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Connections between information 
behaviour and health behaviour 

Ágústa Pálsdóttir 

 

Health behaviour and the promotion of health have received increasing 
attention in recent years. Behaviours such as consuming a healthy diet, 
exercising regularly, using alcohol moderately and avoiding smoking are 
among those that people can undertake to promote their health. Staying 
informed about health issues is also a step in that direction (Public Health 
Agency of Canada, 2002). This calls attention not only to the need to 
encourage people to behave in ways that enhance their health, but also to the 
importance of enabling people to acquire the necessary skills that allow them 
to benefit from the knowledge that is available about healthy lifestyles. An 
understanding of the abilities that different groups within society have to 
take advantage of information about healthy behaviour is of importance to 
improve the outcome of efforts to inform people of ways to adapt to 
healthier lifestyles (Ginman, 2000).  

The aim of this study is to gather knowledge about how different groups 
of Icelanders are able to take advantage of information about health and 
lifestyle in their everyday life. The paper will focus on one of the research 
questions in the study, that asked if there is as relationship between 
information behaviour and health behaviour, and if so, what the relationship 
is like. In the paper discussion about information behaviour will be limited to 
frequency of purposive information seeking and preference for information 
sources. 

Data collection and sample characteristics 

The study was carried out as a postal survey. The sample consists of 1000 
people at the age of 18 to 80, randomly selected from the National Register 
of Persons. The data was gathered in autumn 2002, response rate was 51%.  
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The response rate for women (54.6%) was higher than for men (45.4%) 
and was not within 95% confidence limits. However, when the sample was 
weighted for gender this did not change the results of the data analysis. 
Therefore, results regarding gender will be presented as unweighted. More 
people with university education (24.2% of the sample), and fewer people 
with primary school education (31.6% of the sample), responded to the 
questionnaire compared with the division in the population. The ratio of 
people with secondary education (44.2% of the sample) is representative of 
the division in the population. 

Data analysis 

Among the statistical methods used in the study is cluster analysis. Cluster 
analysis is a multivariate statistical procedure that attempts to reorganize data 
sets into relatively homogeneous groups in such a way that within-group 
variation is minimized and between-group variation maximized. The 
intention is that each group should consist of objects that resemble each 
other in some respect and are as different from objects in other groups as 
possible (Aldenderfer and Blashfield, 1984; Everitt, Landau and Leese, 2001). 
The method gives an opportunity to provide a picture which is different 
from traditional analysis of the data with sociodemographich variables (Pors, 
2003). K-means cluster analysis was conducted to determine how the 
respondents formed clusters, based on how often they sought for infor-
mation about health and lifestyle by way of purposive information seeking. A 
list of 23 information sources was presented and the respondents asked how 
often they had sought for information from every source on the list. Based 
on results from a Ward’s dendogram it was decided to start by drawing both 
a three-cluster solution and a four-cluster solution, using the Iterate and 
Classify option within SPSS. The four-cluster solution was considered to be 
theoretically more interesting as it gave an opportunity for a more detailed 
analysis of information behaviour and was therefore chosen for further 
analysis in the study. This decision is, furthermore, in line with the 
recommendation that, when different numbers of clusters are suggested, the 
highest number of clusters should be used (Everitt, Landau and Leese, 2001).  

A total of 471 participants were classified in the clusters. The clusters 
were called Active cluster, Moderately active cluster, Moderately passive 
cluster and Passive cluster, with reference to their purposeful information 
seeking activity. In order to further test for statistically significant differences 
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across the clusters and to allow a more accurate comparison of the mean 
scores for each information source across the clusters, a post-hoc test was 
conducted for each of the 23 information sources that the respondents were 
questioned about. To validate the clustering classification and describe the 
characteristics of the clusters, their relations to a number of external 
variables were measured (Aldenderfer and Blashfield, 1984). This includes: 
socio-demographic characteristics; information behaviour that was measured 
by several questions covering motivation to seek for information, 
information encountering, relevance judgements and barriers towards 
information behaviour; self-efficacy; and health behaviour. In analysis of the 
clusters information behaviour and their health behaviour the effects of 
background variables were controlled for.   

Results 

The presentation is limited to results about the clusters purposive 
information seeking and information source preference, as well as their 
socio-demographic characteristics and health behaviour. Table 1 presents the 
socio-demographic characteristics of the clusters.  

Table 1. Socio-demographic characteristics of  the clusters (%) 
Demographic Passive Moderately  Moderately Active  
Characteristics  passive active 
Gender 

Men 56.8 42.2 39.3 26.0 
Women 43.2 57.8 60.7 74.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
 

Age 
18-29 17.4 27.3 16.4 48.1 
30-39 20.1 22.7 22.7 23.4 
40-49 25.0 25.0 21.8 16.9 
50-59 14.7 15.9 18.2 10.4 
60-80 22.8 9.1 20.9 1.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
 

Education 
Primary school 37.7 19.1 33.9 33.9 
Secondary school 45.0 40.4 43.8 46.8 
University 17.3 40.4 22.3 31.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
χ2(3)=23.78, p=.001; χ2(12)=48.76, p=.001; χ2(6)=24.07, p=.001 
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Results about purposive information seeking and information source 

preference are presented in Table 2.  
The results about purposive information seeking show that of all the 

clusters the Passive cluster is the one that is least often engaged in seeking 
information about health and lifestyle, but the Active cluster is characterised 
as the one that seeks the information most often. The fact that the Passive 
cluster consists of more men than women, and is furthermore the lowest 
educated cluster, whereas the Active cluster consists mainly of well-educated 
women, is in line with findings from previous studies which have shown that 
people with a higher educational level are more likely to seek health 
information and to be more knowledgeable about health than those with a 
lower level of education (Beier and Ackermans, 2003; Kenkel, 1990), and 
that women generally seek more health information than men (see for 
example Connell and Crawford, 1988; Kassulke et al., 1993; Rakowski et al., 
1990). Use of sources may also be considered as part of information seeking 
and the four clusters are characterised not only by their information seeking 
activity but also by their preference for information sources. Although 
differences exist across the clusters, they all have in common that 
Interpersonal sources are most highly appreciated. This confirms findings 
from previous studies that indicated that people often favour Interpersonal 
sources (see for example, Datamonitor, 2002; Huntington et al., 2002; 
Krikelas, 1983; Pennbridge, Moya and Rodrigues, 1999; Pugh, Kropf and 
Greene, 1994). Preference for other sources varies between the clusters.    
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Table 2. Mean scores for Purposive information seeking 
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The Passive cluster 

The Passive cluster is the largest cluster, consisting of 192 individuals. This 
cluster consists of more men than women and more lower educated 
participants belong to it than to any of the other clusters. The age division is 
fairly even in this cluster which has a higher rate of members from the oldest 
age groups and a lower rate of members from the youngest age group, than 
both the Active cluster and the Moderately passive cluster. The Passive 
cluster was found to be conservative in choice of information sources and to 
appreciate most information in channels that generally belong to peoples 
nearest environment and can therefore be easily accessed, that is 
Interpersonal sources and the Media. In the Media, especially popularised 
professional sources, that is, sources containing information from health 
professionals that is presented in such a way that they can easily be 
understood by lay persons, such as documentary programs and discussion 
programs in television or radio, are favoured. More unconventional sources, 
such as those on the Internet are rarely sought for information. This 
confirms what previous studies have reported that people with a lower 
education (O’Keefe, Boyd and Brown, 1998; Wade and Schramm, 1969), or 
who are less health oriented (Dutta-Bergman, 2004), have been shown to 
prefer the mass media, especially the television as a source of health 
information. Studies have also found that people with less education seek 
health information on the Internet less often than those who are better 
educated (Carlson, 2000; Cotton and Gupta, 2004; Fox and Fallows, 2003; 
Fox and Raine, 2002; Fox et al., 2000) and that those who belong to oldest 
age groups seek health information on the Internet less often than those who 
belong to the youngest age group (Carlson, 2000; Cotton and Gupta, 2004; 
Fox, 2003; Datamonitor, 2002).  

The Moderately passive cluster 

A number of 90 individuals form the Moderately passive cluster. This cluster 
contains more women than men and it also has a higher rate of individuals 
from the younger age groups than from the older age groups. The 
Moderately passive cluster is the best educated cluster. Previous studies have 
often reported health professionals to be favoured as a source of health 
information (See for example, Cotton and Gupta, 2004; Datamonitor, 2002; 
Huntington et al., 2002; Pennbridge, Moya and Rodrigues, 1999). This was 
also the case with members of the Moderately passive cluster, who were 
found to appreciate sources by Health specialists, together with Inter-
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personal sources, the most. Also, when members of the Moderately passive 
cluster seek information in the Media, it was found to be mainly from 
documentary or discussion programs, where information with experts 
opinions are likely to be found. Likewise, among Internet sources the 
opinion of professionals is valued, as websites by the health authorities are 
especially favoured. Thus, members of the Moderately passive cluster are 
consistent and focused in their choice of information sources and they seem 
to know where to seek for the kind of information they prefer. In order to 
obtain the information they desire they are willing to engage in information 
seeking that can be considered as more demanding, such as from Internet 
sources. The Moderately passive cluster was found to seek information by 
way of purposive seeking to a lesser extent than both the Moderately active 
cluster and the Active cluster. When this finding is combined with the fact 
that of all the clusters, the Moderately passive cluster is the one with the 
highest educational level, it does not agree with previous studies, which have 
shown that those who are more educated seek health information more 
often than those who have less education (Bishop et al., 1999; Muha and 
Smith, 1989; Kenkel, 1990). The information seeking behaviour of the 
Moderate passive and the Active clusters, however, can be compared to 
Heinström´s study of university students. The study describes the categories 
of Deep divers and Broad scanners. Deep divers are described as students 
that put an effort into their information seeking and aim more at finding 
information of high quality than to seek for a large quantity of information, 
while Broad scanners were found to seek for information from a broad 
selection of sources (Heinström, 2002). While members of the Active cluster 
seem to focus on collecting a large amount of information from a wide range 
of sources, members of the Moderately passive cluster seek for information 
to a much lesser extent, but they do so in a more goal oriented way and with 
the aim of acquiring information of high quality.  

The Moderately active cluster 

The Moderately active cluster is the second largest cluster, with a total of 112 
individuals belonging to it and it consists of more women than men. This 
cluster has the second lowest educational level. The Moderate cluster 
resembles the Passive cluster in that it has a higher rate of people from the 
oldest age group than the Moderate passive and the Active clusters. The 
Moderately active cluster prefers information in the Media, in particular 
popularised professional sources, like documentary programs and discussion 
programs in television or radio. Sources on the Internet, on the other hand, 
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are seldom used. This confirms findings from previous studies have shown 
that lower educated people prefer to seek health information in the mass 
media (O’Keefe, Boyd and Brown, 1998; Wade and Schramm, 1969) and 
they seek health information on the Internet less often than those who are 
better educated (Carlson, 2000; Cotton and Gupta, 2004; Fox and Fallows, 
2003; Fox and Raine, 2002; Fox et al., 2000). Results have also found that the 
oldest age group seeks health information on the Internet less often than the 
youngest age group (Carlson, 2000; Cotton and Gupta, 2004; Fox, 2003; 
Datamonitor, 2002). Thus, although members of the Moderately active 
cluster were found to be the second most active in information seeking they 
do not engage in more challenging information seeking, but rather prefer to 
gather information from sources that do not demand special effort to access. 

