður Torfadóttir og 
Ingibjörg Harðardóttir, 2007; Ingibjörg Harðardóttir, Auður Torfadóttir og 
Amalía Björnsdóttir, 2007). Ákveðið var að skoða framlagið annars vegar frá 
sjónarhóli eldri borgara sjálfra og hins vegar almennings og verður hluti 
niðurstaðna sem snýr að vinnuframlagi og fjárhagsaðstoð eldri borgara við 
fjölskyldur sínar kynntur í greininni.  

Aldur í árum er það viðmið sem löggjafinn setur og eru þeir skilgreindir 
aldraðir sem orðnir eru 67 ára (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999) en 
aldurinn einn og sér segir ekkert til um þarfir, óskir eða langanir einstaklinga. 
Samkvæmt mannfjöldaspám er reiknað með mikilli fjölgun fólks 65 ára og 
eldra á næstu áratugum, en árið 1950 voru um 7,5% Íslendinga 65 ára og 
eldri og gert er ráð fyrir að þeir verði rúmlega 12% landsmanna árið 2030 
(Ingi Rúnar Eðvarðsson, 1999). Búast má við að fjölbreytni innan hópsins 
verði mikil með tilliti til félagslegrar stöðu, heilsufars, efnahags og ólíkra 
þarfa fólksins. 

                                                 
1  Rannsóknin var unnin að beiðni Félags eldri borgara í Reykjavík. Sparisjóðirnir á Íslandi 

lögðu fram fé til verksins.  
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Rannsóknir meðal eldri borgara hafa einkum beinst að þeim stuðningi 
sem þeir þurfa á að halda en ekki hefur verið rannsakað að sama skapi hvaða 
stuðning þeir veita. Þannig má segja að veikleikar hópsins séu í brennidepli 
en ekki styrkleikar hans. Þessar rannsóknaráherslur endurspeglast í opinberri 
umræðu en í skýrslu stýrihóps um stefnumótun í málefnum aldraðra kemur 
fram að áherslur samfélagsins hafi fyrst og fremst verið að tryggja öldruðu 
fólki framfærslueyri gegnum almannatryggingakerfið, heilbrigðisþjónustu og 
stofnanavist þeim sem þurfa. Bent er á að breytinga sé þörf og virkja eigi 
þennan stóra hóp fólks því sjálfu og samfélaginu til gagns en tryggja jafn-
framt nauðsynleg úrræði þeim sem þurfa þeirra við (Heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðuneytið, 2003).  

Þar sem hópur aldraðra fer sístækkandi er mikilvægt að kanna hvaða ytri 
og innri þættir það eru sem hafa áhrif á lífsgæði á efri árum en þau eru ekki 
síður mikilsverð en lífslengd í huga margra. Í nútímanum lítum við flest á að 
heilbrigði einstaklings byggist bæði á líkamlegu og andlegu atgervi. Farsæl 
öldrun sé ekki einungis að búa við góða líkamlegu heilsu heldur einnig góða 
geðheilsu. Saga sálfræðilegra rannsókna á öldrun er stutt – fyrstu heimildir 
um slíkar rannsóknir eru frá því um miðja síðustu öld, eftir heimsstyrjöldina 
síðari, en þeim hefur fjölgað mjög á síðustu árum (Schroots, 1996). Í fyrstu 
kenningum sem settar voru fram var lögð áhersla á að eldra fólk dragi sig í 
hlé og félagsleg umgengni minnki (disengagement theories), kannski sambærilegt 
ástand við það sem við Íslendingar köllum að setjast í helgan stein. Þetta sé 
m.a. vegna þess að samfélagið úthluti ábyrgð og hlutverkum sem hafi áhrif á 
félagsleg samskipti. Hefðbundnum hlutverkum sem einstaklingurinn hefur 
sinnt fækkar og vægi þeirra minnkar. Þetta hefur áhrif á félagslega stöðu, 
félagslega umhverfið skreppur saman þar sem vinir deyja eða flytja í burtu, 
vinnufélagar eru ekki lengur til staðar og börnin eiga sínar fjölskyldur. Þetta 
verði til þess að eldra fólk aðlagi sig þessum breytingum með því að draga sig 
í hlé (Berger, 2005). 

Þessar kenningar voru þó umdeildar og fram komu nýjar kenningar, s.k. 
virknikenningar (activity theories), þar sem því var haldið fram að eldra fólk 
þyrfti og vildi finna ný viðfangsefni og nýja vini til að koma í stað þeirra sem 
hurfu. Robert Havighurst var einn þessara kenningasmiða en hann hélt því 
fram að til að viðhalda jákvæðri sjálfsmynd verði eldri einstaklingar að finna 
sér ný hlutverk í stað þeirra sem þeir missa vegna aldurs. Takist það ekki 
upplifi þeir að sér hafi mistekist og finni til vanlíðunar (Schroots, 1996).  

Margar rannsóknir styðja þetta og sýna fram á að því virkara sem eldra 
fólk er og því fleiri hlutverk sem það hefur, þeim mun meiri sé lífsfylling 
þeirra og það lifi lengur. Rannsóknir Adelmann (1994) eru dæmi um þetta en 
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hún rannsakaði virkni eldri borgara, fjölda hlutverka sem þeir sinntu (allt upp 
í átta hlutverk; launþegi, maki, foreldri, sjálfboðaliði, afi/amma, nemi) og 
lagði mat á andlega líðan þeirra með þar til gerðum prófum. Útgangspunktur 
hennar var að eldri borgurum sem væru í mörgum hlutverkum liði betur. Efri 
árin einkenndust af breyttum hlutverkum þar sem ný hlutverk bætast við hin 
fyrri og koma jafnvel í stað fyrri hlutverka. Niðurstöður voru þær að haldi 
einstaklingur áfram að sinna hlutverkum sínum hefur sú virkni áhrif á líðan 
hans. Þeim sem eru virkir líður betur, þeir eru ánægðari, minna ber á þung-
lyndi og þeir upplifa sig gagnlegri en þeir sem hafa færri hlutverk. Niður-
stöður Depp og Jeste (2006) benda einnig til að þátttaka og virkni sé ein af 
forsendum farsældar á efri árum.  

Rannsókn Okun, Stock, Haring og Witter (1984), þar sem félagslegri 
virkni var skipt í formlega (s.s. sjálfboðaliðastörf) og óformlega virkni (meðal 
fjölskyldu, vina, nágranna), sýndi að það að vera virkur hvort heldur formlega 
eða óformlega var tengt bættri líðan og annað leiddi ekki af sér meiri vellíðan 
en hitt.  

Persónuleikakenningar eru einn af máttarstólpum þroskasálfræðinnar, en 
þær hafa einkum fjallað um börn og unglinga. Það er ekki fyrr en á seinni 
árum sem athyglinni er beint að eldra fólki (Field, 1991). Langtímarannsókn 
Costa og McCrae (1989) bendir til að persónuleikinn breytist tiltölulega lítið 
frá bernsku til fullorðinsára og sé tiltölulega stöðugur yfir tíma. Ef gengið er 
út frá þessari kenningu ættu þeir sem hafa verið virkir á yngri árum einnig að 
vera virkir á efri árum og hinir sem hafa verið minna virkir hafi frekar 
tilhneigingu til að draga sig í hlé á efri árum. Fleiri rannsóknir færa rök fyrir 
stöðugleika persónuleikans í gegnum ævina. Hagberg, Samuelsson, Lindberg 
og Dehlin (1991) sýndu fram á stöðugleika persónuleikaeinkenna með 
rannsókn meðal rúmlega 200 Svía á aldrinum 67 til 83 ára og Field og Millsap 
(1991) komust að hinu sama í langtímarannsókn meðal eldri borgara, þar sem 
persónuleikaeinkenni voru mæld yfir tíma.  

Kenning um samfellu í lífinu (continuity theory) gerir einmitt ráð fyrir að 
manneskjan upplifi breytingar efri ára og bregðist við þeim á svipaðan hátt 
og hún hefur gert á fyrri æviskeiðum lífs síns (Atchley, 1977). Kenningin 
fellur því vel að hugmyndunum um stöðugleika persónuleikaeinkenna.  

Þó persónuleikaeinkenni séu stöðug eru aðrir þættir eins og markmið og 
gildi, móttækilegir fyrir breytingum (Ruth og Coleman, 1996) og hafa áhrif á 
líf og starf um ókomna tíð. 

Að skoða saman stöðugleika persónuleikaeinkenna og virkni einstaklinga 
getur varpað ljósi á þá möguleika sem eldri borgarar hafa. Agahi, Ahacic og 
Parker (2006) og félagar rannsökuðu mismunandi tómstundaiðju eldri 
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borgara í Svíþjóð yfir 34 ára tímabil, frá 1968 til 2002. Algengast var að drægi 
úr tómstundaiðkun með aldrinum en þeir sem voru virkir í tómstundum á 
efri árum höfðu verið það einnig fyrr á lífsleiðinni – virkni fyrr á ævinni var 
forspá fyrir þátttöku síðar. Þetta fellur að áherslum kenningarinnar um 
stöðugleika persónuleikaeinkenna og virkni.  

Virkni eldri borgara er oft í formi stuðnings við fjölskyldu sína og vini. Í 
rannsókn á stuðningi 556 mæðra á aldrinum 65 til 78 ára í Boston kom í ljós 
að fleiri en 6 af 10 studdu börn sín, helmingur með fjárhagslegri aðstoð, um 
helmingur hjálpaði við heimilisverkin og aðstoðaði þegar veikindi voru. 
Mæðurnar voru líklegri til að styðja dætur en syni og helst ógiftar dætur sem 
bjuggu nálægt þeim og höfðu stutt mæðurnar áður (Suitor, Pillemer og 
Sechrist, 2006). Connidis (1994) komst að því að systkin líta á hvort annað 
sem tryggingu, meirihluti þeirra myndi leita til systkina sinna væru erfiðleikar 
til staðar.  

Hughes, Waite, Pierre og Luo (2007) segja að rætt hafi verið um að 
barnapössunin hefði neikvæð áhrif á heilsufar. Þeir beindu sjónum sínum að 
þessu og skoðuð voru áhrif barnapössunar á andlega og líkamlega heilsu eldri 
borgara. Niðurstöður þeirra sýndu að þessi heilsufarsvandamál áttu rætur að 
rekja til annarra ástæðna en barnagæslunnar sjálfrar. Þeir fundu enga sönnun 
þess að það að passa barnabörnin hefði neikvæð áhrif á heilsu afa og ömmu 
en fundu hins vegar dæmi um jákvæð áhrif þess.  

Aðferð 

Rannsóknarsnið 
Notuð var blönduð rannsóknaraðferð (mixed methods) við öflun gagna. Í 
fyrstu umferð rannsóknar voru tekin viðtöl við 21 eldri borgara. Unnið var 
úr þessum viðtölum og þá framkvæmd spurningakönnun meðal eldri borgara 
sem valdir voru af handahófi úr þjóðskrá. Út frá niðurstöðum þeirrar 
könnunar var gerð könnun meðal almennings, þ.e. einstaklinga sem valdir 
voru af handahófi úr þjóðskrá. 

Þátttakendur 
Valinn var 21 einstaklingur til þátttöku í viðtölum samkvæmt ábendingum 
um eldri borgara sem væru virkir í samfélaginu. Reynt var að velja fólk með 
ólíkan bakgrunn, t.d. með hliðsjón af búsetu, fyrri störfum og aldri. Konur 
voru tólf og karlar níu í hópi þátttakenda. Fjórir karlanna bjuggu í dreifbýli 
og fimm í þéttbýli en konurnar skiptust jafnt á þétt- og dreifbýli. Meðalaldur 
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þátttakenda var 73,7 ár. Elstu þátttakendurnir voru 82 ára en þeir yngstu 68 
ára gamlir. Af þeim voru þrír enn í launaðri vinnu, þar af tveir í fullu starfi.  

Til þátttöku í spurningakönnun meðal eldri borgara voru valdir af 
handahófi úr þjóðskrá 1200 einstaklingar á aldrinum 67 til 85 ára2. Endanlegt 
úrtak var 1123 einstaklingar því fjórir voru búsettir í útlöndum, fimm látnir 
og 68 veikir. 725 svöruðu eða 64,6%. Í 132 einstaklinga náðist ekki og 266 
neituðu að svara.  

Í síðasta hluta rannsóknarinnar voru valdir 1350 einstaklingar, 16 til 75 
ára, af handahófi úr þjóðskrá, í könnun þar sem spurt var um framlag eldri 
borgara til samfélagsins. Í úrtakinu voru 29 búsettir í útlöndum, 24 veikir og 
tveir látnir og endanlegt úrtak því 1295. Svarhlutfall var 62% en 296 
einstaklingar neituðu að svara og ekki náðist í 199. 

Framkvæmd 
Tekin voru viðtöl við þátttakendur á heimilum þeirra og var ákveðinn 
spurningarammi notaður. Hvert viðtal tók frá 13 til 36 mínútur. Viðtölin 
voru tekin upp á stafrænu formi og síðan vélrituð upp orðrétt. Rannsakendur 
lásu vélrituð viðtölin yfir og leituðu að atriðum sem tengdust viðfangsefni 
rannsóknarinnar.  

Í spurningakönnun meðal eldri borgara var hringt í viðmælendur og 
lagðar fyrir þá spurningar, Capacent Gallup sá um framkvæmdina. Að lokinni 
spurningakönnun meðal eldri borgara voru nokkrar spurningar um framlag 
eldri borgara til samfélagsins settar í spurningavagn Capacent Gallup.  

Viðtalsrammi og spurningalistar 
Í viðtölum var notaður sérstakur atriðalisti og voru þau hálfopin. 

Í könnun meðal eldri borgara voru spurningar sem sneru að framlagi eldri 
borgara til samfélagins og spurningar um bakgrunn og stöðu þátttakenda. 
Samtals voru 26 spurningar í könnuninni og þar af nokkrar sem notaðar voru 
til samanburðar, þ.e. skoðað var hvort svör einstaklinga væru ólík eftir 
flokkun á spurningunum.  

Í könnun meðal fólks á aldrinum 16 til 75 ára voru nokkrar spurningar 
sem valdar voru eftir að niðurstöður úr könnun eldri borgara lágu fyrir.  

                                                 
2  Capacent Gallup miðar venjulega við efri aldursmörk 75 ár.  
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Niðurstöður3  

Þeir eldri borgarar sem rætt var við voru duglegir við að styðja fjölskyldu sína 
með margs konar vinnuframlagi. Þeir gripu inn í og gættu barna við óvæntar 
aðstæður, t.d. vegna veikinda, en einnig sinntu sumir viðmælenda barnagæslu 
reglulega, t.d. á heimilum sínum eða með því að sækja börnin eða skutla þeim 
á milli staða. Sumar kvennanna sem rætt var við prjónuðu á barnabörnin og 
karl var að aðstoða dóttur við að gera upp hús svo eitthvað sé nefnt af 
fjölbreyttu vinnuframlagi viðmælenda. 

Í spurningakönnum meðal eldri borgara var kannað vinnuframlag, m.a. 
við barnagæslu og heimilisstörf, en einnig hvort þeir hefðu veitt fólki 
húsaskjól. Þar kom fram að langalgengasta vinnuframlag eldri borgara er 
barnagæsla en slíku hafa 62% sinnt (sjá mynd eitt). Um 30% hafa aðstoðað 
við heimilisstörf, viðhald, saumaskap og önnur tilfallandi verkefni. Þá hafa 
32% aðstoðað maka vegna veikinda eða fötlunar, tæp 20% hafa aðstoðað 
vegna alvarlegrar fötlunar eða veikinda annarra en maka og 16% hafa hýst 
fólk í lengri tíma.  
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Mynd 1. Hlutfall þátttakenda sem hafa aðstoðað afkomendur eða aðra með 
ýmsum hætti 

Þeir sem sinntu barnagæslu gera talsvert mikið af því en um 35% 
þátttakenda passa 2–3 sinnum í viku eða oftar. Algengast var að þátttakendur 
                                                 
3  Niðurstöður eru unnar upp úr skýrslum IMG Gallup (2006) og Capacent Gallup (2006). 

Nánari upplýsingar um prófanir á marktekt er að finna í þeim.  
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gættu barnanna heima hjá sér en það segjast 84% gera, tæpur helmingur 
passaði börnin á heimilum þeirra og um fjórðungur fylgir eða ekur börnum 
milli staða. Algengara er að karlar séu að fylgja börnum og keyra (31%) en 
konur (19%).  

Almenningur kannaðist vel við framlag eldri borgara við barnagæslu í 
sinni könnun en 32% hafa þegið slíka aðstoð frá einstaklingi 67 ára og eldri. 
Ríflega helmingur einstaklinga á aldrinum 35 til 44 ára hefur þegið slíka 
aðstoð en aðeins 11% þeirra sem voru á aldrinum 55 til 75 ára. Af háskóla-
menntuðum höfðu 45% þegið slíka aðstoð á móti 26% þeirra sem voru með 
skemmri skólagöngu. Einnig var algengara að þeir sem höfðu háar tekjur 
hefðu þegið slíka aðstoð, t.d. höfðu 47% þeirra sem voru með 800 þús. kr. 
eða meira í fjölskyldutekjur þegið slíka aðstoð en aðeins 20% þeirra sem 
höfðu 250 þús. kr. eða minna á mánuði. 

Um 20% þátttakenda hafa aðstoðað afkomendur eða aðra vegna alvar-
legra veikinda eða fötlunar. Algengara er að konur segist hafa sinnt slíku eða 
23% þeirra á móti 14% karlanna. Í viðtölum við eldri borgara komu einnig 
fram upplýsingar um slíkan stuðning, t.d. við aldraða móður, við systur sem 
þjáðist af Alzheimer og við fatlað barnabarn. Við þessa aðstoð kannaðist 
almenningur í sinni könnun en rúmlega 12% þátttakenda sögðu að eldri 
borgarar hefðu aðstoðað sig eða nánustu fjölskyldu sína vegna alvarlegra 
veikinda eða fötlunar.  

Í viðtölum hafði komið fram að viðmælendur studdu afkomendur sína 
fjárhagslega með ýmsum hætti, m.a. með því að kaupa fatnað fyrir barna-
börnin og láta af hendi smávegis af peningum. Þetta var stuðningur umfram 
hefðbundnar gjafir.  

Í ljós kemur í spurningakönnun meðal eldri borgara að nokkuð algengt er 
að þeir hafi styrkt afkomendur sína eða aðra fjárhagslega eins og sjá má á 
mynd tvö. Algengast er að þátttakendur hafi lánað eða gefið peninga en það 
hafa 46% gert, ríflega fjórðungur hefur keypt nauðsynjar, t.d. fatnað, 
húsbúnað og því um líkt, fjórðungur hefur styrkt til tómstundastarfs eða 
námskeiða. Einnig hefur 21% lánað veð í húsnæði sínu. 
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Mynd 2. Hlutfall þátttakenda sem hafa styrkt afkomendur eða aðra 
fjárhagslega 

Ekki er marktækur munur á algengi slíks framlags eftir tekjum þó heldur 
fleiri í tekjuhærri hópunum hafi styrkt einhvern þannig, samt sem áður hefur 
tæplega helmingur þeirra sem eru með minna en 100 þús. kr. í tekjur á 
mánuði lánað eða gefið peninga. 

Aftur á móti er marktækur munur á því eftir tekjuhópum hvort þátt-
takendur hafi keypt nauðsynjar fyrir aðra eða styrkt til tómstundastarfa en 
algengara er að þeir tekjuhærri hafi styrkt með þessum hætti. Þannig hafa 
15% þeirra tekjulægstu styrkt til tómstundastarfa en 36% af þeim tekjuhæstu. 
Þegar skoðaður er stuðningur við kaup á nauðsynjum kemur í ljós að 23% af 
þeim tekjulægstu og 37% af þeim tekjuhæstu hafa veitt slíkan stuðning.  

Þegar almenningur var spurður um fjárhagslega aðstoð eldri borgara við 
sig kom í ljós að 10% höfðu fengið lán, 4,5% höfðu fengið lánað veð og 
2,6% fengið eldri borgara til að skrifa upp á lán fyrir sig. Algengast var að 
þeir í yngstu aldurshópnum hefðu fengið lánaða peninga eða 15% þeirra í 
aldurshópi 16–24 ára og 13% í aldurshópnum 25–34 ára. 

Tæp 65% almennings töldu að eldri borgarar legðu frekar eða mjög mikið 
af mörkum til að auka samskipti og samveru í fjölskyldunni og 66% töldu að 
þeir legðu mjög eða frekar mikið af mörkum til samfélagsins (sjá mynd þrjú).  
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Mynd 3. Mat svarenda á framlagi eldri ættingja við að auka samskipti og 
samveru innan fjölskyldunnar og til samfélagsins almennt 

Marktækur munur er á mati á framlagi eldri borgara til samfélagins eftir 
aldri þátttakenda eins og sést á mynd fjögur. Yngsti aldurshópurinn telur 
framlagið minna en þeir sem eldri eru.  
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Mynd 4. Mat svarenda eftir aldri á framlagi eldri borgara til samfélagsins 
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Umræða 

Niðurstöður þessara rannsókna benda til að framlag eldri borgara á Íslandi til 
samfélagsins, og þá kannski fyrst og fremst innan fjölskyldu sinnar, sé mikið. 
Afi og amma passa börn og vonandi eru niðurstöður Hughes og félaga 
(2007) réttar að slíkt hafi ekki slæm áhrif á heilsu þeirra heldur sé frekar til 
bóta. Í viðtölum við hina sérvöldu virku eldri borgara lýstu þeir ánægju sinni 
yfir að fá að taka þátt í umönnun barnabarna og barnabarnabarna. Sá hópur 
sem helst nýtur þessarar aðstoðar eldri borgara eru þeir sem hafa hæstu 
tekjurnar og eru með mestu menntunina. Þetta bendir til að eldri borgarar 
séu að vinna þjóðfélaginu gagn þar sem foreldrar barna geta áfram sinnt 
vinnu og afi og amma koma til hjálpar þegar þörf er brýn. En eftir situr sú 
spurning hvers vegna það eru þeir tekjuhærri og með meiri menntun sem 
helst njóta þessarar aðstoðar.  

Vinnuframlag eldri borgara var ekki eingöngu bundið við barnagæslu því 
um 30% höfðu aðstoðað við heimilisstörf, viðhald og slíkt. Eldri borgarar 
sem rætt var við í viðtalshluta rannsóknarinnar voru þó lítillátir þegar rætt var 
um framlag þeirra og ræddu um það sem „dund og dútl“.  

Í bandarískri rannsókn kom fram að um helmingur mæðra á aldrinum 68 
til 75 ára hafði styrkt börn sín fjárhagslega (Suitor o.fl., 2006) í þessari 
rannsókn hafði tæplega helmingur lánað eða gefið peninga en fimmtungur til 
fjórðungur keypt nauðsynjar, styrkt til tómstundastarfa eða lánað veð. 
Sérstaka athygli vekur að nokkuð algengt er að eldri borgarar með lágar 
tekjur styrki samt aðra með peningaframlagi. Tekjuhærri einstaklingar styrkja 
þó frekar en þeir tekjulægri afkomendur sína til tómstundastarfa. Þetta gæti 
bent til þess að tómstundastarf sé sjálfsagðara í efnameiri fjölskyldum eða að 
möguleikar til tómstundastarfa séu færri í efnaminni fjölskyldum.  

Ljóst er að almenningur kannast vel við framlag eldri borgara til 
samfélagsins og telur þá mikilvægan hlekk í samveru og samskiptum innan 
fjölskyldunnar.  

Niðurstöður rannsóknanna gefa til kynna að eldri borgarar séu virkir og 
gegni mörgum hlutverkum en það samræmist erlendum rannsóknarniður-
stöðum (Connidis, 1994; Suitor o.fl., 2006). Connidis (1994) benti á að fólk 
liti á systkini sín sem ákveðna tryggingu fyrir aðstoð og þannig virðast eldri 
borgara virka í sínum fjölskyldum. Þeir eru öryggisnet þegar eitthvað bjátar á 
og hjálpa þar sem þörf krefur, þetta samræmist niðurstöðu Suitors o.fl. 
(2006) um að mæður hjálpi börnum sínum mismikið, allt eftir þörfum. Þetta 
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kom skýrt fram í viðtalshlutanum og má einnig lesa úr niðurstöðum beggja 
spurningalistakannananna. 

Það er áhugavert að heyra rödd þessa aldurshóps sem ekki hefur fengið 
mikla athygli fræðimanna í félagsvísindum (Adelmann, 1994). Erlendar 
rannsóknir benda til (Depp og Jeste, 2006) að virkni tengist vellíðan á efri 
árum og niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að eldri borgarar á Íslandi eru 
virkir. Beint og óbeint framlag til samfélagsins er mikið en hópur eldri 
borgara er stór og langt frá því að vera einsleitur. Í honum býr þó kraftur, 
þekking og reynsla sem mikilvægt er að fái að njóta sín og nýtast öðrum.  
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Að sjá án þess að vita af því: Rannsóknir 
á ýfingaráhrifum í gaumstoli 

Árni Kristjánsson 

 
Nýlegar rannsóknir benda til þess að við séum fljótari að sjá það sem við 
höfum áður séð. Sem dæmi eru þátttakendur í sjónleitarverkefni, þar sem 
þeir eiga að leita að tilteknu markáreiti innan um truflara mun fljótari að 
finna markáreiti sem þeir leituðu að innan um truflandi áreiti í síðustu 
umferð en ef markáreitið er annað eða hefur breytt um eiginleika (t.d. lit, 
lögun eða staðsetningu á skjánum). 

Sem dæmi sýndu niðurstöður úr rannsókn Maljkovic og Nakayama 
(1994), þar sem þátttakendur áttu að finna markáreiti sem hafði annan lit en 
truflararnir, fram á að endurtekinn litur markáreitis milli umferða flýtti 
svartímum umtalsvert, og einnig að endurtekin staðsetning markáreitis milli 
umferða flýtti leitinni. Kristjánsson, Wang og Nakayama (2002) fundu síðan 
að svipuð ýfingaráhrif eiga sér jafnframt stað í töluvert erfiðara sjónleitar-
verkefni, þar sem þátttakendur gátu ekki reitt sig á einn tiltekinn grunnþátt 
(svo sem lit) til þess að finna markáreitið (sjá jafnframt Hillstrom, 2000).  

Fleiri rannsóknir hafa síðan leitt til svipaðra niðurstaðna við ýmsar 
kringumstæður (Treisman, 1992; Maljkovic og Nakayama, 1994; 1996; 
Goolsby og Suzuki, 2001; Olivers og Meeter, 2006; Huang, Holcombe og 
Pashler, 2004; Kristjánsson 2006a; Pinto, Olivers og Theeuwes, 2005). 
Nýlegt dæmi er að Sigurðardóttir, Kristjánsson og Driver (í prentun; sjá 
jafnframt Árni Kristjánsson og Heiða María Sigurðardóttir, 2006) fundu að 
skynnæmi fyrir áreitum í sjónleitarverkefni, mælt með aðferðum merkja-
greiningar (sjá t.d. Gescheider, 1997), var meira þegar sama sjónleitarverkefni 
var endurtekið. Þetta átti bæði við þegar leitað var að áreiti sem „stekkur 
fram“ í sjónleitarverkefni, þar sem ein tiltekin skynvídd (eins og litur, til 
dæmis) greinir markáreitið frá truflurum, sem og þegar tvær mismunandi 
skynvíddir (litur og lögun) skilgreindu áreitið. Síðari tegund sjónleitarverk-
efnisins er að jafnaði mun erfiðari en sú fyrri og svartímar mun lengri en í 
verkefnum af fyrra taginu (Treisman, 1980; en sjá jafnframt Wang, Kristjáns-
son og Nakayama, 2005). Niðurstöður Sigurðardóttur og félaga (í prentun) 
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sýna að þessi flýtiáhrif vegna endurtekningar er ekki hægt að rekja nema að 
mjög litlu leyti til breytinga á svarhneigð, heldur er sennilegra að hér sé um 
ýfingaráhrif, sem hafa áhrif á skynferlið, að ræða. Endurtekningin virðist 
leiða til aukins skynnæmis með því að veita kost á lengri tíma til úrvinnslu 
markáreitisins – athyglin beinist fyrr en ella að markáreitinu. 

Kristjánsson o.fl. (2002; sjá jafnframt Geyer, Krummenacher og Müller, 
2006; Wang o.fl., 2005) fundu síðan að endurtekning þess samhengis sem 
sjónáreiti birtast í, frá einni umferð til þeirrar næstu, flýti einnig sjónleit. Með 
samhengi er hér átt við hvaða truflarar eru á skjánum hverju sinni. Þessar 
niðurstöður sýna fram á að það eru ekki einungis eiginleikar markáreitis sem 
geymast (eða ýfast) milli umferða heldur einnig eiginleikar truflaranna. 

Árni Kristjánsson (2006b) hefur haldið því fram að ýfing af þessu tagi 
beri vott um að við búum yfir frumstæðu minniskerfi sem beinir athygli 
okkar að því sem á undan er gengið og skiptir okkur máli. Slíkt minniskerfi 
gæti veitt okkur kost á því að beina athyglinni fljótt og vel að hlutum sem við 
þurfum að fylgjast með af einhverjum orsökum þó við getum ekki haft 
augun stöðugt á hlutnum. Dæmi sem ég hef oft er tekið er um foreldri sem 
fylgist með barni sínu leika sér innan um önnur á leikvelli. Minniskerfi af 
þessu tagi gæti því veitt foreldrinu að beina athyglinni fljótt og vel að barninu 
í rauðu úlpunni sem skiptir foreldrið svo miklu máli (sjá jafnframt Árni 
Kristjánsson, 2004). Svipaðar hugmyndir eru einnig settar fram í örlítið öðru 
samhengi í Kristjánsson og Nakayama, (2003; sjá jafnframt Nakayama, 
Maljkovic og Kristjánsson, 2004; Kristjánsson, Mackeben og Nakayama, 
2001).  

Ýfingaráhrif markáreitis í sjónleit hjá sjúklingum með 
gaumstol 

Þær rannsóknir sem fjallað verður um hér voru gerðar á sjúklingum sem þjást 
af taugabiluninni gaumstol (hemispatial neglect, sjá til dæmis Árni Kristjánsson, 
2005). Gaumstol lýsir sér þannig að sjúklingarnir eiga í erfiðleikum með að 
veita áreitum í öðru sjónsviði athygli.  

Þessar athyglistruflanir stafa af heilaskemmdum, yfirleitt á hvirfilblaði 
heila (parietal lobe; Vallar og Perani, 1986; Mort, Malhotra, Mannan, Rorden, 
Pambakian, Kennard og Husain, 2003), en í sumum tilfellum í gagnaugablaði 
(temporal lobe; Karnath, Ferber og Himmelbach, 2001; Karnath, Berger, 
Küker, og Rorden, 2004) í kjölfar heilablóðfalls, þó svo slíkar skemmdir geti 
einnig komið til af öðrum orsökum. Taka ber fram að í gaumstoli er sjón-
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börkur heila, sem og sjónbrautir frá auga um stúku að sjónberki óskaddaðar, 
og er sjónskerpa þessara sjúklinga, þegar hún er mæld með hefðbundnum 
sjónmælingaaðferðum, óskert. Þessi taugakvilli felst því í erfiðleikum við að 
veita hlutum í öðru sjónsviði athygli, en ekki er hægt að skilgreina hana ein-
faldlega sem truflun á sjónskynjun. 

Þrjár ástæður eru fyrir því að ég og samstarfsmenn mínir réðust í að 
rannsaka ýfingaráhrif í sjónleit í gaumstolssjúklingum. Í fyrsta lagi hafa 
margir talið að ýfingaráhrifin komi til vegna þess að við erum fljótari að 
beina athygli okkar að þeim hlutum sem skipta okkur máli (eins og t.d. mark-
áreitum í sjónleitarverkefni) þegar við höfum nýverið horft á þá eða beint 
athygli okkar að þeim (Maljkovic og Nakayama, 2000; Nakayama, o.fl., 2004). 
Í öðru lagi hafa rannsóknaniðurstöður úr lífeðlisfræðilegum tilraunum bent 
til náinni tengsla ýfingaráhrifa og sjónrænnar athygli. Sem dæmi hafa niður-
stöður úr tilraunum þar sem mæld er virkni einstakra taugafrumna í macaque 
apaköttum sýnt fram á að frumur í baklægu ennisblaði, sem tengjast virkni 
athygli, breyta svarmynstri sínu eftir því sem sama markáreiti í sjónleitar-
verkefni er oftar endurtekið (Bichot og Schall, 2002). Að sama skapi hafa 
niðurstöður úr rannsóknum á mönnum þar sem starfrænni segulómmyndun 
er beitt, bent til svipaðra niðurstaðna um að athygliskerfi heilabarkar tengist 
þessum ýfingaráhrifum sérstaklega (Geng, Eger, Ruff, Kristjánsson, 
Rothsthein og Driver, 2006; Kristjánsson, Vuilleumier, Schwartz, Macaluso 
og Driver, 2007). Jafnframt hafa rannsóknir þar sem heilaörvun með kraft-
miklu segulsviði (transcranial magnetic stimulation) er beitt leitt til svipaðra 
niðurstaðna (sjá t.d. Campana, Cowey og Walsh, 2006). Þriðja ástæðan er sú 
að höfuðeinkenni gaumstols er að sjúklingarnir eiga í erfiðleikum með að 
beina athygli sinni í annað sjónsviðið, og því lá beint við að athuga hvort 
ýfingarhrif þau sem hér er verið að rannsaka, og ýmsar rannsóknir benda til 
að tengist virkni athyglinnar sérstaklega, séu sködduð eða ósködduð hjá 
þessum sjúklingum sem þjást af athygliskvillum. 

Í rannsókn Kristjánssonar, Vuilleumier, Malhotra, Husain og Driver 
(2005) var markmiðið annars vegar að athuga hvort þau taugakerfi sem 
skaddast í gaumstoli séu nauðsynleg til þess að ýfingaráhrif í sjónleit komi 
fram. Einnig var ætlunin að kanna hvort ýfingaráhrifin komi einungis fram 
þegar sjúklingarnir taka eftir markáreitinu í umferðinni á undan. Margar 
rannsóknir benda til þess að áreiti sem gaumstolssjúklingar missa af, eða 
„sjá“ ekki geti samt sem áður haft áhrif á skynjun þeirra að öðru leyti (sjá til 
dæmis umfjöllun í Driver og Vuilleumier, 2001). 

Í rannsókninni framkvæmdu þátttakendur sjónleitarverkefni sem var í 
grundvallaratriðum svipað því sem þátttakendur í hinum þekktu tilraunum 
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Maljkovic og Nakayama (1994,1996) framkvæmdu, fyrir utan nokkrar 
mikilvægar breytingar sem á eftir er lýst. Hver umferð tilraunarinnar hófst á 
því að þrír tíglar birtust á tölvuskjá. Í 80% tilraunaumferða var einn tígulinn 
af öðrum lit en hinir, sem var þá markáreitið. Markáreitið var annað hvort 
grænn tígull meðal rauðra truflara eða rauður tígull meðal grænna truflara. 
Skorið hafði verið af marktíglinum að ofan eða neðan og áttu sjúklingarnir 
að segja til um hvar hafði verið skorið af tíglinum. Í 20% umferða var ekkert 
markáreiti á skjánum (ólíkt því sem var hjá Maljkovic og Nakayama, þar sem 
markáreitið var alltaf til staðar), og áttu þá sjúklingarnir að svara að ekkert 
markáreiti hafi verið á skjánum. Áreitin voru einungis birt í 200 milli-
sekúndur. Í annari samanburðartilraun í rannsókninni voru áreitin birt þar til 
þátttakendur svöruðu. 

Þar sem ekkert markáreiti var birt í 20% umferða voru þrír svarmögu-
leikar: Að skorið hefði verið ofan eða neðan af markáreitinu, sem og að 
ekkert markáreiti hafi verið birt. Þar sem gaumstols-sjúklingar missa oft af 
áreitum sem eru birt snöggt í vinstra helmingi sjónsviðs, sérstaklega þegar 
annað áreiti er birt samtímis hægra megin, (kallað „slokknun“; sjá t.d. Nachev 
og Husain, 2006), var líklegt að sjúklingarnir myndu missa af hluta mark-
áreitanna sem birt voru í vinstra sjónsviði. Þetta veitti okkur kost á því að 
mæla ýfingaráhrif í kjölfar þess þegar sjúklingarnir misstu af markáreiti í 
vinstra sjónsviði, vegna slokknunareinkenna þeirra sem gaumstolls-
sjúklingarnir þjást að jafnaði af. 

Niðurstöður voru þær að ýfingaráhrifin (bæði vegna endurtekins litar og 
vegna endurtekinnar staðsetningar markáreitis) voru ótrufluð hjá sjúkling-
unum þegar þeir höfðu ótakmarkaðan tíma til þess að virða fyrir sér áreitin 
(þau voru sjáanleg þar til sjúklingurinn svaraði). Hins vegar kom í ljós að 
þegar áreitin voru einungis birt í skamma stund (200 ms, eins og áður var 
lýst) og sjúklingarnir tóku að auki ekki eftir því að markáreiti hefði verið birt, 
komu fram ýfingaráhrif vegna endurtekins litar markáreitisins en ýfingaráhrif 
vegna endurtekinnar stöðu markáreitis komu hins vegar ekki fram í þessum 
tilfellum. Með öðrum orðum, virðist ýfing vegna staðsetningar krefjast þess 
að þátttakendur taki eftir áreitunum, og viti að þau hafi birst, sem virðist ekki 
vera raunin varðandi litaýfingu. Í heild benda þessar niðurstöður til þess að 
athygliskerfi þau sem skaddast í gaumstoli skipti fyrst og fremst máli 
varðandi ýfingu vegna endurtekinnar stöðu. Nýlegar rannsóknir á taugaörvun 
benda einnig til þess að truflun á starfsemi athygliskerfa komi fyrst og fremst 
niður á ýfingu vegna endurtekinnar afstöðu (O'Shea, Muggleton, Cowey og 
Walsh, 2007). Niðurstöður úr rannsóknum með starfrænni segulómmyndun 
(Kristjánsson o.fl., 2007) benda einni til þess að litaýfing tengist svæðum sem 
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vinna úr litum í gagnaugablaði, og eru þessi taugakerfi óskemmd hjá gaum-
stolssjúklingum eins og kemur fram hjá Kristjánsson o.fl. (2005). 

Í heild benda niðurstöðurnar úr þessari rannsókn Kristjánssonar o.fl. 
(2005) til þess að athygliskerfi þau sem skemmast í gaumstoli skipti meiru 
máli varðandi ýfingaráhrif vegna endurtekinnar staðsetningar en endur-
tekningar eiginleika eins og til dæmis lita. 

Ýfingaráhrif vegna endurtekningar samhengis í 
sjónleitarverkefni hjá sjúklingum með gaumstol 

Eins og getið var um í inngangi hafa rannsóknir ekki einungis sýnt ýfingar-
áhrif vegna endurtekningar litar markáreitis heldur einnig þegar samhengið eða 
truflararnir sem áreitin birtast í eru þeir sömu frá einni umferð til þeirrar 
næstu (Kristjánsson o.fl., 2002; Wang o.fl., 2005). Geyer og félagar (2006) 
hafa raunar haldið því fram að ýfingaráhrif af þessu tagi séu mun sterkari en 
ýfingaráhrif vegna endurtekningar eiginleika markáreita, og áhrif vegna 
endurtekningar markáreita verði nánast ósýnileg þegar samhengið er einnig 
endurtekið.  

Í nýlegri rannsókn (Sævarsson, Jóelsdóttir, Hjaltason og Kristjánsson, í 
prentun) rannsökuðum við ýfingaráhrif vegna endurtekins samhengis hjá 
gaumstolssjúklingum í sjónleitarverkefni. Í þessu tilfelli áttu þátttakendur 
alltaf að finna sama markáreitið (grænan fylltan hring) en truflararnir voru 
stundum þeir sömu milli umferða og stundum ekki. Truflararnir gátu verið af 
þrennum toga: bláir fylltir hringir, rauðir fylltir hringir, og grænir opnir 
hringir. Í fyrstu tilrauninni voru truflararnir þeir sömu bæði í hægra og 
vinstra sjónsviði, en það sem var breytilegt var hvort þeir voru þeir sömu og í 
undangenginni umferð eður ei.  

Niðurstöður voru þær að töluverð ýfingaráhrif komu fram vegna sam-
hengis, og voru þau sambærileg hjá gaumstolssjúklingum og viðmiðunarþátt-
takendum. Þessi niðurstaða bendir til þess að ýmsir heildunareiginleikar eins 
og t.d. heildun vegna svipmóts sé ósködduð hjá gaumstolssjúklingum. Þessi 
niðurstaða bætist í ört stækkandi safn niðurstaðna sem benda til þess að ýmis 
konar úrvinnsla eigi sér stað á sjónáreitunum þó svo sjúklingarnir taki ekki 
eftir þeim (sjá til dæmis Driver og Vuilleumier, 2001). Eins og áður var getið 
eru sjónbrautir þessara sjúklinga óskaddaðar – truflunin tengist virkni 
eftirtektar frekar en sjónskerpu.  

Í annari tilraun í sömu rannsókn gat samhengið verið breytilegt í vinstra 
og hægra sjónsviði. Jafnvel við þessar aðstæður komu fram ýfingaráhrif, og 
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eftirtektartvert var að jafnvel þegar samhengið var einungis það sama í 
vinstra sjónsviði voru ýfingahrifin samt sem áður töluverð sem útilokar að 
fyrri niðurstaðan, þar sem samhengið var endurtekið alls staðar, kæmi fram 
einfaldlega vegna þess að ýfingaráhrif vegna hægra sjónsviðs leiddu til þess 
að sjónleit í öllu sjónsviði tæki skemmri tíma.  

Umræða 

Það sem á undan er gengið skiptir miklu um það hvað við sjáum í kjölfarið. 
Okkur gengur best að finna markáreiti í sjónleitarverkefnum ef þau deila 
eiginleikum með fyrrgengnum markáreitum. Rannsóknir á slíkum ýfingar-
áhrifum benda til þess að skynjun okkar hverju sinni sé ekki einungis háð því 
hvað það er sem við horfum á hverjum tíma, heldur mótist skynjun okkar 
hverju sinni sterklega af því hvað við höfum séð nýverið. Svo virðist vera, að 
áreiti sem hafa nýverið skipt máli varðandi þau verk sem við höfum fyrir 
stafni, finnist fyrr; að þau hljóti hraðari og nákvæmari meðhöndlun í skyn-
kerfinu heldur en önnur. 

Þær niðurstöður sem hér hafa verið kynntar eru í samræmi við þá tilgátu 
að ýfingaráhrifin endurspeglist í því að athyglin beinist fyrr að þeim hlutum 
sem við nýverið fengist við með einhverju móti (Kristjánsson, 2006; 
Nakayama o.fl.. 2004). Eins og skýrt var frá að ofan virðast ýfingaráhrifin í 
sjónskynjun tengjast virkni heilastöðva sem talið er að tengist virkni 
eftirtektarinnar sérstaklega (Geng o.fl., 2006; Kristjánsson o.fl., 2007; 
Yoshida, Tsubomi, Osaka og Osaka 2003). 

Ýfingaráhrif vegna endurtekins samhengis virðast ósködduð hjá gaum-
stolssjúklingum, eins og kemur fram í rannsókn Sævarssonar og félaga, sem 
skýrt var frá hér að ofan. Það er athyglisvert að bera þessa niðurstöðu saman 
við rannsóknir sem lúta að vinnsluminni fyrir staðsetningar hjá gaumsstols-
sjúklingum (Husain, Mannan, Hodgson, Wojciulik, Driver og Kennard, 2001; 
Vuilleumier og Kristjánsson, 2007). Þessar rannsóknir hafa sýnt að slíkt 
minni er illa skaddað í gaumstoli, sem í fljótu bragði gæti virst stangast á við 
niðurstöðu Sævarssonar og félaga. Takið þó eftir því að í rannsókn 
Sævarssonar og félaga þurfti ekki að muna staðsetningar truflaranna milli 
umferða – það þurfti einugis að muna hverrar tegundar truflararnir voru sem 
birtust á skjánum, óháð stöðu þeirra. Þarna er því mikilvægur greinarmunur á 
milli tilraunanna á ýfingu vegna staðsetningar truflara annars vegar, og á 
ýfingu vegna annara eiginleika þeirra eins og litar eða lögunar, hins vegar, og 
geta niðurstöðurnar því vel samræmst fyrri niðurstöðum um vinnsluminni 
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fyrir sjónáreiti. Þær samræmast einnig vel niðurstöðum sem sýna að ýmis 
heildunar- eða hópunarlögmál (sem oft eru tengd Skynheildarstefnunni) eru í 
lagi í skemmda sjónsviði þessara sjúklinga. Líklegt er að niðurstöður Sævars-
sonar og félaga endurspegli einmitt slíka virkni (sjá t.d. Driver og 
Vuilleumier, 2001). 

Samantekt 

Í heildina bera niðurstöður þær sem fjallað hefur verið um hér vott um að 
ýfingaráhrif bæði vegna endurtekningar eiginleika markáreita sem og eigin-
leika þess samhengis sem markáreitin birtast í hjá þessum sjúklingum séu 
óskemmd, nema fyrir endurtekinni staðsetningu markáreitisins þegar sjúk-
lingarnir taka ekki eftir því að það hafi verið birt.  
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Þáttabygging kennslukönnunar í 
framhaldsnámi við Háskóla Íslands 

Einar Guðmundsson 

 
Saga formlegra kennslukannana við Háskóla Íslands (HÍ) er stutt. Fyrsta 
kennslukönnunin á vegum kennslumálanefndar skólans var lögð fyrir árið 
1988 en áður munu einhverjir kennarar skólans hafa gengið eftir áliti 
stúdenta á kennslu sinni með spurningalistum eða munnlega. Á árunum 1988 
til 1990 lagði kennslumálanefnd til lista með 26 spurningum um kennslu sem 
stúdentar svöruðu ásamt leiðbeiningum til kennara um úrvinnslu. Síðar var 
þessi listi styttur í 20 spurningar. Á þessum árum voru spurningalistarnir 
eingöngu lagðir fyrir í námskeiðum þar sem kennarar óskuðu eftir því. Árið 
1990 var nýr og styttri spurningalisti (15 spurningar ásamt þremur reitum 
fyrir athugasemdir) lagður fyrir í námskeiðum skólans. Þessi listi var saminn í 
samvinnu kennslumálanefndar og Stúdentaráðs við HÍ (Eru kennslukannanir 
nytsamlegar?, 1998). Listinn var notaður óbreyttur í níu ár.  

Fram til ársins 1995 var kennslukönnunin aðeins lögð fyrir í hluta þeirra 
námskeiða sem voru kennd við HÍ. Á haustmisseri 1996 var kennslu-
könnunin lögð fyrir í nánast öllum skorum og námsbrautum en í færri 
námskeiðum á vormisseri 1997 (Freyr Halldórsson og Jón Ólafur Valdimars-
son, 1999). Í nokkur ár, eða allt frá því að kennslukönnunin var gerð rafræn 
árið 2002, hefur hún verið lögð fyrir í flestum námskeiðum skólans. Árið 
1999 var nýr spurningalisti notaður til að meta kennslu og er hann enn 
notaður, að mestu óbreyttur. Flestar spurningar í þessum lista eru þýddar úr 
kennslumati Herbert W. Marsh (1982a, 1982b, 1983, 1984), Mat stúdenta á 
gæðum kennslu (Students´ Evaluation of Educational Quality; SEEQ). 

Tvær athuganir hafa verið gerðar á mælifræðilegum eiginleikum kennslu-
kannana í grunnnámi við HÍ. Sú fyrri árið 1998 og hin síðari 1999. Árið 1998 
var þáttabygging kennslukannana á árunum 1992-1997 athuguð í grunnnámi 
og niðurstöður teknar saman fyrir kennslumálanefnd við HÍ. Þær 15 
spurningar sem notaðar voru í kennslukönnuninni á þessu tímabili mynduðu 
þrjá þætti: (a) Kennsla í námskeiði, (b) viðmót kennara, og (c) umgerð 
námskeiðs. Inntak þáttanna var fjölbreytt. Fyrsti þátturinn vísaði til skipulags 
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og markmiða námskeiðs, afraksturs námskeiðs, kennslu og undirbúnings 
kennara fyrir kennslu. Annar þátturinn vísaði að mestu til framkomu og 
viðmóts kennara í kennslu en einnig vinnuálags í námskeiði. Þriðji þátturinn 
vísaði til undirbúnings stúdenta, aðstöðu til kennslu og fjölda kennslustunda í 
námskeiði. Við þáttagreiningu gagnanna komu fram þrír þættir í öllum 
deildum við HÍ, að þremur undanskildum (viðskipta- og hagfræðideild, 
tannlæknadeild, raunvísindadeild), þar sem þættirnir voru fjórir (Friðrik H. 
Jónsson, munnleg heimild, 31. maí 1998).  

Í BA ritgerð sálfræðinemanna Freys Halldórssonar og Jóns Ólafs 
Valdimarssonar (1999) voru rannsakaðir mælifræðilegir eiginleikar þriggja 
spurningalista til að meta háskólakennslu í úrtaki 386 stúdenta í grunnnámi í 
19 námskeiðum við HÍ. Einn þessara lista var 15 spurninga kennslukönnun 
skólans frá árinu 1990. Við þáttagreiningu spurninganna 15 komu fram þrír 
þættir með fremur óskýru inntaki og ekki að öllu leyti sambærilegu við inntak 
þeirra þriggja þátta sem áður höfðu komið fram. Þessar niðurstöður bentu 
því til þess að þáttabygging kennslukönnunarinnar væri óstöðug og inntak 
þáttanna fjölbreytilegt. Það var því óhjákvæmilegt að endurskoða inntak og 
byggingu kennslukönnunarinnar. Þáttabygging og inntak tveggja annarra 
spurningalista í sömu rannsókn reyndist aftur á móti skýrara. Spurningalisti, 
sem nefndur var Mat á gæðum kennslu, innihélt fimm þætti og íslensk þýðing á 
SEEQ innihélt sjö þætti. Í fyrri listanum voru 30 spurningar. Flestar 
spurningar í núverandi kennslukönnun við HÍ eru komnar úr þessum lista. 

Markmið rannsóknar 

Í verklagsreglum um könnun á kennslu og námskeiðum við HÍ kemur fram 
að endurmeta eigi mælifræðilega eiginleika kennslukannana á fimm ára fresti 
(Háskóli Íslands, e.d.). Í samræmi við þetta ákvæði lét kennslumálanefnd við 
HÍ. gera athugun sumarið 2005 á mælifræðilegum eiginleikum núverandi 
kennslukönnunar við skólann. Unnið var úr gögnum frá vormisseri 2004 og 
þáttabygging könnunarinnar athuguð í framhaldsnámi. Þetta er brýnt við-
fangsefni til að túlkun og meðferð upplýsinga úr könnuninni séu markvissar. 
Jafnframt er mikilvægt að áreiðanleiki og réttmæti könnunarinnar séu metin 
reglubundið til að auka líkur á því að niðurstöður könnunarinnar nýtist til að 
bæta kennslu og námskeið sem er meginmarkmið reglubundinna kennslu-
kannana við skólann (Háskóli Íslands, e.d.). Þetta er enn brýnna ef tekið er 
mið af niðurstöðu könnunarinnar við framgang kennara við HÍ (Háskóli 
Íslands, 2004).  
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Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að athuga þáttabyggingu og 
áreiðanleika kennslukönnunar í framhaldsnámi við HÍ. Þáttabygging kennslu-
kannana skiptir máli þar sem hún endurspeglar að hvaða marki slíkar 
kannanir meta þá þætti sem eru álitnir einkenna góða háskólakennslu. Þátta-
bygging kennslukannana hefur því bein áhrif á túlkun og notagildi þeirra. 
Áreiðanleiki einstakra spurninga eða þátta tengist stöðugleika niðurstöðu úr 
kennslukönnunum. Eftir því sem áreiðanleiki einstakra spurninga eða þátta 
er lægri því minna er hægt að byggja á niðurstöðunni. Viðunandi áreiðanleiki 
kennslukannana er því nauðsynlegt skilyrði fyrir notagildi þeirra við 
ákvörðunartöku eða réttmæti ályktana út frá niðurstöðu þeirra (Einar 
Guðmundsson, í prentun). Hingað til hefur athugun af þessu tagi ekki farið 
fram í framhaldsnámi við Háskóla Íslands. Þróun kennslukönnunarinnar og 
athuganir á henni hafa einskorðast við grunnnám.  

Aðferð 

Gagnasafn 
Notuð voru gögn úr kennslukönnun við HÍ í framhaldsnámi vorið 2004 úr 
sjö deildum skólans (lagadeild, viðskipta- og hagfræðideild, hugvísindadeild, 
verkfræðideild, raunvísindadeild, félagsvísindadeild, hjúkrunarfræðideild). 
Samtals var 958 rafrænum spurningalistum svarað. Svörin eru fleiri en 
heildarfjöldi stúdenta sem svöruðu könnuninni. Þetta stafar af því að 
stúdentar gátu svarað könnuninni oftar en einu sinni eða jafn oft og fjöldi 
námskeiða sem þeir voru skráðir í. Í sumum námskeiðum voru tveir eða fleiri 
kennarar metnir og stúdentar gátu metið tvö eða fleiri námskeið. Í fram-
haldsnámi voru 102 kennarar metnir í 90 framhaldsnámskeiðum. Um 64% 
námskeiða í framhaldsnámi voru metin einu sinni, um 26% þeirra tvisvar 
sinnum og um 10% þeirra þrisvar eða oftar. Um 96% kennara í framhalds-
námi voru metnir einu sinni en um 4% þeirra tvisvar sinnum eða oftar. 

Hreinsað gagnasafn. Gagnasafnið í framhaldsnámi var hreinsað með 
eftirfarandi hætti. Í fyrsta lagi voru námskeið fjarlægð úr gagnasafninu þar 
sem auðkenni kennara vantaði. Í öðru lagi voru þau námskeið fjarlægð úr 
gagnasafninu þar sem aðeins einn nemandi hafði metið kennara. Í þessum 
tilvikum hafði viðkomandi kennari aðeins kennt í einu námskeiði. Þegar 
gagnasafnið hafði verið hreinsað með framangreinum hætti stóðu eftir 887 
rafrænir spurningalistar í 81 námskeiði þar sem 89 kennarar kenndu.  

 



518 Sálfræði Einar Guðmundsson 

  

Kennslukönnun við HÍ  
Í gagnasafninu eru 37 breytur. Af þessum fjölda eru 25 breytur notaðar til að 
meta kennslu og námskeið, 10 vísa til sérkenna námskeiðs og stúdents, og 
tvær eru skriflegar athugasemdir stúdenta við námskeið, kennslu og náms-
gögn. Í Töflu 1 er yfirlit breyta í gagnasafninu. Samtals eru 24 af 25 stað-
hæfingum kennslukönnunar við HÍ metnar á fimm punkta raðkvarða. Ein 
staðhæfing er metin á níu punkta raðkvarða (21. breyta í Töflu 1).  

Tafla 1. Yfirlit breyta í kennslukönnun við Háskóla Íslands vorið 2004 
Mat á kennslu og námskeiði Mat á kennslu og námskeiði
Námskeið Kennsluaðstaða
1.  Námskeiðið er bæði örvandi 
     og krefjandi.

14. Aðstaða til kennslunnar 
      er fullnægjandi.

2.  Markmið og námskeiðslýsing er í 
     samræmi við kennslu.

15. Tæki/áhöld eru í góðu 
      ásigkomulagi.

3.  Próf og verkefni í námskeiðinu
     endurspegla áherslur í kennslu.

16. Fjöldi tækja/áhalda er nægjanlegur.

4. Námsefni og verkefni ýta undir
    skilning á efninu.

17. Stúdentar hafa nægan aðgang að 
      tækjum/áhöldum utan 
     kennslustunda

5. Námskeiðið er vel skipulagt. 18. Stúdentar fá nægar leiðbeiningar/
     aðstoð um notkun tækja/áhalda.

Kennari Vinnuálag
6.  Kennari er áhugasamur um 
     kennsluna.

19. Vinnuálag í námskeiði miðað við 
     önnur námskeið er:

7.  Kennari heldur áhuga þínum í
     kennslustundum.

20. Hraði yfirferðar í námskeiðinu er:

8.  Það er auðvelt að skrifa niður glósur
     í fyrirlestrum.

21. Að jafnaði var vinna á viku vegna
      námskeiðsins, utan kennslustunda?

9.  Framsetning er skýr og skilmerkileg. Afrakstur námskeiðs
10.  Kennari er jákvæður gagnvart hug-
       myndum stúdenta um námsefnið. 

22. Áhugi á efni námskeiðsins við
     upphaf þess? 

11.  Viðmót kennara gagnvart 
       stúdentum er vinsamlegt.

23. Áhugi á efni námskeiðs við lok þess?

12.  Stúdentar hafa nægan aðgang að 
       kennara utan kennslustunda.
13.  Kennari hvetur til spurninga/
       umræðna um efni námskeiðsins.  
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Tafla 1. Framhald 
Mat á kennslu og námskeiði og bakgrunnur

Heildarmat Skriflegar athugasemdir
24. Námskeiðið er, í samanburði við 
      önnur námskeið sem þú hefur tekið:

 36. Þættir í fari kennara, skipulagi 
       námskeiðs og vali námsgagna sem 
      hafa stuðlað að lærdómsríku námi.

25. Kennarinn er, í samanburði við 
      aðra kennara:

 37. Þættir í fari kennara, skipulagi 
       námskeiðs og vali námsgagna sem 
       mikilvægt er að bæta.

Bakgrunnur - námskeið
26. Númer námskeiðs
27. Númer kennara
28. Deild sem námskeið tilheyrir.
29. Skor sem námskeið tilheyrir.
30. Grunn- og framhaldsnám.

Bakgrunnur - stúdent
31. Kyn þess sem svarar.
32. Hvers vegna tókstu þetta námskeið?
33. Hvaða einkunn býst þú við að fá í
      námskeiðinu?
34. Á hvaða bili er meðaleinkunn 
     þín við HÍ?
35. Fjöldi eininga lokið við HÍ.  

Framkvæmd 
Kennslukönnunin var opnuð á vef Háskóla Íslands þegar tæpar þrjár vikur 
voru eftir af vormisseri 2004. Stúdentar gátu á tæpum þremur vikum svarað 
könnuninni um þau námskeið sem þeir voru skráðir í.  

Úrvinnsla gagna  
Einstök svör stúdenta voru þáttagreind. Þegar þannig er farið að er unnið 
með breytileika sem fram kemur milli stúdenta í mati á kennurum og nám-
skeiðum. Hægt er að draga úr þessum breytileika og hámarka breytileika milli 
kennara (eða námskeiða) með því að þáttagreina meðaltal fyrir hverja stað-
hæfingu í námskeiði. Þetta er ekki gert hér þar sem fjöldi námskeiða í fram-
haldsnámi við HÍ er ekki nógu mikill. Eigi að síður er mikilvægt að vekja 
athygli á því að þegar svör stúdenta eru notuð sem grunneining í þátta-
greiningu (í stað meðaltals fyrir hverja staðhæfingu í námskeiði) er ekki greint 
á milli samdreifni (covariation) af tvennum toga þ.e.a.s. annars vegar sam-



520 Sálfræði Einar Guðmundsson 

  

dreifni innan námskeiða og hins vegar samdreifni milli kennara (eða 
námskeiða).  

Þegar einstök svör stúdenta eru þáttagreind jafngildir fjöldi í þátta-
greiningu fjölda svara í kennslukönnuninni (N = 887). Í niðurstöðum 
erlendra rannsókna hefur komið fram að lítill munur getur verið á 
þáttabyggingu kennslukannana eftir því hvor framangreindra leiða er farin 
(t.d. Linn, Centra og Tucker, 1975). Í öðrum rannsóknum hefur aftur á móti 
komið fram markverður munur á þáttabyggingu eftir því hvor leiðin er farin 
(t.d. Cranton og Smith, 1990).  

Í kennslukönnuninni eru 25 spurningar eða staðhæfingar notaðar til að 
meta nám og kennslu (1. – 25. breyta í Töflu 1). Tvær þeirra voru ekki 
þáttagreindar (24. og 25. breyta í Töflu 1) þar sem þær eru heildarmat á 
námskeiði og kennara. Að auki var fjórum þeirra sleppt í þáttagreiningunni 
ýmist vegna þess að þeim var ekki svarað af meira en þriðjungi stúdenta (1. 
og 6. breyta) eða vegna þess að þær uppfylltu ekki skilyrði þáttagreiningar-
innar (21. – 22. breyta í Töflu 1). Samtals voru því 19 spurningar eða 
staðhæfingar þáttagreindar í framhaldsnámi við HÍ í þessari rannsókn 

Þó svo að heildarmat á námskeiði og kennara tilheyri sitt hvorum 
þættinum í SEEQ var ákveðið að sleppa þeim í þáttagreiningu breytanna (24. 
og 25. breyta í Töflu 1). Meginástæða þess er sú að túlkun þátta með þessum 
breytum innan borðs verður flóknari en án þeirra. Staðhæfingar um 
heildarmat eru á skjön við þá almennu reglu við samningu matstækja að 
einstök atriði eru úrtak allra hugsanlegra atriða sem gætu mælt tiltekinn þátt, 
svið eða hugsmíð. Atriði tiltekins þáttar meta þáttinn sameiginlega og 
heildarstig á þættinum síðan tiltekna hugsmíð. Með almennum atriðum inn í 
þætti er þessu snúið við. Af þessari ástæðu meðal annars er það ekki góð 
aðferð að nota slík atriði í kvörðum. Rétt notkun þeirra er utan kvarða eða 
þátta.  

Áður en þáttagreining var gerð á gögnunum voru eiginleikar einstakra 
breyta athugaðir. Í flestum tilvikum vantaði svör við einstökum spurningum í 
innan við 5% tilvika, í nokkrum tilvikum innan við 7%, 12% og rúmlega 
20%. Skoðað var hvaða áhrif það hefði á lýsandi og ályktandi tölfræði að 
nota meðaltal staðhæfinga í stað upplýsinga sem vantaði á þessum stað-
hæfingum. Í öllum tilvikum voru áhrif þess hverfandi eða engin. Meðaltal 
staðhæfinga var því notað í stað upplýsinga sem vantaði í þessum tilvikum. 
Tvær breytur skáru sig úr við greiningu á upplýsingum sem vantaði. Svör 
vantaði í rúmlega þriðjungi tilvika við tveimur spurningum eða staðhæfingum 
(1. og 6. breyta í Töflu 1). Í einni deild vantaði svör við þessum spurningum í 
rúmlega helmingi tilvika. Af þessum sökum var ákveðið að sleppa þessum 
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tveimur breytum í þáttagreiningunni. Að auki var tveimur breytum til við-
bótar sleppt (21. og 22. breyta í Töflu 1) þar sem þær uppfylltu ekki skilyrði 
þáttareiningarinnar.  

Við túlkun á hleðslum breyta á þætti er miðað við að markverðar hleðslur 
séu að lágmarki 0,30. Hér er miðað við það sem Hair, Anderson, Tatham, og 
Black (1998) kalla raunhæfa marktekt (practical significance). Tölfræðileg 
marktekt hleðslna á þætti dugar ekki sem viðmið í þessari rannsókn þar sem 
hleðslur innan við 0,20 ná tölfræðilegri marktekt vegna stærðar úrtaksins. 
Slíkir stuðlar skýra aðeins innan við 4% af dreifingu breyta. Það er of lítið til 
að hægt sé að tala um að þættir hafi markverð eða mikilvæg áhrif á breytur 
þegar þetta á við.  

Við val á fjölda þátta í þáttagreiningum var samhliðagreining (parallel 
analysis) notuð (Horn, 1965; Humphreys og Montanelli, 1975). Aðferðin 
byggist á því að lesa saman tvenns konar skriðumyndrit (scree plot). Annars 
vegar skriðumyndrit af eigingildum (eigenvalues) sem reiknuð eru út frá 
gögnum rannsóknarinnar og hins vegar skriðumyndrit þar sem eigingildi eru 
áætluð út frá handahófsgögnum (meðaltal eigingilda í 1000 endurtekningum í 
handahófsgögnum). Eigingildi úr báðum áttum eru síðan teiknuð á sama 
myndrit og fjöldi þátta ákvarðaður út frá eigingildum fyrir ofan skriðumynd-
rit handahófsgagna. Val á fjölda þátta í þessari rannsókn byggist því á eigin-
gildum sem eru hærri en eigingildi sem eru reiknuð út frá handahófsgögnum. 
Þessi aðferð er fræðilega mun traustari við val á þáttum en viðmið eins og að 
ákvarða fjölda þátta með því að velja þá þætti sem hafa eigingildi hærra en 
einn eða með því að nota skriðupróf (scree test) eitt og sér. Raunar virðist 
framangreind aðferð vera sú besta sem völ er á við ákvörðun á fjölda þátta í 
þáttagreiningu (Zwick og Velicer, 1986).  

Niðurstöður 

Meginásaþáttagreining í framhaldsnámi – einstök svör 
stúdenta 

Á Mynd 1 kemur fram niðurstaða samhliðagreiningar á 19 staðhæfingum í 
kennslukönnun í framhaldsnámi við HÍ. Samkvæmt henni eru þrír þættir í 
gagnasafninu.  
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Mynd 1. Niðurstaða samhliðagreiningar við ákvörðun á fjölda 
þátta í kennslukönnun í framhaldsnámi við HÍ. Grunneining 
úrvinnslu er einstök svör stúdenta. 

Við þáttagreiningu gagnanna var notuð meginásaþáttagreining (principal 
axis factoring) með promax snúningi (Hendrickson og White, 1964) (kappa = 
4). Áður en þáttagreiningin var gerð var athugað hvort gögnin uppfylltu 
skilyrði þáttagreiningar. Bartletts próf (Bartlett´s test of sphericity) var marktækt 
(p < 0,0001) og Kaiser-Meyer-Olkin stærð var 0,90. Þrír þættir skýra 58,00% 
af heildardreifingu staðhæfinganna. Samtals eru 19% leifa (residuals) hærri en 
0,05. Nákvæmni spár um fylgni milli staðhæfinga út frá þriggja þátta líkani er 
því ásættanleg og hægt að líta svo á að þáttalíkanið endurspegli gögnin með 
viðunandi hætti. Mynsturfylki hleðsna (pattern matrix) 19 staðhæfinga á þrjá 
þætti kemur fram í Töflu 2.  

Allar staðhæfingar fyrsta þáttar hafa hæsta hleðslu á þann þátt en lágar og 
ómarkverðar hleðslur á hina þættina tvo. Staðhæfingar sem tilheyra þætti tvö 
hafa hæstar hleðslur á þann þátt en lágar og ómarkverðar hleðslur á aðra 
þætti. Það sama á við um þátt þrjú. Að meðaltali skýra þættirnir þrír 58% af 
dreifingu hverrar staðhæfingar. Þáttaskýring staðhæfinga er á bilinu 27% til 
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78%. Með fjórum undantekningum er þáttaskýring staðhæfinga 50% eða 
lægri. Fylgni milli þátta er almennt lág (Tafla 2). 

Tafla 2. Meginásaþáttagreining (principal axis factoring) 19 
staðhæfinga í kennslukönnun við Háskóla Íslands vorið 2004. 
Promax snúningur þátta. Framhaldsnám (N = 887). 

 
I II III h 2

Framsetning er skýr og skilmerkileg. 0,82 -0,02 0,08 0,72
Kennari heldur áhuga þínum í 
   kennslustundum. 0,81 0,00 -0,02 0,65
Markmið og námskeiðslýsing er í
   samræmi við kennslu. 0,81 -0,08 0,09 0,69
Kennari er jákvæður gagnvart hug-
   myndum stúdenta um námsefnið. 0,80 0,03 -0,18 0,56
Námsefni og verkefni ýta undir 
   skilning á efninu. 0,78 -0,04 0,10 0,67
Kennari hvetur til spurninga/
   umræðna um efni námskeiðsins. 0,77 0,02 -0,11 0,54
Námskeiðið er vel skipulagt. 0,74 0,00 0,12 0,64
Viðmót kennara gagnvart 
   stúdentum er vinsamlegt. 0,72 0,03 -0,15 0,46
Próf og verkefni í námskeiðinu 
   endurspegla áherslur í kennslu. 0,70 0,00 0,05 0,52
Það er auðvelt að skrifa niður glósur
   í fyrirlestrum. 0,69 0,02 0,00 0,48
Áhugi á efni námskeiðs við lok þess? 0,61 -0,03 0,06 0,40
Stúdentar hafa nægan aðgang að
   kennara utan kennslustunda. 0,48 0,10 0,01 0,27

Fjöldi tækja/áhalda er nægjanlegur. 0,05 0,88 -0,05 0,78
Tæki/áhöld eru í góðu ásigkomulagi. 0,03 0,84 -0,02 0,71
Aðstaða til kennslunnar er fullnægjandi. 0,07 0,75 -0,03 0,59
Stúdentar hafa nægan aðgang að 
   tækjum/áhöldum utan kennslustunda. -0,11 0,72 0,08 0,52
Stúdentar fá nægar leiðbeiningar/
   aðstoð um notkun tækja/áhalda. -0,02 0,69 0,08 0,50

Vinnuálag í námskeiði miðað við
   önnur námskeið? -0,02 -0,01 0,82 0,66
Hraði yfirferðar í námskeiðinu er? 0,00 0,07 0,78 0,64

I —
II 0,28 —

III 0,42 0,30 —

Þættir

Fylgni þátta

 



524 Sálfræði Einar Guðmundsson 

  

Áreiðanleiki þátta og einstakra spurninga 
Alfastuðull var reiknaður fyrir þættina þrjá. Alfastuðull fyrsta þáttar er 0,93, 
annars þáttar 0,86 og þriðja þáttar 0,82. Allir þættirnir hafa því viðunandi 
áreiðanleika.  

Framsetning á niðurstöðum og túlkun kennslukönnunarinnar við HÍ 
byggist á einstökum spurningum. Áreiðanleiki einstakra spurninga var ekki 
reiknaður sérstaklega en hægt er að áætla neðri mörk hans út frá þátta-
skýringu staðhæfinga (communality). Rökin hér að baki eru af almennum toga. 
Hægt er að skipta dreifingu staðhæfinga í dreifingu sem þættir skýra, eiginlega 
dreifingu staðhæfinga sem þættir skýra ekki (sérhæfni staðhæfinga) og 
villudreifingu. Ef litið er svo á að öll dreifing sem þættir skýra ekki sé 
villudreifing eða tilviljanabundin skekkja fást neðri mörk áreiðanleika stað-
hæfinga. Þegar áreiðanleiki einstakra staðhæfinga er áætlaður með þessum 
hætti sést í Töflu 2 að hann er í öllum tilvikum lægri en 0,80 og í flestum 
tilvikum milli 0,50 og 0,70. Í nokkrum tilvikum er hann lægri en 0,50.  

Umræða 

Í kennslukönnuninni sem notuð er til að meta gæði kennslu í framhaldsnámi 
við HÍ eru þrír þættir. Með hliðsjón af inntaki þessara þátta gætu lýsandi heiti 
þeirra verið kennsla (þáttur I), kennsluaðstaða (þáttur II) og vinnuálag (þáttur 
III). Flestar staðhæfingar kennslukönnunarinnar (12 af 19) tilheyra 
kennsluþættinum (þáttur I). Annar þáttur kennslukönnunarinnar inniheldur 
fimm staðhæfingar en sá þriðji tvær. Efni fyrsta þáttar (kennsla) lýtur að 
kennslu, skipulagi námskeiðs, samskiptum kennara og stúdenta, námsmati og 
afrakstri námskeiðs. Inntak annars þáttar (þáttur II) lýtur að aðstöðu til 
verklegrar kennslu og þess þriðja að vinnuálagi og þyngd námskeiðs.  

Þáttabygging kennslukönnunarinnar í framhaldsnámi við HÍ er sam-
bærileg við þáttabyggingu kennslukönnunarinnar í grunnnámi (Einar Guð-
mundsson, í prentun). Í framhaldsnámi er hægt að túlka kennslukönnunina 
út frá þremur þáttum. Tveir þeirra (kennsla, þáttur I; vinnuálag, þáttur III) 
gagnast til að meta ágæti kennslu og námskeiðs. Annar þessara þátta (vinnu-
álag, þáttur III) er þó fremur rýr að innihaldi. Þáttur II (kennsluaðstaða) lýsir 
að mestu aðstöðu til kennslu sem tiltekinn kennari býr við fremur en að hann 
hafi fullkomna stjórn á þeim atriðum sem þar er spurt um. Þessi þáttur hefur 
því takmarkað notagildi þegar álykta á um frammistöðu kennara í kennslu en 
segir ef til vill mest um hver starfsskilyrði þeirra eru.  
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Áreiðanleiki þáttanna þriggja er viðunandi. Aftur á móti er áreiðanleiki 
einstakra staðhæfinga í flestum tilvikum óviðunandi. Þetta þýðir að staðalvilla 
mælingar (standard error of measurement) er há og óvissa því talsverð við 
túlkunina. Nokkur og í sumum tilvikum mikil ónákvæmni fylgir ályktunum út 
frá einstökum staðhæfingum. Það ætti því að fara varlega ef nota á niður-
stöðu úr einstökum staðhæfingum kennslukönnunarinnar til annars en að 
upplýsa kennara um matið eða til að kennarar geti notað einstakar stað-
hæfingar til að bæta kennslu sína. Áreiðanleiki einstakra staðhæfinga er of 
lágur til að gagnast í annað. 
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Gildun á mælistikum 

Fanney Þórsdóttir 
Friðrik H. Jónsson 

 
Það færist sífellt í vöxt að spurningakannanir séu notaðar í fræðilegum og 
hagnýtum rannsóknum. Í slíkum könnunum eru matskvarðar (rating scales) 
gjarnan notaðir til að mæla viðhorf (Krosnick og Fabriger, 1997) og persónu-
leikaþætti (Costa og McCrae, 1992) svarenda. Hverju atriði í slíkum mats-
kvörðum fylgir gjarnan mælistika með svarmöguleikum. Það er til að mynda 
algengt að spurt sé hve sammála eða ósammála viðmælendur eru fullyrðingu 
eða hve hlynntir eða andvígir þeir eru tilteknu málefni. Svarmöguleikarnir 
gefa til kynna hversu sterk afstaðan er og hvaða stefnu hún hefur.  

Á undanförnum árum hefur fræðileg umræða um gerð spurningakannana 
meðal annars snúist um hvers konar mælistikur dugi best (Schaeffer og 
Presser, 2003). Rannsóknir hafa til dæmis beinst að því hvort betra sé að 
merkja alla svarmöguleika með orðagildum eða einungis endamöguleika. 
Niðurstöður benda til að mælingar séu áreiðanlegri þegar allir svarmöguleikar 
eru merktir með orðagildum (Alwin og Krosnick, 1991; Bending, 1953; 
Boote, 1981; Peter og McCormick, 1966). Almennt er því mælt með notkun 
orðagilda á mælistikum í könnunum (Krosnick og Fabriger, 1997, Schaeffer 
og Presser, 2003). Þessi vinnuregla leysir einungis hluta vandans. Enn er 
ósvarað hvaða orðagildi er best að nota fyrir hvern svarmöguleika á 
mælistiku.  

Val á orðagildum var áleitið viðfangsefni rannsókna á árunum 1950 til 
1960 (sjá til dæmis Cliff, 1959; Jones og Thurstone, 1955) en upp úr því 
dvínaði áhugi á því. Helsta ástæða þess er að fræðimenn hættu að líta svo á 
að orðagildi réðu vali á svarmöguleika. Þessi skoðun var sett fram í sjónar-
hornskenningu (variable perspective model) þeirra Ostrom og Upshaw árið 1968 
og er gjarnan vísað til þeirrar kenningar þegar fjallað er um þau hugrænu ferli 
sem liggja að baki vali á svarmöguleika (Sudman, Bradburn og Schwarz, 
1996; Tourangeau, Rips og Rasinski, 2000). Samkvæmt sjónarhorns-
kenningunni nota svarendur öfgafyllstu afstöðu sína til viðkomandi eiginleika 
til að skilgreina endamöguleika mælistikunnar. Að því loknu skipta þeir 
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matsvíddinni upp í jafnstór bil og fjöldi bila samsvarar fjölda svarmöguleika 
sem eru á mælistikunni. Kenningin gerir því ekki ráð fyrir að orðagildi hafi 
áhrif á hvar svarmöguleikar séu staðsettir á matsvíddinni.  

Áhugi á mikilvægi orðagilda vaknaði hins vegar á ný í kjölfar rannsókna 
sem bentu til að orðagildi hafi áhrif á val á svarmöguleikum (sjá til dæmis 
Alwin og Krosnick, 1991; Boote, 1981; French-Lazovik and Gibson, 1984; 
Wyatt og Mayers, 1987). Nú eru rannsakendur því hvattir til þess að velja 
orðagildi af kostgæfni (Krosnick og Fabrigar, 1997; Krosnick og Fabrigar, 
væntanlegt; Schaeffer og Presser, 2003).  

Það er einkum litið til tveggja þátta þegar orðagildi eru valin. Í fyrsta lagi 
er mikilvægt að merking þeirra sé einræð (Krosnick og Fabrigar, 1997). Ef 
orðagildi hefur margræða merkingu er það líklegt til að auka villuflökt í 
mælingu og þar með draga úr áreiðanleika hennar. Með öðrum orðum þá 
verða að vera góðar líkur á því að svarendur séu sammála um merkingu 
orðagilda sem eru á mælistiku í könnun.  

Í annan stað er lögð áhersla á að bil á milli orðagilda á mælistiku séu 
jafnstór (Schaeffer og Presser, 2003). Slík bil eru afmörkuð með atviksorðum 
eins og frekar og mjög til að stýra merkingu lýsingarorða á borð við hlynntur 
eða sammála á sama hátt og hægt er að lengja eða stytta vigur með því að 
margfalda hann með tölu (Cliff, 1959).  

Gildunarannsóknir (scaling studies) hafa verið gerðar erlendis síðastliðna 
áratugi (sjá yfirlit í Krosnick og Fabrigar, væntanlegt) og mælt er með að nota 
niðurstöður slíkra rannsókna til að velja orðagildi á grundvelli þeirra tveggja 
viðmiða sem rædd voru hér að framan. Niðurstöður gildunarannsóknar geta 
til að mynda gefið til kynna að merking orðagildisins hlutlaus sé 0, merking 
frekar sammála sé 2, merking mjög sammála sé 4 og að fullkomlega sammála 
hafi merkinguna 6. Í þessu tilfelli væri væntanlega best að velja orðagildin 
hlutlaus, frekar sammála og mjög sammála á mælistiku því að þessi orðagildi 
hafa í för með sér að jafn stórt bil er á milli eininga á mælistikunni. En 
almennt séð þykir eftirsóknarvert að mælingar séu á jafnbilakvarða þar sem 
hefðbundin tölfræði eins og Pearson’s r, t-próf og F-próf hvíla á þeirri for-
sendu að mælingar séu á jafnbilakvarða.  

Oft hefur reynst erfitt að sýna fram á sambönd í félagsvísindum og þegar 
að þau koma fram reynast þau yfirleitt veik. Það er því mikilvægt að huga að 
þeim þáttum sem geta aukið gæði mælinga eins og þeim orðagildum sem 
notuð eru á mælistikum. Hér á landi liggja ekki fyrir upplýsingar um gildi 
ólíkra orða. Íslenskir rannsakendur hafa því ekki sömu tök og erlendir 
samstarfsmenn þeirra á að auka aðferðafræðileg gæði sinna rannsókna með 
því að velja orðagildi með ofangreinda eiginleika. Á þessu er mikilvægt að 
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ráða bót og sú athugun sem hér fer á eftir er fyrsta skref rannsóknar þar sem 
upplýsingum um gildi íslenskra orða er safnað. Listi orða sem mögulegt er að 
nota á mælistikum var lagður fyrir hóp háskólanema með það markmið í 
huga að velja úr orðagildi til að leggja fyrir tilviljunarúrtak Íslendinga í öðrum 
hluta rannsóknarinnar. Einkum verður litið til þess hve einræð merking orða 
er og þau orðagildi sem hafa margræðustu merkinguna verða ekki lögð fyrir í 
öðrum hluta rannsóknarinnar.  

Aðferð 

Þátttakendur 
Alls tóku 101 nemendur í Háksóla Íslands þátt í rannsókninni. Þessir 
nemendur voru úr ólíkum deildum skólans. 

Orðagildi 
Erlendar rannsóknir á merkingu orðagilda voru hafðar til hliðsjónar þegar 
orðagildin voru valin (Cliff, 1959; Jones og Thurstone, 1953; Krosnick og 
Fabrigar, væntanlegt; Spector, 1976) en einnig var leitað fanga í íslenskum 
orðabókum eins og Íslenskri samheitaorðabók (1985) og Íslenskri orðbók 
(2007). Eftirfarandi 74 orð eða orðasambönd voru valin. 

Tafla 1. Orð sem fundin voru gildi fyrir í rannsókninni 
Að einhverju marki Að hluta til Að litlu leyti 
Að mestu Að mestu leyti Að miklu leyti 
Að nokkru leyti Að talsverðu leyti Að vissu marki 
Að öllu leyti Að öllum jafnaði Að dálitlu leyti 
Afar Afskaplega Alfarið 
Algjörlega Alveg Ansi 
Ákaflega Býsna Dálítið 
Eindregið Einkar Feikilega 
Feikna Fortakslaust Frekar 
Fremur Fullkomlega Fyllilega 
Geipilega Gersamlega Gífurlega 
Gjörsamlega Gríðarlega Hallast að því að vera 
Harla Hálfpartinn Hneigist til að vera 
Innilega Í meginatriðum Lítið 
Lítið eitt Lítillega Lítt 
Mjög Nokkuð Nokkurn veginn 
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Tafla 1. Framhald 
Ofboðslega Ofsalega Ofur 
Ógurlega Óskaplega Óhemju 
Reglulega Sannarlega Sérdeilis 
Skilyrðislaust Smávegis Sumpart 
Svakalega Svolítið Talsvert 
Tiltölulega Tvímælalaust Töluvert 
Verulega Virkilega Vissulega 
Þó nokkuð Æðislega Ægilega 
Ögn Öldungis 

 
Alls var metin merking 148 orða og orðasambanda. Hvert orð og 

orðasamband var gildað tvisvar, annars vegar með orðinu sammála og hins 
vegar með orðinu ósammála. Þetta var gert vegna þess að tiltekið orð getur 
teygt mismikið á lýsingarorði eftir því hver stefna þess lýsingarorðs er. 
Þannig þarf orðagildið frekar ósammála ekki nauðsynlega að vera -2 þó svo 
að orðagildið frekar sammála fáið gildið 2. Ef mikill munur er á því hve 
mikið orð og orðasamböndin teygja á þeim jákvæðu og neikvæðu lýsingar-
orðum sem þau tengjast við ætti að forðast að nota þau á viðhorfamælistiku. 

Hverju orðagildi fylgdi 11-svarmöguleika matskvarði og voru endagildi 
hans merkt með orðagildunum eins ósammála og hægt er að vera og eins sammála 
og hægt er að vera.  

Framkvæmd 
Þátttakendur fengu dæmi þar sem verkefnið var útskýrt og þeir síðan beðnir 
um meta hve sterka afstöðu hvert orðagildi endurspeglaði (sjá nánari lýsingu í 
Thorsdottir, 2005). Til að draga úr hættu á þreytuáhrifum voru fjórar útgáfur 
af listanum búnar til þannig að þátttakendur mátu ekki orðagildin í sömu röð. 

Í verkefni sem þessu er hætta á að einhverjir misskilji fyrirmæli eða leggi 
sig ekki fram. Í því augnamiði að útiloka slík svör var stuðst við viðmið sem 
sett eru fram í Cliff (1959) og Jones og Thurstone, (1955). Í fyrsta lagi voru 
þeir sem mátu innan við helming orðagilda útilokaðir frá þátttöku. Í annan 
stað var litið til þess hvort tiltekið mynstur kæmi fram í svörum. Til dæmis ef 
svarendur völdu einungis einn eða tvo svarmöguleika þá voru svör þeirra 
ekki tekin með í úrvinnslu. Í þriðja lagi var leitað eftir óvenjulegum svörum. 
Ef til dæmis ögn sammála var talið merkja meira samþykki en algjörlega sammála 
voru svör viðkomandi skoðuð nánar. Ef samræmi var í slíku mati fyrir 
tiltekið orðagildi í öllum listanum var hann notaður í áframhaldandi 
greiningu. Ef, hins vegar, ósamræmi kom fram þegar önnur orðagildi voru 
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metin var litið svo á viðkomandi hefði annað hvort misskilið verkefnið eða 
ekki sinnt því skildi og ekki unnið úr því svari.  

Að lokum var athugað hvort orðagildum var gefið andstætt gildi við það 
sem við mátti búast. Ef til að mynda merkt var -7 við orðagildið algjörlega 
sammála voru viðkomandi svör skoðuð nánar. Athugað var hvort slíkt 
ósamræmi kæmi fram oftar en átta sinnum og þá var viðkomandi svarandi 
felldur úr rannsókninni. Ef ósamræmi af þessum toga kom fram átta sinnum 
eða sjaldnar voru svör endurkóðuð þannig að orðagildið fékk gildi andstætt 
því sem gefið var. Alls þurfti að fjarlæga níu svarendur úr gagnasafninu vegna 
ósamræmis í svörum. Í einu tilfelli var ekki unnið úr svörum vegna þess að 
viðkomandi hafði annað hvort misskilið verkefnið eða ekki sinnt því sem 
skildi. Í engu tilfelli var ástæða til að fjarlæga svör á grundvelli annarra 
viðmiða. Heildarfjöldi þátttakenda var því 91. 

Útreikningar á gildum orða og orðasambanda 
Röðunaraðferðin (method of successive intervals) (Guildford, 1954) var notuð til 
að reikna út gildi orðagilda. Þegar sú aðferð er notuð þarf hver svarandi 
einungis að meta hvert orð einu sinni og því er hún talin heppilegri en 
paraður samanburður (method of paired comparison) því þá þarf hver svarandi að 
meta hvert orð oft (Moiser, 1940). Röðunarðferðin er að sama skapi talin 
hentugri en aðferð jafnbilaaðferðin (method of equal appearing intervals) því sú 
fyrrnefnda hvílir einungis á þeirri forsendu að svarmöguleikar séu í réttri röð 
á meðan sú síðarnefnda gerir ráð fyrir að jafnt bil sé á milli svarmöguleika 
(Edwards, 1952, Guildford, 1954).  

Þegar röðunaraðferðin er notuð er byrjað á því að skoða tíðni svara fyrir 
hvert orð og orðasamband. Gert er ráð fyrir að svör séu normlega dreifð og 
sú forsenda er notuð til að finna út bil á milli svarmöguleika á mælistikunni 
sem fylgir orðagildum. Að því loknu er unnt að meta gildi hvers orðs og 
einnig hve nákvæm merking þess orðs er með því að reikna staðalfrávik þess 
(Guildford, 1954).  

Niðurstöður og umræða 

Gildi og staðalfrávik hvers orðs og orðasambands eru í töflu 2. Gildin gefa til 
kynna merkingu orðanna og staðalfrávik þeirra hve nákvæm eða einræð 
merking þeirra er.  
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Tafla 2. Gildi og staðalfrávik orða og orðasambanda 
 Ósammála Sammála 
 Gildi Staðalfrávik Gildi Staðalfrávik 
Algjörlega -6 0,5 5 0,6 
Að öllu leyti -6 0,6 5 0,7 
Fullkomlega -5 0,7 5 0,7 
Gersamlega -5 0,6 5 0,7 
Gjörsamlega -5 0,7 5 0,8 
Alfarið -5 0,7 5 0,8 
Alveg -5 0,7 5 1,0 
Tvímælalaust -5 0,8 5 1,0 
Skilyrðislaust -5 1,0 5 1,0 
Ofur -5 0,8 5 0,8 
Gífurlega -5 0,7 5 0,8 
Eindregið -5 1,0 5 0,9 
Fyllilega -5 0,9 5 0,9 
Innilega -5 1,0 5 0,9 
Óhemju -5 0,9 4 0,9 
Ofboðslega -5 0,8 4 0,9 
Ofsalega -5 0,8 4 0,9 
Ógurlega -5 0,8 4 0,9 
Svakalega -5 0,8 4 1,0 
Afskaplega -5 0,8 4 1,0 
Mjög -5 0,8 4 0,8 
Gríðarlega -5 0,8 4 0,8 
Feikilega -5 0,8 4 0,9 
Sannarlega -5 1,0 4 1,0 
Fortakslaust -5 1,1 4 1,3 
Virkilega -5 0,8 4 0,9 
Ákaflega -5 1,0 4 1,0 
Óskaplega -5 0,9 4 0,9 
Ægilega -5 1,0 4 0,9 
Afar -5 0,8 4 0,8 
Verulega -5 0,8 4 0,9 
Æðislega -4 0,9 4 1,0 
Feikna -4 0,9 4 0,9 
Reglulega -4 1,0 4 1,1 
Sérdeilis -4 1,0 4 1,2 
Vissulega -4 1,0 4 1,2 
Geipilega -4 1,2 4 1,2 
Öldungis -4 1,4 4 1,5 
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 Ósammála Sammála 
 Gildi Staðalfrávik Gildi Staðalfrávik 
Að mestu -4 0,6 4 0,8 
Að miklu leyti -4 0,6 4 0,7 
Einkar -4 1,0 4 1,0 
Að mestu leyti -4 0,7 4 0,7 
Töluvert -4 0,6 3 0,9 
Talsvert -4 0,7 3 0,8 
Ansi -4 0,9 3 0,7 
Að öllum jafnaði -4 0,9 3 1,1 
Í meginatriðum -4 1,0 3 0,9 
Býsna -4 0,9 3 0,8 
Að talsverðu leyti -3 0,7 3 0,8 
Þó nokkuð -3 0,7 3 0,7 
Fremur -3 0,7 3 0,7 
Frekar -3 0,7 3 0,7 
Tiltölulega -3 1,0 3 0,7 
Nokkuð -3 0,7 3 0,6 
Hálfpartinn -3 0,9 3 0,7 
Nokkurn veginn -3 1,0 3 1,0 
Að vissu marki -3 0,9 3 0,7 
Að hluta til -3 0,7 2 0,7 
Harla -3 1,4 2 1,4 
Að nokkru leyti -3 0,8 2 0,6 
Sumpart -2 0,8 2 0,7 
Að einhverju marki -2 0,7 2 0,7 
Dálítið -2 0,6 2 0,6 
Svolítið -2 0,8 2 0,6 
Að dálitlu leyti -2 0,8 2 0,6 
Hallast að því að vera -2 0,8 2 1,0 
Hneigist til að vera -2 0,8 2 0,9 
Lítt -2 0,8 1 0,8 
Lítið eitt -2 0,8 1 0,6 
Lítillega -2 0,6 1 0,5 
Smávegis -2 0,7 1 0,5 
Að litlu leyti -2 0,8 1 0,8 
Ögn -2 0,8 1 0,6 
Lítið -2 0,7 1 0,6 
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Markmið þessarar athugunar var að safna upplýsingum um merkingu 
orða og orðasambanda. Um er að ræða fyrstu rannsókn af mörgum fyrir-
huguðum á þessu efni. Niðurstöður í töflu 2 sýna að almennt er lítill munur á 
staðalfráviki orðagilda. Í nokkrum tilvikum eins og fyrir fortakslaust, 
reglulega, sérdeilis, vissulega, geipilega, öldungis, að öllum jafnaði og harla er 
staðalfrávikið þó hærri en einn. Það bendir til að viðkomandi orð séu of 
margræð til að skynsamlegt sé að nota þau til að merkja mælistikur.  