The Active cluster 

The Active cluster has the smallest number of individuals, or a total of 77. 
This is the second best educated cluster and with the highest ratio of women. 
Members of this cluster are also younger than members of the other clusters. 
Of all the clusters, members of the Active cluster are being characterised by 
seeking information about health and lifestyle most frequently and to have a 
preference for the broadest selection of information sources. Apart from 
Interpersonal sources they were found to appreciate the different 
information channels similarly. This finding can be related to those previous 
studies, which have shown that people who are active in information seeking 
also use more sources to seek information from than those who are less 
active (Kassulke et al., 1993). Previous studies have also found people with a 
higher level of education seek health information more frequently, and from 
a wider collection of sources, than those who have a lower educational level 
(Bishop et al., 1999; Muha and Smith, 1989; Kenkel, 1990). Being flexible in 
choice of information sources, however, also means that members of the 
Active cluster are not very selective or critical in their choice of information 
sources.            

Members of the Active cluster were not only characterised by their 
information seeking activity but also their preference for Internet sources, 
where a considerable difference was found across them and members of the 
other clusters. This confirms the findings of Pennbridge, Moya and 
Rodrigues (1999), who indicated that those who use the Internet for 
information seeking are also likely to seek health information more 
frequently than those who don’t. This is, however, in contradiction of the 
findings of Cotton and Gupta (2004) who reported Internet users seek 
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information in traditional offline information sources less frequently than 
those who don’t use the Internet to seek information. The preference of the 
Active cluster for Internet sources can furthermore be related to previous 
studies, which describe those who use the Internet for health information 
seeking as being more educated (Carlson, 2000; Cotton and Gupta, 2004; 
Fox et al., 2000; Fox and Raine, 2002; Fox and Fallows, 2003) and younger 
(Cotton and Gupta, 2004; Datamonitor, 2002; Fox, 2003; Gordon, Capell 
and Madhok, 2002), although some studies indicate that the middle age 
group may be more likely to use the Internet for health information seeking 
(Fox et al., 2000; Fox and Rainie, 2002). Previous studies have also shown 
that women use the Internet more than men to seek health information (Fox 
et al., 2000; Fox and Rainie, 2002; Fox and Fallows, 2003; Nicholas et al., 
2001).   

Health behaviour 

The study sought to explore the relationship between information behaviour 
and health behaviour. Significant relationships were found between the 
information behaviour clusters and the dependent variables exercise activity 
and diet. Because the dependent variables were skewed they were trans-
formed into dichotomous variables and binary logistic regression used in the 
analysis.  

Exercise activity was examined by asking the respondents how often they 
exercised until they get breathless, their heartbeat gets stronger or they sweat. 
Those who exercised regularly given the value 0 and non-exercisers the value 
1. The Passive cluster and respondents with a university education were used 
as comparable groups. The results indicate that the odds of being a non-
exerciser are greater among members of the Passive cluster than members of 
the Moderately passive cluster, Exp (B) is 0.17 (p<.01).   

Dietary behaviour was examined by asking the respondents how often 
they consumed light food products (e.g. low fat milk and cheese, fish or low 
fat meat) rather than more fatty food products. Light food product 
consumers given the value 0 and non-consumers the value 1. The odds of 
being a non-consumer of light food products are greater for members of the 
Passive cluster, than for members of the Active cluster, Exp (B) is .275 
(p<.001), for members of the Moderately active cluster, Exp (B) is .404 
(p<.001), and for members of the Moderately passive cluster, Exp (B) is .424 
(p<.01).   
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Conclusion  

The behaviour of the Passive cluster, which was the least healthy, was related 
to an information behaviour that combined the lowest frequency of 
information seeking with a preference for information sources that do not 
require much effort to access. A more frequent information seeking was 
related to a more healthy behaviour, which is the case for the Moderately 
active and the Active clusters. Members of the Moderately passive cluster, 
however, were found to behave in the healthiest way. It therefore seems that 
seeking information most often and having the broadest information source 
horizon, as is the case with the Active cluster, does not necessarily associate 
with the best health behaviour. Rather, the findings indicate that information 
seeking that happens less often but in a more focused way, accompanied by a 
critical choice of information sources, as with the Moderately passive 
clusters, goes hand in hand with the healthiest behaviour.   
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Information literacy and information 
seeking behaviour of distance students 

Gudrún Thórsteinsdóttir 

 

The aim of this article is to examine the relationship between distance 
students' information literacy and their information seeking behaviour. How 
does their information seeking behaviour interact with their information 
literacy and their approach to learning? The article is based on my doctoral 
thesis: The Information Seeking Behaviour of Distance Students. A Study of Twenty 
Swedish Library and Information Science Students (Thórsteinsdóttir, 2005). The 
objective of the thesis is to gain a thorough understanding of the 
information seeking behaviour of distance learners in library and information 
science. The theoretical foundation is interdisciplinary and the approach is 
based on theories on information seeking behaviour in library and 
information science and theories on distance education and learning.  

Information seeking related to tasks and learning 

The literature of education emphasises that learning should be active rather 
than passive. Today’s learning models aim at encouraging learners to take 
part in their own education and be responsible for it. That learners are 
“passive robotic vessels into which information is poured” (as Todd, 2000, 
p. 164 put it) is not seen as a successful model of learning. Hence, distance 
learners are encouraged to seek information by themselves and to interact 
with the various texts in a given course. However, this requires more than 
just inserting in-text questions and teachers need to devote careful attention 
to the types of activities which will encourage reflection in learning and help 
learners to construct their own interpretations. This leads directly to 
encouraging interactions with others. 

According to Boerner (1998) and Large and Beheshti (2000), teachers 
have a great impact on students’ ideas about the structure of their assign-
ments and the searches they conduct, since they are focused on writing a 
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paper to be handed in to the teacher. As a consequence, students normally 
write short reviews about the topics that they intend to deal with, allowing a 
certain flexibility for seeking and selecting material for their papers while 
simultaneously satisfying the teachers’ directions (Boerner, 1998; Large and 
Beheshti, 2000). 

In a review of research on information seeking and learning by three 
Swedish researchers, Limberg, Hultgren and Jarneving (2002) it was shown 
that it is common among students (most of whom were children in the 
reviewed literature) to seek specific answers rather than striving to under-
stand topics when they seek information. Two reasons for this are suggested. 
In the first place, the reasons lie in the character of the study assignment and 
secondly, the students’ habits and their view of study assignments. Many 
students are used to seeking the “right” answer in a textbook and many of 
them also believe that assignments need to be completed, rather than 
viewing them as an opportunity to increase their understanding of a subject.  

Limberg (1998) studied senior high-schools students’ understanding of 
information seeking and use. She identified three major categories of 
conceptions among the twenty-five participants depending on how they 
viewed information seeking and use: Category A, “fact-finding” included 
conceptions of information seeking and use when finding answers to specific 
questions. For the students in this group, easy access to literature was an 
important criterion of relevance. Category B, “balancing information in order 
to choose right” indicated that information seeking and use was about 
finding enough information to be able to take a personal standpoint on a 
certain question. The most important relevance criterion in this category was 
to find information to cover the topic by finding answers to students’ 
research questions. The students were collecting information to be able to 
take a stand rather than analysing the pros and cons for understanding the 
controversial issue. Finally, category C, “information seeking as scrutinising 
and analysing information” in order to understand the consequences of 
taking a certain standpoint. Relevance criteria concerned finding sources that 
gave various perspectives on the topic, and looking for connections between 
sources (Limberg, 1998, 1999a, 1999b). Limberg states that the subject and 
the character of the assignment influenced the way in which the students 
used information and also that their ways of experiencing information 
seeking influenced their information seeking and use and their learning 
outcomes. Limberg’s findings reveal that there is a strong connection 
between students’ approaches to their information seeking and use and their 
learning outcomes (Limberg, 1998, p.165-167; Limberg, 1999b). 
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Kuhlthau (1993b) found that the information available was decisive for 
the selection of topic and focus. Students considered the convenience of 
using the information at hand and allowed it to influence their topic 
selection. Furthermore, when verifying her model of the information search 
process, she found that for selecting a topic, students first used sources 
already familiar to them and then they sought other, less accessible sources.  

Some study findings indicate that easily accessible information steers the 
information seeking and use, rather than the assignment and its question 
(Kuntz, 1999 and Stasch, 1994). The latter found that students allowed 
convenience rather than content to decide their choice of resources. Kuntz 
(1999) obtained similar results; that is, university students selected the 
information paths and sources that they were familiar with and which were 
easily accessible, rather than allowing the type of topic to guide their 
selection of sources. Similarly, Limberg (1998) found that students striving to 
find the “right” answer selected information that was easily accessible. They 
used fewer sources than the other groups and believed that they had found 
enough information when they felt sure that they were not able to use any 
more sources. Group C, on the other hand, thought that they had found 
enough when they were able to conduct a thorough analysis that provided 
both depth and comprehensiveness. Kuntz (1999) states that students’ 
previous knowledge about their topic influences their information needs, 
information seeking and use. 

Information literacy 

Information literacy is an important concept in this work because the 
students’ information literacy was decisive for the way in which they 
experienced seeking and accessing information. In the literature and on 
various websites, the information literacy concept includes the ability to put 
forward appropriate search strategies, seek effectively and critically evaluate and 
select information. Finally, it includes the ability to use information, interpret, 
analyse and organise it in such a way that a problem can be solved. This is one 
way to view and understand the concept, but the description is quite general. 
Various actors have put together lists of what an information literate person 
should be able to achieve. The association of College and Research Libraries 
in the USA (ACRL) states that information literacy is common to all learning 
environments, all disciplines and all levels of education and what is more, it 
forms the basis for lifelong learning. (ACRL 2003). 
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The Australian researcher, Bruce (1997), stresses that the concept 
information literacy needs scrutiny, as there is a lack of precision in the use of 
the term. The phenomenon is not easily defined, but Bruce’s large empirical 
study is a valuable contribution to the understanding of it. „Information 
literacy is often interpreted as a complex of skills and competencies that 
enable people to access and use information. Alternatively, information literacy 
may be interpreted as a complex of ways of working with information“ (Bruce 
and Candy, 2000, p. 8). 

In The Seven Faces of Information Literacy, Bruce identifies differences 
between library literacy and information literacy. Bruce identified seven 
conceptions as they were conceived by the participants in her study, namely 
sixty higher educators. The conceptions are the following: 

 
• The information technology conception – information literacy is seen as 

using information technology for information retrieval and 
communication (Category one) 

• The information sources conception – information literacy is seen as 
finding information (Category two) 

• The information process conception – information literacy is seen as 
executing a process. (Category three) 

• The information control conception – information literacy is seen as 
controlling information. (Category four) 

• The knowledge construction conception – information literacy is seen as 
building up a personal knowledge base in a new area of interest. 
(Category five) 

• The knowledge extension conception – information literacy is seen as 
working with knowledge and personal perspectives adopted in such a 
way that novel insights are gained. (Category six) 

• The wisdom conception – information literacy is seen as using 
information wisely for the benefit of others. (Category seven) (Bruce, 
1997, p. 110). 

 
The categories are organised on different levels in a hierarchical structure. 

Category one is the simplest one and categories six and seven are the most 
complex ones. The seven categories, or seven faces, of information literacy 
are considered to form pictures of real people working with information in 
real situations. 
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Method 

The study is categorised as a user study focusing on the users’ experiences of 
information seeking and information acquisition for learning in higher 
education. No behavioural observation was made, nor any attempt made to 
verify the students’ claimed activity. The interest lies in exploring the 
students’ accounts of information acquisition, information seeking and use 
for various study assignments.  