Einnig kom fram að hluti svarenda lagði aðra merkingu í orðin en eðlilegt 
var að gera. Þannig gáfu til að mynda 29% þeirra orðagildinu lítt sammála 
neikvætt gildi í stað þess að gefa því jákvætt gildi. Það virðist því sem nokkuð 
stór hluti fólks telji að einhver sem er lítt sammála sé í raun ósammála. Orðin 
og orðasamböndin vissulega, lítið eitt, að hluta til, nokkurn veginn, lítið, lítt 
og að litlu leyti eru ekki heppileg til að merkja mælistiku af þessum sökum.  

Að lokum voru nokkur orð sem gengu ekki vegna þess að merking þeirra 
var of galsafengin fyrir mælistikur í alvarlegum fræðirannsóknir. Þetta voru 
orðagildin gersamlega, gjörsamlega, gífurlega, innilega, óhemju, ofboðslega, 
ofsalega, ógurlega, svakalega, gríðarlega, ægilega, æðislega og feikna. 

Niðurstöður í töflu 2 byggjast á hentugleikaúrtaki háskólanema og verður 
því að taka þeim með fyrirvara. Þrátt fyrir það veita þær ákveðnar vís-
bendingar sem vert er að draga fram. Þær benda til að mynda til að ekki sé 
mikill munur á jákvæðum og neikvæðum orðagildum. Í sumum tilfellum fá 
neikvæð orð og orðasambönd þó sterkara gildi en sambærileg jákvæð gildi. 
Meðal þeirra voru orðin talsvert, mjög og algjörlega sem gjarnan eru notuð á 
mælistikur hérlendis. 

Niðurstöður benda einnig til þess að ekki sé heppilegt að nota hin 
hefðbundnu orðagildi frekar sammála/ósammála og mjög sammála/ósam-
mála á mælistiku með fimm svarmöguleikum ef mikilvægt er mælingin sé á 
jafnbilakvarða. Orðasamböndin frekar sammála og frekar ósammála fengu 
gildið 3 og -3 og orðagildin mjög sammála og mjög ósammála fengu gildin 4 
og -5. Orð í miðju matskvarða eins og hlutlaus fá yfirleitt gildið 0 
(Thorsdottir, 2005) og því er mun lengra bil á milli miðjumöguleikans og 
frekar sammála/ósammála en á milli frekar og mjög sammála/ósammála. 
Mælingar með hefðbundnum fimm svarmöguleika mælistikum hafa því 
væntanlega ekki eiginleika jafnbilakvarða. 
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Glíman við vitneskjuna 
Munur á þekkingu drengja og stúlkna á ofbeldi á 

heimilum 

Guðrún Kristinsdóttir 
Ingibjörg H. Harðardóttir 

 
Greinin byggir á niðurstöðum könnunar sem fór fram 2006 – 2007 og er 
hluti af verkefninu Þekking barna á ofbeldi á heimilum.1 Hún fer fram við 
Kennaraháskóla Íslands (KHÍ) og nýtur styrkja úr Rannsóknasjóði og Rann-
sóknarsjóði KHÍ. 

Meginspurningar eru: Hvað hugsa, vita og skilja börn og unglingar um 
ofbeldi á heimilum? Rannsóknin miðar að því að athuga almenna þekkingu 
barna á því. Samkvæmt flestum skilgreiningum er talið að ofbeldi á heimilum 
feli í sér valdbeitingu ofbeldismannsins. Almenn merking hugtaksins 
„heimilisofbeldi“ nær til ofbeldis milli maka, fyrrverandi maka, sambúðar-
fólks eða fullorðinna sem bundist hafa nánum tilfinningaböndum (Mirless-
Black, 1991, Walby og Allen, 2004, skv. Radford og Hester, 2006; Mullender, 
Hague, Imam, Kelly, Malos og Regan, 2002). Hún nær því ekki til barna. 

Rannsóknin byggir á athugun við þrjá breska háskóla sem var styrkt af 
rannsóknarráðinu þar í landi og var hin fyrsta sinnar tegundar (Mullender 
o.fl., 2002). Þó að ýmsar athuganir lægju fyrir höfðu engar beinst að 
sjónarhóli almenns hóps barna. Seith og Böckmann (2006) við Zürich- 
háskóla luku nýlega rannsókn með hliðsjón af fyrrgreindri athugun. 

Í kaflanum er sjónum beint að völdum niðurstöðum um kynjamun. 
Fjallað er um þekkingu og skilning á hugtakinu heimilisofbeldi, hvar börn 
heyrðu það, hvort mat þeirra á athöfnum er háð kyni geranda og hvort þau 
þekkja einhvern sem orðið hefur fyrir ofbeldi heima. Viðfangsefnið hefur 

                                                 
1  Rannsóknarhópurinn sem vann að könnuninni: Guðrún Kristinsdóttir, prófessor 

verkefnastjóri, Ingibjörg H. Harðardóttir, lektor og forsvarsmaður ásamt verkefnastjóra,  
Margrét Ólafsdóttir aðjúnkt, Nanna Kr. Christiansen, deildarstjóri, Steinunn Gestsdóttir, 
lektor og M.Ed. nemarnir Nanna Þ. Andrésdóttir og Ragnhildur Jónsdóttir, allar við nám 
eða störf við KHÍ. 
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ekki verið rannsakað hérlendis. Vænst er fræðilegs og hagnýts ávinnings auk 
þess sem má bera niðurstöður saman við tvær ofangreindar rannsóknir.  

Fræðilegur bakgrunnur 

Rannsókn Mullender o.fl. (2002) var tímamótaverk hvað snerti þekkingu 
almenns hóps barna á heimilisofbeldi. Rannsókn McGee (2000) var þá, svo 
vitað sé, hin eina er náði til heimilisofbeldis frá sjónarhóli barna en byggði á 
eigindlegum viðtölum.  

Í fyrstu íslensku athuguninni á heimilisofbeldi gegn konum var skýringa 
leitað í valdi og stöðu kynjanna í hjónabandi en ekki síður í samfélags-
gerðinni. Bent var á að þrátt fyrir formlegt jafnrétti væri staða kynjanna ójöfn 
(Hildigunnur Ólafsdóttir, Sigrún Júlíusdóttir og Þorgerður Benediktsdóttir, 
1982). Heimilisofbeldi eiginmanna gegn konum viðhéldi feðraveldi og sýndi 
valdastöðu karla. Þó að fjölskylda og feðraveldi hafi breyst í aldanna rás liggja 
yfirráð karla enn að miklum hluta í því félagsfesti sem föðurímyndin felur í 
sér. Ofbeldi er útbreitt en líklega ekki lengur beinlínis viðurkennd karl-
mennskuhegðun í löndum sem Íslendingar bera sig saman við (Ingólfur Á. 
Jóhannesson, 2004). Að rekja valdamisvægi í fjölskyldum til feðraveldis fyrri 
tíma er viðtekin skýring í kynjafræðum og rannsóknum á heimilisofbeldi 
(Beauvoir, 1970; Dobash og Dobash, 1980; Mullender o.fl., 2002). Áhrif þess 
birtast í samfélagsgerð, hugmyndum og athöfnum og m.a í tregum 
viðbrögðum við heimilisofbeldi. Lengi hefur hvílt bannhelgi á efninu sem 
veldur þöggun og dylur ofbeldið (Leira, 2003). Á heimilum birtast áhrif 
feðraveldis í sinni ítrustu mynd í ofbeldi gegn konum og endurspeglar ójafna 
valdastöðu kynjanna sem tengist því að karlar eru í meirihluta ofbeldismanna 
(UNICEF, 2002; Aumeeruddy-Cziffra, 2006). Í bernsku sést það í ólíkri 
stöðu kynjanna þar sem undir- og yfirskipan er viðhaldið í uppeldinu. Myndir 
sem börn fá af umhverfinu eru m.a. sóttar í kynjavaldskerfið og þau læra að 
túlka daglegar athafnir og hegða sér í samræmi við kynbundna samfélagssýn 
(Andenæs, 1989; Arnot, David og Weiner, 1999). 

Mismunur er á þessu milli landa sem virðist samrýmast ríkjandi við-
horfum og gildum. Í viðtölum við sænsk 7 – 10 ára börn lýstu flest nánum 
föðurtengslum og andstæðri ímynd hins harða húsbónda, þau sögðu föður 
sinn sýna skilning og umhyggju og taka þátt í daglegri umönnun (Hyvönen, 
1993). Svipað kom fram hjá 14 ára enskum börnum þó að flest segðust 
tengjast móður nánar en föður sem þau eyddu minni tíma með. Þau töldu 
framfærsluhlutverkið mikilvægasta verkefni hans en hjá Hyvönen (1993) átti 
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það einungis við um yngri börn verkamanna (O’Brien og Jones, 1995, skv. 
Källström Cater, 2004). Sænska föðurnum var þó ekki lýst sem áhrifalausum, 
yngri drengir lýstu hönum sem hörkulegum og krefjandi og drógu fram 
góðar og slæmar hliðar. Samhliða því að börn teldu jafnræði milli foreldra á 
heimili lýstu drengir föður oftar sem þeim er tæki ákvarðanir, verndaði 
fjölskylduna og skæri úr um rétt og rangt. Þeir óskuðu eftir föður til að eyða 
tíma með og tengdu ást sína við að standast væntingar hans. Stúlkur litu á 
hann sem maka móður og fjölskylduföður og sem þær óskuðu að geta talað 
við. Tilfinningar stúlkna í garð feðra voru ekki eins tvíátta og drengja en þær 
gagnrýndu feður fyrir litla þátttöku og viðveru heima (Hyvönen, 1993). 
Rannsóknir á föðurímynd ná flestar til upplifana barna á eigin föður og 
samrýmast hugmyndum fullorðinna um umhyggjusama og friðsama karla 
sem eru frábrugðnir konum (Källström Cater, 2004). Ofangreind föðurímynd 
virðist falla að þekktu kynjamynstri vestrænnar nútímabernsku, en athygli 
vekur að sum börn lýsa honum sem reiðum og ströngum.  

Þó að lögð sé nokkur áhersla á uppeldi til friðsemdar hérlendis og í 
nágrannalöndum upplifa börn og ungt fólk ýmis konar ofbeldi í daglegu lífi 
(Weinehall, 2002; Barnaverndarstofa, 2007). Niðurstöður Mullender o.fl. 
(2002) sýndu að flest börn í almennu þýði lögðu hótanir um líkamsmeiðingar 
til jafns við líkamlegar árásir og um þriðjungur áleit andlega og stjórnandi 
hegðun vera ofbeldi. Rannsóknir sýna að 7 – 8 ára sænsk börn líta almennt á 
stúlkur sem góðar og telja hávaðasemi og slagsmál drengja vera aðlaðandi 
karlmannlegt einkenni, en skilningur á kyngervi virðist hafa meiri áhrif á 
óhlutbundnar hugmyndir en raunverulegar upplifanir (Fagrell, 2000, skv. 
Källström Cater, 2004). Sænsk 15 ára börn töldu flest auðvelt fyrir konur í 
ofbeldissamböndum að yfirgefa eiginmennina. Nokkur álitu ofbeldið 
eingöngu vera fjölskyldumál eða voru óörugg um hvort sumar konur ættu 
það skilið. Nokkur (flestir drengir) voru óörugg um hvort það væri í lagi að 
neyða einhvern til kynmaka (Hultgren, 2002, skv. Källström Cater, 2004). 
Íslensk könnun á kynhegðun unglinga sýnir talsverða útbreiðslu slíks ofbeldis 
og viðhorfa (Barnaverndarstofa, 2007). Þannig afstaða getur hlýtur að ýta 
undir kynbundar hugmyndir um ofbeldi.  

Hugmyndir barna um ofbeldi og almennar ímyndir tengjast kyngervi. Þar 
sem feður þurfa að vera eins og „karlar“ en tengjast almennt ekki 
hugmyndum um ofbeldi, og ofbeldi er tengt við karla og karlmennsku, en 
ekki við feður, má gera ráð fyrir að sambandið milli feðra og ofbeldis geti 
verið vandasamt fyrir börn (Walby, 2002, skv. Källström Cater, 2004). 

Stutt er síðan ofbeldi milli tilfinningalega nátengds fólks var skilgreint sem 
ólöglegt og taldist fremur óásættanlegt. Því má vera að sumt ofbeldi á 
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heimilum samrýmist enn ríkjandi gildum (Hydén, 1994; Lennartsson, 1999, 
Persson, 1992, Zorza, 1992., skv. Källström Cater, 2004). Náið tilfinninga-
samband karls og konu byggir á hugmynd um ást og tengist ímyndinni um 
heimilið sem griðastað. Því felur ofbeldi á heimili yfirleitt í sér annars konar 
brest en valdbeiting utan veggja þess. Hugmyndir barna um ofbeldi virðast 
háðar túlkunum foreldra og sérlega af því hvernig þeir tala eða þegja um það 
(Hydén, 1994; Dyregrov, 1994). Þegar sjónarhóll og túlkanir foreldra stangast 
á veitir það börnum tvíátta leiðsögn og skilning.  

Flestir fræðimenn eru sammála um að fjölskylduofbeldi sé áhættuþáttur. 
Yfirlit yfir rannsóknir sýna að börn sem urðu vitni að ofbeldi í fjölskyldu 
stríddu við aukinn hegðunar- og tilfinningavanda en niðurstöður voru 
ósamhljóma um kynjamun (Edleson, 1999; Wolfe, Crooks, Lee, McIntyre-
Smith og Jaffe, 2003, skv. Källström Cater, 2004). Aðrar niðurstöður sýna 
lakari sjálfsmynd og meiri kvíða drengja á grunnskólaaldri (Reynolds, 
Wallace, Hill, Weist og Nabors, 2001). Að verða vitni að ofbeldi virðist því 
oft skaða þroska barns og umhverfi þess (Wolfe o.fl., 2003, skv. Källström 
Cater, 2004). Í könnun Mullender o.fl. (2002) sögðust nokkrir drengjanna 
óttast að þeir myndu beita ofbeldi í samböndum við konur. Jafnmargir álitu 
að þeir myndu virða konur og leita samkomulags vegna árekstra. Margar eldri 
stúlkur sögðust ekki ætla að gifta sig. Rannsóknir benda þó til þess að það sé 
ekki raunin. Bent hefur verið á að þótt algengara sé að karlar gangi í fótspor 
ofbeldisfullra uppalenda beiti flestir þeirra ekki ofbeldi (Jaffe, Wolfe og 
Wilson, 1990, skv. Källström Cater, 2004). Mullender o.fl. (2002) telja að 
varast skuli að líta á áhrif heimilisofbeldis á börn sem geðræna truflun auk 
þess sem hvert barn sé sérstakt og áhrif af ofbeldinu sé ekki heilkenni. 
Tökum við undir það sjónarhorn.  

Aðferð og framkvæmd 

Öll skólayfirvöld sem til var leitað veittu leyfi nema eitt þeirra skilyrti leyfið 
svo mikið að ekki var unnt að gera könnunina þar. Leyfi fékkst til að þýða og 
staðfæra spurningalista rannsóknar Mullender o.fl. (2002). Stuðst var við tvo 
spurningalista; fyrir börn í 4.- 6. bekk og fyrir unglinga í 7. – 10. bekk. Með 
lagskiptu klasaúrtaki var leitast við að ná til fjölbreytts hóps m.t.t. búsetu, 
námsstöðu, uppruna og kynferðis. 

Könnunin fór fram í 13 skólum á 4 landsvæðum. Tólf skólar þáðu boð 
um fræðslu um efnið en voru beðnir að ræða ekki um það fyrirfram. 
Samþykki veittu 1197 foreldrar af 1644 (5,3% af þýði), eða 72,8% af úrtakinu 
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(Hagstofa Íslands, 2007). Bréf voru þýdd á 6 tungumál í símatúlkun vegna 
samþykkis foreldra. 1125 nemendur svöruðu eða 68,43%.  

Leyfis Persónuverndar og skriflegs samþykkis foreldra var aflað, en ætlað 
samþykki ekki látið duga eins og oft tíðkast í skólakönnunum sem við teljum 
óásættanlegt. Börnin fylltu út sérstök samþykkisblöð. Að leita þannig eftir 
samþykki barna er í anda hugmynda um virka þátttöku þeirra í rannsóknum 
(Alderson, 1995; Thomas og O’Kane, 1998). Engir fræðslubæklingar voru til 
fyrir börn um efnið og sömdu rannsakendur slíka fyrir þau. Þar var m.a. bent 
á hjálparsíma RKÍ sem var gert viðvart. Ráðstafanir voru gerðar gagnvart 
foreldrum og skólum ef eftirköst yrðu vegna viðkvæms viðfangsefnis sem 
ekki reyndi á. 

Niðurstöður 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu heyrt orðið „heimilisofbeldi“ 
áður. Tæplega 99% svarenda svöruðu, 82,2% (913) sögðu já, en 17,8% (198) 
nei. Þeir sem þekktu hugtakið voru spurðir hvar þeir hefðu heyrt talað um 
heimilisofbeldi. Merkja mátti við fleira en eitt svar og því verður samtalan 
ekki 100%. Svarmöguleikinn „í blaði eða bók“ var aðeins í eldri listanum og 
er því ekki á myndinni. 
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Mynd 1. Hvar heyrðir þú um heimilisofbeldi? Fjöldi svarenda:1102. 
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Algengast er að þátttakendur segist hafa heyrt orðið í sjónvarpi og þar 
næst í skóla en sjaldgæft er að hafa heyrt það hjá foreldrum. Mun færri 
merkja við aðra svarmöguleika. Margir unglingar segjast hafa heyrt um það í 
blaði eða bók og fleiri stúlkur en drengir. Í heild segjast fleiri unglingsstúlkur 
en drengir hafa heyrt um heimilisofbeldi og er kynjamunur á flestum 
svarmöguleikum, þær tilgreina einnig fleiri uppsprettur að vitneskjunni en 
drengir. Fleiri unglingsstúlkur en önnur börn segjast hafa heyrt um ofbeldið 
hjá vinum og virðist þeim því tamara að ræða um það við vini en 
drengjunum.  

Spurt var hvaða skilning þátttakendur legðu í orðið „heimilisofbeldi”. 
Svörin voru dregin saman í flokka sem sjá má á mynd tvö. 
 

35

17

20

12

3

10

35

20

12

17

2

12

17

32

30

12

9

0

30

31

21

14

4

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Ofbeldi á heimilum
- spurning endurtekin

For/stjúpfor/eldri, systkini
lemja, fara illa með börn

Fjölskyldumeðlimur meiðir
annan fjölskyldumeðlim

Rífast og slást á heimilinu

Kynferðislegt ofbeldi

Rífast, rifrildi, öskra, blóta

Hlutfall (%)

Eldri drengir
Eldri stúlkur
Yngri drengir
Yngri stúlkur

 
Mynd 2. Hvað heldurðu að átt sé við þegar talað er um heimilisofbeldi? 
Fjöldi svarenda: 942. 

Um 53% barna og um 27% unglinga svöruðu spurningunni ekki efnislega 
sem var annars sjaldgæft, hún reyndist þeim líklega erfiðari en annað. 
Spurningin var opin til að fá fram eigin skilning þátttakenda. Fleiri unglings-
drengir (29,8%) en stúlkur (17,0%) svöruðu ekki efnislega. Svörin benda til 
mestrar þekkingar unglingsstúlkna.  

Í hópi barna fela fleiri svör drengja (17,3%) en stúlkna (12,1%) í sér að 
heimilisofbeldi sé að rífast og slást og yfirleitt er vísað til líkamlegs athæfis. 
Fleiri unglingsstúlkur (29,5%) en drengir (20,7%) tilgreina geranda í 
svörunum, s.s. „pabbinn ber mömmuna eða „mamma manns lemur mann“ 
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og svör þeirra eru að þessu leyti nákvæmari. Einnig skilgreina fleiri 
unglingsstúlkur (9%) en drengir (4%) heimilisofbeldi sem kynferðislegt.  

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir teldu tilgreindar árásargjarnar 
athafnir í samskiptum kynjanna til ofbeldis. Spurt var aðskilið um karl og 
konu sem geranda til að athuga hvort svarendur teldu það skipta máli. Á 
mynd þrjú sjást niðurstöður um karlinn sem geranda. Fyrstu tveir svarmögu-
leikarnir voru ólíkt orðaðir þannig að yngri börn svöruðu um hegðunina 
„kallar konu ljótum nöfnum“ og „segist ætla að meiða konu“ en unglingar 
um „kallar konu öllum illum nöfnum“ og „hótar að meiða konu“.  
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Mynd 3. Er það ofbeldi ef karl gerir eitthvað af þessu við konu? Fjölda 
svarenda er ólíkur eftir svarmöguleikum. 

Langflest telja það ofbeldi að karl lemji konu, hrindi henni harkalega og 
rífi í hárið á henni. Fleiri stúlkur en drengir, óháð aldri, telja hótanir um 
líkamsmeiðingar vera ofbeldi. Kynjamunur er að öðru leyti lítill. Í heild telja 
fleiri stúlkur en drengir, óháð aldri, það ofbeldi að karl slái konu utan undir. 
Nokkuð fleiri unglingsstúlkur en aðrir svarendur telja það ofbeldi að karl 
banni konu að hitta vini sína. 

Þegar spurt er um afstöðu til ofbeldis og gerandinn er kona sést svipað 
mynstur og á mynd þrjú. Svarendur telja oftar líkamlegt athæfi til ofbeldis en 
andlegt (ljótt orðfæri) og stjórnandi (banna að hitta vini) og afstaðan til 
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hótana er svipuð. Í heild skilgreina fleiri stúlkur en drengir tilgreindar athafnir 
sem ofbeldi. 

Niðurstöður spurninganna tveggja sýna í fyrsta lagi að þátttakendum 
finnst ekki skipta teljandi máli hvort karl eða kona beitir hitt kynið ofbeldi. Í 
öðru lagi er líkamlegt athæfi oftar talið ofbeldi en andlegar og stjórnandi 
athafnir. 

Þátttakendur voru ekki spurðir um beina reynslu af ofbeldi á heimili en 
um það hvort þeir þekktu einhvern sem hefði orðið fyrir slíku heima hjá sér. 
Í svona könnun má búast við að einhverjir hafi reynslu af ofbeldi heima eða 
vitneskju um slíkt. Líklega er misjafnt hvort börn í slíkum aðstæðum óska 
eða er leyft að taka þátt í könnun um efnið. Þess vegna var notaður 
valkosturinn „vil ekki svara“, sem ekki var víða annars staðar. Tæpur 
fjórðungur svarenda sagðist þekkja einhvern sem hefði orðið fyrir ofbeldi á 
heimili sínu. Rétt er að benda á að töluverður hluti svaraði ekki 
spurningunni, 7,7% (N=87) merktu við „vil ekki svara“ og 18,1% (N=204) 
merktu við „veit ekki“. Niðurstöður má sjá á mynd fjögur, þó aðeins hlutfall 
sem tók afstöðu. 
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Mynd 4. Þekkirðu einhvern sem orðið hefur fyrir ofbeldi heima hjá sér? 

Lang algengast er að eldri stúlkur (38,4%) segist þekkja einhvern sem 
orðið hefur fyrir ofbeldi heima hjá sér en það er fágætast meðal eldri drengja 
(16,5%). Einnig kemur fram að fleiri yngri drengir (23,7%) en yngri stúlkur 
(18,6%) og eldri drengir segjast þekkja til þessa. 
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Umræða 

Niðurstöður um þekkingu á orðinu „heimilisofbeldi“ sýna að íslensk grunn-
skólabörn þekkja það ágætlega. Þessi útbreiðsla er athyglisverð m.a. vegna 
þess að þó að könnuninni hafi yfirleitt verið tekið vel fór ekki hjá 
efasemdaröddum. Í nútíma iðnaðarþjóðfélögum má segja að tvíbent afstaða 
ríki til aðgangs barna að efni um erfið málefni eins og ofbeldi. Fullorðnir 
reyna annars vegar að vernda börn fyrir skuggahliðum lífsins og hins vegar er 
flæði þekkingar um þær í mörgu tilliti óheft. Við sáum að bæði drengir og 
stúlkur höfðu oftast heyrt orðið í sjónvarpi eða skóla og unglingar á neti, í 
blaði eða bók, þannig er talsvert um ópersónuleg miðlun efnisins. Hið sama 
átti við um bresk og svissnesk börn (Mullender o.fl., 2002; Seith og 
Böckmann, 2006). Þetta vekur til umhugsunar um hvernig börn nýta sér 
upplýsingar um heimilisofbeldi. Mullender o.fl. (2002) telja óvíst að hvaða 
leyti unglingar hafi aðgang að vandaðri umfjöllun um efnið og má taka undir 
það. 

Fleiri unglingsstúlkur en drengir segjast hafa heyrt um ofbeldi á heimilum. 
Þær hafa aflað sér þekkingar víðar og ríflega helmingi fleiri þeirra segjast hafa 
heyrt það frá vinum. Þetta bendir til meiri samræðna stúlkna um efnið. 
Drengirnir eru fámálli í svörum og virðast einangraðri frá efninu sem þeir 
heyra um á færri stöðum. Hvort tveggja bendir til samsömunar við eigið kyn 
og erfiðleika sem tengjast almennri orðræðu, ímyndum og staðreyndum um 
raunverulegt ofbeldi.  

Talsverður hluti svarenda getur útskýrt skilning sinn á heimilisofbeldi. 
Miklu fleiri unglingsstúlkur en unglingsdrengir skilgreina hugtakið nákvæmar. 
Þetta má líklega rekja til meiri áhuga og tjáningarfærni stúlknanna en áhugi og 
færni tengist yfirleitt saman (Masterpasqua, 1989, skv. Ogden, 1995). Þannig 
virðast stúlkur takast meira á við viðfangsefnið en drengir sem rímar við 
niðurstöður um áhrif ofbeldis á heimilum á börn er sýna alvarlegri áhrif á 
drengi en stúlkur (Edleson, 1999; Wolfe o.fl, 2003; Reynolds o.fl., 2001).  

Kyn gerandans hefur almennt ekki áhrif á mat þátttakenda á því hvort 
athafnir í samskiptum fullorðinna teljist til ofbeldis. Ekki kom fram 
kynjamunur á þessu nema í einstaka atriðum. Börnin skilgreina líkamlega 
athæfið oftar sem ofbeldi en andlegt og stjórnandi sem er í samræmi við 
niðurstöður Mullender o.fl. (2002). Sú ógnun sem felst í hótuninni virðist 
þarna lögð til jafns við barsmíðar. Þar kunna að koma til hugmyndir um 
aflsmun kynjanna sem minnir á niðurstöður Mullender o.fl. (2002) sem 
undirstrika niðurstöður um mikinn ótta barna af raunverulegu ofbeldis-
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ástandi, ekki síst þeirra yngri. Fleiri stúlkur en drengir í báðum aldurshópum 
telja andlegt athæfi til ofbeldis og er það einnig óháð kyni geranda.  

Það var lang algengast meðal unglingsstúlkna að segjast þekkja til ofbeldis 
á heimilum. Einnig vekur athygli að fleiri yngri drengir en eldri svöruðu 
þessu játandi. Þetta má túlka á þann veg að unglingsdrengir sniðgangi 
vitneskjuna sem tengist staðreyndum um kynjahlutfall þeirra sem beita 
ofbeldi. Slík túlkun rímar við rannsóknir á föðurímynd barna sem benda til 
kynbundinna hugmynda og túlkana (Andenæs, 1989; Hyvönen, 1993). 
Mullender o.fl. (2002) ræða um togstreitu sumra drengja sem óttuðust að þeir 
myndu beita ofbeldi í samböndum við konur. Jafnmargir drengir í bresku 
könnuninni álitu sig þó myndu virða konur. Hearn (2001) telur mikilvægt að 
rjúfa samband valds og ýmissa þátta er tengjast karlmennskuhugmyndum. 
Mullender o.fl. (2002) lýsa einmitt áhyggjum vegna viðhorfa táningsdrengja 
til heimilisofbeldis og telja að snemma eigi að hefja starf við að breyta 
kynbundnum viðhorfum drengja til kvenna og samskipta kynjanna. Hearn 
(2001) tengir umfjöllun sína um föðurhlutverk og karlmennsku við 
umhyggju. Einstakir karlar og drengir kunni að vera að breytast en 
skilgreiningar og skilning þurfi að skoða í ljósi þess hve treglega gengur að 
hagga við karllægu valdi. Drengir og karlar læri almennt ekki að bera 
umhyggju eða annast aðra. Breyting á því yrði mikilvægur þáttur í 
félagsmótuninni. Ein leið til kynjajafnréttis væri að heimili og skólar kenndu 
drengjum að bera umhyggju, vænta hennar, meta og verðlauna.  

Í samræmi við almenna þöggun á ofbeldi á heimilum benda niðurstöður 
okkar til þess að foreldrar ræði sjaldan við börn um heimilisofbeldi þar eð 
hlutfallslega fá þeirra heyra um það frá þeim. Rannsóknir Mullender o.fl. 
(2006) og Seith og Böckmann (2006) styðja þetta. Auknar samræður 
fullorðinna og barna geta trúlega haft góð áhrif á hugmyndir og skilning á 
ofbeldi almennt og á heimilum. Gjáin milli þekkingar barna á heimilisofbeldi 
sem hér birtist breikkar á unglingsárum og kann hjá sumum börnum að 
leggja grunn að framtíðarátökum í samskiptum kynjanna.  
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Afturvirk keðjun notuð til að kenna konu 
með málstol lestur langra orða1 

Haraldur Þorsteinsson 
Zuilma Gabríela Sigurðardóttir 

 
Broca málstol er talröskun sem oft hrjáir fólk sem hefur fengið heilablóðfall. 
Það er rakið til skemmda framarlega í vinstra heilahveli2 og einkennist af 
risjóttu og hægu tali, litlum orðaforða og erfiðleikum með myndun setninga 
(Doesborgh o.fl., 2004). Nafnorð eru mest áberandi í tali málstolssjúklinga, 
en notkun annarra orðategunda, svo sem atviksorða og forsetninga er lítil 
(Carlson, 2001). Af þessum sökum verður tal málstolssjúklinga mjög brota-
kennt. Dæmi um slíkt er tal er: „ég...kringlan...gleraugu“. 

Margs konar meðferð hefur verið notuð til að þjálfa upp talgetu hjá 
málstolssjúklingum í gegnum tíðina. Á meðal þeirra eru hugræn meðferð, 
slökunarmeðferð, atferlismeðferð og fleiri (Code, 2001). Flestar rannsóknir 
sýna framfarir eftir meðferð. Samt sem áður hefur engin meðferð verið 
þróuð enn sem hefur sýnt sig vera skilvirkari eða áhrifaríkari en önnur 
(Sigurdardottir og Sighvatsson, 2006b; Greener, Enderby og Whurr, 2000; 
Zuilma Gabriela Sigurðardóttir og Magnús Blöndahl Sighvatsson, 2003).  

Í þróun meðferða við málstoli er mikilvægt að hafa í huga ólíkar hliðar 
röskunarinnar og hvernig mismunandi meðferð getur haft áhrif á mis-
munandi hliðar hennar. Til dæmis getur einn sjúklingur átt í erfiðleikum með 
að nefna hluti á meðan annar á í erfiðleikum með lestur. Engir tveir 
sjúklingar eru eins þegar kemur að einkennum og því er mikilvægt að hafa úr 
safni meðferða að velja sem hver um sig getur meðhöndlað mismunandi ein-
kenni. Í þessu ljósi er mikilvægt að meðferðarbreytum sé vel lýst þannig að 
hægt sé að prófa sömu meðferð á einstaklingum með mismunandi einkenni.  

Þetta hefur ekki verið gert í miklum mæli hingað til, flestar rannsóknir á 
áhrifum einstaklingsbundinnar meðferðar við hinum ýmsu einkennum mál-

                                                 
1  Birt á íslensku í ráðstefnuritinu með góðfúslegu leyfi Journal of Speech-Language 

Pathology and Applied Behavior Analysis. 
2  Það er hjá 95% rétthentra og 70% örvhentra (Carlson, 2001). 
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stols hafa haft of margar frumbreytur og oft verið óljóst hverjar þær frum-
breytur hafa verið nákvæmlega (Greener o.fl., 2000; Jordan og Hillis, 2006). 
Hóparannsóknir hafa til dæmis dregið upp óljósa mynd af áhrifum með-
ferðar á mismunandi einstaklinga því þær gefa einungis meðaltal hóps og 
segja lítið um hvern einstakling í hópnum. Auk þess hefur endurtekning á 
þeim reynst erfið (Basso og Caporali, 2004; Sigurdardóttir og Sighvatsson, 
2006b; Zuilma Gabriela Sigurðardóttir og Magnús Blöndahl Sighvatsson, 
2003; 2005).  

Rannsóknir með einliðasnið eru ef til vill fýsilegri kostur fyrir þróun 
meðferðar. Í þeim er unnt að hafa góða stjórn á breytum sem tengjast þátt-
takandanum, til dæmis aldri, kyni og tegund fötlunar. Auk þess er unnt að 
fylgjast grannt með öllum breytingum sem verða á hegðun skjólstæðings á 
meðferðarskeiðinu og hægt er að aðlaga meðferðarbreytur eftir því hvað 
gögnin sýna um áhrif breytanna á frammistöðu. Þannig gera einstaklingsnið 
mögulegt að skoða nákvæmlega hvar framfarir verða hjá hverjum skjól-
stæðing. Þar sem þær veita einnig gott færi á endurtekningum (innan ein-
staklings og á milli þeirra) (Barlow og Hersen, 1984; Sidman. 1960) hljóta þær 
að teljast athyglisverður kostur til þróunar á meðferð sem hentar mis-
munandi einstaklingum.  

Einstaklingssnið hafa mikið verið notuð innan hagnýtrar atferlisgreiningar 
(applied behavior analysis), sérstaklega þegar áhrif meðferðar byggð á virkri 
skilyrðingu hafa verið metin. Slík meðferð hefur reynst skilvirk, áhrifarík og 
árangursrík í meðhöndlun á fólki með námsörðugleika, heilaskaða, geð-
raskanir og aðrar fatlanir. Innan ramma atferlisfræðinnar er litið á einkenni 
þessara raskana sem hegðunar- eða námsvanda sem bæta má með skilyrðingu 
(Austin og Carr, 2000). Í röð rannsókna þjálfuðu Zuilma Gabriela 
Sigurðardóttir og Magnús Blöndahl Sighvatsson (2003; 2005; Sigurdardóttir 
og Sighvatsson, 2006b) upp hæfni hjá fólki með málstol á mismunandi 
sviðum tals, svo sem nefnun hluta út frá myndum, myndun setninga og 
nefnun raða (t.d. „sunnudagur, mánudagur, þriðjudagur... “ o.s.frv.). Þessir 
höfundar byggðu meðferð sína á reglum virkrar skilyrðingar og áreitistjórnar 
og notuðust við stýringar og jákvæða styrkingu í þjálfuninni. Niðurstöður 
þeirra voru þær að frammistaða þátttakenda batnaði á öllum sviðum og allir 
þáttakendur náðu 100% frammistöðu á að minnsta kosti einu sviði. Þessar 
rannsóknir ruddu brautina fyrir núverandi rannsókn, sem einnig byggir á 
virkri skilyrðingu og áreitisstjórn. 

Í rannsókninni, sem var með einliðasniði, voru mæld áhrif afturvirkrar 
keðjunar, sýnikennslu og virkrar skilyrðingar á þjálfun lesturs á löngum 
orðum (samsettum úr þremur orðum) hjá konu með málstol. Keðjun hefur 
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áður verið notuð til að kenna dýrum og mönnum flóknar hegðunarkeðjur. 
Carr og fleiri (1978) notuðu keðjun til að kenna þroskaheftum börnum að 
mynda með höndunum tákn sem táknuðu ýmsar matartegundir. Einnig hefur 
hún verið notuð til að þjálfa apa í að þekkja stafarunur (Swartz og Terrace, 
2000). Í afturvirkri keðjun eru flóknar áreitakeðjur brotnar niður í smærri 
einingar og þjálfaðar í þrepum með því að byrja á aftasta hlekk keðjunnar. 
Þessi aðferð telst til villulauss náms þar sem hún lágmarkar villusvaranir 
þátttakandans (Pierce og Epling, 1999). Keðjun þótti henta vel til að kenna 
löng orð þar sem þau eru áreitakeðjur samsettar úr stöfum og smærri orðum. 
Þau má því auðveldlega brjóta niður í smærri einingar til þjálfunar.  

Áhersla var lögð á að hafa stjórn á breytum og rannsóknaraðstæðum svo 
greina mætti áhrif inngripsins og gera endurtekningar mögulegar í fram-
tíðinni. Beinar endurtekningar eru nauðsynlegar til að ákvarða alhæfingarildi 
niðurstaðna og meta hvers konar meðferðir henta mismunandi sjúklingum 
best (Barlow and Hersen, 1984; Sidman, 1960; Zuilma Gabríela Sigurðar-
dóttir og Magnús Blöndahl Sighvatsson, 2003; Sigurdardóttir og Blöndahl, 
2006b)  

Aðferð 

Þátttakandi 
Þátttakandinn í rannsókninni var 55 ára gömul kona. Hún hafði greinst með 
Broca málstol í kjölfar heilablóðfalls sem hún fékk 51 árs gömul. Í upphafi 
rannsóknarinnar tjáði hún sig með einstökum orðum og hafði takmarkaðan 
orðaforða. Hún hafði áður fengið þjálfun í nefnun hluta og fólks og myndun 
setninga (Zuilma Gabriela Sigurðardóttir og Magnús Blöndahl Sighvatsson, 
2003; Sigurdardottir og Sighvatsson, 2006b). Sú þjálfun hafði skilað 
marktækum árangri og aukið hæfni hennar á öllum þeim sviðum sem voru 
þjálfuð, auk þess sem hæfnin alhæfðist yfir á áreiti sem ekki voru notuð í 
þjálfuninni og á aðrar aðstæður en þjálfunaraðstæður. 

Tilraunaaðstæður og mælitæki 
Mælingarnar fóru fram við eldhúsborðið á heimili þátttakandans og í lokuðu 
herbergi á hjúkrunarheimili þar sem þátttakandinn var í endurhæfingu. 
Áhersla var lögð á þögn og gott næði. Einungis rannsóknarmaðurinn og þátt-
takandinn voru viðstaddir þegar mælingar voru teknar, nema í áreiðanleika-
mælingum, þá voru rannsóknarmennirnir tveir. Svör þátttakandans voru 
skráð sem rétt eða röng á þar til gert skráningarblað. Þegar ekkert svar var 
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gefið var það skráð sem „ekkert svar“. Skeiðklukka var notuð til að mæla þær 
30 sekúndur sem þátttakandinn hafði til að gefa svar eftir að áreiti var birt. 

Áreiti 
Tvö sett af áreitum voru notuð í þremur tilraunaskeiðum rannsóknarinnar. 
Annars vegar voru 56 spjöld með prentuðum orðum. Tuttugu og fjögur (24) 
af þeim spjöldum voru notuð í þjálfunarskeiði rannsóknarinnar, og þrjátíu og 
tvö (32) voru notuð til að meta alhæfingu þeirrar hæfni sem var lærð í 
þjálfuninni. Hins vegar voru 56 myndir af hlutum sem samsvöruðu prentuðu 
orðunum (til dæmis var eitt af orðunum „handryksuga“ og ein myndin var af 
handryksugu). Öll orðin sem notuð voru í rannsókninni voru nafnorð, 
samsett úr þrem orðum með eigin merkingu hvert. Dæmi um slík orð eru 
„knatt-spyrnu-maður“ og „rafmagns-tann-bursti“. 

Bæði áreitasettin voru notuð í grunnlínu og alhæfingarmælingum. Hins 
vegar voru aðeins tuttugu og fjögur (24) af prentuðu orðunum notuð í 
þjálfunarskeiðinu og engar myndir. 

Tilraunasnið 
Tilraunasniðið í rannsókninni var ABA snið. Í grunnlínu og alhæfingu var 
mæld geta í lestri langra orða og frammistaða í að nefna þessi orð út frá 
myndum sem samsvöruðu skrifuðu orðunum. Inngripið fólst í þjálfun lesturs 
á helmingi orðanna með afturvirkri keðjun. Með þessu sniði var hægt að 
skoða og bera saman framför í lestri þjálfaðra og óþjálfaðra orða eftir 
þjálfun. Einnig var hægt að sjá hvort þjálfun í lestri orðanna myndi alhæfast 
yfir á nefnun mynda sem samsvöruðu orðunum. 

Háðar og óháðar breytur 
Ein háð breyta var í rannsókninni en hún var fjöldi réttra svara þátttakandans 
af gefnum tækifærum í mismunandi tilraunaskeiðum. 

Óháðu breyturnar í þjálfuninni voru eftirfarandi: a) fyrirmælin sem gefin 
voru, b) afturvirka keðjunin, c) jákvæð styrking sem gefin var við réttri 
svörun og d) sýnikennsla og æfingar þegar hún gerði villur, sem voru veittar 
endurtekið þangað til þátttakandinn hafði svarað rétt. 

Framkvæmd 
Grunnlína. Þrjár grunnlínumælingar voru teknar í nefnun hluta út frá myndum 
en fimm í lestri orða. Mælingar fóru fram daglega, hver mæling stóð yfir í 45-
60 mínútur. Í upphafi hverrar mælingar gaf rannsóknarmaðurinn stöðluð 
fyrirmæli sem voru á þessa leið: „Nú ætla ég að sýna þér myndir og bið þig 
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að nefna það sem hver mynd sýnir í einu orði“ og „nú ætla ég að sýna þér 
nokkur löng orð og bið þig að lesa hvert orð“. Rannsóknarmaðurinn sýndi 
áreitin hvert á eftir öðru og spurði við birtingu hvers áreitis: „Hvað sýnir 
þessi mynd?“, eða sagði: „Lestu þetta orð“. Þátttakandinn fékk þrjátíu 
sekúndur til að svara eftir birtingu hvers áreitis. Honum var hvorki hjálpað 
með svörun áreitanna í grunnlínu né veitt viðgjöf við frammistöðu sinni. Á 
milli mælinga voru áreitin stokkuð. 

Þjálfun. Beitt var afturvirkri keðjun til að þjálfa upp lestur á orðunum 24. 
Þar sem öll orðin voru samsett úr þrem hlekkjum (t.d. knatt-spyrnu-maður) 
skiptist þjálfunin upp í þrjú skeið. Þegar þátttakandinn hafði náð að lesa 95% 
áreita rétt í hverju skeiði í tvö skipti í röð var skipt yfir í næsta þjálfunarskeið. 
Í fyrsta skeiðinu var aftasti hlekkur hvers orðs birtur og var hann lagður á 
hvítt A5 blað. Í öðru skeiðinu voru tveir öftustu hlekkir orðanna birtir og í 
síðasta þjálfunarskeiðinu voru allir hlekkir í hverju orði birtir. Fyrirmælin 
„lestu þetta orð“ voru gefin við birtingu hvers áreitis. Þátttakandinn fékk 30 
sekúndur til að svara hverju áreiti. Honum var veitt viðgjöf við frammistöðu 
sinni, til dæmis „já þetta er næstum því rétt hjá þér“ og „reyndu aftur“. 
Jákvæð styrking var veitt í formi hróss í hvert sinn sem þátttakandinn svaraði 
rétt, til dæmis „glæsilegt“og „frábært hjá þér“. Ef hann svaraði ekki rétt innan 
30 sekúndna veitti rannsóknarmaðurinn honum þjálfun með því að segja 
svarið og láta hann herma eftir. Þetta var endurtekið uns rétt svörun var 
gefin. Hrós var gefið þegar honum tókst að gera rétt en búið var að skrá villu 
og sú skráning beyttist ekki. Haldið var áfram eftir að þátttakandinn hafði 
náð að herma rétt eftir rannsóknarmanninum.  

Alhæfingarskeið. Í alhæfingarskeiðinu voru fjórar mælingar teknar í lestri 
orða og þrjár í nefnun mynda. Áreitin og framkvæmdin var sú sama og í 
grunnlínuskeiðinu. 

Áreiðanleiki  
Einn áreiðanleikamælingamaður var fenginn til aðstoðar og hafði hann BA-
próf í sálfræði. Hann hlaut þjálfun í að meta frammistöðu þátttakandans í 
þessari rannsókn. Áreiðanleiki fyrir hverja mælingu var fenginn með því að 
deila fjölda skipta sem þeir voru sammála með fjölda skipta sem þeir voru 
sammála og ósammála. 
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Niðurstöður 

Áreiðanleiki 
Áreiðanleiki var mældur í 37,5% af grunnlínumælingum, 30% af þjálfunar-
mælingum og 29% af alhæfingarmælingum. Í grunnlínu mældist áreiðan-
leikinn á bilinu 80%-96%, meðaláreiðanleiki var 89%. Í þjálfun var áreiðan-
leikinn á bilinu 83%-100%, meðaláreiðanleiki var 93%. Í alhæfingu var 
áreiðanleikinn á bilinu 95%-100%, meðaláreiðanleiki var 98%. 

Áhrif þjálfunar 
Mynd 1. gefur yfirlit yfir frammistöðu þátttakandans í öllum skeiðum 
rannsóknarinnar. Hún sýnir hutfall réttra svarana í grunlínumælingum, bæði í 
lestri orða og nefnun mynda. Hún sýnir einnig hlutfall rétt lesinna orða í 
þjálfuninni og hlutfall rétt lesinna orða og nefndra mynda í alhæfingar-
skeiðinu.  
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Mynd 1. Hlutfall réttra svarana í mismunandi skeiðum rannsóknarinnar 

Þjálfunin bætti til muna frammistöðu í lestri þjálfuðu orðanna (24 orð). 
Meðalframmistaðan í þessum orðum í grunnlínu var 24%, en hún var 93% í 
alhæfingu (mynd 2). Erfitt var að meta hvort áhrif þjálfunar alhæfðust yfir á 
lestur óþjálfaðra orða (27 orð) þar sem frammistaða í grunnlínu óþjálfaðra 



Afturvirk keðjun notuð til að kenna konu með málstol… 555 

  

orða var frekar góð (um 69%) (mynd 3). Til að bregðast við þessu voru 
geymd fimm orð úr grunnlínu sem þátttakandanum hafði gengið illa að lesa 
og frammistaðan í þeim mæld í alhæfingunni. Útkoman var sú að þátt-
takandanum gekk betur að lesa fjögur af þessum orð í alhæfingu en í grunn-
línu (sjá mynd 4). 
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Mynd 2. Hlutfall rétt lesinna þjálfaðra orða í grunnlínu og alhæfingarskeiði 
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Mynd 3. Hlutfall rétt lesinna óþjálfaðra orða í grunnlínu og alhæfingarskeiði 
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Mynd 4. Frammistaða í lestri 5 óþjálfaðra orða í grunnlínu og alhæfingar-
skeiði 
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Frammistaðan í nefnun mynda sem samsvöruðu þjálfuðu orðunum jókst 
úr 22% að meðaltali í grunnlínu í 85% í alhæfingarskeiði (mynd 5). Hæfni 
þátttakandans hefur því alhæfst yfir á myndir sem samsvöruðu þjálfuðum 
orðum, þrátt fyrir að frammistaðan náði ekki því stigi sem hún náði í lestri 
þjálfaðra orða (93%) Frammistaðan jókst einnig þegar myndir sem sam-
svöruðu óþjálfuðu orðunum voru sýndar, úr 38% í grunnlínu í 72% í 
alhæfingu (mynd 6). Þetta sýnir að sú hæfni sem var þjálfuð í þjálfunarskeiði 
hefur alhæfst yfir á nefnun mynda sem samsvöruðu ekki orðum sem voru 
notuð í þjálfuninni. 
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Mynd 5. Hlutfall rétt nefndra mynda sem samsvöruðu þjálfuðum orðum í 
grunnlínu og alhæfingarskeiði 
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Mynd 6. Hlutfall rétt nefndra mynda sem samsvöruðu óþjálfuðum orðum í 
grunnlínu og alhæfingarskeiði 

Umræða 

Niðurstöðurnar komu nokkuð á óvart. Sú gríðarlega framför sem varð í lestri 
þjálfaðra orða fór fram úr okkar björtustu vonum, jafnvel þótt búist hafi 
verið við framför í ljósi þess að fyrri rannsóknir hafa yfirleitt sýnt framfarir í 
svörun þjálfaðra áreita (Basso og Caporali, 2004). Bætt frammistaða í nefnun 
mynda kom einnig á óvart en ekki hafði verið búist við henni (sjá myndir 4 
og 5). Hún var sérstaklega góð í þeim myndum sem samsvöruðu þjálfuðum 
orðum en einnig var ánægjulegt að sjá hversu góð hún var í myndum sem 
samsvöruðu óþjálfuðum orðum. Rannsóknin gefur því sterka vísbendingu 
um að atferlismeðferð sem felst í afturvirkri keðjun með sýnikennslu geti 
reynst vel til að kenna fólki með málstol lestur langra orða.  

Styrkur þessarar rannsóknar liggur í vel skilgreindum meðferðarbreytum 
og kerfisbundnu inngripi, sem bæði stuðla að háu innra réttmæti. Þessir 
þættir, auk þess sem þátttakandinn var kominn yfir skeið sjálfvirks bata 
(period of spontaneous recovery) og engar stórar breytingar urðu í lífi þátt-
takandans á meðferðarskeiðinu, gefa til kynna að það hafi verið meðferðin 
sjálf og ekki utanaðkomandi þættir sem leiddu til bættrar frammistöðu 
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þátttakandans. Helsti veikleiki rannsóknarinnar felst í að alhæfingargildi er 
enn óþekkt þar sem hún hafði einungis einn þátttakanda. Nauðsynlegt er að 
endurtaka rannsóknina með öðrum þátttakendum til að mæla alhæfingargildi 
þessara niðurstaðna. Auk þess þarf að skoða betur hvaða hlutar með-
ferðarinnar það voru sem virkuðu best, til dæmis má einangra áhrif sýni-
kennslunnar og afturvirku keðjuninnar með því að nota eina breytu í einu og 
sjá hvernig hver breyta virkar. Þannig má smám saman þróa meðferð sem 
byggir á þessum þáttum og virkar til þess að kenna fólki með málstol lestur 
langra orða. Þar sem atferlismeðferð sem felst í afturvirkri keðjun hefur ekki 
verið notuð áður til að kenna lestur orða í málstoli má líta á núverandi 
rannsókn sem fyrsta skrefið í átt að þróun slíkrar meðferðar.  
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Gagnrýni Pierre Janet (1903) á kenningar 
um þráhyggju: Hvernig snýr hún við 

okkur öld síðar? 

Jakob Smári 

 
Il me semble que ces obsessions ne présentent pas une diversité suffisante pour que l´on puisse les 
rapporter aux événements extérieurs qui ont pu de bien de manières émotionner les sujets... 
Mér virðist sem þráhugsanir þessar séu ekki nægjanlega fjölbreytilegar til þess að 
tengja megi þær ytri atburðum sem hafi með ýmsu móti komið fólki í uppnám... 
(Janet, 1903/2005, bls. 584). 
 

Franski sálfræðingurinn og læknirinn Pierre Janet var mikill áhrifavaldur í 
sálfræði og geðlækningum í upphafi tuttugustu aldar. Furðu fljótt fauk að því 
er virtist í spor hans heiman og ekki síst heima fyrir þegar sálkönnun sótti í 
sig veðrið er leið á tuttugustu öldina (Ellenberger, 1970; Fedi, 2007). E.t.v. 
var þetta að nokkru vegna skarprar gagnrýni hans á sálkönnun Freuds sem 
mæltist illa fyrir þegar sálkönnun óx fiskur um hrygg í Frakklandi sem var 
seinna en víðast í Evrópu. Þá beindu áhrifamiklir heimspekingar svo sem 
Merleau-Ponty og einkum Jean-Paul Sartre (1938) spjótum að meintri 
vélhyggju hans í skilningi á geðshræringum, enda þótt hann á yfirborðinu 
virtist hafna t.d. hugmyndum James-Lange um tilfinningar sem skynjun á 
lífeðlislegum viðbrögðum (gagnrýni Sartre á Janet telja sumir reyndar alls 
ekki eiga rétt á sér og að hugtak Janets feli í sér íbyggni geðshræringa, sjá 
Fedi, 2005; Prévost, 1973). Foucault (1955) gagnrýndi hjá Janet þá arfleifð 
sem hann sagði runna frá Hughling Jackson að ganga eins og á vissan hátt 
Freud líka út frá einfaldri lagskiptingu í starfsemi hugans. Þetta má e.t.v. að 
nokkru til sanns vegar færa. Þá má nefna að Bergson og Janet voru 
samtímamenn og sterkir þræðir lágu á milli þeirra. Bergson vitnar m.a. til 
rannsókna og hugmynda Janets til stuðnings sínum eigin hugmyndum. 
Stjarna Bergsons sem fór hátt lækkaði hins vegar mjög á lofti eftir fyrri 
heimstyrjöld (Azouvi 2007; Jörgen Pind, 2006) og hefur það e.t.v. haft áhrif á 
viðhorf til Janets.  
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Ýmsir hafa þó orðið til þess að halda fræðum Janets á lofti í seinni tíð, og 
þá ekki hvað síst hugmyndum hans um áráttu og þráhyggju (Cottraux, 1998; 
Haustgen, 2004; Hoffmann, 1998; Pitman, 1987). Rit hans um þetta efni 
Obsessions et Compulsions kom út árið 1903 og hefur alla tíð verið viðurkennt 
sem höfuðrit um áráttu og þráhyggju þótt það hafi því miður til þessa verið 
lítt aðgengilegt á frönsku (sjá þó nýja útgáfu 2005) og ekki hafi það verið þýtt 
á aðrar tungur.  

Síðustu áratugina hefur atferlisfræðilegur og svo í kjölfarið hugrænn-
atferlisfræðilegur (cognitive-behavioural) skilningur á áráttu og þráhyggju verið 
ríkjandi. Samkvæmt hinu fyrrnefnda má skýra vandann með klassískri og 
virkri skilyrðingu þar sem árátta dragi tímabundið úr ótta þeim sem 
þráhyggjan veldur. Hugrænar -atferliskenningar voru settar fram sem endur-
bætur eða viðbót við atferlissjónarmiðið og þar er m.a. lögð áhersla á að t.d. 
ofurábyrgðarkennd leiði til skekktrar túlkunar á eigin (þrá)hugsunum sem svo 
aftur leiði til sífelldra aðgerða í því skyni að koma í veg fyrir ósköp og 
vandræði (árátta) (Rachman, 2002; Salkovskis, 1996; Smári og Hólmsteins-
son, 2001). Áráttan ber svo í sér ýmsa fylgifiska sem gera að verkum að hún 
festist í sessi (hjöðnun ótta eftir handþvott, aukna í stað minni óvissu við 
sífellda endurskoðun, aukna tíðni þráhugsana eftir hugsanabælingu o.s.frv.). 
Meginmáli skiptir í þessum skilningi á áráttu og þráhyggju það sem heimfæra 
má sem hversdagsgervingu (normalization), t.d. að hugsanir sem verða að 
þráhugsunum séu hversdagslegar hugsanir sem einhverra hluta (t.d. uppeldis) 
vegna er gefin sú túlkun að þær boði hættu eða að við þeim verði að 
bregðast. Árátta og þráhyggja er að þessum skilningi til orðin vegna 
óheppilegra viðbragða við ofureðlilegri, hverdagslegri reynslu, viðbragða sem 
eiga sér rót í „rangri túlkun“ á þessari reynslu. Efasemdir hafa komið fram 
um réttmæti hugræns líkans sem gerir ráð fyrir því að það sé túlkun 
hverdagslegra hugsanainnskota (intrusive thoughts) sem gegni lykilhlutverki í 
áráttu og þráhyggju (Julien, O'Connor og Ardema, í prentun). 

Kvíði og ótti hefur um langa hríð gegnt lykilhlutverki í skilningi á áráttu 
og þráhyggju. Í samræmi við þetta er áráttu og þráhyggjuröskun í greiningar-
kerfum ameríska geðlæknafélagsins (DSM) raðað með kvíðaröskunum á 
borð við almenna kvíðaröskun, felmtursröskun o.s.frv. Það blandast líka 
fáum hugur um að kvíði er áberandi einkenni hjá þeim sem glíma við áráttu 
og þráhyggju. Nú um stundir eru hins uppi talsverðar úfar með 
fræðimönnum um það hvar finna beri áráttu og þráhyggju stað. Bent hefur 
verið á að árátta og þráhyggja sé e.t.v samsafn vandamála sem eigi ekki heima 
undir einum hatti og að fyrrnefnd hugræn-atferlislíkön líkön eigi við um sum 
en ekki önnur afbrigði (Taylor, Abramowitz, McKay, Calamari, Sookman, 
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Kyrios o.fl., 2006). Einnig hefur því verið haldið fram að árátta og þráhyggja 
sé e.t.v. angi af því sem nefnt hefur verið áráttu og þráhyggjuróf og nær til 
kækja, átraskana o.s.frv. (Hollander, Friedberg, Wasserman, Yeh og Iyengar, 
2005). Tengt þessu er að sumir telja að skyldleiki áráttu og þráhyggju og 
hvatvísi hafi hugsanlega verið vanmetinn og að hvatvísi og/eða mat á eigin 
hvatvísi gegni í samspili við ofurábyrgðarkennd lykilhlutverki í áráttu og 
þráhyggju (Cottraux og Gérard, 1998; Smári, Eiðsdóttir og Bouranel, 2007). 
Enn fremur eru uppi hugmyndir um hlut viðbjóðsnæmis í áráttu og 
þráhyggju (Lawrence, An, Mataix-Cols, Ruths, Speckens og Phillips, 2007) og 
í nýlegri umfjöllun um DSM-V er bent á að þar verði að taka tillit til 
skyldleika áráttu og þráhyggju við hvatvísiraskanir en einkum og sér í lagi 
hugrofsraskanir (Watson, 2005).  

Hér eru því afar margar hugmyndir á lofti og mikil óvissa um það hvar 
beri að skipa áráttu og þráhyggju í flokkunarkerfum, hvort best sé að líta til 
ólíkra undirflokka á/þ eða skipa henni sem heild eða að hluta í deild með 
öðrum röskunum en kvíðaröskunum. Þessi gerjun öll gerir þá kröfu til okkar 
að við stöldrum við og lítum um öxl til fyrri hugmynda. Það er e.t.v. gagnlegt 
að hverfa aftur til hins mikla rits Janets (1903/2005) og horfa til þess hvernig 
hann tekst á við hugmyndir síns tíma um áráttu og þráhyggju sem snérust um 
þetta sem vitsmunavanda annars vegar og tilfinningavanda hins vegar.  
 

A) Þráhyggja sem vitsmunavandi. Hér nefnir Janet hugmyndir manna á 
borð við Griesinger, Krafft-Ebbing, en einkum Þjóðverjann 
Westphahl. Sá síðastnefndi gerir mikið úr því að þráhugsanir geri oft 
fyrst vart við sig hjá fólki sem er í fullkomnu jafnvægi og eigi því rót 
í vitsmunalífinu. Gagnrýni Janets á þessi sjónarmið beinist í fyrsta 
lagi að því að ekki sé ljóst hvers konar vitsmunavandi kunni hér að 
vera á ferð. a) Eiga menn við þráhugsunina sjálfa, þá skortir 
skýringar á því hvernig hún verði til, b) eiga menn við einhvers 
hugsanakæki á borð við að telja sífellt, c) eða eiga þeir við athyglis-
vanda, framandleikatilfinningar o.s.frv. sem greina má hjá þessu 
fólki. Þetta er allt afar óljóst en þeir sem aðhyllast þetta sjónarmið 
virðast hafna því síðastnefnda sem lykilatriði en telja að þráhugsunin 
hafi hér ákveðinn forgang. Það sem þeir sýna með rökum sínum 
hins vegar fyrst og fremst fram á er, að þráhugsanir geta birst án ótta 
og orðið til án tilfinningaerfiðleika af nokkru tæi. Það er hins vegar 
ljóst að mati Janet þegar horft er til þróunar vandans hjá sjúklingum 
að þráhugsunin (idée obsédante) birtist að því er virðist ætíð í kjölfar 
annars vanda. Hann telur líka að það sé illskiljanlegt hvernig hún ætti 
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að birtast eins og þruma úr heiðskíru lofti. Þeir sem halda þessu 
fram sem vitsmunavanda fá með engu móti skýrt hvernig þrá-
hugsunin verður til að mati Janet. Það er athyglisvert í þessu 
sambandi að minna á að þeir sem halda fram hugrænum atferlis-
kenningum um áráttu og þráhyggju byggja á þeirri hugmynd að 
hugsanir sem verða að þráhugsunum séu almannlegar en það sé 
túlkun þeirra sem skilji hér á milli feigs og ófeigs. Við því hefur svo 
aftur verið hreyft mótmælum (sbr. Julien o.fl., í prentun, sjá líka 
Rassin, Cougle og Muris, í prentun, sem sýnt hafa að þráhugsanir 
fólks með Á/Þ er hægt að greina frá öðrum þráhugsunum). 

 
B) Þráhyggja sem vandi tilfinningalífsins. Morel lýsti einna fyrst 

þráhyggju sem afsprengi tilfinningavanda og notaði um hana orðið 
tilfinningavitstol (délire émotif). Í kjölfarið segir Janet komu margir 
fleiri svo sem Legrand du Saulle og Freud frá Vín sem lögðu áherslu 
á þátt tilfinningavanda í þráhyggju. Pitres og Regis hafa að mati Janet 
öðrum betur dregið saman hugmyndir um þátt tilfinninga í 
þráhyggju og hverfist umræða hans um framsetningu þeirra. Í 
upphafi er um að ræða almennan kvíða (nokkurs konar panphobie) 
sem síðar getur t.d. í kjölfar áfalla farið að beinast í tiltekna átt og 
verða vitsmunatengdari (intellectualisé). Næsta skref færir svo enn 
lengra í þessa átt og þráhugsunin verður alls ráðandi og (plus 
l´obsession tend à s´intellectualiser, plus son substratum émotif s´atténue, eða 
eftir því sem þráhyggjan tekur að tengjast vitsmunum saxast á 
tilfinningagrunn hennar segja Pitres og Regis, tilvitnunin er hjá Janet, 
1903, bls. 457). Eitt af því sem styður þetta er að þráhyggjan gengur 
oft tilbaka yfir í viðfangslausan kvíða. Einnig nefna Pitres og Regis 
að erfitt sé að hugsa sér þráhyggju án einhvers kvíða sem hún veki. 
Þessi mynd kenningarinnar um forgang tilfinninga í þráhyggju hefur 
samkvæmt Janet margt til síns ágætis umfram fyrri kenningar. Það 
eru samt ýmsar ástæður til þess að hafna henni. Einn meginvandi að 
mati Janets er að þekking okkar á tilfinningum/geðhræringum er 
mjög ófullkomin. Þegar rætt er um tilfinningar er ekki ljóst hvort þar 
beri að leggja að jöfnu t.d. reiði og skammartilfinningu. Rökin gegn 
tilfinningakenningum um þráhyggju eru samt fyrst og fremst þessi: 
1) Í fyrsta lagi tengjast fleiri tilfinningar en kvíði þráhyggju eins og 
þessar kenningar ganga út frá (hér má minnast á nútímahugmyndir 
um hlut viðbjóðs í þráhyggju), 2) Sumir sem líða af þráhyggju virðast 
alls ekki einkennast af tilfinningatruflunum af neinu tagi, 3) Alls 
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konar truflanir t.d. á skynjun er erfitt að skýra með tilfinningum, 4) 
Stundum einkennast þeir sem þjást af þráhyggju fremur af of litlum 
en of miklum tilfinningaviðbrögðum. Erfitt er að skilja af hverju það 
ætti að vera. Eiga menn hér við að tilfinningar haldi aftur af 
tilfinningum? Það væri hugsun sem erfitt er að fylgja. E.t.v. mætti 
segja að kenningar nú á dögum sem leggja áherslu á taugaveiklun 
(neuroticism) sem áhættuþátt kvíða og lyndisraskana og þar með áráttu 
og þráhyggju samsvari að vissu leyti þessum tilfinningakenningum 
sem Janet gagnrýnir. 

 
C) Hvernig væri því segir Janet að líta ekki til þráhugsunarinnar sem 

rótar vandans né heldur tilfinninga eins og kvíða sem oft fylgja 
honum heldur annarra einkenna sem hann nefnir sálveiklunarein-
kenni (stigmates psychasthéniques). Hugmynd Janets er sú að árátta og 
þráhyggja sé í raun lokastig vanda sem birtist á fyrri stigum í því sem 
hann nefnir á frönsku fyrst état psychasthénique eða sálarveiklunar-
ástand og þá uppnám (agitations forcées). Það fyrra felst í því að finna 
til vöntunar, skorts á fullnægju og hið síðara í alls konar stjórnleysi í 
hegðun og hugsun, hugarórum (rumination), kækjum (tic) sem og 
kvíða og hræðslu. Þriðja stigið felst hins vegar í því sem að réttu lagi 
er kallað árátta og þráhyggja (obsessions et compulsions). Hér er um að 
ræða hugsanir og í kjölfarið hegðun sem ná fullum tökum á lífi við-
komandi. Eins og Pitman (1987) nefnir fannst Janet ekki trúlegt að 
ekki væru til staðar einhvers konar vandamál í hugarstarfi fyrir svo 
þráhugsanir næðu slíkri ofurstjórn á lífi viðkomandi. Hér verður að 
víkja betur að stigveldiskenningu Janets. Hann lagði áherslu á 
stigveldi í starfsemi hugans. Samkvæmt því krefst mismunandi starf-
semi sálarlífsins mismikillar sálarspennu (tension psychologique). Þegar 
næg spenna er ekki til staðar til þess að að starfsemi sem liggur efst í 
stigveldi spennuþarfar á sér stað einfaldari oft sjálfvirk (automatique) 
starfsemi. Að fást við síbreytilegan, einkum félagslegan veruleika 
gerir hér mestar kröfur. Þar er hið mikilvæga raunveruleikatak 
(function du réel) að verki, skynjun núsins sem slíks. Þegar þar verða 
brestir koma draumórar, ímyndanir í stað hins fasta grips um núið í 
skynjun og athöfn. Samkvæmt Janet eru það einmitt slíkir brestir í 
gripinu um núið sem liggja að baki þráhyggjunni. 
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Hugmyndir Janets um áráttu og þráhyggju og nútíminn 

Samkvæmt flestum sálfræðikenningum um áráttu og þráhyggju gegna svo 
sem fyrr greindi annað hvort ótti og/eða þráhugsanir og/eða túlkun þeirra 
lykilhlutverki í að viðhalda vandamálinu. Óttinn eða þráhugsunin leiða til 
áráttu sem hefur í för með sér að það dregur úr óttanum, sem svo aftur leiðir 
til þess að áráttan festist í sessi. Það sem athyglisvert við hugmyndir Janets er 
ekki síst, að hann lítur svo á að þráhyggjan sé fremur afsprengi en orsaka-
valdur annars vanda. Þráhugsanir séu m.a. eins konar leið til þess að túlka 
eða gefa merkingu þeim vanda sem viðkomandi stríðir við. Fyrir þessu færir 
Janet ýmis rök. 

Eitt af því sem finnur hvað mestan samhljóm í kenningum nútímans við 
hugmyndir Janets um áráttu og þráhyggju varðar það sem hann nefnir 
incomplétude. Hér er átt við tilfinningu fyrir skertri fyllingu í reynslu, það er 
eins og hún eigi sér ekki fyllilega stað. Þýskir sálfræðingar hafa alllengi lagt á 
áherslu á þetta sem kjarnaeinkenni í áráttu og þráhyggju (sbr. Ecker og 
Gönner, 2006, Hoffmann, 1998). Engilsaxneskir sálfræðingar hafa líka á 
síðustu árum skilgreint þetta með svipuðum hætti. Coles og samstarfsmenn 
hennar skipa þannig því sem þau kalla á ensku not just right experiences eða 
ófullkomnunarkennd í lykilhlutverk í áráttu og þráhyggjuvanda (Coles, 
Heimberg, Frost, og Steketee, 2005). Þau benda á líkingu þessa við 
incomplétude Janets. Hér er reyndar sá munur á að ekki er ljóst hjá Coles og 
félögum hvaðan þessi kennd er komin eða á hverju hún byggist þar sem hjá 
Janet má segja að hún stafi af skertri getu til að vinna úr og bregðast við 
síbreytilegum aðstæðum. Þetta kemur ekki síst í ljós í félagslegu samspili þar 
sem kröfurnar hvað slíka getu áhrærir eru hvað mestar. Summerfeldt (2004) 
telur að það sé sérstakt afbrigði af áráttu og þráhyggju sem einkennist af 
ófullkomnunarkennd og að hefðbundin hugræn meðferð komi þar að litlu 
haldi nema til skamms tíma. Hún er þeirrar skoðunar að hér liggi að baki 
grundvallar vandi í tilfinninga-/skynúrvinnslu. Þessi sérstaða afbrigðis áráttu 
og þráhyggju sem ekki einkennist af ótta, kemur heim og saman við 
niðurstöður Foa, Abramowitz og Franklin (1999) sem bentu til þess að 
árangur atferlismeðferðar væri mun rýrari hjá þeim sem ekki greina frá 
talsverðum ótta í sambandi við hegðun sína. Allmargir aðrir fræðimenn hafa 
og verið svipaðs sinnis um einhvers konar truflun í endurgjöf um athöfn. 
Tilgáta Szchetzman og Woody (2004) um skerta upplifun á því að athugun sé 
lokið ber hér enn í nokkru að sama brunni Taylor, McKay og Abramowitz 
(2005) sem gagnrýna þessa tilgátu viðurkenna hins vegar að hún kunni að 
eiga við um sérstök afbrigði áráttu og þráhyggju. Ecker og Gönner (2006) 



Gagnrýni Pierre Janet (1903) á kenningar um þráhyggju 567 

  

bera saman sýn annars vegar Þjóðverja á borð við Hoffmann og svo 
engilsaxanna á það sem felst í ófullkomnunarkennd (incompleteness). Í fyrra 
tilvikinu er frekar um skerta sjálfsupplifun að ræða (Unvollständigkeit bezogen 
auf die eigene Person, mangelndem ichgefühl) (bls. 1115) og hugrofseinkenni, þar 
sem engilsaxarnir leggi fremur áherslu á breytta tilfinningu fyrir ákveðnum 
athöfnum (das veränderte Erleben konkreter Handlungen). Þar sem Janet var þeirra 
skoðunar að incomplétude væri almennara fyrirbæri en þráhyggja mætti til 
bráðabirgða draga þá ályktun að líklega sé að um sé að ræða afmarkaðra 
fyrirbæri, en að Janet hafi rétt fyrir sér um að að baki liggi einhvers konar 
skerðing í samþættingu upplýsinga.  

Ýmis gagnrýni á hugmyndir Janets almennt hefur komið fram sem snertir 
þá um leið hugmyndir hans um áráttu og þráhyggju. Ekki hvað síst er það 
annars vegar hugmyndin um einhvers konar skertan orkubúskap sem er 
þyrnir í augum. Þetta skiptir hins vegar ekki svo miklu máli að minni hyggju. 
Í stað orkuhugtaka má nota hér hugtök sem snúa að upplýsingaúrvinnslu, 
vinnslurými o.s.frv sem menn eru sáttari við nú á dögum. Hitt sem stendur í 
mönnum er sá skilningur að sálveiklun (psychasthénie) sé að einhverju leyti 
hluti af líffræðilegum arfi manna. Þá er eins og getið var í upphafi gagnrýnt 
hið svonefnda stigveldislíkan sem Janet byggir á og tekur væntanlega frá 
Hughling Jackson. 

Niðurstaða 

Minni sátt er um eðli áráttu og þráhyggjuvanda í upphafi tuttugustu og fyrstu 
aldar en verið hefur um langa hríð. Enda þótt hugrænar atferliskenningar hafi 
skilað mikilvægri vitneskju og gagnlegum meðferðarúrræðum þarf nú að 
endurmeta þá leið sem við erum á. Í því ljósi er mikilvægt að horft sé vítt yfir 
sviðið og kanna hvort hugmyndir sem af misgóðum ástæðum hefur verið 
varpað fyrir róða hjálpi okkur til þess að ná nýju og betra taki á viðfangs-
efninu. Enda þótt hugmyndir Janets um sálarveiklun sem brest í orkubúskap 
(sbr. ofan) séu nú vísast úreltar í sinni upphaflegu mynd brá hann ljósi á 
ýmislegt í þessum vanda sem ekki hefur verið nægjanlega góður gaumur 
gefinn og sem hafa verður í huga við flokkun og skilning á því sem nú er 
nefnt árátta og þráhyggja. Meðal þess sem e.t.v. hefur verið ýtt of um-
þóttunarlítið til hliðar eru hugsanlegir áhættuþættir varðandi upplýsinga-
vinnslu og hegðunarstjórn sem t.d. í samvirkni við það sem hefur verið 
skilgreint sem hugrænir áhættuþættir myndi grunn að áráttu og þráhyggju-
röskun. Ekki síst má sjá samhljóm hugmynda Janets um incomplétude og 
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nútímahugmynda um ófullkomnunarkennd. Virðist ástæða til þess að horfa 
nánar til þess hvort horfa megi frekar til þeirra hugmynda, hugsanlega til 
skilnings á vissum afbrigðum áráttu og þráhyggju fremur en til alls þess sem 
undir þann hatt er nú sett. 
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Lehmann í Leipzig: Frá árdögum 
sálfræðinnar 

Jörgen L. Pind 

 
Alfred Lehmann (1858–1921) var brautryðjandi tilraunasálfræðinnar í 
Danmörku (From, Moustgaard, Petersen og Willanger, 1980; Funch, 1986; 
Jörgen L. Pind, 2006). Hann setti á laggirnar tilraunastofu í sálfræði í 
Kaupmannahöfn árið 1886, hina fyrstu á Norðurlöndunum. Var það eftir 
vetrarlanga dvöl í tilraunastofu Wilhelms Wundt í Leipzig. Lehmann lærði 
náttúrufræði við Fjöllistaskólann (Polyteknisk Institut) í Danmörku og 
brautskráðist með meistarapróf árið 1882. En hann hafði jafnframt áhuga á 
„heimspekilegum“ viðfangsefnum og hneigðist því snemma að tilraunasál-
fræði, einkum eftir að höfuðrit Wundts, Grundzüge der physiologischen Psychologie, 
rak á fjörur hans árið 1880. Þar var heimspekilegum og raunvísindalegum 
viðfangsefnum fléttað saman á þann hátt sem var Lehmann mjög að skapi. 
Árið 1884 varði hann doktorsritgerð um fagurfræði litaskynjunar, Farvernes 
elementære Æstetik (Lehmann, 1884) og var þá orðinn staðráðinn í að leita sér 
frekari menntunar í tilraunasálfræði og beindust augu hans að höfuðvígi 
greinarinnar, rannsóknastofu Wilhelms Wundt í Leipzig. Fékk hann styrk til 
utanfarar veturinn 1885–1886 frá dönskum styrktarsjóði við Hafnarháskóla, 
Kommúnítetinu. Bað Lehmann Harald Høffding, heimspekiprófessor við 
Hafnarháskóla sem var vel kunnur í Þýskalandi, að skrifa Wundt og spyrjast 
fyrir um hvort Lehmann gæti dvalið í Leipzig og tekið þátt í rannsóknum í 
tilraunastofu hans. Var það auðsótt enda hafði Høffding lýst Lehmann sem 
fræðimanni sem hafi „mit grossem Eifer psychophysischen Studien ergeben“ 
– fengist við sáleðlisfræðilegar rannsóknir af miklu kappi (Skjalasafn 
háskólans í Leipzig. Høffding til Wundts, 5.5.1885). Hélt Lehmann til 
Leipzig í október 1886. Í bréfum sem Lehmann skrifaði Høffding frá Leipzig 
má nokkuð ráða í það hvernig staðið var að sálfræðirannsóknum í 
tilraunastofu Wundts. Þessi bréf hafa að hluta verið birt áður á íslensku 
(Jörgen L. Pind, 2006, bls. 114–118) en hér verður nánar vikið að þeirri 
rannsókn sem Lehmann tók sér fyrir hendur veturinn sem hann dvaldi hjá 
Wundt.  
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Lehmann kom til Leipzig 19. október og leitaði þá strax uppi Wundt en 
komst að því sér til sárra vonbrigða að hann myndi ekki geta hafist handa við 
rannsóknavinnuna fyrr en semínar Wundts hæfist sem var ekki fyrr en í lok 
október. Varð Lehmann því að mæla göturnar í Leipzig næstu tíu dagana og 
hefur vafalítið talið stundirnar þangað til semínar Wundts átti að hefjast. En 
þá tók hann líka gleði sína á ný, því þann dag, skrifaði hann Høffding,  

 
[...] var álitlegur hópur samankomin í fremsta herbergi „stofnunarinnar“ og 
prófessorinn greindi nú frá þeim verkefnum sem voru í gangi og frá nýjum 
verkefnum sem hann vildi láta vinna þetta misserið. Síðan tók hann til við að 
dreifa einstökum verkefnum milli manna, sem auðvitað var allt frjálst þannig að 
hver og einn fékk að sýsla við það sem hann hafði mestan áhuga á. Tilgangur 
æfinganna var, eins og Wundt tilkynnti, ekki sá að við ættum að kynnast öllum 
hugsanlegum tækjum og rannsóknaraðferðum – til þess var rýmið of takmarkað 
– heldur snerist þetta aðeins um að kynna okkur rækilega hvernig ætti að standa 
að sáleðlisfræðilegri rannsókn. Það var svo sem ágætt en þar sem ég hafði 
nokkuð skýra mynd af því, og var einmitt kominn hingað til að fá sem besta 
yfirsýn um hin ólíku tæki og notkun þeirra, einsetti ég mér þegjandi að koma mér 
að við sem flestar rannsóknir. Og hér reyndist prófessorinn sérlega alúðlegur því 
ég var ráðinn sem „Objekt“ (þátttakandi) í ekki færri en þremur tilraunum sem ég 
kaus með tilhlýðilegri skynsemi að hafa eins ólíkar og hugsast gat. 
(Konungsbókhlaða Kaupmannahöfn, NKS 3815, 4º. Alfred Lehmann til Haralds 
Høffding, 1.11.1885).  
 
Sjálfur fékk Lehmann svo í hendurnar rannsókn sem er „algerlega eftir 

mínu höfði: gagnrýnin prófun á notagildi die Methode der mittleren Abstufungen 
[miðmörkunaraðferðarinnar], sem Wundt hafði hugsað sér að mætti gera um 
það bil með sama hætti og Delboeuf upphaflega en nú með þremur 
snúningsskífum, hverri við hlið annarrar, í stað þriggja sammiðja. Mér var 
hátíðlega afhent þetta verkefni og fékk aðstoðarmann að auki.“  

Rannsókn Lehmanns á notagildi miðmörkunaraðferðarinnar birtist á 
dönsku í ritröð konunglega danska vísindafélagsins og á þýsku í tímariti 
Wundts, Philosophische Studien (Lehmann, 1886a, 1886b). Viðfangsefni 
rannsóknarinnar var í stuttu máli eftirfarandi. Fechner hafði í hinum mikla 
riti sínu Elemente der Psychophysik þróað þrjár aðferðir til sáleðlisfræðilegra 
mælinga. Allar voru aðferðirnar tímafrekar og því höfðu menn freistað þess 
að finna aðrar fljótlegri. Sálfræðingurinn Delboeuf hafði stungið upp á því að 
nota mætti svonefnda miðmörkunaraðferð. Þá er stillt upp einu veiku áreiti 
og öðru sterku en þátttakanda er ætlað að stilla þriðja áreitið svo að birta 
þess, háværð eða annar skynjaður eiginleiki liggi mitt á milli hinna áreitanna 
tveggja. Í tilraunum á birtuskyni stillti Delboeuf upp þremur sammiðja 
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skífum sem voru misdökkar á lit. Ein var dökkgrá, önnur ljósgrá en 
þátttakendur áttu að stilla grámann á þriðju skífunni svo að þeim virtist hún 
vera miðja vegu milli ljósu og dökku skífunnar (um Delboeuf, sjá Nicolas, 
Murray og Farahmand, 1997).  

Í riti sínu hafði Fechner snúið rannsóknum Ernsts Weber í sérstakt 
lögmál sem hann nefndi „lögmál Webers“. Hér má rifja upp að Weber hafði 
sýnt fram á – í rannsóknum á þyngd lóða – að minnsti greinanlegi þyngdar-
munur var fast hlutfall, táknað sem k:  

 

k =
∆I
I

 

 
þar sem I er þyngd „viðmiðunaráreitis“, en ∆I táknar áreitismuninn. Með 

því að gefa sér þá djörfu – og umdeildu – forsendu að sérhver vitundar-
munur, sérhvert ∆I, væri jafngildur hverjum öðrum gat Fechner leitt út eftir-
farandi jöfnu um samband skynjaðrar þyngdar, Ψ – borið fram psi – og 
mældrar þyngdar, I: 
 

Ψ = k ⋅ log I . 
 

Hér er k fasti sem ákvarðast af þeirri mælistiku sem notuð er til að mæla 
þyngdina. Þetta nefndi Fechner „lögmál Webers“ en nú orðið gengur þetta 
venjulega undir heitinu „lögmál Fechners“ en fyrri jafnan að ofan undir 
heitinu „lögmál Webers“. Lögmál Fechners (seinni jafnan) felur í sér að 
skynjun vaxi í jöfnum þrepum, 1, 2, 3, … þegar áreitisstyrkur vex í jöfnum 
hlutföllum, 10, 100, 1000, …. Þótt hér hafi verið tekið dæmi af skynjun 
þyngdar eru lögmál Webers og Fechners almenn, eiga að gilda um öll 
skilningarvitin, skynjaða birtu, tónhæð, háværð, sætu og svo framvegis. Frá 
því hafa reyndar komið í ljós margvísleg frávik í rannsóknum á þeirri hálfri 
annarri öld sem liðin er frá því Fechner hratt sáleðlisfræðinni úr vör 
(Gescheider, 1997).  

Í tilraun sinni notaði Delboeuf litblöndunarhjól. Á þeim eru ólík afbrigði 
af gráum lit gerð með því að hafa tvær skífur, aðra svarta en hina hvíta og 
með því að breyta hlutfallsstærð hvíta og svarta pappans má fá fram misgráar 
skífur þegar spjöldunum er snúið hratt á litblöndunarhjólinu. Mynd 1 sýnir 
slíkt litblöndunarhjól. Skífur Delboeufs voru reyndar flóknari en myndin 
sýnir til þess að ná fram þremur sammiðja hringjum misgráum, samanber 
mynd 2. 
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Mynd 1. Litblöndunarhjól. Með því að breyta innbyrðis hlutfalli hvítra og 
svartra geira á hjólinu og snúa því hratt má ná fram misgráum litum (Funch 
1986, 42).  

Ef við fylgjum Lehmann og auðkennum birtustig myrka hringsins með 
bókstafnum d (dunkel), birtustig ljósa hringsins með bókstafnum h (hell) og 
birtustig breytilega hringsins með bókstafnum v (variabel) þá gildir, samkvæmt 
lögmáli Fechners, að hlutfallið d/v ætti að vera hið sama og hlutfallið v/h, eða 
 

d
v

=
v
h

 

 
Af því leiðir að v 2 = d ⋅ h  og að v = d ⋅ h . Þetta má einnig orða svo að v 

er „geómetrískt meðaltal“ af d og h.  
Fékk nú Lehmann það verkefni að endurtaka þessa tilraun Delboeufs. 

Lehmann byrjaði á því að endurtaka tilraunina með sama hætti og Delboeuf 
hafði gert hana en rakst strax á að ekki var hlaupið að því. Það stafaði af 
svonefndum andstæðuhrifum þar sem sammiðja hringirnir liggja hver að 
öðrum. Þau sjást á mynd 2. Hér eru þrír misdökkir hringir. Hver hringur 
hefur jafna birtu en okkur sýnist svo ekki vera. Í miðhringnum virðist sú 
hliðin sem snýr að dekkri hringnum bjartari en sú hliðin sem snýr að ljósari 
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hringnum. Það fyrirbæri nefnist stundum Mach-bönd eftir Ernst Mach sem 
fyrstur lýsti því árið 1865 (Cornsweet, 1970, bls. 276). Hver hringur sýnist því 
ekki jafnbjartur og þar með er öllum mælingum á birtuskynjun teflt í tvísýnu 
því við hvaða hluta miðhringsins á að miða þegar stilla á grámann svo að 
hann verði mitt á milli hinna sem liggja utan eða innan við hann. „Af því 
leiðir að maður sér ekki þrjá en sex til átta hringi með breytilegt birtustig,“ 
skrifar Lehmann, og bætir síðan við: „Það er mér ráðgáta hvernig 
þátttakendur við þessar aðstæður hafa getið gefið til kynna öruggt mat“ 
(Lehmann, 1886a, bls. 5 og 6).  

 

 
 
Mynd 2. Skífa lík þeim sem birtist þátttakendum á snúninghjóli í tilraun 
Delboeufs 

Í stað sammiðja hringja hafði Wundt falið Lehmann að endurtaka tilraun 
Delboeufs með því að nota þrjár snúningsskífur sem voru hver á sínu hjóli. 
Hann hafði væntanlega sjálfur veitt andstæðuhrifunum athygli og viljað 
freista þess að útiloka þau með slíkri uppsetningu.  

Lehmann einsetti sér að hafa eins góða stjórn á aðstæðum og frekast var 
unnt. Tilraunirnar gerði hann í „myrkrastofu“ Wundts (mørkekammer). Lýsa 
varð upp stofuna og Lehmann komst strax að því að ekki var hlaupið að því 
að nota kertaljós því minnsta hreyfing á andrúmsloftinu varð til þess að 
loginn fór að flökta og varpaði þar með breytilegri birtu á skífurnar. Voru því 
keyptir steinolíulampar til að nota við tilraunina. Þeim var nú komið fyrir 
framan við þátttakandann en huldir þeim megin sem sneri að þátttak-
andanum. Þegar þessum búnaði hafði verið komið fyrir gekk Lehmann 
kerfisbundið til verks ásamt aðstoðarmanni sínum, Finnanum Hjalmar 
Neiglick.  
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Í tilraunum Delboeufs hafði dekksti hringurinn ætíð verið ystur, sá ljósasti 
í miðið og sá sem þátttakandinn átti að stilla – svo að birta hans virtist verða 
miðju vegu milli hinna – var ætíð innstur. Lehmann fann að þessu, taldi að 
hér hefði þurft að prófa ólíkar uppraðanir. Þetta gerði hann, prófaði þrjár 
mismunandi uppsetningar, d, v, h – v, h, d og loks v, d, h. Bakgrunnurinn var 
ætíð svartur veggur.  

Lehmann og Neiglick komust nú að því að það skipti máli hvernig 
skífunum var skipað niður. Ef d-skífan var með 90º hvítum geira (og þá 270º 
svörtum geira) en h-skífan var með 180º hvítum og svörtum geirum stilltu 
þátttakendur (Lehmann og Neiglick sjálfir) hvíta geirann á v-diskinum að 
meðaltali á 126º ef uppröðun diskanna var d, v, h en á 117º ef uppröðunin var 
v, h, d eða v, d, h. Ef notaðir voru ljósari h- og d-skífur (360º og 180º) voru 
niðurstöður svipaðar ef uppröðunin var d, v, h eða v, h, d (um 267º) en önnur 
ef uppröðunin var v, d, h (242º) (Lehmann, 1886a, bls. 10). 

Lehmann taldi að rekja mætti þennan mun á niðurstöðum eftir 
uppstillingu snúningshjólanna til andstæðuhrifa milli skífanna innbyrðis og við 
hinn svarta bakgrunn. Af þessum sökum áleit hann nauðsynlegt að breyta 
uppsetningu tilraunanna þannig að hver skífa hefði ætíð sama birtustig og 
bakgrunnur hennar. Þetta er auðgert ef um bakgrunn h- og d-skífanna er að 
ræða, birtustig þeirra er fast í hverri tilraun. En málið vandast þegar v-skífan á 
í hlut, ekki var hlaupið að því að breyta bakgrunni hennar samhliða því að 
hlutföllum svarts og hvíts á hjólinu var breytt. Lehmann ákvað því að reyna 
það ekki en að nota ætíð skífuskipanina d, v, h og gera ætíð tvær tilraunir, eina 
þar sem samlitur bakgrunnur d-skífunnar næði einnig bak við v-skífuna og 
aðra þar sem samlitur bakgrunnur h-skífunnar teygði sig bak við v-skífuna.  

Niðurstöður Lehmanns eru sýndar á mynd 3. Á henni eru áhrif bak-
grunnsins greinileg. Ef bakgrunnur v-skífunnar er dökkur eru v-stillingarnar 
ætíð lægri en ef v-skífan er fyrir framan bjartari bakgrunninn. 
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Mynd 3. Bakgrunnur (d, dökkur eða h, ljós) hafði áhrif á 
birtumat (stillingarnar á v-skífunni) í tilraun Lehmanns  

En hvernig reiddi Fechners-lögmálinu af við þessar prófanir? Hér er 
kannski ekki ástæða til þess að eltast við útreikninga Lehmanns í smáatriðum 
en þó er rétt að benda á að ekki er unnt að nota hvítu gráðumálin beint til að 
meta það. Það stafar af því að svört skífa endurvarpar í raun einhverri birtu 
þótt hvíti geirinn sé 0º. Lehmann mat það svo að ef gefið sé að birtustig 
svörtu pappírsarkanna, sem hann notaði, sé 1 þá sé birtustig hvítu arkanna 
68. Því verður að umreikna gráðurnar á þann kvarða áður en unnt er að 
prófa Fechners-lögmálið. Dekkstu áreitin sem Lehmann prófaði voru þannig 
að birtustig dekkri skífunnar var 1 (hvíti geirinn er þá 0°) en birtustig ljósari 
skífunnar var 17,75 (þá er hvíti geirinn 90º). Ef Fechners-lögmál gildir ættu 
þátttakendur að stilla birtustig v-hjólsins svo að v = d ⋅ h = 1 ⋅17,75 , eða v 
= 4,21 sem svarar til þess að hvíti geiri v-hjólsins væri 17,3°. Að meðaltali 
stilltu Lehmann og Neiglick hjólið á á 17° svo hér munar ekki miklu. En 
munurinn eykst eftir því sem birtustig skífanna eykst og er um 7° þegar hvítu 
geirar d og h-skífanna eru 180° og 360° (261° í stað 254° samkvæmt 
Fechners-lögmáli). Þetta er líklega stærra frávik en svo að tilviljun valdi og 
Lehmann mat það svo að honum hefði ekki enn tekist að komast fyrir 
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andstæðuhrifin. Afréð hann því að ráðast í sérstaka rannsókn á þeim. Bar 
hann það undir Wundt sem svaraði: „Ja, solche Versuche sind noch nicht 
getan und sie werden in mehreren Beziehung von Interesse sein“ [Já, slíkar 
rannsóknir hafa ekki áður verið gerðar og væru athyglisverðar að margvíslegu 
leyti], eins og Lehmann skrifaði Høffding. 