The empirical data consist of forty-two in-depth interviews with twenty 
Library and Information Science (LIS) distance students, two members of 
staff at the host university and diary notes written by nine of the students. 
Purposeful sampling method was applied and the informants were of various 
ages and living in different areas throughout Sweden. (The average age of the 
participants was 38 years). The interviews and diaries are used to capture the 
students’ personal experiences, which form the basis of this analysis.  

Full consideration was given to the ethical implications of the present 
research work in accordance with an approved code of research ethics 
(Forskningsetiska principer... 2002). Participation was voluntary and those 
who gave their consent to take part in the project were made aware of the 
purpose, methods, the project plan and possible uses of the research. Before 
the interviews took place, confidentiality of information and anonymity were 
clearly explained to the participants and it was emphasised that all the 
information they supplied would be kept in a safe place. The interviewees 
were given assumed names in order to secure their anonymity. 

All students began their four-year part-time LIS educational programme 
with a face-to-face study meeting at the host university. The purpose was to 
introduce the educational programme and to give the students the oppor-
tunity to meet their fellow students as well as the teachers. In this first 
meeting, the students were introduced to the library and its service facilities. 
After the first meeting, the learners met 2-3 times per semester at the host 
university to attend seminars, tutorials, lectures and examinations. Between 
meetings at the host university the students were responsible for checking 
the Website and read the instructions there. They should then e-mail their 
assignments to their tutor. 
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Findings 
Information seeking and the students’ approaches to their 

studies 

The students shared a common goal, namely to learn to seek information 
and to find useful literature to be able to analyse their topic in order to 
complete their assignments. Yet, their views on information seeking varied 
somewhat. My findings further indicate that how the learners experienced 
information seeking was closely related to their approach to their studies in 
general. This in turn can be linked to the employment they already had or 
planned to have in the future.  

Common to all the students was their desire to develop expertise in 
seeking and finding useful information – in other words to become 
information literate. For some, this implied abilities to use the information 
paths and sources they would have access to in their future employment. For 
others it meant becoming information literate within the library sector in 
which they planned to work after their studies. Finally there were those who 
aimed at no specific employment but simply wanted to become information 
literate. Two categories were identified among the students regarding their 
information seeking and approach to their studies. However, I was not able 
to place all the students in one of the two categories and some of them fitted 
in both categories. Two of the participants, Vaka and Margaret clearly 
represent category 1 and Megan and Vilma represent category 2. 

Category 1, Professional expertise - limited source approach. Vaka wanted to 
learn information seeking to become a competent librarian. Vaka’s goal was 
to use the information paths and information sources, formal and informal, 
available in her home town and learn about all the methods to access those 
sources and paths. She hoped to be able to work in her home town in the 
future and therefore believed it was important to learn about ways of seeking 
from there. She rarely used the host library since she did not believe she 
would be required to do that after finishing her studies. She believed that she 
would have to learn to manage with the information sources available at her 
place of residence and must learn to adapt to the environment she would be 
working in after becoming a qualified librarian. Vaka endeavoured to be 
open-minded towards the paths and sources available and tried to make as 
much use of them as possible. She also seemed to value her social network 
connections through her library workplace and also from her previous 
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employment. She exploited them while initiating information seeking for a 
particular task. Vaka was of the opinion that a so-called „gate keeper“ system 
existed since no single person can have access to all information. For every 
search she had to figure out whom to contact to proceed. Vaka was an 
ambitious student who wanted to manage within a specific environment 
using both informal and formal ways of information seeking depending on 
the task at hand. Similarly Margaret can serve as another example of a 
student adapting to future prospects. She was one of the few students who 
had not, during her studies, been able to access Dialog through her Internet 
subscription. In the beginning, she tried several different methods unsuccess-
fully and concluded that it was a serious shortcoming not to be able to access 
that particular database host. At the second interview session, Margaret said 
she did not care any more about her lack of access since she planned to work 
in a public library and therefore she did not think she would have to conduct 
information searching similar to the way it is carried out in Dialog. She 
worked almost entirely with Swedish literature and her interests were first 
and foremost to learn to seek in Swedish or Nordic databases. This 
obviously affected her choice of effective courses and assignments as well as 
the general direction of her studies.  

Category 2, conceptual approach – not limited to particular library context. Vilma 
and Megan are examples who sought information from both formal and 
informal information systems. They were conscious about the sources they 
used and preferred authoritative sources if possible. Vilma emphasised that 
she wanted to become an independent information seeker and had 
developed her ways of seeking information since the beginning of her 
education. Vilma said that from the start she had wanted to learn about 
different information paths. „Earlier when I was looking for articles on 
natural science material I went and asked researchers and people at work if 
they had read something on the given subject or something like that. That 
was the path I used. And then not so much more... or I also visited the 
librarians [at the workplace] but to search myself was unthinkable. Now I do 
my own searches, which is probably a common trend by now“. (Vilma) Both 
Vilma’s and Megan’s motivation was to learn to master formal information 
seeking, acquire information seeking competence as such, rather than 
specialising with some particular workplace in mind. Their aim was to widen 
their horizons and gain knowledge of dealing with information. They 
experienced it as a challenging task to find infor-mation for a specific assign-
ment and they wished to acquire under-standing of information systems, 
how information was organised and retrieved. As they wanted to learn from 
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their own experience, they preferred independence in their studies and 
avoided asking librarians for help. 

The difference between the two study approaches identified is that Vaka 
and Margaret, representing category 1, had a vision of reaching a level of 
professional expertise in a certain environment. They had experienced 
working in this environment and were familiar with its advantages and 
limitations. Their interest in information sources and paths was influenced 
by their picture of their future work conditions. Vilma, representing category 
2, had more study experience than the others. Her approach bore the stamp 
of her ambitions to understand and conceptualise information seeking and 
use thoroughly. Her future plans were not limited by any particular type of 
library environment or place. She enjoyed learning and understanding the 
secrets of information and how it was organised and mediated. 

Discussions and conclusions 

According to Bruce, information literacy is “an appreciation of the complex 
of ways of interacting with information. It is a way of thinking and reasoning 
about aspects of subject matter”(2000, p. 97). Bruce (1997, p. 122-128) 
points out that knowledge about where to turn for information, e.g. who to 
ask, is one dimension of information literacy and the ability to find out what 
database was most relevant and obtain the literature is another dimension. 
The students’ representing the two examples above adopt different 
approaches to information seeking and according to Bruce they have dis-
similar repertoires of understanding information literacy. Professional expertise - 
limited source approach is more restricted than the other, i.e. the conceptual 
approach – not limited to particular library context which means that Vilma and 
Megan developed a broader repertoire of information literacy.  

The results of the present study indicate that the students had particular 
ways of experiencing information use when the process of information 
seeking and use was viewed as learning. For all the participants (with two 
exceptions) information literacy was perceived as being aware of information 
sources and using them independently. These perceptions fit into Bruce’s 
category two, the information sources conception (Bruce, 1997). The students know 
what information is required or needed, they have knowledge of the “right” 
information sources and they are able to use those information sources 
independently. This conception of information literacy was shared by the 
students but they also realised that there are other dimensions of information 
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literacy that are more complicated and advanced. Students’ personal aims 
and future vision interacted and influenced their perception of information 
literacy as well as their approach to their studies, which in turn influenced 
their information seeking behaviour. 

Vilma's and Megan’s approach can be related to Marton’s and Säljö’s 
concepts of surface and deep approaches to learning (2000). Vilma and 
Megan wanted to understand information seeking and information 
organisation and did not attempt to find a certain number of articles to 
complete their assignments as fast as possible. In their minds the completion 
of the tasks or their exams was not the most important thing. It was to learn 
and understand the concepts of information seeking and use. According to 
Marton and Säljö (2000) their learning approach would be described as a 
deep approach. Vaka intended to complete her studies and become a 
professional librarian as fast as possible, but she also wanted to become an 
expert in her local environment in seeking information. Margaret’s ambition 
was to become a professional librarian and she attended the studies to be 
able to gain an employment as such. She knew what she wanted to do and 
selected the courses that included the topics she wanted to learn about. 
Learning approach is therefore not only about deep or surface approaches to 
studies, but also about the students’ personal aims and interests. 

The students who planned to work in a particular type of library were 
interested in learning ways to retrieve information that would benefit their 
future employment (professional expertise). Other participants wanted to 
learn how to develop expertise in information seeking and use (conceptual 
approach).  

Vilma and Megan were “deep divers” (cf. Heinström 2002) because they 
were seeking information to be able to discuss, analyse and create meaning 
from the literature and possessed a high level of autonomy in their studies. 
They made every effort to find sources that provided them with various 
perspectives on the topic and connections between the different sources 
(Limberg 1998). Both of them often chose to work alone as they valued free 
pace and to be able to investigate and analyse new sources and paths on their 
own.  

Vilma’s and Megan’s conception of information literacy seems similar to 
Bruce’s (1997) conceptions of information literacy, as described in her 
categories one to five. They viewed information literacy as using information 
technology for information retrieval and communication (1). They 
conceptualised information literacy as finding information (2) and as 
executing a process (3). Besides, they considered information literacy as 
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controlling information (4) and as building up a personal knowledge base in 
a new area of interest (5). Furthermore, Vilma and Megan were interested in 
being able to work with information as Bruce defines the conceptions of 
categories six and seven, i.e. they were interested in working with knowledge 
and personal perspectives adopted in such a way that novel insights are 
gained and to learn to use information wisely for the benefit of others (c.f. 
Bruce 1997, p. 110). 

The results indicate that the approach to learning is influenced by the 
students’ future employment plans and personal interests, which then 
interacts with their information seeking behaviour. The students with the 
limited source approach were not interested in learning the way to certain 
information sources since they did not think they would have to use those 
particular sources later in their working life (Bruce’s source approach, 
category 2). Consequently, they were not interested in some aspects of 
information literacy. The students with the conceptual approach – not 
limited to particular library context - were eager to learn about all the various 
aspects of information literacy. Their interests would probably cover all the 
seven faces of information literacy as conceptualised by Bruce (1997). It can 
be stated that Vilma and Megan (conceptual approach) conducted their 
studies with a deep approach that provided depth and comprehensiveness 
(cf. category C in Limberg 1998) because for them it was the understanding 
of the methods and paths to find information and how to work with 
information in order to create meaning from it that was most important. 
Their aim was to understand and develop their repertoire of information 
literacy.  
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Stuðningur stjórnenda við innleiðingu á 
rafrænum skjalastjórnarkerfum 

Jóhanna Gunnlaugsdóttir 

 

Erlendar rannsóknir sýna að stuðningur stjórnenda er einn þriggja helstu 
þátta sem skipta máli varðandi vel heppnaða innleiðingu upplýsingakerfa. 
Hinir þættirnir tveir eru þátttaka notenda í undirbúningi og þróun svo og 
hnitmiðuð og skilvirk þjálfun. Rannsóknirnar sýna ennfremur að séu 
þættirnir þrír ekki til staðar mistekst innleiðingin iðulega. Leiða má getum að 
því að slík sé reyndin einnig hérlendis. 

Gerð var rannsókn á innleiðingu, tiltekinnar tegundar upplýsingakerfa – 
rafrænna skjalastjórnarkerfa1 – á Íslandi og reynt að komast að því hvernig 
staðið væri að innleiðingunni. Í greininni er fjallað um afmarkaðan þátt 
rannsóknarinnar, stuðning stjórnenda. 