Í rannsókn sinni á andstæðuhrifunum notaði Lehmann tvö litblöndunar-
hjól, hvort með sinn bakgrunn. Uppsetningunni er lýst á mynd 4.  

 
Mynd 4. Uppsetning í rannsókn Lehmanns á andstæðuhrifum í birtuskynjun. 
Skífan i er sett fyrir framan samlitan bakgrunn en skífan r fyrir framan annan 
bakgrunn, I. Verkefni þátttakandans er nú að stilla r svo að birtustig þess 
virðist hið sama og birtustig i.  

Lehmann notaði 12 misgráa bakgrunna alls. Hluti af niðurstöðum hans 
sést á mynd 5: 

 
Mynd 5. Hluti af niðurstöðum Lehmanns í prófun hans á 
andstæðuhrifum í birtuskynjun 
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Myndin sýnir niðurstöðurnar úr fjórum tilraunum Lehmanns þar sem 
bakgrunnsbirtustigið I er frá 8,44 til 31,89 (um það bil frá grásvörtu að 
meðalgráu). Gegn þessum bakgrunni er birtustig skífunnar r stillt svo að það 
virðist eins og birtustig skífunnar i – en bakgrunnur hennar hefur alltaf sama 
birtustig og sú skífa, nefnilega i. Andstæðuhrifin reiknast sem r − i . Veitið 
því eftirtekt að andstæðuhrifin eru ætíð 0 þegar i = I eins og við er að búast. 
Ef skífan og bakgrunnurinn i er bjartari en I eru andstæðuhrifin alltaf nei-
kvæð, birtustig r er stillt á lægra gildi en i. Þessu er öfugt farið ef i er dekkra 
en I, þá eru andstæðuhrifin jákvæð, stillingin r er bjartari en stillingin á i.  

Lehmann taldi að með þessum og öðrum niðurstöðum gæti hann 
magnsett andstæðuhrifin og þá losnað við þau – með stærðfræðilegum hætti 
– og snúið sér að nýju að því að kanna réttmæti Fechners-lögmálsins með 
fyrrgreindum aðferðum. En það tókst ekki enda komst hann að þeirri 
niðurstöðu að andstæðuhrifin virtust – einhverra hluta vegna – stærri í þeim 
tilraunum en í hinni sérstöku rannsókn hans á andstæðuhrifunum.  

Lehmann tókst því ekki, vegna andstæðuhrifa, að sýna fram á réttmæti 
Fechners-lögmálsins með aðferð Delboeufs – samkvæmt þeirri leið sem 
Wundt hafði stungið upp á að yrði farin. En þetta hryggði ekki Wundt 
sérstaklega sem taldi einfaldlega að þetta opnaði ný rannsóknasvið: „Ja, es ist 
dafür gesorgt dass die Psychophysik nicht an Stoffmangel stirbt“ [Já, séð er 
til þess að sáleðlisfræðin líði ekki undir lok vegna skorts á rannsóknarefnum] 
(Lehmann, 1920, bls. 122). 

Það voru orð að sönnu en reyndar liðu áratugir áður en rækileg rannsókn 
var gerð að nýju á andstæðuhrifunum með svipaðri aðferð og Lehmann 
notaði upphaflega. Það gerði Heineman (1955) og minna niðurstöður hans 
um flest á þær sem Lehmann komst að í Leipzig rúmlega hálfri öld fyrr. 
Heinemann vitnar þó ekki til Lehmanns, þegar hér var komið sögu var 
brautryðjendaverk hans gleymt.  

Það er svo önnur saga að andstæðuhrif í birtuskynjun reynast mun 
flóknari en Lehmann og Heinemann gerðu ráð fyrir vegna þess að þau velta 
ekki einvörðungu á staðbundnum eiginleikum áreitis heldur og á „túlkun“ 
sjónkerfisins á því sem fyrir augu ber, meðal annars á því hvernig hlutum er 
skipað í hið þrívíða rúm (Gilchrist, 2006). Þetta kemur glöggt fram á 
eftirfarandi mynd bandaríska skynjunarsálfræðingsins Edwards H. Adelson. 
Hér eru reitirnir A og B nákvæmlega jafnbjartir en túlkun sjónkerfisins (að B 
sé skuggamegin á myndinni) veldur því að okkur sýnist reiturinn B bjartari. 
Hér dugar sáleðlisfræðin ekki lengur og eins víst að fyrirbæri af þessum toga 
hafi valdið Lehmann erfiðleikum í rannsóknunum í Leipzig, án þess þó að 
hann hafi gert sér nokkra grein fyrir því.  
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Mynd 6. Skynjuð birta veltur á túlkun sjónkerfisins á dýpt í mynd. Reitirnir A 
og B varpa frá sér nákvæmlega sama ljósmagni. Okkur sýnist svo ekki vera. 
Mynd frá Edward H. Adelson, prófessor við MIT. 
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Þórðargleði, kali og ein dauðasynd 

Magnús Kristjánsson 

 
Það er góður siður og hagkvæmur að velta fyrir sér merkingu hugtaka áður 
en lagt er út í streð reynsluprófa. Þá skal hyggja að því hvort nokkuð hafi 
verið ritað um slíka merkingu og jafnvel skilgreiningar á hugtökunum frá því 
sögur hófust og hvort þau rit geti sparað fyrirhöfn og óþörf ferðalög. Þetta á 
alveg sérstaklega við gamalkunnug hugtök eins og geðshræringar (emotions). 
Það getur varla verið að enginn hafi lagt það fyrir sig að rannsaka geðs-
hræringar af nokkru viti fyrr en undir lok síðustu aldar. Þó mætti ætla svo af 
þeim mýmörgu bókum og skýrslum sem birst hafa í sálfræði og líffræði 
síðustu árin (sjá, til dæmis, Bennett og Hacker, 2005; Manstead, Frijda og 
Fischer, 2004; Scherer, Schorr og Johnstone, 2001). Ég þekki best til hjá 
sálfræðingum og sýnist að þeir hafi yfirleitt ekki kynnt sér rit öndvegis-
höfunda um geðshræringar að fornu og nýju (nema helst skrif Williams 
James seint á 19. öld). Samt hafa þeir ekki hikað við að smíða sér kenningar 
um geðshræringar svona lausir í loftinu (sjá, til dæmis, Frijda, 1988; Lazarus, 
2001; Roseman og Smith, 2001; Weiner, 1985). Þeir virðast auk þess halda að 
það sé úrlausnarefni í tilraunasálfræði að komast að hinu sanna um frumeðli 
geðshræringa og til þess þurfi litla hjálp frá fornum eða nýjum heimspek-
ingum, heldur beri fyrst og fremst að hyggja að nýjustu útreikningum annarra 
tilraunasálfræðinga. Með þessu er ég ekki að amast við tilraunasálfræði, 
heldur þeirri áráttu að beita aðferðum hennar þar sem þær skjóta skökku við. 

Heimspekingar á borð við Kristján Kristjánsson (2002, 2006) og Mörthu 
Nussbaum (2001) þreytast ekki á að benda mönnum á forngrikki, einkum 
Aristóteles og stóuspekinga, og líka þá sem hafa hugsað um geðshræringar í 
seinni tíð. Þetta sýnist þó litlu breyta, enda hefur löngum ríkt aðskilnaðar-
stefna með sálfræðingum og heimspekingum þrátt fyrir alla hugfræðina 
(cognitive science), sem er nú einu sinni bræðingur meðal annars úr sálfræði og 
heimspeki. 

Hareli og Weiner vilja ólmir komast að sambandi nokkurra geðshræringa, 
einkum kala (negative other-directed emotions) og öfundar (envy) við gleði yfir óláni 
annarra, sem þeir kalla Schadenfreude. (Þeir nota, að minnsta kosti, eftir-
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farandi orð um þessi sambönd án þess að skýra merkingu þeirra frekar: 
antecedent; associated with, association; causal, cause, caused; contribution; elicit, eliciting 
conditons; give rise to; impact; induce; lead to; reasons). Hareli og Weiner vísa raunar 
lítillega í verk Platons og Ben-Ze'evs. Ekki er að sjá að þeir hafi orðið fyrir 
stórvægilegum áhrifum af þeim því þeir sniðganga hefðbundna hugtaka-
greiningu og reyna að leysa hana af hólmi, eftir því sem best verður séð, með 
raunprófum einum saman. Þeir eru þó hallir undir þá skoðun Ben-Ze'evs að 
Schadenfreude beinist að verðskulduðu óláni annarra manna. Þeir hugsa sér 
reyndar að þetta sé tíðasti undanfari (antecedent) Schadenfreude, í stað þess að 
spyrja sig hvort þetta gæti verið hluti af sjálfri skilgreiningu hugtaksins. Samt 
leggja þeir ekki fullt traust á rök Ben-Ze'evs og reyna að leggja þau í dóm 
reynslunnar. Ég mun hins vegar fylgja Kristjáni Kristjánssyni (2006) að 
málum: Schadenfreude hlýtur að vera gleði yfir óverðskulduðu óláni annarra 
en ekki gleði yfir verðskulduðu óláni þeirra. Kristján vitnar meðal annars í 
nær áttræða þýska ritgerð eftir Mörthu Moers um Schadenfreude þar sem 
hún útskýrir að Schadenfreude eigi aldrei siðferðilega rétt á sér uppá þýsku. 
Ef orðið Schadenfreude væri notað um það að gleðjast yfir því að einhver 
fær makleg málagjöld (það er siðferðilega rétt) þá væru menn að hafa sama 
orðið yfir gagnstæð hugtök - gleði yfir verðskuldaðu óláni og gleði yfir 
óverðskulduðu óláni. Slíkt hlýtur að verða með afbrigðum óþjált því menn 
neyðast þá við hvert fótmál að útskýra í nokkru máli hvora gleðina átt er við 
eða lenda í hugtakaruglingi (sjá, Kristján Kristjánsson, 2006, bls. 98-99). 

Hér eftir mun ég kalla réttnefnda Schadenfreude Þórðargleði (eða 
meinfýsi og illgirni, en seinni orðin lærði ég ungur að nota um það sem hér er 
kölluð gleði yfir óverðskulduðu óláni annarra manna. Ég held að þetta sé 
Þórðargleði séra Árni Þórarinssonar af lýsingum hans að dæma (Þórbergur 
Þórðarson, 1977, bls. 40). Ég lærði að nota meinfýsi (og illgirni) með dæmum 
af karli sem ég þekkti. Hann gladdist svo oft yfir óláni manna sem áttu það 
síst skilið að þetta var snar þáttur í skaplyndi hans. Hann var því kallaður 
meinfýsinn, illgjarn eða Þórðarglaður.  

Weiner er annars vel þekktur fyrir „kenningu“ sína um geðshræringar. 
Ritgerð hans um hana (Weiner, 1985) er í flokki þeirra greina sem mest hefur 
verið vitnað til í sálfræði og geðlæknisfræði undanfarna áratugi, ef marka má 
gagnagrunninn Web of Science, og eru þá ótaldar tilvitnanir í bókum og 
öðrum ritum sem ekki eru skráðar í þennan grunn. Ég hef áður gert 
athugasemdir við þessa „kenningu“ (Magnús Kristjánsson, 2004). 

Meginmarkmið Harelis og Weiners var að prófa hvort kali gæti einn og 
sér og óháður öfund leitt til Schadenfreude. Í þessu skyni gerðu þeir þrjár 
athuganir. Ég segi aðeins frá þeirri fyrstu vegna prentrýmis. Umsögn mín um 
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þessa athugun gildir einnig um hinar tvær, þótt þær séu í tilraunalíki en sú 
fyrsta ekki 

Fyrsta athugun Harelis og Weiners  

Sextíu og þrír stúdentar í frumnámi í sálfræði voru hver fyrir sig beðnir að 
hugsa sér dæmi þar sem þeir hefðu glaðst yfir óförum annarra og skrifa það 
niður. Hareli og Weiner telja að gleði yfir óförum annarra sé siðferðilega 
röng. Til að hvetja þátttakendur til sagna, sögðu Hareli og Weiner þeim að 
rannsóknir hefðu sýnt að slík gleði væri talsvert algeng. Síðan voru þátt-
takendur látnir dæma um geðshræringar sínar og viðhorf til þess ólánsama 
fyrir og eftir ólánið og eins til ólánsins. Geðshræringarnar voru KALI (other-
directed negative emotions): [reiði (anger); hatur (hate); óbeit (disgust)] og ÖFUND 
(envy): [afbrýðisemi (jealousy); að ágirnast eitthvað sem sá ólánsami á (desire to 
have something the other has); að vilja líkjast hinum ólánsama (wishing to be like the 
other); öfund (envy)]! ( Spyrja má: Hvernig getur öfund verið undirflokkur af 
sjálfri sér? Og hlýtur þá ekki undirflokkurinn öfund að vera hinir 
undirflokkarnir þrír?) Einnig könnuðu Hareli og Weiner hvort þátttakendum 
fyndist hinir ólánsömu verðskulda ólánið og hversu alvarlegt ólánið væri. Allt 
var þetta gert með 7 þrepa stikum með endunum „alls ekki“ og „mjög 
mikið“. Að lokum var reiknuð fylgni á milli breytanna og gerð aðfallsgreining 
á áhrifum öfundar, samkeppni og kala á gleði yfir óláni annarra. 

Umsögn 
Þátttakendur hjá Hareli og Weiner völdu dæmin sjálfir. Þeim var ekki sagt 
fyrirfram að greina á milli þeirrar gleði sem er réttlát og þeirrar sem er það 
ekki. Þeim var ekki kennt að greina sanna Þórðargleði frá annarri gleði yfir 
óláni annarra. Þeim var með öðrum orðum ekki kennt að greina á milli óláns 
sem fólk verðskuldar (til dæmis að falla á prófum vegna þess að það las ekki 
námsefnið eða fangelsisvist vegna illvirkis) og sannrar Þórðargleði, sem er 
gleði yfir óverðskulduðu óláni annarra. Hareli og Weiner létu þátttakendur að 
vísu dæma hvort ólánið væri verðskuldað - að því er best verður séð vegna 
þess að þeir vantreystu aðferðum Ben-Ze'evs og héldu að aðferð þeirra 
sjálfra væri traustari - en það var einungis gert eftir að hvert dæmi um sig 
hafði verið skráð. Í stuttu máli voru þátttakendur ekki beðnir fyrirfram að 
finna sér tilvik um verðskuldað eða óverðskuldað ólán og voru svo einungis 
látnir dæma hversu verðskuldað ólánið væri. 
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Nú verður að gera ráð fyrir þeim möguleika að sanna Þórðargleði hafi 
mátt finna meðal þátttakenda. Ekkert kemur fram um að svo hafi verið, enda 
leyfir aðferð og hugtakaskipting Harelis og Weiners varla slíka sundur-
greiningu. Það má enn minna á að þátttakendur voru bara látnir dæma um 
hvort ólánið væri verðskuldað á 7 þrepa stiku. Ekki er hægt að ganga að því 
vísu að að lág einkunn á stikunni þýði óverðskuldað. Þetta þýðir að við vitum 
ekki hvort einhverjir af þátttakendur voru Þórðarglaðir. 

Hareli og Weiner taka sérstaklega fram að óvild (hostility) (hér hljóta þeir 
að eiga við flokkinn sem ég kallaði kala hér á undan) hafi verið með öllu 
útilokuð frá öfundarmatinu, enda var tilgangurinn með athuguninni sá að 
finna hvort kali án öfundar gæti leitt til gleði yfir óláni annarra. En hvernig er 
það mögulegt að þeim hafi tekist þetta? Sá öfundsjúki hlýtur að vera haldinn 
óvild í garð þess sem hann öfundar og honum finnst með röngu að hann eigi 
rétt á því eignast það sem öfundin beinist að. En sá sem er fullur af réttlátri 
reiði (indignant) er ekki þess vegna öfundssjúkur. Hann ágirnist ekki það sem 
reitir hann til reiði, enda getur hann reiðst vegna annarra en sjálfs sín. Reiði 
hins afbrýðisama getur ýmist verið réttlát að ranglát. Hann öfundar þann sem 
hann telur hafa náð ástum stelpunnar, sem honum finnst hann eiga að sitja 
einn að, og er reiður stelpunni - og stráknum eftir atvikum - fyrir að hafa 
brotið á sér. (Nú gæti strákur líka verið afbrýðisamur út í annan strák af því 
að sá hefur náð ástum stelpu sem sá afbrýðisami hafði hug á en gerði ekkert 
til þess að láta óskina rætast. Hann getur þá varla orðið réttlátlega reiður 
öðrum en sjálfum sér.) Afbrýðisemi er því samsett geðshræring (Kristján 
Kristjánsson, 2002, 2006). Hinsvegar geta menn auðvitað verið reiðir og 
fullir óvildar án þess að öfunda þá sem þessar geðshræringarnar beinast að. 
óvild og öfund eru ekki samhverf hugtök. Það er líka einkennileg ráðstöfun 
hjá Hareli og Weiner að gera það að mælikvarða öfundar að menn hljóti að 
vilja líkjast þeim sem þeir öfunda. Það er augljóst að stundum getur þetta 
gerst, en það fer eftir tilefni öfundar. Þessi umsögn nægir til að draga stórlega 
í efa að hægt sé að útloka kala eða óvild frá öfund. Því má ætla að Hareli og 
Weiner hefðu getað sparað sér alla fyrirhöfn af þessum athugunum og 
útreikningum. 

Svo er það önnur saga: Trauðla fást menn til þess að gangast við 
Þórðargleði, líkt og Hareli og Weiner þóttust hafa gert þátttakendum sínum, 
því hún er „mikil fádæma hugarfarsspilling“, eins og Þórbergur hefur eftir 
séra Árna (Þórbergur Þórðarson, 1977, bls. 40). Þórðargleði finna menn fyrst 
og fremst í fari annarra en sjálfs sín. Sá þarf þor og dug sem gengst við henni 
rétt eins og sá sem gengst við öfundssýki. Margur reynir að réttlæta Þórðar-
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gleði sína með því að hún sé alls ekki illgirni, heldur hafi hinn ólánsami hlotið 
makleg málagjöld og því sé gleðin göfugrar ættar.  

Skrýtnast við efnistök og leiðir þeirra Harelis og Weiners er þó þetta: Þeir 
hljóta að gera ráð fyrir því að þátttakendur þeirra, sem þó virðast leikmenn, 
séu sérfróðir um þessar tilteknu geðshræringar. Hareli og Weiner töldu sig 
augljóslega ekki vera að leggja fyrir þá venjulegt kunnáttupróf, heldur reyndu 
þeir að fá svör hjá þátttakendum sem þeir sjálfir bjuggu ekki yfir, jafnvel þótt 
annar þeirra (Weiner) hefði sett saman fræga kenningu um geðshræringar! 
Hareli og Weiner verða að hugsa sér að stúdentarnir séu betri en þeir sjálfir í 
því að greina eina geðshræringu frá annarri og hverskonar fyrirbæri gleði yfir 
óförum annarra sé og hvernig sambandi þeirra sé háttað. Auðvitað segja þeir 
þetta ekki berum orðum, heldur er ómögulegt annað en Hareli og Weiner 
ætli þátttakendum að ráða yfir skýrum skilningi á þeim geðshræringum sem 
um var teflt. Einhver gæti sagt að Hareli og Weiner hafi ætlað sér að bæta 
þekkingu sína á geðshræringum með því að fá fjöldasvör. Það væru sérkenni-
legar málsbætur. Svörin verða ekki réttari því fleiri sem þau eru. Fjöldinn hjá 
Hareli og Weiner er náttúrlega til þess að hægt sé að reikna útkomuna.  

Þessari þversagnakenndu leið þeirra Harelis og Weiners er þó ekki lokið. 
Þeir verða nefnilega líka að gera ráð fyrir því að þeir séu sjálfir, þrátt fyrir allt, 
nokkuð fróðir um geðshræringar, því annars gætu þeir allt eins dregið efnið 
fyrir þátttakendur af handahófi, til dæmis úr orðabók. Þeir eru sannleiks-
elskandi og hljóta að gera ráð fyrir þeim möguleika að þátttakendur (10, 20, 
kannski allir) hafi á röngu að standa um geðshræringarnar og samband þeirra. 
Þeir ræða samt aldrei þennan möguleika, enda hlyti þá einhver að spyrja 
þeirra einföldu spurninga: Hvers vegna voruð þið ekki sjálfir og einir þátt-
takendur í athugun ykkar á þessum geðshræringum? Hvers vegna spurðuð 
þið ekki sjálfa ykkur um þessar geðshræringar í stað þess að leita svona langt 
yfir skammt? (Að sjálfsögðu hefðuð þið fengið að hafa með ykkur lesmál um 
geðshræringar, þó helst ekki um nýjustu tækni og vísindi í lífeðlis-og 
sálarfræði.) 

Svörin liggja svo sem í augum uppi. Hareli og Weiner hafa misskilið 
hugtökin um geðshræringar og samband þeirra innbyrðis. Þeir hafa blindast 
af sérstakri aðferðatrú, þeirri trú að engum spurningum í sálfræði verði 
svarað nema með reynsluprófum og útreikningum. Þeir halda að samband 
gleði yfir óförum annarra, öfundar og þeirra geðshræringa sem þeir fella 
undir kala felist í orsakatengslum einum saman og það þurfi að höfða til 
reynslunnar til að komast að þessum tengslum. Þetta kemur skýrast í ljós í 
annarri og þriðju athugun þeirra, þar sem þeir setja upp allflókið tilraunalíki 
til að reyna að skera enn frekar úr um samband áðurnefndra hugtaka. Ég 
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þykist þó hafa sýnt að efnistök þeirra voru, þrátt fyrir allt, ekki af þessu tagi 
heldur heldur af eins konar raunlíki. Aðferðatrúin verður til þess að Hareli og 
Weiner koma ekki auga á að samböndin sem þeir leita að eru merkingarleg 
eða rökleg. Til þess að finna slík tengsl þurfa þeir hvorki raunpróf né 
eftirlíkingar af slíkum prófum. 
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Leitin að hamingjunni? 
Efnishyggið gildismat og vellíðan Íslendinga 

Ragna B. Garðarsdóttir 

 
Flest bendir til þess að hamingja fáist ekki keypt þar sem fræðimenn hafa 
ítrekað sýnt fram á að fjölskyldulíf, vinátta og hjónabönd hafa mun meiri 
áhrif á hamingju þegna vestrænna þjóða heldur en tekjur og eignir (Kasser og 
Kanner, 2004). Engu að síður er sú trú útbreidd að peningar og efnislegar 
eigur tákni velgengni og séu forsenda hamingju. Trúin á tengsl auðs annars 
vegar og velgengni og hamingju hins vegar er kjarni efnishyggju sem er 
leiðandi gildismat nútíma neysluþjóðfélags og færist í aukana (Kasser og 
Kanner, 2004; Richins, 2004). Sem dæmi hefur hlutfall bandarískra náms-
manna sem segja að það sé „mjög mikilvægt“ eða „nauðsynlegt“ að verða 
mjög ríkur tvöfaldast, úr 39% árið 1970 í 74% árið 1998 (Myers, 2000), og 
„að vera ríkur“ er mikilvægasta markmið grunnskólabarna í Bretlandi 
(Brown, 2005). Þetta kann að verða að stóru heilsufarsvandamáli þar sem 
fjöldi rannsókna benda til þess að efnishyggja hafi marga neikvæða fylgifiska. 
Efnishyggið fólk er ósáttara við líf sitt, er óhamingjusamara og á við fleiri 
sálfræðileg og sállíkamleg (psychosomatic) vandamál að stríða en fólk sem er 
ekki efnishyggið. 

Í þessari grein verður fjallað um fyrri rannsóknir á tengslum vellíðunar og 
efnishyggju og ný rannsókn kynnt þar sem notast er við sex þátta líkan á 
efnishyggju. Líkanið sameinar hugtök úr fyrri rannsóknum á kauphvötum 
(Dittmar, Long og Bond, 2007), efnishyggnum lífsgildum (Richins og 
Dawson, 1992) og peningahvötum (Srivastava, Locke og Bartol, 2001) 

Hamingja og huglæg vellíðan 

Rannsóknir á hamingju og áhrifavöldum hennar hafa á síðastliðnum 30 árum 
beinst að hugsmíð sem kölluð er huglæg vellíðan (Subjective well-being eða 
SWB, fyrir yfirlit sjáið Diener, Suh, Lucas og Smith, 1999). Huglæg vellíðan 
er skilgreind sem þríþátta hugtak sem samanstendur af tveimur tilfinninga-



590 Sálfræði Ragna B. Garðarsdóttir 

  

legum (affective) þáttum og einum hugrænum (cognitive). Hugræni þátturinn er 
mældur sem sátt við lífið (lífið í heild eða sértæka þætti lífsins s.s. hjónaband, 
vinnu, félagslíf), en tilfinningalegu þættirnir tveir sem tíðni jákvæðra (t.d. 
gleði, ánægja) og neikvæðra tilfinninga (t.d. þunglyndi eða kvíði) (Diener, 
Emmons, Larson og Griffin, 1985). Huglæg vellíðan hefur sterk tengsl við 
líkamlega og andlega heilsu og virðist vernda fólk gegn slæmu heilsufari (t.d., 
Kasser og Ahuvia, 2002; Kasser og Ryan, 1996).  

Hvað er efnishyggja? 

Hugtakið efnishyggja á uppruna sinn í heimspeki þar sem það táknar þá trú 
að hið eina sem er raunverulegt í heiminum sé efnislegt og að allt annað 
orsakist af efninu og sé jafnvel smættanlegt í efnið. Efnishyggja, eins og hug-
takið er notað í þessari grein er skilgreind á ívið sértækari hátt, en grunnhug-
myndin er sú sama og í heimspeki; að lífið snúist um hluti. Skilgreiningar á 
efnishyggju vísa oft til þeirrar hamingju sem efnishyggið fólk væntir þess að 
fá frá efnislegum hlutum. Til dæmis skilgreinir Belk efnishyggju sem „það 
mikilvægi sem neytandi leggur á veraldlegar eigur. Á hæstu stigum efnis-
hyggju öðlast slíkar eigur sérstakan sess í lífi fólks og teljast vera helsta upp-
spretta ánægju“ (1984, bls. 265 [þýðing höf.]). Hér er samhljómur við þá hug-
mynd heimspekinnar að allt sé smættanlegt í efni, jafnvel lífshamingja. Innan 
sálfræði hefur efnishyggja aðallega verið skilgreind og mæld á þrennan hátt: 
sem persónuleiki, gildismat og sem sterk fjárhagsleg markmið, þar af eru tvær 
síðarnefndu nálganirnar algengastar og hér verður þeim gerð skil í stuttu 
máli. 

Efnishyggja sem gildismat 

Richins og Dawson (1992) skilgreina efnishyggju sem lífsgildi (value) eða 
gildismat sem ræður hegðun og hugsun. Efnishyggin lífsgildi vísa til þeirrar 
trúar að veraldlegar eigur geti skapað sjálfsmynd fólks og að fólk megi 
skilgreina út frá hlutum. Samkvæmt þessu sjónarhorni einblínir efnishyggið 
fólk ekki eingöngu á að eignast veraldlegar eigur, heldur einnig á þá sálfræði-
legu ábata, t.d. hamingju og velgengni sem þau telja að fáist með eignunum. 
Richins og Dawson (1992) mæla efnishyggju með 18 atriða spurningalista 
(MVS, Materialistic Values Scale) sem mælir þrjá þætti efnishyggju. Fyrsti 
þátturinn, velgengni (success), metur hvort fólk telji að peningar og efnislegar 
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eigur séu mælistika á eigin velgengni og annarra. Annar þátturinn, hamingja 
(happiness) metur hvort fólk telji að hamingjan sé fólgin í peningum og 
eignum og þriðji þátturinn, þungamiðja (centrality), metur að hvaða leyti sókn í 
peninga og eignir eru meginmarkmið í lífi fólks.  

Rannsóknir hafa ítrekað sýnt neikvæða fylgni milli vellíðunar og MVS. Til 
dæmis komust Richins og Dawson (1992) að því að fullorðið efnishyggið 
fólk í Bandaríkjunum var ósáttara en aðrir við hjónaband sitt, fjölskyldulíf, 
félagslíf og lífið í heild. Burroughs og Rindfleisch (2002) fundu neikvæða 
fylgni milli efnishyggju og vellíðunar meðal táninga og fullorðinna í Banda-
ríkjunum: efnishyggnir þátttakendur voru óhamingjusamari, ósáttari við líf 
sitt, þunglyndari, kvíðnari, taugaveiklaðari og greindu frá meiri streitu. Í 
ofanálag voru þeir síður líklegir til að vera trúaðir og lögðu minni áherslu á 
fjölskyldu- og samfélagsleg gildi.  

Efnishyggja sem fjárhagsleg markmið 

Kasser og Ryan (1993; 1996) skipta markmiðum í tvo grófa flokka; innri 
markmið (Intrinsic goals svo sem fjölskylda, sambönd, samfélag) og ytri mark-
mið (Extrinsic goals, svo sem fjárhagsleg velgengni, frægð, falleg ímynd). Sam-
kvæmt skilgreiningu Kasser og Ryan er einstaklingur efnishygginn sé hlut-
fallslegt vægi fjárhagslegra markmiða hans meira en annarra markmiða. Til 
þess að meta þetta hafa þeir búið til mælitæki sem metur vísitölu markmiða 
(Aspirations Index, AI). 

Kasser og Ryan (1993) sýndu fram á að hlutfallslega meiri áhersla á 
fjárhagsleg gildi umfram önnur gildi meðal námsmanna tengdist tíðara þung-
lyndi og kvíða, minni lífslöngun og sjálfs-birtingu. Einnig sýndu þeir að ungt 
fólk í áhættuhópum (“at risk” adolescents) sem lögðu hlutfallslega meiri áherslu 
á fjárhagsleg gildi en önnur gildi voru líklegri til að vera með hegðunar-
vandamál, áttu erfiðara með samskipti og höfðu minni félagslega færni. 
Kasser og Ryan (1996) komust að sömu niðurstöðu í rannsókn meðal 
almennra fullorðinna borgara og háskólanema, og aðrir hafa endurtekið 
þessar rannsóknir með sömu niðurstöðum í mörgum löndum (Kasser and 
Ahuvia, 2002; Kim, Kasser, og Lee, 2003; Ryan o.fl., 1999; Schmuck, Kasser 
og Ryan, 2000). Niðurstöðurnar skýra Kasser og Ryan með tilvísun í 
kenningunna um sjálfs-ákvörðun (Self Determination Theory (SDT), Deci og 
Ryan, 1985; Ryan og Deci, 2000). SDT segir að til séu eðlislægar, 
raunverulegar og algildar sálfræðilegar þarfir fólks svo sem hæfni (competence), 
sjálfræði (autonomy) og sambönd (relatedness to others). Sé þessum þörfum ekki 
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sinnt, komi það niður á andlegri heilsu. Kasser og Ryan halda því fram að 
innri markmið séu líkegri til að uppfylla þessar þarfir en ytri markmið og það 
skýri neikvæð tengsl efnishyggju og vellíðunar.  

Kostur þessarar aðferðar er að hún ber saman ólík markmið fólks og gerir 
þeim jafn hátt undir höfði, ólíkt MVS sem metur bara efnishyggin gildi. 
Gallar aðferðarinnar eru hins vegar þeir að hér er einblínt á fjárhagsleg mark-
mið sem aðgerðabindingu á efnishyggju og mikilvægir félagslegir þættir efnis-
hyggju (t.d. félagslegur samanburður til að meta eigin hamingju eða 
velgengni) eru ekki teknir til greina.  

Næg rök styðja sem sagt að það sé neikvætt samband milli vellíðunar og 
efnishyggju. Ástæður þessa sambands eru hins vegar óljósar, þó SDT bjóði 
upp á eina hugsanlega skýringu. Hví skyldi það vera slæmt að leggja mikla 
áherslu á peninga og veraldlegar eigur? Ef fjárhagsleg markmið eru slæm í 
eðli sínu, þá ætti þetta samband að haldast óháð menningu, ástæðum að baki 
markmiðunum eða hvort markmiðunum er náð. Ef fjárhagsleg markmið eru 
ekki slæm ætti samband þeirra við vellíðan að vera breytilegt eftir aðstæðum.  

Hvatar eða markmið? 

Rannsóknir á sambandi fjárhagslegra markmiða og vellíðunar hafa verið 
gagnrýndar fyrir að taka ekki til greina að mismunandi ástæður eða hvatar 
geta legið að baki markmiðum fólks og að leit eftir ytra samþykki eða umbun 
sé ekki eina ástæða fjárhagslegra markmiða eins og SDT gefur til kynna 
(Carver og Baird, 1998; Srivastava, Locke og Bartol, 2001). Í rannsóknum 
sínum könnuðu Srivastava o.fl. (2001) margskonar hvata að baki sókn í 
peninga, ásamt fjárhagslegum markmiðum og vellíðan fólks. Þeir fundu 
neikvætt samband milli fjárhagslegra markmiða og vellíðunar, eins og fyrri 
rannsóknir höfðu sýnt, en þeir fundu einnig að þessi tengsl hurfu þegar 
mismunandi hvötum að baki fjárhagslegum markmiðum var bætt í skýri-
líkanið. Þetta studdi tilgátur þeirra um að hvatarnir að baki markmiðum skýri 
að fullu tengslin á milli fjárhagslegra markmiða og vellíðunar. Niðurstöður 
þeirra sýndu að það að leggja áherslu á neikvæða peningahvata (negative money-
making motives) var marktæk forspá um verri líðan, en að jákvæðir peninga-
hvatar (positive money-making motives) tengdust ekki líðan. Neikvæðir hvatar 
„…endurspegla skort á sjálfstæði þar sem fólk vill finnast það vera æðri í 
samanburði við aðra eða sækist eftir að stjórna öðrum“ (Srivastava o.fl., 
2001, bls. 963 [þýðing höf.]). Með öðrum orðum; fólk sem vill peninga til að 
komast yfir efasemdir um eigið ágæti og til að finnast það öðrum æðri telst 
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hafa neikvæða peningahvata. Jákvæðir peningahvatar voru til dæmis fjárhags-
legt öryggi eða umbun erfiðis. Srivastava og félagar drógu því þá ályktun að 
aðeins þegar fjárhagslegum markmiðum er stýrt af neikvæðum hvötum kalli 
það á verri líðan. Með öðrum orðum að fjárhagsleg markmið séu ekki í eðli 
sínu slæm, heldur sé hægt að hafa slæmar ástæður að baki þessum mark-
miðum. Þessi rannsókn bendir á hugsanlegar skýringar á neikvæðu sambandi 
efnishyggju og vellíðunar, en er ekki fullnægjandi þar sem rannsakendur taka 
ekki tillit til félagslegra þátta sem kynnu að vera mikilvægir, svo sem 
hamingju og velgengni sem Richins og Dawson leggja áherslu á.  

Sex þátta hvatamódel 

Mynd 1 sýnir kenningarlíkan sem verður prófað í rannsókninni sem lýst er 
hér að neðan. Líkanið lýsir tengslum sex peningahvata (fjárhagslegt öryggi, 
stolt og virði, hamingju, velgengni, auðkenni og sjálfsefa) við vellíðan. Líta 
má á þessa sex hvata, sem misraunhæfa þar sem þessir hvatar eða ástæður að 
baki sókn í peninga eru ekki allir líklegir til að verða að veruleika. Það skal 
tekið fram að flokkunin í raunhæfa og óraunhæfa hvata er ekki álitin 
óyggjandi. Þessi nafngift er frekar til þess ætluð að einfalda túlkun á því 
sambandi sem þessir hvatar kunna að hafa við vellíðan. 
Rannsókn Srivastava o.fl. (2001) benti á þá augljósu galla við rannsóknir 
Kassers og Ryan að margir kynnu að hafa sterk fjárhagsleg markmið af 
„jákvæðum“ ástæðum. Jákvæða hvata svo sem fjárhagslegt öryggi, umbun 
erfiðis (laun) og í kjölfarið stolt og sjálfsvirðingu er því sjálfsagt að rannsaka 
nánar. Stolt, sjálfsvirðing og fjárhagslegt öryggi eru allt þættir sem auka 
vellíðan (t.d. Chang og Arkin, 2002; Kasser og Sheldon, 2000) og að auki eru 
þetta þættir sem hægt er að mæta að einhverju marki með peningum. 
Peningar hafa verið notaðir sem tákn um velgengni einstaklinga í aldir alda 
og þegar fólk gerir eitthvað vel er því umbunað með peningum, svo sem í 
formi launahækkana eða verðlauna. Á sama hátt tölum við um velgengni 
fyrirtækja með því að vísa í hagnað þeirra. Því er velgengnis-tilfinning 
raunhæfur hvati að baki fjárhagslegum markmiðum. Á sama hátt eru 
peningar í formi launa umbun fyrir vel unnin störf, sem vekur upp stolt og 
tilfinningar um eigið virði. Þessir hvatar eru því í líkaninu sem raunhæfir 
hvatar. Raunhæfir hvatar kynnu að hafa jákvæð tengsl við vellíðan, einmitt 
vegna þess að þetta eru langanir eða þarfir sem peningar geta uppfyllt; það að 
verja tíma sínum í fjárhagsleg markmið af þessum ástæðum er líklegt til að 
skila tilætluðum árangri.  



594 Sálfræði Ragna B. Garðarsdóttir 

  

 
 Hamingja 
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Mynd 1. Kenningarlíkan um tengsl milli peningahvata og huglægrar 
vellíðunar 

Á hinn bóginn eru hvatar sem ólíklegra er að peningar tengist í raun, 
svonefndir óraunhæfir hvatar: hamingja, auðkenni og það að komast yfir 
efasemdir um eigið ágæti. Þeir tveir fyrrnefndu byggja á rannsóknum Dittmar 
o.fl. (2007) og Richins og Dawson (1992) en sá síðastnefndi byggir á 
rannsókn Srivastava o.fl. (2001). Þessir hvatar eru líklegir til að hafa neikvæð 
tengsl við vellíðan vegna þess hve ólíklegt er að þessum þörfum verði mætt 
með því að ná fjárhagslegum markmiðum. Markmiðin og hvatarnir að baki 
þeim eru ósamstæð (incongruent). Rannsóknir hafa meðal annars sýnt að auður 
hefur furðulítil áhrif á vellíðan og hamingju fólks eftir að grunnþörfum þeirra 
hefur verið fullnægt (Diener og Seligman, 2005). Peningar gera fólk ekki 
hamingjusamt og það er einnig óraunhæft að ætla að veraldlegar eigur og 
peningar leysi undirliggjandi efasemdir um eigið ágæti eða bæti sjálfsmynd 
fólks. Rannsóknir á kaupáráttu benda til mikilvægis þessara þátta. Fólk sem 
þjáist af kaupáráttu kaupir ekki vörur vegna notagildis þeirra heldur til að 
sækjast án árangurs eftir einhverjum sálrænum ábata í gegnum táknræna 
merkingu hlutanna (Dittmar, 2004; Kasser og Kanner, 2004). Sálrænn ábati 
er meðal annars að koma sér í betra skap (hamingja) eða að móta félagslega 
æskilega sjálfsmynd (auðkenni).  
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Tilgátur 

Í samræmi við fyrri rannsóknir var því spáð að neikvæð tengsl fyndust milli 
fjárhagslegra markmiða og vellíðunar (tilgáta 1). Því var jafnframt spáð, út frá 
rannsóknum Srivastava o.fl. (2001) að peningahvatarnir sex veiti betri forspá 
um vellíðan en fjárhagsleg markmið ein og sér (tilgáta 2). Í þriðja lagi var 
búist við því að hvatarnir miðli til fulls áhrifum fjárhagslegra markmiða og 
vellíðunar (tilgáta 3), þannig að við það að bæta hvötum inn í aðhvarfs-
greiningu, minnki áður neikvætt samband markmiða og vellíðunar. Þessar 
tilgátur voru prófaðar með stigveldisaðhvarfsgreiningu þar sem fjárhags-
markmið voru sett inn sem annað skref, eftir að hafa leiðrétt fyrir áhrifum 
kyns og aldurs í fyrsta skrefi. Í þriðja skrefi voru hvatarnir settir inn. Spáð var 
að raunhæfari hvatarnir stolt og virði, velgengni og fjárhagslegt öryggi hefðu 
jákvæða fylgni við huglæga vellíðan. Á móti var því spáð að óraunhæfir 
hvatar fyrir hamingju, auðkenni og sjálfsefa hefðu neikvæða fylgni við 
vellíðan (tilgáta 4, sjá mynd 1).  

Aðferð 

Þátttakendur og framkvæmd 
Fjögurhundruð sjötíu og sex þátttakendur á aldrinum 18 til 70 ára svöruðu 
spurningalista á netinu. Meðalaldur þeirra var 37.97 ár (s = 10.33, Mg = 35). 
Karlar voru 115 (24.2%) en konur 358 (75.2%) og þrír gáfu ekki upp kyn sitt. 
Þátttakendur voru fengnir með snjóboltaaðferð þar sem rannsakandi sendi út 
netslóð til vina og vandamanna sem voru beðnir að senda áfram til sinna 
tengiliða. Tekið var fram að nauðsynlegt væri að þátttakendur væru allir 
Íslendingar 18 ára eða eldri. Markmið rannsóknarinnar var ekki að fá lýsandi 
úrtak fyrir Íslendinga, öllu heldur að finna tengsl breyta og því var 
líkindaúrtak ekki nauðsynlegt. 

Mælitæki 
Mælitæki voru öll þýdd úr ensku yfir á íslensku og svo bakþýdd samkvæmt 
reglum Brislin (1970) um þýðingar spurningalista.  

Huglæg vellíðan. Hugrænn þáttur var metinn með Satisfaction with Life Scale 
(SWLS, Diener o.fl., 1985). Innri áreiðanleiki kvarðans var mjög góður α 
=.88. Tilfinningalegir þættir voru metnir með Positive and Negative Affect 
Schedule (PANAS, Watson, Clark og Tellegen, 1988, α = .87). 
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Fjárhagsleg markmið voru metin með styttri útgáfu af Aspirations Index, 
mælitæki Kasser og Ryan (1993). Mikilvægi framtíðar markmiða og -óska var 
metið á kvarðanum 1 (alls ekki mikilvægt) til 7 (mjög mikilvægt). Þrettán 
valin atriði voru notuð til að meta innri markmið (t.d. að eiga góða vini sem 
ég get reitt mig á) og ytri markmið (t.d. að hafa næga peninga til að kaupa allt 
sem mig langar í). Innri áreiðanleiki fjárhagslegra markmiða var α = .84.  

Peningahvatar voru mældir með fullyrðingum frá Srivastava o.fl. (2001) 
ásamt fleiri atriðum sem voru hönnuð með þessa rannsókn í huga og 
heimfærð frá Richins og Dawson (1992) og Dittmar o.fl. (2007). 
Þátttakendur tóku afstöðu til mikilvægis 31 fullyrðingar sem lýstu ástæðum 
að baki því að vilja eiga peninga. Dæmi um slíkar fullyrðingar eru „Vegna 
þess að ég væri hamingjusamari ef ég hefði efni á að kaupa fleiri hluti“ 
(hamingja); „Til að viðhalda skynsamlegri bankainnistæðu ef eitthvað skyldi 
koma upp á“ (fjárhagslegt öryggi); „Til að sanna að ég er ekki eins vanhæf(ur) 
og sumir hafa haldið fram“ (sjálfsefi). Atriðin voru þáttagreind og sex skýrir 
þættir komu í ljós. Þættirnir velgengni, hamingja, auðkenni og sjálfsefi höfðu 
mjög góðan áreiðanleika (α > .80) en stolt og virði (α = .69) og fjárhagslegt 
öryggi (α = .68) ásættanlegan áreiðanleika. 

Niðurstöður 

Tilgáta eitt var studd þar sem neikvæð fylgni var á milli vellíðunar og 
fjárhagslegra markmiða (sjá töflu 1, 1. skref). Þetta samband er veikt, en 
tölfræðilega marktækt eins og fyrri rannsóknir hafa sýnt. Tilgáta tvö var 
einnig studd. Niðurstöður sýna að í heildina eru hvatar betri forspá um 
vellíðan en fjárhagsleg markmið, sem styður niðurstöður Srivastava og félaga 
frá 2001 (sjá skref 2, töflu 1). Hvatar voru marktækt betri forspá um vellíðan 
umfram markmið, en dreifð skýring var bætt um 12%, ∆F (6, 460) = 10.78, p 
< .001. Tilgáta þrjú fékk einnig stuðning. Samband vellíðunar og 
fjárhagslegra markmiða minnkaði og varð ómarktækt við það að hvötum var 
bætt í líkanið. Sobel próf staðfesta að hamingja (z = -5,44; p < ,001), 
auðkenni (z = -3,47; p < ,001), sjáfsefi (z = -3,47; p < ,001) og stolt/virði (z 
= 2,42; p < ,05) miðluðu áhrifum fjárhagslegra markmiða á vellíðan. 
Tilgáta fjögur var prófuð með greiningu jöfnukerfa (Structural Equation 
Modelling, SEM, EQS, 6.1, Bentler, 1995). SEM veitir þá þreföldu kosti að 
geta prófað öll sambönd milli breyta samtímis og metið mátun (goodness of fit) 
slóðagreiningar (path analysis) á sama tíma og styrkleiki tiltekinna slóða er 
prófaður (Bollen og Long, 1993). Mátun líkansins var góð, χ2 (2) = 1.90; ns; 
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CFI = 1.00; GFI = 1.00; St. RMR = .03; RMSEA = .00. Tilgáta fjögur var 
studd að öllu leyti nema fyrir hvatann um fjárhagslegt öryggi. Raunhæfari 
hvatarnir velgengni og stolt og virði voru jákvætt tengdir vellíðan en 
óraunhæfari hvatarnir neikvætt tengdir vellíðan (sjá mynd 2). 

Tafla 1. Stigveldisaðhvarfsgreining, spá um huglæga vellíðan út frá hlutfalls-
legu mikilvægi fjárhagslegra markmiða og peningahvötum 

  ∆R2    β 
Skref 1 Hlutfallslegt mikilvægi fjárhagslegra markmiða .02 -.15** 
Skref 2 Hlutfallslegt mikilvægi fjárhagslegra markmiða .12** -.09 

 Velgengni    .25*** 
 Fjárhagslegt öryggi    .01 
 Stolt og virði    .13* 
 Hamingja  -.25*** 
 Auðkenni  -.16** 
 Sjálfsefi  -.18** 

Ath: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001; Leiðrétt var fyrir áhrif kyns og aldurs í 
báðum skrefum, en sökum plássleysis eru þær niðurstöður ekki birtar. 

 

Hamingja 

Auðkenni 

Sjálfsefi Stolt og virði

VelgengniHuglæg 
vellíðan 
(SWB) 

-.23 

-.14 

- .24 .12

.24

Óraunhæfir hvatar Raunhæfir hvatar

Fjárhagslegt 
öryggi .05

- +

 
Mynd 2. Niðurstöður greiningar jöfnukerfa (Structural Equation 
Modelling); Áhrif sex hvata á vellíðan. (Ath. Marktækar (p < ,05) slóðir eru 
gefnar til kynna með óbrotinni línu. Vegna plássleysis er ekki sýnd samdreifing 
(covariation) milli hvata og tengsl við aldur og kyn). 
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Umræða 

Allar tilgátur rannsóknarinnar voru studdar. Rannsóknir Kassers og Ryan um 
neikvæð áhrif fjárhagslegra markmiða á huglæga vellíðan fengu stuðning, en 
einnig rannsóknir Srivastava og félaga um að hvatar að baki markmiðum 
skýri neikvæð tengsl við vellíðan, en ekki markmiðið sjálft. Að auki var 
kenningarlíkan um nýtt sex þátta hvatamódel stutt. Sér í lagi styður það 
nauðsyn þess að hafa hvata fyrir hamingju, auðkenni og velgengni með í 
rannsóknum á peningahvötum og tengslum þeirra við vellíðan. Þessar 
niðurstöður tákna að fjárhagsleg markmið eru að öllum líkindum ekki slæm í 
eðli sínu, það virðist vera í lagi að hafa fjárhagsleg markmið, séu ástæðurnar 
baki markmiðanna raunhæfar. Þetta gengur þvert á rannsóknir Kasser og 
Ryan. Niðurstöðurnar sýndu að hvatinn til að öðlast hamingju með 
fjárhagslegum markmiðum var sterkasti neikvæði þátturinn og velgengni sá 
jákvæðasti. Þetta ítrekar mikilvægi þess að útiloka ekki þá hvata í 
rannsóknum á fjárhagslegum markmiðum. Ef leitin að hamingju stýrir 
sterkum fjárhagslegum markmiðum er sú leit á villigötum, en því er öfugt 
farið með velgengnis-hvatann. 

Að greina efnishyggju niður í raunhæfa eða óraunhæfa hvata gefur meiri 
skilning á því hvaða ferli kunna að vera að baki neikvæðu sambandi 
huglægrar vellíðunar og efnishyggju. Hugmyndin um að velgengni og 
hamingja fáist með peningum og eignum hefur verið skilgreind sem kjarni 
efnishyggju, en aðeins annar þessara þátta hefur neikvæð tengsl við vellíðan. 
Niðurstöðurnar hafa ekki bara kenningarlegar afleiðingar heldur einnig 
hagnýtar. Hægt er að nota þessar niðurstöður til að kenna fólki hvernig á að 
sporna við neikvæðum afleiðingum efnishyggjunnar, þess gildismats sem er 
yfirgnæfandi í nútímanum. Hér gefst ekki rúm til að kynna niðurstöður sem 
sýna að tengsl hvata við vellíðan eru ólík eftir því hvort fólk hefur háar eða 
lágar tekjur. Þær niðurstöður er hægt að nálgast í Garðarsdóttir, Janković og 
Dittmar (2007). 

Að lokum ber að nefna eina takmörkun við þessa rannsókn. Það skal þó 
ítrekað að þessi takmörkun á við um allar rannsóknir á tengslum vellíðunar 
og efnishyggju og þetta er spurningin um orsök og afleiðingu. Eins og allar 
fylgnirannsóknir kanna þær aðeins tengsl hugtaka en ekki átt tengsla, hvort 
efnishyggja leiðir til óhamingju eða hvort óhamingjusamara fólk er líklegra til 
að aðhyllast efnishyggið gildismat. Kenningin um sjálfs-ákvörðun gengur út 
frá því að efnishyggja leiði til óhamingju en það er einnig líklegt að tengslin 
geti verið í hina áttina, að óhamingjusamt fólk leiti huggunar eða lausnar á 
vanda sínum í hlutum og peningum. Tvíátta (bi-directional) líkan er því 
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líklegasta lausnin (t.d. Kasser og Kanner, 2004), en rannsóknir framtíðarinnar 
þurfa að takast á við þessa spurningu með langtímasniði.  
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Prostate cancer is the most frequently diagnosed cancer and a second leading 
cause of cancer deaths among men in the western world, including Iceland. 
For the past two decades, the incidence of prostate cancer has been 
increasing faster than any other cancer in Europe. It is estimated that 185 
men are diagnosed with prostate cancer in Iceland each year, where in fact, 
there is the highest incidence of prostate cancer in Scandinavia (Bracarda, 
Cobelli, Greco, Prayer-Galetti, Valdagni, Gatta, et al., 2005; Jón Gunnlaugur 
Jónasson, 2006).  

The treatment for prostate cancer which includes surgery, radiation and 
chemotherapy can have undesirable and long-lasting side effects such as 
difficulty controlling urination, impotence and loss of sexual pleasure. Not 
surprisingly then, high levels of distress, including anxiety and depression 
have been reported among prostate cancer survivors. However, the levels of 
distress reported both within and between studies varies considerably with 
some studies finding high levels of distress and others normal levels of 
distress (Eton, Lepore and Helgeson, 2001; Litwin, Flanders, Pasta, 
Stoddard, Lubeck and Henning, 1999). Because of this variability in distress 

                                                 
1  This study was partially funded by Rannis project grant #070414021.  
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it is important to identify individual factors that may predict which subset of 
prostate cancer patients are more likely to experience emotional distress.  

The social cognitive processing model which has received considerable 
attention within the literature of psychological adjustment to traumatic or 
stressful life events (see review by Lepore and Revenson, in press) might 
serve as a useful model for understanding emotional distress among prostate 
cancer survivors. According to cognitive processing theories, stressful life 
events can cause emotional distress by challenging an individual’s sense of 
meaning and order in the world (Janoff-Bulman, 1992). Failure to cognitively 
process and integrate trauma-related or stressful material can result in 
intrusive thoughts (e.g. repeated memories and images of the stressor) and 
increased emotional distress (Foa and Kozak, 1991; Lepore and Revenson, in 
press). One way of processing the stressful event is by expressing one’s 
emotions regarding the stressful experience. Emotional expression can be 
accomplished in various ways, including talking with supportive others or 
writing about the stressful experience. Supporting this possibility is the large 
body of experimental research which suggests that writing or speaking about 
thoughts and feelings associated with a stressful event can have salutary 
effects upon mental and even physical health (see review by Lepore and 
Smyth, 2002). In addition, the literature on social support has consistently 
found that it is an important predictor of both mental and physical health 
(e.g. Gable, Reis, Impett and Asher, 2004), also for prostate cancer patients 
(Roberts, Lepore and Helgeson, 2006). Unfortunately, many individuals feel 
constraints in talking about their emotions because they perceive that their 
social network is not supportive or helpful and such constraints have been 
found to be associated with psychological well-being (Lepore and Revenson, 
in press). For example, two studies have shown that among prostate cancer 
survivors social constraints were associated with higher general distress and 
cancer-specific distress (Lepore and Helgeson, 1998, Zakowski, Ramati, 
Morton, Johnson and Flanigan, 2004). In addition, Cordova and colleagues 
found that breast cancer survivors who felt constrained in expressing their 
breast-cancer concerns had higher levels of depression and lower levels of 
quality of life (Cordova, Cunningham, Carlson and Andrykowski, 2001). 
Similar findings have been observed with bone marrow transplantation 
patients (Widows, Jacobsen and Fields, 2000) and women at elevated risk for 
developing cancer (Schnur, Valdimarsdottir, Montgomery, Nevid and 
Bovbjerg, 2004).  

Surprisingly, no study to date has examined the possibility that social 
constraints might be particularly detrimental for individuals with high needs 
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or tendency for expressing their emotions. It is well established that 
individuals differ in the way they exhibit emotions outwardly or in 
dispositional emotional expressivity (Kring, Smith and Neale, 1994; 
Zakowski, Valdimarsdottir and Bovbjerg, 2001) which can affect both 
mental and physical outcomes. For example, Zakowski et al. (2001) found 
that women high on emotional expressivity reported lower levels of distress 
in relation to intrusive thoughts. 

Based on the above findings, we hypothesized that the relationship 
between social constraints and distress would be moderated by dispositional 
emotional expressivity in such a way that social constraint would affect 
distress and cancer-specific distress only among prostate cancer survivors 
scoring high on dispositional emotional expressivity. 

Methods 

Participants 
Prostate cancer survivors, identified through the Icleandic Cancer Registry, 
diagnosed during the years 2001-2005 (N=383) were offered via mail to 
participate in the study. A total of 184 (48%) questionnaires were returned. 
Additionally, 16 men denied participation due to various reasons, six of 
which claimed they had never been diagnosed with prostate cancer. Six men 
either said they were too ill to partipate or did not feel like participating. 
Three empty or insufficiently filled out questionnaires were returned and a 
family member notified about a man who had recently passed away. Of the 
184 participants, five answered the questionnaires via phone (1.3%) with the 
help of a research member. Most of the participants were older than 70 years 
(68.5%), married or living with a partner (85.6%), employed (73.4%), and 
had completed a college degree (37.9%). The majority had been diagnosed 
with localized tumor (91.9%) and had gone through removal of the prostate 
gland (40.9%). The mean time passed from receiving diagnosis was almost 4 
years (the timespan was 16 through 85 months). 

Procedure 
Following approval from the National Bioethics Committee and the study’s 
announcement to the Icelandic Data Protection Commission, the Icelandic 
Cancer Registry provided a list of all eligible men to a urologist which is a 
member of the research team. The urologist sought approval from the 
medical doctors treating the patients, that their patients could be contacted 
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for the research. The list was also screened to make sure all eligible men were 
still alive. The present study was a part of a larger study and a total of 14 
questionnaires were mailed out. The mailing, together with the 
questionnaires, included an introductory letter explaining the aims of the 
study, an information sheet with detailed infomation about study 
participation e.g. participation is voluntary, recruitment procedures and 
confidentiality, together with a pre-stamped return envelope. Two reminder 
letters were sent, the first 2-4 weeks after the initial mailing, and the second 
2-4 weeks later. 

Measures 
Demographic/medica questionnaire 
This questionnaire concerns basic demographic information including age, 
marital status, education, employment and income. Participants also 
answered several medical questions including stage of the disease when 
diagnosed, type of treatment, and time since diagnosis. 
 
Hospital Anxiety Depression Scale (HADS; Zigmond and Snaith, 1983) 
The HADS measures general distress in hospitalized patients or individuals 
suffering from a somatic illness. The scale consists of 14 statements, 7 of 
which assess depression and 7 anxiety. Participants rate how well each 
statement applies to them on a 4-point Likert scale. An Icelandic translation 
of HADS was used in this study (Schaaber, Smári and Óskarsson, 1990). The 
Cronbach´s alpha in the present study was good or 0.81 and 0.85 for the 
anxiety and depression subscales respectively.  
 
Impact of Event Scale (IES; Horowitz, Wilner and Alvarez, 1979) 
The IES measures distress related to a specific event. The scale consists of 
15 items, 7 of which measure intrusive symptoms, and 8 tap avoidance 
symptoms. All items of the IES are anchored to a specific stressor (in this 
case having been diagnosed with prostate cancer). An Icelandic translation of 
IES was used for the study. Cronbach´s alpha for intrusive thoughts was 
0.88 and 0.83 for avoidance. 
 
Emotional Expressivity Scale (EES; Kring et al., 1994) 
The EES measures a general dispositional tendency to outwardly express 
emotions. The scale is not specific to any particular type of emotion, mode 
of expression (verbal, non-verbal), nor does it distinguish between positive 
or negative emotions. The scale consists of 17 statements and the subjects 
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rate how well each statement applies to them on a scale from 1 (never) to 6 
(always). The EES was translated/backtranslated into Iceland for the 
purpose of this study. Cronbach´s alpha was adequate or 0.81. In the current 
study a median split was performed on the total score to devide the sample 
into those with high levels of emotinal expressivity and those with low levels 
of emotional expressivity. 
 
Social Constraints Scale (SCS; Lepore and Ituarte, 1999) 
The SCS measures how the individual perceives the social environment to 
influence his attempts to talk about a traumatic experience. In the version 
used here the respondent is asked about the constraining effects of the social 
environment on attempts to talk about prostate cancer. The scale consists of 
7 statements which the respondent answers first with regard to his mate, and 
then with regard to a friend or a family member. The SCS was 
translated/backtranslated into Iceland for the purpose of this study. 
Cronbach’s alpha in this study was 0.82 for the scale as a whole and ranged 
from 0.72 and 0.73 for the social constraints mate vs friend/relative 
respectively. In the current study a median split was performed on the total 
score to devide the sample into those with high levels of constraints and 
those with low levels of constraints. 

Results 

First we conducted a series of analyses to determine if the demographic and 
medical variables were related to the primary study variables. The results 
showed that: 1) men with advanced disease had higher levels of depression; 
2) younger age was associated with higher levels of anxiety and intrusive 
thoughts about prostate cancer; and 3) married men reported lower levels of 
anxiety and intrusive and avoidant thoughts about prostate cancer. Given 
these findings, stage of the disease, age and marital status were entered as 
covariates in subsequent analyses. 

On a descriptive level, and as shown in Table one, there was a 
considerable variability in levels of all the distress measures as well as in 
perceived social constraints and dispositional emotional expressivity.  
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Table 1. Means, standard error of  the mean (SEM) and the range for the 
independent and dependent variables 
 Mean SEM Range 
Depression 3.32 0.28 0-19 
Anxiety 2.64 0.22 0-11 
Intrusive thoughts 3.22 0.43 0-26 
Avoidance 2.92 0.45 0-23 
Social constraints 19.03 0.48 14-46 
Emotional Expressivity 63.14 0.87 29-89 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

Low High
Social Constraints

D
ep

re
ss

io
n 

on
 H

AD
S

Low Emotional Expressivity
High Emotional Expressivity

 

0

1

2

3

4

5

6

Low High
Social Constraints 

An
xi

et
y 

on
 H

AD
S

Low Emotional Expressivity
High Emotional Expressivity

 
Figure 1. Interaction between emotional expressivity and perceived social 
constraints on depression (left figure) and anxiety (right figure) as measured 
on HADS 

General Linear Modeling (GLM) was used to examine the study 
hypothesis that the relationship between social constraints and distress 
would be moderated by dispositional emotional expressivity. The covariates 
were entered first, followed by social constraints and emotional expressivity 
and the cross-product of social constraints and emotional expressivity was 
entered last. For depression the results showed that the main effects for 
social constraints was significant (F=8.74, p=.0036) and the interaction 



The Effects of Emotional Expressivity on Distress 607 

  

between social constraints and emotional expressivity was also significant 
(F=7.87, p=.005). As shown in Figure one, simple effects analysis revealed 
that prostate cancer survivors who scored above the median on both 
emotional expressivity and social constraints had significantly higher levels of 
depression than any other group whereas individuals scoring above the 
median on emotional expressivity and below the median on social 
constraints had significantly lower depression than any other group. Similar 
findings were observed for anxiety with significant main effects for social 
constraints (F=12.23, p=.0006) and significant interaction between social 
constraints and emotional expressivity (F=9.92, p=.0019). For avoidant 
thoughts about prostate cancer only the main effect for social constraints 
was significant (F=5.40, p=0.02); prostate cancer survivors who scored 
above the median on social constraints had higher levels of avoidant 
thoughts about prostate cancer than those below the median. Lastly, the 
results for intrusive thoughts showed that only the interaction between 
emotional expressivity and social constraints was significant (F=3.75, 
p=.0049) with the simple effects analysis demonstrating that patients who 
scored above the median on both emotional expressivity and social 
constraints had significantly more intrusive thoughts than any other group. 

Discussion 

The aims of the present study were to examine whether the relationship 
between social constraints and distress would be moderated by dispositional 
emotional expressivity such that social constraints would affect distress and 
cancer specific distress among prostate cancer survivors scoring high on 
dispositional emotional expressivity. Confirming our hypothesis prostate 
cancer survivors who felt constraints in talking about their concerns and 
emotions about their prostate cancer had high levels of anxiety, depression 
and intrusive thoughts about their disease but only if they had high levels of 
dispositional emotional expressivity or high tendency to want to express 
their emotions.  

Our findings are in support of the social-cognitive processing (SCP) 
model (Lepore, 2001) but according to this model individuals facing major 
life stressors will benefit from being able to disclose freely their stressor-
related thoughts and concerns since it may help them to cognitively process 
their experience which in turn will reduce stressor related thoughts and 
feelings. Growing number of studies have found that higher levels of social 
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constraints are associated with worse psychological adjustment among 
individuals undergoing various life stressors including cancer (see review by 
Lepore and Revenson, in press). For example, in a cross-sectional study with 
prostate cancer patients, Lepore and Helgeson (1998) found that patients 
who were less likely to express their emotions due to high levels of social 
constraints reported more frequent intrusive thoughts about their disease, 
which in turn were associated with poorer health. 

Despite the large literature on social constraints, surprisingly few studies 
have examined for whom (i.e., moderators) social constraints may be 
particularly harmful. In the present study we examined if dispositional 
expressivity moderated the relationship between social constraints and 
psychological adjustment among prostate cancer survivors. There appear to 
be individual differences in dispositional expressiveness (Kring, et al., 1994; 
Zakowski et al., 2001; Zakowski, Harris, Krieger, Laubmeier, Garrett, 
Flanigan et. al., 2003) which can affect distress. For example, Zakowski and 
colleagues (2001) found that individuals high on dispositional expressivity 
had lower levels of general distress than individuals low on emotional 
expressivity. The results of the present study extends the above research on 
dispositional expressivity and social constraints by demonstrating that 
dispositional expressivity and social constraints interact such that for 
emotional expressivity to have beneficial effects the individual has to 
perceive the environment as supportive. Supporting our findings, Stanton 
and colleagues (Stanton, Danoff-Burg, Cameron, Bishop, Collins, Kirk et al., 
2000) found that coping through emotional approach is most useful when 
used in an emotionally receptive social context.  

Clinically, the results of our study highlight the importance of assessing 
individual differences and social environmental factors in the treatment of 
distress among prostate cancer patients. Our findings suggest that men who 
report intrusive thoughts about protate cancer may benefit from inter-
ventions that teach them adaptive ways to express their emotions. Further-
more, that it is important that interventions be tailored to the patients by 
taking into account the individual’s social environment, personality variables 
such as dispositional expressivity as well as needs and preferences. It might 
be easier for some to write about one’s emotions while others might prefer 
to talk to friends or family. In addition to the extensive body of research 
demonstrating that writing about stressful and traumatic life events can 
facilitate psychological adjustment (see Lepore and Smyth, 2002 for a 
review), there is emerging evidence that supportive social relations may help 
prostate cancer men to cognitively process their protate cancer experience 
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(see e.g. Roberts, Lepore and Helgeson, 2006). Additionally, our findings 
indicate that some individuals especially those with high levels of emotional 
expressivity and high levels of social constraints might benefit from 
expressive writing interventions which does not require interaction with the 
social environment.  

There are several limitations to our study. First, this is a cross-sectional 
study and thus causality cannot be determined. The underlying assumption is 
that social constraints influence the psychological distress experienced by 
prostate cancer survivors moderated by their level of expressiveness. 
However, it could be that those who experience the most distress will 
preceive the environment the most constraining and would therefore report 
higher levels of expressivity. It is also difficult to draw conclusions regarding 
the potential mechanisms that mediate the relations between the constructs 
examined in the study and longitudinal studies would be needed to address 
such issues of causal relations. The second limitation was our exclusive use 
of self-report measures. Thirdly, most of the participants in the study had 
localized cancer. It raises questions of self-selection of the participants or 
that the medical doctors might have removed potential participants with 
more advanced disease – both could potentially bias the results of the study. 

The mechanisms through which social constraints affect psychological 
adjustment in the presence of stressful life events such as cancer have not 
been fully understood and it is not clear how, for whom, and under what 
conditions social constraints influence coping and adjustment (see Lepore 
and Revenson, in press). Despite the present study’s limitations, it adds to 
this understanding by suggesting that the extent of distress associated with 
intrusive thoughts about prostate cancer, depends both on the men’s 
dispositional tendencies to respond to those thoughts by expressing their 
emotions and also on the perceived external constraints, the distress being 
particularly adversive for men with stronger tendencies to express 
themselves in an environment that does not facilitate the expression.  

The present findings indicate that dispositional variables can provide 
important information in relations to social-cognitive processing and future 
studies should address such varibles further. Future research should address 
the mechanisms for the moderationg effects of dispositional expressivity and 
social constraints and their relations to psychological adjustment to stressful 
life events. Furthermore, the causal role of emotional expressivity and social 
constraints in these relations might be clarified in longitudinal studies 
addressing the issues.  
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Líkamshreyfing eldra fólks í dreifbýli og 
þéttbýli 

Sólveig Ása Árnadóttir 
Elín Díanna Gunnarsdóttir 

 
Kyrrseta og hreyfingaleysi eru þættir sem kallaðir hafa verið faraldur í nútíma 
samfélagi (DiPietro, 2001). Margir þeirra sem varað hafa við hreyfingaleysi 
meðal eldra fólks á Vesturlöndum byggja mál sitt á rannsóknarniðurstöðum 
um hreyfingu í frístundum (Jones, Ainsworth, Croft, Macera, Lloyd og 
Yusuf, 1998). Slíkar rannsóknir hafa t.d. leitt til þess að ályktanir hafa verið 
dregnar um að eldri konur hreyfi sig minna en karlar (Lawlor, Taylor, 
Bedford og Ebrahim, 2002) og fólk í þéttbýli meira en fólk í dreifbýli (Cook, 
1998). 

Á síðustu árum hefur líkamshreyfing (physical activity) hinsvegar verið 
skilgreind sem hver sú hreyfing sem verður fyrir tilstuðlan samdráttar í 
beinagrindarvöðvum og eykur þannig orkueyðslu líkamans (Howley, 2001). 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin byggir ráðleggingar sínar um líkams-
hreyfingu á þessari skilgreiningu og hvetur fólk til hreyfingar jafnt í frí-
stundum, vinnu og við heimilisstörf (Cavill, Kahlmeier og Racioppi, 2006). 
Sé horft til þessarar breiðu skilgreiningar er ekki viðeigandi að draga ályktanir 
um hreyfingu eða hreyfingaleysi byggt eingöngu á upplýsingum um þátttöku í 
íþróttum og eða hverslags frístundaiðju. Í nýlegri erlendri rannsókn kom í 
ljós að hlutfall þeirra eldri kvenna sem ekki töldust hreyfa sig nægilega 
samkvæmt alþjóðlegum viðmiðum minnkaði úr 70% í 20% þegar heimilis-
störf voru tekin með í reikninginn (Lawlor o.fl., 2002). Fólk á dreifbýlli 
svæðum vinnur oft frekar erfiðisvinnu og leggur jafnvel síður af störfum um 
leið og eftirlauna aldri er náð (Higgs, 1999; Pullen, Walker og Fiandt, 2001), 
en þetta gæti mögulega verið ástæða lítillar líkamshreyfingar á meðal þessa 
fólks í frístundum  Því er mögulegt að eldra fólk í dreifbýli hreyfi sig jafnvel 
meira en jafnaldrar í þéttbýli ef líkamshreyfing í daglegu lífi er skoðuð á 
heildrænan máta.  

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að meðal þeirra sem náð hafa 65 ára aldri 
eru margir að glíma við heilsutengd vandamál og færniskerðingar sem draga 
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má úr og jafnvel koma í veg fyrir með viðeigandi líkamshreyfingu (Bean, 
Vora og Fronters, 2004; DiPietro, 2001; Keysor, 2003; Keysor og Jette, 
2001). Hér á Íslandi er hinsvegar lítið vitað um hvernig og hversu mikið þessi 
hluti þjóðarinnar hreyfir sig í daglegu lífi. Markmið þeirrar rannsóknar sem 
hér er kynnt var því að nýta staðlað matstæki til að kortleggja líkams-
hreyfingu meðal eldri Norðlendinga sem búa í heimahúsum og skoða hvort 
að munur sé þar á milli eldra fólks í dreifbýli og þéttbýli.  

Aðferð 

Þátttakendur 
Af 186 þátttakendum komu 118 úr þéttbýli og 68 úr dreifbýli. Í þéttbýli voru 
þátttakendur á aldrinum 65 til 88 ára (M = 74, sf = 6,3) og 62/118 (53%) 
voru konur. Í dreifbýli voru þátttakendur á aldrinum 65 til 86 (M = 74, sf = 
6,2) og 27/68 (40%) voru konur.  

Skilyrði var að þátttakendur væru: a) ≥ 65 ára, b) búsettir í heimahúsi en 
ekki inni á stofnun og c) færir um að tjá sig munnlega. Tekið var 250 manna 
slembiúrtak úr þjóðskrá fyrir 65 ára og eldri einstaklinga sem voru búsettir í 
einum þéttbýliskjarna og tveimur sveitafélögum á Norðurlandi. Fyrir 
úrtökuna þurfti að fjarlægja af þjóðskrárlistanum þá sem voru fluttir inn á 
stofnun. Í slembiúrtakinu voru 159 einstaklingar úr þéttbýli og 91 úr dreif-
býli. Kynningarbréf var sent til allra í úrtakinu og því fylgt eftir með símtali 
þar sem kannað var hvort að skilyrðum fyrir þátttöku var fullnægt og ein-
staklingum boðið að vera með. Fimmtán einstaklingar uppfylltu ekki skilyrði 
til þátttöku þar sem þeir höfðu flutt inn á stofnun, höfðu flutt í burt af 
svæðinu eða gátu samkvæmt upplýsingum frá umönnunaraðila ekki tjáð sig 
munnlega. Þeim 235 einstaklingum sem voru þá eftir í úrtakinu var boðið að 
taka þátt, 151 úr þéttbýli og 85 úr dreifbýli. Í þéttbýli neituðu 33 þátttöku. 
Þeir voru á aldrinum 65 til 86 ára (M = 72, sf = 5.8) og 19/33 (58%) voru 
konur. Í dreifbýli neituðu 17 einstaklingar. Þeir voru á aldrinum 65 til 91 ára 
(M = 74, sf = 6.8) og 5/17 (29%) voru konur. Þátttökuhlutfallið var því 78% 
í þéttbýli 80% í dreifbýli. Ekki reyndist vera marktækur munur á aldurssam-
setningu og kynjahlutfalli meðal þeirra sem þáðu og höfnuðu þátttöku. 

Mat á líkamshreyfingu 
Líkamshreyfing var metin með stöðluðu matstæki sem kallast Physical Activity 
Scale for the Elderly (PASE) og var sérstaklega hannað með faraldsfræðilegar 
rannsóknir á eldra fólki í huga (Washburn, Smith, Jette og Janney, 1993). 
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PASE skiptist upp í þrjá undirkvarða sem meta líkamshreyfingu liðinnar viku 
í frístundum (PASE-frí), við heimilisstörf (PASE-heima) og við vinnu 
(PASE-vinna). Frístundahlutinn felur í sér gönguferðir, íþróttir og tóm-
stundaiðju á mismunandi erfiðleikastigum eins og sund, samkvæmisdansa, 
hjólreiðar, fjallgöngur o.fl.. Heimilisstörfin fela í sér létt og erfið húsverk, við-
hald á heimili, vinnu á lóð, garðrækt og að annast annan einstakling. Vinnu-
hlutinn á bæði við um launa- og sjálfboðastörf. Fyrir hvern undirkvarða eru 
gefin stig sem hækka eftir því hversu lengi einstaklingurinn er að og hve erfið 
athöfnin er. Þannig endurspegla stigin magn líkamshreyfingar á mismunandi 
sviðum daglegs lífs. Útkoman á undirkvörðunum þremur er svo lögð saman 
til að fá heildarstig á PASE sem geta verið frá núll og upp í 400. Fólk sem er 
afburða virkt getur þó fengið meira en 400 stig.  

Rannsóknir hafa verið gerðar á próffræðilegum eiginleikum upprunalegu 
útgáfunnar af PASE. Mat á áreiðanleika endurtekinna mælinga (intra-rater 
reliability) á eldra fólki í dreifbýli sýndi ICC (intraclass correlation coefficient) = 
0.91 (Dinger, Oman, Taylor, Vesely og Able, 2004). Innri samkvæmni 
(internal consistency) var metin í annarri rannsókn sem Cronbach’s alpha = 0,71 
(Allison, Keller og Hutchinson, 1998). Viðmiðsbundið réttmæti (criterion 
validity) var skoðað með doubly labeled water aðferðm, sem mælir heildarorku-
eyðslu líkamans, sem staðal (Schuit, Schouten, Westerterp og Saris, 1997). 
Niðurstaðan varð sú að PASE hentaði til að flokka heilbrigða eldri karla og 
konur í mismunandi flokka eftir líkamshreyfingu. Hugsmíðaréttmæti (construct 
validity) var metið í upphaflega stöðlunarúrtakinu og sýndu heildarstig á 
PASE marktæka fylgni við jafnvægi, vöðvastyrk, eigið mat á heilbrigði og stig 
á Sickness Impact Profile (Washburn o.fl., 1993).  

PASE var þýtt yfir á íslensku fyrir þessa rannsókn með leyfi frá 
höfundum. Farið var í gegnum þýðingar- og bakþýðingarferli og forprófanir 
samkvæmt leiðbeiningum frá Behling og Law (2000). 

Bakgrunnsbreytur 
Þátttakendur gáfu upplýsingar um: atvinnu, hve margir voru í heimili með 
þeim, hvort þeir fengju heimaþjónustu eða heimahjúkrun, hve þeir hefðu 
verið mörg ár í formlegu námi, hvort þeir notuðu gönguhjálpartæki og 
heilsuvandamál sem þeir áttu við að stríða. Upplýsingar um lyf voru skráðar 
eftir lyfjakorti viðkomandi.  

Stöðluð matstæki voru lögð fyrir samkvæmt settum reglum fyrir hvert og 
eitt þeirra. Þunglyndismat fyrir aldraða (Geriatric Depression Scale) veitir stig frá 
núll til 30 þar sem hærri stig gefa vísbendingu um þunglyndi hjá öldruðum 
einstaklingum (Margrét Valdimarsdóttir, Jón Eyjólfur Jónsson, Sif Einars-
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dóttir og Kristinn Tómasson, 2000; Yesavage, Brink, Rose, Owen og Huang, 
1983). Próf á vitrænni getu (Mini-Mental State Examination) veitir stig frá núll 
til 30 og lægri stig tákna meiri vitræna skerðingu (Kristinn Tómasson, 1986; 
Folstein, Folstein og McHugh, 1975). Tímamælt upp og gakk próf (The Timed 
Up og Go test) er mat á grunnhreyfifærni eldra fólks þar sem að lengri tími í 
sekúndum gefur vísbendingar um slakari hreyfifærni og sjálfsbjargargetu 
(Podsiadlo og Richardson, 1991).  

Gagnaöflun 
Þessi rannsókn á líkamshreyfingu var hluti af stærra rannsóknarverkefni sem 
fjallaði um færni og fötlun eldra fólks í dreifbýli og þéttbýli. Gagnaöflun fór 
fram í júní til september árið 2004. Áður en hún hófst voru fengin tilskilin 
leyfi frá Vísindasiðanefnd og framkvæmd hennar var tilkynnt til Persónu-
verndar. Allir þátttakendur undirrituðu upplýst samþykki áður en gagna var 
aflað. 

Þrír starfsmenn rannsóknarverkefnisins sáu um gagnaöflun og fengu þeir 
allir samræmda þjálfun í staðlaðri fyrirlögn á PASE sem og öðrum hlutum 
rannsóknarinnar. Þátttakendur gátu valið um að fá þessa starfsmenn heim til 
sín eða að mæta á tilskilinn rannsóknarstað í nágrenni heimilis síns.  

Tölfræðileg úrvinnsla gagna 
Meðaltöl (M), miðgildi (Mg), staðalfrávik (sf) og spönn voru reiknuð út fyrir 
bakgrunnsbreytur, PASE, PASE-frí, PASE-heima og PASE-vinna hjá 
dreifbýlis og þéttbýlishópnum. Við samanburð á bakgrunnsbreytum eftir 
búsetu voru notuð: t-próf fyrir samfelldar breytur, Mann-Whitney U próf 
fyrir raðbreytur og kí-kvaðratspróf á tvíkosta breytur. Hlutfall PASE-frí, 
PASE-heima og PASE-vinna af PASE var reiknað út fyrir hvern þátttakanda. 
Meðaltal (M) og 95% öryggisbil (95% CI) voru reiknuð út fyrir þessi hlutföll 
og t-próf notað til að bera útkomuna saman eftir búsetu. Marktektarkrafa var 
sett við p ≤ 0,05.  

Niðurstöður 

Í þéttbýli var algengara að fólk byggi eitt, hefði lengri skólagöngu að baki, 
gæfi upp færri heilsuvandamál og kæmi betur út á mati á hreyfigetu og þung-
lyndi miðað við jafnaldra í dreifbýli. Í töflu eitt kemur fram frekari saman-
burður á bakgrunnsbreytum eftir búsetu.  
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Tafla 1. Lýsing á þátttakendum eftir búsetu 
 Þéttbýli Dreifbýli  
Einkenni N=118 N=68 p 
Aldur, M (sf) 74 (6,3) 74(6,2) 0,658 
75 ára og eldri, n (%) 45 (38) 27 (40) 0,832 
Kona, n (%) 62 (53) 27 (40) 0,091 
Útivinnandi, n (%) 18 (16) 13 (19) 0,564 
Býr ein(n), n (%) 35 (30) 10 (15) 0,022 
Gönguhjálpartæki, n (%) 18 (16) 10 (15) 0,883 
Heimahjúkrun, n (%) 10 (9) 6 (9) 0,949 
Heimaþjónusta, n (%) 39 (33) 24 (35) 0,787 
Skólaganga, ár, M (sf) 8.2 (3.6) 6.3 (2.2) <0,001* 
Heilsuvandamál, fjöldi, M (sf) 3.8 (2.1) 4.8 (2.1) 0,001* 
Lyf, fjöldi, M (sf) 3.8 (2.4) 3.7 (2.6) 0,812 
Tímamælt upp og gakk, sek., M (sf) 9.9 (3.4) 12.1 (3.4) <0,001* 
Próf á vitrænni getu, M (sf), 27.2 (2.5) 27.1 (2.7) 0,738 
Þunglyndismat fyrir aldraða, M (sf) 5.6 (3.8) 8.1 (4.6) <0,001* 
Prósentur (%) eru reiknaðar út frá rauntölu svara, fyrir hverja breytu, sem var 
sumstaðar lægri en heildarfjöldi þátttakenda. 
* = marktækur munur miðað við marktektarkröfu p ≤ 0,05 

 
Heildarlíkamshreyfing var sambærileg hjá eldra fólki í þéttbýli og dreifbýli 

(p = 0,07). Í þéttbýli voru PASE stigin frá núll og upp í 505, M = 128, sf = 92 
og Mg = 111. Í dreifbýli voru PASE stigin frá núll upp í 513, M = 134, sf = 
104 og Mg = 103. Dreifing stiga á PASE og undirkvörðum PASE var í öllum 
tilfellum jákvætt skekkt nema í PASE-heima hlutanum þar sem stigin voru 
normaldreifð. 

Í mynd eitt sést hvernig stærstur hluti líkamshreyfingar tengdist heimilis-
störfum. Þetta háa hlutfall hreyfingar við heimilisstörf var sambærilegt (p = 
0,3) hjá eldra fólki í dreifbýli (M = 73%, 95% CI = 68-77%) og þéttbýli (M = 
68%, 95% CI = 61-76). Þótt meðalhlutfall hreyfingar í frístundum og vinnu 
væri lágt þá kom greinilegur munur fram á hreyfihegðun þátttakenda eftir 
búsetu. Hlutfall hreyfingar í frístundum var marktækt hærra (p < 0,001) 
meðal fólks í þéttbýli (M = 18%; 95% CI = 14-21%) en í dreifbýli (M = 9%, 
95% CI = 5-13%). Hinsvegar var hlutfall hreyfingar í vinnu marktækt hærra 
(p < 0,001) meðal þeirra sem bjuggu í dreifbýli (M = 23%, 95% CI = 15-
31%) miðað við þá sem bjuggu í þéttbýli (M = 10%, 95% CI = 6-13%). 
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Mynd 1. Líkamshreyfing eldri Norðlendinga við heimilisstörf, í frístundum 
og við vinnu sem hlutfall af heildarhreyfingu. Samanburður eftir búsetu. 

Umfjöllun 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að eldri Norðlendingar í dreif-
býli jafnt sem þéttbýli fái stærstan hluta daglegrar líkamshreyfingar með því 
að vera virkir í heimilisstörfum og við umönnun. Sé litið til heildarinnar þá er 
enginn munur á magni líkamshreyfingar eldra fólks í dreifbýli og þéttbýli. 
Búsetutengdur munur kemur hinsvegar fram á hreyfingu í frístundum 
annarsvegar og vinnu hinsvegar. Eldra fólk í þéttbýli hreyfir sig meira við 
ýmiskonar frístundaiðju, íþróttir og gönguferðir en fólk í dreifbýli hreyfir sig 
meira við vinnu.  

Heildarstigin á PASE voru að meðaltali 128 í þéttbýli og 134 í dreifbýli og 
dreifingin var jákvætt skekkt hjá báðum hópum þar sem afburða virkir 
einstaklingar fengu mjög mörg stig. Til samanburðar má nefna að í banda-
ríska stöðlunarúrtakinu er meðaltalið talsvert lægra eða 103 (sf = 64) 
(Washburn o.fl., 1993). Mikill breytileiki var meðal fólks í úrtakinu enda var 
um breytt aldursbil að ræða og einstaklingar mjög mismunandi staddir hvað 
varðaði heilsu, færni og þátttöku í daglegu lífi. 

Mestur hluti líkamshreyfingar í daglegu lífi eldra fólks fæst við 
heimilisstörf og umönnun eða 68% í þéttbýli og 73% í dreifbýli. Þetta er 



Líkamshreyfing eldra fólks í dreifbýli og þéttbýli 619 

  

samhljóma niðurstöðum rannsókna bæði í Bandaríkjunum (Washburn, 
McAuley, Katula, Mihalko og Boileau, 1999; Washburn o.fl., 1993) og 
Hollandi (Schuit, Schouten, Westerterp og Saris, 1997) þar sem PASE var 
notað við mælingar á líkamshreyfingu. Segja má að PASE-heima stigin 
endurspegli þær athafnir sem eru nauðsynlegar til að komast af og fá jafnvel 
meira vægi í lífi fólks þegar það fer á eftirlaun. Nauðsynlegt er því fyrir þá 
sem vilja hvetja eldra fólk til að hreyfa sig meira að gera sér grein fyrir hve 
heimilið er mikilvægur vettvangur fyrir hreyfingu og líkamsrækt. 

Hlutur gönguferða, íþrótta og hverslags tómstundaiðju var almennt lítill 
og þá sérstaklega hjá fólki í dreifbýli. Í dreifbýli var þetta hlutfall aðeins 9% 
sem er lægra en 11% hlutfall PASE-frí í hópi eldri Bandaríkjamanna sem var 
sérstaklega valið til rannsóknar sökum hreyfingaleysis (Washburn o.fl., 1999). 
Heldur meira var um hreyfingu í frístundum hjá þéttbýlisbúum eða 18% sem 
aftur er þó langt undir 36% hlutfalli PASE-frí hjá hollenskum sjálfboðaliðum 
í lítilli rannsókn þar í landi (Schuit o.fl., 1997). Að horfa einungis til 
líkamshreyfingar í frístundum eins og oft er gert í rannsóknum mundi því 
gefa mjög takmarkaða mynd af því hversu virkt eldra fólk er í raun. Segja má 
að hreyfing í frístundum snúist fyrst og fremst um val og lífsstíl á meðan 
skyldurækni og sjálfsbjargargeta rennir stoðum undir líkamshreyfingu við 
heimilisstörf. En af hverju þessi munur á eldra fólki eftir búsetu? Talsvert 
hefur verið ritað um samhengi þess að hreyfa sig reglulega í frístundum og 
aðstöðu til líkamsþjálfunar, möguleika á félagsskap við þjálfun o.fl. (King, 
Stokols, Talen, Brassington og Killingsworth, 2002). Þannig má e.t.v. 
einfaldlega útskýra þennan mun með þeim staðreyndum að í dreifbýli er 
aðstaða til líkamsræktar undir leiðsögn oft takmörkuð, vegalendir milli staða 
miklar, litlar sem engar almenningssamgöngur og aðstaða utanhúss til göngu- 
eða hjólaferða getur verið erfið fyrir þá sem ekki eru fullfrískir. Þar fyrir utan 
er ljóst að hóparnir voru mismunandi að upplagi á þann hátt að þéttbýlis-
fólkið hafði lengri skólagöngu að baki, var við betri heilsu og kom betur út á 
mati á hreyfigetu og þunglyndi miðað við jafnaldra í dreifbýli. Allt eru þetta 
þættir sem hafa forspárgildi fyrir aukna hreyfingu í frístundum (Einar Þór 
Þórarinsson, Þórður Harðarson, Helgi Sigvaldason og Nikulás Sigfússon, 
2002). Að auki var staðreyndin sú að í dreifbýlinu hreyfði fólk sig mun meira 
tengt vinnu þar sem 23% af heildarlíkamshreyfingu tengdust vinnu á móti 
einungis 10% í þéttbýli. Því má segja að í dreifbýlinu finnist e.t.v. fleiri sem 
upplifa það sem óþarfa að hreyfa sig utan daglegra starfa eða hafa hreinlega 
ekki tíma eða orku aflögu til slíks. Hvað þéttbýlið varðar eru niðurstöður í 
samræmi við það sem fannst í Bandaríkjunum (11%) (Washburn o.fl., 1993) 
og í Hollandi (7%) (Schuit o.fl., 1997). 
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Þennan mun á eldra fólki í dreifbýli og þéttbýli getur verið erfitt að túlka 
frekar í ljósi þess að mismunandi landsvæði hafa að geyma ótal félags-, 
umhverfis- og vistfræðilega þætti sem voru ekki í brennidepli í þessu verkefni 
en gætu komið til skýringar. Mikið vantar einnig upp á rannsóknir á samspili 
líkamshreyfingar og búsetu hjá eldra fólki og takmarkast því umræðan oft við 
hugleiðingar um mögulegar skýringar á mismunandi atferli. Niðurstöðurnar 
styðja hinsvegar raddir þeirra sem hafa hvatt til þess að meira sé horft til 
félagslegs og efnislegs umhverfis í rannsóknum á hreyfingu í stað þess að 
einblína á persónubundna þætti (Satariano og McAuley, 2003). 

Nokkur atriði ber að hafa í huga við túlkun niðurstaðna. Það að nota 
spurningalista til að meta líkamshreyfingu takmarkast við frásögn 
einstaklingsins og upplifun af því hversu mikið hann hreyfir sig (Shephard, 
2003). Með þær takmarkanir í huga þá sjást hér notkunarmöguleikar PASE 
kvarðans sem er ódýr, auðveldur í notkun bæði fyrir þátttakendur og 
rannsakendur og gefur góða mynd af því hversu mikið fólk hreyfir sig í 
daglegu lífi. Í örðu lagi fór gagnaöflun fram að sumri til en búast má við að 
sjá breytingar á líkamshreyfingu eftir árstíðum. Að lokum þá var úrtakið lítið 
og takmarkað við ákveðin svæði á Norðurlandi. Frekari rannsókna er þörf til 
að sjá hvort þessar niðurstöður geti átt við um alla Íslendinga á þessum aldri.  
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Hugmyndir barna og unglinga um ofbeldi 
á heimilum: Skilningur og úrræði 

Steinunn Gestsdóttir 
Margrét Ólafsdóttir 

 
Ofbeldi á heimilum á sér stað í öllum menningarsamfélögum og meðal 
fjölskyldna í öllum þrepum þjóðfélagsins (UNICEF, 2002). Í flestum skil-
greiningum á heimilisofbeldi er lögð áhersla á valdbeitingu einstaklings gegn 
sínum nánustu (Mullender, Hague, Iman, Kelly, Malos og Regan, 2004). 
Fjölmargar rannsóknir hafa leitt í ljós að ofbeldi gegn börnum hefur alvar-
legar neikvæðar afleiðingar fyrir þroska þeirra og velferð (Cicchetti og Rizley, 
1981; Kim og Cicchetti, 2006).  