Í fyrsta lagi er lítillega greint frá reynslu og rannsóknum annarra varðandi 
innleiðingu upplýsingakerfa. Í öðru lagi er gerð grein fyrir aðferðafræðinni 
sem notuð var við gerð rannsóknarinnar. Í þriðja lagi eru niðurstöður 
rannsóknarinnar tíundaðar í fjórum köflum um (1) áhuga og eftirlit 
stjórnenda varðandi notkun á kerfinu, (2) notkun stjórnendanna sjálfra, (3) 
hvatningu til notkunar og (4) ábyrgð stjórnenda á réttri og skilvirkri notkun á 
kerfinu. Loks, í fjórða lagi, er birt lausleg samantekt á niðurstöðum 
rannsóknarinnar. 

Innleiðing rafrænna upplýsinga- og skjalastjórnarkerfa 

Til þess að stuðla að árangusríkri notkun starfsfólks á upplýsingakerfum í 
skipulagsheildum er mikilvægt að stjórnendur sýni kerfunum, sem og nýjum 
vinnubrögðum, áhuga og noti þau sjálfir á réttan hátt, undantekningarlaust. 
Æðstu stjórnendur þurfa að sýna það í verki að þeir séu góð fyrirmynd 

                                                 
1 Fáar rannsóknir eru til um innleiðingu þeirrar tegundar upplýsingakerfa sem nefnast rafræn 

skjalastjórnarkerfi. Því reyndist nauðsynlegt að styðjast við rannsóknir sem hafa verið 
gerðar á annars konar upplýsingakerfum og upplýsingakerfum almennt. 
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undirmanna og stuðla þannig að vel heppnaðri innleiðingu kerfanna (Enns, 
Huff og Higgins, 2003). 

Verðlauna þarf starfsfólk, sem fúslega tekur þátt í breytingum, og hvatn-
ing stjórnenda er nauðsynleg og styður innleiðingu nýrra vinnubragða. Án 
umbunar er hætta á að starfsfólk gefist upp við að tileinka sér breytingar 
(Hayes og Hyde, 1998; Kotter, 1996; Pugh, 2000). Ný upplýsingakerfi breyta 
vinnubrögðum umtalsvert (Newcombe, 1995) og umbun og hvatning af 
hálfu stjórnenda er starfsfólki mikilvæg. Sé slíkt til staðar er líklegra að 
starfsfólk leggi sig fram um að tileinka sér ný vinnubrögð í stað þess að 
ástunda hin gömlu.  

Skortur á stuðningi stjórnenda er ein aðalorsök þess að innleiðing 
upplýsingakerfa mistekst (Brittain, 1992; Fjermestad og Hiltz, 2000/-2001; 
Laudon og Laudon, 2002; Orlikowski, 1992). Mikilvægt er því að tryggja 
stuðning æðstu stjórnenda og því fyrr sem það er gert þeim mun betra. 
Margar rannsóknir staðfesta nauðsyn þess að æðstu stjórnendur styðji við 
innleiðingu á upplýsingakerfum og upplýsingatækniverkefnum (Armstrong 
og Sambamurthy, 1999; Gregory, 2005; McKenney o.fl., 1995). Dæmi um vel 
heppnaða innleiðingu skjalastjórnarkerfis er hjá Palo Verde Nuclear 
Generating Station en stöðin er staðsett um 50 mílur utan við Pheonix í 
Arizona. Ein aðalástæða þess að innleiðingin tókst þar vel var dyggur 
stuðningur æðstu stjórnenda við verkefnið (Hernandez og Sawtschenko, 
2004).  

Staðreyndin er sú að upplýsingatækniverkefni ganga alls ekki alltaf 
samkvæmt áætlun. Einungis um 16% slíkra verkefna telja aðstandendur 
þeirra að heppnist fullkomlega samkvæmt könnunum Oxford University og 
British Computer Society (Craig, 2005). Lítill stuðningur stjórnenda er einn 
þeirra þátta sem leiðir til þess að innleiðingin mistekst. Hér á eftir verður 
fjallað um rannsókn sem gerð var á innleiðingu skjalastjórnarkerfa í 
íslenskum skipulagsheildum m.t.t. stuðnings stjórnenda. 

Rannsóknaraðferðir, þátttakendur og gagnasöfnun 

Markmið rannsóknarinnar var að fá vitneskju um hvort stjórnendur í 
íslenskum skipulagsheildum styðji við innleiðingu á rafrænum skjalastjórnar-
kerfum. Ennfremur að komast að því hvernig stjórnendur stuðla að því að 
starfsfólk noti kerfin þannig að þau skili því sem ætlast var til með 
kaupunum.  
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Gagnasöfnun fór fram á árunum 2001 til 2004. Tekin voru viðtöl við 44 
starfsmenn í átta fyrirtækjum, sem keypt höfðu fjögur tiltekin skjalastjórnar-
kerfi, og sex starfsmenn í sex hugbúnaðarfyrirtækjum sem selja fimm skjala-
stjórnarkerfi og eitt annars konar upplýsingakerfi. Ein þátttökuathugun var 
gerð í hugbúnaðarfyrirtæki. Í samræmi við reglur var Persónuvernd tilkynnt 
um rannsóknina við upphaf gagnasöfnunar. Á mynd 1 má sjá yfirlit yfir 
rannsóknina.  

Skjalastjórnarkerfin, sem hér um ræðir, eru lausnir í hópvinnukerfum og 
fullnægja kröfum þeim sem gerðar eru til vandaðrar skjalastjórnar. Alþjóð-
legu skjalastjórnarsamtökin skilgreina rafræna skjalastjórn sem stjórn á raf-
rænum skjölum, svo og skjölum í öðru formi, sem vistuð eru í rafrænu 
upplýsingakerfi. Upplýsingakerfin þurfa að samanstanda af vél- og hugbúnaði 
sem samræmist kröfum og vinnureglum í skjalastjórn (ARMA International, 
2004). Skjalastjórnarkerfin uppfylla kröfur þessar séu þau notuð á réttan hátt.  

Við gerð rannsóknarinnar var notuð eigindleg aðferðafræði. Í henni felst 
að rannsakandi fer á vettvang og tekur þátt í daglegu lífi fólks í eðlilegu 
umhverfi þess (Gorman og Clayton, 1997; Taylor og Bogdan, 1998; Traut, 
2001). Tvenns konar aðferðir eru algengastar þegar eigindleg rannsókn er 
unnin; opin viðtöl eru tekin og þátttökuathuganir gerðar, og voru þær báðar 
notaðar. Opin viðtöl byggjast á því að talað er við fólk og það fengið til þess 
að ræða tiltekna þætti lífs síns og skýra frá þeim með eigin orðum (King, 
1999; Kvale, 1996). Við gerð þátttökuathugana er farið á vettvang og fylgst 
með lífi og starfi fólks, hvað það gerir og hvernig (Atkinson og Hammersley, 
1998; Bogdan og Biklen, 1998; Hartley, 1999). 

Við gagnagreiningu voru einkum notaðar aðferðir grundaðrar kenningar 
þar sem aðleiðsla, afleiðsla og sönnunarfærsla er notuð til þess að þróa 
kenningu á grundvelli rannsóknargagna (Schwandt, 1997). Við nálgun 
grundaðrar kenningar var leitað að þemum í gögnunum og þau síðan kóðuð 
og flokkuð. Samanburður var sífellt í gangi og leitað var eftir vísbendingum 
sem samræmdust flokkun þemanna. Stuðst var m.a. við leiðir Emerson, 
Fretz og Shaw (1995) og Strauss og Corbin (1998). Þemun, sem í ljós komu 
við athugun vettvangsnótna, voru: (1) Áhugi og eftirlit stjórnenda á notkun 
starfsfólks á kerfinu, (2) notkun stjórnendanna sjálfra, (3) hvatning og umbun 
til þeirra sem nota kerfið á réttan hátt og (4) ábyrgð stjórnenda á skilvirkri 
notkun á kerfinu. 

 



 

  

 

 
Skipulagsheildir nr. 1, 2, 5 og 7 eru 
     opinberir aðilar 

Skipulagsheildir nr. 3, 4, 6 og 8 eru 
     einkafyrirtæki 

Skipulagsheildir nr. 1 til 4 voru  
     athugaðar ítarlega 

Í skipulagsheildum nr. 5 til 8 var 
     rætt við lykilstarfsfólk 

Í hugbúnaðarfyrirtækjum nr. 9 til 14 
     var rætt við lykilstarfsfólk 
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Mynd 1.  Þátttakendur, gagnasöfnun og skjalastjórnarkerfi – yfirlit yfir rannsóknina. 

(Nr. 1) Ríkisstofnun 

Gagnasöfnun haust 2003  

     og vor 2005 

Kerfi AD, frá s.hl. 2001, notkun 75%  

Ellefu viðtöl og tvö símtöl: 
Lísa (skjalastjóri, einnig símtöl) 
Davíð (forstjóri) 
Lára, Karl (framkvæmdastjórar) 
Stefán (tölvufræðingur) 
Anna, Margeir, Viktor 

(Nr. 2) Borgarfyrirtæki 

Gagnasöfnun haust 2001 

      og sumar 2004  

Kerfi BF, frá s.hl. 1998, notkun 25% 

Átta viðtöl : 
Ragna (skjalastjóri, tvö viðtöl) 
Pétur (forstjóri) 
Hans (framkvæmdastjóri) 
Alexander (tölvufræðingur) 
Björn, Karen (sérfræðingar; 

(Nr. 3) Fjármálafyrirtæki hf. 
Gagnasöfnun vor 2004 
Kerfi CE, frá s.hl. 2001, notkun 
90% 
Átta viðtöl : 
Dóra (skjalastjóri) 
Adam (framkvæmdastjóri) 
Elmar (tölvufræðingur) 
Páll, Sveinn (sérfræðingar; 
     ráðgjafi, aðalbókari) 
Beta, Fríða, Gunnar (skrifstofufólk;  
     ritari, einkaritari, 
     skrifstofumaður) 

 

(Nr. 4) Framleiðslan hf. 

Gagnasöfnun vor 2004 

Kerfr DG, frá f.hl. 2000, notkun 15% 

Átta viðtöl : 
Nína (skjalastjóri) 
Magnús, Jana 
     (framkvæmdastjórar) 
Jens (tölvufræðingur) 
Marías (sérfræðingur;  
     verkfræðingur) 
Andrés, María, Vilhelmína  

(Nr. 10) Tölvumiðstöðin hf. 
Gagnasöfnun vor 2002 
Seljandi kerfis BF 
Eitt viðtal við lykilstarfsmann : 
Lív (ráðgjafi/tölvukennari) 

(Nr. 11) Lausnir hf. 
Gagnasöfnun vor 2004 
Seljandi kerfis XO 
Eitt viðtal við lykilstarfsmann : 
Markús (ráðgjafi/tölvukennari) 

(Nr. 12) Þekkingarkerfi hf.  

Gagnasöfnun vor 2004 

Seljandi kerfis CE 

(Nr. 9) Tölvuþjónustan hf. 
Gagnasöfnun haust 2003 
Seljandi kerfis AD 
Eitt viðtal við lykilstarfsmann : 
Emma (ráðgafi/tölvukennari) 

(Nr. 13) Ímyndin hf. 
Gagnasöfnun vor 2004 
Seljandi kerfis DG 

Eitt viðtal við 

lykilstarfsmann: 

Andrea (ráðgjafi/tölvukennari) 

(Nr. 5) Þjónustustofnun 

Gagnasöfnun haust 2003 

(Nr. 6) Matvælagerðin hf. 