Ofbeldi gegn börnum hefur ekki aðeins skaðleg áhrif á þroska þeirra á 
meðan á ofbeldinu stendur heldur geta þau háð þolendum alla ævi (Wolfe, 
Crooks, Lee, McIntyre-Smith og Jaffe, 2003). Þegar börn verða fyrir ofbeldi 
getur það komið í veg fyrir heilbrigðan þroska síðar meir, svo sem að þau 
myndi jákvæða sjálfsmynd á unglingsárum (Cicchetti og Rizley, 1981; Kim og 
Cicchetti, 2006). Ofbeldi í æsku getur einnig valdið sálrænum vanda eins og 
þunglyndi, kvíða og áfallastreitu (PTSD) á fullorðinsárum (Kilpatrick, Litt og 
Williams, 1997). Ennfremur er vitað að börn bera skaða af því að verða vitni 
að ofbeldi á milli heimilisfólks þótt þau verði ekki sjálf fyrir ofbeldinu 
(Mullender, o.fl., 2004). 

Barnaverndaryfirvöld á Íslandi flokka ofbeldi á börnum í vanrækslu og 
ofbeldi og getur ofbeldi verið andlegt, líkamlegt eða kynferðislegt (Freydís J. 
Freysteinsdóttir, 2003). Þessi skipting er í samræmi við skilgreiningar sem 
notaðar eru í alþjóðlegum rannsóknum á þessu sviði. Athuganir á tíðni og 
eðli ofbeldis sýna þó fram á að börn sem eru beitt ofbeldi verða yfirleitt fyrir 
fleiri en einni tegund ofbeldis (Mullender, o.fl., 2004).  

Sum þeirra barna sem verða fyrir beinu ofbeldi eða verða vitni að ofbeldi 
virðast komast hjá langvarandi skaða (Edleson, 1999; Garbarino, 1995). 
Vitað er að félagslegir og sálrænir þættir, svo sem trú barna á sjálfum sér, 
hæfni þeirra til að takast á við álag (coping) og tengsl við aðra fullorðna en 
ofbeldismanninn, hafa áhrif á hvernig börnum sem búa við ofbeldi reiðir af 
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(Källström Cater, 2004; McGee, Wolfe og Wilson, 1997). Vonast er til að 
nýta megi þekkingu á slíkum verndandi þáttum til að aðstoða börn sem búa 
við ofbeldi og ýta undir heilbrigðan þroska þeirra (Kaplan, Pelcovitz og 
Labrun, 1999). 

Hættan á því að verða fyrir ofbeldi tengist ýmsum eiginleikum barna, eins 
og kyni og aldri. Sem dæmi má nefna að börn eru í margfalt meiri hættu á að 
verða fyrir alvarlegu líkamlegu ofbeldi af hendi foreldra sinna á fyrstu 
æviárunum miðað við seinni ár (United Nations, 2006). Snemma á 
unglingsárum eykst hættan á því að stúlkur verði fyrir kynferðislegu ofbeldi 
en drengir á öllum aldri eru í meiri hættu en stúlkur að verða fyrir líkamlegu 
ofbeldi (Kim og Cicchetti, 2006; Lytton og Romney, 1991).  

í ljósi þess hve heimilisofbeldi hefur margslungnar og alvarlegar 
afleiðingar, hefur sjónum yfirleitt verið beint að börnum sem hafa búið við 
ofbeldi. Flestar rannsóknir á börnum og ofbeldi hafa því verið gerðar í 
tengslum við kvennaathvörf eða í framhaldi af afskiptum barnaverndaryfir-
valda (Seith og Böckmann, 2006; Wolfe o.fl., 2003). Telja má víst að yfirvöld 
hafi ekki afskipti af öllum tilvikum þegar um heimilisofbeldi er að ræða og að 
ofbeldi snerti líf fleiri barna en þeirra sem búa við ofbeldi. Því er umfang og 
eðli ofbeldis á heimilum aðeins þekkt að hluta til.  

Algengt er að upplýsingum um líðan barna og unglinga hafi verið safnað 
frá mæðrum þeirra eða öðrum fullorðnum en ekki frá börnunum sjálfum 
(Källström Cater, 2004; Mullender, o.fl., 2002; Seith og Böckmann, 2006). 
Rannsóknir sem hafa byggt á sjónarmiðum barna hafa einkum beinst að 
ofbeldi á heimilum sem átti sér stað í kjölfar skilnaðar og umgengni að 
honum loknum (Källström Cater, 2004). Því er lítið vitað um almenna 
þekkingu ungmenna á ofbeldi á heimilum og hafa meðferðaraðilar verið 
gagnrýndir fyrir að byggja þjónustu sína ekki á upplýsingum frá börnum og 
unglingum sjálfum (Källström Cater, 2004; Wolfe, o.fl., 2003). 

Það má gera ráð fyrir að flest börn verði vör við ofbeldi í umhverfi sínu 
þótt mörg verði ekki fyrir því sjálf (til dæmis í skóla eða í fjölmiðlum). Því má 
ætla að það sé hluti af eðlilegri þroskaframvindu að mynda sér hugmyndir 
um ofbeldi og þarf að kanna skilning barna og unglinga á ofbeldi svo skapa 
megi heildstæða mynd af þroska. 

Markmið þessarar greinar er að bera saman hugmyndir barna og unglinga 
um ofbeldi á heimilum. Gera má ráð fyrir að unglingar hafi meiri reynslu af 
ofbeldi og að skilningur þeirra sé flóknari, sérstaklega þegar áhugi á nánum 
samböndum eykst, sem getur haft áhrif á viðhorf þeirra til kynbundins 
ofbeldis. Einnig verður kannað til hvaða úrræða börn og unglingar myndu 
grípa ef þau stæðu frammi fyrir ofbeldi á heimili sínu. Búast má við að 
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félagslegt net barna og unglinga sé ólíkt og að þau hafi mismunandi sýn á 
eigin getu, sem hafi áhrif á hvernig þau myndu bregðast við ofbeldi. Að 
lokum verður kannað hvort vitneskja barna og unglinga um ofbeldi á 
heimilum einhvers sem þau þekkja tengist mismunandi skilningi á heimilis-
ofbeldi eða viðbrögðum við því. 

Aðferð 

Rannsóknin byggir á rannsókn Mullender og fleiri (2002) sem var gerð í 
Bretlandi og hefur verið endurtekin í Sviss (Seith og Böckmann, 2006). 
Veittu höfundar rannsóknarinnar góðfúslega leyfi fyrir þýðingu og notkun á 
spurningalistum í íslensku könnuninni. 

Úrtakið var lagskipt klasaúrtak og var valið af landsbyggðinni og af 
höfuðborgarsvæðinu. Könnunin var lögð fyrir í 13 skólum á landinu. Leitast 
var við að ná til sem fjölbreyttast hóps barna og unglinga og voru sérstakar 
ráðstafanir gerðar til að ná til barna af erlendum uppruna og til barna með 
námsörðugleika eða fötlun. 

 Leitað var eftir upplýstu samþykki foreldra og veittu 72,8% af foreldrum 
í úrtakinu samþykki sitt fyrir þátttöku barns síns. Ennfremur var leitað eftir 
samþykki barnanna og féllust því sem næst öll börn á að taka þátt. Veikindi 
voru megin ástæða þess að sum barnanna sem höfðu samþykki foreldra 
svöruðu ekki spurningalistanum en nokkur neituðu þátttöku. Endanlegt 
svarhlutfall 68,4%. 

Spurningalistar voru tveir og sniðnir annars vegar að börnum í 4. til 6. 
bekk og hins vegar að unglingum í 7. til 10. bekk. Barnalistinn samanstendur 
af 39 spurningum en listinn fyrir unglinga inniheldur 67 spurningar. 
Spurningalistar voru lagðir fyrir 1125 ungmenni í fjórða til tíunda bekk, 563 
börn í fjórða til sjötta bekk og 562 unglinga í sjöunda til tíunda bekk. 54% 
þátttakenda voru drengir og 46% stúlkur. 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er viðkvæmt og voru sérstakar 
ráðstafanir gerðar til að koma í veg fyrir að ungmenni hlytu skaða af 
þátttöku. Þess var að vænta að einhver börn eða unglingar byggju við ofbeldi 
á heimilum sínum og að spurningarnar gætu valdið þeim vanlíðan. Því var 
ekki leitað eftir upplýsingum um ofbeldi á heimilum þátttakenda. Til að 
nálgast reynslu ungmennanna af ofbeldi var aðeins spurt hvort þau þekkti 
einhvern sem hefði orðið fyrir ofbeldi. Þegar ungmennin höfðu svarað 
spurningalistunum fengu þau upplýsingabæklinga um ofbeldi þar sem var 



626 Sálfræði Steinunn Gestsdóttir og Margrét Ólafsdóttir 

  

fjallað um úrræði sem þau gætu gripið til ef þau sjálf eða vinir þeirra kynntust 
ofbeldi af eigin raun. Kennarar voru ennfremur upplýstir um sömu atriði. 

Rannsóknin var styrkt af Rannsóknarsjóði Íslands og Rannsóknarsjóði 
KHÍ. Stjórnandi verkefnsins er Guðrún Kristinsdóttir og að auki koma 
Ingibjörg H. Harðardóttir, Nanna K. Christiansen, Nanna Þ. Andrésdóttir, 
og Ragnhildur Jónsdóttir að rannsókninni ásamt höfundum þessa kafla. 

Niðurstöður 

Þekking og skilningur á ofbeldi 
Eitt meginmarkmið umfjöllunar okkar er að kanna þekkingu barna og ung-
linga á heimilisofbeldi og voru þátttakendur spurðir hvort þau höfðu heyrt 
áður orðið heimilisofbeldi. Nær allir þátttakendur svöruðu. Í heildina þekktu 
68,4% yngri hópsins orðið heimilisofbeldi og þegar eldri hópurinn er 
skoðaður sem ein heild þekktu 94% orðið.  
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Mynd 1. Hlutfall þátttakenda í yngri og eldri hóp sem höfðu heyrt orðið 
„heimilisofbeldi“. Aldur yngri og eldri hóps skarast þar sem hluti barna í 
sjötta bekk var 12 ára þegar könnunin var lögð fyrir. 

Eins og sjá má á mynd eitt þekktu rúmlega helmingur þátttakenda orðið 
heimilisofbeldi strax við níu ára aldur. Munur var á þekkingu innan yngri 
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hópsins (χ2(4, N = 545) = 34,35, p < 0,000) þar sem hærra hlutfall þekkti 
orðið með hverju ári. Ekki var munur á þekkingu innan eldri hópsins. Því 
virðist sem börn á aldrinum 9-12 ára séu enn að átta sig á hugtakinu 
heimilisofbeldi en við 12 ára aldur þekkja því sem næst allir þetta hugtak. 

Til að kanna skilning barna og unglinga á merkingu hugtaksins voru þau 
spurð hvað þau héldu að hugtakið þýddi. Opin svör þátttakenda voru 
flokkuð eftir megin áherslu í svarinu. Ef fleira en eitt atriði kom til greina var 
svarið flokkað eftir því sem nefnt var fyrst. Eina undantekningin voru svör 
þar sem kynferðislegt ofbeldi var tiltekið sem voru sett í sér flokk. 
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Mynd 2. Skilgreiningar barna og unglinga á hugtakinu heimilisofbeldi sem 
falla í ofangreinda flokka eða teljast ekki gildar 

Nokkur munur var á svörum barna og unglinga (χ2(3, N = 672) = 72,36, 
p < 0,000). Athygli vekur að börn skilgreindu öskur og rifrildi sem ofbeldi á 
heimilum en það var mjög fátítt meðal unglinga (sjá mynd tvö). Vera má að 
þau svör endurspegli að börnum þyki erfitt að verða vitni að orðasennum 
eða verða fyrir hvössum orðum. Unglingar voru líklegri til að tiltaka barn 
sem þolanda í skilgreiningum sínum eða nefna kynferðislegt ofbeldi. Við-
teknar skilgreiningar á heimilisofbeldi endurspeglast því heldur í svörum ung-
linganna svo og umræða í fjölmiðlum sem oft snýr að kynferðislegu ofbeldi. 

Mun fleiri börn en unglingar svöruðu ekki spurningunni eða endurtóku 
hana með því að skilgreina heimilisofbeldi sem „ofbeldi á heimilum“ (sjá 
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mynd tvö). Þau virtust því eiga erfiðara með að gefa sína eigin skilgreiningu á 
hugtakinu heimilisofbeldi en unglingar. Það bendir til þess að börn hafi ekki 
eins mótaðan skilning á hugtakinu en að hann aukist með aldri líkt og 
þekking á hugtakinu (sjá mynd eitt). Stór hluti svarenda í báðum hópum 
tiltók fleira en eitt form ofbeldis sem bendir til þess að ungmenni skilji 
hversu flókið ofbeldi er og að mörg form ofbeldis fara iðulega saman.  

Lokaspurningar sem greint verður frá til að varpa ljósi á þekkingu og 
skilning á heimilisofbeldi snertir ákveðnar birtingarmyndir ofbeldis sem þátt-
takendur voru beðnir að taka afstöðu til. Bæði börn og unglingar voru 
spurðir hvort þeim þætti í lagi að foreldrar rifust stundum og hvort þeim 
þætti í lagi að foreldrar myndu stundum lemja hvort annað.  
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Mynd 3. Hlutfall barna og unglinga sem töldu ekki í lagi að foreldrar rífist 
stundum eða lemji stundum hvort annað 

Bæði börn og unglingar tóku afdráttarlausa afstöðu gegn líkamlegu 
ofbeldi milli foreldra, þar sem 99,6% töldu ekki í lagi að foreldrar lemji 
stundum hvort annað (sjá mynd þrjú). Svarendur virtust ekki eiga erfitt með 
að taka afstöðu þar sem aðeins 0,8% unglinga og 3,2% barna svaraði ekki 
spurningu eða voru ekki viss. Hins vegar kom fram flóknari mynd af afstöðu 
þátttakenda þegar spurt var hvort væri í lagi að foreldrar rífist stundum. 
34,6% barna svaraði ekki spurningunni eða voru ekki viss og 16,8% ung-
linganna. Þeir sem svöruðu töku ekki eins afgerandi afstöðu gegn þessum 
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athöfnum eins og þegar um líkamlegt ofbeldi var að ræða. Mun fleiri börn 
(51,1%) en unglingar (17,7%) töldu ekki í lagi að foreldrar rífist stundum 
(χ2(1, N = 836) = 104,60, p < 0,000). Þetta má ef til vill rekja til þess að börn 
hræðist frekar rifrildi á heimilinu og er í samræmi við fyrri niðurstöður þar 
sem börn nefndu frekar ofbeldi á formi orða í skilgreiningum sínum á 
ofbeldi en unglingar (sjá mynd tvö). Þessi niðurstaða er einnig í samræmi við 
spurningu sem aðeins var beint til barnanna þar sem þau voru spurð hvort 
þau hefðu einhvern tímann orðið hrædd þegar rifist hefði verið á heimili 
þeirra. Tæp 19% vildu ekki svara spurningunni en af þeim sem tóku afstöðu 
svöruðu 31% henni játandi. 

Viðbrögð barna og unglinga við ofbeldi 
Ungmenni voru spurð hvernig þau myndu bregðast við ef þau yrðu vitni að 
ofbeldi á heimili þeirra og til hvaða hvaða einstaklinga þau myndu leita í 
kjölfarið.  

Þátttakendur voru spurðir hvað þeir myndu gera fyrst ef pabbi þeirra, 
stjúpi eða kærasti mömmu þeirra myndi lemja hana. Gefnir voru upp fjórir 
svarmöguleikar (sjá töflu eitt) auk möguleikans „annað“ þar sem svarendur 
voru beðnir um að útskýra svar sitt nánar. Tekið skal fram að einn 
svarmöguleiki var ekki eins í báðum listunum og var sagt í yngri listanum 
„kalla á hjálp“ en „hringja í vin/ættingja“ í þeim eldri.  

Tafla 1. Viðbrögð barna og unglinga ef  þau yrðu vitni að ofbeldi heima hjá 
sér. Merkja mátti við fleiri en einn svarmöguleika 
 Börn Unglingar 
 Hlutfall N Hlutfall N 
Reyna að stoppa það  69,8 393 62,2 350 
Hringja í lögregluna  32,7 379 38,3 214 
Hringja í vin/ættingja – Kalla á hjálp  25,2 142 21,4 120 
Látast ekki sjá það  4,8 27 2,4 113 
Eitthvað annað  6,6 37 8,7 49 

 
Eins og sjá má í töflu eitt sagðist meirihluti barna (69,8%) og unglinga 

(62,2%) mundu reyna að stoppa ofbeldið, sem er svipað hlutfall. Það var 
algengasta svarið í báðum aldurshópum. Þetta vekur spurningar um öryggi 
ungmennanna sem með þessu eru orðin beinir þátttakendur í ofbeldinu. 

Börn og unglingar voru spurð um frekari viðbrögð við ofbeldi á heimili 
þeirra. Orðalag var ekki eins í yngri og eldri listanum. Unglingar voru spurðir 
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við hvern þau myndu tala ef það væri ofbeldi heima hjá þeim en börnin við 
hvern þau myndu tala ef pabbi þeirra (eða stjúpi eða kærasti mömmu þeirra) 
myndi lemja mömmu þeirra. Spurningin sem beint var til barna var orðuð af 
meiri nákvæmni til að reyna að tryggja að hugtakið ofbeldi vefðist ekki fyrir 
þeim. Ekki er hægt að útiloka að mismunandi orðalag hafi haft áhrif á svörin.  
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Mynd 4. Hlutfall barna og unglinga sem mundi leita til oftantaldra aðila ef 
það væri ofbeldi heima hjá þeim 

Algengt var að þátttakendur í báðum aldurshópum segðust myndu leita til 
systkina sinna (41,4% barna og 35,1 unglinga), þó var það heldur algengara 
meðal barna (χ2(1, N = 1125) = 4,78, p < 0,029). Fleiri börn en unglingar 
sögðust myndu leita til ömmu og afa (42,8% barna, 31,3% unglinga, χ2(1, N 
= 1125) = 15,92, p < 0,000) eða til lögreglunnar (38,2% barna, 26,7% 
unglinga, χ2(1, N = 1125) = 16,96, p < 0,000), og algengast var að börnin 
nefndu þessa þrjá hópa, ömmur og afa, systkini og lögreglu. Hins vegar 
sögðust mun fleiri unglingar (42,3%) en börn (9,4%) að þeir myndu leita til 
vina sinna (χ2(1, N = 1125) = 159,09, p < 0,000). Athygli vekur að unglingar 
voru líklegri til að segjast myndu tala við mömmu sína eða pabba um ofbeldi 
á heimilinu. Vera má að megi rekja þennan mun að hluta til þess að foreldrar 
voru tilteknir sem þátttakendur í ofbeldinu í spurningunni sem beint var til 
barnanna eins og áður var lýst.  



Hugmyndir barna og unglinga um ofbeldi á heimilum 631 

  

Unglingar voru líklegri til að segjast leita úrræða í næsta umhverfi sínu 
eins og hjá mömmu og pabba og vinum, en börn voru líklegri til að tala við 
ömmu og afa eða við lögregluna (sjá mynd fjögur). Ekki kemur á óvart að 
vinir skipi stóran sess í lífi unglinga á meðan búast má við að tengsl við afa 
og ömmu minnki. Þó vekja þessar niðurstöður spurningar um hvort ung-
lingar vilja halda umræðunni um vandann innan veggja heimilisins vegna þess 
að þau skynja þá skömm sem fylgir heimilisofbeldi. Einnig getur verið að þau 
hafi minni trú á því að lögreglan geti hjálpað þeim.  

Vitneskja barna um ofbeldi í umhverfi þeirra 
Kannað var hvort vitneskja ungmenna um ofbeldi á heimilum hafi áhrif á 
hvernig börn og unglingar hugsa um ofbeldi. Þátttakendur voru ekki spurðir 
hvort þeir sjálfir eða aðrir á heimili þeirra höfðu orðið fyrir ofbeldi. Til þess 
að fá innsýn í reynsluheim barna og unglinga án þess að spyrja of nær-
göngulla spurninga voru þau spurð hvort þau þekktu einhvern sem hefðu 
slíka reynslu að baki. 

Í ljós kom að 23,6% þátttakenda þekktu einhvern sem hafði orðið fyrir 
ofbeldi heima hjá sér. Þetta átti við um 21% barna og 25,9% unglinga sem 
tóku afstöðu, sem er svipað hlutfall. Rétt er að benda á að þegar svör allra 
þátttakenda eru skoðuð var hærra hlutfall barna (11,2%) en unglinga (4,3%) 
sem vildi ekki svara spurningunni, sem bendir til þess að börn séu óörugg um 
vitneskju sína eða þori ekki að svara. Vera má að einverjir þeirra sem vildu 
ekki svara spurningunni þekki ofbeldi af eigin raun. 

Börn voru einnig spurð hvort þau hefðu einhvern tímann orðið hrædd 
þegar rifist var heima hjá þeim. Tæpur þriðjungur barnanna svaraði því 
játandi. Hærra hlutfall þeirra sem þekktu einhvern sem hafði orðið fyrir 
ofbeldi heima hjá sér hafði orðið hrætt á sínu eigin heimili (55,6%) en þeirra 
sem ekki þekkti til ofbeldis (21,3%, χ2(1, N = 330) = 32,19, p < 0,000). Því 
eru tengsl á milli þess að hafa vitneskju um ofbeldi og hafa orðið hræddur 
við rifrildi heima. 

Vitneskja barna og unglinga um ofbeldi á heimili einhvers sem þau þekktu 
hafði takmörkuð tengsl við þær spurningar sem hér hefur verið fjallað um. 
Vitneskja breytir engu um þekkingu unglinga á hugtakinu heimilisofbeldi en 
börn sem höfðu slíka vitneskju voru líklegri til að þekkja hugtakið (80,2%) en 
þau sem ekki þekktu til ofbeldis á heimili (68,6%) (χ2(1, N = 387) = 4,20, p 
< 0,040). Vitneskja hafði ekki tengsl við hvernig börn skilgreindu hugtakið 
eða hvort þau töldu að átök milli foreldra væru í lagi. Vitneskja hafði heldur 
ekki áhrif á það til hverra ungmenni myndu leita ef þau yrðu vitni að ofbeldi 
á heimili sínu. Hins vegar voru tengsl á milli vitneskju unglinga um ofbeldi á 
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heimili einhvers sem þau þekktu og þess hvernig þau sögðust myndu 
bregðast við ef þeir yrðu vitni að ofbeldi á sínu eigin heimili. Unglingarnir 
sem þekktu til ofbeldis sögðust síður myndu reyna að stoppa ofbeldið en 
voru líklegri til að hringja í vini, ættingja eða lögreglu og þau voru einnig 
líklegri til að láta eins og þau vissu ekki af ofbeldinu. Ekki var munur á 
viðbrögðum barna eftir því hvort þau þekktu til ofbeldis. Vera má að þegar 
unglingar þekkja til ofbeldis hafi þau minni trú á eigin getu til að stöðva 
ofbeldi eða geri sér frekar grein að þau þurfa utanaðkomandi hjálp til að 
takast á við slíkar aðstæður. 

Umræður 

Grunnskólabörn á Íslandi þekkja ágætlega hugtakið heimilisofbeldi og öðlast 
þá þekkingu snemma á bernskuárum. Helmingur níu ára barna þekkja orðið 
og frá tólf ára aldri þekkja yfir 90% unglinga það. Við níu ára aldur gerir 
helmingur barna sér nokkra grein fyrir því hvað orðið merkir en við tólf ára 
aldur sýna flest börn góðan skilning á hugtakinu. Unglingar leggja svipaða 
merkingu í heimilisofbeldi og liggur að baki viðteknum skilgreiningum og 
hugsun þeirra svipar til umræðu fjölmiðla um ofbeldi. Þegar ungmenni 
þekkja hugtakið heimilisofbeldi getur það auðveldað þeim að koma orðum 
að reynslu sinni. 

Bæði börn og unglingar segja að þau myndu reyna að stoppa ofbeldi ef 
það ætti sér stað á milli foreldra þeirra. Með því geta þau stefnt sér í hættu. 
Börn og unglingar nefna nokkuð mismunandi aðila sem þau gætu snúið sér 
til ef ofbeldi væri á heimili þeirra. Vinir eru mikilvægir stuðningsaðilar á 
unglingsárunum. Börn segjast helst setja traust sitt á afa sína og ömmur og á 
lögregluna. Bæði börn og unglingar velja oft systkini sín sem trúnaðaraðila. 
Taka þarf tillit til þessa í meðferð og stuðningi við börn sem búa við 
misfellur á heimili. 

Upplýsingar liggja ekki fyrir um það hversu mörg börn á Íslandi verða 
fyrir heimilisofbeldi. Ungmennin voru ekki spurð um eigin reynslu en tæpur 
fjórðungur þeirra segist þekkja einhvern sem hefur orðið fyrir ofbeldi á 
heimili sínu. Þegar það er haft í huga og hversu þekking barna á hugtakinu 
heimilisofbeldi er almenn er ljóst að börn allt niður í níu ára aldur gera sér 
grein fyrir því að heimilisofbeldi fyrirfinnst í umhverfi þeirra. 

Vitneskja um ofbeldi á heimili einhvers sem ungmennin þekktu hefur ekki 
afgerandi áhrif á þekkingu þeirra og skilning á hugtakinu. Þess ber að gæta að 
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ekki var spurt um eigin reynslu af ofbeldi sem gæti haft sterkari tengsl við 
þekkingu, skilning og viðbrögð við ofbeldi. 

Það eru ekki eingöngu börn í áhættuhópum eða börn sem vitað er að búa 
við ofbeldi sem gera sér grein fyrir að ofbeldi á sér stað og skilja hvað í því 
felst. Það virðist vera hluti af eðlilegu þroskaferli barna og unglinga að hugsa 
um og öðlast skilning á heimilisofbeldi. Með þessari rannsókn er stuðlað að 
auknum skilningi á hugmyndum barna um ofbeldi og hvernig þær breytast 
með aldri. 
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Davíð gegn Golíat: 
Hefur dregið úr möguleikum smáríkja til áhrifa 

innan ESB? 

Baldur Þórhallsson 

 
Stærsta áskorunin sem smáríki í Evrópusambandinu (ESB) standa frammi 
fyrir er krafa stærri ríkja sambandsins um að breytingar verði gerðar á 
ákvarðanatöku og skipulagi stofnana ESB. Kröfur af þessu tagi voru bæði 
settar fram í samningaviðræðum um Nice-sáttmálann og stjórnarskrársátt-
málann sem nú hefur leitt af sér svokallaðan umbótarsáttmála (Beach, 2005; 
Galloway, 2001; Kirk, 2000; Norman, 2003a; Magnette og Nicolaïdis, 2003). 
Auk þess eru blikur á lofti að stóru ríkin fari í auknum mæli að semja sín á 
milli um mikilvægustu málefnin utan hins hefðbundna ákvarðanatökuferlis 
innan stofnana ESB. Þannig gætu þau sniðgengið smærri ríkin. Stóru 
ríkjunum mun hugsanlega finnast nauðsynlegt að beita sér í auknum mæli 
með þessum hætti ef smáríkin þrengja að þeim innan ESB.  

Greinin skiptir ríkjum ESB með hefðbundnum hætti í flokk stórra ríkja, 
annars vegar og flokk smærri ríkja, hins vegar. Þýskaland, Bretland, Frakk-
land, Ítalía, Spánn og Pólland ertu talin til stærri ríkja sambands en öll önnur 
ríki eru látin tilheyra smærri ríkjum sambandsins. Þessi skipting er ekki 
eingöngu byggð á íbúafjölda, stærð landsvæðis, efnahagsstæð og hernaðar-
mætti (hinum fjórum hefðbundnu breytum sem notaðar eru til að skilgreina 
stærð ríkja). Hún er einnig grundvölluð á stærð og getu stjórnsýslu ríkjanna, 
sem skiptir sköpum varðandi getu til áhrifa innan ESB og síðast en ekki síst á 
því hvernig þessi ríki skiptu sér sjálf í andstæðar blokkir í samningavið-
ræðunum um Nice- og stjórnarskrársáttmálann, þ.e. flokk stærri ríkja og 
flokk smærri ríkja, sem tókust á um reglur um ákvarðanatöku og 
stofnanauppbyggingu. 

Stærri ríkin búa við sömu pólitísku umgjörð innan ESB og smáríkin. 
Stóru ríkin hafa þó meiri getu til að hafa áhrif á samrunaferlið í Evrópu. 
Þetta á einkum og sér í lagi við á þeim sviðum þar sem þörf er á miklum 
fjármunum, stórum stjórnsýslum eða pólitískri vigt til að hrinda áætlunum í 
framkvæmd. Almennt eru smáríki í senn háðari alþjóðastofnunum og síður 
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fær um að hafa áhrif á ákvarðanatökuferli þeirra en stærri ríki einfaldlega 
vegna pólitískar og efnahagslegrar stöðu sinnar. Smærri ríki ESB þurfa því að 
sýna nokkra leikni til að geta haft áhrif á ákvarðanatöku innan ESB sem og 
annarra alþjóðastofnana. 

Megináherslan í þessari grein er lögð á að greina hvort að þær breytingar 
sem gerðar voru í Nice-sáttmálanum frá 2000 og stjórnarskrársáttmálanum 
frá árinu 2005 varðandi ákvarðanatöku og forsæti sambandsins geti haft áhrif  
á möguleika smáríkja til áhrifa innan ESB. Stjórnarskrársáttmálinn var settur í 
nýjan búning á þriggja mánaða ríkjaráðstefnu ESB árið 2007 og samþykktur 
og kallaður umbótarsáttmáli á leiðtogafundi sambandsins í Lissabon í 
október 2007. Því er haldið fram í þessari grein að áhrif smáríkja í ESB séu 
mismikil eftir málaflokkum og að reglur um ákvarðanatöku og 
stofnanauppbyggingu skipti smáríkin miklu. Hins vegar skipti hefðir og 
venjur sem mótast hafa við ákvarðanatöku sköpum fyrir áhrif smáríkja innan 
sambandsins. Möguleikar smáríkja til að hafa áhrif fara því eftir hefðum og 
venjum sem skapast hafa innan sambandsins við ákvaðranatöku sem og 
samhengi og aðstæðum hverju sinni. Hér verður fyrst farið yfir möguleika 
smáríkja til áhrifa eftir málaflokkum og síðan verður ítarlega farið yfir hvaða 
áhrif ofangreindar breytingar á sáttmálum ESB geta haft á áhrif smáríkja 
innan sambandsins. Nice-sáttmálinn hefur að mestu leyti tekið gildi en áætlað 
er að hinn nýji umbótarsáttmáli, sem byggir að nær öllu leyti á 
stjórnarskrársáttmálanum, komi til framkvæmda í ársbyrjun 2009 eftir að 
aðildaríkin hafa samþykkt hann heima fyrir.  

Áhrif ríkja í fjölbreyttum málaflokkum ESB 

Almennt er viðurkennt að samstarf Frakklands og Þýskalands hafi haft 
úrslitaáhrif á þróun Evrópusamvinnu. Sumir ganga svo langt að tala um 
„samvinnueinræði“ Frakklands og Þýskalands. Með því er ekki einungis vísað 
til áhrifa ríkjanna byggt á þjóðarframleiðslu og fólksfjölda, heldur einnig getu 
þeirra til þess að ráða hvaða mál eru tekin til umræðu og afgreiðslu innan 
ESB hverju sinni. Geta ríkja til að hafa áhrif byggist því ekki einungis á þeim 
þáttum sem oftast eru notaðir sem mælikvarði á stærð ríkja. Þetta kemur til 
dæmis skýrt fram í takmörkuðum áhrifum Bretlands á mörgum sviðum. Þrátt 
fyrir að Bretland sé fjölmennt og þjóðarframleiðsla meiri en í flestum ríkjum 
sambandsins er það ekki á meðal áhrifamestu Evrópusambandsríkjanna. 

Þegar áhrif smáríkja á ýmsum sviðum er könnuð má greina tvenns konar 
leitni. Í fyrsta lagi að smáríki hafa minni áhrif í öryggismálum en í öðrum 
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málaflokkum. Smáríki hafa alla tíð haft lítið að segja um öryggismál í ESB. 
Eftir að kalda stríðinu lauk varð óformlegt öryggissamstarf stærri ríkja 
sambandsins nánara en áður. Eitt dæmi um það er svokallaður samráðshópur 
sem stofnaður var fyrir Bosníu og Kósóvó. Í honum voru upphaflega 
Bretland, Frakkland og Þýskaland, en Ítalía bættist síðar í hópinn. Auk 
þessara ESB-ríkja voru Bandaríkin og Rússland í hópnum, en engin af smá-
ríkjunum í Evrópu.  

Undanfarið hefur ástand mála í Írak og framtíðar öryggissamstarf í 
Evrópu verið til óformlegrar umræðu milli stóru ríkjanna í ESB (Wivel, 
2005). Innanbúðarmaður hafði þetta um umræðurnar að segja: „Ef greina má 
eitthvað mynstur er það helst hversu mjög smáríkjum er haldið utan við 
daglega ákvarðanatöku og hernaðaraðgerðir.“ (Duke 2001, bls. 41). Finnland 
fékk Norrænu víddina viðurkennda sem opinbera stefnu ESB, en stefnunni 
hefur ekki verið fylgt eftir í framkvæmd og áhrif smáríkja hafa að öðru leyti 
verið takmörkuð. Belgía og Holland hafa, aftur á móti, haft mikil áhrif á 
þróun evrópska myntsambandsins og umhverfisstefnu ESB. 

Stjórnsýsla smáríkja er augljóslega smærri í sniðum en stærri ríkjanna og 
því hafa þau ríka tilhneigingu til að forgangsraða hvaða málaflokkum þau 
beina kröftum sínum að innan ESB. Auk þess verða þau að forgangsraða 
innan hvers málaflokks til að tryggja hagsmuni sína. Þar af leiðir að smáríki 
eru oft mjög virk á þeim sviðum sem skipta þau miklu, efnahagslega eða 
pólitískt. Þau hafa aftur á móti frekar tilhneigingu til að halda sig til hlés og 
bregðast við því sem aðrir gera á þeim sviðum sem snerta hagsmuni þeirra 
ekki beint. Stór ríki eru líklegri til að vera virk á öllum sviðum (Thorhallsson, 
2000). Mikill munur er á því með hvaða hætti stór og smá ríki beita sér í 
ákvarðanatökuferli ESB. Smáríki reyna að hafa áhrif innan ESB með því að 
beita sér með jákvæðum hætti. Stjórnsýsla þeirra er ekki nógu öflug til að 
standa í vegi fyrir ákvörðunum sem þeim eru ekki beint í hag en skipta önnur 
ríki miklu. Hegðun stærri ríkja er öðruvísi. Þau reyna kerfisbundið að standa í 
vegi fyrir ákvörðunum sem eru öðrum ríkjum í hag en hafa ekki mikil áhrif á 
þau. Stór ríki reyna til að mynda að draga úr kostnaði við sameignilega land-
búnaðarstefnu og svæðastefnu sambandsins sem þau græða ekki á. Þetta má 
að hluta skýra með þeim víðtækari hagsmunum sem stóru ríkin hafa að gæta 
innan ESB eins og að takmarka útgjöld sambandsins. Auk þess skýrist þetta 
að hluta af hefðbundnum hlutverkum þeirra sem stórvelda í Evrópu, sem 
eiga að stjórna því hvað er efst á baugi í ESB (Thorhallsson, 2000). 

Annað sem vekur athygli þegar hegðun smáríkja innan ESB er skoðuð er 
að samstarf og bandalög geta skipt öllu um áhrif þeirra innan ESB. Finnland 
hafði samstarf við önnur ríki um að koma Norrænu víddinni á koppinn 
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(Arter, 2000). Í myntsambands-ferlinu vann Belgía náið með framkvæmda-
stjórn ESB og Holland vann mikið með Þýskalandi (Maes og Verdun, 2005). 
Smáríki líta á framkvæmdastjórnina sem mikilvægan samherja í tilraunum til 
að byggja upp bandalög. Þau reyna sitt ítrasta til að vinna framkvæmda-
stjórnina á sitt band áður en þau flytja mál fyrir öðrum ríkjunum í 
ráðherraráðinu (Thorhallsson, 2000). Hvað umhverfismál áhrærir er 
stuðningur Þýskalands álitin skipta lykilmáli fyrir grænu smáríkin til að ná 
fram sjónarmiðum sínum í umhverfismálum þar sem þau eru ekki fær um að 
fá sínu fram án fulltingis Þýskalands (Liefferink og Andersen, 1998). 

Staða smáríkja eftir breytingar á sáttmálum ESB  

Í samningaviðræðunum um Nice-sáttmálann og stjórnarskrársáttmálann 
skiptu ríki ESB sér fyrst og fremst í fylkingar eftir stærð þegar kom að 
málefnum sem vörðuðu ákvarðanatöku og skipulag og völd stofnana sam-
bandsins. Sterkari krafa um skilvirkni hefur leitt til þess að smáríki eru undir 
stöðugum þrýstingi að breyta stofnanauppbyggingunni þannig að hún þjóni 
hagsmunum stærri ríkja í meira mæli en hún hefur gert. Hins vegar veitir 
aukin stofnanavæðing evrópskra stjórnmála smáríkjum tækifæri til áhrifa.  

Tvær breytingar á stofnunum ESB hafa vakið mikla athygli í smáríkja-
fræðum og í rannsóknum á áhrifum smáríkja innan ESB: Breytt kosninga-
fyrirkomulag í ráðherraráðinu og breyting á forsæti leiðtoga- og ráðherra-
ráðsins. 

Formlegt kosningafyrirkomulag ráðherraráðsins hefur tekið miklum 
breytingum síðustu tvo áratugi. Ráðherraráðið getur nú tekið ákvarðanir í 
flestum málaflokkum með svokölluðum auknum meirihluta sem hefur að 
mestu leyti komið í stað samhljóma samþykkis og einfalds meirihluta. Þetta 
skiptir miklu máli vegna þess að ekki er hægt að taka ákvarðanir um stefnu 
eða lagasetningu án stuðnings ráðherraráðsins (Westlake og Galloway, 2004). 

Einfaldar meirihlutakosningar og samhljóma samþykki eru smærri ríkjum 
frekar í hag en þeim stóru. Í einföldum meirihlutakosningum hefur atkvæði 
allra ríkja jafn mikið vægi og þar af leiðandi eru slíkar kosningar smáríkjum 
mjög í vil. Þetta fyrirkomulag er þó eingöngu notað í tengslum við tæknilegar 
útfærslur á afgreiðslu mála á fáum afmörkuðum sviðum (Lewis, 2003; 
Westlake, 2004). Mjög fáar ákvarðanir voru teknar með þessum hætti á 
árabilinu 1999 til 2004 (sjá töflu 1). Samhljóma samþykki krefst þess að allir 
meðlimir ráðherraráðsins séu sammála eða a.m.k. ekki mótfallnir 
ákvörðunum. Það telst samhljóma samþykki þó að fulltrúar einhverra ríkja 
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sitji hjá. Þar sem öll ríki hafa, þegar þessi máti er viðhafður, neitunarvald eru 
ríki sem ekki geta sætt sig við ákveðnar tillögur í tiltölulegra góðri 
samningastöðu (Westlake, 2004). Samhljóma samþykki gefur smáríkjum 
sama möguleika á að standa í vegi fyrir ákvörðunum og stórum ríkjum. 
Samningsstaða þeirra verður því, a.m.k. fræðilega séð, jafn sterk og stóru 
ríkjanna. Eins og sést í töflu 1 átti þetta við um nærri 30% af endanlegri 
lagasetningu ESB á tímabilinu 1999 til 2004. Allir sáttmálar sambandsins allt 
frá því á 9. áratugnum hafa takmarkað notkun samhljóma samþykkis og í 
stað þess hefur aukinn meirihluti verið tekinn upp.  

Tafla 1. Fyrirkomulag kosninga í ráðherraráði ESB 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Heildarfjöldi ákvarðana  
(ákvarðanir, tilskipanir,  199 191 187 195 196 229 
reglugerðir)  
Fjöldi ákvarðana heimilaðar á 132 135 130 139 136 158 
grundvelli aukins meirihluta (66,3%) (70,7%) (69,5%) (71,3%) (69,4%) (69,0%) 
Fjöldi ákvarðana  
heimilaðar á grundvelli 67 55 57 56 57 69 
samhljóma samþykkis (33,7%) (28,8%) (30,5%) (28,7%) (29,1%) (30,1%) 
Fjöldi ákvarðana heimilaðar á  1   3 2 
grundvelli einfalds meirihluta  (0,5%)   (1,5%) (0,9%) 
Heimild: The Council of the European Union, 2005. 

 
Í töflu 1 kemur fram að mikil meirihluti ákvarðana ráðherraráðsins á 

árabilinu 1999 til 2004, eða um 70%, voru teknar með auknum meirihluta. 
Þessi aðferð er stærri ríkjum bersýnilega frekar í hag en hrein meirihluta-
kosning eða samhljóma samþykki. Reglur um aukinn meirihluta eru þannig 
úr garði gerðar að ómögulegt er að setja saman hóp sem staðið getur í vegi 
fyrir ákvörðum án fulltingis einhverra stærri ríkja þar sem meira en 70% af 
íbúum ESB búa í stóru ríkjunum sex en samkvæmt Nice-sáttmálanum þarf 
62% íbúafjölda sambandsins að standa á bak við aukinn meirihluta. Það er 
auk þess auðveldara fyrir stóru ríkin en þau litlu að koma saman auknum 
meirihluta þar sem að þau hafa um 50% atkvæða en rúmlega 73% atkvæða í 
ráðherraráðinu þarf til að tryggja aukinn meirihluta samkvæmt Nice. Þó þarf 
meirihluta ríkjanna að staðfesta tillögu samkvæmt reglum um aukinn 
meirihluta til að hún fáist endanlega samþykkt, og skapar það smáríkjum 
nokkuð svigrúm í samningaferlinu. 
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Það að ákvarðanir megi taka í fleiri málaflokkum með auknum meirihluta 
virðist fræðilega veikja stöðu smáríkja í ákvarðanatökuferlinu. Engu að síður 
er það svo, eins og fram kemur hjá mörgum fræðimönnum, að neitunarvald 
smáríkja er í raun mjög takmarkað (t.d. von Dosenrode, 1998; Vahl, 1997; 
Moravcsik, 1994; Moyer og Josling, 1990; Wallace 1986). Það eru fyrst og 
fremst stærri ríki sem nýta sér þann möguleika að beita neitunarvaldi 
(Thorhallsson, 2000, Gillissen, 1994). Stór ríki eru auk þess tvisvar sinnum 
líklegri en smáríki til að greiða atkvæði gegn tillögu eða sitja hjá. Þýskaland, 
Bretland og Ítalía (þrjú af fjórum stærstu ríkjum ESB) eru líklegust til að 
greiða atkvæði gegn tillögu í ráðinu, en Lúxemborg, Finnland, Austurríki og 
Írlandi eru ólíklegust til að greiða atkvæði gegn meirihluta í ráðherraráðinu 
(Mattila, 2004). Reyndar er það svo að smæstu ríkin í ESB greiða nánast 
aldrei atkvæði gegn tillögum sem koma til atkvæðagreiðsla. Þau sitja auk þess 
mjög sjaldan hjá við atkvæðagreiðslur. Þegar neitunarvaldi er beitt er það í 
46% tilfella eitt af fimm stærstu ríkjunum sem gerir það. Þegar setið er hjá er 
það í 54% tilfella eitt af þessum ríkjum sem gerir það (Heisenberg, 2005). 
Ennfremur er sterk hefð innan ESB fyrir því að afgreiða mál samhljóma, þ.e. 
sjaldnast er gripið til þess ráð að greiða atvæði fyrr en full sátt ríkir innan 
ráðherraráðsins. Það þýðir að kosningafyrirkomulag skiptir oft litlu máli 
(Heisenberg, 2005; Dinan, 1999; Lewis, 2003; Phinnemore, 2004 og Westlake 
2004). Í þeim tilfellum sem afgreiða má mál með auknum meirihluta er til 
dæmis eingöngu kosið í 15% tilfella (Wallace og Hayes-Renshaw, 2003). Því 
ber að varast að gera meira úr áhrifum þess fyrir smáríki að taka megi 
ákvarðanir með auknum meirihluta í fleiri málaflokkum en áður. Stækkun 
ESB gæti þó haft nokkur áhrif hvað þetta snertir. Eftir því sem ríkjum fjölgar 
gæti orðið erfiðara að komast að samhljóma niðurstöðu í ráðherraráðinu og 
oftar gæti þurft að grípa til kosninga til að skera úr um niðurstöðuna. 

Önnur mikilvæg breyting sem gerð var á skipulagi stofnana í stjórnar-
skrársáttmálanum, og varðar hugsanlega getu smáríkja til áhrifa, var að forseti 
leiðtogaráðs ESB verður kosinn í tvö og hálft ár í senn stað þess að láta ríkin 
skiptast á að fara með forsætið í sex mánuði hvert eins og tíðkast hefur. Auk 
þess verður forseti leiðtogaráðsins kosinn með auknum meirihluta í 
leiðtogaráðinu og hann/hún má sitja í tvö kjörtímabil, þ.e. í allt að fimm ár. 
Einnig var ákveðið að ESB skipi utanríkismálastjóra sem jafnframt verði í 
forsæti ráðherraráðs utanríkismála sambandsins samkvæmt sömu ofan-
greindum reglum. Þetta er róttæk breyting frá þeim reglum sem gilt hafa allt 
frá stofnum sambandsins að ríki þess skiptist á að fara með forsætið í 
þessum tveimur ráðum. Smærri ríkin börðust hart gegn þessum breytingum 
en þegar andstaða þeirra bara ekki árangur reyndu þau hvað þau gátu til að 
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draga úr völdum þessara nýju embætta. Þau óttast að embættin verði fremur 
handgenginn stærri ríkjunum en þeim smærri. En núverandi utanríkis-
málastjóri ESB, Javier Solana, – sem þó stýrir ekki ráðherraráði 
utanríkismála, hefur átt nánari samvinnu við stærri ríki sambandsins en þau 
smærri (Centre for European Reform, 2003). Smáríkjunum tókst að draga 
töluvert úr valdi þessara nýju embætta, frá því að fyrstu tillögur stærri 
ríkjanna litu dagsins ljós, og að sumra mati svo mikið að embætti eru 
valdaminni en þau eru í dag (Magnette og Nicolaïdis, 2003; Norman, 2003a; 
Norman, 2003b). Smáríkjunum tókst einnig að halda í það fyrirkomulag að 
ríkin munu halda áfram að skiptast á að fara með forsæti annarra 
ráðherraráða í sex mánuði í senn þó talað sé um að þrjú ríki í einu, þ.e. í 18 
mánuði í heild, eigi að hafa náið samráð um rekstur forsætisins.  

Líklegt má telja að stóru ríkin munu halda áfram að þrýsta á um að vald 
forseta leiðtogaráðsins og utanríkismálastjóra verði aukið. Öll stærri ríkin, að 
Póllandi undanskildu, voru fylgjandi því í umræðum um stjórnarskrársátt-
málann að færa embættunum meiri völd og draga enn frekar úr því fyrir-
komulagi að ríkin skiptist á um að fara með forsæti í hinum ráðherra-
ráðunum (Dehousse o.fl., 2003; Magnette og Nicolaïdis, 2003; Norman 
2003a). 

Þessi þróun er smáríkjum ekki í vil þar sem þau hafa nýtt forsætið til að 
auka áhrif sín og orðstýr. Bengtsson, Elgström og Tallberg hafa bent á að 
forsætinu fylgi „ákveðin völd og tækifæri til að kynna eða vinna fylgi nýjum 
hugmyndum, stefnum eða regluverki. Þetta sé mjög hentugt verkfæri fyrir 
smærri ríki, sem búa ekki yfir hefðbundnu valdi, til að fá sínu framgengt“ 
(Bengtsson, Elgström og Tallberg 2004, bls. 314). Þegar Finnland var til 
dæmis í forsæti beytti það sér fyrir auknu gagnsæi, einfaldara og skilvirkara 
ákvarðanatökuferli og Norrænu víddinni (Bengtsson, Elgström og Tallberg, 
2004). Þegar Portúgal fór með forsetaembættið árið 2000 beitti það sér fyrir 
sameiginlegri stefnu fyrir Miðjarðarhafið og hafði umsjón með fyrsta 
leiðtogafundi ESB og Afríkuríkja (Edwards og Wiessala, 2001). Hvoru 
tveggja þjónaði landfræðilegum og pólitískum hagsmunum Portúgala. Þegar 
Danir voru í forsæti árið 2002 einbeittu þeir sér að stækkun ESB, en lögðu 
minni áherslu á önnur mál. Þannig varð Dönum „þrátt fyrir tiltölulega litla 
stjórnsýslu og takmarkaðar bjargir, kleift að samhæfa og, upp að vissu marki, 
stjórna stækkunarferlinu“ (Bengtsson, Elgström og Tallberg, 2004, bls. 328).  

Forsætinu fylgja ekki bara áhrif, heldur getur það aukið mjög á orðstír 
smærri ríkja. M.a. vegna þess að því fylgja „ómetanleg tækifæri til að leika 
mikilvægt hlutverk á alþjóðavísu. Það snýr ekki bara að ESB og aðildarríkjum 
þess, heldur öllu alþjóðlegu starfi“ (Humphreys, 1997, bls. 15; Bengtsson, 
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2003). Þetta átti t.d. við um „stríðið gegn hryðjuverkum“ sem háð var þegar 
Belgar voru í forsæti. Annað dæmi um þetta er að þegar Finnar fóru í fyrsta 
sinn með forsætið árið 1999 voru þeir í hringiðu heimsviðburða vegna 
stríðsins í Tjeteníu (Stubb, 2000).  

Þó má ekki gleyma því að forsætinu fylgir mikil vinna, m.a. þurfa helmingi 
fleiri fulltrúar að vera á fundum en venjulega. Álag á smærri stjórnsýslur, þar 
sem starfsfólk er öllu jöfnu fátt, getur því orðið mikið (Humphreys, 1997). 
Bengtsson bendir auk þess á að áætlað hefur verið að um 80-90% af þeim 
málum sem koma til kasta ríkis sem er í forsæti séu arfleið frá ríkjum sem 
áður voru í forsæti. Ríkin verða að halda vinnslu þessara mála áfram. Af því 
leiðir að ríki sem eru í forsæti hafa oft ekki mikið svigrúm til að vinna að 
stefnumálum sínum. Þetta á líklega enn frekar við um smáríki en stærri ríki 
(Bengtsson, 2002).  

Óviðbúnir atburðir geta auk þess haft mikil áhrif á getu ríkja sem eru í 
forsæti til að vinna að eigin hagsmunum, hvort sem er innan ríkisins, í 
Evrópu eða á heimsvísu (Tallberg, 2003). Forsæti Belga fór til dæmis úr 
skorðum eftir hryðjuverkaárásirnar 11. september 2001.  

Auk þessa má nefna að Frakkland hikaði ekki, þegar það var í forsæti árið 
2000, við að beita öllu sínum þunga til að tryggja hagsmunum sínum og 
annarra stærri ríkja brautargengi í samningaviðræðunum um Nice-sáttmálann. 
Frakkland vílaði ekki fyrir sér að hunsa að mestu tillögur smáríkja um 
breytingar á skipulagi stofnana ESB í sáttmálanum (Elgström, 2003). Forsæti 
Finnlands og Austurríkis einkenndist, aftur á móti, af heildarlausnum og 
málamiðlun af því tagi sem eru aðalsmerki velheppnaðs forsætis (Stubb, 
2000). 

Þær breytingar sem lagt er til að gerðar verði á forsæti leiðtogaráðsins og 
ráðherraráðs utanríkismála geta dregið úr áhrifum smáríkja innan ESB. Þó 
ber að hafa í huga að þessar breytingar gætu aukið skilvirkni innan 
sambandsins. Sterkar og skilvirkar alþjóðastofnanir eru mikilvægar til að 
tryggja hagsmuni smáríkja. Það er því smáríkjum ESB í hag að stefnumótun 
sambandsins verði áhrifarík og hagkvæm. Vegna stækkunnar ESB í 27 ríki 
yrðu auk þess meira en tólf ár á milli forsætis hvers ríkis. Tíminn yrði enn 
lengri þegar aðildarríkjum fjölgaði. Því ber að varast að leggja of mikla 
áherslu á áhrif þessara breytinga á smáríki og getu þeirra til að beita sér innan 
ESB. 
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Niðurstaða 

Reglur um ákvarðanatöku og skipulag stofnana ESB hefur mikið um áhrif 
smáríkja að segja. Óskrifaðar reglur og viðteknar venjur skipta þó líka miklu 
máli í stefnumótun innan ESB. Málamiðlanir og samhljóma samþykkti er enn 
hin viðtekna venja í ákvarðanatöku ráðherraráðs sambandsins þrátt fyrir að 
taka megi ákvarðanir í flestum málaflokkum með auknum meirihluta. Flest 
bendir til að þetta muni ekki breytast þrátt fyrir enn frekari heimilda til að 
afgreiða mál með auknum meirihluta í stað einfaldrar meirihlutakosningar 
eða samhljóma samþykkis. Það er helst að stækkun sambandsins geti raskað 
hefð málamiðlana og samhljóma samþykkist þar sem erfiðara getur verið að 
ná sátt í 27 ríkjahópi en í hópi 15 ríkja. Ríki, sérstaklega þau stærri, munu 
hins vegar áfram þrýsta á um breytingar til að auka áhrif sín, en þó er líklegt 
að hefðir og venjur í ákvarðanatöku hafi áfram mikil áhrif á gang mála. Þar 
skiptir hefðin um samhljóma samþykki í ráðherraráðinu miklu fyrir stöðu 
smáríkja. 

Forsætið hefur veitt smáríkjum möguleika til að hafa áhrif á stefnu ESB. 
Þeim tókst í samningaviðræðunum um stjórnarskrásáttmálann að koma í veg 
fyrir að róttækustu breytingartillögur stóru ríkjanna á forsætinu næðu fram að 
ganga, þ.e. að leggja af það fyrirkomulag að ríkin skiptist á um að fara með 
forsætið í fag ráðherraráðunum og auka mjög völd forseta leiðtogaráðsins og 
utanríkismálastjóra sambandsins. Þau þurftu hins vegar að láta undan 
þrýstingi stærri ríkjanna að koma á langtíma forsæti í leiðtogaráðinu og 
ráðherraráði utanríkismála. Líklegt má telja að stóru ríkin munu reyna að 
auka völd þessara embætta þegar og ef þeim verður komið á fót að loknu 
staðfestingarferli umbótarsáttmálans (stjórnarskrársáttmálans). Smærri ríki 
sambandsins munu þurfa á öllu sínu að halda til að standa vörð um stöðu 
sína í þessum ráðum sem og að tryggja að þessi nýju embætti verði ekki 
handbendi stóru ríkjanna. Hins vegar verður að hafa í huga að langtíma 
forsæti í þessum ráðum getur skapað meiri samfellu og skilvirkni í störfum 
sambandsins. Það mun gagnast smærri ríkjum jafnt sem þeim stærri. Auk 
þess er hin ríkjandi hefð að komast að samhljóma niðurstöðu í þessum 
ráðum. Þannig má vel vera að þær breytingar sem gerðar hafa verið á 
forsætinu verði öllum ríkjum sambandsins í hag. 
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Small States at the Helm of EU Council 
Presidency 

Gunnhildur Lily Magnúsdóttir 

 
In this chapter the value of the Presidency of the European Union Council 
of Ministers will be discussed and especially its importance as a potential 
power resource for the smaller member states.  

Two radically different predictions about the impact of the Presidency on 
a member state’s behaviour can be found in the literature. Some claim that 
the Presidency is a silencer where national interests need to be subordinated 
to the benefit of common European interest. In this view the role of the 
Presidency is inextricably linked to notions of neutrality and impartiality. 
Small states, in particular, are expected to put a “temporary lid on efforts to 
promote self-interests…” (Bengtsson et al., 2004). Others argue that the 
Presidency can function as an amplifier, strengthening the already existing 
tendency to propagate national interests by setting them on the agenda under 
the member state’s Presidency term (Bengtsson et al., 2004). According to 
the amplifier view, chairs are expected to use their formal power position to 
shape the agenda and to influence the decision-making process with the aim 
of promoting national interests. The Presidency can be used as a megaphone 
to promote ideas and norms and is therefore seen as a “power tool” 
especially well suited for smaller states, which lack traditional power re-
sources and want to put emphasis on their values and interests (Mörth and 
Sundelius, 1995). Therefore the Presidency functions as an amplifier.  

In this article I rather lean towards “the amplifier view”. I analyze the 
behaviour and performance of Sweden and Denmark when running the 
Council Presidency. I claim that Sweden and Denmark have been able to use 
the Council Presidency to promote their national interests when holding the 
Council Presidency without loosing their legitimacy and reputation as skilled 
mediators and honest-brokers. The scope of this article does not allow a 
thorough presentation of the overall performances of the two Nordic states 
in question but two examples will be presented in order to support this main 
claim of the article. Both examples taken are environmental issues since 
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Sweden and Denmark hold strong interests in environmental politics and are 
considered forerunner states in environmental issues (Liefferink and Anders-
son 2005, see also Gunnhildur Lily Magnúsdóttir, 2006).  

Sweden: Cautious but Successful 

Sweden had only been a member of EU for six years when the Presidency 
was passed on to it from France on January 1st 2001. Still there were high 
expectations, domestically and from the other member states and the EU 
institutions about Sweden’s capability of running the Presidency. Sweden’s 
predecessor, the French Presidency, had been highly criticized for its be-
haviour, e.g. for not listening to the other member states’ views and pushing 
too hard for French national interests. The external pressure and expect-
ations for running a neutral and legitimate Presidency were therefore very 
high when Sweden came into office (Bjurulf, 2003). The fact that a part of 
Sweden’s neutral foreign policy in the 1970s and 1980s had been to step into 
international negotiations as a neutral mediator, with success, was also 
recognized by the other member states and might have influenced their 
expectations towards the Swedish Presidency (Elgström and Tallberg, 2001). 

At home holding the Presidency was of course both seen as a great 
challenge and an opportunity to make Sweden’s voice heard and to get Swe-
dish top priorities, “hjärtefrågor”, higher on the agenda.  

Running the Presidency was also an important opportunity for the 
government to present the EU and the long-term intention with the EU 
membership for the Swedish public (Tallberg, 2001)  

Sweden’s approach when holding the Presidency was marked mainly by 
two factors, especially in the preparation stage. Firstly it was marked by 
caution and realistic expectations. Sweden took great notice of the experi-
ence of other member states’ Presidencies, an experience that had proofed 
that excepting grand achievement under the Presidency term could be 
detrimental to the Presidency, both domestically and internationally if it did 
not achieve its goals. The Swedish government therefore rather tried to tone 
down the expectations about what could be achieved, claiming that an unex-
pected good result was better than too high goals that failed. (Elgström and 
Tallberg, 2001). The Swedish government also emphasized, when discussing 
the role of the Presidency at domestic level that the role of the Presidency 
was to be neutral and above all to reach a consensus in the council 
negotiations and look out for the common good of the member states, not 
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just national interests (Elgström and Tallberg, 2001: see also 
www.eu2001.se). 

Secondly, Sweden’s approach can be said to have been marked by a desire 
or need to be considered a constructive member of the EU and an overall 
efficient European (Elgström and Tallberg, 2001). That view also 
emphasized the importance of reaching agreements and results satisfactory 
to all the member states instead of just aiming to promote Swedish priorities. 
These two factors that were of greatest importance on the preparation stage 
can also be said to have laid the foundation for the consensus-oriented 
approach of the Swedish Presidency that existed in the negotiations most of 
the time. As said before, are Nordic politics, including Swedish politics, very 
consensus-oriented and the focus on reaching a consensus is therefore 
deeply rooted in the Swedish political culture (Bjurulf, 2001).  

Also worth mentioning here is Sweden’s fear or at least high awareness, 
of unexpected events that could affect the Presidency term and its goals. 
Learning from other member states’ Presidencies the Swedish Presidency 
emphasized that its goals and plans could change dramatically by 
international events, such as crisis in the Middle East or some totally 
unforeseen events. This was probably also intended to make everybody 
aware of that caution and realism were necessary when discussing the plans 
and goals, e.g. the Presidency programme (Elgström, 2002a).  

Pushing Forward the Chemicals Policy 

The Swedish Presidency presented its Presidency programme to the 
European Parliament in January 2001 it contained only three priorities, called 
the three “Es”, enlargement, employment and environment. Sweden’s style 
of leadership was very consensus-oriented and Sweden was even criticized by 
some for listening too patiently to the other delegations and going too far in 
their conciliatory ambitions (Elgström, 2002b) in the former half of its 
Presidency term. The Swedish Presidency was anxious to be seen as an 
impartial mediator and therefore tried to abstain from promoting dossiers, 
which could be seen as exclusive Swedish self-interests. (Elgström, 2002a)  

The third “E”, the environment, revealed this dilemma of the Swedish 
Presidency, the dilemma between guarding national interest and being a 
neutral mediator. The Swedish Presidency was however able to push forward 
some of its environmental goals such as the revision of the chemicals policy 
of the EU (The European Environmental Bureau, 2001).  
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Sweden has been a forerunner in chemicals politics, with its strict and 
well-defined national chemicals laws. Sweden had been active ever since it 
joined the EU in trying to up-load Swedish chemicals laws to EU level. It 
was therefore no surprise that chemicals were one of the top priorities within 
the environmental issues (interview with an official at the Swedish 
Permanent Representation in Brussels, November 2005). It is neither 
surprising that Sweden succeeded in fulfilling its goals about moving forward 
the proposed revision of the chemicals policy. The promotion of the reforms 
of the chemicals policy well prepared, the timing was right and the Swedish 
Presidency was able to frame the revision of the chemicals policy as common 
European interests. In the pre-Presidency period, Sweden had strategically 
used its resources of expertise knowledge and example-setting in chemicals 
politics to open the eyes of the Commission and the other member states for 
the need for a well framed common chemicals policy and an acidification 
policy. (Kronsell, 2001). The Swedish government had been deeply involved 
in the preparatory work of the Commission regarding chemicals policy 
reforms. When the Commission presented a White Paper on the proposed 
reforms on the chemicals policy in February 2000 it might have been 
thought obvious that Sweden would put the White Paper high on the 
agenda. The Swedish Presidency did however need a time for thorough 
consideration before putting the White Paper on the agenda since it could be 
interpreted as a promotion of the Presidency’s self-interests (Kronsell, 2001). 
The White Paper was a part of the Commission’s proposal for the 6th 
Environmental Action Programme. The Programme was seen as vague and 
unclear about targets and timetables. The Presidency wanted to outline a 
more ambitious programme, e.g. in the chemicals policy reforms and worked 
hard to direct the programme in that direction. The general result was a 
“less-open ended programme with more commitment to deliver targeted 
than the Commission had proposed” (The European Environmental Bureau, 
2001). The chemicals policy reforms were a part of the proposal of the 6th 
Environment Action Programme and the Swedish Presidency was eager to 
push the chemicals reforms forward. The Presidency therefore took the 
opportunity to have the chemicals policy reforms discussed at various 
occasions. The Presidency also kept a close relationship with the 
Commission in this matter and the Swedish Nature Protection Organization 
(SNF) organized a conference solely on the chemicals policy in connection 
with the European Council Meeting in Kiruna, in order to raise awareness of 
the issue (Kronsell, 2001). The timing and framing of the chemicals policy 
reforms was well thought out and the reforms proposed were all in line with 
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Swedish aspects. In the European Environmental Agency’s Assessment of 
the Swedish Presidency is the work of the Swedish Presidency in pushing 
forward the chemicals policy reforms, judged as the “highlight of the 
Swedish Presidency” (The European Environmental Bureau, 2001). 

Denmark: Resulted-oriented and Self-confident 

Denmark was certainly no newcomer when it took over the Council 
Presidency on the first of July in 2002 since it was Denmark’s sixth Council 
Presidency term. This fact clearly influenced the Danish agenda-shaping 
strategy and its working methods. Compared to the Finnish and Swedish 
Presidencies, Denmark was less concerned with the task of building a po-
sitive reputation among the other member states (Bengtsson et al., 2004). 
The Danish Presidency showed many hallmarks of small state’s leadership, as 
was the case with Sweden and Finland, such as consulting widely and being a 
very qualified mediator, but it also showed hallmarks of a coercive and 
unilateral leadership. It was more result-oriented than the Swedish Presi-
dency and not afraid to set ultimatums or offer rewards in order to push 
negotiations forward as became evident in the enlargement negotiations as 
will be discussed in next section. The main goal of the Presidency was to 
produce policy results that were both good for Denmark and for Europe. 
The approach of the Danish Presidency was seen to be rather technical than 
visionary since its goal was first and foremost to “get the new EU working” 
rather than to “debate the federal Europe” (Bengtsson et al., 2004). If this 
could be achieved the EU-positive Danish liberal government under Anders 
Fogh Rasmussen would perhaps be able to convince the more Euro-sceptic 
Danish public of the merits of full participation in European integration and 
of giving up the Danish opt-outs. Secondly could a successful Presidency 
term diminish Denmark’s reputation as the “problem child of European 
integration” (Friis, 2003a,).  

Preparations for the Presidency term had began years in advance but the 
final prioritization of issues took place only shortly before Denmark took 
over the chair. The reason was the government change in 2001 when the 
liberal conservative government of Anders Fogh Rasmussen succeeded the 
Social Democratic government of Poul Nyrup Rasmussen. The government 
change ended the 11 year old period of Social democratic governments, 
which had been known to put environmental issues in the front seat 
(interview with officials at the Danish Permanent Representation in Brussels, 
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March 2006, see also Andersen, 1997). The government change obviously 
also caused some changes in the goals and prioritization of the up-coming 
Presidency but few issues were entirely new on the agenda. (Friis, 2003a).  

 General expectations regarding the managing abilities of the Danish 
Presidency were quite high since the previous Danish Presidencies had been 
were well managed but Denmark also risked of becoming the victim of its 
previous success since the up-coming Presidency was faced with an unusual 
large agenda and the general expectations therefore perhaps unrealistic 
(Dosenrode, 2002). Some concerns were however raised regarding the 
political leadership of the Danish Presidency in particular in the enlargement 
negotiations. The new Danish liberal-conservative government had set a 
strict immigration policy, which some said was aimed at closing Denmark to 
immigrants. Questions were therefore raised on how a country with this sort 
of immigration policy could possibly steer the enlargement negotiations 
where the door to EU would be opened up for candidates from central and 
Eastern Europe (Bengtsson et al., 2004). Denmark’s opt outs also raised 
some doubts on Denmark’s ability and perhaps legitimacy as a successful 
Presidency since a country that had been “specially allowed to ‘opt-out’ of 
several of EU’s biggest ventures” was not seen as the best candidate “…to 
tell others what to do” (Economist, 2002, 28/1 in Friis, 2003). The opt-outs 
can also be said to have put extra pressure on the Danish Presidency to 
establish Denmark as a loyal and constructive member that did not try to 
leave unpleasant or difficult jobs to others, despite Denmark’s “not 100% 
membership” as some have described Denmark’s position in the EU 
(Dosenrode, 2002). 

At the end of the Presidency term the “potential villain”, prime minister 
Anders Fogh Rasmussen, had suddenly been transformed into “EU’s super-
hero” (Financial Times, 16/12 2002 in Friis, 2003) due to the successful 
conclusion of the enlargement negotiations under the Danish Presidency. 
Denmark had therefore both succeeded in establishing itself as a loyal 
European and reached its top national priority of concluding the 
enlargement negotiations (Friis, 2003b).  

Making Progress Within Air Protection  

Air protection is an issue where all the Nordic states have been eager to push 
for stricter standards. The Danish Presidency showed strong leadership and 
mediating abilities when it lead the negotiations on the EU emissions trading 
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scheme towards a political agreement in the Environment Council in De-
cember 2002. The Presidency worked closely with the Commission on en-
suring that the Commission’s proposal would not become to vague and weak 
trough the negotiation process. The proposal was met with some opposition 
both by the middle European and Southern member states but the Danes 
were quite firm in their position; no disruptive demands that would weaken 
the initial proposal would be met. The result was that most of the initial 
features of the original proposal were kept and the Commission was given a 
strong role in monitoring the implementation of the proposal. This was 
certainly both a Danish success as well as a success for the Commission and 
one of the key factors here is probably the close cooperation between the 
Commission and the Presidency (The Danish Ministry of Environment, 
2002a.) 

Conclusion  

The discussion on the two Nordic Presidencies in question clearly shows 
that the Council Presidency can be used as an amplifier of national interests. 
Both Sweden and Denmark were able to push forward some national 
interests, including some environmental goals, without loosing their legiti-
macy. As opposed to a number of Presidencies in the past, neither of the 
Nordic Presidencies in question has come to be remembered among policy 
makers or the public for arrogant prioritization of national interests over 
common European interests (Bengtsson et al., 2004). The behaviour and 
performance of both Sweden and Denmark therefore lends support to the 
main claim of the chapter about the opportunity to use the Council Presi-
dency to tactfully promote national interests without loosing legitimacy. 
There are however notable differences in the leadership style and behaviour 
of the two Nordic Presidencies. The Swedish Presidency lends strong 
support to the main claim of the article. The Swedish Presidency managed to 
present itself as a skilled mediator and honest broker without making any 
major self-sacrifice and was able to push forward its national goals The 
Swedish Presidency is however probably the least memorable of the three 
Nordic Presidencies in question (Elgström, 2002a). One can assume that the 
reason is among other things the Swedish Presidency’s leadership style, 
which not as tough and result-oriented as the Danish style. The Swedish style 
was consensus-oriented without being self-sacrificing, but this “in-between 
style” of the Swedish Presidency did not produce as great efficiency and not 
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as many agreements as the Danish Presidency did. The leadership style of the 
Danish Presidency can be said to have been tough enough to produce results 
but flexible enough to be able to reach agreements. The Danish Presidency 
was able to promote Danish national interests, including environmental 
interests such as air protection and environmental selection criteria, but 
managed to keep its image as an efficient mediator intact.  

The main conclusion of this chapter is therefore that the performance of 
the two Nordic Presidencies in question supports the main claim of the 
chapter. Their performance and behaviour demonstrate that the Council 
Presidency is indeed a power resource, which increases the possibilities for 
the small state at the helm to promote its national interests.  
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Hefur Ísland vikið af hinni norrænu leið? 

Hannes Hólmsteinn Gissurarson 

 
Því var haldið fram í aðdraganda alþingiskosninga vorið 2007, að Ísland 
hefði vikið af hinni norrænu leið, sem einkenndist af verulegu atvinnufrelsi, 
háum sköttum, ekki síst til tekjujöfnunar, og rausnarlegum framlögum til 
velferðarmála. Hagkerfið hér væri fyrir tilstilli stjórnvalda að breytast úr 
norrænu í engilsaxneskt, þar sem tekjuskipting væri ójafnari, skattar lægri og 
framlög til velferðarmála minni. Tekjuskipting væri hér ójafnari og fátækt 
meiri en annars staðar á Norðurlöndum. Ellilífeyrir væri naumari og barna-
bætur lægri en víðast hvar með þessum frændþjóðum (Stefán Ólafsson, 
2006a, b, c og d; Stefán Ólafsson 2007a og b). Hér verða þessar fullyrðingar 
skoðaðar í ljósi nýlegra gagna frá Hagstofu Íslands, norrænu tölfræði-
nefndinni og hagstofum Evrópusambandsins og Efnahags- og samvinnu-
stofnunarinnar, O. E. C. D, í París.51 

Er tekjuskipting hér ójafnari en í grannríkjunum? 

Mæla má á margvíslega vegu, hversu ójöfn tekjuskipting er í hagkerfi, og er 
engin mælingin fullkomin. Einn algengasti mælikvarðinn er svonefndur Gini-
stuðull. Hann er 1, þegar einn maður á allar eignir, en 0, þegar allir eiga jafnt. 
Nú blasir við, að Gini-stuðull getur aldrei verið nálægt 0 í frjálsu hagkerfi 
þegar af þeirri ástæðu, að tekjur manna á lífsleiðinni eru misjafnar: Börn og 
unglingar hafa litlar sem engar tekjur, og tekjur manna eru venjulega hæstar 

                                                 
51  Ég ræði þetta mál nánar í ritgerðinni „Fátækt á Íslandi“ (Hannes H. Gissurarson, í 

prentun a),. Ég rek enn fremur nánar ýmis atriði skyld þessu í ritgerðunum „Réttlæti, 
jöfnuður og öfund“ (Hannes H. Gissurarson, 2007b), „Fátækt og ójöfnuður af sjónarhóli 
stjórnmálaheimspekinnar“ (Hannes H. Gissurarson, í prentun b) og „Jöfnuður og sann-
gjörn skattlagning“ (Hannes H. Gissurarson, í prentun c). Upplýsingafulltrúi Trygginga-
stofnunar ríkisins og starfsmenn fjármálaráðuneytisins veittu mér ýmsar upplýsingar. Þau 
dr. Guðný B. Eydal dósent og dr. Ragnar Árnason prófessor lásu greinina yfir í handriti og 
gerðu margar gagnlegar athugasemdir, þótt ég beri að sjálfsögðu ábyrgð á því, sem miður 
kann að fara. 
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laust eftir miðja starfsævi, en minnka síðan. Gini-stuðull með einni þjóð er 
þess vegna því hærri sem hærra hlutfalls fólks er þar ungt eða gamalt. Margt 
fleira veldur því, að Gini-stuðull er ófullkominn (til dæmis ef hlutfall inn-
flytjenda er hátt, en tekjur þeirra eru lágar í fyrstu, en hækka venjulega síðan). 
Hvað sem því líður, hefur Gini-stuðull löngum verið hærri, tekjuskipting 
mælst ójafnari, í löndum Engil-Saxa (Bretlandi, Írlandi, Bandaríkjunum, Kan-
ada, Ástralíu og Nýja Sjálandi) en á Norðurlöndum. Því var haldið fram 
opinberlega haustið 2006, að Gini-stuðull um Ísland hefði snarhækkað og 
væri orðinn miklu hærri en annars staðar á Norðurlöndum. Því til stuðnings 
var vísað í tölur frá ýmsum opinberum aðilum (Stefán Ólafsson, 2006b, 139). 
En ég benti á það opinberlega í janúar lok 2007, að þær tölur um Ísland væru 
ekki sambærilegar við tölur frá öðrum löndum, því að í þeim væri sölu-
hagnaður af hlutabréfum tekinn með, en það væri ekki gert í hinum erlendu 
tölum, enda er slíkur hagnaður oftast mjög óreglulegur og ójafn, til dæmis 
þegar einn maður leysir út uppsafnaðan hagnað heillar starfsævi (Hannes H. 
Gissurarson, 2007a). 

Í febrúarbyrjun 2007 birti hagstofa Evrópusambandsins síðan skýrslu um 
tekjudreifingu og lágtekjumörk í ýmsum Evrópuríkjum, sem hún hafði unnið 
að í samstarfi við Hagstofu Íslands. Samkvæmt henni var Gini-stuðull um 
Ísland fyrir einstaklinga á einkaheimilum 0,24 árið 2003 og 0,25 árið 2004. 
Hann var aðeins lægri í þremur löndum, Slóveníu, Danmörku og Svíþjóð, en 
hærri í 27 löndum, þar á meðal í Noregi og Finnlandi (Evrópusambandið, 
2007a). Gini-stuðull um Norðurlönd og engilsaxnesku löndin tvö í Evrópu, 
Bretland og Írland, er sýndur á mynd 1. Af henni má álykta, að tekjuskipting 
á Íslandi mælist ekki ójafnari en gengur og gerist á Norðurlöndum, hvort sem 
það er kostur eða galli. Í tölum um tekjur fólks í ólíkum löndum er jafnan 
miðað við ráðstöfunartekjur eftir skatt að frádregnum söluhagnaði af hluta-
bréfum. Vitanlega er ekkert, sem bannar mönnum að reikna með þeim hagn-
aði. Slíkar tölur geta verið fróðlegar. En í umræðunum um tekjuskiptingu á 
Íslandi veturinn 2006-2007 voru bornar saman ósambærilegar tölur: Um Ís-
land voru það tölur um allar tekjur, líka söluhagnað af hlutabréfum, en um 
önnur Evrópulönd voru það tölur um allar aðrar tekjur en söluhagnað af 
hlutabréfum.  
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Mynd 1. Gini-stuðull nokkurra norrænna og engilsaxneskra ríkja 2004 
(Eurostat og Hagstofa Íslands, 2007) 

Er fátækt hér meiri en í grannríkjunum? 

Fátækt má einnig mæla á margvíslega vegu. Ein leið er að reyna að meta, 
hvaða tekjur í krónum nægi til sómasamlegs lífs, en maður telst fátækur, ef 
hann hefur lægri tekjur en því nemur. Þetta er auðvitað ónákvæm aðferð, 
eins og sést á því, hversu ólík afkoma tveggja jafnstórra heimila með sömu 
tekjur í sama landi getur verið. Annað er á leið upp, hitt á leið niður, ef svo 
má segja. Þarfir manna eru líka afstæðar, ekki aðeins eftir einstaklingum, 
heldur líka stað og stund. Önnur leið og algeng nú á dögum er að skilgreina 
fátækt svo, að maður teljist fátækur, ef hann hefur lægri tekjur en nemur 
helmingi af svokölluðum miðtekjum, en það eru þær tekjur, sem skipta fólki í 
tvo jafnstóra hópa í einu hagkerfi.52 Ein röksemdin fyrir þessari skilgreiningu 
er, að erfiðara sé að vera fátækur í ríku hagkerfi en fátæku. En í þessu felst, 
að fátækur Íslendingur eða Svisslendingur býr hugsanlega við mun betri kjör 
en Brasilíubúi, sem ekki telst fátækur. Þessi mælikvarði gefur því ekki heldur 
fullkomna mynd af fátækt. Því hefur iðulega verið haldið fram, að fátækt sé 
                                                 
52  Munurinn á meðaltekjum og miðtekjum sést á eftirfarandi dæmi. Tíu menn hafa tekjurnar 

20.000, 50.000, 70.000, 75.000, 80.000, 100.000, 110.000, 120.000, 125.000 og 1.000.000. 
Meðaltekjurnar eru 168.000 kr. En miðtekjurnar eru 90.000 kr., af því að fimm eru neðan 
þess marks og fimm ofan. Það gefur réttari mynd af tekjudreifingunni, af því að mikil frá-
vik efst og neðst geta skekkt niðurstöðu. 
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meiri á Íslandi en annars staðar á Norðurlöndum, hvort sem hún er skil-
greind í krónum eða hlutföllum. Samkvæmt íslenskum könnunum bjuggu 8% 
Íslendinga við fátækt árið 1988 (skilgreint sem hlutfall fólks með lægri tekjur 
en 50% af miðtekjum), en 7% árin 1997-1998. Samkvæmt erlendum könn-
unum um árin 1985-1990 bjuggu 5% Svía og Dana og 4% Norðmanna og 
Finna við fátækt (Stefán Ólafsson, 1999, bls. 262). 

Í fyrrnefndri skýrslu hagstofu Evrópusambandsins frá því í febrúar 2007 
var fátækt rannsökuð. Tölfræðingar Evrópusambandsins töldu, að nær væri 
að ræða um hættu á fátækt en eiginlega fátækt, og hættu á fátækt skilgreindu 
þeir, þegar maður hefur lægri tekjur en nemur 60% af miðtekjum, og kölluðu 
lágtekjumörk. Fátæktarmörk voru eftir sem áður, þegar maður hefur lægri 
tekjur en nemur helmingi, 50%, af miðtekjum. Helstu niðurstöður þeirra 
voru, að í Svíþjóð væru fæstir ýmist fátækir eða nálægt fátæktarmörkum, 9%, 
en næstfæstir á Íslandi, 10%, og í tveimur öðrum Evrópulöndum, Slóveníu 
og Tékklandi. Í öllum öðrum Evrópulöndum, þar á meðal Danmörku, 
Noregi og Finnlandi, var fólk undir eða við fátæktarmörk hærra hlutfall íbúa. 
Hlutfall þeirra, sem voru undir lágtekjumörkum 2004, var hæst í aldurs-
hópnum 16-24 ára, 15,4%, eins og við var að búast, þar sem margir á þeim 
aldri sækja skóla og hafa lágar tekjur, en hlutfallið er lægst (fæstir fátækir eða 
nálægt fátæktarmörkum) í aldurshópnum 50-64 ára, 5,9%. Á mynd 2 er 
hlutfall fólks undir lágtekjumörkum sýnt á Norðurlöndum og í engilsaxnesku 
ríkjunum tveimur í Evrópu, Írlandi og Bretlandi. Eðlilegt er að álykta, að 
þjóðirnar raði sér eins, hvort sem um fátæktar- eða lágtekjumörk er að ræða. 
Samkvæmt því fer fjarri, að á Norðurlöndum sé fátækt mest á Íslandi. Ef 
marka má niðurstöður hagstofu Evrópusambandsins, þá hefur annað gerst af 
tvennu, að fátækt hefur minnkað verulega á Íslandi frá 1997 í samanburði við 
hin norrænu ríkin fjögur eða að fátækt var ofmetin í hinum fyrri íslensku 
könnunum. 
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Mynd 2. Hlutfall undir lágtekjumörkum í nokkrum norrænum og engil-
saxneskum ríkjum 2004 (Eurostat og Hagstofa Íslands, 2007) 

Eru barnabætur hér lægri en í grannríkjunum? 

Ein röksemd fyrir því, að Ísland hafi vikið af norrænu leiðinni, er sú, að hér 
séu framlög til velferðarmála minni en annars staðar á Norðurlöndum, til 
dæmis í barnabætur og ellilífeyri (Stefán Ólafsson, 1999). Það er rétt, að 
meðaltöl um framlög Íslendinga til margvíslegra velferðarmála eru sum lægri 
á mann en annars staðar á Norðurlöndum. En það segir ekki alla söguna. 
Þjóðin er ung og hraust, og fleiri vinna hér hlutfallslega en í hinum norrænu 
ríkjunum fjórum, svo að þegar af þeirri ástæðu er þörf á velferðaraðstoð 
minni. Í öðru lagi er tilhögun greiðslna úr almannasjóðum nokkuð önnur hér 
en annars staðar á Norðurlöndum, þar sem hér eru þær tengdar miklu frekar 
við tekjur. Þetta merkir, að hátekjumenn á Íslandi fá miklu lægri barnabætur 
og ellilífeyri úr opinberum sjóðum en annars staðar á Norðurlöndum, en um 
leið, að lágtekjumenn fá miklu hærri bætur og aðrar greiðslur. Meðaltalið er 
lægra, af því að færri njóta, en þeir, sem njóta, fá meira. Hér eru barnabætur 
til dæmis tengdar tekjum og hjúskaparstöðu foreldra og aldri og fjölda barna: 
Tekjulágt fólk og einstæðir foreldrar fá ríflegri barnabætur en tekjuhátt fólk í 
hjúskap, og bætur lækka á hvert barn, eftir því sem þau verða fleiri og eldri. 
Ástæðan er sú, að á Íslandi er litið á þörfina við úthlutun barnabóta, en í 
Svíþjóð er þetta talinn réttur barnsins óháð hag eða stöðu foreldra. Í töflu 1. 
eru barnabætur til einstæðra foreldra árið 2006 bornar saman á Íslandi og í 
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Svíþjóð (Ríkisskattstjóri, 2006; Forsäkringskassan, 2006). Þar sést, að þær eru 
að jafnaði miklu lægri til þessara aðila í Svíþjóð. Til þess að barnabætur til 
einstæðs foreldris með eitt barn yngra en sjö ára á framfæri sínu færu niður 
fyrir þær, sem greiddar eru í Svíþjóð, þyrfti það að hafa sex milljón króna 
tekjur eða hálfa milljón króna á mánuði. Þegar útgjöld til barna og fjölskyldna 
eru borin saman á Norðurlöndum, reynast þau hins vegar að meðaltali lægst 
á Íslandi (Hagstofa Íslands 2006, bls. 12). Það er, af því að Íslendingar spara 
sér greiðslur til tekjuhás fólks, en eru því rausnarlegri við hið tekjulága. 

Tafla 1. Barnabætur til einstæðra foreldra á Íslandi og í Svíþjóð 
 Tekjur einstæðs Ísland: Eitt Svíþjóð: Eitt Ísland: Tvö Svíþjóð: Tvö 
 foreldris í ísl. kr. barn yngra barn yngra börn, eitt börn, eitt  
  en 7 ára en 7 ára yngra en 7 ára yngra en 7 ára 
   929.665 279.338 127.587 517.930 267.326 
 2.000.000 247.228 127.587 443.007 267.326 
 4.000.000 187.228 127.587 303.007 267.326 
 5.000.000 157.228 127.587 233.007 267.326 
 

Til frekari skýringar má taka dæmi af einstæðri, íslenskri láglaunakonu 
með fimm börn á framfæri. Setjum svo, að hún hafi 130 þúsund krónur í 
mánaðarlaun. Hún nýtur líka mæðralauna að upphæð 13.846 krónur á 
mánuði og barnalífeyris (eða sömu upphæðar í meðlag, ef barnsfaðir hennar 
greiðir það) með fimm börnum að upphæð 104.192 krónur á mánuði. Hún 
greiðir aðeins skatt af atvinnutekjum sínum og mæðralaunum. Ef gert er ráð 
fyrir fullum lífeyrissparnaði (sem hún nýtur góðs af síðar meir) og framlagi í 
stéttarfélag, þá eru ráðstöfunartekjur hennar eftir skatt 327.024 krónur (Ríkis-
skattstjóri, 2007; Tryggingastofnun ríkisins, 2007). Þetta hljómar ekki eins og 
stór upphæð, en til þess að hafa sömu ráðstöfunartekjur eftir skatt þyrfti ein-
hleyp og barnlaus kona að hafa um 480 þúsund krónur í mánaðarlaun á Ís-
landi árið 2007. Í Svíþjóð hefði þessi kona miklu lægri ráðstöfunartekjur eftir 
skatt. Hún og börn hennar fimm hefðu ekki heldur átt eins auðvelt með að 
útvega sér vinnu, því að þar er verulegt atvinnuleysi, einkum í röðum ungs 
fólks. Síðan má minna á, að á Íslandi er hlutur feðra í fæðingarorlofi rausnar-
legri en líklega alls staðar annars staðar, hvort sem menn telja það kost eða 
galla.  
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Ellilífeyrir 

Í nýlegri skýrslu norrænu tölfræðinefndarinnar, Nososco (2006, tafla 7.8), 
kemur fram, að á Norðurlöndum séu lífeyristekjur á hvern lífeyrisþega að 
meðaltali hæstar á Íslandi. Sést það á mynd 3. 
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Mynd 3. Meðallífeyristekjur lífeyrisþega á mánuði á Norðurlöndum 2004 í 
kaupmáttarleiðréttum evrum (Nososko, 2006) 

Þetta rímar ekki vel við þá fullyrðingu, að hér sé velferðaraðstoð minni en 
annars staðar á Norðurlöndum, enda hafa þessar niðurstöður verið ve-
fengdar. Bent hefur verið á, að á Norðurlöndum séu samkvæmt sömu skýrs-
lu greiðslur úr lífeyrissjóðum á mann að meðaltali næstlægstar á Íslandi 
(Nososco, 2006, tafla 7.25) og að samkvæmt annarri skýrslu (Hagstofa Ís-
lands, 2007, tafla 25) séu þær hér lægstar (Stefán Ólafsson 2007a og b). En 
þessi athugasemd stenst ekki. Tölur Nososco eru réttar. Á Norðurlöndum 
eru lífeyristekjur á hvern lífeyrisþega að meðaltali hæstar á Íslandi, þótt hitt sé 
líka rétt, að greiðslur úr lífeyrissjóðum, almannatryggingum sem venjulegum 
lífeyrissjóðum, séu að meðaltali næstlægstar á mann. Það er vegna þess, að 
síðari talan er miðuð við þá, sem eru á lífeyrisaldri, 67 ára eða eldri, ekki við 
lífeyrisþega. Hærra hlutfall Íslendinga á lífeyrisaldri en annarra Norðurlanda-
þjóða tekur ekki lífeyri, heldur vinnur. Af 31 þúsund Íslendingum á lífeyris-
aldri árið 2004 tóku 26 þúsund lífeyri. Hinir fimm þúsund stunduðu vinnu. 
Eflaust héldu einhverjir áfram að vinna, af því að þeir urðu að gera það, en 
fullyrða má, að flestir gerðu það, af því að þeim stóð það til boða og þeir 
vildu það, enda hefur roskið fólk vitanlega oft ánægju og lífsfyllingu af vinnu 
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sinni. Annars staðar á Norðurlöndum eru reglur um starfslok ósveigjanlegri, 
svo að fólk á þess síður kost að halda áfram að vinna, þótt það vilji það. Þess 
má síðan geta, að í nýlegri skýrslu Evrópusambandsins um fátækt og 
útskúfun kemur fram, að hlutfall aldraðs fólks undir eða við fátæktarmörk er 
í Evrópu lægst í Lúxemborg, en næstlægst á Íslandi. Það er hærra alls staðar 
annars staðar á Norðurlöndum (Evrópusambandið, 2007b). 

Lífeyrissjóðirnir íslensku eru einhverjir hinir öflugustu í heimi. En á það 
hefur verið bent (Stefán Ólafsson 2006e), að samkvæmt skýrslu O. E. C. D. 
(2005) væru væntanlegar lífeyristekjur úr þeim 66% af meðaltali atvinnutekna 
næstu 45 ár á undan, og það væri undir meðaltali í aðildarlöndum stofnunar-
innar, sem væri 69%. Þetta er að vísu ekki nákvæmt. Í þessari skýrslu O. E. 
C. D. voru lífeyristekjur þriggja hópa áætlaðar, lágtekjumanns, meðaltekju-
manns og hátekjumanns. Íslenskur lágtekjumaður gat búist við að fá 96% af 
atvinnutekjum sínum í lífeyristekjur, en meðaltalið í löndum O. E. C. D. var 
91%. Hátekjumaður mátti einnig eiga von á því að fá nokkru meira í lífeyris-
tekjur af atvinnutekjum en nam meðaltali í löndum O. E. C. D. Ef miðað var 
við Norðurlönd ein, þá voru tölurnar nálægt meðaltali þar. Þess var síðan að 
gæta, að lífeyrissjóðir hér eru öflugri en víða annars staðar, svo að loforð 
þeirra um greiðslur fá betur staðist. Enn fremur var lífeyrissparnaður í sér-
eignarsjóði ekki talinn með í þessari skýrslu O. E. C. D., en hann er verulegur 
á Íslandi. Þá ber að benda á, að lífslíkur Íslendinga eru hæstar á Norður-
löndum, en með þjóðum, sem hafa lægri lífslíkur, kann meira að reiknast til 
skiptanna, þótt það breytist, ef lífslíkur þeirra hækka. En sumarið 2007 kom 
út endurskoðuð skýrsla O. E. C. D. um lífeyriskjör. Samkvæmt henni gat ís-
lenskur lágtekjumaður búist við að fá 111% af atvinnutekjum sínum í lífeyris-
tekjur, en meðaltalið í löndum O. E. C. D. var 84%. Maður með meðaltekjur 
mátti eiga von á því að fá 84% af atvinnutekjum sínum í lífeyristekjum, en í 
O. E. C. D. löndum var meðaltalið 70%. Hátekjumaður gat búist við að fá 
80% af atvinnutekjum sínum, en meðaltalið í O. E. C. D. löndum var 61%. 
Ef miðað var við Norðurlönd, voru væntanlegar lífeyristekjur aðeins hærra 
hlutfall af atvinnutekjum fyrir lágtekju- og meðaltekjufólk í Danmörku, en 
væntanlegar lífeyristekjur hátekjufólks var hæst á Íslandi. Hagur íslenskra líf-
eyrisþega á auðvitað enn eftir að vænkast, eftir því sem lífeyrissjóðirnir eflast. 

Samantekt 

Samkvæmt nýjustu og fullkomnustu gögnum, sem völ er á, er tekjuskipting á 
Íslandi ekki ójafnari en gengur og gerist annars staðar á Norðurlöndum. Hún 
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er ekki eins jöfn og í Svíþjóð og Danmörku, en jafnari en í Noregi og Finn-
landi. Fátækt er næstminnst hér á Norðurlöndum og aðeins minni í Svíþjóð, 
en hér eru fleiri tækifæri en þar til að komast út úr fátækt, þar sem hér er 
hverfandi atvinnuleysi, en verulegt þar, og hagur hinna fátæku talinn í krón-
um (eða öðrum sambærilegum gjaldmiðlum) er að meðaltali betri hér en í 
Svíþjóð, þar eð landsframleiðsla á mann er hér meiri. Barnabætur eru talsvert 
hærri til lágtekjufólks á Íslandi en í Svíþjóð, þótt þær séu að meðaltali lægri, 
þar eð Íslendingar greiða lítið í barnabætur til hátekjufólks. Á Norðurlöndum 
eru lífeyristekjur lífeyrisþega að meðaltali hæstar á Íslandi, þótt hærra hlutfall 
Íslendinga á lífeyrisaldri en annarra Norðurlandabúa vinni og taki því ekki 
lífeyri. Færri í röðum roskins fólks eru enn fremur undir eða við fátæktar-
mörk en annars staðar á Norðurlöndum. Íslendingar, sem nú vinna, geta líka 
vænst þess að fá hærra hlutfall atvinnutekna sinna í lífeyristekjur en gengur 
og gerist í flestum grannríkjunum, þar á meðal Svíþjóð, Noregi og Finnlandi. 
Það er því fjarri lagi, að Íslendingar hafi fjarlægst frændþjóðirnar á Norður-
löndum í aðstoð við lítilmagnann. Velferðaraðstoð hér er rausnarleg, en 
markvissari en annars staðar á Norðurlöndum. Íslendingar voru ekki á neinni 
norrænni leið, sem þeir hafa vikið af, heldur mörkuðu þeir á sínum tíma eigin 
leið, hina íslensku, þar sem rausnarleg velferðaraðstoð fer saman við víðtækt 
atvinnufrelsi. Þeim hefur tekist betur en engilsaxneskum og öðrum nor-
rænum þjóðum að sameina frelsi og afkomuöryggi.  
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Pólitískt dómsvald? 
 Samanburðarrannsókn 

Svandís Nína Jónsdóttir 

 
Í þessari grein er lagður grunnur að þróun mælanlegra aðferða til þess að 
skýra aukna virkni dómstóla á Vesturlöndum. Greinin er hluti af 
doktorsverkefni höfundar sem þegar er komið af stað. Markmiðið með 
doktorsverkefninu er tvíþætt: (1) í fyrsta lagi að auðvelda samanburð á 
fyrirbærinu milli landa og (2) í öðru lagi að varpa frekara ljósi á virkni 
dómstóla hérlendis. Hugtakið um „virka dómstóla“ er tilraun til þess að 
íslenska hugtakið judicial activism, sem almennt felur í sér viðleitni dómara til 
þess að túlka lög, og þá sérstaklega ákvæði stjórnarskrár, frjálslegar en hefðin 
segir til um í þeim tilgangi að sveigja eða beygja stefnu stjórnvalda í ákveðinn 
farveg sem þeir telja æskilegan (Roach, 2001). Íslenskir lögfræðingar hafa 
notað hugtök líkt og framsæknar lögskýringar eða framsækin túlkun, til þess að 
lýsa fyrirbærinu (Björg Thorarensen, 2001). Þessi hugtök ná hinsvegar ekki 
alveg þeirri pólitísku merkingu sem judicial activism felur í sér, þ.e.a.s. að 
dómarar túlki lög þannig að það auðveldi þeim að taka virkan, eða virkari, 
þátt í stjórnmálum. Hugtakið um virka dómstóla felur því í sér að dómstólar 
séu pólitískt virkir, að þeir „far[i] [ekki] einungis eftir lögunum,“ líkt og 61. gr. 
stjórnarskrárinnar segir til um, heldur móti þau einnig.  

Líkt og margir fræðimenn hafa fært rök fyrir, eru dómstólar virkari í dag 
en áður. Grundvöllur þessarar virkni er fólginn í úrskurðarvaldi þeirra um 
stjórnskipulegt gildi laga, þ.e.a.s. valdið til þess að meta hvort almenn lög séu 
í ósamræmi við stjórnarskrá. Komist dómstólar að þeirri niðurstöðu að þarna 
sé ósamræmi á milli, hafa þeir vald til þess að hunsa lögin í dómum sínum og 
þar af leiðandi ómerkja þau (Dóra Guðmundsdóttir, 1990). Þessu fylgir 
ákveðinn vandi. Öfugt við löggjafarsamkundur eru dómstólar ekki lýðræðis-
legar stofnanir. Dómarar eru t.d. ekki kjörnir í lýðræðislegum kosningum og 
hafa því ekki sambærilegt umboð og löggjafinn til þess að tala máli þjóðar-
innar. Þannig hafa verið færð rök fyrir því að úrskurðarvald dómstóla á 
samræmi laga og stjórnarskár skorti lýðræðislegt réttmæti (sjá m.a. Bork, 
1997; Dahl 2001; Ely 1980). 
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Frá því á 6. áratugi síðustu aldar hafa mýmargar rannsóknir verið gerðar á 
eðli og umfangi virkra dómstóla, sérstaklega í Bandaríkjunum (sjá t.a.m. 
Schubert, 1960). Þó eru samanburðarrannsóknir á fyrirbærinu enn á 
byrjunarstigi. Ástæðuna er sennilega að finna í mismunandi hugtakanotkun 
milli lagakerfa (legal systems) en mismunandi lagakerfi nota mismunandi 
hugtök. Í þeim tilvikum þar sem hugtökin virðast eins getur merking þeirra þó 
verið mismunandi (Koopmans, 2005). 

Annar vandi sem steðjar að samanburðarrannsóknum á virkni dómstóla 
er að fræðimenn eru ekki sammála um það hvar dómstólarnir eigi heima. 
Hefðbundin aðgreining hins lagalega frá hinu pólitíska er farin lönd og leið 
en varla er deilt um það lengur að fagið hafi snertiflöt við stjórnmálafræði, 
félagsfræði, hagfræði og jafnvel sálfræði (Caldeira og Gibson, 1995). Þessu 
fylgir að kenningarlegur grunnur fyrirbærisins (þ.e. starfsemi og virkni dóm-
stóla) er bæði brotakenndur og slitróttur. Ekki er hægt að finna neina sam-
fellu eða heildræna sýn í kenningarlegri nálgun fræðimanna á hlutverki dóm-
stóla. (Koopmans, 2005). Í grófum dráttum má skipta þessum kenningum í 
þrjá megin flokka: 1) Atferliskenningar (Behavioralism), 2) Stofnanakenningar 
(New Institutionalism) og 3) Pólitískar kenningar (Political Legitimacy). Þrátt fyrir 
marbreytilegt svið og umfang dómstólana hafa allir kenningarskólarnir þrír 
leitast við að skýra aukna virkni dómstóla á grundvelli eins sjónarhorns, en 
ekki samspili margra (Clayton og Gillman, 1999). Í þessu doktorsverkefni, 
sem þegar er komið af stað, verður gerð tilraun til þess að fylla þetta gap, eða 
tómarúm, í fræðunum. Leitast er við að meta vægi þessara kenninga í því að 
skýra aukna virkni dómstóla, bæði saman og í sitthvoru lagi. Þó 
aðferðafræðin sé einkum megindleg (quantitative) verður nokkrum aðferðum 
blandað saman í því skyni að gefa sem heillegasta mynd af fyrirbærinu.  

Virkir dómstólar og úrskurðarvaldið 

Undanfarin ár hefur tíðni og umfang úrskurða á samræmi laga og 
stjórnarskrár aukist sem og úrskurðir dómstóla þess efnis að lög sett af 
fullgildum fulltrúaþingum brjóti í bága við stjórnarskrá (Shapiro og Stone, 
1994; Tate og Vallinder, 1995). Þessi aukning var áberandi í Bandaríkjunum 
frá og með fjórða áratug síðustu aldar, þó svo hún eigi sér hliðstæðu í eldri 
tímabilum einnig, og náði hápunkti í mannréttindabaráttu 7. og 8. 
áratugarins. Þessi umsvif réttarins höfðu nánast byltingarkennd áhrif á 
bandarískt stjórnmál en þaðan mótaðist hugtakið um virka dómstóla (judicial 
activism). Líkt og imprað er á í inngangi hér að framan er merking hugtaksins 
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fólgin í ákveðinni afstöðu dómara þess efnis að dómsvaldið þurfi að beita 
nær öllum tiltækum ráðum til þess að gæta þess að „löggjafinn fari ekki út af 
sporinu, sérstaklega þegar kemur að mannréttindum“ (Koopmans, 2005: 51). 
Með öðrum orðum, dómstólar eiga ekki að hika við að styðjast við rýmri 
túlkun en venjulega þekkist á inntaki stjórnskipunarlaga til þess að réttlæta 
ógildingu1 þeirra laga sem þeir telja að brjóti í bága við hagsmuni sam-
félagsins (Sowell, 1989). Þannig getur úrskurðarvaldið um samræmi laga og 
stjórnarskrár orðið að tæki í höndum dómstóla til þess að sveigja pólitíska 
stefnumótun í aðra átt en löggjafinn ætlar sér.  

Hugmyndin um virka dómara (og/eða dómstóla) á sér einnig andhverfu. 
Varfærnir, eða varkárir, dómarar (judicial restraint) eru dómarar sem stíga var-
lega til jarðar þegar kemur að túlkun stjórnarskrárákvæða. Öfugt við virka 
dómara eru varkárir dómarar almennt þeirrar skoðunar að hlutverk dómstóla 
sé ekki að stuðla að samfélagslegum breytingum þó svo aðstæður í samfélag-
inu séu þess eðlis að þær beinlínis krefjast þess. Varfærni felur því í sér að 
dómarar túlki ákvæði stjórnarskrárinnar þröngt, eða í samræmi við fyrri 
dóma, og eru því síður líklegir til þess að koma af stað samfélagslegum eða 
pólitískum breytingum (Caldeira og Gibson, 1995; Dóra Guðmundsdóttir, 
1990). Þannig eru varfærnir dómarar iðulega kenndir við íhaldssöm viðhorf 
til stjórnmála á meðan virkir dómarar, aftur á móti, eru sagðir framsæknir, 
eða frjálslyndir, og jafnvel rótttækir (Sowell, 1989). Þó svo þessi samsömun 
virðist augljós á yfirborðinu er hægt að efast um réttmæti hennar þegar betur 
er að gáð. Líkt og Thomas Sowell (1989) bendir á er ekki ljóst gagnvart hverjum 
dómarar eiga að vera virkir eða sýna varfærni2. Eiga dómarar að vera virkir í 
þágu stjórnarskrárinnar eða meirihlutavilja í samfélaginu? Og hvaða meiri-
hluta þá? Er átt við meirihlutavilja almennings í samfélaginu (hvernig svo 
sem slíkur vilji birtist) eða meirihlutavilja pólitískra fulltrúa hans? Og ef 
niðurstaðan er sú að dómarar eigi að vera virkir í verndun stjórnarskrár-
ákvæða, hvort sem það þjóni meirihluta eða minnihluta, við hvaða merkingu 
þeirra er þá átt við? Eiga dómarar þá að miða við anda stjórnarskrárinnar og/ 
eða markmið stjórnarskrárgjafans við ritun hennar eða þess hvernig markmið 
hennar eru túlkuð í samtímanum? Þessi togstreita gerir það að verkum að 
hugtökin nýtast illa í samanburðarrannsóknum á virkni (eða varfærni) 
dómstóla, þá einkum þegar hugtökin eru tengd beitingu úrskurðarvaldsins og 
hunsun laga. Til að mynda gæti „varfærinn“ dómari, sem vill varðveita 
                                                 
1  Hér skal tekið fram að almennir dómstólar hafa yfirleitt ekki vald til þess að “ógilda” lög 

beint en með því að hunsa lögin í úrskurðum sínum hafa lögin ekki gildi í sjálfu sér. 
2  Þetta á sérstaklega við í þeim lagakerfum þar sem úrskurðarvaldið er í höndum almennra 

dómstóla. 
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upprunalega merkingu stjórnarskrárinnar, verið virkur í hunsun laga sem 
hann teldi að gengu síendurtekið út fyrir mörk hennar. Að sama skapi getur 
„virkur“ (eða frjálslyndur) dómari birst okkur sem „varfærinn“ ef hann 
hunsar ekki lög sem þó eru talin fara út fyrir hefðbundin mörk stjórnarskrár-
ákvæða. Einnig getur sami dómarinn séð sér hag í því að vera ýmist virkur 
eða varfærinn í beitingu úrskurðarvaldsins á mismunandi tímum (bls. 28).  

Atferliskenningar 

Atferliskenningar leggja áherslu á hegðun einstaklinga og viðhorf í félagslegu 
samhengi. Þannig hafa rannsóknir á stjórnsýslunni og embættismönnum leitt 
í ljós að persónulegir og/eða félagslegir þættir komi gjarnan við sögu þegar 
ákvarðanir eru teknar (Simon, 1997). Hið svokallaða „viðhorfamódel“ 
(attitudinal model) hefur verið leiðandi í slíkum rannsóknum á dómurum en 
meginforsenda þess er sú að afstaða dómara til pólitískra málefna spái fyrir 
um niðurstöður þeirra í dómssal (Segal og Spaeth, 1993). Upphaf módelsins 
er vanalega rakið til rannsókna Glendon Schuberts á bandarískum 
hæstaréttardómurum í byrjun 7. áratugarins en niðurstöður hans sýndu, svo 
að ekki sé um villst, fram á tiltölulega sterk tengsl milli pólitískra viðhorfa 
dómarana og atkvæðagreiðslu þeirra um dómsmál (þ.e. með eða á móti 
einhverri málskröfu). Í grundvallaratriðum voru megin niðurstöður hans 
tiltölulega einfaldar: því skýrari sem afstaða dómarana var til pólitískra 
málefna, því meiri urðu líkurnar á því að þeir tækju ákvörðun í samræmi við 
þá afstöðu (Clayton og Gillman, 1999). Pólitísk viðhorf dómarana voru 
mæld, eða áætluð, út frá tveimur þáttum: 1) umfjöllun um þá í fjölmiðlum á 
þeim tíma sem þeir voru skipaðir í embætti og 2) samræmi í atkvæðagreiðslu 
þeirra yfir tíma (þ.e. svipaðar ákvarðanir dómara í sambærilegum málum yfir 
tíma var tekin sem vísbending um raunverulega afstöðu þeirra til mála-
flokksins) (Schubert, 1960).  

Þó svo viðhorfamódelið hafi haldið sér nokkuð vel yfir tíma, urðu 
nokkrar breytingar þar á. Sú veigamesta þeirra var án efa tilkoma bakgrunns-
breyta í mælingu á pólitískum viðhorfum dómarana. Í samræmi við þær 
niðurstöður rannsókna að ákveðnir bakgrunnsþættir einstaklinga hafi 
mótandi áhrif á viðhorf þeirra í stjórnmálum (þ.e. frjálslynd vs. íhaldssöm) 
var viðhorfamódelið styrkt með því að bæta þáttum líkt og kyni, aldri, búsetu 
og stéttarstöðu við breytuna. Ef samræmi var til staðar á milli bakgrunnsþátta 
og áætluðu breytunnar um pólitísk viðhorf dómara var gildi, eða réttmæti, 
breytunnar talið meira en ella (Tate og Sittiwong, 1989).  
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Stofnanakenningar  

Niðurstöður viðhorfamódelsins í dómarannsóknum hafa verið dregnar í efa 
á undanförnum árum. Sagt er að það dragi upp einfaldaða mynd af 
ákvarðanatöku dómstóla, sérstaklega þegar kemur að beitingu úrskurðar-
valdsins. Meðal annars er sagt að módelið vanmeti áhrif annarra þátta á 
ákvarðanatöku dómara, þ.á.m. stofnanalega umgjörð dómstólanna. Helsta 
gagnrýnin á viðhorfamódelið kemur frá nýrri útfærslu af hefðbundnum 
stofnanakenningum (New Institutionalism). Kenningarnar komu fram á sjónar-
sviðið á 9. áratug síðustu aldar sem mótvægi við atferliskenningar. Megin for-
senda þeirra er sú að ekki sé hægt að skýra pólitísk fyrirbæri á fullnægjandi 
hátt án þess að gera ráð fyrir áhrifum stofnana. Þetta þýðir þó ekki að 
stofnanakenningar séu ósammála því að viðhorf dómara hafi áhrif á 
ákvarðanatöku þeirra, nema síður sé. Markmið þeirra er miklu frekar það að 
benda á takmarkanir módelsins við að skýra svo flókin fyrirbæri sem dóm-
stólar óneitanlega eru á grundvelli persónulegra viðhorfa einstaklinga ein-
göngu. Líkt og Clayton og Gillman (1999) halda fram starfa dómstólar innan 
ákveðins lagalegs ramma sem setur starfsemi þeirra mörk. Í þessu samhengi 
þarf ekki að líta lengra en til enskra dómstóla. Vegna þingræðisreglunnar þar 
í landi hafa enskir dómstólar ekki heimild til þess að skera úr um samræmi 
almennra laga og stjórnarskrár (sem ekki er til í rituðu formi) (Koopmans, 
2005). Þar af leiðandi er óhugsandi að breska dómsvaldið geti orðið „virkara“ 
en áður, burtséð frá viðhorfum breskra dómara til hlutverks dómsvaldsins. 

Þessu til stuðnings bendir Björg Thorarensen (2001) á hlutverk réttar-
heimilda, en ýmsar lagabreytingar í íslenskum rétti undanfarinn áratug eða 
svo hafa orðið til þess dómstólar telji sig hafa meira svigrúm í dag til þess að 
úrskurða hvort lög séu í samræmi við stjórnarskrá eða ekki. Niðurstöður 
rannsókna Ishiyama-Smithey og Ishiyama (2002) sýna jafnframt fram á 
marktæk tengsl á milli ákveðinna þátta í grundvallarskipulagi stjórnkerfisins 
og virkni dómstóla. Þættir eins og það hvort ríki sé sambandsríki eða ekki, 
hvort rituð stjórnarskrá sé til staðar og hversu sjálfstæðir dómstólar eru 
gagnvart öðrum handhöfum ríkisvaldsins, vega þar þungt. Önnur gagnrýni 
sem beinist að viðhorfamódelinu er sú að það á erfitt með að skýra skyndi-
lega breytingar í dómaframkvæmd. En mörg dæmi eru til um að dómstólar 
kúvendi afstöðu sinni til einstakra málaflokka án þess að veruleg endurnýjun 
í dómaraliðinu hafi orðið til. Þó það sé hugsanlegt að viðhorf dómara geti 
breyst á skömmum tíma er það þó hæpin tilgáta án þess að eitthvað annað 
komi þar til (Maltzman, Spriggs II og Wahlbeck, 1999).  
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Pólitískar kenningar - lýðræðissjónarmiðið 

Hugtakið um lýðræði er nátengt hugtakinu um úrskurðarvaldið. Af þeim 
sökum vegur lýðræði þungt í umræðum um úrskurðarvaldið. Það sem er 
athyglisvert við umræðuna um virka dómstóla er að rökin með valdinu eru af 
sama meiði runnin og rökin gegn því. Líkt og minnst var á í inngangi eru 
algeng rök gegn úrskurðarvaldinu þau að valdið sé ólýðræðislegt Sagt er að 
það samræmist ekki lýðræðishefðinni að ókjörnir dómarar hunsi eða ómerki 
lög sem sett eru af réttkjörnum fulltrúum þjóðarinnar. Þjóðin kýs fulltrúa 
sína í frjálsum kosningum og getur þ.a.l. kosið þá í burtu að einhverjum árum 
liðnum ef hún er ósátt við frammistöðu þeirra (sjá m.a. Hreinn Loftsson, 
1987 og Glendon, 1992). 

Hið sama gildir ekki um dómara. Úrskurðarvaldið skortir því þessa 
löghelgun sem löggjafarvaldið hefur, a.m.k. á Íslandi, og verður þ.a.l að 
réttlæta það á annan hátt. Mannréttindi eru gjarnan nefnd í þessu tilviki, þá 
sérstaklega réttindi minnihlutahópa, en hefðbundin meirihlutasjónarmið lýð-
ræðisins verða stundum til þess að brotið er á réttindum minnihlutahópa. 
Afleiðingar ákvarðana í lýðræðisskipulagi geta þannig verið óréttlátar á 
köflum. Því er meginhlutverk dómstóla í nútímaréttarríki ekki einungis að 
gæta þess að ekki sé brotið á grundvallarréttindum borgaranna heldur einnig 
að gera þeim kleift að njóta þeirra. Þ.e.a.s. gerð er sú krafa á hendur ríkisvaldinu 
í dag að það stígi fram og búi þegnum sínum sómasamleg lífsskilyrði 
(Gunnar G. Schram, 1999).  

En þarna stendur hnífurinn í kúnni. Undanfarin ár og áratugi hefur 
ríkisvaldið sætt mikilli gagnrýni fyrir að sinna ekki þessu umbótahlutverki 
sínu (þ.e. að vernda mannréttindi og tryggja góð lífsskilyrði). Sagt er að af-
leiðing þessa sé sú að tómarúm hafi myndast í pólitískri stefnumótun sem 
einhver hafi þurft að fylla. Þessu til stuðnings benda fræðimenn á minnkandi 
traust almennings til hefðbundinna stofnana ríkisvaldsins. Almennar við-
horfakannanir, a.m.k. á Vesturlöndum, hafa sýnt fram á að þetta traust 
almennings hefur minnkað jafnt og þétt undanfarna áratugi. Samhliða þessu 
hefur dregið úr kosningaþátttöku almennings, en það þykir m.a. benda til 
þess að almenningur hafi minni trú á hlutverki löggjafar- og framkvæmdar-
valds en áður (Dahl, 2001 og Ely, 1980). 

Af þessum sökum er því haldið fram að dómstólar hafi orðið að stíga 
fram og mæta kröfum almennings, en meira er sótt að þeim nú en áður 
(Sigurður Líndal, 1995). Veikleiki þessarar tilgátu er þó fólginn í því að traust 
almennings til dómstóla virðist einnig minnkað yfir tíma, samhliða trausti til 
annarra stofnana (Hall og Brace, 1999). Það eru því ekki verulegar líkur á því 
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að traust almennings eitt og sér (eða skortur á því) nægi sem skýring á 
aukinni virkni dómstóla. Þó er hugsanlegt að um eitthvað samspil sé að ræða 
á milli trausts og annarra pólitískra breyta (Ishiyama-Smithey og Ishiyama, 
2002). 

Aðferðir 

Í þessari rannsókn verður lagt mat á skýringargildi hverrar ofangreindrar 
kenningu fyrir sig en jafnframt skoðuð áhrif þess að sameina þær. Í því skyni 
er unnið með bæði megindlegar og eigindlegar aðferðir þó megináherslan sé 
lögð á þær fyrrnefndu. Gagnaöfluninni er skipt í nokkur aðskilin ferli. Hér 
fyrir neðan er fjallað um hvern og einn flokk sérstaklega.  

 
I. Aukin virkni dómstóla 

 
Í fyrsta lagi verður lagt mat á það hvort virkni dómstóla sé raunverulega að 
aukast. Í því skyni verður safnað upplýsingum um fjölda dómsúrskurða frá 
hverju ríki fyrir sig þar sem dómstólar hunsa almenn lög sem hlutfall af 
kærum og áfrýjunum um samræmi laga og stjórnarskrár. Miðað er við 
tímabilið frá lokum fyrri heimsstyrjöldar (ca. 1945) en almennt er talið að þá 
hafi slíkum úrskurðum farið að fjölga (Vallinder, 1995). Þessar upplýsingar 
eru misaðgengilegar eftir löndum en almennt er hægt að nálgast þær á 
heimasíðum dómstólana, dómsmálaráðuneyta og dómstólaráða (eða ígildi 
þeirra). Á Íslandi fást þessar upplýsingar á heimasíðu Hæstaréttar 
(haestirettur.is) og á vefsíðu Réttarríkisins (rettarikid.is). Einnig eru dómarnir 
til í prentaðri útgáfu á Þjóðarbókhlöðunni.  

II. Lagalegar breytur ritaðar í stjórnarskrá og almennum 
lögum 

Í öðru lagi er um að ræða upplýsingar um lagalega og stofnanalega umgjörð  
æðstu dómstóla í hverju ríki fyrir sig. Þessar upplýsingar er að finna í 
stjórnskipunarlögum (stjórnarskrám) og almennum lögum annars vegar og í 
óskráðum venjum og hefðum hinsvegar. Auðvelt er að nálgast fyrrnefndu 
upplýsingarnar á netinu. Þar er að finna stjórnarskrár flestra ríkja í heiminum 
sem og heimasíður dómsmálaráðuneyta og dómstólaráða (eða ígildi þeirra). 
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Þar sem um megindlega aðferð er að ræða eru þessar upplýsingar kóðaðar 
tölulega. Þessi hluti gagnasöfnunarinnar er þegar hafinn. Búið er að kóða 
ákveðnar grunnbreytur fyrir ríkin (þ.e. lagahefð þeirra (Rómarréttur eða 
almannaréttur), hvort ríkin séu sambandssríki eða ekki og hvort æðstu 
dómstólar hafi með höndum úrskurðarvald á samræmi laga og stjórnarskrár). 
Til viðbótar eru breytur sem varða starfsemi dómstólanna og sjálfstæði þeirra 
gagnvart öðrum aðilum ríkisvaldsins. Þar er um að ræða breytur líkt og 
skipun dómara, ráðningarsamninga (lengd ráðninga og launakjör) og hvort 
rekstur dómstólanna sé í höndum þeirra sjálfra eða stofnana sem eru 
sambærilegar á við dómstólaráð hérlendis.  

III. Sérfræðingakönnun (expert survey) 

Gögnin í hluta II eru hinsvegar þeim takmörkunum háð að þau veita litlar 
sem engar upplýsingar um þær óskráðu venjur og hefðir sem oft einkenna 
stjórnskipun ríkja og starfsemi stofnana (Clayton og Gillman, 1999). 
Rannsóknir hafa sýnt að svokallaðar sérfræðingakannanir (expert surveys) eru 
gagnlegar í tilvikum sem þessum þar sem upplýsingar eru tiltölulega 
óaðgengilegar. Þar sem um sértækar upplýsingar er að ræða er afar mikilvægt 
að úrtakið sé rétt skilgreint, þ.e. að það nái til helstu sérfræðinga í 
málaflokknum. Þó verður að gæta að því að þátttakendurnir séu tiltölulega 
aðgengilegir (Benoit and Laver, 2007). Að öðrum ólöstuðum eru prófessorar 
í stjórnskipunarrétti helstu sérfræðingarnir á þessu sviði. Þeir stunda 
fræðilegar rannsóknir á stöðu dómsvaldsins í stjórnskipuninni, þá sérstaklega 
úrskurðarvaldinu, og rita kennslubækur og handbækur um málefnið. Á 
Íslandi er t.d. helstu heimildirnar um stjórnskipunarvenjur að finna í kennslu-
bókum og sambærilegum ritum, s.s. í Stjórnskipun Íslands eftir Ólaf Jóhannes-
son (1960) og í Stjórnskipunarrétti Gunnars G. Schram (1999). Einnig er 
tiltölulega auðvelt að finna slíka þátttakendur erlendis en heimasíður flestra 
háskóla veita upplýsingar um starfandi prófessora, símanúmer og veffang. Í 
dag eru sérfræðingakannanir á vefnum tiltölulega algengar, sérstaklega meðal 
fræðimanna í háskólum (Groves, 1989). Í þessum hluta doktorsverkefnisins 
verður því stuðst við vefkönnun með þar til gerðu forriti Reiknað er með 
300 þátttakendum úr lagadeildum virtra háskóla eða um það bil 11 
einstaklinga að meðtaltali í hverju landi fyrir sig. 

Spurningalistinn mun innihalda mestmegnis lokaðar spurningar um 
hlutverk dómsvaldsins og orsakir úrskurðarvaldsins en þátttakendur verða 
m.a. spurðir um eftirfarandi þætti:  
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• eðli og umfang úrskurðarvaldsins (í hverju landi fyrir sig) 
• hvort þeir séu sammála eða ósammála því að beiting úrskurðar-

valdsins sé algengari í dag en áður og hvaða orsakir þeir telji að liggi 
þar að baki 

• hvort þeir séu sammála eða ósammála því að dómarar séu viljugri í 
dag en áður til þess að beita úrskurðarvaldinu 

• hvort þeir séu sammála eða ósammála því að dómarar séu viljugri í 
dag en áður til þess að úrskurða lög í ósamræmi við stjórnarskrá 

• hvort þeir telji að dómstólar hafi lýðræðislegu hlutverki að gegna í 
nútíma stjórnmálum (þ.e. hvort dómstólar hafi þurft að stíga fram 
og fylla lýðræðislegt tómarúm í stjórnmálum vegna þess löggjöf illa 
unnin og/eða að stjórnvöld hunsi umdeild málefni í samfélaginu 
sem þarfnast úrslausnar) 

 
Á grundvelli þessara upplýsinga er mögulegt að draga upp nokkuð skýra 

mynd af helstu einkennum úrskurðarvaldsins í hverju landi fyrir sig og 
jafnframt að álykta um sambærileika þess milli landa.  

Gagnsemi þessara upplýsinga er einnig fólgið í því að þær er hægt að nota 
í öllum hlutum rannsóknarinnar. Þær eru t.d. gott mótframlag við íslensku 
sérfræðingaviðtölin (sjá hluta IV) og geta varpað ljósi á aukna virkni 
dómstóla á Íslandi í samhengi við þróunina erlendis. Til viðbótar geta gögnin 
dýpkað skilning okkar á niðurstöðum viðhorfakannananna meðal almennings 
(sjá nánar í hluta V) en þar er reynt að mæla styrkleika nútíma lýðræðis.  

IV. Tilviksathugun. Ísland: viðtöl við dómara og 
hæstaréttarlögmenn á Íslandi 

Í þessari rannsókn er Ísland notað sem sérstakt tilvik (case). Tilviksrannsóknir 
í stjórnmálum eru sérstaklega gagnlegar þegar kenningar eru brotakenndar 
og/eða hugtök óljós (George og Bennett, 2005). Þar sem megindlegar 
rannsóknir byggja alfarið á afmörkuðum, mælanlegum hugtökum er þessi 
vandi sérstaklega aðkallandi á þeim vettvangi í dómstólarannsóknum. Í 
þessum hluta verða tekin viðtöl við fyrrverandi og núverandi hæstaréttar-
dómara og hæstaréttarlögmenn um viðhorf þeirra til úrskurðarvaldsins. 
Hæstaréttardómarar á Íslandi eru fámennur hópur og þar af leiðandi er 
markmiðið að taka viðtöl við alla núverandi og fyrrverandi hæstaréttar-
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dómara (þ.e. þá sem eru enn á lífi). Vonast er til að þessar upplýsingar muni 
varpa ljósi á viðhorf dómara til hlutverks dómsvaldsins og jafnframt hjálpa til 
við mótun heildstæðrar kenningar um fyrirbærið. 

V. Gögn úr Lífsgildakönnun Félagsvísindastofnunar 

Í þessum hluta verður reynt að leggja mat á það hvort pólitískar kenningar 
geti skýrt virkni dómstóla. Hér verður annars vegar miðað við upplýsingar úr 
Lífsgildakönnun Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands frá 1984 um traust 
til stofnana ríkisvaldsins. Þó markmiðið hér sé enn nokkuð óáþreifanlegt 
verður reynt að meta á grundvelli þessara upplýsinga hvort einhver tengsl séu 
á milli aukinnar virkni dómstóla og minnkandi trausti til ríkisvaldsins. Í því 
ljósi að traust til dómstóla virðist einnig hafa minnkað undanfarin ár verður 
lögð áhersla á að meta hlutfallslegt traust, þ.e. hvort munur á trausti til 
löggjafarvaldsins og dómsvaldsins í hverju ríki fyrir sig geti á einhvern hátt 
skýrt aukna virkni dómstóla.  

Í þessari grein hefur verið velt upp ýmsum aðferðum og kenningum við 
að rannsaka aukna virkni dómsstóla og fyrirhuguð rannsókn á sviðinu kynnt. 
Líkt og komið hefur fram skortir heildstæða kenningu um efnið og öflug 
hugtök til þess að bera fyrirbærið saman milli landa. Kenningarnar eru 
brotakenndar og hugtökin sömuleiðis. Þó er hugsanlegt að kenningarnar hafa 
meira skýringargildi saman en í sitthvoru lagi.  
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Á mótum tveggja heima 
Samstarf heimila og leikskóla 

Bryndís Garðarsdóttir 
Jóhanna Einarsdóttir 

 
Í kaflanum verða kynntar nokkrar niðurstöður rannsóknar sem beinist að 
samstarfi og tengslum leikskólakennara og foreldra1. Í rannsókninni var leitað 
upplýsinga um hvernig íslenskir leikskólakennarar haga samstarfi við foreldra 
og hvað þeir telja að standi í vegi fyrir árangursríku samstarfi. 

Lars Dencik telur að börn í dag alist upp í tveimur heimum, heimili og 
skóla, og talar í því sambandi um „tvöfalda félagsmótun“ (dubbelsocialisering). 
Hann hefur bent á að börn, sem alast upp nú um stundir, séu óháðari 
foreldrum sínum en börn fyrri kynslóða. Þau séu minnstan hluta dagsins í 
samvistum við foreldra sína og upplifi ýmislegt sem foreldrarnir hafa enga 
reynslu af. Dencik hefur kynnt hugtakið félagssvæði (sociotop), þar sem 
heimilið er eitt félagssvæði og skólinn annað. Hann leggur áherslu á mikil-
vægi þess að samskipti eigi sér stað milli þessara svæða því það sem gerist á 
öðru svæðinu hefur áhrif á það sem gerist á hinu. Til þess að skilja börn og 
líf þeirra sé nauðsynlegt að skoða þessa tvo heima og tengsl þeirra (Dencik, 
2006; Dencik, Bäckström og Larsson, 1988). 

Erlendar rannsóknir benda til þess að að virk þátttaka foreldra í skóla-
starfi og samvinna heimila og skóla hafi jákvæð áhrif á þroska barna og 
velgengni þeirra í skólanum. Með samstarfi við foreldra fá kennarar betri 
skilning á lífi og aðstæðum einstakra barna og foreldrar öðlast meira öryggi í 
uppeldishlutverkinu og þekkingu á þroska og námi barna (Baum og 
McMurray-Schwarz, 2004; Eldridge, 2001; Epstein, 2001; Rennie, 1996; 
Whalley, 2006). Börnum foreldra, sem vinna með skólanum, gengur almennt 
betur í námi, eiga síður við hegðunarvandamál að stríða, mæta betur í 
skólann og sækja frekar í langskólanám (Casanova, 1996; Epstein, 1996, 
                                                 
1  Rannsóknin er liður í fjölþjóðlegu samstarfsverkefni háskólakennara frá Eistlandi, 

Finnlandi, Íslandi, Litháen, Noregi og Portúgal.  
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2001; Feuerstein, 2000; Funkhouser, Gonzales og Moles, 1998; Henderson 
og Berla, 1994; Henderson og Mapp, 2002). Þátttaka foreldra í skólastarfi 
eykur væntingar kennara til barnanna sem aftur hvetur þau til dáða (Rennie, 
1996). Foreldrar sem taka þátt í skólastarfi barna sinna öðlast betri skilning á 
því til hvers ætlast er af börnunum og hvernig þeir geti unnið með kennur-
unum við að styðja við nám barnanna. Börn foreldra, sem taka virkan þátt í 
samstarfi við skólann, fá jafnframt þau skilaboð að skólinn og menntun sé 
mikilvæg og dýrmæt (Connors og Epstein, 1995; Epstein og Dauber, 1993). 

Þátttaka foreldra í leikskólastarfi 

Aðalsmerki góðs leikskólastarfs er gott samstarf við foreldra. Nýleg skýrsla 
OECD (2006) bendir á að samfella í reynslu barna á heimilum og í skólum 
aukist verulega ef foreldrar og kennarar skiptast reglulega á upplýsingum og 
tileinka sér svipaðar aðferðir við félagsmótun, daglega rútínu og nám barna. 
Einnig er bent á að þótt foreldrar vilji hag barna sinna sem bestan og vilji 
styðja við þroska þeirra og nám hafi sumir þeirra ekki möguleika á því, aðrir 
vanmeti mikilvægi samstarfs við skólann og enn aðrir viti ekki hvernig þeir 
eigi að fara að. Í skýrslunni er lögð áhersla á að kennarar geri sér grein fyrir 
ólíkri valdastöðu kennara og sumra foreldra og sömuleiðis hugsanlegum 
viðhorfamun sem tengist ólíkum félagslegum bakgrunni forelda og kennara.  

Samkvæmt lögum og Aðalnámskrá ber leikskólum að stuðla að samstarfi 
við heimili barnanna (Lög um leikskóla, nr. 78/1994; Menntamálaráðuneytið, 
1999). Markmið með foreldrasamstarfi skv. Aðalnámskránni skal vera að 
veita foreldrum upplýsingar um starfsemi leikskólans og um þroska barnsins 
og stöðu þess í leikskólanum, afla upplýsinga um aðstæður og uppeldisvið-
horf foreldra og stuðla að þátttöku foreldra í starfi leikskólans. Jafnframt skal 
leikskólinn rækta samvinnu og samskipti leikskólans og heimilanna og skapa 
umræðuvettvang fyrir skoðanaskipti um uppeldi barna (Menntamálaráðu-
neytið, 1999).  

Penn Green leikskólinn í Corby á Englandi hefur vakið athygli fyrir 
vandað leikskólastarf sem byggir á öflugu samstarfi við foreldra. Kjarni 
samstarfsins er samræða milli starfsfólks og foreldra um nám barnanna og 
starfið í leikskólanum og áhersla á foreldra sem virka og ábyrga þátttakendur. 
Reynslan í Penn Green sýnir mikilvægi þess að ná til foreldra strax þegar 
barnið hefur leikskólagönguna (Whalley, 2006).  

Rannsóknir hafa sýnt að fylgni er á milli tíðni samskipta foreldra og 
leikskólakennara annars vegar og gæða í leikskólastarfi hins vegar (Chazvini 
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og Readdick, 1994; Olmsted og Montie, 2001). Ghazvini og Readdick 
flokkuðu samskipti milli foreldra og leikskólakennara í þrennt: Samskipti í 
eina átt, svo sem upplýsingabæklingar eða blöð sem hanga uppi fyrir 
foreldrana; samskipti í tvær áttir; svo sem símasamband við foreldra; sam-
skipti í þrjár áttir; svo sem samskipti foreldra, kennara og sérkennara. Þegar 
foreldrar barna í leikskólum í Reykjavík voru spurðir, hvar þeir fengju helst 
upplýsingar um daglegt starf í leikskólanum, svöruðu flestir að þeir fengju 
það á upplýsingatöflu leikskólans eða í daglegum samskiptum við starfsfólk 
(Reykjavíkurborg – leikskólasvið, 2007).  

Erlendar rannsóknir benda til að samskipti foreldra og starfsfólks leik-
skóla séu tíðust þegar foreldrar koma með börnin eða sækja þau. Endsley og 
Minish (1991) skoðuðu samskipti foreldra og starfsfólks leikskóla í upphafi 
og lok dags. Niðurstöður þeirra sýna að starfsfólkið var tilbúnara til að ræða 
við foreldra í upphafi dags en foreldrarnir höfðu hins vegar frekar áhuga og 
tækifæri til samskipta í lok dags þegar þeir sóttu börnin. Foreldrar yngri 
barnanna áttu tíðari samskipti við starfsfólkið en foreldrar eldri barnanna. 

Bent hefur verið á að kennarar eigi auðveldara með samskipti við suma 
foreldra en aðra. Í rannsókn Inge Andersson (2004) á foreldrasamstarfi í 
sænskum skólum kom fram að kennurum fannst erfiðast að ná til foreldra 
sem höfðu önnur viðhorf en þeir sjálfir, höfðu aðra sýn á skóla og uppeldi, 
voru neikvæðir eða hræddir við skólann, áttu í persónulegum eða félags-
legum erfiðleikum eða áttu börn sem áttu erfitt uppdráttar í skólanum. Rann-
sóknir í Bandaríkjunum sýna svipaðar niðurstöður; einstæðir foreldar hafa 
t.d. minni samskipti við skóla barnanna en foreldrar í hjónabandi (Epstein, 
1995; Fantuzzo, Perry og Childs, 2006). Viðhorfskönnun meðal foreldra 
barna í leikskólum Reykjavíkurborgar bendir til þess að þarfir foreldra séu 
ólíkar hvað varðar þann tíma sem þeim hentar að vera í samstarfi við 
leikskólann. Tæp 44% þátttakenda svöruðu að þeim hentaði best að mæta á 
almenna foreldrafundi í leikskólanum fyrri hluta dags, rúm 33% sögðust 
kjósa kvöldfundi og tæplega 26% nefndu seinni hluta dags sem hentugan 
fundartíma (Reykjavíkurborg – leikskólasvið, 2007). Knopf og Swick (2007) 
hafa bent á mikilvægi þess að kennarar myndi ekki aðeins tengsl við suma 
foreldra heldur finni leiðir og tíma sem henta öllum foreldrum. Þeir leggja 
áherslu á að í upphafi láti kennarar í ljós áhuga á að foreldrar taki þátt í 
skólastarfinu, kynnist þörfum einstakra foreldra og geri þeim grein fyrir 
hvernig skólinn hyggst mæta þeim. Þá sé mikilvægt að deila með foreldrum 
því sem barnið er að fást við í daglegu starfi. 

Þrátt fyrir að viðurkennt sé í íslenskum lögum og Aðalnámskrá að 
foreldrasamstarf sé mikilvægt og erlendar rannsóknir bendi til hins sama er 
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lítið vitað hvernig samstarfi við foreldra er háttað í íslenskum leikskólum. 
Þessi rannsókn er viðleitni til að bæta þar um. Erlendar rannsóknir sýna að 
nær allir foreldrar vilja að börnum þeirra vegni vel í skóla og vilja fá að 
fylgjast með námi þeirra. Sömuleiðis vilja nær allir kennarar hafa gott sam-
starf við heimili nemenda sinna en margir þeirra hafa hins vegar ekki kunn-
áttu til að byggja upp jákvætt og árangursríkt samstarf (Epstein, Sanders, 
Simon, Salinas, Janson og Van Voorhis, 2002).  

Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru lagðar til grundvallar: 
 
1. Hvaða aðferðir nota leikskólakennarar til að stuðla að samstarfi og 

tengslum við fjölskyldur barnanna? 
2. Hvað telja leikskólakennarar vera helstu hindranirnar í samstarfi við 

foreldra? 

Aðferð 

Spurningakönnun var lögð fyrir alla starfandi leikskólakennara á landinu. 
Spurningalisti var hannaður og forprófaður í samvinnu við erlendu sam-
starfsaðilana. Flestar spurningarnar voru opnar en í nokkrum spurningum 
voru þátttakendur beðnir að merkja við á skalanum 1–5, frá mjög sammála til 
mjög ósammála. Spurningalistinn var sendur til allra leikskóla í landinu og 
voru leikskólastjórar beðnir um að koma listunum áfram til leikskólakennara 
viðkomandi leikskóla. Leikskólastjórarnir sáu einnig um að senda spurninga-
listana til baka í frímerktum umslögum. Hringt var í þá leikskóla sem ekki 
sendu listana til baka á tilsettum tíma. Alls voru sendir út 900 listar til 248 
leikskóla. Fjöldi lista, sem sendur var út, er þó misvísandi því ekki var vitað 
nákvæmlega fyrirfram hversu margir leikskólakennarar störfuðu í hverjum 
leikskóla. Svör bárust frá 590 leikskólakennurum í 178 leikskólum eða frá 
rúmlega 70% leikskóla á landinu.  

Niðurstöður 

Leikskólakennararnir voru spurðir um aðferðir og áherslur í samstarfi við 
foreldra og hvaða erfiðleika og hindranir þeir sæju í samstarfi þessara aðila. 
Niðurstöður voru bornar saman eftir því hvaða aldurshópi leikskóla-
kennararnir störfuðu með.  
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Leiðir í samstarfi við foreldra 
Þátttakendur voru beðnir um að lýsa þeim aðferðum sem þeir notuðu til að 
fá foreldra til samstarfs. Svörin voru flokkuð á eftirfarandi hátt: 1) Daglegt 
spjall, 2) foreldraviðtöl, 3) almennar upplýsingar og kynning á starfi, 4) 
foreldrafundir, 5) segi frá þeirra barni, 6) er jákvæð og virði skoðanir, 7) 
kynningarfundur í upphafi, 8) áhersla á mikilvægi foreldrasamstarfs. Á mynd 
1 kemur fram að algengustu aðferðirnar sem leikskólakennararnir nota í 
samstarfi við foreldra, eru daglegt spjall (49,3%) og foreldraviðtöl (31,1%). 
Þegar svörin voru greind eftir því, hvaða aldurshópi leikskólakennararnir 
störfuðu með, má sjá að þeir sem starfa með eldri börnunum (3ja– 6 ára) 
nefna oftar foreldraviðtöl og almennar upplýsingar ásamt kynningu á starfi 
leikskólans. Þeir sem starfa með yngri börnunum (1–3ja ára) nefna aftur á 
móti oftar að þeir ræði við foreldra um barnið þeirra og leitist við að vera 
jákvæðir og að virða skoðanir foreldranna.  
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Mynd 1. Leiðir í samstarfi við foreldra (Margir þátttakendur nefndu fleiri en eitt 
atriði. Hlutfallstölur reiknaðar út frá fjölda svara) 

Þátttaka foreldra í leikskólastarfi  
Þátttakendur voru beðnir um að lýsa því á hvern hátt foreldrar væru sýnilegir 
í leikskólanum. Svörin voru flokkuð á eftirfarandi hátt: 1) Mæta á uppákomur 
í leikskólanum, 2) virkt foreldrafélag/foreldraráð, 3) láta skoðanir á starfi í 
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ljós, 4) mæta á fundi og kynningar, 5) taka beinan þátt í starfi á deild, 6) koma 
með í ferðir. Á mynd 2 má sjá að algengasta svarið var að foreldrar mæti á 
uppákomur í leikskólanum en um 64% leikskólakennaranna nefndu það. 
Rúmlega þriðjungur þátttakenda nefndi að það væri virkt foreldrafélag 
starfandi í leikskólanum.  
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Mynd 2. Þátttaka foreldra í leikskólastarfi (Margir þátttakendur nefndu fleiri 
en eitt atriði. Hlutfallstölur reiknaðar út frá fjölda svara) 

Algengustu málefnin sem rædd eru við foreldra  
Leikskólakennararnir voru spurðir um hver væru algengustu málefnin sem 
þeir ræddu við foreldra og voru svör þeirra flokkuð á eftirfarandi hátt: 1) 
Líðan barns, 2) almennt um dagskrá og starfið í leikskólanum, 3) nám og 
þroski barns, 4) aðbúnaður barns, 5) hegðun barns, 6) skemmtileg atvik, 7) 
dvalartími og gjöld, 8) uppeldi barna. Mynd 3 sýnir að flestir leikskóla-
kennararnir nefndu að þeir ræddu málefni er varða líðan barns eða um 49%. 
Næst kom umræða um daglegt starf, nám og þroska barnsins en ríflega 40% 
svarenda nefndi það sem algengustu málefnin. Uppeldi barna og umræða um 
dvalartíma og gjöld var sjaldnast nefnt sem umræðuefni.  
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Mynd 3. Algengustu málefni sem rædd eru við foreldra (Margir þátttakendur 
nefndu fleiri en eitt atriði. Hlutfallstölur reiknaðar út frá fjölda svara) 

Umræða um umönnun og nám 
Þegar leikskólakennarar voru spurðir hvort þeir ræddu oftar við foreldra um 
þætti er tengdust umönnun en þætti sem tengdust námi barnanna, sögðu 
flestir (58,1%) að þær ræddu þessa þætti jafn oft. Um það bil 27% 
þátttakenda sögðu að þeir legðu meiri áherslu á umönnun í samræðum við 
foreldra en um 14% sögðu að þeir legðu meiri áherslu á nám. Leikskóla-
kennarar sem störfuðu með yngri börnunum sögðust oftar en þeir sem starfa 
með þeim eldri ræða um umönnun við foreldra eða 42,7% , en einungis 
22,9% þeirra síðarnefndu. Af þeim sögðust hins vegar 16,5% ræða nám 
barnanna við foreldrana eða mun oftar en kennarar yngri barnanna en 
einungis 8,2% þeirra nefndu þennan þátt.  

Erfiðleikar og hindranir í samstarfi við foreldra  
Þátttakendur voru spurðir hvað þeim fyndist erfiðast í samstarfi við foreldra 
og voru svörin flokkuð á eftirfarandi hátt: 1) Lokaðir, áhugalausir foreldrar, 
2) að ræða erfið mál, 3) að ræða þroskafrávik barna, 4) afneitun á vandamáli 
barns, 5) foreldrar ósáttir við starfið, 6) vanræksla eða barnaverndarmál. Eins 
og sjá má á mynd 4 nefna 37,4% leikskólakennaranna að þeim finnist erfitt 
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að ná til lokaðra og áhugalausa foreldra. Leikskólakennarar sem störfuðu 
með eldri börnunum nefndu oftar erfiðleika við að ná til lokaðra, áhugalausra 
foreldra og að ræða þroskafrávik barna. Leikskólakennarar sem störfuðu með 
yngri börnunum nefndu oftar erfiðleika við að ræða erfið mál og ef foreldrar 
væru ósáttir við starfið í leikskólanum.   
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Mynd 4. Erfiðleikar í samstarfi við foreldra (Margir þátttakendur nefndu fleiri 
en eitt atriði. Hlutfallstölur reiknaðar út frá fjölda svara) 

Þegar spurt var um hindranir í samstarfi heimilis og leikskóla og hvað 
hamlaði þátttöku foreldra í starfi leikskólans nefndu þátttakendur oftast 
tímaleysi foreldra (59,3%) ásamt takmörkuðum áhuga þeirra á leikskóla-
starfinu (50,9%) eins og sjá má á mynd 5. Tungumálaerfiðleikar og félagsleg 
vandamál voru sjaldnast nefnd sem hindrun. Þegar niðurstöður eru flokkaðar 
eftir því hvaða aldurshópi leikskólakennararnir starfa með koma fram ólík 
svör. Þeir sem störfuðu með eldri börnunum nefndu oftar tímaleysi foreldra 
en þeir sem störfuðu með yngri börnunum nefndu oftast áhugaleysi foreldra 
sem helstu hindrunina.  
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Mynd 5. Hindranir í samstarfi og þátttöku foreldra (Margir þátttakendur 
nefndu fleiri en eitt atriði. Hlutfallstölur reiknaðar út frá fjölda svara) 

Umræða 

Í rannsókninni var skoðað hvernig leikskólakennarar haga samstarfi við 
foreldra og hvað þeir telja að standi í vegi fyrir árangursríku samstarfi. 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að leikskólakennarar hafa oftast samskipti 
við foreldra á óformlegan hátt með daglegu spjalli. Þetta er í samræmi við 
niðurstöður erlendra rannsókna sem sýna að samskipti starfsfólks leikskóla 
og foreldra eru tíðust þegar foreldrar koma með börnin í leikskólann eða 
sækja þau. Í rannsókn Endsley og Minish (1991) kom fram að starfsfólk 
leikskóla var fúsara að ræða við foreldra í byrjun dags en foreldrar höfðu 
frekar tækifæri til samskipta í lok dagsins þegar þeir sóttu börnin. Ekki er 
vitað hvernig þessu er farið hér á landi en samkvæmt upplýsingum frá stærstu 
sveitarfélögum landsins, Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfirði og Akureyri, er 
algengt að leikskólakennarar séu ekki í fullu starfi (Munnlegar heimildir: 
Hrafnhildur Sigurðardóttir, leikskólafulltrúi Akureyrarbæjar, 20. ágúst 2007; 
Ingunn Gísladóttir, starfsmannastjóri leikskólasviðs Reykjavíkur, 30. ágúst 
2007; Sesselja Hauksdóttir, leikskólafulltrúi Kópavogs, 6. sept. 2007; 
Sigurborg Kristjánsdóttir, þróunarfulltrúi Hafnarfjarðar, 21. ágúst 2007). Það 
má því leiða líkur að því að margir leikskólakennarar séu ekki við störf fyrst á 
morgnana eða í lok dags þegar börnin eru sótt og þar af leiðandi gefast færri 
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tækifæri til daglegra samskipta við foreldra. Þá eru einnig meiri líkur á að 
foreldrar hitti ekki þann starfsmann sem hefur fylgt barninu yfir daginn. 

Algengustu samskipti foreldra og leikskólakennara beindust að líðan 
barnsins í leikskólanum en næstalgengast var að rætt var um daglegt starf í 
leikskólanum og nám og þroska barnsins. Sjaldgæft var að leikskólakennarar 
ræddu við foreldra um skemmtileg atvik sem komið höfðu upp. Þó hefur 
verið bent á það sem mikilvæga leið til að ná til foreldra að deila með þeim 
stórum og smáum atvikum sem upp koma í daglegu starfi (Knopf og Swick, 
2007). 

Leikskólakennarar sem störfuðu með elstu börnunum töluðu oftar um 
nám og daglegt skipulag, en þeir sem unnu með yngstu börnunum höfðu 
oftar samskipti við foreldra um þeirra eigið barn og ræddu oftar umönnun. 
Reynsla tilraunaleikskólans í Penn Green er sú að foreldrar eru áhugasamastir 
um nám og þroska barna sinna þegar þau eru að hefja leikskólagönguna 
(Whalley, 2006). Þess vegna er mikilvægt að leggja í upphafi grunn að og 
festa í sessi samstarf við heimilin þannig að foreldrar finni frá upphafi að 
þeirra framlag skiptir máli og er mikilvægt.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þátttaka foreldra í daglegu starfi 
leikskólans var sjaldgæf. Langalgengast var að foreldrar tækju þátt í leikskóla-
starfinu með því að mæta á uppákomur í leikskólanum, svo sem opið hús 
eða aðra skipulagða atburði á vegum leikskólans. Það sem leikskóla-
kennurunum fannst erfiðast í samskiptum við foreldra var ef þeir voru 
lokaðir eða áhugalausir; einnig fannst mörgum erfitt að ræða við foreldra um 
erfið mál, svo sem þroskafrávik og óánægju foreldra með starfið. Helstu 
hindranir, sem leikskólakennararnir sáu gegn samstarfi og þátttöku foreldra í 
leikskólastarfinu, voru tímaleysi og áhugaleysi foreldra. Bent hefur verið á að 
kennarar hafi tilhneigingu til að túlka það sem áhugaleysi hjá foreldrum ef 
þeir sinna ekki samstarfi við skólann. Þar getur þó fleira legið að baki, svo 
sem óöryggi foreldra, óhentugur tími til samstarfs eða að þær leiðir, sem 
farnar eru, höfða ekki til allra (Knopf og Swick, 2007; Andersson, 2004). 
Niðurstöður rannsókna í Penn Green benda til þess að mikilvægt sé að fá 
fram annars vegar viðhorf og væntingar foreldra til leikskólagöngu barnsins 
og hins vegar að leikskólinn kynni fyrir foreldrum hugmyndafræði og 
markmið leikskólastarfsins. Þannig aukist líkur á virkni og áhuga foreldra og 
að samstarf þessara aðila verði á jafnréttisgrundvelli (Whalley, 2006). 
Foreldrar eiga það sameiginlegt að vilja börnum sínum það allra besta. Þrátt 
fyrir það eru foreldrar fjölbreyttur hópur fólks sem hefur ólík viðhorf, óskir 
og þarfir. Kennurum reynist misauðvelt að ná til þessa fjölbreytta hóps og 
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þurfa því að leggja sig fram um að finna leiðir til hafa samskipti við alla 
foreldra og laga sig að þörfum þeirra.  
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Er unglingurinn útdauður? 

Brynhildur Þórarinsdóttir 

 
Barnabækar geta gefið góða mynd af samfélaginu því börn eru harðir 
gagnrýnendur sem taka ekki við skakkri mynd af umhverfi sínu. Í 
barnabókum birtast því gjarnan almenn viðhorf, t.d. gagnvart glæpum og 
refsingu (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2005a), fjölskyldugerðum (Brynhildur 
Þórarinsdóttir, 2006) og áfengi og tóbaki (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2007). 
Þessar fyrri rannsóknir sýna að viðhorf samfélagsins til bernskunnar eru að 
breytast. Gert er ráð fyrir að börn viti meira um samfélag sitt en áður, þau 
eiga að vita ýmislegt um hópa sem áður var „tabú“ að ræða um í barnaefni, 
s.s. samkynhneigða, eða voru stimplaðir slæmir, s.s. glæpamenn og 
útlendinga. Staða barna í barnabókum hefur því styrkst, þau eru fróðari og 
víðsýnni en áður og þau hafa um leið meiri áhrif á eigin stöðu og jafnvel 
foreldra sinna.  

Á sama tíma eru unglingar í upplausn í bókmenntunum því unglinga-
bækur eru hverfandi grein. Blómaskeið íslenskra unglingabóka var 9. 
áratugurinn þegar höfundar á borð við Eðvarð Ingólfsson og Andrés 
Indriðason helguðu sig skrifum fyrir aldurshópinn 13–16 ára. Á aðeins 
tveimur áratugum hefur staða þessarar greinar gjörbreyst og það heyrir nú til 
undantekninga ef íslenskir rithöfundar skrifa unglingabækur. Fyrir því gætu 
verið ýmsar ástæður, unglingar lesa til dæmis mun minna en áður (Þorbjörn 
Broddason, 2005) og eiga auk þess mjög greiðan aðgang að unglingasögum á 
myndformi.  

Breytt útgáfa segir þó kannski meira um samfélagið en unglingana sjálfa. 
Á þessum tveimur áratugum hafa orðið miklar breytingar á viðhorfum til 
unglinga. Ungmenni eru nú lagalega séð börn til 18 ára aldurs og mikill 
áróður hefur verið rekinn fyrir því að foreldrar sinni unglingunum sínum. 
Þannig hafa ýmis átaksverkefni verið í gangi til að minna á bernsku þeirra, 
sbr. auglýsingaherferð Samanhópsins (Samanhópurinn e.d.). Það má leiða að 
því líkur að breytt viðhorf samfélagsins til unglinga hafi lamað unglinga-
bókamarkaðinn. Ein vinsælasta bók Eðvarðs Ingólfssonar, Sextán ára í sambúð 
(1985), endurspeglar t.d. ekki lengur íslenskt samfélag nema að litlu leyti. Það 
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þykir ekki lengur eðlilegt að sextán ára krakkar hætti í skóla til að stofna 
heimili. Samanburðurinn við nýlega unglingabók Ragnheiðar Gestsdóttur 
sýnir glögglega þá viðhorfsbreytingu sem orðið hefur.  

Hér á eftir verður fjallað um þróun unglingabókmennta í ljósi 
skilgreininga á unglingum. Staldrað verður við 9. áratuginn og nútímann og 
skoðað hvað unglingabækur þessara tímabila segja um viðhorf samfélagsins 
til unglinga.  

Skilgreiningar á börnum og unglingum 

Mikil gróska hefur verið í rannsóknum á bernskunni á síðastliðnum 
áratugum. Rit Philippe Ariés (1960/1962) er grundvallarrit bernskufræðinga 
sem ýmist mótmæla kenningum hans eða samsinna. Ariés heldur því fram að 
hugmyndin um börn hafi ekki verið til á miðöldum (Ariés 1960/1962). Neil 
Postman tekur t.d. undir með honum og telur að hugmyndin um bernsku 
verði ekki til fyrr en með Endurreisn eða Upplýsingu en ræturnar liggi þó hjá 
forn-Grikkjum (Postman 1982). Andmælendur Ariés fullyrða hins vegar að 
miðaldamenn hafi ekki litið börn öðrum augum en nú er gert, þau hafi þurft 
umönnum og haft leyfi til að hegða sér á annan hátt en fullorðnir (Orme 
2001).  

Ljóst er af íslenskum miðaldaverkum að menn höfðu nokkuð skýrar 
hugmyndir um bernskuskeið hér á landi, í anda hugmynda forn-Grikkja. 
Komið var öðruvísi fram við börn en fullorðna og kröfur til þeirra voru í 
samræmi við aldur og þroska (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2005b). Það má því 
ganga út frá því að hugmyndin um börn hafi verið til í íslensku samfélagi 
öldum saman. Það er hins vegar rétt að athyglin fer ekki að beinast að 
þjóðfélagshópnum börnum fyrr en á dögum Upplýsingarinnar. Og þótt 
rómantíkin á 19. öld hafi upphafið bernskuna var það ekki fyrr en á 20. öld 
sem börn komust í brennidepil, einfaldlega vegna þess að fyrr urðu ekki þær 
þjóðfélagsbreytingar sem beindu sjónum að þörfum ólíkra aldurshópa. Það 
var til dæmis ekki fyrr en með atvinnuháttabreytingum og þéttbýlisvæðingu á 
20. öld sem íslenskar barnabókmenntir urðu raunverulega til (Silja 
Aðalsteinsdóttir, 1981).  

Iðnbyltingin gjörbreytti stöðu barna sem fylgdu ekki lengur foreldrum 
sínum til verka heldur höfðu sínar eigin þarfir og tíma. Þörfin jókst stöðugt 
fyrir bækur og fræðslu við hæfi barna. Hér á landi helst samfelld saga 
barnabóka í hendur við skólasöguna, en fræðslulögin 1907 mörkuðu tímamót 
fyrir báðar greinar. Skólakerfið á í raun stóran þátt í því að festa í sessi 
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hugmyndir um bernsku og unglingsár (Postman, 1982). Flestar skilgreiningar 
á unglingsárunum miðast einmitt við skólagöngu, lög eða reglur vinnu-
markaðarins. Þannig tengir Gestur Guðmundsson samfélag og vinnumarkað 
í marxísku ljósi og skilgreinir unglingsárin sem „overgangen til det kapitaliske 
lønarbejde.“ (Gestur Guðmundsson, 1992, bls. 97). 

Í grunninn er þó alltaf um að ræða hugmyndina um „að verða 
fullorðinn“. Öldum saman var lítið hreyft við þeirri skilgreiningu hérlendis. 
Miðaldabörn gátu talist fullorðin 12 ára þótt að flestu leyti miðuðust endalok 
æskunnar við 16 ár (Grágás, 1997). Sjálfræðisaldur hélst 16 ár frá lokum 
Þjóðveldisaldar og var staðfestur með fyrstu lögræðislögunum 1917 (Jóhanna 
Sigurðardóttir, Guðmundur Árni Stefánsson og Margrét Frímannsdóttir. 
1995). Á 10. áratuginum var talsvert rætt um hækkun sjálfræðisaldurs. Barna-
sáttmáli Sameinuðu þjóðanna var t.d. fullgiltur árið 1992 en þar segir að börn 
séu allt fólk í heiminum undir 18 ára aldri (sjá Jóhanna Sigurðardóttir o.fl., 
1995; Guðný Guðbjörnsdóttir, Kristín Ástgeirsdóttir og Kristín Halldórs-
dóttir, 1995). 18 ára viðmiðið varð brátt viðtekið, þannig tók embætti 
umboðsmanns barna til starfa 1. janúar 1995 en í lögum um embættið kemur 
fram að börn teljist allir undir 18 ára aldri (Lög um umboðsmann barna nr. 
83/1994). Lögræðislögum var loks breytt 1997 og sjálfræðisaldur hækkaði í 
18 ár frá og með 1. janúar 1998 (Lög um lögræðisaldur nr. 71/1997). Ung-
menni undir 18 ára aldri eru nú lagalega séð börn; þ.e. þau hafa ákveðin 
réttindi sem börn og þau ber að vernda sem börn. Í lagafrumvarpi um 
hækkun sjálfræðisaldurs er það orðað svo að hækkunin sé framlenging á 
ábyrgð og skyldum foreldra, forráðamanna og samfélagsins í heild gagnvart 
börnum (Jóhanna Sigurðardóttir o.fl., 1995).  

Unglingamenning og unglingabækur 

Sérstök unglingamenning er oftast tengd eftirstríðsárunum en það er þó ekki 
fyrr en með tilkomu rokksins um miðjan sjötta áratuginn að unglingar fara að 
skera sig verulega úr sem þjóðfélagshópur og á sama tíma verður orðið 
„teenager“ til (Gestur Guðmundsson, 1992). Sigrún Júlíusdóttir (2001) telur 
að unglingamenningin hefji innrás sína hérlendis um 1960. Á þessum tíma 
skýtur unglingabókin rótum á Íslandi með höfundum eins og Ármanni Kr. 
Einarssyni og Ragnheiði Jónsdóttur. Nútíma-unglingabókin er talin verða til 
með Búrinu eftir Olgu Guðrúnu Árnadóttur, 1977 (Þuríður J. Jóhannsdóttir 
1992). Unglingabókaflóðið skellur hins vegar á af fullum þunga á 9. 
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áratugnum með mikilvirkum höfundum á borð við Eðvarð Ingólfsson og 
Andrés Indriðason.  

Það sem unglingabækur níunda áratugarins eiga helst sameiginlegt er 
daður við kynhvötina. Í þessum anda eru þekktustu bækur Eðvarðs Ingólfs-
sonar Fimmtán ára á föstu (1984) og Sextán ára í sambúð (1985), sem og bækur 
hans Meiriháttar stefnumót (1988) og Haltu mér – slepptu mér (1990). Andrés 
Indriðason beitir sömu aðferðum þegar hann velur bókum sínum titla, sbr. 
Viltu byrja með mér? (1982) og Töff týpa á föstu (1984). Höfundar gera út á 
vaknandi kynhvöt krakka sem eru um það bil að verða fullorðnir, a.m.k. 
lagalega séð. Með titlum sem vekja hrylling fullorðinna en kitla unglinga 
höfða þeir til hóps sem er á því þroskastigi að vilja slíta sig frá foreldrum 
sínum. Þegar skrifað er fyrir börn og unglinga er einmitt grundvallartriði að 
ná trúnaði þeirra þannig að skrifað sé um þá reynslu sem það er að vera barn 
eða unglingur eða um reynslu sem á erindi til barna og unglinga á þeirra eigin 
forsendum (Þuríður J. Jóhannsdóttir, 1992). Í sama tilgangi vísa titlar 
bókanna oft í aldur söguhetjanna, s.s. bækur Eðvarðs Fimmtán ára á föstu og 
Sextán ára í sambúð og bók Andrésar Fjórtán ... bráðum fimmtan (1983).  

Á sama tíma og unglingar lásu um kossa og kelerí voru barnabækur 
helteknar nýraunsæi. Verðbólgan skilaði sér inn í íslenskar barnabækur og 
ungar söguhetjur stóðu oft frammi fyrir sligandi erfiðleikum; fjarveru 
foreldra í botnlausri yfirvinnu, drykkjuskap þeirra og hjónabandskrísum. 
Bækurnar Himnaríki fauk ekki um koll eftir Ármann Kr. Einarsson (1981) og 
Polli er ekkert blávatn eftir Andrés Indriðason (1981) eru skýr dæmi um þetta, 
en báðar komu út 1981. Barna- og unglingabókmenntirnar níunda ára-
tugarins sýna því gjá milli bernsku og fullorðinsára, börn og fullorðnir eru 
þjökuð og þreytt en unglingar hafa leyfi til að rasa út og skemmta sér.  

Ólík nálgun tvennra tíma 

Bækur Eðvarðs Ingólfssonar voru einkabækur unglinga og fengu slæma 
dóma frá fullorðnum. Þuríður J. Jóhannsdóttir (1992) er stórorð í umfjöllun 
sinni þegar hún segir að hugmyndafræði Eðvarðs sé mjög afturhaldssöm og 
hafi þess vegna orðið fyrir aðkasti þroskaðra unglinga sem sjái í gegnum hana 
og þyki siðaboðskapurinn væminn og hallærislegur.. Bækur Eðvarðs sýna þó 
merkilega mynd af 9. áratuginum og þeim viðhorfum sem unglingar mættu 
þá. Áfengi og tóbak kemur víða við sögu en Eðvarð skrifar í anda 
bindindishreyfingarinnar. Þekktasta söguhetja hans, Árni í Fimmtán ára á föstu 
og Sextán ára í sambúð, er þó laus við fanatík, enda markmiðið að komast í 
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náin kynni við hitt kynið: „Honum fannst oft gaman að vera með unglingum 
sem voru að drekka, sérstaklega stelpum. Þær urðu svo hressar og skraf-
hreifar og það var eins og losnaði um vissar hömlur; ...“ (Eðvarð Ingólfsson 
1984, bls. 28).  

Þegar kemur að kynferðismálum er Eðvarð nefnilega býsna frjálslyndur. Í 
Fimmtán ára á föstu gengur öll hugsun Árna og vina hans út á að komast yfir 
stelpur. Árni hefur þegar öðlast reynslu af kynlífi og hann þyrstir í meira. Sá 
siðaboðskapur sem bókin ber með sér er afturhaldssamur að því leyti að vera 
karlmiðaður eingöngu, en kynlíf unglinga á þessum aldri hafði vart verið 
umfjöllunarefni fyrr fyrir jafnunga lesendur. Að því leytinu til fylgir Eðvarð 
nýjum straumum. Þuríður J. Jóhannsdóttir bendir á að Eðvarð fáist oft við 
stór vandamál en lausnirnar gerist átakalaust. Þannig geti bækur hans hvorki 
hjálpað lesendum við lausn sinna vandamála né kennt þeim nokkuð um lífið 
sem mark er á takandi (Þuríður J. Jóhannsdóttir 1992). Þetta á vel við um 
vandamálið sem tengir Fimmtán ára á föstu og Sextán ára í sambúð. Árni nær 
loks að sofa hjá draumadísinni Lísu undir lok fyrri bókarinnar og úr því 
verður barn. Lausn vandans er einföld, krakkarnir fara að búa og Árni hættir 
við að fara í Iðnskólann til að vinna fyrir þeim. Hvorki vinir þeirra né 
fjölskylda gagnrýna þessa ákvörðun. 

Áhugavert er að bera saman lausn vandans í þessum bókum Eðvarðs og í 
bók Ragnheiðar Gestsdóttur 40 vikum (2001). Bókin fjallar um Sunnu, 16 ára 
fyrirmyndarnemanda sem verður ólétt. Hún er á sama aldri og söguhetjur 
Eðvarðs og aðstæður eru svipaðar, unglingarnir eru að skemmta sér við lok 
grunnskólans. Viðbrögð umhverfisins eru hins vegar af allt öðrum toga. 
Foreldrar Sunnu axla ábyrgð með henni, það kemur ekki til greina að hún 
hætti í skóla, og það kemur aldrei til tals að hún stofni til sambúðar með 
barnsföðurnum. Þegar barnið fæðist er móður og barni búinn staður inni á 
heimilinu og ljóst er að Sunna mun fá alla þá hjálp sem hún þarf til að geta 
klárað framhaldsskóla. Viðbrögð foreldranna sýna að söguhetjan er alls ekki 
orðin fullorðin, eða eins og pabbinn segir „Hver hefur gert barninu þetta?“ 
(bls. 58).  

Umræða 

Viðhorf samfélagsins til bernskunnar eru ekki einsleit – og hafa væntanlega 
aldrei verið það. Enn er talað annars vegar um hið skynsama, fullorðna barn í 
anda John Locke og séreðli bernskunnar í anda Rousseau. Dagný 
Kristjánsdóttir (2005) orðar það svo að menningin leiti að jafnvægi milli þess 
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að vernda bernskuna og bera virðingu fyrir gerandahæfni barna, dómgreind 
og sjálfstæði. Viðhorf til unglinga eru enn tvíbentari. Thomas Hine (1999) 
orðar það svo að unglingar séu öfundaðir en þó harmi fólk ástand þeirra. 
Þeir séu á besta skeiði lífsins en samt treysti þeim enginn og fólk einblíni á 
vandamál en ekki einstaklinga (Hine, 1999).  

Miklu skiptir að greina þessi viðhorf samfélagsins til æskunnar á hverjum 
tíma því þau geta haft áhrif á hegðun barna og unglinga. Þannig bendir Sóley 
Bender (2005) á að geri samfélagið ráð fyrir að börn verði snemma fullorðin 
þá auki það líkur á snemmbærri kynlífshegðun. Slík viðhorf má lesa út úr 
bókum eins og Fimmtán ára á föstu þar sem kynlíf fimmtán ára er sjálfsagður 
hlutur og fullorðinsmerki að takast á við afleiðingar þess. Á sama tíma og 
Eðvarð Ingólfsson sló í gegn spruttu upp unglingaskemmtistaðir á borð við 
Villta, tryllta Villa í Reykjavík og D-14 í Kópavogi. Í bókum Eðvarðs um 
Árna og Lísu kallast eftirlíkingin Ungó. Á þessum stöðum voru haldnar 
áfengislausar (formlega séð) skemmtanir með kynferðislega undirtóna. Ýmsar 
flökkusögur voru t.d. í gangi um börn sem komið hefðu undir inni á 
stöðunum. Fyrir þessum stöðum fór eins og súlustöðunum og bókum 
Eðvarðs, viðhorfsbreyting varð þeim að falli. Viðhorfsbreytingin hafði í för 
með sér minna umburðarlyndi gagnvart fullorðinshegðun unglinga, s.s. 
drykkju, reykingum og kynlífi.  

Það er öfugsnúið að á sama tíma og þessi viðhorfsbreyting verður stýrir 
samfélagið því að börn fullorðnast hraðar. Erótískar myndir af unglingum 
eru notaðar til að selja næstum hvað sem er og markaðsfræðingar horfa til 
níu ára barna ef þeir ætla að kynna unglingaefni (Hine, 1999). Neil Postman 
orðar það svo að bernskan sé hverfandi í upplýsingasamfélagi nútímans 
(Postman, 1982). Ástæðurnar segir hann ýmsar, t.d. séu fyrirsætur orðnar 
kornungar, frjálsir barnaleikir séu á undanhaldi og allt félagslíf barna 
skipulagt af fullorðnum. Loks hljóti allar þær rannsóknir sem í gangi eru á 
bernskunni að vera til marks um nostalgísk viðhorf til hverfandi hugmyndar.  

Meginástæðan hlýtur þó að felast í upplýsingabyltingunni. Börn og 
unglingar geta nálgast upplýsingar um hvað sem er, án nokkurs eftirlits, en 
rannsóknir sýna að um 40% íslenskra barna á aldrinum 10–15 ára horfa mjög 
oft ein á sjónvarp og 48% þeirra nota internetið daglega (Þorbjörn Brodda-
son, 2005). Án efa hefur þetta hlutfall farið hækkandi síðan rannsóknin var 
gerð, árið 2003. Þetta er áhugavert að skoða í ljósi sögunnar. Prentlistin skipti 
meginmáli við að festa í sessi hugmyndir um börn og bernsku. Skilin urðu 
skörp milli þeirra sem kunnu að lesa og þar með afla sér upplýsinga og hinna 
ólæsu. Börn urðu smátt og smátt útundan í stað þess að fá að hlusta á hvað 
sem var í hinu munnlega samfélagi (Postman, 1982). Segja má að 21. öldin 
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kallist á við hið munnlega samfélag að þessu leyti. Aldalöng einokun 
fullorðinna á upplýsingum hefur verið rofin af margmiðlunartækninni. 

Hugtökin börn og unglingar eru félagsleg sköpun. Þessi hugtök eru í 
stöðugri gerjun en allar skilgreiningar virðast vera í uppnámi núna. 
Barnabókmenntir sýna vel þennan skilgreiningavanda. Börn í barnabókum fá 
snemma fullorðinsvit og fullorðnir verða stöðugt meiri kjánar. Þetta rímar 
við samfélagið sjálft þar sem staða barna hefur að mörgu leyti styrkst en 
unglingsárin hins vegar teygst á langinn. Fólki leyfist hegðun langt fram eftir 
aldri sem áður þótti við hæfi að ljúka af áður en brauðstritið hæfist. Milli 
bernsku og fullorðinsára er ekkert afmarkað aldursbil eins og unglingabækur 
fyrri ára fjölluðu um. Rannsóknir á áhættuhegðun unglinga sýna sams konar 
pólaríseringu. Sífellt færri neyta áfengis en þeir sem gera það á annað borð 
drekka eins og fullorðnir (Þóroddur Bjarnason, 2006). Þannig virðast 
unglingar á grunnskólaaldri vera að greinast í tvo hópa, „börn“ og 
„fullorðna“, saklausa og lífsreynda.  

Sálfræðingar hafa lýst unglingsárunum sem leit að sjálfsmynd. Sú leit er 
ekki alltaf auðveld, sérstaklega ekki ef um hlutverkarugling eða gerjun í 
sjálfsmynd er að ræða (Sigurlína Davíðsdóttir, 2001). Þennan hlutverka-
rugling mætti yfirfæra á íslenskt samfélag sem hefur ekki hugmynd um 
hvernig á að skilgreina unglinga. Sums staðar bera þeir þann titil langt fram á 
þrítugsaldur, eins og sjá mátti um verslunarmannahelgina þegar tjaldstæði 
Akureyrar voru fyrir 23 ára og eldri nema í fylgd með forráðamönnum. Hér 
hefur verið lenska að tengja saman fermingu og „fullorðinna manna tölu“. Sú 
tenging er löngu úrelt. Við getum heldur ekki tengt „fullorðinna manna tölu“ 
við lok grunnskólans því ungmenni eru börn fram í miðjan menntaskóla. 
Skilin milli unglingsára og fullorðinslífs eru því ekki skýr. Merki þess má sjá á 
menningunni. Unglingabókin á undir högg að sækja þar sem unglingsárin eru 
ekki lengur þrír efstu bekkir grunnskólans þegar fólk hefur leyfir til að rasa út 
áður en strit fullorðinslífsins hefst. Unglingum leyfist hreinlega ekki lengur að 
rasa út – hins vegar má fullorðið fólk gera það fram eftir öllum aldri.  
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Hvernig ert þú klár? Rannsókn á 
hugmyndum unglinga um eigin greind – 

greindir 

Erla Kristjánsdóttir 

 
Markmið náms og kennslu, og starfshættir grunnskóla, skulu vera þannig að 
komið sé í veg fyrir mismunun vegna uppruna, kyns, búsetu, stéttar, trúarbragða 
eða fötlunar. Í öllu skólastarfi skal tekið mið af mismunandi persónugerð, þroska, 
hæfileikum, getu eða áhugasviði nemenda (Leturbreyting mín) (Lög um grunnskóla nr. 
66/1995, 29.gr.). 
 
Svo sannarlega eru þetta jákvæð og mikilvæg fyrirmæli. Sú spurning hlýtur 

þó að vakna hvernig greina megi þessa þýðingarmiklu þætti hjá hverjum og 
einum nemanda þannig að unnt sé að taka mið af þeim í skólastarfi. Í stefnu 
og starfsáætlun menntasviðs Reykjavíkurborgar segir m.a.: 

 
Skilningur er á ólíkum þroska- og námsleiðum barna. Hlustað er á raddir barna 
og unglinga. Þau hafa áhrif á námsframvindu sína og umhverfi (Reykjavíkurborg, 
2007). 
 
Ólíkar þroska- og námsleiðir nemenda eru ekki skilgreindar nánar né er 

skilgreint með hvaða hætti börn og unglingar hafi áhrif á námsframvindu 
sína. Spyrja má hvort nemendur séu almennt vaktir til umhugsunar um 
hvernig þeir læra? Áhersla á námsvitund (metalearning) – að læra um nám – 
hefur farið vaxandi á undangengum árum (Watkins, Carnell og Lodge, 2007; 
National Research Council, 2000; Biggs, 1985). Hugtakið námsvitund var 
fyrst notað af John Biggs (1985) um það að vera meðvitaður um eigið nám 
og hafa stjórn á því. Námsvitund er undirhugtak metacognition sem kalla má 
hugsanavitund eða hugvitund þar sem það felur í sér þekkingu og stýringu á eigin 
hugsun. Námsvitund felur hins vegar í sér að nemendur geri sér grein fyrir 
því hvernig þeir læra, fyrir styrk og veikleikum sínum, áhuga og vilja. Ég 
gerði rannsóknina sem ég fjalla um í þessari grein í því skyni að kanna 
hugmyndir íslenskra unglinga um sterkar og veikar hliðar sínar og um eigin 
greind og hvernig hugmyndir þeirra rímuðu við formlegt mat, þ.e. samræmd 
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próf. Að vori 2006 lagði ég spurningalista (sjálfskönnun) fyrir 318 nemendur 
(kvk = 163, kk = 154) í 10. bekk í 7 skólum í Reykjavík. Niðurstöður 
samræmda prófa fékk ég frá viðkomandi skólum1. 

Mannleg greind 

Þegar hugsað er um nám kemur hugtakið greind fljótt upp í hugann. Hvorki 
lærðir né leikir eru þó á eitt sáttir um hvað greind sé og hvaða hæfileika 
mannsins skuli telja greind. Viðtekin skoðun á Vesturlöndum hefur lengi 
verið að greind sé ein heild eða eining, hún sé meðfædd, gangi að nokkru 
leyti í erfðir og sé grunnur að námsgetu. Sú skoðun hefur þó verið harðlega 
gagnrýnd af þeim sem telja að greind sé mun flóknara fyrirbæri sem mótist af 
persónulegum þáttum, félagslegum aðstæðum, umhverfi og menningu. Sem 
dæmi um andstæðar skoðanir fræðimanna má nefna tvo brautryðjendur í 
greindarrannsóknum. Annar þeirra, Charles Spearman (1863-1945), birti 
niðurstöður rannsókna sinna árið 1904. Hann lagði áherslu á stærðfræðilegar 
mælingar og setti fram kenningu um almennan greindarþátt eða g-þáttinn 
sem væri breiður, einsleitur færniþáttur og kæmi við sögu í öllu vitsmuna-
starfi (Brody, 2000). Hins vegar má nefna Alfred Binet (1857-1911) sem 
hannaði fyrsta greindarprófið árið 1905. Hann var á öndverðum meiði við 
Spearman og orðaði viðhorf sín á þessa leið:  

 
Nokkrir nútíma heimspekingar...fullyrða að greind einstaklings sé ákveðin stærð 
sem ekki sé hægt að auka. Við verðum að mótmæla þessu og bregðast við þessari 
ömurlegu bölsýni....Með æfingu, þjálfun og framar öllu aðferðum getum við 
aukið athygli okkar, minni og dómgreind og í orðsins fyllstu merkingu orðið 
greindari en við vorum áður (Binet, 1909/1973, bls. 105 – 106). 
 
Sú viðtekna skoðun sem áður var nefnd er nú á undanhaldi. Nýjar 

kenningar um greind hafa litið dagsins ljós og ein þeirra sem hefur vakið 
hvað mesta eftirtekt er kenning Howards Gardners við Harvard (1983) um 
margar greindir (Theory of Multiple Intelligences). Þar sem fjölgreindakenningin er 
bakgrunnur rannsóknar minnar mun ég gera stuttlega grein fyrir 
meginþáttum hennar síðar í greininni. 

 

                                                 
1  Rannsóknin var styrkt af Minningarsjóði um Margréti Björgólfsdóttur. 
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Sjálfgefnar hugmyndir um greind 
En hvaða hugmyndir hafa leikir um eigin greind og annarra? Þær hugmyndir 
eru yfirleitt sjálfgefnar eða duldar (implicit), þ.e.a.s. hugmyndir sem byggjast á 
reynslu, hafa síast inn úr umhverfinu og eru oft ómeðvitaðar þar til á reynir. 
Þar sem sjálfgefnar hugmyndir um greind hafa mikil áhrif á afstöðu fólks til 
eigin getu, náms og áhuga á námi hafa fræðimenn kannað sjálfgefnar hug-
myndir barna og unglinga um þetta efni. Þar má nefna Carol Dweck við 
Stanford-háskólann. Hún hefur verið afkastamikil í rannsóknum á áhugahvöt 
og lagt áherslu á viðbrögð nemenda sem sýndu annars vegar lært hjálparleysi 
og hins vegar góð tök á viðfangsefnum. Þessar rannsóknir leiddu til þess að 
hún hóf að rannsaka sjálfs-kenningar (self-theories) eða sjálfgefnar kenningar 
sem viðbrögð nemenda byggðust á og komst að því að kenningar nemenda 
um eigin greind höfðu marktæk áhrif á hvernig þeir nálguðust viðfangsefni 
skólans. Carol Dweck skilgreinir ekki hugtakið greind en skilgreindi tvær 
sjálfgefnar kenningar fólks um eigin greind: Að greind sé óumbreytanleg 
(entity) og að greind sé breytanleg (incremental). Rannsóknir hennar hafa sýnt 
fram á að nemendur sem telja greind sína óumbreytanlega takast síður á við 
ögrandi verkefni og ná einnig lélegri námsárangri en þeir sem telja greind sína 
breytanlega og að þeir geti aukið hana með því að leggja sig fram ( Sjá 
Dweck, Chiu, og Hong, 1995; Levy, Strossner og Dweck, 1998; Dweck, 
1998; Dweck,2000).  

Í fyrri hluta þeirrar rannsóknar sem ég gerði er stuðst við mælikvarða 
Dweck (Implicit Theories of Intelligence Scale for Children – Self Form Confidence in 
One’s Intelligence og Goal Choice) (Dweck, 2000). Notuð eru 19 atriði sem eiga 
að mæla skoðanir nemenda á því hvort greind þeirra sé óumbreytanleg eða 
breytanleg. Þeir voru beðnir um að taka afstöðu til staðhæfinga á borð við: 
Þú fæðist með ákveðna greind og þú getur lítið gert til að breyta henni; Þú getur lært nýja 
hluti en þú getur ekki breytt greind þinni. Nemendur merktu afstöðu sína á sex 
skiptan kvarða: Algjörlega sammála – sammála – nokkuð sammála – nokkuð 
ósammála – ósammála – algjörlega ósammála. 

Fjölgreindakenningin 
Howard Gardner var hvorki sá fyrsti né eini til að gagnrýna það viðhorf að 
greind sé ein flókin heild eða eining og setja fram hugmyndir um fjölbreytni. 
Hins vegar var hann fyrstur til að rjúfa málhefð og setja orðið greind í 
fleirtölu. Í Indó-evrópskum málum er greind eintöluorð þótt ekki hafi 
fundist skýring á því sem allir geta sætt sig við. 

Árið 1979 hóf hann rannsókn á möguleikum mannsins, hvers er 
maðurinn megnugur? Fyrri rannsóknir hans hafa einkum verið á tveimur 
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sviðum, annars vegar á þroska barna, einkum í tengslum við listir, og hins 
vegar á heilasködduðu fólki. Þessi ólíku viðfangsefni tengdi hann saman eða 
eins og hann segir sjálfur: „Daglega reyndi ég að tengja það sem ég lærði um 
heilaskaða á morgnana við það sem ég lærði um vitsmunaþroska eftir 
hádegi“ (Gardner, 2006b, bls. 88).  
Hann hóf rannsókn sína á því að skoða hámarksárangur (end-state) manna 
víða um heim og til að kanna nánar hvaða hæfileikar stuðla að slíkum árangri 
leitaði hann eftir reynslugögnum í mismunandi fræðigreinum sem hefð var 
fyrir að halda aðskildum. Sem dæmi um fræðigreinar, auk sálarfræði, má 
nefna mannfræði, þróunarsögu, heimspeki, bókmenntir listasögu, sögu og 
heilarannsóknir. Í kjölfarið setti hann fram mælikvarða sem hæfileikar þurftu 
að standast til að kallast greind: 1) Staðsetning í heila og einangrun við 
heilaskaða, 2) þroskaferli og skilgreinanlegur hámarksárangur, 3) vitnisburður 
ofvita (idiots savants), afburðagreinds fólks og annarra álíkra frávikshópa, 4) 
þróunarsaga og sögulegt samhengi, 5) sálfræðilegar mælingar, 6) stuðningur 
frá tilraunasálfræði, 7) greining á kjarnastarfsemi og 8) tákn eða táknkerfi. 
Niðurstöður rannsóknar sinnar birti hann í bókinni Frames of Mind sem kom 
út 1983. Greind skilgreinir Gardner sem líf-sálfræðilega getu til að vinna úr 
þekkingu eða upplýsingum sem hægt er að nýta til að leysa mál eða skapa 
afurðir sem hafa gildi í menningu (Gardner, 1999, bls. 33-34). 

Skilgreining Gardners á greind er einstök að því leyti að sköpun afurða, 
s.s. listaverka og nytjahluta er jafn mikilvæg og sértækar þrautalausnir. 
Niðurstaða Gardners var að maðurinn byggi yfir a.m.k. sjö mismunandi 
greindum en hann bætti síðar þeirri áttundu við:  

• Málgreind er hæfileiki til að nota tungumál bæði munnlega og 
skriflega.  

• Rök- og stærðfræðigreind er hæfileiki til að nota tölur á árangursríkan 
hátt og hugsa rökrétt.  

• Tónlistargreind er hæfileiki til að skynja, meta mismunandi gæði, skapa 
og tjá margvíslega tónlist.  

• Rýmisgreind er hæfileiki til að skynja nákvæmlega hið sjónræna, 
rúmfræðilega umhverfi og til að umskapa þessa skynjun.  

• Líkams- og hreyfigreind er færni í að nota líkamann til að tjá hugmyndir 
og tilfinningar, leikni í að búa til hluti og beita þeim.  

• Samskiptagreind er hæfileiki til að skilja og greina skap, fyrirætlanir, 
innri hvöt og tilfinningar annarrar manneskju.  

• Sjálfsþekkingargreind er þekking á sjálfum sér og hæfni til að lifa og 
starfa á grunni þeirrar þekkingar.  
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• Umhverfisgreind er leikni í að þekkja og flokka fyrirbæri náttúrunnar og 
umhverfisins, s.s. jurta- og dýrategundir eða dauða hluti eins og bíla, 
íþróttaskó og þess háttar. (Gardner, 1983; Gardner, 1999).  