Gagnasöfnun sumar 2004 

(Nr. 7) Bæjarskrifstofur 

Gagnasöfnun sumar 2004 

(Nr. 8) Verktakar hf. 
Gagnasöfnun sumar 2004 
Kerfi DG, frá f.hl. 2000, notkun 70% 

Eitt viðtal við lykilstarfsmann: 

(Nr. 14) Hugbúnaður hf. 
Seljandi kerfis YS 
Gagnasöfnun vor 2004 
Eitt viðtal við lykilstarfsmann : 
Katrín (ráðgjafi/tölvukennari) 



 

Áhugi og eftirlit stjórnenda á notkun starfsfólks 

Af viðmælendum voru allir æðstu stjórnendurnir, allir skjalastjórarnir og allir 
tölvufræðingarnir sammála um að stjórnendur þyrftu að fylgjast með notkun 
starfsfólks í kerfinu og ættu að nýta sér þann möguleika kerfisins að slíkt væri 
hægt. Hvorki sérfræðingarnir né almennt skrifstofufólk tjáði sig sterkt um 
þetta atriði. Þó komu fimm sérfræðinganna og fimm almennir starfsmenn 
lítillega inn á þetta atriði og vissu af möguleikanum í kerfinu. Þeir virtust allir 
skilja að eftirlits væri þörf.  

Anna, einn sérfræðinganna hjá Ríkisstofnun, lagði áherslu á að 
stjórnendur fylgdust með: „Þeir verða að gera það, það er bæði eftirlit og 
gott fyrir þá sem eru samviskusamlega að nota kerfið. Ég skoða þetta hjá 
starfsfólki í minni deild.“ Allir ráðgjafarnir hjá hugbúnaðarseljendunum 
töluðu um þetta og voru sammála um að eftirfylgni og „hópvinnu-
fúnksjónin“ væri það sem rafrænu skjalastjórnarkerfin snerust fyrst og fremst 
um. Lív hjá Tölvumiðstöðinni hf. sagði um þetta: „Það er svo auðvelt, við 
getum kontrólerað hverjir eru að stofna mál, kerfið fylgist með því sjálft. Það 
sést hver vinnur í kerfinu og hver ekki. Og í Mati hf., t.d., vildu þeir fá með 
þá aðila sem alltaf eru að ýta þessu frá sér.“ „Maður þarf að halda svona ferli 
um eftirfylgni stíft að stjórnendum þegar þeir eru að skrifa undir samning“, 
sagði Agnes hjá Þekkingarkerfum hf. Og hún hélt áfram: „Og kannanir hafa 
sýnt, bæði óformlegar og formlegar, að þetta kemur til með að mislukkast að 
einhverju eða miklu leyti nema farið sé eftir einhvers konar ferli. Svo skoðum 
við stöðuna, hverjir eru að nota kerfið. Nú, svo er formlegri innleiðingu lokið 
og þá bara byrjar símenntunin.“ Fram kom hjá öllum ráðgjöfunum hjá 
hugbúnaðarseljendunum að þeim fannst að leggja ætti upplýsingar úr „logg-
bókinni“ reglulega fyrir stjórnendur þeim til upplýsingar um hverjir væru að 
vinna í kerfinu. 

Í þátttökuathuguninni hjá Tölvumiðstöðinni hf. voru fundarmenn 
sammála um að áhugi og eftirlit stjórnenda á notkun starfsfólks á kerfinu 
væri nauðsynlegur þáttur í innleiðingunni. Þá kom fram á fundinum að 
tiltölulega fáir stjórnendur notfærðu sér eftirlitsaðferðina sem kerfið hafði til 
að bera. 
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Notkun stjórnendanna sjálfra á kerfinu 

Allir skjalastjórarnir, sex stjórnendanna, þrír tölvufræðinganna, fimm 
sérfræðinganna og allt almenna skrifstofufólkið taldi að stjórnendur ættu, 
ekki síður en aðrir, að nota kerfin. Allir ráðgjafarnir hjá hugbúnaðar-
seljendunum töldu að allir stjórnendur ættu að nota það kerfi sem keypt 
hefði verið. Reyndar kom síðar fram hjá fjórum stjórnendanna sex að þeir 
töldu sig ekki hafa tíma til þess að vinna í kerfinu og vildu að einhver annar 
ynni vinnuna fyrir þá. Magnús, einn stjórnenda hjá Framleiðslunni hf. var 
einn af þessum sex en hann sagði: „Ég er náttúrulega í svo mörgu öðru, ég 
hef ekki tíma. Ég vil láta ritarann minn gera þetta, eingöngu“. „Það er þetta 
tímaleysi“, sagði Hans, framkvæmdastjóri hjá Borgarfyrirtæki, sem einnig var 
einn af þessum sex, „fyrir mig er það hún Ragna sem gerir þetta“.  

Pamela, skjalastjóri hjá Þjónustustofnun, nefndi að æðsti yfirmaður notaði 
kerfið lítið sem ekkert en léti ritara sinn alveg sjá um að færa inn í Kerfi AD 
og einnig að leita þar að upplýsingum. Hún sagði: „Hann er nú ekki 
áhugasamur en hann er með góðan ritara sem hjálpar honum, þannig að það 
reddast.“ Nína, skjalastjóri hjá Framleiðslunni hf. sagði það vandamál að 
enginn af æðstu stjórnendum notaði skjalastjórnarkerfið að einhverju gagni. 
Þór, skjalastjóri hjá Matvælagerðinni hf., hélt því fram að sumir stjórnenda 
kæmust upp með að nota ekki kerfið og létu aðra, einkum ritara sína, um að 
vista og leita að skjölum og upplýsingum í kerfinu. Hann sagði að þeir ættu 
þó allir að vita hversu þýðingarmikið það væri fyrir fyrirtækið að þeir notuðu 
kerfið: „Það er grundvallaratriði að stjórnendur taki virkan þátt í innleiðslu 
og notkun á kerfinu. Það vekur trú annarra og á auðvitað að vera stefnan og 
er það. Þetta er jú, hópvinnukerfi.“  

Alma, skjalastjóri hjá Verktökum hf., sagði um notkun stjórnenda: „Þetta 
er svona upp og ofan. Sumir nota það mjög mikið, aðrir ekki.“ Hún sagðist 
hafa það takmark að fá á endanum alla stjórnendur til þess að nota kerfið, 
koma upplýsingum inn og finna þær í kerfinu. Alma sagði m.a.: „Það kemur 
oft upp þessi andúð hjá yfirmönnum en þeir eru að skrifa sjálfir mikið, alls 
konar bréf og skýrslur, og þá þurfa þeir líka að flokka, skrá og vista. En þeir 
vildu samt að þetta væri gert fyrir þá.“ Dóra, skjalastjóri hjá Fjármálafyrirtæki 
hf., sagði varðandi notkun stjórnenda að þeir notuðu ekki allir Kerfi CE en 
hún sagðist ekki skilja af hverju: „En þetta er svo einfalt. Ef þeir vilja ekki 
vera með er voðinn vís, ég meina í þeirra deildum og ef þeir eru neikvæðir 
komast undirmenn upp með það líka.“ Dóra sagði að ört færi vaxandi að 
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stjórnendur í fyrirtæki hennar notuðu skjalastjórnarkerfið. Eins og áður hefur 
komið fram, sagði Alma, skjalastjóri hjá Verktökum hf., að margir 
stjórnendur notuðu Kerfi DG en ekki allir. Hún sagði að hún sæji þetta vel 
þar sem fyrirtækið hefði umboðsskrifstofur úti um land: „Þar sem yfir-
maðurinn notar kerfið gengur þetta best. Þá nota það allir. En á þeim skrif-
stofum, þar sem hann notar það ekki, gengur þetta brösulegar, þá komast 
verkfræðingarnir líka upp með að nota það ekki.“ 

Allir ráðgjafarnir hjá hugbúnaðarseljendunum voru sammála um að helsta 
hindrun góðrar innleiðingar væri þegar stjórnendur í viðskiptavinahópunum 
notaðu kerfin annað hvort alls ekki eða lítið sem ekkert. Þeir sögðu tímaleysi 
vera helstu afsökunina hjá stjórnendum þegar þeir notuðu ekki kerfin. Katrín 
hjá Hugbúnaði hf. sagðist t.d. heyra stjórnendur segja: „Við höfum ekki tíma 
til að setja okkur inn í þetta Kerfi YS, höfum fullt af öðru.“ „Og vildu sem sé 
ekki læra þetta“, hélt hún áfram. „Og ég hef orðið vör við þetta víða sko. 
Þannig að þetta er líka einn þátturinn sem spilar inn í.“ Andrea hjá Ímyndinni 
hf. sagði því vera alltof oft þannig farið hjá viðskiptavinunum að stjórnendur 
vildu ekki nota kerfið. Þegar hún var spurð út í hvort þeir áttuðu sig e.t.v. 
ekki á þægindunum vegna hópvinnufúnksjónarinnar sagði hún: „Já, já. 
Einmitt. En þá hafa þeir bara ekki verið að kaupa rétt kerfi. Þá væri nær að 
kaupa ódýrt skráningarkerfi og láta allt fara í gegnum einhvern skjalavörð til 
skráningar. Það er hægt að fá hræbilleg svoleiðis kerfi.“  

Þegar Lív hjá Tölvumiðstöðinni hf. var spurð út í hvort hún teldi að 
stjórnendur, sem keypt höfðu Kerfi BF, notuðu það sagði hún: „Hjá okkar 
viðskiptavinum eru stjórnendur sko alls ekki alltaf að nota Kerfi BF. Áður en 
kerfi er keypt frá okkur erum við náttúrulega búin að útskýra t.d. í 
tilboðslýsingum hvers konar kerfi þetta er, lausn í hópvinnukerfi. Og það eru 
yfirmennirnir sem eiga síðasta orðið í ákvörðun um hvers konar kerfi er 
keypt.“ Lív sagðist ekki skilja af hverju stjórnendur notuðu ekki kerfið sjálfir 
en vildu að allir aðrir gerðu það. Og hún sagði einnig: „Það verða allir að 
spila með. Og því gerum við þeim sem koma á kynningarnar, áður en kerfið 
er valið, grein fyrir því, að það sé verið að breyta algjörlega um vinnubrögð, 
með hópvinnukerfi.“ Hjá Emmu hjá Tölvuþjónustunni hf. kom líka fram að 
hjá viðskiptavinum notuðu yfirmenn Kerfi AD oft alls ekki, sem væri þó 
nauðsynlegt, ætti innleiðingin að ganga vel fyrir sig. Markús hjá Lausnum hf. 
sagði að yfirmenn í fyrirtækjum vildu oft ekki vera sjálfir með í að nota Kerfi 
XO. Hann taldi það vera mikið vandamál og sagði m.a.: „Stundum kemur 
yfirmaðurinn ekki á námskeið. Þeir hafa svo lítinn tíma segja þeir. Við vitum 
dæmi um það að yfirmaður kann ekki á kerfið og sumir kunna ekki á tölvur 
einu sinni.“ Það kom líka skýrt fram hjá öllum ráðgjöfunum að þegar 
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stjórnendur notuðu kerfin skipti það sköpum varðandi vel heppnaða 
innleiðingu þeirra. Lív hjá Tölvumiðstöðinni hf. sagði t.d.: „Þegar þeir nota 
það, ég meina það er til, líka. Við höfum alveg dæmi eins og hjá Orku hf. 
Yfirmennirnir mæta á kynningarfundi og nota kerfið en þeir eru bara miklu 
færri.“ Það kom ennfremur fram hjá hinum ráðgjöfunum að það væri fremur 
undantekning að stjórnendur notuðu kerfin og notuðu þau rétt.  