 
Gardner telur að allir búi yfir þessum greindum og að allir geti þróað þær 

á viðunandi getustig ef engir líffræðilegir þættir hamla því. Greindirnar vinna 
saman á flókinn hátt og í hverri greind er hægt að vera greindur á 
mismunandi hátt, til dæmis getur ólæs einstaklingur sýnt sterka málgreind 
þegar hann segir sögur. Engir tveir einstaklingar hafa sama greindasnið 
(intellectual profile), á sama hátt og engir tveir einstaklingar eru nákvæmlega eins 
í útliti. Gardner hefur sett fram tilgátu um 9. greindina, tilvistargreind, en 
telur hana ekki fullmótaða og talar því um 8 ½ greind. (Gardner, 2006b). 
Hann telur að greindir mannsins geti verið mun fleiri en þær sem hann hefur 
sett fram og einnig að þær geti breyst í tímans rás eftir þeim kröfum sem 
samfélag gerir. Aðrir fræðimenn hafa komið fram með hugmyndir um, t.d. 
trúargreind og stafræna greind (Gardner, 2006b). Gardner var ekki með 
skólakerfið sérstaklega í huga þegar hann setti kenningu sína fram. Hann var 
að setja fram kenningu um mannshugann fyrir aðra á hans fræðasviði. Það 
kom honum á óvart hve kenningin féll í góðan jarðveg hjá kennurum og 
öðrum skólamönnum en það gerði hún vegna þess að hún kemur heim og 
saman við reynslu og þekkingu kennara sem hafa verið og eru enn með allt 
litróf mannlegra hæfileika í skólastofunni. Gardner bendir á að allar 
greindirnar séu manninum mikilvægar og því sé ekki rétt að meta sumar 
þeirra meira en aðrar. Hann hefur gagnrýnt skólakerfið fyrir að meta einungis 
þær greindir nemenda sem hægt er að meta á skriflegum prófum, þ.e. 
málgreind og rök- og stærðfræðigreind. Gardner hefur tekið áhuga skóla-
manna víða um heim af ábyrgð og hefur skrifað fleiri bækur um kenninguna, 
haldið fyrirlestra og staðið fyrir námskeiðum. Hann leggur áherslu á að 
kenningin geti ekki verið markmið skóla í sjálfu sér því þau verða að byggjast 
á viðhorfum og gildismati. Hins vegar geti hún verið leiðarljós til að koma til 
móts við fjölbreyttar þarfir einstaklinga. 

Sjálfs-könnun á fjölgreindum 
Til er fjöldinn allur af spurningalistum og könnunum í bókum og á netinu 
sem gefa einstaklingum kost á að skoða og taka afstöðu til eigin hæfni með 
hliðsjón af fjölgreindakenningunni. Í forrannsókn sem ég gerði árið 2005 
notaði ég könnun frá Thomas Armstrong sem hann gerði fyrir börn og 
unglinga og er að finna í bók hans You′re Smarter Than You Think Námsgagna-
stofnun gaf þessa bók út í þýðingu minni sem námsefni í lífsleikni 
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(Armstrong, 2003/2005). Niðurstöður sýndu að þessar stuttu sjálfs-kannanir 
náðu vel til íslenskra unglinga en ég hafði hug á að nota nákvæmari mælitæki 
í þessari rannsókn. Gardner er ekki ýkja hrifinn af því að nota skriflegar 
kannanir til að meta fjölgreindir en hann hefur farið viðurkenningarorðum 
um starf Brantons Shearers sem rekur rannsóknarstofnunina Multiple 
Intelligneces Research and Consulting Inc. (Shearer, 1996/2005). Shearer hefur 
hannað Multiple Intelligences Developmental Assessment Scales – MIDAS (1987 – 
1994) fyrir börn, unglinga og fullorðna og hafa þeir reynst vel í mörgum 
löndum. (Multiple Intelligences Research and Consulting. (1996 – 2005). Ég 
fékk sjálfs-könnunina fyrir unglinga frá Shearer, þýddi hana og staðfærði 
lítillega. Könnunin felur í sér 119 staðhæfingar eða spurningar með sex 
valmöguleikum á svari og nær yfir athafnir, færni og áhuga á átta sviðum sem 
svara til fjölgreindanna. Til að mælitölur verði nákvæmari og meira lýsandi er 
hverju greindasviði skipt í 2 – 8 undirflokka sem gefa færi á að skoða hvert 
greindasnið á eigindlegan hátt. Sem dæmi má nefna að málgreind felur í sér 
mælskulist, tjáningu og ritun/skólahæfni; rök- og stærðfræðigreind skipulagða 
leiki/herkænsku, stærðfræði í daglegu lífi, þrautalausnir og skólastærðfræði. Einnig 
eru þrír yfirflokkar sem sýna greindastíl: Forysta sem byggist á svörum við 
ákveðnum spurningum um málgreind og samskiptagreind; nýbreytni sem 
byggist á svörum við tilteknum spurningum um tónlistargreind, líkams- og 
hreyfigreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, málgreind, samskipta-
greind og sjálfsþekkingargreind; og loks almenn skynsemi sem byggist á svörum 
við tilteknum spurningum um rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, 
samskiptagreind og sjálfsþekkingargreind.  

Helstu niðurstöður 

Sjálfgefnar hugmyndir um greind 
Þegar staðhæfingarnar um greind eru teknar saman kemur í ljós að um 72% 
nemenda trúa því að þeir geti haft einhver áhrif á eigin greind (breytanleg) en 
um 28% nemenda töldu að greind væri óumbreytanleg (α=893). Þetta er 
mjög jákvæð niðurstaða því hún sýnir að stór hluti þessara nemenda hefur 
trú á því að þeir geti styrkt greind sína af eigin rammleik. 
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Mynd 7. Sammála eða ósammála því að greind sé óumbreytanleg 

Samkvæmt niðurstöðum Dweck velja nemendur sem telja greind sína 
óumbreytanlega frekar námsviðfangefni sem eru auðveld viðureignar og gefa 
þeim kost á að fá góðar einkunnir (Dweck, 1999). Góðar einkunnir eru þá 
n.k. umbun sem þeir fá þótt þeir hafi ekki endilega lagt mikið á sig. 
Nemendur svöruðu, t.d. eftirfarandi: Ef ég yrði að velja milli þess að fá góðar 
einkunnir og þess að fá tækifæri til læra eitthvað áhugavert og spennandi – þá myndi ég 
velja.... Þegar litið er á þennan þátt kemur í ljós að rúmlega helmingur 
nemenda leggur áherslu á mikilvægi góðra einkunna fremur en að læra 
eitthvað áhugavert og spennandi þar sem námið sjálft felur í sér umbun. 
Þegar litið er á hlut kynja kemur í ljós að 58 % stelpna velja góðar einkunnir 
og 42 % þeirra velja að læra eitthvað áhugavert og spennandi. Hins vegar 
velja 46% drengja góðar einkunnir og 54 % að læra eitthvað áhugavert.  
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Mynd 8. Góðar einkunnir eða læra eitthvað áhugavert 

Það er ekki marktækur munur á vali nemenda og einkunna þeirra á 
samræmdum prófum en það er munur á milli greina. Af þeim sem eru með 
lága einkunn í íslensku velja 10% góðar einkunnir en 42% þeirra sem eru 
með lága einkunn í stærðfræði velja það. 

Sjálfs-könnun á fjölgreindum 
Svarblöð nemenda voru send til rannsóknarstofnunar Shearers sem hefur 
sérhönnuð forrit til að vinna úr þeim. Að úrvinnslu lokinni fékk hver 
nemandi útskrift af sínu greindasniði ásamt skýringum. Rík áhersla var lögð á 
að greindasniðið byggðist á þessari einu könnun, á þeirra eigin mati en ekki 
annarra og að margt gæti haft áhrif á útkomuna, s.s. líðan og aðstæður. 
Nemendum var jafnframt bent á að skoða greindasniðið á gagnrýninn en 
jafnframt uppbyggilegan hátt.  

Ekkert greindasnið þessa 318 nemenda er nákvæmlega eins sem kemur 
heim og saman við kenningu Gardners (Gardner, 2006a). Margt áhugavert 
kemur í ljós þegar greindasniðin eru skoðuð en umfjöllun um það bíður betri 
tíma.  

Niðurstöður sjálfs-könnunarinnar eru sambærilegar við niðurstöður 
bandarískra unglinga (Shearer, 1996/2005; Shearer, 2001). Það er athyglisvert 
að sjá hve greindirnar dreifast jafnt og umhugsunarvert að það er einungis 
hægt að bera saman mat nemenda á eigin hæfni í málgreind og rök- og 
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Mynd 9. Dreifing fjölgreinda 

Það er marktæk en ekki sterk fylgni milli sjálfsmats nemenda og einkunna 
á samræmdum prófum. Fylgni milli mats á málgreind og einkunna er 0,451 
og milli mats á rök-og stærðfræði og einkunna 0,515 (p<0.001). 

Sjálfsmatið á greindunum er flokkað í lágt mat (0 – 40), miðlungs mat (41 
– 60) og hátt mat (61 – 100). Strákar meta sig í heildina oftar í hæsta flokk í 
öllum greindum nema samskiptagreind en stelpur meta sig oftar í miðlungs 
flokki. Í rök- og stærðfræðigreind meta 46 strákar sig hátt en 19 stelpur og í 
málgreind 40 strákar á móti 28 stelpum. Fleiri stelpur en strákar eru þó með 
háar einkunnir á samræmdum prófum. Af þeim sem fá 9 – 9,5 í einkunn í 
íslensku eru 56,5 % stelpur og 43, 5% strákar og af þeim sem fá 9 – 10 í 
stærðfræði eru 53% stelpur og 47% strákar. Strákar bera hins vegar hærri hlut 
í samræmdu prófi í náttúrufræði því þá eru þeir 76,5 % af þeim nemendum 
sem fá einkunnina 9 – 9,5. Það skal þó tekið fram að mun færri nemendur 
taka samræmt próf í náttúrufræði en í íslensku og stærðfræði. Þessi dæmi um 
kynjamun verða látin duga hér þótt af fleiru sé að taka. Sá munur sem fram 
kemur rímar vel við niðurstöður annarra rannsókna á íslenskum unglingum 
(Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005) og vekur enn spurningar um það á hverju 
sjálfsmyndir stelpna og stráka byggjast. 
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Lokaorð 

Nám er flókið samspil líffræðilegra eiginleika og umhverfis. Engir tveir 
einstaklingar hafa nákvæmlega eins greindasnið, hver einstaklingur hefur sína 
sérstöku hæfileika og umhverfið hefur mikið að segja um hvort og hvernig 
þeir þroskast. Frá því skólar voru stofnaðir hefur hvert samfélag ákvarðað 
hvaða hæfileika mannsins eigi að leggja rækt við. Bóknám hefur lengi verið í 
öndvegi hjá vestrænum þjóðum og þeir sem eiga gott með það hafa fengið 
að njóta sín. Hæfileikar mannsins liggja einnig á öðrum sviðum, t.d. 
verklegum og listrænum, en þeir hæfileikar hafa ekki verið eins hátt metnir í 
skyldunámi. Í raun má segja að hefðbundið skólastarf leyfi aðeins tilteknum 
hæfileikum mannsins að njóta sín sem skyldi. Of mikil áhersla á bóknám 
getur valdið vanlíðan hjá þeim sem búa yfir hæfileikum á öðrum sviðum og 
m.a. kynt undir skólaleiða og áhugaleysi. Skólakerfi sem á að „búa nemendur 
undir líf og starf“ þarf að veita reynslu sem tendrar og virkjar allar 
greindirnar í stað þess að lama þær. Allir hafa þörf fyrir að þroska hæfileika 
sína, vera metnir að verðleikum og fá hvatningu frá fjölskyldu, kennurum, 
vinum og öðrum sem máli skipta og finna að þeir eru mikilvægur hluti af 
stærri heild. 

Frekari niðurstöður úr rannsókn minni verða birtar síðar. Þar má nefna 
umfjöllun um greindasnið nemenda og um mælitækin sem notuð voru, 
áreiðanleika þeirra og hvað mætti gera betur. Þá er ég einkum með í huga 
hvernig nýta má sjálfs-kannanir af þeim toga sem ég hef kynnt hér til að efla 
námsvitund nemenda og styrkja sjálfsmynd þeirra en alls ekki til að flokka þá 
eða dæma suma þeirra úr leik. 
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Um samspil fjölskylduvænleika, jafnréttis 
og árangurs innan fyrirtækja 

Guðrún Hanna Hilmarsdóttir 
Guðný Guðbjörnsdóttir 

 
Atvinnuþátttaka karla og kvenna hérlendis mælist sú mesta í Evrópu, eða 
78.4% hjá konum og 87.5% körlum fyrir árið 2006 (Hagstofan, 2007; Gísli 
Hrafn Atlason, 2006). Mikilvægt þykir að viðhalda mikilli atvinnuþátttöku því 
hún er í raun grunnurinn að framleiðni. Á sama tíma hafa kröfur einstak-
linganna um lífsgæði aukist. Því hefur verið reynt að mæta þessum þörfum 
nútímafjölskyldunnar. Sett hafa verið jafnréttislög, skólaárið hefur verið 
lengt, dagvistun fyrir börn hefur aukist og lengst og krafa er gerð til fyrirtækja 
um að vera fjölskylduvæn (Árni Magnússon, 2005). Þó að menntunarbil 
kynjanna hafi verið jafnað og vinnutími þeirra sé álíka langur hafa nýlegar 
kannanir sýnt að karlar hafa að jafnaði um 16% hærri laun en konur 
undanfarin ár (Félagsmálaráðuneytið, 2006; Verslunarmannafélag Reykja-
víkur, 2006). Að sama skapi eru konur í miklum minnihluta í áhrifastöðum 
þjóðfélagsins og einna verst er staðan þegar litið er til einkafyrirtækja (Guðný 
Guðbjörnsdóttir, 2006). Konur verma einungis 8% stjórnunarstóla innan 100 
stærstu fyrirtækja landsins. Engin kona er í stjórn 71% fyrirtækjanna og í 
þremur af 100 stærstu fyrirtækjunum er stjórnarformaður kona (Háskólinn á 
Bifröst, 2007). Það er því óhætt að segja að jafnrétti í íslenskum fyrirtækjum 
er skammt á veg komið þar sem framgangur kvenna er ekki í samræmi við 
atvinnuþátttöku þeirra eða menntun. 

Litið er svo á að hnattvæðingin skapi þörf fyrir breiðari forystu innan 
fyrirtækja, m.a. þörf fyrir að fjölga konum í stjórnum þeirra (Iðnaðar- og 
viðskiptaráðuneytið, 2005; Samtök atvinnulífsins, 2005) og fyrir því eru sterk 
arðsemisrök. Þannig sýndi viðamikil bandarísk rannsókn fram á að af þeim 
fyrirtækjum Fortune 500 (500 stærstu fyrirtæki Bandaríkjanna) sem voru með 
hæsta hlutfall kvenna í æðstu stöðum skiluðu 35,1% meiri arðsemi eigin fjár 
(ROE) og 34% hærri arðgreiðslu til hluthafa (TRS) en fyrirtæki sem höfðu 
fæstar konur í slíkum stöðum. Eðli starfseminnar hafði þar engin áhrif 
(Catalyst, 2004). Aðrar rannsóknir styðja þessa niðurstöður og má þar nefna 
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skýrslu Cranfield um konur í stjórnum FTSE 100 fyrirtækjanna og The 
Conference Board of Kanada (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, 2005). 

 Því eru margskonar rök sem mæla með því að ráða, þjálfa og styðja 
konur til áhrifa innan fyrirtækja. Einnig sýna rannsóknir að konum skortir 
hvorki hæfileika né metnað til að öðlast frama í starfi (Sinclair, 1999; Coffey, 
Huffington og Thomson, 1999; Verzlunarmanna-félag Reykjavíkur, 2006). 
Þær sækjast jafnvel oftar eftir stöðuhækkunum en karlar og því varasamt að 
halda því fram að einstaklingsbundnar skýringar skýri vandann (Guðný 
Guðbjörnsdóttir, 2007).  

Ríkisstjórn Íslands hefur um nokkura ára skeið unnið í anda samþættingar 
til að koma á jafnrétti í samfélaginu. Sjónarmið samþættingar gera ráð fyrir að 
kynjabreytan sé höfð með í allri stefnumótun á öllum sviðum samfélagsins, 
þ.á.m. fyrirtækjanna. Þannig gerir samfélagið þá kröfu til vinnumarkaðarins 
að hann stuðli að jafnrétti og fjölskylduvænleika og birtist sú krafa meðal 
annars í jafnréttislögum (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna 
nr. 96/2000). Í samræmi við markmið laganna er ætlast til að atvinnu-
rekendur nýti sér hæfileika og færni allra starfsmanna sinna sem best og ryðji 
um leið úr vegi þeim hindrunum sem geta staðið í vegi karla og kvenna til að 
slíkt megi verða (Jafnréttisstofa, e.d.). Lögin setja þær skyldur á fyrirtæki að 
þau axli ábyrgð á jafnrétti kynjanna og geri starfsmönnum sínum kleift að 
samræma fjölskyldu- og atvinnulíf (Lög nr. 96/2000, 16. grein). Fjölskyldu-
væn starfsmannastefna og jafnréttisáætlanir eru tækin sem fyrirtækjum er gert 
að beita í þeirri baráttu.  

Greinin byggir á MA ritgerð Guðrúnar Hönnu Hilmarsdóttur (2007) sem 
var unnin undir leiðsögn dr. Guðnýjar Guðbjörnsdóttur. Hér á eftir verður 
gerð tilraun til að svara spurningunni hvernig ákvæði jafnréttislaga um 
fjölskylduvænleika og jafnrétti eru að virka innan fyrirtækja? Fyrst verður 
gerð grein fyrir aðferðum rannsóknarinnar. Þá verður gerð grein fyrir 
niðurstöðum um hvernig starfsmannastjórar skilgreina og upplifa fjölskyldu-
vænleika og jafnrétti á vinnustað. Að lokum eru umræður um niðurstöður og 
bent á leiðir til úrbóta.  

Aðferð 

Rannsóknargagna var aflað með eigindlegri aðferð. Tekin voru ítarleg viðtöl 
við 10 manns, 8 starfsmannastjóra í höfuðborgarsvæðinu og tvo hagsmuna-
aðila.  
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Til að fá sem bestu mynd af reynslu starfsmannastjóranna var lögð 
áhersla á að þeir störfuðu innan mismunandi fyrirtækja. Fyrirtækin höfðu á 
bilinu 100 - 1000 starfsmenn og rekstrarform þeirra, stærð og starfsemi var af 
ólíkum toga. Umrædd fyrirtæki voru ýmist í opinberum eða einkarekstri með 
mismunandi rekstrarform. Þjónusta þeirra var jafnframt mismunandi. Fyrstu 
fyrirtækin voru valin út frá heimasíðum fyrirtækja með ofanrædd markmið í 
huga. Fyrirtækin sem á eftir komu voru valin út frá upphaflegum mark-
miðum ásamt upplýsingum og nýjum spurningum sem vöknuðu eftir 
viðtölin. Þannig var eitt fyrirtækið valið vegna barnaherbergis sem það hafði 
útbúið, eitt hafði tekið þátt í verkefninu Hinu gullna jafnvægi, eitt vegna þess að 
það sinnti ummönnun, eitt vegna opnunartíma og eitt vegna þess að það 
hafði hlotið viðurkenningu fyrir að vera fjölskylduvænt og jafnréttissinnað.  

Einnig var rætt við tvo hagsmunaaðila. Annars vegar þann sem gerir 
kröfu um fjölskylduvænleika og jafnrétti (talsmann ríkisins) og hins vegar 
þann sem gerir kröfu um árangur (talsmaður atvinnulífsins). Þegar uppi var 
staðið voru viðmælendur því 10. Til að tryggja trúnað við þátttakendur hefur 
nöfnum þeirra verið breytt. 

Lýsing á þátttakendum og tegundum fyrirtækja 
•  Elsa Kjartansdóttir er rúmlega fertugur starfsmannastjóri hjá 100 

manna tækni- og þjónustufyrirtæki í einkaeign. 
•  Elva Hjálmarsdóttir er á þrítugsaldri og er starfsmannastjóri hjá 300 

manna sölu- og þjónustufyrirtæki í einkaeign. 
•  Harpa Rögnvaldsdóttir er tæplega fertug og er starfsmannastjóri í 300 

manna fjármálafyrirtæki. 
•  Hrund Ármannsdóttir er á fertugsaldri og starfsmannastjóri 1000 

manna stofnunar sem sinnir þjónustu og ummönnun. 
•  Jóhanna Björgvinsdóttir er fertug og er starfsmannastjóri hjá 200 

manna opinberu þjónustufyrirtæki. 
•  Katrín Hreinsdóttir er rúmlega fertug og er starfsmannastjóri hjá 650 

manna fjármálafyrirtæki sem skráð er á hlutabréfamarkaði. 
•  Rósa Kolbeinsdóttir er á fimmtugsaldri og er starfsmannastjóri hjá 

700 manna flutnings og þjónustufyrirtæki sem skráð er á hlutabréfa-
markaði. 

•  Sif Vilhjálmsdóttir er á fertugsaldri og er starfsmannastjóri hjá tæplega 
400 manna hátækni og þrónarfyrirtæki í einkeign. 

• Klara Grétarsdóttir er á sextugsaldri og er talsmaður hagsmuna 
atvinnurekanda.  
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• Sólveig Hilmarsdóttir er háttsettur ríkisstarfsmaður á fertugsaldri og 
talsmaður ríkisins.  

 
Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu september 2005 til júní 2006. Eitt 

viðtal var tekið við hvern viðmælanda. Viðtölin voru tekin upp á segulband, 
afrituð og síðan greind eftir aðferðum eigindlegra rannsóknaraðferða.  

Niðurstöður 

Fjölskylduvænleiki innan fyrirtækja  
Öll fyrirtækin voru með starfsmannastefnu. Helstu áherslur eru sveigjanleiki, 
endurmenntun, heilbrigði, vellíðan og ánægja á vinnustað. Hjá meirihluta 
fyrirtækjanna er starfsmannastefnan sýnileg og helmingur starfsmanna-
stjóranna nefnir að mikill metnaður og vinna hafi verið lögð í hana. Hinir 
telja að tími sé kominn á endurskoðun starfsmannastefnunnar.  

Flest fyrirtækin lögðu áherslu á fjölskylduvænleika og töldu hann skipta 
töluverðu máli fyrir rekstur fyrirtækisins. Fjölskyldan á að vera sýnileg og 
partur af starfsmanninum. Sveigjanlegur vinnutími og gagnkvæmt traust 
þykja vera mikilvægir þættir til að starfsmenn geti sinnt fjölskyldum sínum 
vel. Að mati starfsmannastjóranna kemur sveigjanleikinn ekki síður fyrir-
tækinu til góða. Harpa Rögnvaldsdóttir hjá öðru fjármálafyrirtækinu lýsir því 
þannig:  

 
Ekki það að maður sé með einhverjar sérstakar mælingar. En maður finnur það 
bara þegar fólk nær að vera ekki alltaf í þessum reddingum Einbeiting fer og svo 
framvegis. Ef það hættir, þá náttúrulega skilar það sér til fyrirtækisins.  
 
Stjórnendur og skrifstofufólk er líklegast til að njóta sveigjanlegs vinnu-

tíma. Nokkrir starfsmannastjóranna töldu mikilvægt að sveigjanleiki nái til 
allra starfstétta innan fyrirtækisins og voru tveir starfsmannstjóranna að inn-
leiða nýjungar í vaktavinnukerfum fyrirtækjanna. Sif Vilhjálmsdóttir hjá 
hátækni- og þróunarfyrirtækinu er til að mynda með ákveðinn sveigjanleika 
fyrir starfsfólkið sem vinnur í verksmiðjudeild fyrirtækisins: 

 
Ef þær vilja mæta sex á morgnana og vera til 1 eða 2 þá bara gera þær það. Og 
það nýtist oft betur ef að sumir mæta snemma og aðrir aðeins seinna ... þá lengist 
tíminn sem verið er að nýta tækin ... þetta er það umhverfi sem við viljum skapa. 
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Elva Hjálmarsdóttir sem starfar í sölu- og þjónustufyrirtækinu aftur á 
móti taldi fyrirtækið sitt ekki vera fjölskylduvænt og hafði ekki af því neinar 
sérstakar áhyggjur. Hún taldi að fólki væri þetta ljóst þegar það hæfi störf og 
eðli starfseminnar væri slík að ekki væri um annað að ræða:  

 
Það vilja allir vinna frá 8-2 en allir kúnnarnir vilja versla frá 2-8. Og fólk sem að 
hérna ræður sig til starfa ... gerir sér alveg grein fyrir þessu og ... gerir bara sjálft 
ráðstafanir. 
 
Í hennar augum var þetta ekki áhyggjuefni og taldi hún ekki neina ástæðu 

til að reyna að breyta þessu. Í þessu tilfelli virðist hvorki vera vilji í stefnu 
fyrirtækisins né hjá starfsmannstjóranum til að koma til móts við fjölskyldu-
fólk.  

 
Kynjabreytan í fjölskylduvænleikanum  

Flestir starfsmannastjóranna upplifðu að ábyrgð á börnum væri fyrst og 
fremst á herðum kvenna. Það birtist meðal annars í því að konur innan 
fyrirtækjanna eru líklegri til að taka sér frí vegna veikra barna en karlar. Auk 
þess fara þær frekar á foreldrafundi í skólanum og sinna minniháttar erindum 
sem tilheyra almennri umsjón barnanna. Þegar um álagstíma er að ræða innan 
fyrirtækjanna verða margir starfsmannstjóranna varir við hvernig fjölskyldu-
ábyrgð skapar aukið álag á kvenfólkið sem karlarnir hins vegar virðast vera 
undanþegnir að mestu. Jóhanna Björgvinsdóttir lýsir auk þess sinni persónu-
legu reynslu sem útivinnandi móðir: 

 
Jú, þá er bara mikið að gera hjá honum og hann stimplar sig frá amstrinu sem 
fylgir heimilishaldinu og börnunum. Það gerist bara svona sjálfkrafa. En þegar 
álagið kemur hjá mér þá fer ég fyrst í það að redda málunum heima. Ég stimpla 
mig bara ekki út án þess að sjá til þess að einhver taki við ábyrgðinni á heimilinu 
á meðan. 
 
Elsa Kjartansdóttir hjá tækni- og þjónustufyrirtækinu bendir á að þó svo 

að ábyrgðin virðist ríkja meira hjá konum verður hún í auknum mæli vör við 
að foreldrar reyni að skipta fjarvistum t.d. vegna veikinda barna þannig að 
konan taki hálfan daginn og karlinn hálfan. Þetta telur hún mikinn kost fyrir 
fyrirtækin: „Þá missir maður ekki alveg starfsmanninn allan daginn“.  

Þegar Elva Hjálmarsdóttir hjá sölu- og þjónustufyrirtækinu er hins vegar 
spurð út í fjarvistir starfsmanna vegna barna segir hún það ekki vera 
vandamál fyrir fyrirtækið. Hún nefnir uppbyggingu starfsmannahópsins sem 
eina af meginskýringunum fyrir því:  
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Við erum með meira af svona miðaldra konum með jafnvel uppkomin börn. Við 
erum ekki að horfa sérstaklega í að ráða konur á þessum aldri. Hins vegar 
skemmir það ekki fyrir... þær koma sterkar inn. 
 
Af orðum hennar má sjá að hún viðurkenni að ábyrgð starfsmanna á 

börnum geti skapað ákveðið vandamál fyrir fyrirtækin.  
Allir starfsmannastjórarnir upplifðu að karlmenn væru í auknum mæli að 

taka feðraorlof og væri það jákvætt fyrir bæði kynin en ekki síst fyrir konur. 
Það var hins vegar mismunandi hvernig starfsmannastjórarnir upplifðu 
áhrifin innan vinnustaðarins af orlofi feðra. Elva Hjálmarsdóttir hjá 
þjónustu- og sölufyrirtækinu taldi feðraorlof ekki breyta neinu um stöðu 
kynjanna innan fyrirtækisins né á vinnumarkaði almennt. Hún orðar það svo:  

 
Ég held að það hafi ekki neitt rosalega mikið að segja þannig séð. Mér finnst 
frekar bara jákvætt að jafna stöðu karla svona gagnvart heimilinu og uppeldinu. 
Allavega er mín skoðun ekki sú að þetta sé eitthvað konum frekar í hag þó að 
karlar séu farnir að sitja við sama borð og konur .... .  
 
Áður hefur komið fram að þetta fyrirtæki stefnir ekki að því að mæta 

þörfum fjölskyldufólks, starfsfólki er það ljóst frá byrjun og stór meirihluti 
starfsmanna eru konur með uppkomin börn. Það kemur því ekki á óvart að 
hún verði minna vör við áhrif feðraorlofs heldur en stallsystur hennar. 
Upplifun Katrínar Hreinsdóttur hjá öðru fjármálafyrirtækinu er önnur. Innan 
fyrirtækisins sem hún starfar hjá er enn tilhneiging til að ráða unga karla í 
framsæknustu stöður innan fyrirtækisins þrátt fyrir að vel menntaðar ungar 
konur sæki í vaxandi mæli um slíkar stöður. Aðspurð segir Katrín ástæðuna 
vera að litið sé svo á að karlmenn séu árangursdrifnari. Síðar í viðtalinu 
kemur jafnframt í ljós að þessir ungu menn eru líklegri en konur til að taka 
tillit til þarfa fyrirtækisins þegar kemur að samræmingu vinnu og fjölskyldu. 
Hún lýsir því svo: 

 
Flestir eru að nýta sér feðraorlof til hins ýtrasta. Þeir gera það öðruvísi en 
konurnar. Þeir eru að taka þetta yfir lengra tímabil ... búta það meira niður ... taka 
þá oft sérstakt tillit til vinnunnar heldur en heimilisins ... það er gert þannig að 
sem sagt báðir aðilar komi vel út úr því.  
 
Katrín hefur áhyggjur af ástandinu og segir þetta ekki vera yfirlýsta stefnu 

fyrirtækisins að foreldar taki orlof sitt í bútum. Einnig hafi æðstu stjórnendur 
sýnt gott fordæmi eftir að fæðingarlögunum var breytt og tekið feðraorlof. 
Hins vegar virðist það í seinni tíð vera algengara að karlar taki sérstakt tillit til 
vinnunnar þegar kemur að töku feðraorlofs. Hluta skýringarinnar telur hún 
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vera aukið álag innan fyrirtækisins. Það er í útrás og má ekki við því að missa 
lykilstarfsmenn út úr fyrirtækinu, langan tíma í senn. 

Jafnrétti innan fyrirtækja 
Tvö fyrirtækjanna hafa sett sér sérstaka jafnréttisáætlun, samanber 13. grein 
jafnréttislaga. Gerð hefur verið athugun innan þeirra á stöðu karla og kvenna 
varðandi laun, endurmenntun og kynjahlutfall í öllum störfum fyrirtækisins. 
Fyrirtækin hafa sett sér markmið út frá þeirri athugun sem þó eru ekki öll 
mælanleg. Í fjórum fyrirtækjanna birtast jafnréttisákvæði fyrirtækjanna sem 
liður undir starfsmannastefnunni. Þá er tilgreint að ekki skuli mismuna fólki 
út frá stétt, stöðu, trú eða kyni. Engin áætlun um markmið eða eftirfylgni 
fylgir slíkum ákvæðum heldur eru þau einskonar viljayfirlýsing. Í tveimur 
fyrirtækjanna er engin jafnréttisáætlun eða skrifleg jafnréttismarkmið til 
staðar en til stendur að gera jafnréttisáætlun. Enginn jafnréttisfulltrúi starfar 
innan fyrirtækjanna.  

Starfsmannastjórarnir eru sammála um að jafnrétti kynjanna séu sjálfsögð 
mannréttindi og þeir eru ánægðir með að jafnréttismálin eru að þokast í rétta 
átt í samfélaginu. Þegar starfsmannastjórarnir eru spurðar beint hvort þær 
teldu jafnrétti ríkja innan vinnustaðanna mátti greina á svörum þeirra að þær 
töldu jafnrétti fyrst og fremst felast í því að konur og karlar fengju greidd 
jöfn laun fyrir sambærileg störf. Sumar þeirra fullyrtu að slíkt jafnrétti væri 
innan sinna fyrirtækja á meðan aðrar voru á því að þær þyrftu ávallt að vera 
meðvitaðir um að slíkt væri ekki sjálfgefið. Til að mynda segir Sif Vilhjálms-
dóttir úr hátækni og þróunarfyrirtækinu um stöðuna:  

 
Það hallar oft á konur ... bara þegar maður hlustar á yfirmenn lýsa starfsmönnum 
sínum eða koma með tillögu að launahækkun eða eitthvað slíkt þá eru kannski 
engin rök fyrir því afhverju karlinn er að fá fimm þúsund krónum hærra heldur 
en konan.  
 
Nokkrir starfsmannastjóranna nefndu að ekki ætti að mismuna fólki út frá 

stétt, stöðu eða trú. Harpa Rögnvaldsdóttir úr öðru fjármálafyrirtækinu taldi 
jafnframt að jafnrétti snúist um jöfn tækifæri allra sem starfa innan fyrir-
tækisins, að allir hópar eigi til að mynda tækifæri á sveigjanleika og 
árangurstengdum launum.  

 
Er þörf fyrir jafnréttisáætlanir? 

Sólveig Hilmarsdóttir, sem er talsmaður ríkisins í jafnréttismálum segir 
jafnréttisáætlanir vera eitt af þeim tækjum sem hægt er að beita til að breyta 
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kynjavitundinni í samfélaginu og slíkt kæmi báðum kynjum til góða. Hún 
lýsir því þannig:  

 
Það sem mér finnst vera mikilvægast við gerð jafnréttisáætlana er að þær leyfa 
umræðu um jafnréttismál. En sumir vilja ekki leyfið skilurðu. Það á að halda 
þessari umræðu niðri.  
 
Starfsmannastjórarnir telja að það halli á konur í samfélaginu og nokkrar 

þeirra verða varar við að kynin eigi ekki sömu möguleika á sumum stöðum 
innan fyrirtækjanna. Það er hins vegar mismunandi hvort þær upplifa slíkt 
sem vandamál fyrir fyrirtækin. Einhverjar töldu þetta vera ástand sem myndi 
leysast fljótlega af sjálfu sér í takt við nýja tíma. Aðrar töluðu um að þetta 
væri viðvarandi ástand sem fyrirtækjunum væri skylt að vera meðvituð um.  

Starfsmannastjórar fjármálafyrirtækjanna vilja meina að ekki sé hægt að 
jafna kynjahlutföll innan fyrirtækja nema einbeittur vilji sé til þess innan 
vinnustaðarins. Katrín Hreinsdóttir hjá öðru fjármálafyrirtækinu lýsir því svo:  

 
Það þarf að taka markvissa ákvörðun um það að það sé hagur í því að breyta ... 
og vinna þá eftir því. Ekki það að setja kvóta eða neitt svoleiðis, heldur að það sé 
meðvituð ákvörðun að við viljum breyta þessu og það sé okkur í hag að gera 
það. 
 
Mikil vinna var lögð í gerð jafnréttisáætlunar og margir starfsmenn komu 

að gerð hennar. Katrín ánægð með áætlunina en telur hinsvegar að ekki sé 
unnið nægilega vel eftir henni þar sem margir stjórnendur virðist ekki skynja 
verðmætið í því að jafna hlut karla og kvenna innan fyrirtækisins.  

Upplifun Hörpu Rögnvaldsdóttur hjá hinu fjármálafyrirtækinu er önnur 
en Katrínar. Þar leggur yfirstjórn fyrirtækisins ríka áherslu á jafnréttis-
áætluninni sé framfylgt og vinna stjórnendur markvisst eftir henni. Aðspurð 
segir hún sjálfsagt og eðlilegt að fyrirtæki axli samfélagslega ábyrgð í 
jafnréttismálum. Hún orðar það svo: 

 
Mér finnst það bara vera svona ákveðin siðferðisleg skylda okkar sem fyrirtæki 
sem að tekur ábyrgð í þessari þróun. Því það eru náttúrulega ekki bara 
einstaklingar og ríkið það eru fyrirtæki sem spila líka hlutverki í svona 
jafnréttismálum.  
 
Að ofangreindu má sjá að ekki dugar að setja sér jafnréttisáætlun í orði ef 

henni er ekki fylgt markvisst eftir. Ef það hins vegar er gert skapast dýrmæt 
tækifæri innan fyrirtækjanna til að auka breidd bæði í forystunni og í öllum 
störfum og að fjölga konum í stjórnunarstöðum.  
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Sumir starfsmannastjóranna virðast ekki vita nákvæmlega hvað felst í gerð 
jafnréttisáætlana eða hver tilgangur þeirra er, líkt og fram kemur í orðum 
Jóhönnu Björgvinsdóttur hjá opinbera þjónustufyrirtækinu varðandi 
fyrirhugaða jafnréttisstefnu fyrirtækisins: „Hún er bara held ég ósköp hefð-
bundin. Leitast verður við að ráða jafnt konur og karla og allt það ... já bara 
svona almennt eitthvað“. Einnig voru til starfsmannastjórar sem voru 
beinlínis á móti gerð jafnréttisáætlana, samanber eftirfarandi orð Rósu 
Kolbeinsdóttur hjá flutninga- og þjónustufyrirtækinu:  

 
Konur eru bara ekki minnihlutahópur í okkar þjóðfélagi, þær þurfa ekki hjálp. 
Þær eru mjög sterkar, þær eru mjög klárar og við getum alveg barist innan þess 
að það sé jafnrétti en ekki eitthvað svona forréttindi.  
 
Í þeirra huga ríkir jafnrétti hér á landi þar sem lagalegu jafnrétti hafi verið 

náð. Með því að taka sérstakt tillit til kvenna innan fyrirtækja er því í raun 
verið að veita konum forskot sem ekki er lengur þörf á, því er allt forskot í 
raun forréttindi kvenna. Það er því í nafni jafnréttis sem þær telja að ekki ríki 
þörf fyrir jafnréttisáætlanir þar sem þær telja að jafnréttisáætlanir muni 
beinast gegn konum í stað þess að ýta undir frama þeirra innan fyrirtækisins.  

Umræða 

Ákvæði jafnréttislaganna um fjölskylduvænleika og jafnrétti á vinnustöðum 
eru hugsuð til að leiðrétta það forskot sem annað kynið getur haft umfram 
hitt kynið. Margt bendir til, m.a. þessi rannsókn að ákvæði þeirra séu ekki að 
virka sem skyldi.  

Það vekur athygli að þó svo að það komi fram í viðtölunum að það halli á 
konur innan fyrirtækjanna þá endurspeglast það ekki í stefnumótun 
starfsmannamálanna. Ekki fékkst séð að fyrirtækin líti á það sem hlutverk sitt 
að sjá til þess að konur jafnt sem karlar fái að njóta eða bera ábyrgð á að 
sinna verkefnum tengdum fjölskyldunni heldur er litið á það sem einkamál 
starfsmanna. Þannig má segja að hlutleysi fyrirtækjanna til kynjanna hvað 
varðar fjölskylduvænleika viðhaldi og jafnvel auki á þennan mun. 

Starfsmannastjórarnir viðurkenna að jafnréttismál heyra undir þeirra 
starfsvið og þeir vita um lögbundna skyldu fyrirtækjanna um gerð jafnréttis-
áætlana. Fæstir þeirra sáu þó jafnréttisáætlun sem tæki til að jafna stöðu og 
tækifæri kynjanna innan vinnustaðarins og ekki voru allir starfsmanna-
stjórarnir meðvitaðir um tilgang þeirra eða gerð. Jafnframt virðist vera að þar 
sem ekki hvílir sú krafa frá stjórnendum að jafnréttismálum sé sinnt er 
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ólíklegra að starfsmannastjórarnir setji jafnréttismál í forgang þar sem 
starfsmanna- og jafnréttisstefna á ávallt að laga sig að stefnu fyrirtækisins. 
Það má því segja að menning fyrirtækisins hafi gríðarleg áhrif á hvernig 
unnið er að jafnréttismálum innan fyrirtækjanna og jafnvel meiri áhrif en 
núverandi jafnréttislög og samfélagslegur þrýstingur.  

Brynhildur Flovenz (2006) hefur bent á að kynhlutleysi jafnréttislaga 
endurspegli ekki stöðu kynjanna og því viðhaldi þau valdaójafnvæginu eða 
jafnvel auki á það. Frjálshyggjuviðhorf innan fyrirtækjanna endurspeglast í 
jafnréttisvinnu starfsmannastjóranna. Litið er svo á að jafnrétti ríki innan 
fyrirtækjanna, kynin hafi sömu tækifæri til að keppa innan þeirra án þess þó 
að tekið sé tillit til ójafnrar stöðu kynjanna í samfélaginu. Þar með er ekki 
tekið tillit til aðstöðumunar kynjanna í stefnumótun starfsmannamála. Líkt 
og þegar lögin gera ekki ráð fyrir slíkum mun, getur kynhlutlaus stefnumótun 
starfsmannamála viðhaldið eða jafnvel aukið á valdamun kynjanna.  

Viðtölin sýndu fram á vísbendingar eru um að ef jafnréttislög væru ekki til 
staðar myndu fyrirtækin ekki líta á það sem samfélagslega skyldu sína að huga 
að jafnréttismálum. Arðsemisrökin eru hins vegar ríkjandi hjá þeim 
starfsmannastjórum sem setja jafnréttismál ofarlega í forgangsröðun. Rees 
(1998) hefur bent á að þó vinnulag mannauðsstjórnunar og samþættingar séu 
álíka eru forsendur fyrir jafnrétti ekki þær sömu. Mannauðsrökin snúast um 
skammtíma arðsemissjónarmið á meðan samþætting snýst um langtíma-
markmið og félagslegt réttlæti. Jafnrétti kemur þó öllum til góða og sterk 
arðsemisrök eru fyrir því að t.d. breiðari forysta skili fyrirtækjum auknum 
arði (Catalyst, 2004; Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, 2005) og starfs-
mönnum auknum mannréttindum. Það fæst því ekki betur séð en að hags-
munir beggja liggi hér undir. Það er því umhugsunarefni hvers vegna það 
birtist ekki í áherslum fyrirtækjarekstursins í meiri mæli en raun ber vitni.  

Á meðan fyrirtækin líta svo á að staða kynjanna sé jöfn innan þeirra þá 
taka þau þátt í að viðhalda ójafnréttinu. Fyrirtækin bera að sjálfsögðu ekki ein 
ábyrgð á slíku en þau eru mikilvægur hlekkur í keðjunni til að koma á 
jafnrétti. Á meðan þau spila sig hlutlaus og hafa ekki kynjabreytuna með í 
stefnumótun starfsmannamála þá eru þau ekki einungis að viðhalda 
ójöfnuðinum heldur geta beinlínis aukið á hann. Því er mikilvægt að jafnrétti 
sé tekið markvisst upp innan fyrirtækja. Daglega er unnið þar við setningu 
markmiða, mat og mælingar og mörg fyrirtæki greiða bónus ef tilsettum 
markmiðum er náð. Ef þau myndu setja sér árangurstengd, mælanleg jafn-
réttismarkmið eru líkur á að skriður kæmist á jafnréttisvinnu innan þeirra; 
samfélaginu, þeim og einstaklingunum til hagsbóta. 



Um samspil fjölskylduvænleika, jafnréttis og árangurs… 723 

  

Heimildir 

Árni Magnússon. (2005). Staða íslenska velferðarsamfélagsins – framtíðarsýn. Sótt 
13. mars 2007 af http://www.felagsmalaraduneyti.is/radherra/raedur-og-
greinarAM/nr/2053. 

Brynhildur Flóvenz. (2006). Jafnréttislögin 30 ára. Marklaust plagg? 19 júní, 8-
11.  

Catalyst. (2004). The bottom line: Connecting corporate performance and gender 
diversity. Sótt 2. maí 2007 af http://www.catalyst.org/knowledge/titles/ 
title.php?page=lead_finperf_04. 

Coffey E., Huffington C. og Thomson P. (1999). The changing culture of 
leadership: Women leaders’ voices. London: Change Partnership Ltd.  

Félagsmálaráðuneytið. (2006). Launamyndun og kynbundinn launamunur. Október 
2006. Sótt 2. nóvember 2006 af: http://www.felagsmalaraduneyti.is/ 
frettir/frettatilkynningar/nr/2912. 

Gísli Hrafn Atlason. (2006). On reconciliation of gender equality and daily 
routines in Iceland. Í J. Reingardiene (ritstj.). Between paid and unpaid work: 
Family friendly policies and gender equality in Europe (bls. 3-13). Vilnius: Social 
Research Center, Vytoytas Magnus University Center for Equality 
Advancement.  

Guðný Guðbjörnsdóttir. (2007). Er leiðtogahlutverkið kynjað? Í Guðný 
Guðbjörnsdóttir (ritstj.),. Menntun, forysta og kynferði. Reykjavík: 
Háskólaútgáfan, bls. 287-308. 

Guðrún Hanna Hilmarsdóttir. (2007). Um samspil jafnréttis, fjölskyldu og árangurs 
innan fyrirtækja: Upplifun starfsmannastjóra. Óbirt MA-ritgerð. Háskóli 
Íslands, Félagsvísindadeild. 

Hagstofan. (2007). Vinnumarkaður. Sótt 16. maí 2007 af http://hagstofan.is/ 
?PageID=637. 

Háskólinn á Bifröst (2007). Jafnréttiskennitalan: Birting upplýsinga um jafnrétti í 
100 stærstu fyrirtækjum á Íslandi árið 2007. Sótt 10. september 2007 af: 
http://rvj.bifrost.is/Default.asp?Sid_Id=24469&tId=2&Tre_Rod=&fre_
id=57070&meira=1. 

Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið. (2005). Aukin tækifæri í forystu atvinnulífsins: 
Skýrsla Tækifærisnefndar iðnaðar- og viðskiptaráðherra um aukinn hlut kvenna í 
yfirstjórnum fyrirtækja. Reykjavík: höfundur. 

Jafnréttisstofa. (e.d.). Um gerð jafnréttisáætlana fyrirtækja og stofnana. Sótt 20. 
nóvember 2006 af: www.jafnrétti.is. 

Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 96/2000. 
Rees, T. (1998). Mainstreaming equality in the European Union. Education, Training 

and Labour Market Policies. London, New York: Routledge. 



724 Uppeldis- og menntunarfræði Guðrún H. og Guðný Guðbjörnsd. 

  

Samtök atvinnulífsins. (2005). Áherslur atvinnulífsins. Reykjavík: höfundur. 
Sinclair, A. (1999). Doing leadership differently – Gender, power and sexuality in a 

changing business culture. Carlton South, Victoria: Melbourne University 
Press. 

Verslunarmannafélag Reykjavíkur. (2006). Hver er íslenski stjórnandinn? VR 
blaðið, 5, 22.  



  

Bóknámsrek í þróun háskólastigs í 
Finnlandi og Danmörku 

Hvert er hlutverk ólíkra hagsmunaaðila? 

Gyða Jóhannsdóttir 

 
Stefna stjórnvalda fjölmargra Vesturlandaþjóða að byggja upp fjölbreytt 
námstilboð að loknum framhaldsskóla er vel þekkt. Í því skyni hefur æðri 
menntun oft verið tvískipt, þ.e. hefðbundin háskólamenntun og millistig á 
milli hefðbundinna háskóla og framhaldsskóla. Hér er háskólastig notað yfir 
hugtakið æðri menntun (higher education, tertier education); þ.e. bæði þessara 
stiga. Samkvæmt Scott (1995) er eitt birtingarform slíkra kerfa s.k. tvíunda-
kerfi (binary system). Tvíundakerfið einkennist af tveim samhliða kerfum sem 
eru að mörgu leyti svipuð þó að á þeim sé stigsmunur. Annars vegar eru 
háskólar og sérstakar stofnanir sem hafa stöðu háskóla og eiga þeir m.a. að 
sjá um grunnrannsóknir og rannsóknarþjálfun. Hins vegar eru annars konar 
stofnanir (alternative insitutiutions), þ.e.a.s minni stofnanir sem hafa verið sam-
einaðar í fjölgreinamiðstöðvar t.d. tengdar landshlutum og taka við af fram-
haldsskólum. Hér er millistofnun notað yfir þessar stofnanir tvíundakerfis 
sem eru ekki háskólar. Ólíkar starfsgreinabrautir eru innan þessara milli-
stofnana og ef um rannsóknir er að ræða eiga þær að vera hagnýts eðlis. 
Tilhneigingin hefur hins vegar verið sú að þessar millistofnanir hafa færst 
nær viðurkenndum háskólum og líkst þeim mun meira en til var ætlast í 
byrjun. Sumstaðar hafa kennarar millistofnana fengið háskólatitla og stundað 
rannsóknir þó takmarkaðar séu og námi hefur lokið með háskólagráðu. Þessi 
tilhneiging hefur verið nefnd academic drift (Neave, 1979; Morphew, 2000; Jón 
Torfi Jónasson, 2004) og þýtt sem bóknámsrek á íslensku (Jón Torfi 
Jónasson, 2006) 

Bóknámsrek greinist í þrjá megin flokka: 1) Kerfisrek vísar til breytinga 
sem fela í sér að kerfið í heild sinni líkist mun meira háskóla en kerfið sem 
horfið var frá (Neave, 1979; Jón Torfi Jónasson, 2004). 2) Stofnanarek á við 
þá tilhneigingu einstakra stofnana að færast nær hefðbundnum háskólaum en 
til var ætlast í upphafi (Neave, 1979, Jón Torfi Jónasson 2004; Gyða 
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Jóhannsdóttir, 2006). 3) Nemendarek þ.e.a.s. sókn nemenda í háskólanám í 
stað starfsnáms í öðrum skólum (Jón Torfi Jónasson, 2004). 

Að því marki sem þetta er sannferðug lýsing á því sem gerist, vaknar 
spurning um hvað ræður þessari þróun.  

Ýmsir fræðimenn telja að aðgerðir og stefnumörkun sjórnvalda séu mjög 
mikilvægar og hafi mikil áhrif á þróun bóknámsreks (Neave, 1979; Kyvik, 
2004). Aðrir halda því fram að áhrifavald stjórnvalda einna sé oft ofmetið; 
bóknámsrek sé afurð margvíslegra þátta í eðlilegri þróun skólakerfis en eigi 
sér auðvitað ekki stað í tómarúni. Ýmis öfl geta haft áhrif á þróun þess. 
Dæmi um slík öfl eru áhrif og samskipti ólíkra en tengdra hagsmunahópa svo 
sem stjórnvalda, nemenda, háskólanna sjálfra og millistofnanna (Jón Torfi 
Jónasson, 2004; Gyða Jóhannsdóttir, 2006). Áhrif þessara mögulegu hags-
munahópa á bóknámsrek eru auðvitað mjög flókin en jafnframt mjög 
áhugavert rannsóknarviðfangsefni, bæði vegna þess að þá er auðveldara að 
skilja hver eru einkenni þess, hvernig það gengur fyrir sig og hvert það leiðir. 

Í þessari grein mun ég gera grein fyrir þróun millistofnana í Noregi, 
Finnlandi og Danmörku með tilliti til stofnanareks. Auk þess er sjónum beint 
að samskiptum tveggja mikilvægra hagsmunaaðila sem koma að þróun 
þessara stofnana, þ.e.a.s. háskólum og millistofnunum. Umfjöllunin hér á sér 
tvær stoðir. Í fyrsta lagi niðurstöður norrænnar samanburðarrannsóknar 
(framkvæmd 2001-2005) þar sem ég rannsakaði þróun norræns háskólastigs 
m.a. með tilliti til kerfisreks og stofnanareks (Gyða Jóhannsdóttir, 2006). Í 
öðru lagi bráðabirgðaniðurstöður framhaldarannsóknar sem hófst vorið 2007 
og er langt komin. Þar er stofnanareki finnskra og danskra millistofnana fylgt 
eftir en einnig voru samskipti háskóla og millistofnana sem tengdust því 
athuguð sértaklega. 

Bóknámsrek og fagvæðing 

Hér er litið svo á að hugtakið stofnanarek sé nátengt hugtakinu fagvæðing 
(professionalization) en stofnanarek felur m.a. í sér tilhneigingu millistofnana að 
líkjast háskólum meira en upphaflega er ætlast til. Hugtakið fagvæðing er leitt 
af hugtakinu fagstétt en eitt af megineinkennum hennar er krafa um að 
menntun hennar feli í sér sérhæfða fræðilega þekkingu sem oft er aflað innan 
háskóla eða annara stofnanna (Torstendahl, 1994). Önnur einkenni fagstéttar 
eru sjálfræði, lögverndun starfsins og eigin siðareglur. Fagvæðing vísar til 
ferlisins þegar starfstétt verður fagstétt. Í þessari rannsókn er notkun fag-
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væðingarhugtaksins einungis bundin við kröfuna um sérhæfða fræðilega 
þekkingu. 

Burrage, Jarausch og Siegrist (1990) leggja áherslu á að ýmsir hagsmuna-
hópar hafi áhrif á fagvæðingarferlið og takist á um ýmis forgangsatriði sem 
birtist í sjálfu ferlinu. Þessi átök hagsmunahópa falla undir hugmyndir Ný-
Webersinna sem beina sjónum sínum að þeirri valdabaráttu sem á sér stað á 
milli verðandi fagstéttar og viðurkenndrar fagstéttar (Gyða Jóhannsdóttir, 
2004). 

Parkins (1979) hefur útfært nánar hugtak Max Webers um félagslega 
lokun (social closure) og gerir greinarmun á aðferðum verðandi fagstéttar og 
viðurkenndrar fagstéttar. Verðandi fagstétt notar yfirtökuaðferðina (surpation) til 
að ná því eftirsóknarverða sem hin viðurkennda fagstétt ræður yfir. 
Viðurkennd fagstétt beitir hinsvegar útilokun (exclusion) þegar hún verndar 
eigin sérréttindi og reynir að hindra að hin verðandi fagstétt öðlist þau.  

Í framhaldsrannsókninni er þessum hugtökum fagvæðingarferlis starf-
stétta varpað yfir á hugmyndirnar um bóknámsrek stofnana eða stofnanarek 
og notuð til þess að varpa frekara ljósi á þetta rek. Hugtakið verðandi fagstétt 
er fært yfir á millistofnun sem fer smám saman að líkjast háskóla (sækist eftir 
eftirsóknarverðum einkennum háskóla) og dregur hugsanlega fram ýmis 
einkenni þróunar sem eru sambærileg þessum tveimur ferlum. Hugmynd 
Parkins um verklag viðurkenndra fagstétta er svo færð yfir á viðurkennda 
háskóla (stofnanir sem ráða yfir sérstökum sérréttindum). Í rannsókninni er 
síðan kannað hvort greina megi yfirtökuaðferð og útilokunaraðferð Parkins í 
aðgerðum og röksemdafærslu þessara tveggja stofnanagerða með eða á móti 
breytingum sem fela í sér stofnanarek.  

Aðalspurningin er því: Hvernig birtast ólíkir hagsmunir stofnana, annars 
vegar þeirra sem eru ekki háskólar og hins vegar háskóla í röksemdafrærslu 
með eða á móti breytingum sem fela í sér stofnanarek, í ljósi hugmynda 
Parkins? 

Aðferð 

Meginaðferð norrænu samanburðarrannsóknarinnar (Gyða Jóhannsdóttir, 
2006), þ.e.a.s. greining opinberra heimilda (lög, reglugerðir, skýrslur og skrif 
vísindamanna) var einnig beitt í framhaldsrannsókninni. Í Danmörku og 
Finnlandi voru jafnframt tekin hálfopin viðtöl við tvo talsmenn frá mennta-
málaráðuneyti, samtökum rektora millistofnana og samtökum háskólarektora. 
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Einnig voru skjöl sem lutu að breytingunum skoðuð til þess að fá svör á 
grundvelli þeirra viðmiða sem notuð voru. 

Fimm viðmið voru notuð til að aðgerðabinda stofnanarek. 1) Reglur eða 
fyrirmæli um iðkun rannsókna; m.a. hvort kennarar í skólum sem ekki eru 
háskólar eiga að stunda rannsónir. 2) Flokkun námsloka eftir því hvort þeir 
leiða til háskólagráðu eða ekki. 3) Lýsing á því hvort háskólatitlar eru notaðir. 
4) Lýsing á framgangskerfi stofnana og einstaklinga, m.a. með tilliti til þess 
hvort kennarar gátu sótt um framgang eða ekki. 5) Hugtök sem yfirleitt eru 
notuð um háskóla en þetta viðmið var fyrst notað í framhaldsrannsókninni.  

Hugtök Parkins; yfirtökuaðferð og útilokun voru notuð til þess að greina 
forgangsatriði hagsmunaaðila, þ.e.a.s. háskóla og millistofnanna.  

Niðurstöður 

Norrænar millistofnanir: Tilurð þeirra og stofnanarek 
Niðurstöður leiddu í ljós að kerfisrek átti sér stað í öllum löndunum þó að 
uppbygging og þróun háskólastigs væri ólík. Þau þrjú lönd sem hér voru 
athuguð voru öll með tvíundakerfi þ.e.a.s. Noregur, Finnland og Danmörk 
(Gyða Jóhannsdóttur, 2006).  

Tilurð norrænna millistofnana 
Í lok sjöunda áratugarins voru starfræktar tvennskonar gerðir af litlum 
starfsmenntaskólum í Noregi (høgskoler) sem tóku við af framhaldsskóla-
stiginu, skandinaviska hugtakið høgskole er notað hér. Annars vegar voru 
landshluta-högskoler (regional-høgskole) en þar voru starfræktar tiltölulegar stuttar 
starfsnámsbrautir svo sem menntun kennara, hjúkrunarkvenna o. s. frv. Hins 
vegar voru héraðs-høgskoler (distrikt-høgskoler), en þar var einnig boðið upp á 
stutt starfsnám tengt héraðinu en einnig var hægt að taka grunnnámskeið 
hefðbundinna háskóla sem voru yfirfullir. Þessar tvær gerðir høgskole 
þróuðust samhliða en landshluta-høgskolarnir urðu akademiskari en upphaflega 
var ætlast til. Árið 1994 var tekið upp tvíundakerfi en þá voru allir þessir 
høgskolar, nítíu og átta að tölu sameinaðir í tuttugu og sex statlige høgskoler.  

Í Danmörku var einnig rík hefð fyrir litlum starfsmenntaskólum (seminar) 
en þar var starfrækt menntun kennara, hjúkrunarkvenna, blaðamanna o. s. 
frv. Árið 2000 er tekið upp tvíundakerfi en það ár hvöttu menntamála-
yfirvöld til þess að sameina sjötíu og fimm starfsmennta-seminör í u.þ.b. 
tuttugu og fimm miðstöðvar fyrir framhaldsnám (center for videregående 
uddannelse), skammstafað CVU (Rasmussen, 2004). Lögum um CVU var 
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breytt í júní s.l. og er nú verið að sameina átján CVU í sex til átta fagháskóla 
(professionshøjskole) (sjá Lov om professionshøjskoler, 2007). 

Um miðjan sjöunda áratuginn útvíkkuðu Finnar einhliða háskólastigið; 
stækkuðu þá háskóla sem fyrir voru og stofnuðu nýja. Smám saman varð 
stjórnvöldum ljós nauðsyn þess að beina nemendum með framhaldsskóla-
próf í styttra, hagnýtara og vettvangstengdara starfsnám. Árið 1992 var 
ákveðið að færa áttatíu og fimm starfsmenntaskóla af síðari hluta framhalds-
skólastigsins og stofna tuttugu og tvo fjölgreina tækniskóla (polytechnics) í 
tilraunaskyni víðsvegar um landið. Þessi tilkoma tækniskólanna markar upp-
haf finnsks tvíundakerfis (Kyvik, 2004). 

Stofnanarek millistofnana 
Niðurstöður norrænu samanburðarrannsóknarinnar (Gyða Jóhannsdóttir, 
2006) og niðurstöður framhaldsrannsóknarinnar leiða í ljós að stofnanarek 
átti sér stað í þessum þremur löndum og sýna að það heldur áfram í 
Finnlandi og Danmörku.  

Tafla 1. Yfirlit yfir stöðu millistofnana á háskólastigi í Danmörku, Finnlandi 
og Noregi með tilliti til stofnanareks  
 Noregur  Finnland  Danmörk 

Heiti stofnana  Høgskola Polytechnics/tækniskóli CVU/ 
professionshøjskole 

Háskólatitlar Já  Nei Nei 

Rannsóknir Já  Takmarkaðar hagnýtar 
rannsóknir 

Nei, en þróunarverkefni 

Háskólagráða Já Diplóma sem sams-varar 
B.A gráðu 

Professions-bachelor, 
samsvarar fyrstu 
háskólagráðu að hluta til  

Framgangskerfi 
(stofnanir og 
einstaklingar)  

Já  Nei Nei  

Hugtök sem 
oftast eru 
notuð um 
háskóla 

Var ekki 
kannað 

Polytechnicmaster 
University of applied 
science 

University College, 
professionsmaster 
fakultet og dekan 
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Samkvæmt töflu 1 eru norsku stofnanirnar næstar háskólum, dönsku 
stofnanirnar lengst frá þeim og Finnland er einhversstaðar á milli.  

Norska þróunin leiðir í ljós stofnanarek. Norsku høgskolunum var 
upphaflega ekki ætlað að stunda rannsóknir. Á áttunda áratugnum urðu 
héraðs-høgskolarnir hinsvegar mun akademískari en ætlast var til þar sem 
kennarar fóru að stunda rannsóknir og fyrir þrýsting þessara stofnana veitti 
ríkið takmarkaða heimild til rannsókna og gilti það einnig fyrir nokkra 
landshluta-høgskola (Kyvik og Skodvin, 2003). Árið 1979 var heimilt að ráða 
høgskola-dósenta og 1986 prófessora. Smám saman var héraðs-høgskolunum og 
nokkrum landshluta-høgskolum einnig heimilt að veita æðri háskólagráðu en 
þó ekki doktorsgráðu (Kyvik, 2002). Framgangskerfi kennara var komið á 
1993. Árið 1995 voru háskólatitlar orðnir þeir sömu við háskóla og høgskola 
og áttu kennarar beggja stofnanna að stunda rannsóknir (Lov om universitet 
og høgskoler nr. 22/1995). Háskólum einum er þó ætlað að stunda 
grunnrannsóknir og veita æðstu háskólagráðu með nokkrum undantekning-
um þó. Rannsóknir í høgskolum eiga að mestu leyti að vera hagnýts eðlis. 

Þróun finnskra tækniskóla felur í sér nokkuð stöðugt stofnanarek sem er 
hægara en það norska. Samkvæmt lögum um tækniskóla frá 1995 er þeim 
ætlað að vinna að þróunarverkefnum (Lag om Yrkeshøgskolor nr. 
255/1995). Í endurskoðuðum lögum um yrkeshögskola frá 2003 er tekið fram 
þar eigi að stunda hagnýtar rannsóknir (applied R&D). Áform eru um að efla 
hagnýta rannsóknarþáttinn (Finnska menntamálaráðuneytið, 2005; Lag om 
yrkeshögskola nr. 351/2003). 

Samkvæmt lögunum frá 1995 lauk námi með diplómu sem átti að vera 
jafngild B.A. gráðu. Árið 2002 var ákveðið að starfrækja eins og hálfsárs 
framhaldsnám í nokkrum tækniskólum í tilraunaskyni. Frá 2005 er heimilt að 
starfrækja framhaldsnám í öllum tækniskólum s.k. tækniskólamaster (Finnska 
menntamálaráðuneytið, 2005). Talsmenn tækniskólanna berjast fyrir jafn-
gildingu þessa prófs við mastersgráðu háskólanna. Fáir nemendur hafa lokið 
þessu prófi, og lítil reynsla af því. „Nokkrir tækniskólarektorar hafa hafið 
máls á því að byggja upp tækniskóla doktorspróf“ (Finnska menntamálaráðu-
neytið, 2005, bls. 76), en þessi hugmynd hefur hvorki fengið almennan 
hljómgrunn meðal talsmanna tækniháskólanna né heldur innan menntamála-
ráðuneytisins.  

Árið 2005 breyttu Samtök rektora tækniskóla ensku þýðingunni 
polytechninc í university of applied science. Þetta var gert samkvæmt ráðleggingu 
samtaka evrópskra tækniskólarektora sem tilraun til að sameina heiti 
evróprskra millistofnana  
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Þessi dæmi eru öll skýr merki um hægfara en stöðugt stofnanarek finnskra 
tækniskóla og eru hér talin dæmi um yfirtökuaðferð.  

Fljótt á litið virðist ekki vera um stofnanarek að ræða í dönskum 
CVU/fagháskólum. Kennarar CVU og fagháskóla eru ekki með háskólatitla, 
eiga ekki stunda rannsóknir en er ætlað að vinna að þróunarverkefnum. 
Námi lýkur með svo kallaðri professionsbacherlors gráðu en hún er ekki fyllilega 
viðurkennd sem fyrsta háskólagráða. 

Við nánari skoðun má þó greina byrjun stofnanareks. Bæði CVU og 
fagháskólunum er ætlað að taka þátt í s.k. rannsóknarsamvinnu (forsknings-
tilknytning) með háskólunum og öðrum rannsóknarstofnunum. (Rasmussen, 
2004; Lov om professionshøjskoler nr. 562/2007). Ný lög um fagháskóla 
ítreka þessa samvinnu.  

Í greinargerð með lögunum um fagháskóla er stuttlega minnst á 
mögulegan professionsmaster í framtíðinni. Talsmenn CVU fóru að nota 
university college sem þýðingu á CVU. Yfirvöld heimiluðu ekki þá þýðingu 
nema að undangengnu mati á stöðu umrædds CVU.  

Í nýju lögunum um fagháskóla er university college lögfest ensk þýðing á 
fagháskóla. Í 13. grein laganna eru einnig dæmi um notkun hugtaka sem 
hingað til hafa verið notuð um háskóla svo sem fakultet og dekan. Kveðið er á 
um að „mögulegt sé að skipta fagháskólum eftir námssviðum; fakultet eða 
sambærilegt undir stjórn dekans eða sambærilegt“ (Lov om professions-
höjskole nr. 562/2007).  

Endurspeglar stofnanarek togstreitu/átök á milli háskóla og 
millistofnana? 

Niðurstöður greiningarinnar sýna fram á togstreitu á milli háskóla og 
millistofnana. Eftirtalin atriði valda togstreitu: 1) Rannsóknir, 2) jafngilding 
diplómu og háskólagráðu, 3) sókn í hugtök sem yfirleitt eru notuð um 
háskóla.  
 
Rannsóknir  
Samkvæmt talsmönnum finnskra háskólarektora og rektora tækniskólanna 
ríkir nokkur sátt um hagnýtan rannsóknarþátt tækniskólanna enda er 
rannsóknarhlutverk beggja stofnana nokkuð skýrt afmarkað.  

Í Danmörku er málum farið á annan veg. Það er skýrt tekið fram að 
CVU/fagháskólar eigi ekki að stunda rannsóknir en er ætlað að vera í 
rannsóknarsamvinnu við háskóla eða aðrar rannsóknarstofnanir. Hugtakið 
rannsóknarsamvinna var illa skilgreint og hefur frá byrjun valdið miklum 
misskilningi og ágreiningi. Árið 2006 kannaði Danmarks Evalueringsinstitut 
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skilning kennara CVU og fræðimanna á hugtakinu en einnig hverjir væru 
helstu erfiðleikarnir í framkvæmd þessarar samvinnu.  

Niðurstöður bentu til þess að almennt er litið svo á að háskólarnir séu 
hinar virku gerendur en CVU óvirkir viðtakandur þessarar samvinnu. Ýmiss 
konar samningar á milli háskóla og CVU hafa þó verið gerðir til að uppfylla 
þessa tilskipan. Sumir samningar fela í sér kaup CVU á þjónustu og aðstoð 
fræðimanna háskólanna. Forsenda slíks samstarfs er þó sameiginlegur áhugi 
CVU og fræðimanna á hagnýtum rannsóknarverkefnum eða þróunarverk-
efnum CVU stofnana og talið er að hann skorti oft á tíðum (Danmarks 
Evalueringsinstitut, 2006). Í umsögn Samtaka danskra háskólarektora um 
forslag til lov om professionshøjskole 2007 er lýst yfir ánægju með áframhaldandi 
samvinnu stofnana en lýst er eftir nánari leiðbeiningum um í hverju hún eigi 
að felast (Rektorskollegiet, 2007)  

 
Jafngilding prófgráðu tækniskólanna og CVU/fagháskóla við prófgráður háskólanna.  
Í Finnlandi hafa tækniskólarnir um árabil barist fyrir jafngildingu grunnpróf-
gráðu tækniskólanna við B.A háskólagráðu en háskólarnir neituðu í fyrstu. 
Samkvæmt talsmönnum menntamálaráðuneytis, Samtaka háskóla-rektora og 
Samtaka rektora tækniskóla ríkir nú nokkuð almenn sátt um að nemendur 
með tækniskólapróf geti hafið mastersnám í háskóla að loknum nokkrum 
undirbúningsnámskeiðum. Fjöldi og umfang þeirra fer eftir háskólum og 
námssviðum. Öðru máli gegnir um viðurkenningu háskólanna á framhalds-
diplómu tækniskólanna. Í viðtölum við talsmenn tækniskólanna 19. mars s.l. 
kom fram að Samtök rektora tækniskólanna sækja stíft að nemendur sem 
lokið hafa framhaldsdiplómu fái aðgang að doktorsnámsbrautum háskólanna 
að undangengnum einhverjum undirbúningsnámskeiðum. Þetta er dæmi um 
yfirtökuaðferð. Samkvæmt viðtali við talsmenn háskólanna 23. mars s.l. neita 
samtök háskólarektora þessu harðlega og telja að þeir einir eigi rétt á að 
starfrækja rannsóknartengt nám sem er gott dæmi um útilokunaraðferð.  

Þessu er líkt farið í Danmörku. Talsmenn CVU hafa um árabil farið fram 
á að professionsbachelor væri metin sem fyrsta prófgráða en háskólarnir lögðust í 
byrjun alfarið gegn því. Smám saman hefur þó orðið nokkur sátt hvað þetta 
varðar líkt og í Finnlandi. Í umsögn Samtaka danskra háskólarektora um 
forslag til lov om professionshøjskole frá 2007 er skýrt tekið fram að til þess að 
hefja nám til kandidatsprófs þurfi professionsbachelor að hafa lokið tilskildum 
undirbúningsnámskeiðum. Í sömu umsögn er hugmyndum um professions-
master alfarið hafnað og ítrekað að einungis háskólar hafi rétt á að starfrækja 
nám til kandidatsgráðu enda sé það rannsóknartengt nám(Rektorkollegiet, 
2007).Andstaða við professionsmaster er dæmi um útilokunaraðferð háskólanna.  
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Notkun hugtaka sem yfirleitt eru notuð um háskóla.  
Ákvörðun finnsku tækniskólanna um að nota ensku þýðinguna university of 
applied sciences í stað polytechnics áður hefur vakið hörð viðbrögð 
háskólanna. Samtök finnskra háskólarektora hafa mótmælt þessari þýðingu 
harðlega í bréfi til menntamálaráðuneytis dagsett, 15. ágúst 2006. Rökin eru 
einkum þau að háskóli er titill sem einungis háskóli getur notað. Tækni-
skólarnir villi með þessu á sér heimildir þar sem þeir séu skýrlega aðgreindir 
frá háskólunum og sátt ríki um að viðhalda þessu töfalda kerfi. Þetta geti 
valdið miklum misskilningi á alþjóðavettvengi þar sem ýmis heiti séu notuð 
og tækniskólarnir gætu jafnvel orðið bótaskyldir. Hér er dæmi um yfirtöku-
aðferð tækniskólana og útilokunaraðferð háskóla.  

Í viðtali við talsmenn menntamálaráðuneytis 23. mars s.l. kom fram að 
menntamálaráðuneytið er ekki sátt við nýju ensku þýðinguna og notar enn 
polytechnic.  

Í Danmörku hefur svipuð togstreita staðið um ensku þýðinguna university 
college sem CVU tóku að nota 2003. Í umsögn Samtaka háskólarektora um 
breytingar á lögum um CVU árið 2004 er því haldið fram að á alþjóða-
vettvangi sé university college notað yfir stofnanir sem tengjast sérstökum 
háskóla en ekki notað um stofnanir sem tengjast ekki háskóla. Í umsögn 
sömu samtaka um forslag til lov om professionshøjskole frá 2007 er þvi sömuleiðis 
harðlega mótmælt að nota hugtök sem notuð hafa verið um stjórnsýslu 
háskóla svo sem fakultet og dekan. Notkun þessara hugtaka geti valdið ruglingi 
meðal neytenda um stöðu professionshøjskola í dönsku menntakerfi.  

Ályktun og umræða 

Niðurstöður sýna að finnsku og dönsku millistofnanirnar færast nær 
háskólunum en á ólíkum hraða, þær finnsku fara aðeins hraðar. Greining 
gagna í framhaldsrannsókninni leiða einnig í ljós að unnt er að varpa 
hugmyndum Parkins á millistofnanir og háskóla. Danskar og finnskar 
millistofnanir sækjast eftir einkennum háskóla og nota til þess yfirtökuað-
ferðina og háskólarnir standa vörð um eigin sérréttindi og nota til þess 
útilokunaðferðina.  

Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar á flutningi 
Kennaraskóla Íslands á háskólastig 1971 en þar voru m.a. hugtök Parkins, 
yfirtökuaðferð og útilokunaraðferð notuð til að greina röksemdir ólíkra 
hagsmunaaðila með eða á móti flutningnum. Niðurstöður sýndu að 
yfirtökuaðferðin var algengust enda var skólastjóri Kennaraskóla Íslands, 
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Broddi Jóhannesson, aðaltalsmaður flutningsins. Að því marki sem Háskóli 
Íslands beitti sér gegn flutningnum notaði hann útilokunaraðferð. Röksemdir 
ríkisins voru einnig kannaðar og féllu þær að miklu leyti utan við gefnar 
fræðilegar forsendur, þ.e.a.s hugmyndir Parkins. Rök ríkisins tengdust fyrst 
og fremst aðstæðum og stöðu íslensks menntakerfis á þeim tíma. Ég valdi að 
kalla þessi rök kerfisrök þar sem þau endurspegluðu fyrst og fremst að 
eitthvað hafði farið úrskeiðis í kerfinu og því þurfti að kippa í liðinn. Dæmi 
um þetta var að Kennaraskóli Íslands hafði í raun orðið fimmti mennta-
skólinn í landinu á sjöunda áratugnum á meðan beðið var eftir aukningu á 
námsframboðum á framhaldsskólastigi og yfirfyllst sem slíkur. Þessu þurfti 
að bregðast við (Gyða Jóhannsdóttir, 2004).  

Í framhaldsrannsókninni var afstaða ríkisins og rök með eða á móti 
hægfara sókn millistofnanna í einkenni háskóla ekki könnuð sérstaklega. Þrátt 
fyrir það virðist svo sem menntamálayfirvöld í Finnlandi og Danmörku hafi 
haldið sér nokkuð til hlés í ofangreindum átökum millistofnana og háskóla. 
Samkvæmt því mætti ætla að áhrif stefnumörkunar stjórnvalda geti almennt 
verið nokkuð ofmetin (sbr. Jón Torfi Jónasson, 2004).  

Í framhaldsrannsókninni var hugmyndum Parkins einungis varpað á 
samskipti tveggja mögulegra hagsmunaaðila, þ.e.a.s. millistofnana og háskóla. 
Bóknámsrek er mun flóknara ferli en svo að þessi nálgun sé nægileg. Margir 
hagsmunaaðilar eiga hlut að máli. Má þar fyrst nefna nemendur sem sækja 
frekar i akademískt nám en vettvengstengt nám (Jón Torfi Jónassonar, 2004). 
Annar aðili er atvinnulífið sem sækist eftir fólki sem hefur lokið frekar stuttu 
og vettvangstengdu starfsnámi; starfsfólk sem er fært um að gera kannanir. 
Finnsku tækniskólarnir eru gott dæmi um slíka kröfu. Að lokum má ekki 
gleyma fjölþjóðasamtökum svo sem OECD, Evrópusambandinu, o. s. frv. 
Þessi flóknu tengsl hagsmunaðila vekja upp spurninguna um það hvert er 
raunverulegt hlutverk stjónvalda þjóðríkja i svo flóknu samspili og þrýstingi 
innlendra og fjölþjóða aðila? Þetta er viðfangsefni sem vert er að rannsaka 
nánar. 
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Narratífa sem rannsóknaraðferð í 
menntarannsóknum 

Lilja M. Jónsdóttir 

 
Hér á eftir verður fjallað um rannsóknaraðferð sem ég kýs að sinni að kalla 
narratífu (Narrative Inquiry). Narratífa er tiltölulega ný rannsóknaraðferð í 
menntarannsóknum og í félagsvísindarannsóknum almennt. Handbækur um 
eigindlegar rannsóknaraðferðir geta t.d. ekki narratífu sem sjálfstæðrar 
aðferðar í rannsóknum fyrr en á þessari öld! Jafnvel þótt þessi aðferð sé ný af 
nálinni á hún sínar fræðilegu rætur, í hugvísindum sem og á öðrum sviðum, 
stundum undir yfirskrift svokallaðrar narratologiu (Connelly og Clandinin, 
2006). Þrátt fyrir að narratífan sé sögð blómstra um þessar mundir í félags-
vísinda- og menntarannsóknum er þetta rannsóknaraðferð sem er í mótun 
(Chase, 2005). Aðferðina hef ég lagt til grundvallar í rannsókn minni á 
byrjendum í grunnskólakennslu, sem er langtímarannsókn og viðfangsefni 
mitt í doktorsnámi við Félagsvísindadeild HÍ.  

Fyrstu kynni af narratífu 

Kynni mín af narratífu sem rannsóknaraðferð má rekja til þess er ég var við 
framhaldsnám við Ontario Institute for Studies in Education, í Toronto, 
Kanada, 1994 – 1995 (nú hluti af háskólanum í Toronto). Michael Connelly, 
sem verið hefur einna afkastamestur í narratífum menntarannsóknum og 
skrifum, ásamt Jean Clandinin, var prófessor við deildina þar sem ég var við 
nám í menntunarfræði og gætti áhrifa þessarar rannsóknaraðferðar nánast í 
öllum námskeiðum sem ég tók. Ég komst því ekki hjá því að kynnast 
aðferðinni og það verður að segjast eins og er að ég laðaðist strax að henni. 
Connelly og Clandinin (1988, 1990, 2000, 2006) leggja einmitt áherslu á að 
áhugi þeirra á narrtífu sem rannsóknaraðferð liggi ekki síst í möguleikum 
kennara og þeirra sem mennta kennara, á að nýta hana til bæta eigin kennslu 
og skólastarf. Í þessu liggur einnig áhugi minn á þessari rannsóknaraðferð. 
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Sögulegur bakgrunnur 

Þegar ég fór að grennslast fyrir um uppruna narratífu sem aðferðar við að 
greina og lýsa skólastarfi komst ég að því að hún er ekkert ný af nálinni. 
Rætur hennar má rekja allt aftur til 18. og 19. aldar en þá má finna dæmi þess 
að kennarar skráðu narratífar lýsingar á kennslu sinni og reynslu í skóla-
stofunni í prentmiðlum þess tíma í Mið- og Norður Evrópu (Guðmunds-
dóttir, 2001).  

Eftir því sem Sigrún Guðmundsdóttir (2001) kemst næst, fannst 
kennurum ýmissa þeirra kennaramenntastofnana sem settar höfðu verið á 
laggirnar um og uppúr miðri 19. öld, þeir þurfa að fjarlægjast þessa narratívu 
umræðu til að geta réttlætt fræðilega tilveru sinnar greinar, þ.e. kennslu-
fræðinnar eða menntunarfræðinnar, eins og hún er einnig kölluð. Þetta hafði 
það í för með sér að raddir starfandi kennara í hinni opinberu umræðu um 
skólastarf þögnuðu allt þar til tiltölulega nýlega að rannsakendur áttuðu sig á 
hvernig aðferðin gæti nýst í greiningu á skólastarfi og auðgað skilning á starfi 
kennarans. Raunar má segja að fjölmargar greinar félagsvísinda hafi bætt 
narratífu við í aðferðafræðisafn sitt all nokkru áður, eða um svipað leyti og 
túlkunarhyggjan fékk viðurkenningu sem góð og gild aðferð í félagsvísinda-
rannsóknum (Guðmundsdóttir, 2001).  

Rannsóknir byggðar á narratífunni hafa áunnið sér sess á fræðasviðum 
eins og mannfræði, þjóðfræði, sagnfræði og félagsfræði – og í rannsókum hjá 
starfsstéttum, svo sem í læknisfræði, hjúkrun, sálfræði, félagsráðgjöf og 
kennslu (Polkinhorne, 1988; Riessman, 1993; Casey, 1995; Lieblich, Tuval-
Mashiach og Zilber, 1998; Clandinin and Connelly, 2000; Guðmundsdóttir, 
2001; Chase, 2005). Þá getur Susan Chase (2005) þess í bókinni The Sage 
Handbook of Qualitative Research að Labov og Waletzky, sem voru 
málvísindamenn, hafi í tímamótagrein frá árinu 1967 sett fram hugmyndir 
um að munnlegar frásagnir venjulegs fólks um hversdagslíf sitt (í staðinn fyrir 
heilar ævisögur, skráðar frásagnir, munnmælasögur, þjóðsögur og skáldsögur) 
væru í sjálfu sér verðugt rannsóknarefni. Í kjölfar þessarar greinar, segja þau 
Connelly og Clandinin (2006), hafi áhugi félagsvísindanna vaknað á að 
rannsaka mannlega reynslu sérstaklega, vegna þess að farið var að líta svo á 
að maðurinn sem lífvera, bæði einstaklingslega og félagslega, lifi sagnalífi.  

Segja má að narratífa sem rannsóknaraðferð í félagsvísindum blómstri um 
þessar mundir. Chase (2005) telur að það sé vegna þess að þetta er aðferð 
sem er enn í mótun, hún feli í sér fjölmargar áhugaverðar aðferðir við 
gagnasöfnun og tækifæri til að kanna nýjar hugmyndir, aðferðir og 
spurningar. Af þessu leiðir að þetta er rannsóknaraðferð sem kallar á 
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skapandi hugsun og aðferðir, en það er einmitt það sem ég tel að geri hana 
svo áhugaverða í rannsókn á skólastarfi. 

Dæmi um skilgreiningar  

Þrátt fyrir að narratífar rannsóknir blómstri um þessar mundir og þrátt fyrir 
margvísleg skrif um þessar rannsóknir, bæði útgefin og rafræn, er ekki um 
auðugan garð að gresja þegar skilgreiningar á narratífu og narratífum rann-
sóknum eru annars vegar. Helst er að nefna skilgreiningu þeirra Connelly og 
Clandinin sem ég tel falla vel að falla vel að rannsóknum á skólastarfi.  

Þau Connelly og Clandinin hafa gert nokkrar atrennur að því að skilgreina 
narratífa rannsóknarferð en hér er gerð tilraun til að taka skilgreiningar þeirra 
saman: 

 
Rökin fyrir því að þróa og nota narratífa rannsóknaraðferð byggja á því að 
maðurinn sem lífvera, bæði einstaklingslega og félagslega, lifir sagnalífi. Fólk 
mótar daglegt líf sitt með sögum um það hvert það er og hvað aðrir eru. Segja 
má að sagan sé þá nokkurs konar hlið inn í veröldina og á leið mannsins í 
gegnum hliðið túlkar hann reynslu sína og hún öðlast með því persónulega 
merkingu fyrir honum. Þessi aðferð byggir á athugun á því hvernig manneskjur 
skilja hina daglegu reynslu sína með því að segja og endursegja sögur af sjálfum 
sér sem bæði endurskapa fortíðina og skapa tilgang í framtíðinni. Með því að 
nota narratífa aðferðafræði tileinkar rannsakandinn sér sérstaka sýn á mannlega 
reynslu. Aðferðin er sem sagt leið til að skilja reynslu. Hún er samvinna 
rannsakandans og þátttakenda, yfir nokkurt tímabil, á ákveðnum stað eða 
stöðum og í samspili við umhverfið (Connelly og Clandinin, 1988, 1990, 2000, 
2006). 
 
Connelly og Clandinin leggja áherslu á að narratíva sé bæði fyrirbæri sem 

er rannsakað og aðferð í rannsókn og ennfremur á hina nánu samvinnu 
rannsakandans og þátttakenda í rannsókninni. 

Fræðilegur bakgrunnur  

Narratíf rannsóknaraðferð er grein af meiði eigindlegra rannsókna og tengist 
hún helst túlkunarfræðilegum rannsóknum. Hún er jafnframt sögð nýjasti 
meðlimur þeirrar rannsóknar „fjölskyldu“ í hugvísindum (Varaki, 2007).  

Þekkingarfræðin sem eigindlegar rannsóknir hvíla á og um leið narratífan, 
er mótunarhyggja (constructionism), þar sem þekkingin er ekki uppgötvuð 
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heldur verður hún til í samskiptum fólks hvert við annað og í samspili við 
umhverfi sitt (Crotty, 1998 og 2003). Þekkingin er sem sagt mótuð af 
þátttakendum og þannig byggð upp og sköpuð af þeim.  

Crotty (1998) bendir á að hið fræðilega sjónarhorn sé leið til að skilja og 
útskýra þjóðfélagið og samfélag manna og Taylor og Bogdan (1998) segja að 
rannsóknarefnið sjálft, hvernig það er rannsakað og hvernig það er túlkað sé 
undir hinu fræðilega sjónarhorni komið. Narratífan er sjálfstætt fræðilegt 
sjónarhorn ef svo mætti að orði komast en hún tengist óhjákvæmilega póst-
módernisma að því leyti að þekkingin verður til í samræðunum, hún verður 
til í frásögninni, tungutakinu, samhenginu og í innbyrðis tengslum. Segja má 
að út frá öllu þessu sé þekkingin fyrst tekin í sundur og svo byggð upp aftur 
með því að nýta og blanda saman ritunaraðferðum bókmennta, blaða-
mennsku, skáldskapar, fræða og etnografíu. Lögð er áhersla á að finna 
lausnir. Hér er gert ráð fyrir að rannsakandinn hafi einhverja forþekkingu og 
gerð er grein fyrir henni, þ.e. hvar hann stendur gagnvart þátttakendum eða 
viðfangsefninu. (Creswell, 1998; Kvale, 1996; Taylor og Bogdan, 1998). 
Narratífan tengist einnig fyrirbærafræðinni því að lögð er áhersla á hina 
daglegu, lifuðu reynslu (daily, lived experience) þátttakenda og að rannsakandinn 
sé opinn fyrir reynslu þeirra og leitist við að skilja raunveruleikann með 
hliðsjón af henni (Kvale, 1996; Creswell, 1998; Taylor og Bogdan, 1998). Þá 
tengist narratífan táknbundnum samskiptum því samkvæmt þeim er megin-
áherslan á hina félagslegu merkingu sem fólk leggur í veröldina umhverfis sig. 
Með því er átt við að fólk bregst við hlutum og öðru fólki í samræmi við 
hvaða þýðingu það hefur fyrir það, merkingin er félagsleg afurð sem verður 
til meðan á samskiptum stendur og þeir sem eiga í félagslegum samskiptum 
tengja merkinguna við aðstæður, annað fólk, hluti og sjálf sig út frá því 
hvernig þeir túlka þetta hverju sinni (Taylor og Bogdan, 1998).  

Narratífan er eigindleg rannsóknaraðferð, hún er póstmódernísk, tengist 
túlkunarhyggju og er fyrirbærafræðileg. Hún er þó fyrst og fremst narratíf 
rannsóknaraðferð því að narratífan er bæði fyrirbæri sem er rannsakað og 
aðferð í rannsókn. Þannig getur narratífan verið allt í senn, fræðilegt 
sjónarhorn, rannsóknarsniðið og einnig það fyrirbæri sem rannsakað er 
(Connelly og Clandinin 1990, 2000, 2006). 

Lykilhugtök 

Hér á eftir verða lykilhugtök narratífunnar kynnt. Það er ætlun mín að að feta 
í fótspor Connelly og Clandinin (2000) og ganga út frá skilningi þeirra á 
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þessum hugtökum sem eru: reynslan, merking eða þýðing (meaning), þrívítt 
narratífurými (three-dimensional narrative inquiry space) og hin persónulega, 
hagnýta þekking kennarans (personal practical knowledge). Þessi hugtök 
verða skoðuð í ljósi menntavísinda með rannsóknir á skólastarfi í huga. 

 Reynslan 
Þetta litla orð er mikið notað en felur þó í sér flókna merkingu. Rannsóknir í 
félagsvísindum grundvallast á því að kanna reynslu segja þau Clandinin og 
Connelly í bók sinni Narrative Inquiry. Experience and Story in Qualitative Research 
(2000) – reynsla er því upphaf allra félagsfræðilegra rannsókna og lykilhugtak 
þar. Í huga þeirra er skólastarf og rannsóknir á skólastarfi ákveðin gerð af 
reynslu, af því leiðir að þau rannsaka reynslu fólks og halda því fram að 
narratífan sé besta aðferðin til að lýsa og skilja reynslu. Clandinin og 
Connelly (2000) leggja áherslu á að Dewey hafi haft mikil áhrif á skilning 
þeirra á reynslu þó svo þau fylgi honum ekki bókstaflega. Í þeirra skilningi er 
reynslan bæði persónuleg og félagsleg, hún er alltaf í einhverju félagslegu 
samhengi. Þau segja að svarið við spurningunni – Hvers vegna narratífa? – sé 
– Vegna reynslunnar. Dewey sjálfur ræddi nauðsyn þess að átta sig á að 
„sérhver reynsla lifir áfram í nýrri reynslu“ (1938, bls. 27) þess vegna væri 
nauðsynlegt að skilja hvað reynsla er. Samkvæmt hugmyndum hans er reynsla 
samspil tveggja þátta, samfellu og samskipta að því ógleymdu að reynslan 
gerist einhvers staðar, og er hugtakaþrennan staður – samfella – samskipti frá 
honum komin. Hún þýðir að reynsla sprettur af reynslu og leiðir til frekari 
reynslu. Hvar sem maður staðsetur sig á tímalínunni (continuum) – hér og 
nú, í fortíðinni, í ímyndaðri framtíð – þá byggir hver staða á fyrri reynslu og 
leiðir til framtíðarreynslu. Í samhengi við skólastarf þýðir þetta að það sem er 
verið að gera núna í skólastofunni byggir á fyrri reynslu eða aðgerðum, þ.e. 
skólastarfið er síbreytilegt (en þó ekkert endilega framsækið!) og það mun 
alveg örugglega breytast (en ekkert endilega eins og við myndum kjósa 
helst!). Þar er alltaf einhver saga, hún er síbreytileg og allaf á leiðinni eitthvert 
og hún er bæði persónuleg og félagsleg (Dewey, 1938; Clandinin og 
Connelly, 2000; Dewey, 1996). Rannsóknaráhugi Clandinin og Connelly 
liggur í „lifaðri reynslu – þ.e. í lífi fólks og hvernig það lifir lífi sínu“ (bls. xxii) 
og þá um leið hvaða merkingu það leggur í reynslu sína. 

Merking 
Hvað meinarðu? Hvað áttu við? Hvað þýðir þetta í þínum huga? Eitthvað á 
þessa leið spyr Polkinhorne (1988) og bendir á að spurningar af þessum toga 
leita svara við því hvernig eitthvað tengist einhverju öðru og að það séu þessi 
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tengsl atvika sem skapa merkinguna. Og það sem sé meira um vert er að 
merkingin er ekki eingöngu sköpuð af fólki, menningarsamfélög (cultures) 
viðhalda kerfi tungumálsins og koma þekkingunni á þessum tengslum áleiðis. 
Hann segir að reynslan sé hlaðin merkingu og að merkingin bæði valdi og 
skýri mannlega hegðun. Til að rannsakandinn geti skilið hegðun eða reynslu 
þátttakandans í rannsókninni, eins og hann sjálfur lýsir henni, þá er 
nauðsynlegt að kanna merkingarkerfin sem móta reynsluna (en þau eru 
mismunandi eftir samfélögum, menningu, o.s.frv.). Polkinhorne telur að 
mannleg reynsla verði merkingarbær með því að segja sögur og leggur 
áherslu á að frásögnin sé vitsmunalegt ferli sem skipuleggi mannlega reynslu í 
tímabundna röð merkingabærra atvika. Narratíf merking hefur þess vegna 
það hlutverk 

 
að móta skilning á tilgangi lífsins og að tengja athafnir og atburði daglegs lífs 
saman í tímabundnar einingar (episodic units). Hún verður til þess að fólk getur 
skilið fyrri atvik í lífi sínu og þar af leiðandi skipulagt framtíðaraðgerðir (bls. 11). 
 
Fyrir sköpun merkingar skiptir öllu í hvaða samhengi reynslan eða sagan 

gerist. Phillion and Connelly (2004) velta fyrir sér þessu samhengi og leggja 
áherslu á nauðsyn þess að setja söguna í narratíft samhengi, þ.e að „staðsetja 
söguna í tíma, í víxlverkun samskipta og í rúmi“ (bls. 460). Þetta er hið 
þríðvíða narratífurými sem Connelly og Clandinin gera ítarlega grein fyrir í 
fyrrnefndri bók sinni frá 2000.  

Hið þríðvíða narratífurými  
Þetta hugtak er einnig miðlægt í hugtakasafni þeirra Clandinin og Connelly. 
Eins og áður segir hafa þau lagt „skoðun Deweys um reynsluna“ (2000, bls. 
49) til grundvallar og hafi það leitt þau í athugun á þeim „áttum“ [gæsalappir 
eins og í heimild] sem rannsóknarsniðið leyfði rannsókn þeirra að ferðast í, 
en það var inná við, útá við, aftur á bak, fram á við og í rými. Segja má að 
þetta þríðvíða narratífurými sé hin myndræna útfærsla Connellys og 
Clandinin á hugtakaþrennu Deweys sem fyrr er nefnd og mótar hún hugsun 
þeirra um narratífar rannsóknir. Þau halda því fram að með því að nota þetta 
hugtak til að kanna hið narratífa samhengi þá auðgi það skilning þeirra á lífi 
þátttakenda, eins og það birtist í skólastofunni og skólastarfi. Það sem þau 
eiga við er að með því að setja atvik í þrívítt narratífurými auðgar það 
túlkunarmöguleika sögunnar og um leið minnkar vissan um að unnt sé að 
túlka söguna á einhvern einn ákveðinn máta (Phillion and Connelly, 2004). 
Þar að auki má segja að þeim mun meira sem rannskandinn veit um sam-
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hengi atviks, þeim mun minni er vissan um hvernig lesa má í það. Phillion 
and Connelly benda á að það felist nokkur kaldhæðni í þeirri staðreynd að 
„þekking og fullvissa skuli vera andhverfur (inversely related)“ (bls. 460)! Með 
öðrum orðum er verið að segja að það sem sýnist vera ósköp einföld aðgerð 
í skólastarfi (dæmi; nemandi brýtur af sér, nemanda er refsað) séð frá 
sjónarhorni áhorfandans, t.d. nýliðans í kennslu, reynist vera mun flóknari 
um leið og ríkuleg þekking á atburðarásinni kemur í ljós þegar hún er sett í 
hið þrívíða narratífusamhengi.  

Hin persónulega og hagnýta þekking kennarans  
Narratífar rannsóknir á kennurum og skólastarfi komu aftur fram á 
sjónarsviðið snemma á níunda áratugnum segir Sigrún Guðmundsdóttir 
(2001). Connelly og Clandinin (1988) nota hugtakið persónuleg hagnýt 
þekking kennarans til að leggja áherslu á þekkingu kennarans á kennslu og 
starfinu í skólastofunni en með skólastofu er hér átt við allt starfsumhverfi 
kennarans. Þetta hugtak á að fanga hugmyndina um reynslu á þann hátt að 
það leyfi okkur að tala um kennarann sem fróða og hyggna manneskju. Hér 
segja þau Connelly og Clandinin að “persónuleg hagnýt þekking byggi á 
siðferðislegri, tilfinningalegri og fagurfræðilegri þekkingu á skólastarfi“ (bls. 
59). Í eldri skilgreiningu á hugtakinu segja Connelly og Dienes (1982) að  

 
persónuleg hagnýt þekking sé nokkuð yfirgripsmikil sýn sem kennarinn hefur á 
sjálfum sér sem fagmanni, aðstæðum sínum og á hlutverki sínu í þeim aðstæðum. 
Það er samsett úr fræðilegri þekkingu, hagnýtum þáttum sem tengjast námi og 
kennslu, hugmyndum og gildum kennarans varðandi það hvað er hægt að gera og 
hvað ætti að gera við tilteknar aðstæður (bls. 183-4). 
 
Í mínum huga er þetta mjög nytsamleg skilgreining vegna þess að hún 

nær kjarnanum, þ.e. þörfinni á að einbeita sér að bæði fræðilegum og 
persónulegum þáttum þekkingarinnar. Einnig er mikilvægt að hún felur í sér 
viðurkenningu á því hversu mikil áhrif hugmyndir og gildi kennarans hafa á 
starf hans í skólastofunni. 

Connelly and Clandinin (1986) segjast hafa fundið þetta hugtak upp og að 
þau hafi gert það til að „afmarka rannsóknir sínar á kennslu“ (bls. 297) í því 
skyni að endurhugsa þekkingarfræði kennslunnar. Með þessu vildu þau bjóða 
upp á annars konar leið til að skoða það sem fram fer í skólastofum, því þau 
líta svo á að þessi sýn þeirra á starfið í skólastofunni sé narratíft sjónarhorn. 

Ég man enn eftir léttinum sem ég fann fyrir þegar ég kynntist þessu 
hugtaki; persónuleg hagnýt þekking kennarans í námi mínu við OISE því að ég 
hafði um all nokkurt skeið fundist skólaþróun hér á landi ganga afar hægt 
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fyrir sig og hafði það valdið mér áhyggjum. Mér leið líkt og Mary Beattie 
(1995) sem segir að sem „starfandi kennari laðaðist ég eindregið að anda 
þessara rannsókna„ (bls. 39) og ég laðaðist einnig að anda þessa hugtaks. Mér 
fannst það fela í sér aðferð við að hugsa um þekkingu kennarans á starfinu í 
skólastofunni, hvaðan sú þekking er upprunnin og hvernig hún er samsett. 
Merking hugtaksins færði mér skilning á kennurum og skólastarfi sem ég bjó 
ekki yfir áður. 

Samantekt  

Í þessari stuttu grein hef ég m.a. reynt að varpa ljósi á nokkur lykilhugtök í 
narratífum menntarannsóknum, einkum og sér í lagi út frá skilningi 
Connellys og Clandinin á þeim og hvernig þau hafa þróast og mótast út frá 
áhuga þeirra á reynslunni. Segja má í hnotskurn að takist okkur að skilja 
hvernig við sem manneskjur sköpum merkingu úr reynslu okkar með því að 
segja sögur um atburði í lífi okkar, gæti það fært okkur þekkingu sem má 
nota til að auka vald okkar og stjórn á gerðum okkar, með það fyrir augum 
að færa okkur „verkfæri“ til breyta þeim ef hugur okkar stendur til þess.  
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Skýrð dreifing á skynjaðri streitu 

Sigurlína Davíðsdóttir1 

 
Streita er meðal þess sem hefur áhrif á heilsufar fólks, eins og rannsóknir 
hafa endurtekið sýnt. Hér verður athugað, hvernig streita tengist tilfinningum 
fólks, afstöðu þess og lífsstíl, sérstaklega neikvæðar og jákvæðar tilfinningar, 
reykingar og áfengisdrykkja. Streitan minnkar virkni ónæmiskerfisins og 
hefur þannig óæskileg áhrif á heilsu. Nýlegar skýringar á þessu beinast að 
svonefndu gagnvægi (allostasis) í stað hugtaks Cannons (1929) um samvægi 
(homeostasis). Gagnvægi viðheldur jafnvægi með sífelldum breytingum á 
viðbrögðum við síbreytilegum áreitum (Goldstein og Kopin, 2007; McEwen, 
2002; McEwen og Seeman, 1999). Hormónaviðbrögð líkamans við streitu 
eru verndandi til skamms tíma, undirbúa snögg viðbrögð gegn streituvöldum, 
en geta valdið gagnvægisálagi (allostatic load) á löngum tíma. Hægt er að líkja 
gagnvægisálagi við sjálfvirka hitastýringu á heimili fólks, þar sem hægt er að 
viðhalda hitastiginu á ákveðnum stað með hitastillli. En ef útidyrnar eru 
skildar eftir opnar að vetrarlagi veldur þetta gagnvægisálagi sem útheimtir 
meiri hita og getur verið kerfinu ofviða til langs tíma litið (Goldstein og 
McEwen, 2002). 

Nokkrar streitumælingar hafa verið þróaðar til að mæla streitu. Holmes 
og Rahe (1967) notuðu kvarða með jákvæðum og neikvæðum viðburðum í 
lífi fólks, sem hefðu valdið aukaaðlögun. Sá er þó galli við þessa mælingu að 
sömu viðburðirnir gætu valið einum streitu en öðrum ekki, eftir upplifun 
streituvaldunum. Þess vegna hönnuðu Cohen og Williamson (1988) kvarða 
fyrir skynjaða streitu. Þau fundu að margs konar heilsutengd hegðun tengdist 
minni streitu, svo sem að fá nægan svefn, borða morgunverð, drekka lítið 
áfengi og nota lítil eða engin lyf, lögleg sem ólögleg. 

Nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli streitu og sjúkdóma, 
einnig milli gagnvægisálags og sjúkdóma. Þar á meðal er rannsókn Sigurlínu 
Davíðsdóttur (2005), þar sem fannst að meiri streita tengdist meiri 

                                                 
1  Höfundurinn þakkar styrki sem veittir hafa verið til þessa verkefnis, frá Rannís og 

Félagsvísindadeild Háskóla Íslands, ásamt aðstoð og viðurgjörningi frá Heilsustofnun 
Náttúrulækningafélags Íslands í Hveragerði. 
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sállíkamlegum umkvörtunum. Kubzansky, Kawachi og Sparry (1999) fundu 
til dæmis að þeir sem voru fjandsamlegri en aðrir höfðu einnig hærri skor á 
gagnvægisálagi. Aðrar mælingar hafa tengt fjandsamlega afstöðu við 
streituviðbrögð. Zhang o.fl. (2006) fundu að þeir sem voru streittari og 
fjandsamlegri en aðrir voru einnig líklegri til að hafa meira insúlínviðnám en 
aðrir, og Barefoot o.fl. (1991) fundu að þeir sem voru fjandsamlegir voru 
einnig í hópnum sem hafði lægsta þjóðfélagsstöðu, en vitað er að sá hópur 
býr við meiri streituvalda en aðrir (svo sem fátækt og hindranir að björgum). 
Jain, Mills, Kanel, Hong og Dimsdale (2007) fundu að þegar tiltölulega 
heilbrigt fólk upplifði aukna tíðni álagsvaldandi atvika, tengdist þetta meiri 
bólgum og aukinni blóðstorknun, en aukin tíðni jákvæðra atvika tengdist 
minnkaðri blóðstorknun. Í sænskri langtímarannsókn á tvíburum fundu 
Svedberg o.fl. (2006) að sársauki, lítil hreyfing, reykingar, offita, atvinnuleysi, 
skynjuð streita og persónueinkenni tengdust öll lélegri heilsu samkvæmt eigin 
frásögnum 25 árum síðar, eftir að búið var að taka út áhrif af aldri, kynferði, 
veikindum, menntun og þjóðfélagsstöðu. Þannig virðist skynjuð streita vera 
meðal forspáratriða um heilsu langt inn í framtíðina. Þetta sést einnig í 
annarri langtímarannsókn á konum, þar sem aukin skynjuð streita spáði fyrir 
um minna magn af gráa efninu í tveimur heilasvæðum 20 árum síðar, eftir að 
búið var að taka út áhrif af ýmiss konar áhættuþáttum (Gianaros o.fl., 2007). 

Kvíði og geðlægðir eru algengustu geðraskanirnar og algengi þeirra virðist 
vera að aukast, að minnsta kosti í vestrænum þjóðfélögum (Reichenberg og 
Maccabe, 2007). Kvíði hefur endurtekið tengst við algengi sjálfsvíga og 
sjálfsvígstilrauna. Dæmi um rannsóknir sem sýna þetta er langtímarannsókn 
frá Baltimore, þar sem kvíðaraskanir reyndust vera sjálfstæður áhættuþáttur í 
sjálfsvígstilraunum (Bolton o.fl., 2007). Á sama tímast virðast vinnuaðstæður 
verða æ streituþrungnari, þar sem allt að 40% evrópsks vinnufólks segist 
vinna undir streituálagi (Parent-Thirion o.fl., 2006). 

Gremja og kvíði virðast þannig vera dæmi um neikvæðar tilfinningar sem 
tengjast skynjaðri streitu. En jákvæðar tilfinningar virðast geta aflétt einhverju 
af neikvæðum áhrifum streitu eða jafnvel orðið til þess að streita minnkaði. 
Dæmi um þetta eru góð sjálfsmynd og bjartsýni. Dæmi um rannsóknir sem 
sýna mikilvægi góðrar sjálfsmyndar er rannsókn á japönskum slökkviliðs-
mönnum (Saijo, Ueno og Hashimoto, 2007), þar sem léleg sjálfsmynd var 
meðal forspáratriða um geðlægðareinkenni meðal slökkviliðsmannanna. 
Þetta er í samræmi við kanadískar niðurstöður, þar sem fannst að þegar fólk 
finnur jákvæðar tilfinningar eru þeir sem hafa lélega sjálfsmynd líklegir til að 
dempa þessar tilfinningar, en þeir sem hafa góða sjálfsmynd eru líklegir til að 
gera meira úr þeim (Wood, Heimpel og Michela, 2003). Silverstone o.fl. 
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(1996), einnig Schorevers, Ranchor og Sanderman (2003) fundu líka að 
sjúklingar í geðlægð höfðu verri sjálfsmynd en þeir sem ekki voru í geðlægð. 
Það virðist vera hægt að fullyrða með nokkrum rökum að góð sjáfsmynd 
tengist jákvæðum tilfinningum, en léleg sjálfsmynd tengist neikvæðum 
tilfinningum, svo sem geðlægðum. 

Bjartsýni virðist einnig tengjast lítilli streitu. Sjúklingar sem þjáðust af 
ýmiss konar veikindum lifðu við betri lífsgæði og líkur þeirra á bata voru 
betri ef þeir voru bjartsýnir. Þetta átti við um sykursýkisjúklinga (Yi o.fl., 
2007), krabbameinssjúklinga (Winterling, Glimelius og Nordin, 2007), og þá 
sem höfðu undirgengist skurðaðgerðir (Peters o.fl., 2007). Bjartsýni virðist 
einnig vera hindrandi fyrir sjálfsvígstilraunir meðal háskólastúdenta (Hirsch, 
Conner og Duberstein, 2007). 

Lífsstílsþættir tengjast streitu og öðrum neikvæðum tilfinningum, ekki 
síður en hugrænir þættir sem lýst hefur verið hér að framan. Meðal þeirra eru 
áfengisneysla og níkótínreykingar. 

Áfengisneysla hefur æ ofan í æ tengst sjálfsvígum unglinga, sem bendir til 
þess að neikvæðar tilfinningar tengist áfengisneyslunni (Makhija og Sher, 
2007). Það er oft erfitt að vita hvort vímufíknin eða geðrænt ástand er 
höfuðvandamálið. Í rannsókn sem Compton o.fl. (2000) gerðu virðist sem 
andfélagslegar persónuleikaraskanir og fóbíur séu venjulega höfuðvanda-
málið, en almennar kvíðaraskanir eru það venjulega ekki, sem bendir til að 
alkóhólismi tengist streitu. Coffey o.fl. (2006) fundu að neikvæðar 
tilfinningar væru þáttur í áfengisþörf. Í rannsókn sem Sigurlína Davíðsdóttir 
gerði (2003) fannst að alkóhólistar voru streittari, kvíðnari og fjandsamlegri 
en aðrir, sömuleiðis voru þeir svartsýnni en þeir sem ekki voru alkóhólistar. 

Reykingar hafa einnig tengst neikvæðum tilfinningum, svo sem streitu. 
Sigurlína Davíðsdóttir (2003) fann að reykingafólk var kvíðnara, streittara og 
fjandsamlegra en aðrir, sömuleiðis var sjálfsmynd þeirra lélegri en þeirra sem 
ekki reyktu. Þar sem nikótín virðist vera notað til að hemja neikvæðar 
tilfinningar, gæti verið erfiðara fyrir þá sem búa yfir miklu af neikvæðum 
tilfinningum að hætta að reykja en aðra, eins og fannst í nýlegri rannsókn 
(Al’absi, Carr og Bongard, 2007). 

Í ljósi fyrri rannsókna verður hér gert ráð fyrir að neikvæðar tilfinningar, 
svo sem kvíði og fjandsemi, geti tengst streitu, ásamt alkóhólisma og 
reykingum. Aftur á móti verður gert ráð fyrir að bjartsýni og góð sjálfsmynd 
tengist síður streitu. 
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Aðferð 

Rannsóknin var gerð á heilsustofnun á Íslandi. Spurningalistar voru lagðir 
fyrir við innlögn. Flestir þátttakendanna komu vegna læknainnlagna, sumir 
eftir skurðaðgerðir eða til almennrar endurhæfingar, aðrir komu af sértækum 
orsökum, svo sem til að hætta að reykja eða grennast. 

Þátttakendur 
Þátttakendur voru 168 konur og 93 karlar, 263 í allt (2 þátttakendur merktu 
ekki við kynferði). Aldursbilið var frá 17-80 árum (meðalaldur 57,6 ár, 
staðalfrávik 14,7 ár). Svarhlutfall var eins og búast mátti við, eða um 45%. 
Spurningalistar voru lagðir fyrir alla undir 80 ára aldri. Margt fólk á erfitt með 
svörun þótt það sé yngra en 80 ára. Þess utan voru margir veikir þegar þeir 
komu. Vegna þessa var ekki búist við háu svarhlutfalli. 

Mælitæki 
Skynjuð streita var mæld með 14 spurninga kvarða (Cohen og Williamson, 
1988). Svör við spurningum, svo sem „Hve oft á undanförnum mánuði 
hefurðu verið taugaóstyrk(ur) og streitt/ur“ voru mæld á 5 punkta Likert 
kvarða frá 0 (aldrei) til 4 (mjög oft). Áreiðanleiki kvarðans var 0,88. 

Kvíði var mældur með kvarða Spielbergers (1983). Hann inniheldur 20 
spurningar, svo sem „Ég er taugaóstyrk(ur) og eirðarlaus“, sem þátttakendur 
svöruðu á 4 punkta Likert kvarða frá 1 (næstum aldrei) til 4 (næstum alltaf). 
Áreiðanleikinn var 0,88. 

Undirkvarði frá Symptom Checklist (SCL-90) var notaður til að mæla 
fjandsemi (Shutty, De Good og Schwartz, 1986). Þessi kvarði er hluti af 90 
spurninga kvarða með mörgum víddum, upphaflega unninn upp úr Hopkins 
einkennagátlistanum. Þátttakendur eru beðnir að merkja við á 5 punkta 
Likert kvarða frá 0 (alls ekki) til 4 (verulega mikið) hversu mikið einhver 
ákveðin einkenni, svo sem að langa til að brjóta hluti, eða öskra og henda 
hlutum, hefði valdið þeim óþægindum undanfarna 2 mánuði. Í heildar-
kvarðanum eru níu undirkvarðar, í þessari rannsókn var aðeins notaður 8 
spurninga kvarði fyrir fjandsemi. Þáttagreining hefur oft staðfest þessa 
kvarða (Clark og Friedman, 1983; Evenson o.fl., 1980; Hoffman og Overall, 
1978; Holcomb, Adams og Ponder, 1983; Shutty o.fl., 1986). Áreiðanleikinn 
var 0,82 

Skimunarpróf fyrir alkóhólisma, AUDIT (Alcohol Use Disorders 
Identification Test), sem þróaður var af Heilbrigðisstofnun Sameinuðu 
þjóðanna (Babor og Grant, 1989) er 10 spurninga kvarði sem þróaður var í 
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sex löndum og var upphaflega 150 spurningar. Svör við spurningum, svo 
sem „Hve oft drekkurðu sex eða fleiri glös á sama kvöldi?“ voru mældar frá 
0 (aldrei) til 4 (daglega eða nærri daglega). Hugsanleg spönn svara er frá 0-40. 
Áreiðanleiki kvarðans í þessari rannsókn var 0,84. 

Reykingar voru mældar með spurningu þar sem þátttakendur voru beðnir 
að merkja við þá fullyrðingu sem best lýsti þeim. Fullyrðingarnar voru 8, frá 
„Ég hef aldrei reykt sígarettu, ekki tekið reyk“ til „Ég reyki venjulega meira 
en 20 sígarettur á dag.“ 

Bjartsýni/svartsýni var mæld með Life Orientation Test (Scheier og Carver, 
1985). Í honum eru átta spurningar, svo sem „Ég er alltaf bjartsýn(n) um 
framtíðina.“ Þátttakendur svöruðu á 5 punkta Likert kvarða hversu sammála 
eða ósammála þeir væru hverri spurningu. Áreiðanleiki kvarðans var 0,70. 

Kvarði Rosenbergs (1965) til að mæla sjálfsmynd var notaður, en hann 
getur talist sígild mæling á sjálfsmynd. Í kvarðanum eru 10 spurningar, svo 
sem „Ég hef jákvæða afstöðu til sjálfrar/sjálfs mín.“ Svarmöguleikar eru frá 1 
(mjög sammála) til 4 (mjög ósammála). Áreiðanleikinn var 0,83. 

Niðurstöður 

Fylgni milli mælitækjanna í rannsókninni var prófuð. Niðurstöður eru sýndar 
í töflu eitt. Flest mælitækin tengdust innbyrðis og því var hægt að búast við 
að eitthvað af dreifingu þeirra skaraðist. Góð sjálfsmynd og bjartsýni 
tengdust neikvætt við neikvæðar tilfinningar en jákvætt hver við aðra. 
Neikvæðar tilfinningar höfðu sterk innbyrðis tengsl. 

Tafla 1. Fylgni milli mælinga í rannsókninni 
 (2) (3) (4)  (5) (6) (7)  
(1) Streita 0,55** 0,70**  0,22* 0,23** -0,50** 0,44** 
(2) Fjandsemi  0,54**  0,19* 0,20**   -0,38**  -0,27** 
(3) Kvíði     0,25**    0,16*      -0,68**  -0,57** 
(4) Alkóhólismi     0,18*      -0,08      -0,18* 
(5) Reykingar     -0,13      -0,06 
(6) Sjálfsmynd                    0,58** 
(7) Bjartsýni       . 
*p<0,05; **p<0,01 
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Mælingarnar í rannsókninni virtust deila miklu af dreifingunni, tengsl 
þeirra við streitu voru því prófuð sérstaklega fyrir hvern hóp mælinga, þ.e. 
neikvæðar tilfinningar, jákvæðar tilfinningar og lífsstílsþætti. 

Mælingar á neikvæðum tilfinningum, fjandsemi og kvíða, voru aðhvarfs-
greindar með mælingunni á skynjaðri streitu. Niðurstaðan var tölfræðilega 
marktæk (F(2,157)=97,73, p<0,001), og þessar breytur skýrðu 57% af 
dreifingunni á skynjaðri streitu (R2=0,57). Tafla tvö sýnir stuðlana í 
aðhvarfsgreiningunni. Báðar mælingarnar höfðu tölfræðilega marktæk tengsl 
við streitu. 

Tafla 2. Tengsl milli kvíða, fjandsemi og skynjaðrar streitu 
Mælingar B  Staðalvilla Beta t 
Fjandsemi 0,31 0,07 0,29 4,45*** 
Kvíði 0,72 0,08 0,56 8,67***  
***p<0,001 
 

Næst voru prófuð tengsl mælinganna á streitu og jákvæðum tilfinningum, 
sjálfsmynd og bjartsýni,. Aftur var niðurstaðan tölfræðilega marktæk 
(F(2,122)=9,35, p<0,001), og þessar breytur skýrðu 53% af dreifingunni á 
skynjaðri streitu (R2=0,53). Tafla þrjú sýnir tengsl mælinganna við skynjaða 
streitu. 

Tafla 3. Tengsl milli sjálfsmyndar, bjartsýni og skynjaðrar streitu 
Mælingar B Staðalvilla Beta t  
Sjálfsmynd -0,48 0,10 -0,39 -4,65*** 
Bjartsýni -0,31 0,13 -0,20 -2,36*** 
***p<0,001 
 

Loks voru prófuð tengsl lífsstílsmælinganna við skynjaða streitu. Enn 
voru niðurstöðurnar tölfræðilega marktækar (F(2,122)=9,35, p<0,001) og 
skýrðu 13% af dreifingunni í skynjaðri streitu (R2=0,13). Tengsl alkóhólisma 
og reykinga við streitu er sýnd í töflu fjögur, báðar mælingar sýna tölfræðilega 
marktæk tengsl við skynjaða streitu. 
 
Tafla 4. Tengsl milli alkóhólisma, reykinga og skynjaðrar streitu 
Mælingar B Staðalvilla Beta t 
Alkóhólismi  0,01 0,02 0,23 2,68** 
Reykingar 0,50 0,17 0,26 3,01** 
**p<0,01 



Skýrð dreifing á skynjaðri streitu 753 

  

Skýrð dreifing virtist skarast milli prófana. Þess vegna voru allar 
mælingarnar settar inn í aðhvarfsgreiningu í þremur blokkum, til að prófa 
hvaða blokk skýrði mest af dreifingunni. Mælingar voru settar í blokkir í 
þessari röð: neikvæðar tilfinningar, lífsstílsmælingar og jákvæðar tilfinningar. 
Skýrð dreifing í þessari prófun er sýnd í töflu fimm. Eins og sést þar, skýrðu 
lífsstíll og jákvæðar tilfinningar lítið af dreifingunni eftir að búið var að prófa 
neikvæðar tilfinningar. Kvíði og fjandsemi voru einu mælingarnar sem voru 
tölfræðilega marktækt tengdar skynjaðri streitu á öllum mælingunum, en mest 
af dreifingunni í hinum mælingunum og tengsl þeirra við skynjaða streitu 
virtust þar með útilokast.  

Tafla 5. Skýrð dreifing í skynjaðri streitu, prófuð í þrem blokkum 
Líkan  Skýrð dreifing F 
1 (fjandsemi, kvíði) 0,60 65,67*** 
2 (alkóhólismi, reykingar) 0,61  33,37*** 
3 (sjálfsmynd, bjartsýni) 0,61  22,14*** 
***p<0,001 
 

Til að athuga betur hvernig þessum tengslum væri háttað, voru blokkirnar 
nú settar inn í aðhvarfsgreiningu í öfugri röð frá fyrri greiningu: jákvæðar 
tilfinningar, lífsstílsþættir og neikvæðar tilfinningar. Skýrð dreifing í þessari 
prófun er sýnd í töflu sex. Eins og þar sést, skýra jákvæðar tilfinningar 31% 
af dreifingunni í streitunni, við bætast um 6% þegar lífsstílsmælingar eru 
teknar með, en um 24% bætast við þetta þegar neikvæðar tilfinningar eru 
teknar með í útreikningana. 

 
Tafla 6. Skýrð dreifing í skynjaðri streitu, blokkirnar í öfugri röð 
Líkan  Skýrð dreifing F 
1 (sjálfsmynd, bjartsýni) 0,31 20,09*** 
2 (alkóhólismi, reykingar) 0,37                 12.47*** 
3 (fjandsemi, kvíði) 0,61        22,14*** 
***p<0,001 

Umræður 

Athyglisvert er að mælingar á kvíða og fjandsemi skýrðu langmest af 
dreifingunni í skynjaðri streitu. Þetta voru líkleg tengsl, þar sem þau hafa 
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komið fram í mörgum rannsóknum (Barefoot o.fl., 1991; Bolton o.fl., 2007; 
Gianaros o.fl., 2007; Kubzansky o.fl., 1999; Parent-Thirion o.fl., 2006; 
Reichenberg og Maccabe, 1007; Sigurlína Davíðsdóttir, 2005; Svedberg o.fl., 
2006; Zhang o.fl., 2006). Samt sem áður var athyglisvert að þótt lífsstíls-
mælingarnar hefðu marktæk tengsl við skynjaða streitu þegar þau voru mæld 
sérstaklega, skýrðu þau varla neina dreifingu í streitunni þegar neikvæðu 
tilfinningarnar voru prófaðar fyrst. Þetta var sérstaklega athyglisvert í ljósi 
margra rannsókna sem hafa fundið tengsl milli lífsstíls og streitu (Al’absi, 
Carr og Bongard, 2007; Coffey o.fl., 2006; Compton o.fl., 2000; Makhija og 
Sher, 2007; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Önnur athyglisverð niðurstaða var að jákvæðar tilfinningar skýrðu varla 
neina dreifingu í skynjaðri streitu ef neikvæðar tilfinningar og lífsstíll er 
reiknað fyrst inn í jöfnuna. Aðrar rannsóknir hafa þó fundið slík tengsl 
(Hirsch, Conner og Duberstein, 2007; Peters o.fl., 2007; Saijo, Ueno og 
Hashimoto, 2007; Schroevers, Ranchor og Sanderman, 2003; Silverston o.fl., 
1996; Winterling, Glimelius og Nordin, 2007; Wood, Heimpel og Michela, 
2003; Yi o.fl., 2007).  

Þegar röðinni var snúið við, varð nokkuð ljósara hvernig skýrð dreifing 
skiptist milli blokkanna, þannig að allar blokkirnar skýrðu eitthvað, þótt 
neikvæðar tilfinningar skýrðu langmest og skörunin milli þeirrar blokkar og 
annarra í rannsókninni var svo mikil að þær yfirgnæfðu algerlega aðrar 
blokkir.  

Sá vankantur var á rannsókninni að svörunarhlutfall var lágt, og þótt 
aldursbil og líkamleg færni hafi verið afar breytileg, var úrtakið tekið á 
heilsustofnun og margir þátttakendanna voru veikir þegar þeir svöruðu. Fleiri 
rannsóknir gætu beinst að breytilegra úrtaki til að fá betri fulltrúa fyrir 
almennt þýði. 

Tvennt virðist geta lærst af þessari rannsókn. Í fyrsta lagi virðist það vera 
grunnatriði að stjórna neikvæðum tilfinningum þegar streita er annars vegar. 
Annað hlýtur að teljast athyglisvert, heil 60% af dreifingunni í skynjaðri 
streitu skýrast af neikvæðum tilfinningum eingöngu. Þessar niðurstöður gætu 
verið gagnlegar í forvörnum og fyrir þá sem meðhöndla fólk í streitutengdum 
veikindum. Ef meðferð slíkra sjúkdóma væri að einhverju leyti beint að því 
að minnka kvíða og fjandsemi, væri hægt að aflétta miklu af streitunni. Og ef 
hægt væri að kenna fólki að fylla ekki huga sinn af fjandsemi og kvíða væri 
þetta mikilvæg forvörn fyrir margs konar veikindi. En til þessa þarf að koma 
til meira af sálfræðilegum inngripum í meðhöndlun og forvörnum.  
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„… góðu karlarnir eru klárari, þeir vinna 
alltaf“ 

Samræður leikskólabarna um barnaefni 

Þórdís Þórðardóttir 

 
Frá póstmódernísku sjónarhorni er þekking gildishlaðin, félagslega mótuð, 
byggð á sögulegum forsendum og á lítið skylt við vestrænar hugmyndir um 
miðlæga, línulega, einstaklingsbundna, sjálfstæða og stöðuga þekkingu 
(Dahlbergh, Moss og Pence, 1999; Gulløv og Højland, 2003). Ýmsir telja 
póstmódernískt kennidæmi vænlegt til að efla þekkingu á því hvernig ung 
börn móta hugmyndir, merkingu og þekkingu (Darbyshire, Schiller og 
MacDougall, 2005; Jenks, 2004). Í leikskólum byrja ung börn að móta 
skilning sinn á umheiminum. Þar er þeim ætlað að öðlast þekkingu sem býr 
þau undir virka þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi (Lög um leikskóla nr. 78/1994). 
Námið fer fram í gegnum leik, samskipti og virka þátttöku í fjölbreyttum, 
daglegum störfum leikskólanna. 

Í flestum íslenskum leikskólum eru daglegar sögustundir þar sem sígildar 
barnabókmenntir eru í öndvegi. Barnabækur og barnaefni eru hluti af náms-
efni leikskólanna og geta verið uppspretta þekkingar og merkingarsköpunar 
sem skilgreina má sem menningarlæsi sem nýtist börnum til að taka virkan 
þátt í daglegu lífi leikskólans líkt og í skilgreiningu McLaren (1988) um að 
menningarlæsi sé þekking á bókmenntum og sögulegum staðreyndum sem 
nýtist fólki til upplýstrar þátttöku í þjóð- og menningarlífi. 

Í þessari grein er sjónum beint að upplifun og reynslu leikskólabarna af 
barnabókum og afþreyingarefni. Raddir barnanna, sem taka þátt í rann-
sókninni, eru hafðar að leiðarljósi. Markmið rannsóknarinnar er að varpa 
ljósi á hlutverk barnaefnis í daglegu lífi leikskólabarna og vekja athygli á 
mikilvægi þess í þekkingarmótun ungra barna. Spurningin, sem glímt er við, 
hljóðar svo: Hvernig birtist þekking leikskólabarna á barnaefni í frásögnum 
þeirra um það?  
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Hlutverk barnaefnis við og mótun veruhátta hjá ungum 
börnum 

Flestar barnabækur endurspegla vestrænt gildismat á hegðun, reglum, 
líkamlegu útliti, svipbrigðum, látbragði, klæðaburði og kyngervi (Davies, 
2003; Hunt, 2004). Ung börn tengja innihald barnaefnis við almenna 
þekkingu sína á atburðum og fólki og nota það í frásögnum sínum af 
upplifunum og atburðum, barnaefnið skapar börnum ímyndir til eftirhermu 
(Hunt, 2004; Richner og Nicoppoulo, 2001). 

Barnabækur og annað barnaefni eru hluti af daglegri reynslu ungra barna 
bæði á heimilum og í leikskólum. Aðgengi að slíku menningarefni er mikil-
vægt fyrir mótun habitusa sem hefur verið þýtt sem veruháttur á íslensku. 
Veruháttur er miðlægt hugtak í kennilíkani (theory of practise) Bourdieu’s og 
hver veruháttur býr yfir hneigðum sem tengjast viðmiðum, gildum og 
skynjunum sem hafa áhrif á ákvarðanir, athafnir og hugsanir fólks (Bourdieu, 
1991). Veruhættir eru bæði tæki til að útskýra hvernig umhverfi setur mark 
sitt á athafnir, og hugsun einstaklinga (Bourdieu, 1987; Bourdieu, 1990; 
Connolly, 2006) og aðferð til að hugsa um félagslegan veruleika (Reay, 1995). 

Bernskuárin eru mikilvægasta þróunarskeið veruhátta og heimili og skólar 
mikilvægustu mótunaraðilarnir (Bourdieu og Passeron, 1977, 1990; Grenfell, 
James, Hodkinson, Reay og Robbins, 1998; Lynam, Browne, Kirkham og 
Anderson, 2007; Schahill, 1993). Samhliða aðlögun að samfélagi þróa börn 
með sér mismunandi veruhætti sem endurbyggjast (re- structure) við stöðugar 
upplifanir og eru því afurð reynslu, upplifana og hugsana (Bourdieu og 
Passeron, 1977; Brooker, 2002; Reay, 2001; Reay, 2004a; Reay, 2004b). 
Fjölskylduveruhættir ráðast af fjölskyldurótum og upplifunum barna af 
sjálfum sér og öðrum (Brooker, 2002; Tomanovic, 2007). Kynjaveruhættir 
eða kynjaðir veruhættir virðast einnig mótast snemma og endurspegla 
ríkjandi orðræðu um kynin (Bourdieu, 2001; Reay, 2001; Connolly, 2004; 
Connolly, 2006). Ýmsir fræðimenn hafa nýtt sér kennilíkan Bourdieu í 
rannsóknum með börnum, t.d. Brooker (2002); Reay (2001; 2004a; 2004b); 
Connoly (2004; 2006) og Palludan (2004) og er það einnig gert í þessari 
rannsókn. 

Rannsóknin 

Hér er greint frá hluta af doktorsverkefni höfundar um menningarlæsi 
íslenskra leikskólabarna í tveimur leikskólum í Reykjavík og vil ég þakka 
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leiðbeinanda mínum Guðnýju Guðbjörnsdóttur góðar ábendingar við skrifin. 
Gögnin eru 17 hópviðtöl við börn og 12 myndbandsupptökur af 
samverustundum þar sem rætt er um barnaefni. 

Leikskólarnir 
Annar leikskólanna, hér nefndur Sagnabær, leggur megináherslu á málörvun í 
gegnum söguspuna í tengslum við sígilt barnaefni og þjóðsögur sem börnin 
hafa greiðan aðgang að. Þar mætast þjóðmenning og alþjóðamenning í 
sögustundum. Sígildar erlendar sögupersónur hitta fyrir sígildar íslenskar 
sögupersónur og nýjar sögur verða til. Hinn leikskólinn, hér nefndur Blöndu-
hlíð, leggur áherslu á fjölmenningu. Börnin þar hafa opinn aðgang að 
íslenskum og enskum barnabókum þar sem mismunandi menning þjóða er 
áberandi. Leitast er við að skapa skilning á ólíkum aðstæðum fólks með því 
að leggja meiri áherslu á hvað fólk á sameiginlegt en það sem greinir það að.  

Viðtöl við börnin 
Tekin voru 17 hópviðtöl við 68 fjögurra og fimm ára gömul börn (öll börn 
sem foreldrar samþykktu þátttöku fyrir). Skipan hópanna var ákvörðuð af 
rannsakanda og deildarstjórum. Öll viðtölin fóru fram í leikskólunum á 
svæðum sem börnin gjörþekktu.  

Viðtölin voru skipulögð sem samræður milli barna um barnaefni með 
íhlutun rannsakanda. Leitast var við að láta samræðurnar vera sem eðli-
legastar og útlistanir barnanna á reynslu og upplifun af barnaefni voru í 
brennidepli. Þess var gætt að nota einungis hugtök sem líklegt væri að börnin 
skildu og að halda spurningum innan reynsluheims þeirra í samræmi við 
niðurstöður Birbeck og Drummond (2005) um háan áreiðanleika í svörum 
ungra barna í viðtölum þar sem þau svara spurningum úr reynsluheimi 
sínum. 

Börn voru ekki tekin í viðtöl ef þau gáfu til kynna að þau vildu það ekki 
en þá var reynt síðar og tókst vel í þau þrjú skipti sem það henti. Rætt var við 
börnin um þátttöku þeirra í rannsókninni og þeim greint frá því að allt sem 
þau segðu væri tekið upp á hljóðband. Þau fengju að hlusta á upptökurnar ef 
þau óskuðu þess en það gerðist nokkrum sinnum. Mikilvægt er að skoða 
þessa rannsókn sem rannsókn með börnum en ekki rannsókn á börnum en 
Jóhanna Einarsdóttir (2006), Lloyd-Smith og Tarr (2000), Brooker (2002), 
Darbyshire o.fl. (2005), og ýmsir fleiri hafa skrifað um mismuninn á þessu 
tvennu. 
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Gagnagreining og viðmið 
Viðtölin við börnin og myndbandsupptökurnar eru greind eftir eigindlegum 
aðferðum. Gögnin eru margskoðað út frá mismunandi sjónarhornum og 
samhengi áður en flokkar eru dregnir út. Þá eru hugtök, flokkar og samhengi 
endurskoðað, borið saman að nýju og sundurgreint áður en endanleg 
niðurstaða er dregin (Creswell, 1998; Ritchie, Spencer og O’Connor, 2003). 
Flokkarnir eru síðan tengdir við kynjabreytu og athugað hvort greina megi 
kynjaða veruhætti í gögnunum. Niðurstöðum, greiningu og ályktunum er 
fléttað saman til að skapa heildræna frásögn. Leikskólum og börnum eru 
gefin dulnefni til að verja þau gegn hugsanlegum kennslum. 

Hlutverk barnaefnis í leikskólunum 

Dagleg þátttaka barna í leikskólalífi krefst dágóðrar þekkingar á barnaefni. 
Ákveðnar sögur og barnaefni njóta meiri vinsælda en aðrar en kennararnir 
telja að oft megi rekja vinsældir til þess sem er mest áberandi í fjölmiðlum, 
leikhúsum og kvikmyndahúsum. Þegar Lína langsokkur var á fjölunum var 
hún afar vinsæl. Latibær nýtur stöðugra vinsælda en það gera einnig 
prinsessuævintýri og ofurhetjusögur, Ronja ræningjadóttir og Harry Potter. 
Börnin hafa greiðan aðgang að fjölbreyttu barnaefni. Það sést á því að þau 
ræða um nær 100 barnabókatitla auk fjölda sjónvarpsþátta, myndbanda, 
DVD-diska og tölvuleikja. Mörg börn þekkja vel til íslenskra þjóðsagna, 
ævintýra og sígildra barnabókmennta. Lína langsokkur nýtur mikilla og 
stöðugra vinsælda, einkum hjá telpunum, en Batman er vinsælastur hjá 
flestum drengjunum og nokkrum telpum. Prinsessuævintýri eru ofarlega á 
vinsældalista telpnanna þótt sumum þyki lítið til þeirra koma og flestum 
drengjunum finnist þau vera stelpuefni. Í báðum leikskólunum eru barna-
bækur, sögur og ævintýri uppspretta leikja og skapandi starfs en það kemur 
einnig fram í rannsókn Guðrúnar Bjarnadóttur (2004) á leik íslenskra leik-
skólabarna. 

Daglegt líf og gildismat í bókum og veruleika 
Algengt er að börnin tengi innihald barnaefnisins við daglegt líf eins og fram 
kom í rannsóknum Hunt (2004) en einstöku atriði hafa ólíka merkingu fyrir 
telpur og drengi. Í einu viðtali í Sagnabæ ræddu börnin að húðin á tröllum 
væri hörð. Drengirnir töldu harða húð vera styrkleikamerki en telpurnar 
töluðu um skort á líkamlegri umhirðu og hreinlæti. Gerður segir í þessu sam-
hengi: „Húðin á mömmu minni er mjúk, hún notar krem með góðri lykt.“ 
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Gísli Þór bætir við og segir að það sé sjampó-lykt af mömmu sinni. Í 
samræðum barnanna kemur skýrt fram að hreinlæti er dyggð en sóðaskapur 
löstur. 

Það er jafn mikilvægt fyrir söguhetjur og börn að vera góður við aðra og 
segja satt. Stundum þarf hjálp til þess eins og kom fram hjá Helga þegar hann 
lýsti því hvernig andinn hjálpaði Aladín til að verða betri maður. „Hann 
[Aladín] var vondur sko, var alltaf að svíkja loforð … og þá kom andi sem 
var alltaf að reyna að bjarga ….“ Sunna bætti við: „Já, í leikskólanum lærir 
maður að vera góður við aðra (þögn) … eins og andinn.“ 

Sumum börnum er ljóst að hægt er að vera bæði vondur og góður eða 
eins og Guðmundur segir: „Stundum breytist ég ofsalega mikið, kannski 
breytist ég í einhvern góðan eða vondan … en það er bara leikur.“ Fleiri 
börn hafa einhvers konar skilning á því að sami einstaklingur geti verið bæði 
góður og vondur en önnur eiga í erfiðleikum með það. Flest börnin telja 
Línu langsokk vera góða þótt hún brjóti allar reglur og sé „ótrúlega óþæg“ en 
stundum eiga þau líka í erfiðleikum með flóknar sögupersónur. 

Kvenleiki og karlmennska, kynjaðir veruhættir 
Líkamlegur styrkur og andlegur máttur eru eftirsóknarverðustu eiginleikarnir 
í fari drengja og karla að mati barnanna. Ekki er útilokað að telpur og konur 
búi yfir styrk og mætti en börnin ræða það fremur sem möguleika en raun-
veruleika. Af samræðum barnanna má greina að þau meta stöðu kynjanna út 
frá félaglegri formgerð í samræmi við Bourdieu (2001) um að í kvenna-
veruhætti felist undirskipan (sub-ordinate) og í karlaveruhætti yfirskipan (super-
ordinate). En það kemur fram í niðurstöðum Davies (2003) að börn höfnuðu 
sögum ef kynhlutverk voru á skjön við staðalmyndir. Bourdieu og Wacquant 
(1992) telja þennan félagslega raunveruleika vera tvíefldan því hann búi bæði 
innra með fólki og í menningunni sem umlykur það. Í viðtölunum kom fram 
að börnin virðast soga í sig upplýsingar úr barnaefni og gera þær að sinni 
innri vitund.  

Birtingarform kvenleika og karlmennsku 
Þegar börnin ræða sögupersónur eru þær meðal annars fulltrúar kvenna og 
karla, góðs og ills, góðra siða og slæmra, réttlætis og ranglætis. Íþróttaálfurinn 
er tákngervingur heilbrigða karlsins en um hann segir Elvar „Íþróttaálfurinn 
er skemmtilegastur af því hann stendur alltaf á höndum. Hann borðar 
íþróttanammi og það er hollur matur en … hann borðar aldrei nammi og 
ekki heldur á laugardögum.“ Um Sollu stirðu er sagt að „hún þurfi að æfa sig 
mikið“ og hún er ekki hálfdrættingur á við íþróttaálfinn sem „kenndi henni 
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að borða hollt og æfa sig“. Í hugum barnanna er íþróttaálfurinn eins konar 
ofurhetja en þær eru fulltrúar karlmennskunnar. „Þær eru bjargvættir sem 
bjarga góðu fólki sem lendir í vandræðum,“ sagði eitt barnið. Ofurhetjurnar 
eru hugrakkar og búa yfir yfirskilvitlegum mætti sem felst í því að þær geta 
flogið, fylgst með vondu körlunum utan úr geimnum og brugðist við illum 
fyrirætlunum þeirra. Ofurhetjusögum fylgir spenna, hætta og hörð sam-
keppni sem ríkir á milli góðu og vondu karlanna eins og eftirfarandi dæmi úr 
Blönduhlíð ber með sér. 

 
Halldór: Vondu karlarnir vilja drepa fólk. 
Þórdís: Veistu af hverju? 
Halldór: Við vitum ekki af hverju. 
Vilhjálmur: Á ég að segja þér af hverju? 
Þórdís: Já, endilega. 
Vilhjálmur: Af því vondu vilja eiga ríkið. 
Þórdís: Já, vilja þeir það? 
Vilhjálmur: Góðu karlarnir… (hikar) … góða fólkið á ríkið. 
Þórdís: Já, á góða fólkið ríkið? 
Halldór: Já, þeir eiga alla peningana. 
Vilhjálmur: Já, og svo vilja þeir [vondu karlarnir] ráða öllu ríkinu og svo ráða yfir 
öllu fólkinu. 
Þórdís: Já, en hérna, af hverju urðu vondu karlarnir svona vondir? 
Halldór: Af því að skrattinn kenndi þeim að vera vondir. 
Þórdís: Já, er það?  
Vilhjálmur: Já, skrattinn í Tomma og Jenna (hlær og gefur til kynna að þetta sé grín). 
Þórdís: Já, ég skil, en af hverju eiga vondu karlarnir enga peninga? 
Vilhjálmur: Af því að þeir geta ekki fengið sér peninga (þagnar en heldur áfram) af 
því þeir eiga enga peninga … en þeir vilja drepa fólkið til að fá peninga. 
Þórdís: En eru allir sem eiga ekki peninga vondir? 
Vilhjálmur: Nei, sumir eru góðir sem eiga ekki peninga. 
 
Samræðurnar hér að ofan eru lýsandi fyrir hugmyndir fjögurra og fimm 

ára drengja um togstreituna milli „góðu kallanna“ og „vondu kallanna“. 
Góða fólkið er ríkt og ræður en vondu karlarnir vilja ná völdunum. Börnin 
eru almennt sammála um að eingöngu karlar séu vondir en undantekningar 
finnast eins og einn drengur sagði: „Vondu konurnar stela.“ 

Baldur segir að skemmtilegast sé þegar góðu karlarnir og vondu karlarnir 
fari í stríð því þá fái hann smá kitl í magann. Klara vill líka hafa fútt í sögum 
og fá kitl í magann en hún segist vera orðin leið á Línu langsokk og nú sé 
Gló magnaða, kvenkyns ofurhetja sem býr yfir miklum mætti, hennar 
uppáhaldsbarnaefni. Gló er svo mögnuð að drengirnir efast ekki einu sinni 
um styrk hennar þótt þeir tali ekki um hana sem bjargvætt eins og öll börnin 
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gera um karlkyns ofurhetjur. Benedikt í Sagnabæ lýsir muninum á góðum og 
vondum körlum með eftirfarandi hætti. 

 
Benedikt: Þá [vondu karlana] langar náttúrulega í flottar byssur og svoleiðis og 
flotta bíla og allt. 
Þórdís: En góðu karlarnir, vilja þeir ekki eiga svona líka. 
Benedikt: Þeir eiga það allt, þeir eru ríkir og eiga allt flottast, stundum eiga vondu 
karlarnir líka hættulegustu byssurnar, stundum með svona eldi (leikur mann með 
byssu og sýnir hvernig vopnið virkar) en góðu karlarnir eru klárari, þeir vinna alltaf. 
Þórdís: Helgi, er þetta rétt hjá honum? 
Helgi: Já, þetta er rétt. 
 
Bæði samtölin hér að ofan draga vel fram kjarnann í hugmyndum 

drengjanna um góða og vonda karla og athyglisvert hversu sláandi líkar 
þessar samræður eru almennum hugmyndum um að greind geri manni kleift 
að sigra eða finna lausnir. Telpurnar og drengirnir hrífast af styrk og 
sjálfstæði þótt telpurnar dragi í land og lendi í vandræðum með að samsama 
sig þessum eiginleikum. Um þetta segir Súsanna: „Kannski dreymir mann að 
maður geti lyft hesti“ og Svava Rúna lýsir skorti á konum og stelpum í 
Batman. 

 
Svava Rún: Af því að þeir eru bara að gera það sem strákar og menn gera. 
Þórdís: Hvað gera strákar og menn? 
Svava Rún: Þeir svona leika sér svona alltaf að drepa og slást. 
Þórdís: En stelpur og konur, hvað gera þær? 
Svava Rún: Nú, það sem stelpur og konur gera venjulega. 
Þórdís: Og hvað er það? 
Svava Rún: (hlær og svarar spurningunni ekki beint) Ég geri stundum svona, fer í 
svona leiki og þykist vera löggan eða góði karlinn, ef það sér mig enginn þá geri 
ég það (hlær stríðnislega). 
Þórdís: Af hverju má enginn sjá þig? 
Svava Rún: Af því ég er stelpa. 
 
Svava Rún nefnir ekki það sem konur og telpur gera en fer undan í 

flæmingi. Hugsanlega endurspeglar það orðræðu barnanna um óvirkni 
kvenna. Það má nokkuð örugglega draga þá ályktun af ofangreindu að mörg 
fjögurra og fimm ára gömul leikskólabörn hafi þróað með sér kynjaveruhætti 
samanber Bourdieu (2001). Dæmi um einstaklingsmun er þegar Klara skipti 
Línu langsokk út fyrir Gló mögnuðu en hún og fleiri börn eru mikið fyrir 
sögur sem „gefa kitl í maga“. Klara er líka hrifin af Bangsímon „vegna þess 
að það er hlý saga“. Enginn drengjanna talar um að sögur séu hlýjar. 
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Barnaefnið sem börnin umgangast er afar fjölbreytt og margir drengir og 
nokkrar telpur eru hrifnari af fræði- og dýrabókum en sögum. 

Þegar prinsessur ber á góma í viðtölunum verða drengirnir skyndilega 
uppteknir af einhverju öðru og framleiða truflandi hljóð. Þeir eru þó ekki 
ósnortnir því þeir ræða um óréttlætið sem felst í vinnuálagi Öskubusku. 
Börnin hafa dregið þá ályktun að stjúpmæður í ævintýrum séu vondar en það 
eigi ekki við í raunveruleikanum. Þetta birtist meðal annars á myndböndum 
frá báðum leikskólunum. 

Flestar telpurnar hrífast af töfraljómanum sem umlykur prinsessur en 
drengirnir láta sér fátt um finnast og finnst fremur eðlilegt að það þurfi að 
bjarga þessum vesalings prinsessum. Hér fyrir neðan koma nokkrar lýsingar á 
ólíkri orðræðu drengja og telpna um prinsessur. 

 
Lára: [Prinsessur eru í] flottum kjól eins og Öskubuska, í gullskóm og glimmer. 
Arna: Prinsessur eru í fallegum fötum og giftast og dansa. 
Lára: Svanaprinsessan er alltaf í kjól, hún sefur í honum og dreymir að prinsinn 
komi og klifri upp og sæki hana … og svo kemur vonda konan. 
Guðrún: Prinsessur eru í lest og stundum borða þær eitthvað … og þær giftast 
mönnum. 
Linda: [Prinsessur eru í] kjólum, hælaskóm með eyrnalokka og varalit, allt sem 
puntar. 
 
Hjálmar: Hún [Öskubuska] er prinsessa. 
Halldór: (hrópar) Nei! 
Hjálmar: Hvað er hún? 
Halldór: (hranalega) Sem má ekki fara út og stjúpsysturnar eru vondar við hana. 
Þórdís: Kemst hún út? 
Halldór og Vilhjálmur: Nei, jú (þeir eru eitthvað óöruggir um þetta). 
Þórdís: Er ekki einhver sem kemur og bjargar henni? 
Vilhjálmur: Jú, einhver úr garðinum (Vilhjálmur er fremur áhugalaus um þetta efni og 
snýr sér að öðru). 
 
Þórdís: En hvað finnst ykkur um prinsessur, strákar? 
Baldur: Ekki skemmtilegar (stutt þögn) strákarnir eru mest fyrir stríð og ofbeldi og 
svoleiðis, ekki prinsessur. 
Þórdís: Já, strákar eru mest fyrir stríð og ofbeldi og eru prinsessur ekkert í því? 
Baldur: Ónei … reyndar bara hermenn. 
 
Í þessu samhengi er athyglisvert að telpurnar hafa ekki neikvæð viðhorf til 

ofurhetja þótt drengirnir hafi neikvæð viðhorf til prinsessa. Bourdieu (2001) 
hefur bent á að karlar læri að taka sér vald og konur að forðast þau og svo 
virðist sem flest leikskólabörnin skynji þetta og geri að viðmiði sínu um 
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kvenleika og karlmennsku. Þó finnast dæmi þar sem börnin efast um 
réttmæti staðalmynda kynjanna en þau eru mun sjaldgæfari en hin. 

Umræða og ályktanir 

Af ofangreindu dreg ég þær ályktanir að börnin sem tóku þátt í rannsókninni 
hafi þróað með sér kynjaða veruhætti og að menningarlæsi þeirra sé 
kynbundið. Þau vita hvað telst kvenlegt og karlmannlegt, þekkja leikreglurnar 
í leikskólanum, búa yfir staðgóðri þekkingu á barnaefni, nota það í 
samræðum og öðrum athöfnum í leikskólanum. Drengjahegðun í leik-
skólunum beinist oft að sjálfstæði, samkeppni og yfirráðum eins og sjá má á 
viðhorfum þeirra til ofurhetja og hversu auðvelt þeir eiga með að samsama 
sig styrk og átökum og felur í sér yfirskipan samkvæmt Bourdieu (2001). Þótt 
telpurnar hrífist af styrk og sjálfstæði til jafns við drengina beinist telpu-
hegðun fremur að félagslegri nánd og hlýju eins og kemur skýrast fram í 
samræðum þeirra um prinsessur og tröll. Þótt tröllskessum sé brigslað um 
skort á líkamlegri umhirðu sjálfrar sín segja telpurnar að þær annist vel um 
börnin sín. Þetta eru sams konar niðurstöður um mismunandi hegðun telpna 
og drengja og Leaper og Smith (2004) fengu í 16 ára gamalli rannsókn sinni í 
Bandaríkjunum. Í rannsókninni sem hér er til umfjöllunar kom þó fram að 
sum börn efast um réttmæti staðalmynda kynjanna. 

Ég tel tíma til kominn að bæta kynjafræði inn í kennaramenntun og vísa 
til nánari skýringa til Þórdísar Þórðardóttur, (2005a; 2005b) og Guðnýjar 
Guðbjörnsdóttur, (2003; 2006; 2007). Ræða þarf barnaefni á gagnrýninn hátt 
við börn í leikskólum landsins samanber niðurstöður Guðnýjar Guðbjörns-
dóttur (1994). Það gæti stuðlað að meiri jafnstöðu kynjanna og búið þau 
betur undir virka þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi. 
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Spjallfrelsi 
Kenningum Bernsteins beitt á rannsókn á fjarnámi 

Þuríður Jóhannsdóttir 

 
Allt síðan möguleikar opnuðust fyrir fjarnám með upplýsinga- og samskipta-
tækni hafa vaknað spurningar um að hvaða marki nemendur myndu hafa 
meira að segja um nám sitt og hvort þeir myndu fá tækifæri til að taka meiri 
ábyrgð á því. Tæknin var talin gera nemendum kleift að hafa stjórn á 
framvindu námsins, það er hversu hratt þeir vildu fara í gegnum það, en 
einnig að einhverju leyti á inntaki þess.  

Hér er sagt frá einum þætti í stærri rannsókn þar sem kennaranám í 
fjarnámi er viðfangsefnið1. Margvísleg rök hníga að því hvers vegna það 
skiptir máli að nemendur fái í auknum mæli að hafa stjórn á námi sínu og 
snerta bæði þróun lýðræðislegs samfélags en einnig skiptir slíkt máli um 
hvernig nemendum gengur að læra. Hér verða kenningar Basil Bernsteins 
(2000) notaðar til að varpa ljósi á það verkefni sem fjarnemar standa frammi 
fyrir þegar vettvangur kennslu og náms er að stærstum hluta á netinu. Rætt er 
hvernig það skiptir máli fyrir nemendur að fá í auknum mæli stjórn á námi 
sínu og yfirráð yfir vettvangi námsins og skýrt hvernig kennsluhættir geta 
stuðlað að því. Kannað verður hvort og hvernig þessar kenningar geta 
varpað ljósi á hvernig fjarnemar átta sig á hvað er viðeigandi í samskiptum og 
athöfnum í fjarnámi þar sem hefðbundnar vísbendingar eru ekki til staðar en 
þetta er forsenda þess að geta tekið virkan þátt í náminu. 

Aðferðir og gögn 

Sú rannsókn sem hér er sagt frá er hluti af doktorsrannsókn minni á fjarnámi 
við Kennaraháskóla Íslands. Gögnum í það verkefni var safnað með etnó-
grafískum aðferðum á árunum 2003-2006 þegar kennaranemar voru heim-
                                                 
1  Um er að ræða doktorsrannsókn sem höfundur vinnur að við Háskóla Íslands. Leið-

beinandi er Jón Torfi Jónasson og honum og Allyson Macdonald sem er í doktors-
nefndinni er þakkað fyrir yfirlestur og leiðsögn við ritun þessarar greinar. 
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sóttir í fimm skólum í dreifbýli þar sem þeir búa og kenna, tekin viðtöl við þá 
og fylgst með þeim í starfi. Einnig var fylgst með fjarnámskeiðum bæði á 
netinu og í staðlotum. Hér mynda námskeiðin bakgrunn en þau gögn sem 
aðallega er unnið með eru viðtöl við fjarnemana. 

Um kenningar Bernsteins 

Kenningar Basil Bernstein (2000) snúast um félagsfræði uppeldis- og kennslu 
(sociology of pedagogy) og byggja á greiningu á því flókna táknkerfi sem stýrir 
skólastarfi. Í þeim færir hann rök fyrir því að kennsluhættir hvíli á 
samskiptareglum og hefðum sem myndast hafa innan stofnana á löngum 
tíma og hann nefnir hina stýrandi orðræðu (regulative discourse). Í hefðbundnu 
skólastarfi er hugmyndafræðin sem felst í stýrandi orðræðunnni ekki augljós 
en nemendur átta sig á henni með því að lesa í ýmsar vísbendingar þar sem 
rýmið, staður og stund og viðmót gegna mikilvægu hlutverki (Bernstein, 
2000).  

Lykilhugtök í kenningu Bernsteins eru flokkun (classification) og umgerð 
(framing) (Bernstein, 2000). Hugtakið flokkun er notað til að lýsa 
uppbyggingu félagslegs rýmis. Flokkun birtist t.d. í afmörkun námsgreina í 
skóla eða flokkun eftir mismunandi hlutverki t.d. kennarar og nemendur, eða 
heimili og skóli. Vald og valdatengsl birtast í afmörkun flokka sem getur 
verið skýr eða óskýr og þá er talað um sterka eða veika flokkun. Flokkun 
getur líka átt við um tengsl innan flokks. Tengsl flokka eru boðleið 
valdatengsla.  

Hugtakið umgerð (framing) vísar til þess hvar yfirráðin yfir samskiptum 
sem snerta uppeldi og kennslu liggja. Hvar og hver stýrir vali, röð, hraða og 
viðmiðum um þá þekkingu sem á að tileinka sér. Umgerð er breytileg eftir 
því hvort yfirráðin liggja nær þeim sem miðlar eða þeim sem tekur við 
(Bernstein, 2000). Í skólastarfi er umgerð stíf þegar stjórnin er augljóslega í 
höndum kennara á meðan laus umgerð gefur nemendum meiri yfirráð. Stíf 
umgerð leggur áherslu á stöðu fólks í samskiptum en veik umgerð dregur úr 
stigveldisröðun út frá stöðu og dregur fram það persónulega. Umgerð lýsir 
skipulagi á því hvernig stýringu er háttað á samskiptum milli mismunandi 
flokka svo sem á milli kennara og nemenda, skóla og heimilis eða milli 
námsgreina. (Bernstein, 2000).  

Orðræða uppeldis og kennslu (pedagogic discourse) ber með sér hugmynda-
fræðina sem stýrir kennsluháttum. Hún felur í sér tvenns konar orðræður 
sem eru nátengdar þar sem önnur, kennsluorðræðan (instructional discourse), snýst 
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um hæfni og þekkingu en hin, stýrandi orðræðan (regulative discourse) um 
félagslegt taumhald (social order) (Bernstein, 2000). Kennsluorðræðan snýst 
um val á viðfangsefnum, hvernig og í hvaða röð er fengist við þau, hraða 
yfirferðar og viðmið um hvaða þekking er talin gild í viðkomandi samhengi 
og hvernig hún er metin. Stýrandi orðræðan miðlar reglum viðkomandi 
stofnunar um þætti sem lúta að almennum siðvenjum og gildismati. Hún 
felur í sér viðmið um viðeigandi gildi s.s. framkomu og kurteisisvenjur og 
hvaða mannkostir (character) eru metnir í stofnuninni. Hún skapar þannig 
reglur fyrir innra skipulag kennsluorðræðunnar sem gerir það að verkum að 
val á kennslufræðihugmyndum sem kennari byggir á eru ekki bara val um 
verklag heldur eru þær hluti af stýrandi orðræðunni.  

Kennsluorðræðan lagar sig alltaf að stýrandi orðræðunni sem er sú sem er 
ráðandi (Bernstein, 2000). Hægt er að greina styrkleika og veikleika í umgerð 
hvorrar orðræðu fyrir sig á vettvangi. Orðræðan, eða hugmyndafræðin um 
uppeldi og kennslu, er þó alltaf háð þeim lögmálum sem gilda um flokkun og 
umgerð á vettvangi. Lögmálið um flokkun stýrir hverju á að miðla, þ.e. 
námskrá, en lögmálið um umgerð stýrir hvernig á að miðla því og læra það á 
vettvangi skólans, þ.e. kennsluháttum (Bernstein, 2000). 

Þegar sýnt hefur verið fram á að vettvangur skólans byggir á samspili 
flókinna táknkerfa vaknar spurning um hvernig nemendur fara að því að lesa 
í þetta táknkerfi og athafna sig sem námsmenn. Hvað þarf til að geta lært í 
skóla? Bernstein teflir fram tveimur hugtökum sem hjálpa okkur að skilja 
þetta. Annars vegar er það sem mætti kalla á íslensku umhverfislæsi (recognition 
rule) en merkingin felur í sér læsi á táknkerfið sem stýrir samskiptum og 
athöfnum í viðurkennda farvegi. Hins vegar er það sem mætti e.t.v. kalla 
athafnafærni (realization rule), sem gerir nemendum kleift að gera það sem til er 
ætlast af þeim. Umhverfislæsið gerir nemendum kleift að gera sér grein fyrir 
til hvers er ætlast af þeim, hvað einkennir viðkomandi samhengi og hvers 
konar atferli og hvers konar orðræða er viðeigandi og tekin gild í því tiltekna 
samhengi. (Bernstein, 2000). Athafnafærni gerir nemendum síðan kleift að 
aðhafast og haga samskiptum eins og til er ætlast. Lögmálin um umgerð og 
flokkun stjórna umhverfislæsi og útfærsluhæfni en þetta tvennt er forsenda 
þess að geta nýtt sér skólagöngu.  

Ana Morais (2002)hefur í rannsóknum sínum sem hún birtir ýmist ein eða 
í félagi við aðra(Morais, Neves, & Pires, 2004) sýnt fram á hvernig þarf að 
stýra styrkleika flokkunar og umgerðar í skólastarfi til að hafa jákvæð áhrif á 
námsárangur nemenda. Hún skýrir út hvernig það hefur áhrif á möguleika 
nemenda til að tileinka sér umhverfislæsi og athafnafærni. Í því sambandi 
skiptir máli að losa umgerð um hraða yfirferðar, stigveldisreglur sem 
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endurspegla stöðumun fólks, og veikja flokkun um afmörkun og tengsl 
fagsviða, og tengsl á milli rýma. Viðmið um inntak náms og matsviðmið 
þurfa hins vegar að vera skýr og hafa stífa umgerð. Þetta skýrist í dæmum hér 
á eftir. Morais segir að kenningar Bernsteins geri okkur kleift að hanna 
aðstæður í skólastofunni þar sem samspil þessara þátta geti stuðlað að betra 
námi og geri nemendum kleift að vera virkir námsmenn.  

Fjarkennsla við KHÍ 

Fjarnám til grunnskólakennararéttinda við Kennaraháskóla Íslands var sett á 
laggirnar árið 1993 vegna viðvarandi skorts á kennurum með full kennslu-
réttindi í dreifbýli en þróun í upplýsinga- og samskiptatækni með tilkomu 
Internetsins þótti opna nýja og betri möguleika til að gera það mögulegt 
(Þuríður Jóhannsdóttir og Randi Skjelmo, 2004). Í upphafi var tæknin aðal-
lega fólgin í notkun tölvupósts en póstlistar gerðu mögulegt að mynda hópa 
þar sem kennari gat haft samskipti við allan hópinn í einu og nemendur 
einnig sín á milli eins og þeir væru í kennslustofu á netinu. Þegar rannsóknin 
var gerð voru komin öflug kennslukerfi sem notuð voru sem námsumhverfi 
á netinu og líta má á sem ígildi kennslustofu þar sem hægt er að koma fyrir 
alls kyns efni frá nemendum og kennurum. Í þessu tilviki var stuðst við 
WebCT kerfið þar sem umræðuþræðir gegna lykilhlutverki í samskiptum 
nemenda og kennara.  

Í upphafi fjarkennslunnar var nemendahópurinn nokkuð einsleitur þar 
sem ekki voru teknir inn í fjarnámið aðrir en þeir sem höfðu reynslu af að 
kenna sem leiðbeinendur í skólum þar sem var skortur á réttindakennurum. 
Þannig voru kennaranemar í fjarnámi jafnframt starfandi kennarar í 
grunnskólum í dreifbýli og höfðu þannig sameiginlegan bakgrunn og reynslu 
að því leyti. Nú er þessi inntökuregla ekki lengur í gildi þannig að fjarnema-
hópurinn hefur ekki sameiginlega reynslu til að byggja á. Þetta gerir myndun 
samkenndar sem er grundvöllur fyrir samkomulagi um samskipti og sam-
vinnu vandasamari. Fyrirkomulag kennaranáms í fjarnámi við Kennara-
háskóla Íslands byggir á blöndu stað- og fjarnáms þar sem nemendur hittast 
að jafnaði eina viku í skólanum í upphafi námskeiðs og síðan aftur um mitt 
misseri. Þess á milli er námsumhverfið þar til gert fjarnámskerfi á netinu.  
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Námsumhverfi á netinu reynir á læsi nemenda á táknkerfi  

Kennaranemarnir stunda nám sitt og vinna námsverkefni sín að mestu leyti á 
fjarkennslukerfi á netinu. Á netinu þurfa fjarnemar að verða læsir á 
umhverfið og færir um að athafna sig án þess að vísbendingar hefðbundins 
skólastarfs séu til staðar. Þeir þurfa að átta sig á þeirri stýrandi orðræðu sem 
liggur skólamenningunni til grundvallar og gerir nemendum kleift að athafna 
sig á viðeigandi hátt í rými skólans (Chien og Wallace, 2004). Í skóla-
stofnunum almennt læra nemendur að túlka það andrúmsloft sem skóla-
byggingin ber með sér, tilteknar siðvenjur og samræðustíl sem viðgengst 
innan skólans. Þetta er augljóslega snúnara þegar nemendur dvelja aðeins 
fáeina daga í stofnuninni í staðlotum áður en þeir hefja námið. Það er því 
líklegt að það þurfi að styðja við umhverfislæsið sem er forsenda athafna-
færni (Bernstein 2000). Hér á eftir langar mig að skoða tvennt í þessu 
sambandi í ljósi kenninga Bernsteins. Fyrst hvað styður nemendur í að læra 
að verða fjarnemar og síðan um mismunandi kennsluhætti kennara og áhrif 
þeirra. 

Hvað styður nemendur í að læra að verða fjarnemar? 

Forsenda þess að nemendur geti fengist við námsverkefni á þann hátt sem til 
er ætlast er að þeir hafa áttað sig á stýrandi orðræðunni, með öðrum orðum 
þeir séu læsir á táknkerfið sem miðlar hvað er viðeigandi, lögmætt og 
ásættanlegt varðandi samskipti og siðareglur fyrir nemanda í þessu samhengi. 
Skilningur á stýrandi orðræðu er forsenda þess að kennsluorðræðan virki. 
Bernstein (2000) sýndi fram á hvernig tiltekin gildi, veik og sterk, varðandi 
flokkun og umgerð hafa áhrif á hvernig nemandanum gengur að tileinka sér 
umhverfislæsi annars vegar og athafnafærni hins vegar. Stýrandi orðræðan er 
undirliggjandi og óyrt og þá er spurning hvernig nemendur tileinka sér 
umhverfislæsið þar sem vísbendingar sem má lesa í í venjulegu skólaumhverfi 
eru nú ekki til staðar. Viðtöl við fjarnema veita innsýn í það: 

 
Fyrsta árið fer í þetta og fyrsta árið þarf maður að læra hvernig maður á að tjá sig 
inn á WebCT. Við þurfum bara að taka því sem sjálfsögðu að við erum öll að 
læra, við erum að setja okkar skoðanir fram en já, við þurfum að passa okkur 
hvernig við orðum þetta. Og þetta er mjög mikið umræðuefni og það er þess 
vegna sem að fyrsta árið þarf maður að hittast. Þessi sagði þetta og kannski hittir 
maður einhvern og henn er bara... Ég meinti þetta ekkert svona. Og kennarinn 
hittir einhvern sem er búinn að vera þvílíkur: af hverju? Afhverju? Og svona 
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brussulegur inn á WebCT. Hittir svo manneskjuna og þetta er indælasta 
manneskja. Þannig að sem sagt fyrsta árið þá er maður að læra þennan talsmáta – 
af því að hann er svo nýr fyrir bara flest okkar. Svo annað árið strax að þá er 
WebCT orðið svo sterkt og þessar umræður.  
 
Þessi fjarnemi telur að það styrki nemendur í að læra að hafa samskipti á 

netinu að hittast í staðlotum en að þá sé mikilvægt að staðlotur séu skipu-
lagðar þannig að nemendur hafi tækifæri til að hittast og hitta kennara sína og 
tala saman. Þetta er liður í að efla umhverfislæsið, skilja hvað er viðeigandi og 
er forsenda þess að hægt sé að vinna verkefnin, þ.e. öðlast athafnafærni. 
Nemendur leggja almennt áherslu á mikilvægi þess að hitta samnemendur við 
óformlegar aðstæður og fá tækifæri til að spjalla. Nemendur leggja líka 
áherslu á mikilvægi þess að hitta kennarana í bekkjahópum þar sem ráðrúm 
gefst til að tala saman. Hins vegar kemur oft fram í viðtölunum að þeim 
finnst ekki gagn að fyrirlestrum í stórum sölum.  

 
... að sitja í sal og fá glærur sem maður veit að maður á hvort eð er eftir að horfa 
á aftur, heyra kennarann lesa upp af glærunum. Sumir kennarar eru bara að segja 
manni nákvæmlega það sem stendur á glærunum, þannig að það verður voðalega 
mikil tímasóun. En þarna finnst kennurunum kannski þeir vera að koma þessu til 
skila, þeir eru svo vanir þessu formi og ef að þeir gera þetta ekki þá finnst þeim 
kannski að þeir séu ekki að vinna sitt starf.  
 
Fyrirlestur eins og lýst er hér er dæmi um sterka flokkun þar sem 

nemendur og kennarar eru vel aðgreindir og stífa umgerð þar sem kennarar 
hafa stjórn á samskiptum sem eru fólgin í einstefnumiðlun. Í þessu formi 
kennslu er lítið eða ekkert svigrúm fyrir áhrif nemenda. Það sem nemendur 
óska eftir einkennist hins vegar af lausri umgerð sem gefur tækifæri til að 
persónulegra samskipta við skólafélaga og kennara. Á sama hátt finnst þeim 
að laus umgerð kennsluorðræðunnar sem gefur svigrúm fyrir persónuleg 
samskipti styrki þau í að læra að verða námsmenn í fjarnámi. 

 
... mér finnst svo æðislegt þegar að kennararnir hvetja til þess að við komum með 
okkar eigin reynslu af því inn á WebCT. Á ákveðnum námskeiðum eigum við 
endilega að koma með okkar reynslusögur. Það kemur þessu á flug og svo þarf 
kennarinn að koma inn og draga fagmannlegu hliðina inn í þetta. Tengja þetta 
við námsefnið. Já þetta er eins og í þessari þarna grein. Og smám saman förum 
við að gera það sjálf og segja: Ég var að lesa þessa grein og þá tengdi ég það 
þessu og fór að pæla út frá þessu og þegar að kennarinn sem sagt nær því að fyrst 
þurfum við að fá svolítið spjallfrelsi um okkur. Til þess að við eignumst svæðið.  
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Með því að leggja áherslu á að persónulegt framlag nemenda sé gilt og 
mikilvægt sem hluti af náminu veikir kennarinn flokkun nemenda og kennara 
og dregur úr stigveldisröðun þeirra. Flokkun á milli fræðilegs framlags og 
reynslubundins er veik í upphafi náms. Þessi veiking flokkunar gefur 
nemendum meiri stjórn á námi sínu og því rými sem er vettvangur þess. Ana 
Morais (2002) segir að þegar umgerð sé veikt um samskipti nemenda og 
kennara og þau séu frekar persónuleg en formleg þá sé skapað svigrúm til 
samvinnu og samræðu nemenda og kennara sem styðji nemendur í námi 
sínu.  

Hér er hlutverk kennarans hins vegar skýrt afmarkað að því leyti að hann 
er fagmaðurinn sem gefur nemendum viðmið um hvað það þýðir að bæta 
fagmannlegri þekkingu við þá reynslubundnu og persónulegu. Þetta er í 
samræmi við rannsóknir Morais (2002) sem sýndu fram á mikilvægi þess að 
sterk flokkun þyrfti að vera á milli fræðilegrar og ófræðilegrar orðræðu í 
námi. Hins vegar opnuðu náin tengsl á milli fræðilegrar og ófræðilegrar 
orðræðu fyrir möguleika til að gera þekkinguna merkingarbærari og skiljan-
legri og þar með auðveldara að tileinka sér hana (Morais, 2002). 

Bernsteins segir að kennsluorðræðan feli að ákveðnu marki í sér stýrandi 
orðræðuna (Daniels, 2001; Bernstein, 2000) þar sem hugmyndir og gildi sem 
kennarinn byggir á (stýrandi orðræðan) móta fyrirkomulag kennslunnar, fela í 
sér hugmyndir um viðtakendur (nemendur), bera með sér hugmyndir um 
hlutverk þess sem miðlar (kennaranum), gengur út frá einhverju samhengi og 
gerir ráð fyrir að til staðar sé tiltekin samskiptahæfni sem á við í skólasam-
henginu. Hugmyndir kennara um nám og kennslu stýra meðvitað eða ómeð-
vitað hvernig nám er skipulagt og geta þannig ýmist stutt við eða tafið fyrir 
að nemendur verði læsir á táknkerfið sem miðlar annars vegar stýrandi 
orðræðunni og hins vegar kennsluorðræðunni og gerir þeim kleift að athafna 
sig í samræmi við gildandi reglur. 

Ólíkir kennsluhættir og áhrif þeirra  

Í þeim námskeiðum sem fylgst var með má sjá að almennt gera kennarar ráð 
fyrir að nemendur vinni saman og hvetja til samræðu og samvinnu. Með 
þróun umræðuþráða á fjarnámskerfunum er í auknum mæli gert ráð fyrir að 
framlag til umræðu sé sjálfsagður þáttur af fjarnámi. Þetta kom einnig skýrt 
fram í viðtölum við fjarnema. Af bæði námskeiðunum og viðtölunum má 
þannig ráða að umgerð kennslu-orðræðunnar sé almennt fremur laus þar 
sem nemendur fá oft töluvert svigrúm til að hafa áhrif á val viðfangsefna 
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innan tiltekinna ramma og aðferðir við úrlausn. Algengast er þó að kennari 
setji reglur um í hvaða röð viðfangsefni eru unnin en tímaramminn sem 
fjarnemar hafa til að vinna verkefni er ekki eins stífur og í staðbundnu námi 
þar sem fjarnemar eru ekki bundnir af stundatöflu sem gerir ráð fyrir 
tímasókn á tilteknum stað og stund. Þetta gefur þeim aukið svigrúm til 
sjálfstæðis í náminu.  

Veik umgerð af hálfu kennara hefur gefið nemendum aukið umboð til að 
hafa stjórn á skólarýminu á fjarnámsvefjunum þar sem þeir hafa komið sér 
niður á ásættanlegar samskiptareglur. Fyrsta árið læra þeir athafnafærni sem 
gerir þeim kleift að vera fjarnemar. Forsenda þeirrar hæfni er læsi á 
táknkerfið (umhverfislæsi) sem miðlar stýrandi orðræðu stofnunarinnar sem 
jafnan er óyrt en þeir hafa lært að lesa í m.a. í staðlotum og í kennsluháttum 
sem endurspegla hana. Þetta hefur oft tekið á og kostað tilfinningalegar 
sveiflur en sú athafnafærni sem orðið hefur til í flóknu samspili, nemenda, 
kennara og stofnanabundinna þátta byggir almennt á samhjálp nemenda, 
kurteisi í samræðum og uppbyggilegum stuðningi þeirra hvers við annan. 
Nemendur hafa áttað sig á að þetta er sá grunnur í skólamenningunni sem 
nám og kennsla hvílir á. En það er þó ekki einhlítt og í viðtölunum lýsa 
nemendur ólíkum kennurum sem hafa ólíkar hugmyndir um nám og kennslu 
eins og dæmin hér á eftir endurspegla. 

 
Kennari 1. Og þar stjórnuðu þeir mjög vel sko. Kennarinn kveikti voða mikið í 
okkur, en hún þurfti ekki langan tíma til þess, maður var strax kominn með 
áhuga. Og aðstoðarkennarinn hélt svo vel utan um WebCT að um leið og maður 
spurði fékk maður yfirleitt svar sama dag. Það er æðislegt. Þarna höfðu þær 
fullkomna stjórn. En við unnum okkar verkefni. Það mætti eiginlega segja að 
þarna hefðum við [nemendur] litla stjórn vegna þess að við fengum svo skýr 
fyrirmæli, þú átt að gera svona og svona og svona, og túlka þetta og þetta og 
þetta. Þannig að þær nýttu sér ofboðslega vel tæknina þarna. Ef það er vel gert þá 
– það er svolítið góð tilfinning stundum að sleppa ábyrgðinni. En maður þarf að 
treysta kennaranum.  
 
Kennari 2. Svo eru kennarar sem að akkúrat þeir sem eru svo harðir á 
staðreyndum sem oft mislesa það sem maður skrifar, verða reiðir út í mann yfir 
einhverju sem maður hefur skrifað inn á WebCT og hella sér yfir mann, maður 
fær svona reiðilestur. Hérna sem sagt, já bara skammast og segja akkúrat 
misvísandi skilaboð eins og: Veriði ekki hrædd að spyrja og svo spyr maður og þá 
koma svona: Hvað ertu að spyrja að þessu viðbrögð. Auðvitað spyr maður ef 
maður veit ekki. Ef við erum búin að fá útskýringu áður þá skildum við það ekki. 
Þá þarf að umorða það en ekki bara endurtaka það. Og maður fær mjög fljótt á 
tilfinninguna að kennarinn treysti manni ekki. En kennarinn stjórnar ekki.  
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Kennari 3. En svo eru kennarar sem gera manni grein fyrir því strax [...] að við 
ætlum að pæla. [...] það er mismunandi hvernig fólk bregst við því. Fólk segir: 
Hvað á ég að gera? Þá segi ég: þá áttu að pæla. Og þá er frelsi ef maður getur sett 
inn hvað sem manni dettur í hug. Og þegar hann svarar stundum [...] fólk 
móðgast heilu ósköpin yfir því. En hann er að ögra okkar skilningi og þarna er 
það að við þurfum að taka þá ábyrgð, að ég ætla að segja mitt inn í þessar 
umæður. Og þegar þetta fer á flug að þá verða svona ofsalega dínamískir hópar 
[...] hvað um þetta og þetta og já og hvað svona og svona og þetta verður svo 
lifandi. [...] Já hann þarf stundum að fylgjast meira með, hann þyrfti alveg 
hiklaust að vera meira virkur inni, koma oftar inn. Við pælum þetta sjálf. Hann er 
svona næstum með of litla stjórn á okkur.  
 
Þarna eru þrjú dæmi um mjög ólíkar aðferðir sem kennarar hafa til að 

skapa umgerð um kennsluorðræðuna. Í fyrsta dæminu skynja nemendur stífa 
umgerð um fyrirkomulag kennslunnar og skýra flokkun hvað snertir hvað 
nemendur eiga að gera og hvað kennarar gera og ekki fer á milli mála að 
kennarar stjórna. Umgerðin sem snýr að samskiptum nemenda og kennara er 
hins vegar frekar laus að því leyti að nemendur hafa góðan aðgang að 
kennurum sem svara þeim fljótt og vel og höfða til þeirra sem áhugsamra 
nemenda. Þetta skapar traust milli nemenda og kennara sem stuðlar að vel-
líðan nemenda. Þetta er í samræmi við rannsóknir Morais (2002) sem sýndu 
að umgerð sem veikti áherslu á stöðumun kennara og nemenda skapaði 
aðstæður þar sem nemendum fannst þeir geta spurt, rætt málin og deilt 
hugmyndum.  

Í öðru dæminu er flokkun sterk, nemendum finnst kennarar vera harðir á 
staðreyndum sem bendir til að þeir sjái hlutverk sitt sem handhafa sann-
leikans skýrt afmarkað frá hlutverki nemenda. En hvað veldur því að 
nemendum finnst eins og kennarinn stjórni ekki? Af frásögninni má ráða að 
hann byggir sína kennsluorðræðu á annars konar grunni (stýrandi orðræðu) 
en er við lýði í fjarnáminu og nemendur hafa lært að túlka sem lögmætan 
skólabrag. Hann virðir ekki reglur um kurteisi og virðingu við nemendur í 
samskiptum við þá og þær hugmyndir um nemendur sem birtast í hvernig 
hann talar við þá endurspegla vantraust sem nemendur finna vel fyrir. 
Kennari sem gengur í berhögg við siðareglur og skólamenningu fjarnámsins 
eins og það hefur þróast virðist samkvæmt því sem nemendur segja ófær um 
að hafa stjórn. 

Þriðja dæmið lýsir veikri flokkun kennara og nemenda og veikri umgerð 
um kennsluorðræðuna þar sem nemendur virðast hafa frelsi bæði um val á 
viðfangsefnum og framsetningu þeirra. Nemendum er ætlað að taka ábyrgð á 
námi sínu en þar sem bæði flokkun er veik og umgerðin laus þá eiga 
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nemendur erfitt með að átta sig á hvað er lögmætt og viðurkennt framlag í 
þessu samhengi. Margir nemendur eiga þá erfitt með að átta sig á og skilja 
samhengið og vantar forsendur til að athafna sig. Samkvæmt rannsóknum 
þarf að huga að samspili þátta þegar flokkun og umgerð er veikt í því skyni 
að auka ábyrgð og frumkvæði nemenda (Morais, 2002; Morais og fl. 2004). 
Mikilvægt er þá að halda sterkri umgerð um matsviðmið þau sem verk 
nemenda eru metin eftir og skýrum ytri römmum um hvaða viðfangsefni 
teljast gild t.d. í tiltekinni námsgrein og hvort máli skiptir í hvernig röð er 
fengist við þau.  

Í allri kennslu er mikilvægt að gera sér grein fyrir hversu margt er ósagt í 
skólastarfinu og hversu mjög reynir á nemendur að bera skynbragð á flókið 
táknkerfi sem stýrir uppeldi og kennslu til að geta staðist þær kröfur sem nám 
í skóla gerir. Kenningar Bernsteins hafa dregið þessa þætti fram í dagsljósið 
og gert mögulegt að greina þá og skilja hvernig haga þarf sampili þeirra svo 
að það styðji nám nemenda. Hér hefur aðeins verið tæpt á hvernig þessar 
kenningar gætu gagnast til að skilja kennslu og nám í fjarnámi á netinu en 
þær hafa t.d. varpað ljósi á að ýmis óyrt einkenni táknkerfisins sem skóli 
byggir starf sitt á þyrftu þeir þeir sem skipuleggja fjarnám að vera meðvitaðir 
um.  
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Örlagaþræðir Sigurðar Fáfnisbana1 

Aðalheiður Guðmundsdóttir 

 
Á miðöldum stóð í miklum blóma sú íslenska sagnahefð sem lengi hefur 
verið kennd við fornaldarsögur, þ.e. arfsagnir sem fjalla um fortíð 
Norðurlandaþjóða. Undirstaða þessarar sagnahefðar er sagnasjóður sem var 
að grunni til sameiginlegur norrænum – og í víðara samhengi öðrum 
germönskum – þjóðum og á rætur að rekja til munnmæla og munnlegs 
kveðskapar frá fyrri tíma. Sá arfur sem hér um ræðir byggir því á rótum sem 
að jafnaði eru taldar gamlar, enda fann hluti hans sér farveg meðal norrænna 
manna í hinum gömlu eddukvæðum, þ.e.a.s. nú varðveittum hetjukvæðum 
Eddu, sem skráð voru í Konungsbók á síðari hluta 13. aldar. Eddukvæði eru 
án efa misgömul, en elstu hetjukvæðin eru að jafnaði talin ort á 9. öld. 

Á síðari helmingi 12. aldar eða í upphafi þeirrar 13. tóku Íslendingar að 
endurmóta efni hinna gömlu kvæða og færa annað skylt efni úr 
munnmælunum – ásamt líklega viðbótum frá eigin brjósti – á bækur. Með 
þeim hætti notuðu þeir sagnasjóðinn gamla sem uppistöðu í bókmenntalega 
nýsköpun sem virðist hafa staðið yfir til loka 14. aldar og jafnvel lengur. 
Sögur þessar fengu síðar samheitið fornaldarsögur Norðurlanda.  

Þær hetjur sem þannig öðluðust nýtt líf í fornaldarsögum Norðurlanda, 
jafnframt því að koma við sögu í skáldskap og sagnaritum annarra þjóða, er 
einkum að finna í elstu sögunum. Þetta eru til að mynda allar helstu persónur 
Völsunga sögu, auk hetja úr Ásmundar sögu kappabana, Gautreks sögu, Hálfs sögu og 
Hálfsrekka, Hervarar sögu og Heiðreks, Héðins sögu og Högna (Sörla þáttar), Hrólfs 
sögu kraka, Ragnars sögu loðbrókar og Þætti af Ragnars sonum. Eftir því sem 
bókmenntagreinin óx mótaðist umfjöllunarefni sagnanna til æ meiri muna af 
ímyndunarafli höfunda þeirra, þótt söguhetjur og atburðir væru áfram færð í 
það mót sem höfundar elstu sagnanna höfðu smíðað á grundvelli hinna 
fornu munnmæla og þeirra bókmennta sem þá voru kunnar.  

                                                 
1  Greinin tengist verkefninu Fornaldarsögur Norðurlanda: Þessa heims og annars, sem nýtur 

stuðnings Rannís. Verkefnið, og þar með efni greinarinnar, er enn í mótun, enda er hún 
hér birt með þeim fyrirvara.  
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Þótt ég leyfi mér nota orðið „mót“ yfir umgjörð um sameiginleg einkenni 
og þar með grundvöll sagnanna, er langt því frá að um einsleitan hóp sé að 
ræða. Fornaldarsögurnar eru þvert á móti um margt sérstæður sagnaflokkur 
sem smitar út frá sér, jafnframt því að drekka í sig einkenni annars konar 
sagna. Og einmitt með tilliti til þess hversu ósammála fræðimenn virðast vera 
um uppruna sagnanna, tilurð þeirra og hversu stórt hlutverk munnmæli eða 
arfsagnir spila í þessu sambandi, hlýtur grundvöllurinn, eða undirstaða elstu 
sagnanna, að skipta máli. Það er því vert að líta nokkru nánar á þætti sem 
bera munnmælasögunum – auk bókmenntatextanna sjálfra – vitni. Hér ber 
einkum að nefna steinaristur, tréskurð, myndvefnað og örnefni víða um 
Norður-Evrópu, enda má af öllu því samanlögðu öðlast skýrari mynd af því 
hvar efnisuppspretta fornaldarsagna liggur og þeirri aldagömlu sagnahefð 
sem norrænir menn sóttu í og viðhéldu. 

Þar sem rætur fornaldarsagna liggja víða í skáldskap og munnmælum, 
mun ég einbeita mér að afmörkuðu efni, þ.e.a.s. einungis því sem snýr að 
myndheimildum, eða vefnaði, steinaristum og tréskurði. Einnig mun ég 
þrengja sjónarhornið hvað varðar texta og afmarka umfjöllunina við 
Völsunga sögu (Rafn, 1829) en kjarni hennar var einmitt víða þekktur á 
miðöldum. Sagan, sem er væntanlega rituð á 13. öld, byggir að mestu leyti á 
varðveittum eddukvæðum og tilheyrir þ.a.l. þeim skáldskap sem grundvallast 
á germönsku hetjusagnaefni.  