Í viðtalinu við Katrínu hjá Hugbúnaði hf. kom fram að auðvelt væri að 
keyra út úr Kerfi YS ýmsar skýrslur en yfirmennirnir, sem einir hefðu aðgang 
til þess, kynnu það ekki og kölluðu á rándýra ráðgjafa til þess að koma á 
staðinn og keyra út upplýsingarnar: „Þeir gera þetta trekk í trekk að kalla á 
ráðgjafa sem ýtir á einhverja tvo takka fyrir þá.“, sagði hún, „ráðgjafarnir hér 
hjá okkur kosta sko sitt“. Hjá Katrínu kom greinilega fram að oft væri and-
staða hjá stjórnendum að læra sjálfir á upplýsingakerfin. Þeim finnst þægi-
legra að kalla til ráðgjafa frá söluaðila kerfisins þó svo að það hafi í för með 
sér mikinn kostnað. 

Í þátttökuathuguninni hjá Tölvumiðstöðinni hf. voru fundarmenn 
sammála um að mikilvægt væri að yfirmenn notuðu Kerfi BF og notuðu það 
á réttan hátt. Það væri nauðsynlegur þáttur í innleiðingunni. Það kom einnig 
fram á fundinum að færri en fleiri stjórnendur í viðskiptavinahópi fyrirtækis-
ins notuðu kerfið sjálfir en vildu þó að aðrir starfsmenn gerðu það. 

Hvatning og umbun til starfsfólks sem notar kerfið á réttan 
hátt 

Allir skjalastjórarnir, sex stjórnendanna, allir tölvufræðingarnir, fjórir 
sérfræðinganna, átta af almenna skrifstofufólkinu og allir ráðgjafarnir hjá 
hugbúnaðarseljendunum ræddu og töldu mikilvægt að stjórnendur hvettu 
starfsfólk til þess að nota kerfin og að sjálfsagt væri að umbuna þeim sem 
notuðu þau á réttan hátt. Það var þó skoðun margra að stjórnendur gerðu 
það ekki. Þeir sem mestan áhuga höfðu á því að ræða þetta atriði voru 
skjalastjórarnir og ráðgjafarnir hjá hugbúnaðarseljendunum. Nína, skjalastjóri 
hjá Framleiðslunni hf., sagði t.d.: „Þetta er stjórnunarlegt atriði, að fylgja 
þessu eftir á réttan hátt. Þá er tækið fyrir hendi en mannskapurinn hefur ekki 
þá þekkingu og hvatningu sem til þarf. Menn komast upp með að læra ekki á 
þetta.“ Inga, skjalastjóri hjá Bæjarskrifstofum, talaði um að engin sérstök 
hvatning væri frá stjórnendum. Henni þótti það slæmt og sagði: „Það er búið 
að kaupa þetta dýra kerfi og svo er það ekki notað. Það á að verðlauna þá 
sem vinna vel. Já, og svo glutrast þetta allt niður.“ Og hún hélt áfram: „Þá 
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vilja þeir bara kenna kerfinu um en þetta er gott kerfi.“ Alma, skjalastjóri hjá 
Verktökum hf. sagði að þar væri talsvert um að starfsfólk væri verðlaunað 
stæði það sig vel í starfi og þá væri notkunin á Kerfi DG engin undantekning. 
Hún sagði: „Það hefur verið gert hérna hjá okkur. Þeir hafa verið kosnir 
starfsmenn mánaðarins fyrir frábæra vinnu í Kerfi DG. Og þetta er mjög 
hvetjandi.“ „Og það er hægt að umbuna á svo margan hátt“, sagði Þór, 
skjalastjóri hjá Matvælagerðinni hf. „Kannski bara lítið hrós eða lítið klapp á 
bakið. Einn deildarstjóri hjá okkur gerir það við og við í sinni deild. Það 
virkar.“ Karen, sérfræðingur hjá Borgarfyrirtæki, ræddi um að hvetja þyrfti 
fólk og fræða það varðandi notkunina á Kerfi BF, þannig hefði það þó ekki 
verið hjá þeim: „Hvorki hvatning né fyrirskipun, hvað þá umbun“. 

Ráðgjöfunum hjá hugbúnaðarseljendunum var tíðrætt um hversu miklu 
máli hvatning stjórnenda og umbun til starfsfólks skipti varðandi vel 
heppnaða innleiðingu kerfanna. Þeir tóku ýmis dæmi og vísuðu oft í 
viðskiptavini sína. Lív hjá Tölvumiðstöðinni sagði: „Það skiptir miklu að 
stjórnendur umbuni þeim einstaklingum sem standa sig vel í þessu. Á einum 
stað var t.d. haldið svona gilli eftir innleiðinguna, hún tókst nú bara svo vel.“ 
„Umbunakerfi virkar alltaf vel“, sagði Andrea hjá Ímyndinni hf. „Það verður 
að vera í þessu einhver gulrót“, og hún nefndi dæmi þar sem starfsmanni, 
sem var framúrskarandi góður í að nota kerfið, var boðið út að borða með 
fjölskyldunni í verðlaunaskyni. Emma tók dæmi úr viðskiptavinahópi Tölvu-
þjónustunnar hf. þar sem notendum var umbunað fyrir „að halda utan um 
þekkinguna“ með því að fara á námskeið í því sem þeir höfðu persónulegan 
áhuga á; matargerð, líkamsrækt o.fl. Kartín hjá Hugbúnaði hf. sagði að henni 
fyndist mikið vanta upp á það sem hún kallaði „starfsþróun“ hérlendis, 
andstætt því sem hún þekkti til erlendis. Hún taldi að stjórnendur stæðu ekki 
við bakið á starfsfólki, hvettu það ekki til þess að vanda sig við vinnuna og 
umbunuðu ekki þeim sem ynnu störf sín vel: „Það á að nota umbunarkerfi. 
Ég mundi vilja vinna við þær aðstæður sjálf. Manneskjan stendur sig, fær 
fastráðningu, fær launahækkun eða eitthvað.“ 

Í þátttökuathuguninni hjá Tölvumiðstöðinni hf. voru fundarmenn 
sammála um að miklu skipti að starfsfólk væri hvatt til þess að nota Kerfi BF 
og því væri umbunað fyrir rétta notkun. Þá kom það skýrt fram að umbun og 
hvatning væri stór liður í því að stuðla að vel heppnaðri innleiðingu kerfis. 
Það kom þó fram að lítið væri um það að starfsfólki væri umbunað en væri 
það gert bæri það árangur. 
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Ábyrgð stjórnenda á réttri og skilvirkri notkun 

Allir þátttakendur töldu að stjórnendur þyrftu að gera sér grein fyrir því að 
þeir bæru ábyrgð á réttri og skilvirkri notkun á kerfinu. Það kom þó í ljós í 
viðtölum við stjórnendurna átta að fjórir þeirra gerðu sér litla grein fyrir 
ábyrgðinni. Bestu heimildarmennirnir varðandi atriðið reyndust vera skjala-
stjórar og ráðgjafar hjá hugbúnaðarseljendunum. Fjórir skjalastjóranna töldu 
að margir stjórnendur gerðu sér ekki grein fyrir ábyrgðinni. „Ég held að þeir 
geri sér litla grein fyrir ábyrgðinni hér hjá okkur“, sagði Nína, skjalastjóri hjá 
Framleiðslunni hf., „en þeir sem borga að lokum ef dýr fjárfesting skilar sér 
ekki eru hluthafarnir“. 

Allir ráðgjafarnir hjá hugbúnaðarseljendunum gátu nefnt dæmi um að 
stjórnendur virtust ekki gera sér grein fyrir því að þeir bæru endanlega ábyrgð 
á réttri og skilvirkri notkun á kerfunum. Fimm þeirra töldu að það skorti oft 
mikið á. Lív hjá Tölvumiðstöðinni hf. var ekkert að skafa utan af því: „Ég er 
bara svo hissa á því sko hvað sumir eru kærulausir í sambandi við skjölin og 
hvað þeir eru með í höndunum, stjórnendur, en þeir bera ábyrgð á þessum 
þætti í rekstrinum ekki síður en öðrum þáttum.“ Agnes hjá Þekkingar-
fyrirtæki hf. var heldur jákvæðari og taldi að margir stjórnendur gerðu sér 
grein fyrir ábyrgðinni varðandi skjalahald og að þeir sæju skjalastjórnarkerfið 
sem tæki til þess að sinna henni betur. Hún sagði: „Sem betur fer gera margir 
sér grein fyrir ábyrgðinni. Þeir sjá líka hver hagurinn er af þessu og setja 
reglur um hvernig og hvenær á að taka kerfið í notkun.“ Andrea hjá 
Ímyndinni hf. taldi stjórnendur oft alls ekki vilja gera sér grein fyrir 
ábyrgðinni og nefndi sem dæmi viðskiptavin, opinbera stofnun, þar sem 
æðsti yfirmaður vildi fyrra sig ábyrgð vegna óskilvirkrar innleiðingar. 
Stjórnandinn taldi að kerfið væri svo lélegt og þess vegna gengi illa að fá 
starfsfólk til þess að nota það, hann vildi kenna kerfinu um: „Þetta er 
ómögulegt kerfi“, sagði hann. „Kerfi, kerfi, kerfi, ég heyri þetta bara alltof 
oft. Kerfi DG virkar samt ágætlega hjá mörgum, mjög vel. En það þarf að 
setja í þetta peninga og tíma og það er lágmark að yfirmenn séu jákvæðir, 
finnst mér.“ 

Í þátttökuathugunni hjá Tölvumiðstöðinni hf. töldu fundarmenn að 
stjórnendur þyrftu að sinna ábyrgð sinni varðandi skjalastjórn og í því 
sambandi, innleiddu rafræna skjalastjórnarkerfið á skilvirkan hátt. Það tryggði 
frekara skjala- og upplýsingaöryggi. Það kom þó fram að víða virtist sem 
stjórnendur gerðu sér ekki grein fyrir ábyrgðinni. Ennfremur kom fram að 
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sinntu stjórnendur ábyrgðinni gagnvart skjalastjórn og Kerfi BF gengi 
innleiðingin mun greiðlegar fyrir sig en ella. 

Samantekt og lokaorð 

Allir stjórnendurnir átta höfðu þá skoðun að þeim bæri að fylgjast með 
notkun starfsfólks á skjalastjórnarkerfinu. Þó mátti ráða í viðtölum við aðra, 
og stundum þá sjálfa, að einungis fimm þeirra gerðu það í raun. Það virtist 
einnig, þótt sex stjórnendanna teldu sjálfsagt að þeir sjálfir notuðu kerfið, 
sem einungis fjórir þeirra notuðu það á réttan hátt. Þá kom í ljós, í viðtölum 
við aðra, að þótt allir stjórnendur segðu að þeir ættu að bera ábyrgð á réttri 
og skilvirkri notkun á kerfinu, gerðu einungis fjórir þeirra sér grein fyrir 
ábyrgðinni.  

Í viðtölum við ráðgjafana hjá hugbúnaðarfyrirtækjunum og í þátttöku-
athuguninni hjá Tölvumiðstöðinni hf. komu fram sérlega gagnlegar 
upplýsingar varðandi stuðning stjórnenda við innleiðingu upplýsingakerfa. 
Skjalastjórnarkerfin í skipulagsheildunum átta eru þau útbreiddustu á Íslandi 
og hafa verið seld víða. Ráðgjafarnir þekktu því til á fjölmörgum vinnu-
stöðum og höfðu góða heildarmynd af ástandinu. Þeir gátu upplýst hvernig 
málum væri háttað hjá mörgum skipulagsheildum, ekki einungis þeim átta 
sem tóku þátt í rannsókninni. Ráðgjafarnir töldu að raunverulegur áhugi 
stjórnenda væri oft ekki fyrir hendi, eftirliti þeirra með notkun starfsfólks 
væri oft ábótavant, umbun og hvatningu skorti oft og að algengt væri að þeir 
gerðu sér ekki grein fyrir ábyrgð sinni á skjalastjórn og þ.m.t. innleiðingu 
rafrænna skjalastjórnarkerfa. Allt þetta töldu ráðgjafarnir að hindraði farsæla 
innleiðingu kerfanna. Þá kom fram hjá þeim að innleiðingin heppnaðist 
fremur vel á þeim stöðum þar sem stjórnendur studdu vel við verkefnið. Það 
virtist þó vera skoðun þeirra að þau tilvik væru miklu færri.  

Mynd 2 sýnir tengsl stuðnings stjórnenda og notkunar starfsfólks á kerf-
unum í skipulagsheildunum átta sem tóku þátt í rannsókninni. Þar má m.a. 
sjá að því algengara sem það er að stjórnendur sýni kerfunum áhuga og noti 
þau sjálfir þeim mun líklegra er að notkunin sé meiri almennt og innleiðingin 
heppnist. Notkunin á rafræna skjalastjórnarkerfinu er fremur mikil hjá 
Fjármálafyrirtæki hf., Ríkisfyrirtæki, Matvælagerðinni hf. og Verktökum hf. 
þar sem stór hluti stjórnenda er áhugasamur um notkunina og notar kerfið. 
Innleiðingin gengur hins vegar alls ekki upp hjá Framleiðslunni hf. þar sem 
stjórnendur eru áhugalausir um notkunina og nota kerfið svo gott sem 
ekkert. Talsvert er lagt upp úr umbun og hvatningu hjá Fjármálafyrirtæki hf., 
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Matvælagerðinni hf. og Verktökum hf., þar sem notkunin er mest og innleið-
ingin heppnast einna best, en hvorki hvatning né umbun virðist ástunduð í 
Borgarfyrirtæki né hjá Framleiðslunni hf. þar sem notkunin er minnst og 
innleiðingin hefur misheppnast. Því betur sem stjórnendur gera sér grein fyrir 
og sinna ábyrgð sinni á skjalastjórn og innleiðingu kerfanna þeim mun betur 
heppnast innleiðingin eins og sjá má á mynd 2. 

Ætla má að niðurstöðurnar styðji tilgátuna um að nægur stuðningur 
stjórnenda sé einn af nauðsynlegum þáttum þess að innleiðing rafrænna 
skjalastjórnarkerfa takist eins og til var ætlast. Það kemur heim og saman við 
rannsóknir sem gerðar hafa verið erlendis. Gildi rannsóknarinnar er tvíþætt. 
Annars vegar hefur verið aflað nýrrar þekkingar á því hvort og hvernig 
stjórnendur styðja við innleiðingu rafrænna skjalastjórnarkerfa á Íslandi. Hins 
vegar gefur hún innsýn í daglegt líf og starf starfsfólks í skipulagsheildum svo 
og hvað veldur því að það notar eða notar ekki þá nýju tækni sem ætlunin 
var að innleiða. 

 

Stuðningur stjórnenda,  
þemun fjögur 

Ríkis-
stofn- 
un 

Borgar-
fyrir-
tæki 

Fjár-
mála-
fyrir-
tæki hf. 

Fram-
leiðsl-
an hf. 

Þjón-
ustu-
stofn-
un 

Mat-
væla-
gerðin 
hf. 

Bæjar-
skrif-
stofur 

Verk-
takar 
– 
hf. 
 

1 Áhugi og eftirlit stjórnenda Já Nei Já Nei Nei Já Nei Já 
2 Notkun stjórnendanna sjálfra 75% 0% 100% 5% 60% 70% 20% 70% 
3 Hvatning og umbun til  
   starfsfólks 

Nei Nei Já Nei Nei Já Nei Já 

4 Ábyrgð stjórnenda á réttri    
   notkun 

Já Nei Já Nei Nei Já Nei Já 

Hlutfallsleg notkun starfsfólks 
á kerfi miðað við væntingar 

 
75% 

 
25% 

 
90% 

 
15% 

 
60% 

 
80% 

 
40% 

 
70% 

  
Mynd 2. Tengsl stuðnings stjórnenda og innleiðingar – notkunar starfsfólks – 
á rafrænum skjalastjórnarkerfum 
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Blogging in Library and Information 
Science 

Laurel A. Clyde 

 

In countries like Iceland, blogging has already become embedded in popular 
culture. Early this year, Sarah Kellogg (2005) estimated that worldwide there 
were “10 million blogs and counting” on the Internet; a more conservative 
tally suggested at least eight million (Crawford, 2005). Either way, the total is 
impressive, considering that specialist blogging software only became 
available in 1999. The widespread acceptance of weblogs (“blogs” for short) 
among Internet users has been facilitated by the fact that blogs can be 
accessed using ordinary web browser software (such as Mozilla or Internet 
Explorer); people don’t need to get new software or learn new skills in order 
to read them. At the same time, the availability of free blog development 
software has made it very easy for people to create blogs; they are easier to 
create and maintain than an ordinary web page. For many people, blogs are 
primarily associated with the concept of a personal diary made very public on 
the Internet. For libraries, however, blogs serve different purposes. On the 
one hand, blogs created by subject specialists can be useful as sources of 
current information, for instance to answer reference questions. On the 
other hand, libraries might create their own blogs as a way of providing 
information and communicating with their users.  

Kimmo Tuominen has suggested that there has been “a shift from a 
monologic to a more diologic web environment” in recent years, with an 
increasing emphasis on “arenas of collaboration and conversation” in which 
we “produce and organise social reality by talking and writing” (Tuominen, 
2000). Blogs, among other kinds of social software, are evidence of this 
trend. This paper will describe a series of five small-scale international 
research studies carried out over a two-year period from 2003 to 2005 that 
investigated aspects of library blogging. Because reports of each of the five 
studies have been published elsewhere, the descriptions will be brief. The 
unique contribution of this paper is a comparative analysis of the results of 
the five studies that shows that while there is some commonality in the way 
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libraries of different types approach blogging, there are also some significant 
differences. The paper concludes with a brief discussion of methodological 
issues associated with studying the blogging phenomenon within an 
information science context. 

The five research studies 

When commentators first began discussing “library blogging”, there were 
problems of definition. Web-based lists were compiled using various criteria; 
for example, Peter Scott’s list of “library weblogs” included blogs created by 
librarians (whether in an official or a private capacity), blogs about library 
and information science issues (regardless of how or by whom they were 
compiled), and blogs created and maintained by libraries, among others. 
Consequently, the first study in this series of five (in early 2003) provided an 
overview of blogs in the field of library and information science and 
developed a broad classification (Clyde, 2003):  

 
1. General library and information science blogs, that is, blogs that 

provide informed commentary on current articles, issues, and news 
releases in the field of library and information science in general. 

2. Blogs dealing with specific topics in the field of library and 
information science, topics such as cataloguing, information literacy, 
or providing information services in science libraries. 

3. Blogs created by professional associations and organisations such as 
the International Association of School Librarianship of the 
Manitoba Library Association (Canada). 

4. Blogs created by or in library and information science schools in 
universities or colleges, such as the library school at Edith Cowan 
University in Western Australia or the ComLib blog created by the 
students in the “Computers and Libraries” course here at the 
University of Iceland in 2002. 

5. Blogs created by individual librarians (or people masquerading as 
librarians), for example, Confessions of a Science Librarian, or The 
Laughing Librarian, or even Male Librarian Centerfold. 

6. Library blogs, that is, blogs created by libraries and information 
agencies such as the National Library of Scotland or the Georgia 
State University Library (USA). 
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This classification has since been used by other commentators, including Phil 
Bradley (2005). The other four studies in this series, investigate only “library 
weblogs”, that is, blogs created and maintained by libraries (the sixth group 
in this broad classification). 

The second and third research studies (in 2003 and 2004 respectively) 
used content analysis to investigate blogs created by libraries of all types 
around the world. The methodology was based on my own analyses of 
library web sites of a decade or more ago (Clyde, 1996; Clyde, 1999), but 
adapted to the analysis of the “blogosphere”. In 1996 when library web sites 
were relatively new and the professional and research literature related to 
them was sparse, descriptive research techniques seemed to offer an 
appropriate means for gaining an overview of this then new phenomenon; 
thus content analysis was selected as the basic research methodology to study 
library web sites. Researchers looking at web pages in other fields such as 
tourism and education came to similar conclusions (see, for example, Cano 
& Prentice, 1998; Gray, Romano & Clark, 1998), conclusions that were 
confirmed through McMillan’s (2000) meta-analysis of studies of web sites. 
Since blogs are very much a part of the World Wide Web, and library blogs 
were as new in 2003 as library web sites had been in 1996, it seemed 
appropriate to use content analysis again “to establish a baseline describing 
the state of current practice” (Gray, Romano & Clark, 1998). A detailed 
discussion of the research methodology is available elsewhere (see Clyde, 
2004). 

A second aspect of the research methodology was locating the blogs for 
study. Finding blogs in general can be difficult, particularly since there is no 
single or even main source of information about blogs. Nevertheless, in 
addition to the general web search engines like Google 
(http://www.google.com/), there are a number of search engines and 
directories that provide information about, and lists of, blogs, as well as a 
number of other tools and strategies that can be used to locate blogs (Clyde, 
2004). All were used in October 2003 to identify library blogs for the second 
study. The results, however, were disappointing. For example, Technorati 
(http://www.technorati.com/), the largest specialist blog search engine at 
the time, failed to find any library blogs for this project; Daypop 
(http://www.daypop.com/) performed no better. A number of directories 
of blogs were checked for library blogs, but the use of the directories was 
also not without problems. Because the specialist directories of library blogs 
were arranged in different sequences, and contained some blogs that had not 
been created by libraries, all the listed blogs had to be checked manually. The 
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library blogs that were identified through these strategies, were merged into 
one list of 55 blogs. In the four weeks immediately after this work was 
undertaken, two more library blogs were discovered through links on other 
blogs; they were added to the list for study, making 57 in all. 

The content analysis of October 2003 was based on the 57 library blogs 
that were identified using the strategies described above. For each blog, the 
current page was printed out on the one day. A record was kept of the date 
and time of printing of each (through the date and time stamp of the 
printer). Some of the analyses (for example, of the countries in which the 
library blogs were found) were simple counts; others were more complex. 
The list of blog features was compiled by examining each printout and 
recording and checking each feature found. As each new printout was 
examined, so the list of blog features grew. Whenever a new feature was 
added to the list, printouts that had already been analysed were checked 
again to ensure that the particular feature had not been missed previously. 
After all printouts had been examined, the final list of features was reviewed 
to make sure that the same type of feature had not been listed more than 
once in different ways. No attempt was made to evaluate the various features 
of the blogs or to evaluate the blogs themselves. There were two main 
reasons for this. First, at the end of 2003 there were no generally-accepted 
criteria for the evaluation of blogs or their features; this was still the case in 
2005. Secondly, as was pointed out above, so little was known about library 
blogs at the time of the studies that it seemed useful to find out what was 
actually happening, regardless of quality issues. 