Myndþemu sem tengjast efni Völsunga sögu eru tvenns konar; annars vegar 
myndir af Sigurði Fáfnisbana, og hins vegar mági hans, Gunnari Gjúkasyni í 
ormagarði Atla. Á örfáum stöðum fara myndir úr sögu máganna saman, en 
oftast eru þær þó ótengdar. Þótt myndristur af Gunnari í ormagarðinum sé 
bæði verðugt og áhugavert rannsóknarefni verður spjótum nú beint að 
Sigurði og, og þá einkum myndum af einvígi hans við orminn Fáfni. Þau 
eddukvæði sem skipta hvað mestu máli varðandi þann afmarkaða hluta 
Völsunga sögu sem hér um ræðir eru Reginsmál og Fáfnismál, en einnig er vert 
að hafa til hliðsjónar Þiðreks sögu af Bern frá miðri 13. öld. 

Til að auðvelda samanburð myndheimilda hef ég skipt efninu niður í 
svokölluð myndminni, en flest þeirra koma nokkrum sinnum fyrir. Eins og 
gefur að skilja er mynd af sjálfum atburðinum þar sem Sigurður vegur Fáfni 
(13) algengust, en eftirfarandi 24 myndminni koma fyrir oftar en einu sinni: 
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Tafla 1. Myndminni úr sögu Sigurðar Fáfnisbana 

 
Í eftirfarandi umfjöllun verður greint frá efninu í tvennu lagi, þ.e. fyrst því 

sem varðveitt er utan Skandinavíu og síðan innan hennar.  

Heimildir utan Skandinavíu 

Nokkur þeirra myndminna sem hér um ræðir má finna á steinaristum og 
höggmyndum utan Skandinavíu: Fjögur brot af steinkrossum á eynni Mön í 
Írlandshafi eru skreytt með myndum af Sigurði Fáfnisbana, Fáfni, Regni, 
Grana, igðum í tré, Gunnari í ormagarðinum og fleiri myndminnum, þ.e.a.s. 
kjarna nú varðveittrar Völsunga sögu. Myndirnar, sem ýmist eru taldar frá 10. 
öld eða fyrri hluta þeirrar 11., eru áþekkar, en þó frábrugðnar að hluta til, t.d. 
sýnir ein þeirra hugsanlega gryfju undir Fáfni, líkt þeirri sem lýst er í Fáfnis-
málum, og Sigurður kemur sér fyrir í áður en hann vegur drekann. Annað 
myndbrot sýnir otur með lax í skolti, svo sem frá segir í Reginsmálum og 
Völsunga sögu og er sú mynd einstök. Krossarnir eru kenndir við upprunastað 
sinn og nefnast Jurby 119, Malew 120, Kirk Andreas 121 og Ramsey (nú 

                                                 
2  Myndin hefur ýmist verið túlkuð sem a) Guðrún, sem sendir Vinga með hring, bræðrum 

sínum til varnaðar, b) Sigurður, sem færir Sigurdrífu Andvaranaut, á meðan hún býður 
honum drykk, c) Andvari með hringinn og Sigurdrífa, sem færir Sigurði drykk, d) 
Sigurður, sem fer með gullið til Gjúkunga, þar sem Grímhildur drottning færir honum 
gleymskudrykkinn afdrifamikla, eða e) Guðrún, sem heilsar bróður sínum í höll Atla.  

1. Andvari 
2. Andvaranaut 
3. Otur/ oturbelgur 
4. Gull Andvara 
5. Reginn 
6. Reginn á stól 
7. Sverð í tveimur brotum 
8. Smíðatól Regins 
9. Fáfnir (vígið ekki sýnt) 
10. Sigurður 
11. Fáfnir veginn úr gröf 
12. Þrjár grafir/ holur 
13. Sigurður vegur Fáfni 

14. Sverð í gegnum Fáfni án Sigurðar 
15. Sigurður steikir hjarta Fáfnis 
16. Þrír bitar á teini 
17. Sigurður bragðar á hjartablóði Fáfnis 
18. Fugl (stakur) 
19. Fuglar í tré (2–3) 
20. Sigurður drepur Regin 
21. Reginn dauður 
22. Grani 
23. Grani með gullkistu á baki 
24. Maður með hring og kona með drykkjarhorn2  
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Maughold) 122. Talið er hugsanlegt að krossarnir frá Jurby og Malew komi 
úr smiðju sama meistara, sem nefndur er Gautur (Margeson, 1983).  

Bent hefur verið á sambærileg myndminni á steinum á Norður-Englandi, 
þótt þau dæmi þyki reyndar heldur óskýrari. Líkt og krossarnir á Mön eru 
þessir norð-ensku steinar – í Lancashire (Halton: krossstólpi), Norður-
Yorkshire (Kirby Hill: stólpi (stokkur) og annar við dómkirkjuna York Minster: 
legsteinn) og Vestur-Yorkshire (Ripon: kross) – taldir frá 10. öld, en þar af 
mun steinninn í kirkjunni Kirby Hill líklega elstur, eða frá fyrri hluta 
aldarinnar (sbr. einnig Bailey, 2000). Myndin á Lancashire-steininum sýnir 
Regin sitjandi á stól, en slík útfærsla kemur svo hvergi fyrir aftur fyrr en á 
tveimur norskum stafkirkjum frá 13. öld.  

Hinir ensku myndsteinar hafa lengi verið taldir meðal elstu fornminja sem 
sýna mismunandi myndbrot úr sögu Sigurðar og gætu þ.a.l. bent til þess að 
samtengdir efnisþættir úr sögu þeirra Völsunga hafi gengið manna á milli á 
engilsaxnesku menningarsvæði á 10. öld. Martin Blindheim (1972), 
fyrrverandi prófessor í Osló, hefur hins vegar bent á að eðlilegra sé að rekja 
myndirnar til norrænna innflytjenda. Sé svo mætti líklega eins gera ráð fyrir 
að sagan um Sigurð hafi fylgt þeim afmarkaða hópi og lifað innan hans. 
Tilgátu þessa má styðja með tvennu móti, annars vegar norrænu nafni á 
einum steinkrossanna frá Mön, þar sem listamaðurinn Gautur kemur við 
sögu, og hins vegar með búsetu norrænna manna á Bretlandseyjum. Eins og 
kunnugt er fluttu margir norrænir menn búferlum og settust að utan 
Skandinavíu, einkum á árunum frá ca. 725–1025. Skömmu eftir 800 sóttu 
höfðingjar þeirra mjög til austurs, og kölluðust Rus. Aðrir námu t.a.m. land á 
Bretlandseyjum, og settust m.a. að á Mön, í nokkrum af núverandi héruðum 
Englands (Cheshire, Wales, Lancashire og Cumbria) og Suðvestur-Skotlandi. 
Sennilegt þykir að menn þessir hafi komið frá Suðureyjum, Írlandi, Englandi 
og meginlandi Evrópu, oft og tíðum eftir ósigur eða uppgjöf í víking. Þá má 
ekki heldur gleyma hinum ensku Danalögum á Austur-Englandi, þar sem 
Danir, með aðsetur á nokkrum svæðum, komust til áhrifa á árunum 866–950 
(Christiansen, 2002). Vitað er að víkingar ristu víða rúnir á ferðum sínum og 
má heita eðlileg ályktun að þeir listrænustu meðal þeirra hafi líka rist myndir.  

Mikilvægt er að líta á hina fornu myndlist sem hluta af varðveisluferli 
sagnanna og vitnisburð um munnlega geymd. Með því að raða þeim fjöl-
breyttu myndum sem prýða steinana frá Mön og Norður-Englandi saman má 
sjá hvaða efnisþættir sögunnar um Sigurð Fáfnisbana voru með vissu þekktir 
á 10. öld – og í raun má segja að þessar umræddu myndristur séu fyrir-
rennarar hinna rituðu sagna (Margeson, 1983).  



Örlagaþræðir Sigurðar Fáfnisbana 787 

  

Hluti norrænna útflytjenda sigldi, eins og fram hefur komið, í austurveg. 
Öxi, sem fannst í Vladimir-Susdal í Rússlandi og er talin vera frá 11. öld, gæti 
borið vott um veru þeirra þar, enda skreytt með mynd af Sigurði þar sem 
hann vegur Fáfni úr gryfju (Blindheim, 1972).  

Einhverjum kann að þykja sem varðveisla Völsungaefnisins á Bretlands-
eyjum og í Rússlandi sé merkileg, a.m.k. ef miðað er við varðveittar 
ritheimildir. Hinum sömu ætti því að þykja fengur í að sjá sambærilegar 
myndir frá 12. öld prýða kaþólska kirkju á Spáni. Ofan við aðaldyr kirkjunnar 
Santa María la Real í Sangüesa, Navarra, er að finna myndir af Regni, þar sem 
hann stendur við steðja og smíðar Gram, og Sigurði, þar sem hann vegur 
Fáfni með því að reka sverð sitt í gegnum höfuð hans, neðan frá. Útfærslan 
er einstök, en minnir þó einna helst á útskurð tveggja norskra muna, þ.e. 
stóls frá c. 1200 (Lom) og skríns frá 17. öld (Norsk Folkemuseum). Þetta 
leiðir okkur að aðalvarðveislusvæði myndanna, Skandinavíu. 

Myndir á vef, steini og tré í Skandinavíu 

Elstu myndristur sem sýna hetjur fornaldarsagna, og þar með hugsanlega þá 
Gunnar Gjúkason, Sigmund og Sinfjötla úr Völsunga sögu eru frá 8. og 9. öld. 
Ein þessara minja, minningar- og myndsteininn Klinte Hunninge I frá Got-
landi, er af sumum talinn sýna mynd af Gunnari Gjúkasyni í snákagryfjunni. 
Á þessum sama steini, sem er frá 8. öld, má auk þess greina annað hugsanlegt 
myndminni úr sögu Völsunga, þar sem maður, e.t.v. Sigurður, heldur á hring 
(Andvaranauti), með sambærilegum hætti og á yngri myndum frá Svíþjóð. 
Fjórir aðrir steinar frá Gotlandi (8.–9. öld) hafa verið túlkaðir sem svo að 
þeir feli í sér myndbrot úr Völsunga sögu. Þetta eru steinarnir Stora 
Hammars I og Tängelgårda I í Lärbro (Andrén 1993) og Ardre VIII og 
Alskog Tjängvide I (Staecker 2006). 

Næstur til sögunnar er myndrefill frá Överhogdal í Herjedalen, sem tilheyrir 
nú Svíþjóð, en áður Noregi; refillinn er frá 10. eða 11. öld.3 Tiltekið mynd-
brot, sem sýnir konu sitja á fjalli, og mann ríða til hennar á hesti, hefur lengi 
verið túlkað sem Brynhildur og Sigurður á Hindarfjalli, með nokkrum 
fyrirvara. Nýlega hefur þó verið sýnt fram á að ekki einungis þetta eina 
myndbrot, heldur meginþorri mynda á efri hlutum refilsins, þ.e. Ia og Ib, feli 

                                                 
3  Refillinn hafði verið tímasettur til 12. aldar, en svokallað C14-próf leiddi í ljós að það 

muni vera frá tímabilinu 900–1100 (Possnert, 1991). 
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í sér helstu atburði Völsunga sögu, sem sögð er út frá kvenlegu sjónarhorni 
með áherslu á tilfinningaþrungnar senur (Norrman, 2005).  

Myndir sem án nokkurs vafa sýna Sigurð Fáfnisbana eru varðveittar frá 
11. öld og síðar. Merkust þeirra er Sigurðarristan svokallaða við Ramsund í 
Södermanland í Svíþjóð, sem dregur nafn sitt af fimm metra langri mynd úr 
sögu Sigurðar Fáfnisbana. Myndin, sem rist var á klöpp á 11. öld, kemur 
heim og saman við sögu Sigurðar eins og hún er varðveitt í íslenskum 
heimildum. Hér má sjá Sigurð vega Fáfni með sverði sínu Gram og Grana 
hest hans bundinn við tré þar sem igður sitja á. Einnig er mynd af Sigurði þar 
sem hann steikir hjarta Fáfnis og bragðar á blóði hans, og af Regni þar sem 
hann liggur dauður, afhöfðaður innan um smíðatól sín. Að lokum má sjá á 
myndinni ferfætling sem ber líklega að túlka sem otur, þótt hann líkist meira 
hundi eða úlfi.  

Myndminni Ramsundsteinsins – auk annarra minna úr sögu Sigurðar, 
hafa fundist á fimm öðrum sænskum steinum frá 11. öld og útskornum 
dyrastaf úr tré frá kirkjunni í Guldrupe á Gotlandi. Allt í allt bera sænsku 
risturnar vott um vinsældir arfsagna af Völsungum á austur-norrænu 
málsvæði á 11. öld (Margeson, 1980).  

Líklega voru Svíar ekki einir um að kunna sagnir af Sigurði Fáfnisbana á 
11. öld, því að þrír norskir minningarsteinar frá sömu öld fela í sér óljósar 
myndleifar sem gætu hugsanlega tengst hinum sænsku steinum. Þó hafa 
myndir þessara þriggja steina þótt helst til of almennar til að geta talist 
öruggur vitnisburður um Sigurðarsögnina í Noregi á 11. öld (Margeson, 
1980). Öðru máli gegnir um heimildir frá 12. öld. 

Frægust norskra minja er stafkirkjan í Hylestad í Setesdal, Austur-Ögðum, 
enda hvort tveggja í senn merkileg heimild um útbreiðslu Sigurðar-
sagnarinnar og menningarsögulegt listaverk. Um er að ræða tvo útskorna 
dyrastafi frá s.hl. 12. aldar, sem fela í sér níu myndbrot úr Sigurðarsögninni, 
m.a. mynd þar sem Reginn smíðar Gram og Sigurður vegur Fáfni. Athygli 
vekur að tveggja myndbrota, þar sem a) Reginn nýtur aðstoðar smiðjusveins 
við smíðarnar, og b) þar sem Sigurður reynir sverðið og brýtur það, er 
eingöngu getið í Völsunga sögu (Rafn, 1829, sbr. Margeson, 1980). Þetta þarf 
þó ekki að þýða að útskurðarmeistarinn hafi þekkt Völsunga sögu eða afbrigði 
af Sigurðarsögninni sem ber alfarið saman við hana, enda ber einu 
myndbroti, þar sem Sigurður vegur Regin, ekki saman við íslenskar heimildir, 
hvorki Völsunga sögu né Fáfnismál. Myndin sýnir Sigurð reka mann í gegn með 
sverði, en fórnarlambið er að öllum líkindum Reginn, þar sem útskurðinum 
svipar mjög til annarra mynda af þessum fóstra Sigurðar. Samkvæmt íslensku 
heimildunum tveimur er dauðdagi Regins með öðrum hætti, þar sem 
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Sigurður afhöfðar hann. Orðalag Þiðreks sögu af Bern er heldur almennara 
hvað tiltekinn atburð varðar, en þar segir einfaldlega að Sigurður höggvi 
fóstra sinn banahöggi (Guðni Jónsson, 1951).  

Útskurðurinn frá Hylestad er jafnan talinn upprunalegastur þeirra 
tréskurðarmynda sem varðveittar eru í/úr norskum stafkirkjum og sýna 
myndbrot úr sögu Sigurðar (Hohler, 1999). Vantar Hohler, 1999 í heimilda-
skrá Myndirnar eru afmarkaðar með hring eða svokölluðum medalíuramma, 
enda hefur listaverkinu verið líkt við forna teiknimyndasögu, þar sem 
myndramminn skilur að ólíka þætti frásagnarinnar. Sambærilegar myndir eru 
varðveittar á dyraumgjörð á stafkirkjunni í Vegusdal, Setesdal, sem talin er 
vera frá ca. 1200 og tveir aðrir munir frá 12. öld fela í sér mynd úr sögu 
Sigurðar Fáfnisbana, annars vegar undirstaða marmarastólpa í kirkjunni í 
Nesi, Þelamörk og hins vegar höfuð marmarasúlu nágrannakirkjunnar í 
Lunde. Umræddar myndir sýna Sigurð vega Fáfni úr einni af þremur gryfjum, 
sem ber saman við Völsunga sögu (Margeson, 1980; Margeson, 1983); í 
Fáfnismálum er einungis getið um eina gröf. 

Ef við lítum til þeirrar aldar sem Völsunga saga var færð í letur á Íslandi, 
13. aldarinnar, kemur í ljós að í Noregi heldur útskurðarhefðin velli og að 
stafkirkjur eru enn helsti vettvangur myndanna. Útskorin dyraumgjörð 
stafkirkjunnar í Lardal í Vestfold felur í sér fimm myndbrot úr sögu Sigurðar, 
af Sigurði og bræðrunum Regni, Fáfni og Otri. Myndin af oturbelgnum sem 
þakinn er gulli, líkt og sagt er frá í Reginsmálum, er allsérstök (sjá Margeson, 
1980 og Hohler, 1999). Tvær aðrar stafkirkjur frá sömu öld eru/voru 
skreyttar sambærilegum myndum.1999b?  

Norskar kirkjuskreytingar frá 12. og 13. öld sem fela í sér myndminni úr 
sögu Sigurðar Fáfnisbana eru sjö talsins, en við þá tölu má bæta stólum (12. 
og 14. öld), skírnarfonti (13. öld), borði (14. öld) og skríni (17. öld).4 
Einungis ein mynd, höggvin í dyraumgjörð úr graníti, er varðveitt í Dan-
mörku (13. öld). Frá 13.–14. öld er auk þess varðveitt járnslegin kirkjuhurð í 
Värsås, Vestur-Gautlandi, og frá 14. öld er ennfremur varðveitt loftfjöl frá 
bænum Lundevall í Þelamörk. 

                                                 
4  Fleiri myndir en þær sem nú hafa verið nefndar gætu vísað í atburði Völsunga sögu þótt 

erfitt sé að fullyrða nokkuð um það, s.s. myndir frá Nunburnholme í Yorkshire, Heysham í 
Lancashire, Rogslösa í Svíþjóð og dómkirjunni í Aversa í nágrenni Napólí á Ítalíu. Fleiri 
minjar hafa verið nefndar í þessu sambandi (Düwel, 2005, sjá einnig t.d. Poulsen, 1966: 
mynd nr. 82b, 85, 89a og 90a). Þess má einnig geta að mynd á steini frá Tjängvide, 
Gotlandi, sem oftast nær er talin sýna Óðin ríða til Valhallar, hefur verið túlkuð sem mynd 
af Sigurði Fáfnisbana, þar sem hann kemur ríðandi á móti Grímhildi, sem færir honum 
gleymskudrykkinn (Brate, 1928). 
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Sigurður víðförli 

Vegna vafa sem leikur á sumum myndanna er erfitt að segja til um 
nákvæman fjölda þeirra fornminja sem fela í sér myndbrot úr sögu Sigurðar 
Fánisbana. Í þeim tilvikum þegar mynd felur einungis í sér drekavígið, en 
engin önnur fylgiminni, er Sigurður greindur frá öðrum drekadrápshetjum 
með því að hann vegur Fáfni neðanfrá (Norrman, 2005), oft úr gröf. Ég hef 
greint alls 37 myndheimildir niður í þau 24 myndminni sem getið var um hér 
að framan, (tafla 1) en þar að auki hef ég raðað heimildunum eftir aldri, svo 
sem kostur er. 

Í grófum dráttum má skipta meginútbreiðslusvæði Sigurðarristnanna í 
þrennt; Norður-England og Mön, Svíþjóð og Noreg. Í myndum frá Norður-
Englandi og Mön má greina alls 14 minni af 24. Algengasta minni þessara 
mynda er nr. 17, þ.e. þegar Sigurður bragðar á hjartablóði Fáfnis, en að öðru 
leyti hverfast myndirnar um drekadrápið. Á sænskum myndum kemur inn 
enn frekari áhersla á gullið, þ.e. hringinn Andvaranaut og oturgjöldin, en að 
öðru leyti er lögð áhersla á vígið, enda minni nr. 13, þar sem Sigurður vegur 
Fáfni, langalgengast. Athygli vekja þær myndir sem sýna ástarsamband 
Sigurðar og Brynhildar, enda einstakar. Á norskum myndristum frá 12. öld er 
lítil sem engin áhersla lögð á gullið og forsögu drekavígsins, en sá þáttur 
kemur þó inn á 13. öld. Meiri áhersla er lögð á smíði Regins en annars staðar, 
og víg hans, minni nr. 20, kemur einungis fyrir á norskum myndum frá 12. 
öld; líkt og í Svíþjóð er drekadrápið sjálft algengast.5 

Greina má nokkra þróun í myndum úr sögu Sigurðar, því að þær elstu, 
stein- og bergristur, fela í sér samfelld atriði úr sögu hans, á meðan yngri 
myndverkum, þ.e. tréskurði á norskum stafkirkjum, er oftar skipt niður í stök 
myndbrot (Margeson, 1980) sem mörg hver eru afmörkuð með skrauthring.  

Annars konar þróun, líklega fyrst og fremst grafíska, en jafnvel táknræna, 
má ennfremur greina í myndum af Fáfni, sem breytist úr orms- eða 
slöngulíki, yfir í dreka eða skrímsli, jafnvel með vængi. Vængjanna gætir fyrst 
í útskurði á Guldrupe kirkju á Gotlandi frá 11. öld og síðan á Lunde kirkju í 
Noregi á 12. öld. Þessi þróun helst í hendur við hugtakanotkun í íslenskum 
miðaldasögum, því að í yngri sögum leysir hugtakið „flugdreki“ eldra hug-
takið „ormur“ af (Reuschel, 1933).  

                                                 
5  Samanburðurinn tekur ekki til steinanna fjögurra frá Gotlandi, þar sem „Völsungaefni“ 

þeirra er mjög háð túlkun. Væru þessi dæmi hins vegar talin með öðrum „öruggari“ 
myndheimildum, myndu niðurstöður samanburðarins eflaust taka einhverjum breytingum 
(sbr. Staecker 2006). 
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Þeir fræðimenn sem sýnt hafa myndristum af Sigurði Fáfnisbana áhuga 
eru oftar en ekki uppteknir af hlutverki myndanna í kristnu samfélagi. Vegna 
umfangs verður ekki farið út í þá umræðu hér, að öðru leyti en því að það 
skiptir máli að fella dreka, og að það sé gert með hugrekki (Norrman, 2005). 
Samantektin sýnir hins vegar að þótt Íslendingar eigi vissulega heiðurinn af 
því að skrá niður og varðveita þau eddukvæði sem segja frá afrekum Sigurðar 
Fáfnisbana – auk þess sem Völsunga saga hefur að jafnaði verið talin til 
íslenskra fornaldarsagna – er ekki þar með sagt að sagan hafi ekki lifað víðar. 
Þau dæmi sem nú hafa verið nefnd sýna hversu útbreidd sagan var utan 
Íslands og hvernig hún lifði í myndlist allt frá 10. öld og jafnvel mun fyrr. 
Myndirnar eru þó aðeins hluti þess efnis sem varðveitt er, enda kemur það 
fyrir í fornum kveðskap jafnt sem sagnaritum. Ég er viss um að margir hafa 
ekki gert sér grein fyrir því hversu umfangsmikil útbreiðsla Sigurðar-
sagnarinnar er, en ég veit þó um einn sem hefði ekki látið sér bregða, enda 
spáði hann fyrir um vinsældirnar og taldi að örlagaþræðir Sigurðar ættu eftir 
að ná um öll lönd. Þetta var Reginn, fóstri Sigurðar, sem segir svo í 14. erindi 
Reginsmála (Guðvarður Már Gunnlaugsson og Vésteinn Ólason, 2001:207): 

 
Eg mun fæða 
fólkdjarfan gram, 
nú er Yngva konur 
með oss kominn, 
sjá mun ræsir 
ríkstur und sólu, 
þrymur um öll lönd 
örlögsímu.6 
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Samanburður á meintri dulrænni reynslu 
Íslendinga árin 1974 og 2006 

Erlendur Haraldsson 

 
Árin 1974 -1975 framkvæmdi höfundur, þá nýráðinn lektor í sálfræði við 
Háskóla Íslands, umfangsmikla könnun um dulræna reynslu landsmanna, 
ýmis konar þjóðtrú, trúhneigð og trúarreynslu og viðhorf til ýmissa dulrænna 
fyrirbæra og þjóðtrúar (Erlendur Haraldsson, 1978). Í þessari könnun kom 
fram sterk trú á tilveru ýmissa dulrænna fyrirbæra. Jafnframt taldi stór hluti 
svarenda sig hafa reynt eða orðið fyrir ýmsum tegundum dulrænnar reynslu, 
svo sem berdreymi, orðið var við látinn mann, fengið hugboð um atburð og 
svo framvegis. Einnig kom fram veruleg trú á ýmis fyrirbæri í þjóðtrúnni og 
nokkur persónuleg reynsla á því sviði, svo sem að hafa orðið var við fylgju 
og hafa séð álfa eða huldufólk.  

Niðurstöður þessarar könnunar ollu á sínum tíma nokkru írafári og þótti 
sumum þær bera vott um hjátrú og hindurvitni landa vorra. Ástæðan er 
einföld. Gjarnan er litið á öll þessi fyrirbæri sem yfirnáttúrleg, það er, að þau 
séu handan þeirrra lögmála sem vísindi samtímans álíta traustust eða séu 
handan hins efnislega veruleika, og þar með geti þau ekki verið til, það er 
verið raunsönn. Tökum berdreymi sem dæmi. Sé um raunverulegt berdreymi 
að ræða þýðir það að vitneskja um atburð (draumurinn) verður til á undan 
atburðinum sjálfum, og þar með birtist afleiðingin (draumurinn) á undan 
orsökinni, en slíkt er algerlega á skjön við orsakalögmálið. Mesta athygli 
vöktu þó niðurstöður um trú og reynslu almennings af álfum og huldufólki, 
fylgjum og álagablettum sem eiga sér langa sögu í þjóðtrúnni (Jónas Jónasson 
frá Hrafnagili, 1945). 

Árið 2006 – aldarþriðjungi síðar - var gerð sambærileg könnun að frum-
kvæði Terry A. Gunnells dósents í þjóðfræði við Háskóla Íslands. Hér að 
neðan verður gerður nokkur samanburður á þessum könnunum og kynntar 
helstu niðurstöður þeirra þar sem þær eru sambærilegar1. 

                                                 
1  Rannsóknarsjóði Háskóla Íslands eru færðar þakkir fyrir styrki til þessarar rannsóknar árin 

2006 og 2007. 
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Spurningalisti, úrtak og heimtur 

Tilviljunarúrtök voru notuð í báðum könnunum. Árið 1974 var úrtaksstærðin 
1132 og 902 svör bárust, og heimtur því 80%. Árið 2006 var úrtakið 1501 og 
666 svör bárst og heimtur 44,4%. Sjá nánar í töflu 1. Slakar heimtur í 
könnuninni frá 2006 - sérstaklega hjá körlum (36%) - gera túlkun niðurstaðna 
nú varhugaverðari en árið 1974 þegar heimtur urðu eins og best varð á kosið.  

Vegna slakrar heimtu var ákveðið að taka árið 2007 nýtt rúmlega 300 
manna úrtak. Hópur nemenda í þjóðfræði og nokkrir vildarmenn sendu hver 
spurningalistann til 10 manns. Heimtur voru mjög góðar og 325 manns 
skiluðu útfylltum spurningalistum (sjá nánar í grein Terry Gunnells í þessari 
bók). 

Tafla 1. Úrtak og heimtur í könnunum árin 1974 og 2006 um dulræna 
reynslu, íslenska þjóðtrú og trúarviðhorf 
     1974   2006 
Stærð úrtaks    1132   1501 
Fjöldi svarenda    902   666 
Heimtur alls    80%   44% 
Heimtur hjá körlum   75%   36% 
Heimtur hjá konum   84%   52% 

 
Í nýja spurningalistanum eru 79 spurningar. Fáeinum spurningum úr fyrri 

könnuninni var sleppt og nokkrar nýjar teknar inn í staðinn en meginefni 
spurningalistans er hið sama í báðum könnunum. Listinn var saminn af Terry 
Gunnell og Erlendi Haraldssyni og ábendingar fengnar frá ýmsum aðilum. 
Könnunin var framkvæmd af Félagsvísindastofnun.  

Samanburður á helstu niðurstöðum um dulræna reynslu 

Áberandi er í könnuninni frá 2006 hve mikill kynjamunur er á fjölda þeirra 
sem telja sig hafa reynt einstakar tegundir dulrænnar reynslu (Sjá töflu 2a). 
Þetta kemur ekki á óvart því í könnuninni árið 1974 mátti sjá hið sama. 
Konur töldu sig oftar en karlar hafa orðið fyrir ýmissi reynslu. Varðandi níu 
af tíu tegundum dulrænnar reynslu er hundraðstala kvenna hærri, þótt ekki sé 
hún marktækt hærri nema hvað varðar að verða var við návist látins manns, 
að hafa séð svip, orðið var við fylgju og orðið var við návist látins dýrs. Allt 
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eru þetta – ef raunsönn – fyrirbæri annars heims þar sem gert er ráð fyrir 
öflum handan hins efnislega veruleika. Engin tegund dulrænnar reynslu var 
tíðari meðal karla en kvenna. Þessi kynjamunur er gamalkunnugur og hefur 
fundist víða um lönd, alls staðar þar sem hann hefur verið kannaður 
(Haraldsson og Houtkooper, 1991; Palmer, 1979; West, 1948).  

Tafla 2a. Samanburður á meintri dulrænni reynslu karla og kvenna í 
könnuninni 2006. Birt er hundraðstala svarenda sem telja sig hafa orðið fyrir 
tiltekinni dulrænni reynslu 
 Karlar Konur Alls 
Reynt berdreymi 36 41 39  
Fengið hugboð um atburð 52 56 55  
Séð yfirnáttúrlega hreyfingu 11 12 12  
Búið í húsi sem reimt var í 29 34 32  
Orðið fyrir reynslu utan líkama 18 19 19  
Orðið var við látinn mann 28 45 38  
Séð svip framliðins manns/konu 13 20 17  
Orðið var við návist látins dýrs 6 12 10  
Orðið var við fylgju 11 20 16  
Séð álfa eða huldufólk 4 6 5  
Býr yfir minningu um fyrra æviskeið 8 12 10  
Erfiðleikar vegna rasks álagabletta 3 3 3  

 
Að hafa fengið hugboð um atburð er nú algengasta reynsla svarenda 

(55%) og mun algengari nú en árið 1974 þegar hún var 27%. (Hefur þér í vöku 
nokkru sinni að tilefnislausu fundist að sérstakur atburður hafi gerst, sé að gerast eða 
muni gerast, og hugboð þitt síðar reynst rétt?) Sjá töflu 2b. Næsttíðast er berdreymi 
(39%) en það var tíðasta reynslan árið 1974 og er nú svipuð og þá (36%). 
(Ertu berdreymin(n)? Það er, hefur þig nokkru sinni dreymt atburði sem gerðust 
samtímis eða síðar, og þú hafðir með eðlilegu móti enga vitneskju um?) 
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Tafla 2b. Samanburður á meintri dulrænni reynslu fólks í könnuninni 2006, í 
úrtaki 325 manna frá árinu 2007 og í könnuninni 1974 
 2006 2007 1974 
Reynt berdreymi 39 40 36 
Fengið hugboð um atburð 55 55 27 
Séð yfirnáttúrlega hreyfingu 12 12 9 
Búið í húsi sem reimt var í 32 35 18 
Orðið fyrir reynslu utan líkama 19 23 8 
Orðið var við látinn mann 38 42 31 
Séð svip framliðins manns/konu 17 21  - 
Orðið var við návist látins dýrs 10 11  - 
Orðið var við fylgju 16 17 17 
Séð álfa eða huldufólk 5 5 5 
Býr yfir minningu um fyrra æviskeið 10 10 2 
Erfiðleikar vegna rasks álagabletta 3 5 2 

 
Athyglisverð er hin háa tíðni þess að hafa orðið var við návist látins 

manns. Árið 1974 var hún 31% en hefur hækkað í 38%. (Hefur þú nokkru sinni 
orðið var/vör við návist látins manns?) Mest var um að svarendur með reynslu af 
látnum hefðu orðið varir við náin skyldmenni (63%) en einnig við ókunnuga 
(41%). Þetta er í samræmi við umfangsmikla rannsókn höfundar á reynslu 
fólks af látnum sem byggir á safni 450 tilvika og fjallað er um í bókinni 
„Látnir í heimi lifenda“ (Erlendur Haraldsson, 2005). Eftirtektarvert er að 
5% svarenda (3% karla og 5% kvenna) hefur orðið fyrir reynslu af látnum 
maka sínum, en fjöldi ekkla og ekkna hlýtur að hafa verið fámennur í 
úrtakinu og í hópi svarenda. Þetta er í samræmi við það sem áður hefur 
fundist hérlendis (Erlendur Haraldsson, 2005) sem erlendis (Rees, 1971; 
Greeley, 1987). Endurteknar rannsóknir hafa leitt í ljós að um eða rúmur 
helmingur ekkna og ekkla kveðst einhvern tíma verða á sannfærandi hátt var 
við látinn maka sinn, og verða þar með oftar var við látna en nokkur annar 
hópur manna. 

Bætt var við nýrri spurningu um reynslu fólks af látnum. „Hefur þú nokkru 
sinni í vöku séð svip (það er greinilega útlínumynd) framliðins karls, konu?“ 17% 
svarenda svöruðu þessari spurningu játandi, 13% karla og 20% kvenna. Um 
fjórðungur þeirra sem kváðust hafa séð svip látins manns höfðu séð svip 
einu sinni, 59% nokkrum sinnum og 17% oft. Nýtt var einnig að spyrja hvort 
fólk hefði fundið fyrir návist látins dýrs. (Hefur þú nokkru sinni orðið var/vör við 
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návist látins dýrs?) Tíundi hver svarandi kvað svo vera, 6% karla og 12% 
kvenna. Í 87% þessara tilvika hafði dýrið verið gæludýr. 

Tíðni hinna einstöku tegunda reynslu má sjá í töflu 2b. Þar kemur fram 
að fleiri telja sig nú hafa orðið fyrir ýmis konar dulrænni reynslu en árið 1974. 
Engin tegund dulrænnar reynslu hefur orðið fátíðari en tíðni þess að hafa séð 
álfa eða huldufólk helst óbreytt við 5% og reynsla af fylgjum minnkar úr 17 í 
16% en sá munur er ekki marktækur og telst því óbreyttur. Árið 1974 var 
reynsla af fylgjum tíðari á landsbyggðinni. Þar er hún nú 19% en 14% á 
höfuðborgarsvæðinu. 

Þegar hefur verið minnst á að fleiri konur en karlar telja sig verða fyrir 
dulrænni reynslu. Menntun (lengd skólagöngu) hefur líka áhrif. Þegar 
kannanirnar frá 1974 og 2007 eru bornar saman sést hve geysileg breyting 
hefur orðið á menntun þjóðarinnar á þessum tíma. Árið 1974 var hlutfall 
svarenda með stúdents eða háskólapróf aðeins 5% og innan við þriðjungur í 
þeim hópi voru konur. Nú eru þeir sem lokið hafa einhverju háskólanámi 
34% auk 16% sem lokið hafa bóklegu framhaldsnámi (t. d. stúdentsprófi, 
samvinnuprófi eða verslunarprófi). Hópur kvenna meðal langskólagenginna 
er ívið hærri en karla þótt ekki sé sá munur marktækur. 

Með vaxandi skólagöngu minnkar lítillega hlutfall þeirra sem telja sig hafa 
orðið fyrir dulrænni reynslu. Þar sem úrtakið er stórt nær mjög lág fylgni því 
að verða marktæk. Fylgni milli menntunar og þess að hafa orðið fyrir ein-
hverri dulrænni reynslu er -.12 sem er mjög lág fylgni þótt marktæk sé. Hvað 
einstakar tegundir dulrænnar reynslu varðar verður fylgnin hæst við 
berdreymi (rs = -.14) og lægst við að hafa fengið hugboð (rs = .01), orðið 
fyrir reynslu utan líkama (rs = -.01) og að hafa séð fyrirnátturlega hreyfingu 
(rs = -.01). 

Áhrif kyns og menntunar á dulræna reynslu mega heita hin sömu, fylgnin 
er r = .12 fyrir kyn og r = -.12 fyrir menntun. 

Kynni af ýmis konar dulrænni starfsemi 

Eitt af því sem könnunin frá 1974 spurðist fyrir um var þátttaka manna í og 
reynsla af ýmissi dulrænni starfsemi, svo sem miðils- og skyggnilýsinga-
fundum, spáfólki og hug- og bænalækningum. Þetta var nú endurtekið. 
Samanburð niðurstaðna frá 1974 og 2006 má sjá í töflu 3.  
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Tafla 3. Hundraðstala karla og kvenna árið 2006 með kynni af  nokkrum 
tegundum dulrænnar starfsemi 
 Karlar Konur Alls Alls Alls 
   2006 2007 1974 
Sótt skyggnilýsingafund 20 40 32 30 30 
Sótt miðilsfund 28 47 39 34 32 
Leitað til spákonu 26 64 49 43 52 
Leitað til stjörnuspámanns 7 15 12 9 3 
Leitað til huglæknis 15 31 25 24 41 
Lesið í bolla 2 10 7 6 - 
Lesið í lófa 0 4 2 2 - 
Notað Tarotspil 3 9 6 11 - 

 
Tölurnar sýna að nokkuð hefur aukist að sækja miðils- og skyggnilýsinga-

fundi og að leita til stjörnuspámanna, en verulega hefur minnkað að leita til 
hug- og bænalækna. Sem áður sækjast konur meira eftir þessari starfsemi en 
karlar. Má heita að tvisvar sinnum fleiri konur en karlar nýti sér þessa 
starfsemi. Mat á gagnsemi hennar er lítilsháttar hærri nú en 1974 eins og sjá 
má í töflu 4. Tíðast er að telja starfsemi spáfólks einskis nýta en hug- og 
bænalæknar fá mun betri dóma og verk þeirra sjaldan talin einskis nýt. Nú 
var bætt við spurningum um bolla- og lófalestur og notkun Tarotspila. Allt 
hefur þetta mjög litla útbreiðslu, einungis frá 2 til 7%. 

Tafla 4. Mat á gagnsemi nokkurra tegunda dulrænnar starfsemi árin 2006 og 
1974 (innan sviga). Hundraðstala svarenda sem telja hana: 
 Mjög Gagnlega Einskis Skaðlega 
 gagnlega  nýta 
Spáfólk 5 (3) 44 (25) 49 (71) 3 (1) 
Stjörnuspámenn 5 (5) 61 (42) 34 (53) 0 (0) 
Hug- og bænalæknar 44 (34) 46 (57) 9 (9) 0 (0) 

 
Svo er það miðilsstarfsemin. Ekki var spurt um nytsemi hennar heldur 

hvort viðkomandi hafi komist í samband við framliðinn karl eða konu á 
miðilsfundi. Fimmtíu og eitt prósent svöruðu því játandi, 19% töldu það 
hugsanlegt en 30% svöruðu neitandi. Fram kom að þegar samband náðist 
við látinn á miðilsfundi var það í 86% tilvika við náið skyldmenni. Mun fleiri 
konur (56%) en karlar (35%) töldu sig hafa náð slíku sambandi við látna. 
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Árið 1974 kváðust 55% sig hafa fengið samband við látna á miðilsfundi, 21% 
töldu það hugsanlegt og 23% töldu ekkert slíkt hafa átt sér stað. 

Lokaorð 

Niðurstöður þessarar könnunar (þeirrar frá 2006) gefa við fyrstu sýn í skyn 
að meint reynsla af dulrænum fyrirbærum sé nokkuð algengari nú en fyrir 33 
árum. Slakar heimtur í könnuninni frá 2006 gefa þó ástæðu til að álykta 
varlega um þetta. Ástæðan er sú að líklegt er að fólk með minni reynslu og 
áhuga um dulræn efni hafi fremur látið undir höfuð leggjast að svara 
spurningalistanum en fólk með meiri reynslu. Hópur þeirra sem ekki svöruðu 
var stór, eða 56%. Algengi dulrænnar reynslu kann því að vera eitthvað 
fátíðara en fram kemur í niðurstöðum en vart mun það muna nema lítilræði. 
Niðurstöður spurningalistana frá 325 manna hóp árið 2007 ættu líka að 
styrkja niðurstöðurnar frá 2006. Óhaggað stendur því að mjög stór hópur 
fólks hér á landi telur sig hafa orðið fyrir dulrænni reynslu af ýmsu tagi. Tíðni 
þessarar reynslu mun áfram vera mjög há í alþjóðlegum samanburði eins og 
áður hefur komið fram (Erlendur Haraldsson, 1999; Haraldsson og 
Houtkooper, 1991). 

Yfirgnæfandi meirihluti svarenda (78%) telur sig hafa orðið fyrir einhverri 
af þeim 12 tegundum dulrænnar reynslu sem spurt var um (meðaltal var 2,5), 
72% karla og 82% kvenna. Þetta er nokkru meiri fjöldi en í könnuninni 1974 
þegar 64% kváðust hafa orðið fyrir einhverri reynslu, 56% karla og 71% 
kvenna. Litlu breytir þótt þeim tveim tegundum reynslu sé sleppt sem ekki 
var spurt um árið 1974 (séð svip og fundið fyrir návist látins dýrs). Þá verður 
fjöldi þeirra sem einhverja reynslu hafa 77%.  

Ef þjóðtrúarfyrirbærin eru skoðuð ein og sér (reynsla af álagablettum, 
álfum/huldufólki og fylgjum) sést að 15% karla og 24% kvenna kveður sig 
búa yfir reynslu af einhverju af þeim og er reynslan af fylgjum þar lang-
algengust. Þjóðtrúarfyrirbærin eru mun fágætari en hinn almenni flokkur 
dulrænna fyrirbæra, og þar munar mestu um hina háu tíðni hugboða og 
berdreymi. 

Í þessari könnun sem þeirri frá 1974 var fólk aðeins spurt hvort það hefði 
orðið fyrir ákveðinni reynslu eða ekki. Ekki var beðið um lýsingu á 
reynslunni og engin nánari fyrirspurn eða rannsókn fór fram. Það verður því 
ekkert fullyrt um hvort í hverju tilviki hafi átt sér stað raunveruleg reynsla af 
ákveðnu fyrirbæri eða ekki. Stundum er það svo að sama eða sams konar 
reynsla ólíkra einstaklinga er túlkuð með mismunandi hætti eða gefin ólík 



800 Þjóðfræði Erlendur Haraldsson 

  

skýring af þessum sömu einstaklingum. Þessi könnun sýnir ef til vill fyrst og 
fremst hvernig fólk þessa lands túlkar ýmsa reynslu sína í byrjun 21. aldar. 
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„Það er til fleira á himni og jörðu, 
Hóras...“ 

Kannanir á íslenskri þjóðtrú og trúarviðhorfum 
2006-2007 

Terry Gunnell 

 
Ár hvert kemur fjöldi erlendra ferðamanna til Íslands í leit að upplýsingum 
um þjóðtrú Íslendinga og ekki síst um „álfatrú“ þeirra. Og ár hvert þurfa 
þjóðfræðingar og aðrir að svara spurningum ferðamanna og erlendra blaða-
manna um þjóðtrú íslendinga og reyna að sannfæra þá um að Íslendingar sjái 
ekki blómálfa, drauga og tröll á bak við hvern hól heldur sé málið miklu 
flóknara. Það má segja að rætur blaðamannaáhugans sé að finna í viðamikilli 
könnun um (þjóð)trú Íslendinga sem Erlendur Haraldsson prófessor stóð 
fyrir árið 1974. Niðurstöðurnar birtust síðan í bók Erlends, Þessa heims og 
annars (1978), þar sem meðal annars kom fram að 5% Íslendinga hefðu séð 
álfa og að 33% Íslendinga teldu að huldufólk gæti verið til. Víða er vitnað í 
tölur Erlends (yfirleitt án útskýringa) í handbókum um Ísland.1 Þaðan hafa 
þær borist ferðamönnum og náð athygli erlendra fjölmiðla. Ferðabæklingar 
um Ísland og stofnanir eins og Álfaskólinn2 ýta einnig undir þessar hug-
myndir. Jafnframt hefur mikil umræða farið fram í tengslum við hugmyndir 
um þjóðtrú Íslendinga, ekki síst á blöðum Skírnis,3 en einnig í erlendum dag-
blöðum.  

Ekki er ástæða til þess að styðja eða hrekja staðhæfingar þessara 
leikmanna og fræðimanna hér, heldur undirstrika fyrst og fremst að tölurnar 
sem menn hafa verið að vitna í eru aðallega byggðar á rannsókn sem nú er 
orðin yfir 30 ára gömul. Ekki þarf að eyða mörgum orðum í það hve mikið 
íslenska samfélagið hefur breyst á þessum tíma. Vissulega hafa aðrar kannanir 
verið gerðar um trúarviðhorf Íslendinga og annarra síðan, sérstaklega á 

                                                 
1  Sjá m. a. Sigurð Magnússon 1994; Lacy 1998; og Tomasson 1980. 
2  Sjá: http://en.wikipedia.org/wiki/Icelandic_Elf_School. 
3  Sjá: Árni Björnsson 1996 and 1998; Valdimar Tr. Hafstein 1997; Pons 1998; og Erlendur 

Haraldsson 1999.  
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vegum European Value Survey 1984; 1991 og 1999 og European Social Survey 
2005 (sjá Björn Björnsson og Pétur Pétursson 1990; Pétur Pétursson 1996 og 
2005; Hagvangur 1984; og Friðrik H. Jónsson og Stefan Ólafsson 1991 auk 
verka Erlends Haraldssonar). en þessar kannanir hafa verið frekar tak-
markaðar varðandi átrúnað og þjóðtrú (fyrst og fremst er spurt um guð, 
Satan, trú á himnaríki, helvíti og svo framvegis). Svörin eru líka stundum 
óljós og e.t.v. misvísandi þegar þau snúast um trúmál. Það kom til dæmis 
fram að Íslendingar virtust vera eins trúaðir og Írar, Ítalir og Bandaríkjamenn 
en það var ekki ljóst úr þessum könnunum hvort viðhorf þeirra allra til guðs 
væri nákvæmlega eins (sjá t.d. Pétur Pétursson 2005).  

Í ljósi þeirra áhrifa sem könnun Erlends virðist hafa haft á þjóðarímynd 
Íslands og þeirra breytinga sem átt hafa sér stað síðan hún var gerð þótti 
tímabært að kanna hvort viðhorf Íslendinga til hins ósýnilega hefði breyst. 
Árið 2006 samdi höfundur (í samvinnu við Erlend Haraldsson, Pétur Péturs-
son, prófessor í guðfræði, þjóðfræðingana Jón Börk Ákason og Valdimar Tr. 
Hafstein, mannfræðingana Christophe Pons og Adriënne Heijnen, og starfs-
menn Félagsvísindastofnunar4) nýja könnun á (þjóð)trú og trúarviðhorfi 
Íslendinga. Til að auðvelda samanburð byggðist hún að miklu leyti á fyrri 
könnun Erlends á dulrænni reynslu Íslendinga, trúarviðhorfum og þjóðtrú. 
Spurningarammi könnunar Erlends hefur haldið sér að mestu leyti og lítið 
þurfti að breyta spurningum nema þær voru felldar út sem ekki eiga við í dag 
(t.d. spurningar um lestur um indversk trúarbrögð og framhaldslíf á öðrum 
hnöttum). Að sama skapi var bætt við nýjum spurningum sem passa betur 
við nútíma samfélag, svo sem spurningum um trú á blómálfa, búálfa, Maríu 
mey og geimverur, stjörnuspeki og heiðna siði. Einnig var spurt nánar út í trú 
manna á guð og líf eftir dauðann. Í könnuninni fannst okkur einnig 
nauðsynlegt að bæta við spurningum um menntun og aukaspurningum um 
búsetu svarenda, tekjur, menntun, atvinnustétt og trúarfélög sem eru hluti af 
stöðluðum bakgrunnsbreytum í dag. Ein von okkar er að kanna hvort það sé 
svæðismunur í trúarviðhorfum, sem sagt hvort allir íslendingar hafa svipaðar 
skoðanir eða hvort það sé hægt að tala um svæðisbundinn mun. 

Árið 2006 fékk verkefnið styrk hjá Rannsóknarsjóði Háskóla Íslands sem 
dugði fyrir Félagsvísindastofnun að staðla og laga spurningalistann að 
nútímanum, prufukeyra hann og senda út 1500 eintök til fólks á höfuð-
borgarsvæðinu og á landsbyggðinni. Í lok september 2006 var komin um 

                                                 
4  Ég vill þakka sérstaklega Heiði Hrund Jónsdóttur, Rögnu Benediktu Garðarsdóttur, Unni 

Diljá Teitsdóttur og Guðrúnu Lilju Eysteinsdóttur fyrir vinnu þeirra við könnunina; og 
Dagbjörtu Guðmundsdóttur fyrir yfirlestur og leiðréttingu greinarinnar. 
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40% svörun. Nýr styrkur frá Rannsóknarsjóði háskólans á þessu ári gaf 
okkur tækifæri að bæta við eftirrekstri, vinna úr tölunum og hefja vinnu við 
eigindlegann hluta rannsóknarinnar, þ.e.a.s. taka viðtöl um reynslu og viðhorf 
við þá svarendur sem höfðu gefið upp símanúmer, og fá betri útskýringar á 
svörum þeirra.  

Samtals bárust aðeins 662 svör úr þessari lotu (könnun 2006: c. 45% 
svörun) með eftirrekstri. Það var því góð ástæða til að spyrja hve góða mynd 
af þjóðtrú og trúarviðhorfum landsmanna í heild þessi takmarkaða svörun 
gæfi. Þess vegna var ákveðið að prófa aðra aðferð til að athuga hvort fyrstu 
niðurstöðutölur væru of háar eða lágar. Í upphafi vorannar 2007 tóku 
nemendur í þjóðfræði (fyrr og nú) og aðrir velvildarmenn að sér að dreifa 
spurningalistum til fólks sem þeir þekktu. Hver einstaklingur var beðinn að 
velja 10 manns á mismunandi aldri og af báðum kynjum, helst úr 
mismunandi landshlutum og ekki aðeins fólk sem hefði áhuga á þjóðfræði. 
Svörin voru svo innheimt af sömu aðilum og dreifðu spurningalistunum. 
Vonast var til að á þennan hátt myndum við einnig fá svör frá fólki sem ekki 
hafði nennt að skila inn svörum með pósti. Samtals bárust 325 aukasvör úr 
þessari lotu og hefur verið unnið sérstaklega úr þeim til samanburðar (könnun 
2007). Í næstum því öllum atriðum voru niðurstöðurnar í megindráttum þær 
sömu sem fengust úr póstkönnuninni (sjá dæmin að neðan). Þetta gefur 
okkur góða ástæðu til þess að treysta á að niðurstöður könnunarinnar frá 
2006 veiti sæmilega mynd af þjóðarviðhorfinu í heild sinni.  

Helstu málaflokkar sem spurt var um í könnuninni eru eftirfarandi: Í sam-
bandi við reynslu var spurt um berdreymi, nafnavitjun, hugboð, sálnaflakk, 
minningar frá fyrra lífskeiði, reynslu af látnum, svipi, reimleika, álfa og 
huldufólk, álagabletti, fylgjur, ættarfylgjur, skyggnilýsingafundi, miðilsfundi, 
spámenn og -konur, stjörnuspár, bollalestur, lófalestur, Tarotlestur, anda-
lækna, fljúgandi furðuhluti og námskeið sem byggja á austrænni heimspeki. Í 
sambandi við viðhorf, trú og álit var spurt um viðhorf til stjörnuspeki, hug-
boða, forspárhæfileika, berdreymis, skyggni, svipa, reimleika, sambands við 
framliðið fólk á miðilsfundum, huldufólks og álfa, útlits huldufólks og álfa, 
blómálfa, búálfa, ættarfylgja, einstaklingsfylgja, álagabletta, nafnavitjunnar, 
framhaldslífs, endurholdgunar, fljúgandi furðuhluta, guðs, Maríu meyjar, og 
heiðinna siða. 

Aldursdreifing í könnunum var eftirfarandi:  
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Tafla 1. Aldursdreifing 
 Samtals 14-15 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-80 81-90 
2006 662 10% 18% 21% 25% 14% 12%    
2007 325 1% 14% 19% 16% 18% 15% 13% 4% 

 
Kynjadreifing var í báðum könnunum svipuð, en fleiri svör komu frá 

landsbyggðinni í könnuninni 2007 (m.a. vegna þess að einn MA nemandi í 
þjóðfræði safnaði sérstaklega svörum frá Vestur Skaftafellssýslu í sambandi 
við rannsóknarverkefni hans um svæðisbundna þjóðfræði).  

Tafla 2. Kynja- og búsetudreifing 
 Samtals Karlar Konur Höfuð- Landsbyggð 
    borgarsvæði 
2006 662 266  (40%) 396 (60%) 59% 41%  
2007 325 132  (41%) 192 (59%) 35% 65%  

 
Af þeim 662 sem svöruðu listanum sem sendur var út í pósti (könnun 

2006) voru 34% með háskólapróf og 38% í sérfræði- eða stjórnunarstarfi. Af 
þeim 325 manns sem svöruðu listanum sem var borinn út og innheimtur 
persónulega m.a. af nemendum í þjóðfræði (könnun 2007) voru 22% með 
háskólapróf og 57% í sérfræði- eða stjórnunarstarfi.  

Niðurstöðurnar eru afar athyglisverðar í samanburði við könnun Erlends 
Haraldssonar frá 1974, ekki síst vegna þess að þær gefa í skyn að þrátt fyrir 
miklar samfélagsbreytingar hafi tiltölulega lítið breyst í trúarviðhorfum 
Íslendinga á siðastliðnum 30 árum. Erlendur Haraldsson skrifar sjálfur um 
niðurstöðurnar varðandi reynslu manna á öðrum stað í þessari bók. Hér 
verður einblínt á þær spurningar sem beinlínis snerta „trú“, menningarlegan 
orðaforða og andlega heimsmynd Íslendinga frekar en túlkun þeirra á 
reynslu. Vegna takmörkunar á plássi, er nauðsynlegt að stikla á stóru. 
Ætlunin er að skrifa stærri grein um niðurstöðurnar á næsta ári þegar við 
höfum tekið fleiri viðtöl.  

Það sem er ef til vill mest sláandi í dag (eins og fyrir 33 árum) eru tölurnar 
um viðhorf Íslendinga til hugboða, forspárhæfileika og berdreymis. Viðhorf 
varðandi tilveru hugboða, hugskeyta eða fjarhrifs er lýst í eftirfarandi tölum:  
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Tafla 3. Hugboð, hugskeyti og fjarhrif   
 Óhugsanlegt Ólíklegt Mögulegt Líklegt Visst Enga Meðaltal 
      skoðun  (1-5) 
2006 2% 7% 44% 23% 21% 4% 3,6 
2007 7% 9% 39% 23% 16% 6% 3,4 
1974 0% 5% 45% 24% 17% 9%  

 
Í þessum niðurstöðum virðist hvorki kyn, aldur né menntun skipta miklu 

máli. Meðaltalið (3,5 á 1-5 skala, miðað við þá sem segjast hafa skoðun) gefur 
í skyn að menn séu að jafnaði mjög opnir gagnvart þessum fyrirbærum. Enda 
virðast viðhorf manna vera byggð á reynslu; annars staðar í könnuninni 
segjast samtals 55% svarenda hafa haft reynslu af hugboðum af þessu tagi.  

Fólk virðist hafa svipað viðhorf til forspárhæfileika:  

Tafla 4. Forspárhæfileikar  
 Óhugsanlegt Ólíklegt Mögulegt Líklegt Visst Enga Meðaltal 
      skoðun  (1-5) 
2006 3% 9% 49% 22% 11% 5% 3,3 
2007 6% 11% 45% 23% 10% 5% 3,2 
1974 1% 2% 37% 29% 25% 6%  

 
Hér virðist kyn, aldur og menntun einnig hafa lítið að segja, þó virðast 

aðeins fleiri konur hafa trú á slíku en karlmenn.5  
Sérstaklega athyglisverðar eru tölurnar um berdreymi:  

Tafla 5. Berdreymi  
 Óhugsanlegt Ólíklegt Mögulegt Líklegt Visst Enga Meðaltal 
      skoðun  (1-5) 
2006 3% 5% 41% 25% 23% 2% 3,6 
2007 6% 11% 45% 23% 10% 5% 3,2 
19746 1% 2% 37% 29% 25% 6%  

 
Hér virðist aftur vera lítill sem enginn munur á tölum milli kynja eða 

aldurshópa eða eftir menntun, þó virðast aðeins fleiri konur trúa á slíkt og 
aðeins færri þeirra sem eru með háskólamenntun (tölurnar verður einnig að 
                                                 
5  Meðaltal hjá konum var 3,5 og 3,1 hjá karlmönnum, en svipaðar tölur finnast í flestum 

svörum varðandi trúarviðhorf í könnunum; kvenfólk virðist vera meira opið fyrir því 
ósýnilega, staðreynd sem hefur mjög gamlar rætur. 

6  Ath. Í könnun Erlends frá 1974 voru berdreymi og forspárhæfileikar teknir saman.  
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skoða í ljósi þess að annars staðar segjast 38% svarenda sjálfir vera 
berdreymnir).  

Það kemur ekki á óvart að svipað jákvætt viðhorf er til skyggnigáfu (þ. e. sá 
hæfileiki að sjá framliðna karla eða konur):  

Tafla 6. Skyggnigáfa  
 Óhugsanlegt Ólíklegt Mögulegt Líklegt Visst Enga Meðaltal 
      skoðun  (1-5) 
2006 5% 8% 34% 26% 25% 2% 3,6 
2007 7% 9% 35% 22% 25% 2% 3,5 
1974 2% 5% 31% 26% 31% 5%  

 
Hér virðist aftur vera lítill munur á viðhorfum milli kynja, aldurshópa eða 

eftir menntun, þó konur virðist vera aðeins jákvæðari og fólk með háskóla-
menntun aðeins meira efins. Líkt og með hugboð, berdreymi og forspár-
hæfileika er ekki marktækur munur á viðhorfum þeirra sem búsettir eru á 
landsbyggðinni og þeirra sem búa á höfuðborgarsvæðinu 

Það kemur ekki á óvart að ný spurning um tilveru svipa framliðinna 
karla/kvenna sýnir svipað viðhorf varðandi möguleikana á að komast í 
samband við hina látnu: 

Tafla 7. Svipir framliðinna karla/ kvenna  
 Óhugsanlegt Ólíklegt Mögulegt Líklegt Visst Enga Meðaltal 
      skoðun  (1-5) 
2006 6% 11% 38% 19% 18% 7% 3,3 
2007 7% 13% 39% 19% 17% 5% 3,3 

 
Fólk var einnig tiltölulega jákvætt varðandi möguleikann að ná sambandi 

við framliðna á vel heppnuðum miðilsfundum: 

Tafla 8. Samband við framliðna á vel heppnuðum miðilsfundum  
 Óhugsanlegt Ólíklegt Mögulegt Líklegt Visst Enga Meðaltal 
      skoðun  (1-5) 
2006 7% 14% 37% 21% 16% 6% 3,3 
2007 10% 16% 34% 19% 16% 5% 3,2 
1974 3% 8% 34% 21% 21% 13%  
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Eins og í öðrum svörum eru konur almennt jákvæðari hér (meðaltal 3,5 á 
móti 2,9 hjá körlum). Tölurnar eru einnig aðeins hærri á landsbyggðinni (3,4 
á móti 3,1 á höfuðborgarsvæðinu) og lækka eftir menntun fólks.  

Að jafnaði eru jákvæðu tölurnar aðeins lægri en þær voru fyrir 33 árum. 
Það gildir þó ekki varðandi reimleika:  

Tafla 9. Reimleikar  
 Óhugsanlegt Ólíklegt Mögulegt Líklegt Visst Enga Meðaltal 
      skoðun  (1-5) 
2006 6% 18% 36% 20% 15% 6% 3,2 
2007 7% 16% 41% 18% 13% 4% 3,1 
1974 10% 23% 34% 12% 9% 12%  

 
Hér virðist vera aukning, enda segjast 32% svarenda einhvern tímann 

hafa búið eða gist í húsi sem þeir töldu af eigin reynslu vera reimt í (sbr. 36% 
í könnun 2007). Hér er aftur enginn munur milli þeirra sem eru búsettir á 
landsbyggðinni og þeirra sem eru búsettir á höfuðborgarsvæðinu. Trúin hér 
virðist hins vegar lækka aðeins eftir aldri og menntun; yngri kynslóðin sem 
hefur verið alin upp á Hollywood hryllingsmyndum virðist aðeins meira opin 
fyrir reimleika. Annað sem gæti haft áhrif hér er að sveitin er aðeins 
dularfyllri fyrir borgarbúa en hún var fyrir 30 árum. Enn annað sem gæti haft 
áhrif er að æ fleiri steinhús í dag eiga sér sögu sem er ókunn fyrri eigendum. 
Áður fyrr voru gömul hús rifin og endurbyggð. Þau áttu sér ekki langa sögu 
utan minninga innan fjölskyldunnar. 

Þegar við komum að álfunum er ljóst að þrátt fyrir auknar efasemdir fara 
menn ennþá varlega í að neita tilveru þeirra: 

Tafla 10. Álfar/ huldufólk  
 Óhugsanlegt Ólíklegt Mögulegt Líklegt Visst Enga Meðaltal 
      skoðun  (1-5) 
2006 13% 22% 32% 16% 8% 9% 2,8 
2007 13% 19% 37% 17% 8% 5% 2,9 
1974 10% 18% 33% 15% 17% 7% 

 
Sumir vilja meina að viðhorfið sé menningarlegt frekar en raunverulegt. 

Samt er ólíklegt að sams konar tölur myndu finnast í Bretlandi (líklegt er þó 
að sambærilegt viðhorf fyndist á Vestur-Írlandi.) Annað sem er athyglisvert 
er að í svörunum við spurningu 19 segjast 5% svarenda hafa séð álfa eða 
huldufólk (sbr. 6% í könnun 2007; og 5% í könnuninni frá 1974). Í sambandi 
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við trú á álfa og huldufólk virðast þó konur og fólk á landsbyggðinni vera 
almennt jákvæðara. Trúin virðist einnig lækka með menntun. 

Í nýju könnuninni var farið aðeins dýpra í viðhorf landsmanna til álfa og 
huldufólks, spurt um þær ímyndir sem menn hafa um þá og viðhorf lands-
manna til blómálfa og búálfa sem ekki er minnst á í eldri þjóðsögum en 
koma æ oftar upp í umræðum um álfa og huldufólk í dag. Varðandi ímynd 
álfa og huldufólks sögðust aðeins 20% svarenda sjá greinarmun (aðallega í 
sambandi við stærð); 54% sögðust ekki gera greinarmun milli þeirra (sbr. 
49% í könnun 2007). Menn virtust þó fara meira varlega varðandi trú á 
tilveru blómálfa og búálfa:  

Tafla 11. Blómálfar  
 Óhugsanlegt Ólíklegt Mögulegt Líklegt Visst Enga Meðaltal 
      skoðun  (1-5) 
2006 21% 31% 21% 6% 3% 18% 2,3 
2007 20% 30% 26% 9% 2% 13% 2,5 

 

Tafla 12. Búálfar  
 Óhugsanlegt Ólíklegt Mögulegt Líklegt Visst Enga Meðaltal 
      skoðun  (1-5) 
2006 19% 29% 25% 8% 3% 17% 2,3 
2007 17% 28% 30% 8% 3% 15% 2,4 

 
Í báðum tilvikum virtust menn þó vera aðeins opnari fyrir tilveru þeirra 

eftir aldri. 
Tölurnar um trú á blómálfa og búálfa eru svipaðar og þær sem komu 

fram varðandi annað fyrirbæri sem hefur birst í sögnum frá 20. og 21. öld, 
semsagt „fljúgandi furðuhluti“ og samband við verur frá öðrum hnöttum. 
Ræturnar virðast ekki vera mjög djúpar í þjóðtrú landsmanna:  

Tafla 13. Fljúgandi furðuhlutir  
 Óhugsanlegt Ólíklegt Mögulegt Líklegt Visst Enga Meðaltal 
      skoðun  (1-5) 
2006 16% 32% 29% 9% 3% 10% 2,5 
2007 16% 35% 24% 6% 3% 14% 2,4 
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Varðandi ýmsar aðrar verur sem hafa lifað í þjóðtrú landsmanna í aldanna 
rás er þó svipað viðhorf og til huldufólks og álfa. Varðandi ættarfylgjur (drauga 
sem fylgja ættinni) virtust flestir vera opnir fyrir tilveru þeirra: 

Tafla 14. Ættarfylgjur  
 Óhugsanlegt Ólíklegt Mögulegt Líklegt Visst Enga Meðaltal 
      skoðun  (1-5) 
2006 12% 21% 39% 12% 6% 10% 2,8 
2007 10% 22% 38% 14% 7% 6% 2,7 
1974 5% 12% 35% 21% 16% 11%  

 
Í könnun Erlends Haraldsonar frá 1974 var ekki lýst hvers konar fylgjur 

var átt við (ættarfylgjur eða fylgjur einstaklinga). Þess vegna var ákveðið að 
spyrja í nýju könnuninni hvort menn teldu einstaklingsfylgjur/ árur /fyrirboða 
(þ.e. verur eða árur sem fylgja einstaklingum sem hægt er að finna fyrir á einn 
eða annan hátt) vera til:  

Tafla 15. Einstaklingsfylgjur/ árur/ fyrirboðar  
 Óhugsanlegt Ólíklegt Mögulegt Líklegt Visst Enga Meðaltal 
      skoðun  (1-5) 
2006 8% 13% 42% 17% 11% 8% 3,1 
2007 9% 15% 39% 20% 10% 6% 3,1 
1974 5% 12% 35% 21% 16% 11%  

 
Viðhorfið var jákvæðara en gagnvart tilveru ættarfylgja, enda má segja að 

skynjun á einstaklingsfylgjum sé svipuð og einhvers konar hugboð (sjá að 
ofan). Hér voru aftur fleiri konur og fólk á landsbyggðinni jákvæð gagnvart 
fyrirbærinu og trúin virðist aftur minnka eftir menntun.  

Viðhorf til álagabletta var aftur á móti mjög svipað og viðhorfið til 
ættarfylgja og álfa (enda tengja margir álagabletti við trú á huldufólk og álfa).  

Tafla 16. Álagablettir  
 Óhugsanlegt Ólíklegt Mögulegt Líklegt Visst Enga Meðaltal 
      skoðun  (1-5) 
2006 9% 20% 38% 17% 8% 8% 2,9 
2007 9% 17% 40% 16% 10% 8% 3,0 
1974 5% 14% 35% 22% 11% 13%  
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Hér virðist trúin vera sterkari á landsbyggðinni og sterkari hjá þeim eldri 
(aðeins 3% landsmanna sögðust þó hafa reynslu af því að ill örlög gætu fylgt 
því að raska álagabletti í 2006 könnuninni; sbr. 4% í 2007 könnuninni.) 

Trúin um nafnavitjun virðist hafa sérstaklega djúpar rætur hjá lands-
mönnum. Ljóst er þó að það er nátengt trúnni um berdreymi, hugboð og 
samband við látið fólk (sjá Heijnen 2005 og Dagbjört Guðmundsdóttir 
2006): 

Tafla 17. Nafnavitjun  
 Óhugsanlegt Ólíklegt Mögulegt Líklegt Visst Enga Meðaltal 
      skoðun  (1-5) 
2006 7% 16% 37% 20% 13% 6% 3,2 
2007 9% 13% 38% 18% 17% 6% 3,2 

 
Athyglisvert er að trúin virðist vera talsvert sterkari hjá konum (meðaltal 

3.5 á móti 2.8 hjá körlum), enda voru langflestir af þeim 10% (12% í könnun 
2007) landsmanna sem sögðust hafa orðið fyrir því að vitjað væri nafns 
(spurning 2 í könnuninni) konur (14% kvenna á móti 3% karla). Trúin virðist 
einnig vera sterkari hjá þeim eldri, og þeim sem búa á landsbyggðinni (13% á 
móti 7% á höfuðborgarsvæðinu) og minnkar aftur með menntun. 

Þegar við komum að viðhorfum manna til örlaga þeirra eftir dauða, 
virðist trúin á framhaldslíf enn vera tiltölulega sterk hjá fólki, enda kemur sams 
konar viðhorf fram í svörum um reynslu fólks af því að verða vart við látna 
einstaklinga.  

Tafla 18. Framhaldslíf   
 Óhugsanlegt Ólíklegt Mögulegt Líklegt Visst Enga Meðaltal 
      skoðun  (1-5) 
2006 5% 10% 33% 27% 21% 4% 3,5 
2007 7% 10% 33% 21% 22% 7% 3,4 
1974 2% 5% 20% 20% 40% 5%  

 
En hvers konar framhaldslíf er átt við? Varðandi endurholdgun virðast fleiri 

vera opnir fyrir þessum möguleika en fyrir 33 árum (e.t.v. undir auknum 
áhrifum nýaldarheimspeki):  
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Tafla 19. Endurholdgun  
 Óhugsanlegt Ólíklegt Mögulegt Líklegt Visst Enga Meðaltal 
      skoðun  (1-5) 
2006 10% 22% 35% 15% 9% 10% 2,9 
2007 12% 22% 32% 15% 7% 12% 2,7 
1974 9% 24% 30% 0% 9% 23%  

 
Þegar spurt var um viðhorf til guðs, sögðu langflestir svarenda (45%; en 

aðeins 38% í könnun 2007; sbr. 39,4% í könnun um Trúarlíf Íslendinga frá 
2004: sjá Pétur Pétursson 2005) að það væri til kærleiksríkur guð sem við 
gætum beðið til. Eins og í 2004 könnuninni fjölgar sífellt í hópi þeirra sem 
trúa með aldri, en fækkar eftir menntunarstigi.  

Þegar spurt var um afstöðu til heiðins siðar, voru þó aðeins 2% sem sögðust 
trúa á heiðna guði, sbr. 3% í könnun 2007). Samt voru aðeins 6% svarenda 
sem höfnuðu heiðnum sið og því sem við hann er kennt (8% í könnun 
2007). Aftur á móti sögðust 53% umbera heiðinn sið eins og önnur 
trúarbrögð (sbr. 48% í könnun 2007). Samtals 38% fannst hann fyrst og 
fremst vera mikilvægur menningararfur Íslendinga (sbr. 42% í könnun 2007). 

Eins og bent var á í upphafi virðast þjóðtrú og trúarviðhorf hafa breyst 
furðulega lítið á þeim 33 árum síðan síðasta könnun var gerð. Það kemur 
ekki á óvart að jákvæðar tölur eru aðeins færri en þær voru en samt virðast 
menn hafa mjög svipuð viðhorf og Hamlet prins fyrir 500 árum; þeir eru 
tiltölulega opnir fyrir því að það er meira á kreiki í kringum þá en þeir sjá 
með berum augum.  

Þetta er þó bara upphafið af því sem hægt er að gera við þessar kannanir. 
Tölur eru bara tölur og margir svarenda hafa sagt okkur að við megum hafa 
samband við þá aftur. Næsta skref er að taka viðtöl sem munu veita okkur 
frekari innsýn í viðhorf fólks og þá heimssýn sem liggur á bak við þessar 
tölur. Þetta starf hófst í sumar (2007) og ætlunin er að halda áfram með það 
næsta árið. Annað sem þarf að gera er að athuga landsdreifingu trúarviðhorfa 
til að sjá hvort það sé svæðisbundinn munur. Vitað er að þjóðfræðingar í 
nágrannalöndum hafa áhuga á að gera svipaðar kannanir. Athyglisvert væri 
að sjá hversu ólík trúarviðhorf Íslendinga eru viðhorfum fólks á Írlandi, í 
Skotlandi, Noregi eða Færeyjum.  

Það eru einnig ýmsar spurningar sem standa eftir og ekki síst af hverju 
þessi viðhorf ríkja á Íslandi á meðan fólk á flestum hinum Norðurlöndunum 
virðast vera meira efins í trúarmálum yfir höfuð (sjá til dæmis Pétur Péturs-
son 1996). Og af hverju virðast konur jákvæðari um tilveru þess ósýnilega en 
karlmenn?   
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“The most intensive clandestine 
commercialization and export”: Folklore 

on the International Agenda 

Valdimar Tr. Hafstein 

 
On 24 April 1973, the Minister of Foreign Affairs and Religion of the 
Republic of Bolivia sent a letter to the Director-General of UNESCO. This 
letter is conventionally taken to have inscribed folklore on the agenda of the 
organizations of the UN – in particular UNESCO and later WIPO, the 
World Intellectual Property Organization, though folklore, under one name 
or another, currently figures in deliberations in at least 12 other major and 
minor international forums with other delightful acronyms.  

“My ministry has made a careful survey of existing documentation on the 
international protection of the cultural heritage of mankind,” the letter 
begins, and it has found that all existing instruments: 

 
...are aimed at the protection of tangible objects, and not forms of expression 
such as music and dance, which are at present undergoing the most intensive 
clandestine commercialization and export, in a process of commercially oriented 
transculturation destructive of the traditional cultures. . . (Republic of Bolivia, 
Ministry of Foreign Affairs and Religion, 1973).  
 
In his letter, the Bolivian minister makes three suggestions: first, that a 

new protocol be added to international copyright conventions “declaring all 
rights in cultural expressions of collective or anonymous origin which have 
been elaborated or [have] acquired traditional character in the territory of 
particular Member States to be the property of such States” – this is still 
under negotiation in a committee of WIPO, the World Intellectual Property 
Organization; second, the Bolivian minister suggests that an inter-
governmental committee adjudicate any disputes concerning the “assignation 
of paternity between two or more States in respect of common forms of 
expression” – another issue on WIPO’s plate today; and, third, he suggests 
that a convention should be signed “to regulate the aspects of folklore 
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preservation, promotion and diffusion” and, alongside this convention, an 
“International Register of Folkloristic Cultural Property” should be 
established – and this suggestion is being implemented as we speak by 
UNESCO through its Intangible Heritage Convention (Republic of Bolivia, 
Ministry of Foreign Affairs and Religion, 1973).  

After three and a half decades of deliberations, it is extraordinary to 
consult the letter from 1973 and to find how closely, for better or for worse, 
the work still being done in the organizations of the UN still follows its 
formulation. In what follows, I am going to tell you a story about this letter 
from Bolivia. It is an account that UNESCO sometimes gives about how it 
came to concern itself with folklore. It begins with the release in 1970 of the 
album Bridge over Troubled Water by Paul Simon and Art Garfunkel (Albro, 
2005; Honko, 2001; Sherkin, 2001). On one of the tracks on this album, 
Simon and Garfunkel perform “El Condor Pasa,” accompanied by the 
Peruvian group Los Incas, whom they had first heard perform this song at a 
concert in Paris. Bridge over Troubled Water won the Grammy award for the 
record of the year and instantly reached the number one spot on Billboard’s 
pop album chart, where it sat for six weeks. It is still one of the highest-
selling albums of all times. “El Condor Pasa” is an indigenous folksong from 
the Andes, arranged and incorporated into a larger composition in 1913 by 
the Peruvian composer and folksong collector Daniel Alomía Robles. In 
Robles’ version, the song commemorates an indigenous revolt against white 
oppressors, while the condor soars above, ruler of the skies and spirit of the 
Incas.  

Perhaps the American artists were displaying solidarity with poor, 
oppressed peoples by performing “El Condor Pasa” – it is not inconceivable, 
I suppose. Whether or not that was their intention, however, there was no 
jubilation in the Andes over its commercial success. On the contrary, as seen 
from the Andes this must have looked less like a celebration of indigenous 
traditional music and more like exploitation. Rich Americans had ransacked 
the musical tradition of poor people in the Andes and made a lot of money, 
not a dime of which was returned to the rightful “owners”—a pattern not 
unfamiliar from colonial expropriation, though this time around even the 
condor itself, symbol of native pride, was siphoned off. The whole affair left 
a bad taste in many mouths and, according to this etiology, the Bolivian letter 
to UNESCO’s Director General in 1973 is a political expression of this bad 
taste (López, 2004; Moreno, án ártals; Sherkin, 2001). 

The story is more intricate, however, if we read against the grain. 
Consider the political backdrop: the Bolivian government that sent this letter 
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was a military dictatorship. Its leader, General Hugo Banzer, came to power 
by coup in 1971. He banned opposition parties, suspended trade unions, and 
shut down universities. Banzer’s regime had strained relations with the 
country’s indigenous groups, to put it mildly. The Aymara and the Quechua 
lived in abject poverty in the highlands and towns of Bolivia, their lands 
confiscated and their identities actively suppressed. Meanwhile, their 
expressive culture was celebrated by the military regime and indeed 
appropriated as the national-popular culture of Bolivia. Banzer was in power 
in the golden age of the folkloric spectacle, which celebrates traditional 
costume and music and dance in colorful performances of national pride and 
harmony. Indeed, the folkloric spectacle was a favorite form of 
entertainment under dictators, from Franco’s Spain and Salazar’s Portugal to 
Pinochet’s Chile and Banzer’s Bolivia (cf. DaCosta Holton, 2005; Ortiz, 
1999).  

It is important to understand that the Bolivian government’s efforts to 
protect an indigenous Andean folksong, El Condor Pasa, hide the real 
oppression of indigenous peoples within Bolivia in this period. This is 
especially insidious because the song in question is a song of resistance. As a 
matter of fact, the South American dictators of the 1970s also appropriated 
the condor, symbol of indigenous resistance, and made it instead a symbol of 
unity enforced at gunpoint: along with Pinochet and others, Banzer was one 
of the ringleaders in “Operation Condor”, a transnational murder ring 
coordinated by government intelligence agencies to quash dissent (McSherry, 
2005). The lesson of El Condor Pasa thus extends beyond the transnational 
flows of culture. It sheds light also on the uses of folklore in hegemonic 
strategies within states and the ways in which it enters into subject formation 
under conditions of internal colonialism. A threat is postulated from the 
outside – in this case the most intensive clandestine commercialization and 
export, in other cases invaders or thieves or foreigners or international 
corporations or imperialists, to name some usual suspects – and this threat 
serves to justify state intervention and measures for protection (cf. Hafstein, 
2004b). The threat from the outside is presented as a greater source of 
danger than the hegemonic strategies of the state. In fact, however, 
protection itself becomes the means of dispossession. 
 
--  --  -- 
 
That was my story, my bait to pull you in. Now, a bit of critical genealogy of 
the concepts and categories at stake. While we may question his motives and 
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should certainly be skeptical of the move to declare all vernacular culture the 
property of states, the Bolivian minister is correct in his observation that 
existing international instruments provide no protection to traditional 
knowledge and expressions. The system of intellectual property protection, 
which is supposed to encourage creativity and innovation, systematically 
excludes the knowledge and creativity of a large portion of humanity—the 
same people, in fact, who are denied medicine because of intellectual 
property. Thus, in order to qualify for copyright protection, a work of art, a 
design, or a piece of music, must be an original creation of a particular 
author. Likewise, in order to be granted patent protection, technology and 
know-how need to pass the test of novelty and involve an inventive step. By 
means of such criteria, traditional knowledge and traditional creative 
expressions are ruled out on principle. 

The concept of the creative process that underpins regimes of intellectual 
property is based on the ideal of solitary genius; canonized in international 
law, this Romantic notion has no patience with cultural processes or with 
products that are developed in a more diffuse, cumulative, and collective 
manner, where it is impossible for specific steps like invention or authorship 
to be fixed at any given point in time. 

The Romantic authorship ideal is intimately associated with the rise of 
capitalism. Its historical emergence coincides with the liberalization of the 
book trade in Europe and the invention of copyright. Thus in England, for 
example, a monopoly system was put in place when the printing press first 
arrived; the king licensed only a handful of printers to use the printing press, 
printers who belonged to the Stationer’s Company. After a run of three 
centuries or so, this licensing system was replaced in the 18th century by a 
market system; instead of total monopoly being invested in a few publishers, 
any publisher could now claim a limited monopoly right in a particular book 
for a restricted period of time: invoking this “copyright”, the printer could 
prevent others from copying the book for a given number of years. At the 
end of that period, the protection expires and the work enters the public 
domain, which means anyone is free to copy it, distribute it, and use it at will 
(Rose, 1993; Patterson, 1968). 

However, the public domain did not predate copyright—it came into 
being with copyright and through copyright. Before copyright was invented, 
the right to copy any and all books in Britain belonged exclusively to printers 
in the Stationer’s Company: There was no public domain. Moreover, when 
the law of copyright was formulated, first in Britain, then in France, 
Germany, and the United States, legislators also imposed limits on the kind 
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of work eligible for protection. These limits were measured by the criterion 
of originality, and they were entangled with an ideal of authorship that was 
beginning to emerge in this era. Therefore, the law of copyright also placed 
in the public domain all works that did not fit the individual author-concept 
of the time and did not measure up to the criterion of originality: this 
included tales and ballads that people had begun to collect from popular 
tradition in this same period—for after all this is also when Percy’s Reliques of 
Ancient English Poetry and Macpherson’s Works of Ossian first saw the light of 
day and Herder’s Stimmen der Völker in Liedern swept across the continent 
(Stewart, 1994; Woodmansee, 1994). The invention of the public domain 
relates directly to the invention of folklore as a category and concept. In 
other words, folklore and the public domain have been related from the 
outset.  

Folklore, in fact, came to be defined as such only with reference to norms 
of originality and ownership intrinsic to authorship and the intellectual 
property regime. A critical genealogy allows us to understand folklore as a 
constitutive outside of authorship. Folklore is the non-authored, or better 
yet, it is the anti-authored. 

The formation of folklore as a discursive category is thus to be sought in 
the rise of possessive individualism in the expressive sphere. More precisely, 
popular tradition is the remainder of the author concept. It stands in 
precisely the same relation to the author as the popular masses do to the 
individual bourgeois subject, by which they are remaindered. These are, if 
you like, residual concepts. They are brought into being through the 
invention of authorship and subjectivity, in much the same way as the public 
domain was brought into being through the creation of intellectual property. 
To cite a parallel, with the ascendancy of psychoanalysis in the early 20th 
century, normalcy came to be defined through its remainders, neurosis and 
insanity (Baudrillard, 1994). I would suggest that the collection and study of 
folklore circumscribed the author concept in a similar fashion.  

The distinction between authorship and folklore goes hand in hand, of 
course, with the division of wealth, within society and between societies. The 
author came into his own as a hegemonic reflex of the rise of the European 
bourgeoisie and the ascendance of the bourgeois subject. While Romantics 
elevated bourgeois authors to the rank of original geniuses and ratified their 
private ownership of their works, they also coined concepts like “folktales” 
and “folksongs” to refer to texts circulating among common people, which, 
in contrast to novels and books of poetry, were supposedly recycled, 
unauthored, and not owned by anyone. Thus, creativity and originality were 
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the privilege of the bourgeoisie, while the masses were unoriginal and could 
only transmit the songs and tales of earlier generations. The art of the 
common people consisted only of copies. It took bourgeois authors to create 
original works of art out of these artless texts of popular tradition. Their 
originality entitled them to property rights in their art, whereas the recycled 
poetry of the commoners belonged to no one in particular and was there for 
anyone’s taking. 

In fact, to take us back into more familiar terrain of our disciplinary 
history, folklorists went so far as to posit aristocratic origins for popular 
tradition: that folksongs and the like had been composed by men of refined 
taste and good breeding before sliding down the social ladder to commoners 
who preserved them in bastardized versions, as in Hans Naumann’s theory 
of folklore as “gesunkene Kulturgut” (see esp. Bendix, 1997, p. 113-118, and 
Dundes, 1969, p. 5-7). Such theories rationalized the bourgeois claim to folk 
culture, as well as the scholarly task of reconstruction. 

The theory of gesunkene Kulturgut was one side in a debate vociferously 
fought out in the early 20th century, a debate that is in essence political (Vaz 
da Silva, 2006). The other side, which ultimately won out, dismissed the 
search for absolute origins in favor of a theory of gradual adaptation through 
imperfect imitation, captured in Phillipps Barry’s succinct formula of 
“individual origins and communal re-creation” (Barry, 1914; Barry, 1934, 
Barry, 1961; see Hafstein, 2004a, p. 308–309). 

Barry’s formula reworks that of Swiss folklorist Eduard Hoffmann-
Krayer, who, in 1903, wrote, “Die Volksseele produziert nicht, sie 
reproduziert” (“The ‘soul of the folk’ does not produce, it reproduces”). If 
we cross Hoffmann-Krayer with Italian marxist Antonio Gramsci, and 
substitute the notion of subalternity for the Romantic “Volksseele”, we have, 
I think, a rather accurate representation of the hegemonic view of cultural 
production among subordinated groups: The subaltern do not produce, they 
reproduce.  

This applies not only to European peasants, of course, but to other 
categories of subalterns, such as, for example, African-Americans in the 
United States. Thus, it was a commonplace well into the 20th century that 
African-American expression was based on mimesis, that it was unoriginal—
reproductive rather than creative (this was supposedly not the case with 
white artists). In a treatise from 1933 titled “Characteristics of Negro 
Expression”, (African-American) folklorist Zora Neale Hurston even made a 
point of discussing “[t]he Negro’s universal mimicry” (Hurston, 1999, p. 
293). She notes that “[i]t has been said so often that the Negro is lacking in 
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originality that is has almost become a gospel” (Hurston, 1999, p. 300). 
Hurston objects to this common wisdom, “because”, she remarks with 
characteristic brilliance, “[w]hat we really mean by originality is the 
modification of ideas” (Hurston, 1999, p. 300). 

Subalterns in Western societies were not alone in being sentenced to 
perpetual redundancy. Note that Zora Neale Hurston spoke of the “the 
Negro’s universal mimicry”, and indeed “African Africans” were sentenced to 
endless repetition and mimicry in much the same way as African-Americans. 
It was the same with other colonized populations; their artistry was 
conceived of as mere reproduction. Their arts and culture consisted entirely 
of copies: the repetition of traditional songs, dances, legends, rituals, and 
visual patterns. Indeed, these traditions were recorded by ethnographers and 
held up as a mirror to the colonizing gaze.  

Colonial subjects stood outside the dominant regime of property 
relations. They were not measured by the model of possessive individualism 
and the bourgeois subject. Their expressions and their know-how were thus 
never eligible for copyright or patent protection. Instead, these belonged 
categorically to the public domain and were there for the picking. That much 
is clear from the countless examples of exploitation of indigenous music, 
design, and medicinal knowledge by corporations whose products, on the 
other hand, are all copyrighted, patented, or trademarked (Brown, 2003; 
Feld, 2000; Hafstein, 2004a; Noyes, 2006; Shand, 2002). As you will recall 
from the story of El Condor Pasa, this is also a grounds for the 
appropriation of indigenous culture by a hostile state through the 
representation of indigenous expressions as a national-popular culture, 
patronized by the same state that disinherits and silences the indigenous 
populations. 

If we cross Zora Neale Hurston with a postcolonial Gramsci, we come 
up with “the universal mimicry of the subaltern”. Colonial populations didn’t 
“have” culture, culture had them. They did not produce it, they were 
produced by it—possessed by means of mimesis. The ethnographic genre 
documented such culture and helped to produce colonial subjects, 
populations to govern, not least by cultural instruments. 
 
--  --  -- 
 
That was a bit of critical genealogy. Now for my coda. In recent years 
indigenous and traditional communities have increasingly tried to claim 
intellectual property rights in their expressions, customs, and knowledge. 
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They have more or less the same complaints as the Bolivian minister, citing 
“the most intensive clandestine commercialization”, export, and 
appropriation without their consent, without equitable remuneration, and 
which in some cases constitutes a major threat to their culture. 

Though by and large these communities tend to get the short end of the 
stick, a few of them have nonetheless been successful in claiming rights in 
their culture and negotiating with the companies using their expressions and 
knowledge. The deliberations on intellectual property rights in folklore 
underway within WIPO these days are partly driven forward by the 
governments of developing countries, partly by indigenous communities and 
organizations, whose representatives at these meetings are numerous and 
outspoken (see further Hafstein, 2004a).  

Intellectual property regimes are powerful instruments for producing 
subjects, as are other regimes that control the circulation of culture, such as 
heritage regimes (see e.g. Hafstein, 2004b), whether it’s self-sufficient 
individuals (on the model of the creative artist-author), dependent colonial 
populations, independent nations, or semi-autonomous cultural 
communities. We are used to talking about folklore and identity, but we 
need, I think, to take a step further. Intellectual property in traditional culture 
constitutes collective subjects, and it constitutes them around communally 
owned expressions and local knowledge. When we deal with collectively 
copyrighted folklore, patented traditional knowledge, or trademarked 
traditional patterns and images, we are thus always dealing with incorporated 
culture. Intellectual property requires organized collective subjects to hold 
and manage property rights, to negotiate with outsiders, to give or withhold 
consent, and to benefit from any remuneration. If such subjects are not in 
place—and usually they are not—then the intellectual property regime will 
bring them into being. Intellectual property thus contributes to what, in 
another context, Michel Callon calls the proliferation of the social (Callon, 
Barry, and Slater, 2002).  

It brings into being collective corporate entities: fixed communities 
vested with administrative powers. Moreover, it also incorporates those 
communities and their expressions into hegemonic modes of representation 
and exchange. While intellectual property regimes are fundamentally unjust, 
the incorporation of communities and expressions into these regimes is not 
necessarily a cause for alarm, however. In so far as intellectual property in 
folklore contributes to a proliferation of the social, it has some potential to 
help forge a greater variety of subject positions to adopt. It can serve to 
forge new ways to stake claims and to make oneself heard.  
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One more thing: Don’t let the traditionalist rhetoric fool you. Although 
the cultural practices in question may be residual, the collectives organizing 
around them are emergent. Local and indigenous groups, though they may 
have an old history, are inventing new forms of social agency and 
implementing new institutional configurations. The various collective rights 
holders in intellectual property are heterogenizing what was once a 
homogenous field. Or I should say not homogeneous but homogenezing, for 
copyright and patent law structure creativity through their individualist 
model in much the same way as heritage helps to organize nation-states as 
individuals-writ-large (see, e.g., Dumont, 1986; Handler, 1988). 

These models are still in place, of course, and they are even expanding at 
an unprecedented rate. But even so, they are no longer as solid or as singular 
as they once were. Their rapid swelling has opened up cracks and crevasses, 
and through these new social formations are emerging, new identities, actors, 
and collectivities. Modernity was a constant battle against such overflowings 
and overlaps, against mixes and hybrids and multiplicities (Callon, Barry, and 
Slater, 2002). The institutions that were created to fight this battle are no 
longer equal to the task; while they work hard to bring the emergent groups 
into their fold, to shape them to fit into modern regimes, their success can 
only be partial. With one foot inside regimes of intellectual property, the new 
subjects have at least a leg to stand on and a little room for maneuver, and 
new unexpected social groups are emerging. For them, intellectual property 
is a tool of change.  
 
 
* For a full article version, see my “Claiming Culture: Intangible Heritage 
Inc., Folklore©, Traditional Knowledge™”, forthcoming in Prädikat 
“Heritage”—Perspektiven auf Wertschöpfungen aus Kultur, edited by Regina 
Bendix, Dorothee Hemme, and Markus Tauschek. Münster: Lit Verlag. 
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