Despite efforts to ensure that the study was international, library blogs 
were found in only three countries: the United States, Canada, and the 
United Kingdom, with by far the largest number (48 or 84.2%) being in the 
United States. Given the popularity of blogging in countries like Australia, 
New Zealand, France, and Iceland (Greenspan, 2003), it is surprising that 
more countries were not represented in the list. However, checks of local 
search engines and professional web sites in these and other countries failed 
to find any evidence of library blogs. This does not necessarily mean there 
were no library blogs in other countries; rather that any library blogs that 
may have existed were inaccessible through search engines and directories. 
The three subsequent research studies showed a rapid increase in the 
numbers of library blogs, but still not as many as might have been expected, 
given the increasing popularity of blogging in general. 
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The third research study in this series, carried out in July 2004, also 
investigated library blogs in general (Clyde, 2005a), just as the October 2003 
study had done; it used the same content analysis methodology as was used 
for the October 2003 research. The fourth study, in September 2004, 
investigated blogs created by public libraries (Clyde, 2005b), while the fifth 
(in March 2005) investigated blogs created by school libraries (Clyde, 2005c). 
Again, the same methodology was used as had been used for the second 
study. Each of these studies provided its own particular insights into the 
phenomenon of library blogs (for details see the individual reports). The 
discussion in the next section is the result of a comparative analysis of 
selected findings of the second, third, fourth and fifth studies. 

Comparing the studies 

Between October 2003 and July 2004, the number of library blogs located 
for the research (using the same strategies) increased more than threefold, 
from 57 to 198 (see Table 1). To a certain extent this increase may reflect 
improvements in the search tools and directories. However, there was no 
real change in the distribution of library blogs, either in terms of countries 
where they were based, or the types of libraries represented. Public libraries 
maintained more than 40 per cent of the blogs, as did university and college 
libraries. Special and research libraries provided less than nine per cent of the 
blogs. While no school library blog was found in 2003 (though there was 
evidence that one had existed earlier), by July 2004 the six school library 
blogs accounted for just three per cent of those found, not a significant 
figure. The September 2004 analysis of public library blogs suggested 
continuing increase in numbers (to 95, up from 25 a year earlier), though the 
total was still not enormous and the blogs were found in just the same three 
countries (Table 2). The analysis of school library blogs (March 2005) also 
suggested continuing growth in both library blogging as a whole and school 
library blogging in particular, but not the extent indicated by the results of 
the study of public library blogs. The total number of school library blogs 
had increased from six in July 2004 to 15 in March 2005, but all were in the 
United States, and most were both relatively new and unsophisticated in 
terms of their use of blogging software (Clyde, 2005c). Thus while the total 
numbers of library blogs have continued to grow, the growth has not been 
uniform across all types of libraries or, in the case of school libraries, across 
all countries. 
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Table 1. Library Weblogs by Type of  Library 
 

TYPE OF  
LIBRARY Study 2: Study 3: Study 4: Study 5:  
 Libraries in Libraries in  Public Libraries: School 
 General: General: September Libraries: 
 October 2003 July 2004 2004 March 2005 
 

Public library / Public  
 library system 25 (43.9%) 82 (41.4%) 95 (100%) 
  

Academic library (university 
 or college) 23 (40.3%) 83 (41.9%) 
 

Special /  
research library 5 (8.7%) 17 (8.6%) 
 

Multi-type library network / 
 consortium 2 (3.5%) 6 (3.0%) 
 

National /  
 state library 1 (1.7%) 3 (1.5%) 
 

School board  
 library 1 (1.7%) 1 (0.5%) 
 

School library - 6 (3.0%)  15 (100%) 
TOTAL 57 (100%) 198 (100%) 95 (100%) 15 (100%) 
 

Table 2. Library Weblogs by Country 
 

COUNTRY Study 2: Study 4: Study 5:  
 Libraries in  Public Libraries: School 
 General: September 2004 Libraries 
 October 2003  March 2005 
 

United States of America 48 (84.2%) 85 (89.5%) 15 (100%) 
Canada 6 (10.5%) 3 (3.2%)  - 
United Kingdom 3 (5.3%) 1 (1.05%)  - 
Unknown  6 (3.3%)  - 
 

TOTAL 57 (100%) 95 (100%) 15 (100%) 
 

The small number of school library blogs is of particular interest. First, it 
is arguable that there are more school libraries than any other kind of library, 
so one might expect a substantial number of school library blogs. Secondly, 
“the large number of educational blogging sites on the Internet attest to the 
growing popularity of this medium among educators, as does the large 
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number of journal articles and conference papers about educational 
blogging” (Clyde, 2005c). In addition, in the last three years or so, we have 
seen the establishment of blogs whose purpose is to help teachers to use 
blogs effectively in education; examples include SchoolBlog News 
(http://www.schoolblogs.com/), Weblogg-ed (http://www.weblogg-ed.com/), 
and EdBlogger Praxis (http://educational.blogs.com/edbloggerpraxis/). The 
latter, in particular, has links to hundreds of blogs created by schools or by 
individual teachers for their classes. The large numbers of school and 
classroom blogs might also lead observers to expect more school library 
blogs than were located for the research study. It might well be that some 
school libraries have blogs on their school’s intranet rather than on the open 
Internet, making it impossible to study them without password access; 
however, the same could be said of, for example, university or collage 
libraries. The small number of school library blogs is particularly surprising 
given that blogging is currently predominantly “the province of the young” 
(the Perseus Blog Survey of 2003 showed that the great majority of bloggers 
were under the age of 30), and school library users are mostly children and 
teenagers. 
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Table 3. Stated Aims or Purposes of  Library Weblogs 
AIM OR PURPOSE Study 2: Study 4: Study 5:  
 Libraries in  Public School  
 General: Libraries: Libraries:  
 October September March  
 2003 2004 2005 
Provide news or information for users 18 41 5 
Provide links to recommended Internet resources 9 6 2 
Book reviews, information about new books 5 12 1 
Provide entertainment or amusement for users 2 4 - 
Provide news or information for librarians 2 2 - 
Book discussions 1 4 - 
Provide news or information for trustees 1 1 - 
Provide research tips 1 - - 
Communication among librarians (in a library 

System 1 - - 
Provide a forum for library users - 10 1 
To test the efficacy of a blog for communication - 2 - 
Provide news or information for Friends of the 

Library - 1 - 
Deliver an online newsletter - 1 - 
Marketing the school to parents of prospective 

students - - 1 
Provide a platform for interactive activities - - 1 
TOTALS 27 55 8 
 

For what purposes had libraries established their blogs? The October 
2003 analyses of library blogs showed that around half (49.1%) had some 
kind of statement of aims or purposes, and/or something about the intended 
audience. Sometimes this was just a few words; sometimes a formal 
statement or short paragraph. Table 3 summarises these statements for 
library blogs in general and for public libraries (September 2004) and for 
school libraries (March 2005). Regardless of the type of library, the most 
common stated purpose was to provide news and information for library 
users. Given this emphasis, it is not surprising that the content analysis 
revealed that 70.9 per cent of all the library blogs in October 2003 provided 
short articles and news items, with links to the original Internet source where 
appropriate (Clyde, 2004). In addition, some 43.6 per cent of all library blogs 
provided information about functions, activities and events in the library, 
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while 32.7 per cent provided information about new books in the library 
collection and/or new DVDs or access to new online databases. 

However, there were some variations by type of library. The public 
library blogs were more likely than other library blogs to be created for 
particular audiences, for example for children, or for teenagers, or for the 
elderly. In addition, public library blogs were more likely than those of other 
types of libraries to have the stated aim of providing book reviews or 
information about new books (Table 3), or of providing facilities for library 
users to discuss books, or of providing an online forum for library users, 
despite the “shift from a monologic to a more dialogic web environment” 
described by Kimmo Tuominen (2000). The detailed content analyses 
showed that the public library blogs, more than any others, were making 
attempts to involve library users. The analysis of school library blogs 
revealed another application of library blogs and one that was unique to the 
school library sector — the use of a library blog as a substitute for a library 
web site. Almost half of the school library blogs (46.7%) had apparently been 
created for this purpose. This is in keeping with advice given to school 
librarians in the United States through the American Library Association 
(ALA) web site (Young, 2003): “Media center blogs can ease the burden of 
maintaining your media center web pages…”; they are also generally a 
cheaper option. However, while this approach offers advantages, it also 
presents problems. The blog format is certainly appropriate for highlighting 
new and changing information on a web site, but it is more difficult to use 
blogging software in cases where the library wishes to control the sequence 
of material on the web pages or to have new material intermingled with more 
static material. 

Across the board, the detailed content analyses revealed that a real 
problem associated with library blogs was not so much the content provided 
through the blog as what was missing. This is particularly so if it is assumed 
that one of the aims of providing a library blog (whether stated or not) is to 
promote the library, its resources and services. In October 2003, only half 
the blogs (50.9%) had a link back to the library’s web site. Only 29.1 per cent 
had a street or mail address for the library. Only 21.8 per cent linked to the 
library catalogue. Only 10.9 per cent had information about the library’s 
opening hours or links to other services provided by the library (such as 
reference services). These problems persisted through the two years and 
across the types of libraries. By the time of the public library study, 61.05 per 
cent of libraries had a link back to the library’s web site, an improvement but 
still indicative of problems. Further, though the number of blogs providing a 
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street or mail address for the library had increased to 45.3 per cent, this still 
meant that almost three in five failed to provide such information; 
sometimes, as Table 2 shows, it was impossible for the researcher to 
determine in which country the public library blog was located, never mind 
the city or town. The situation in relation to the school library blogs was no 
better: for example, only a third (33.3%) linked to the web site of the school 
itself. 

Table 4. Library Weblogs by Weblog Development Software Used 
WEBLOG SOFTWARE Study 2: Study 4: Study 5:  
 Libraries in  Public School  
 General: Libraries: Libraries:  
 October September March  
 2003 2004 2005 
Blogger 24 (43.6%) 68 (71.6%) 6 (40.0%) 
Movable Type 10 (18.2%) 11 (11.6%) - 
Radio UserLand 5 (9.1%) - - 
Iblog 1 (1.8%) 2 (2.1%) - 
Weblogger 1 (1.8%) - - 
Blog-City 1 (1.8%) 4 (4.2%) 1 (6.7%) 
Moveable Manila: Blue 1 (1.8%) 1 (1.05%) 2 (13.3%) 
WordPress - 2 (2.1%) 1 (6.7%) 
Motime - 1 (1.05%) 1 (6.7%) 
WebCrimson - 1 (1.05%) - 
pMachine - - 1 (6.7%) 
Typepad - - 1 (6.7%) 
Information not available 12 (21.8%) 5 (5.3%) 2 (13.3%) 
TOTALS 55 (100%) 95 (100%) 15 (100%) 
 
 

Table 4 shows that most of the library blogs, as of October 2003, were 
based on free and publicly-available blogging software. More than two in five 
were using Blogger, and almost all of these were using the free version; in 
fact, only one seemed to be using the commercial (paid) BloggerPro version. 
Movable Type (used by 18.2%) was the next most popular. Some of the 
blogs for which software information was not available, were almost 
certainly developed and maintained with software written in-house or to the 
library’s own specifications. No libraries seemed to be using moblogging 
technology (Cowen, 2003), that is, blogging via a mobile phone or handheld 
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device, to maintain their blogs. By September 2004, three of the 95 public 
libraries were using moblogging technology to add information to their 
blogs, but little else had changed. School libraries (in March 2005) were also 
depending on free blogging software and services, though none seemed to 
be using moblogging technology. The detailed content analysis carried out as 
part of the studies showed that in many cases, only the basic features of the 
blog software or service had been implemented (see the reports of the 
individual studies for details). 

Blogs are generally considered to be a medium for the provision of 
current information; their very format (which presents the most recent 
posting first) highlights this function. Given this focus, the frequency of 
updating of a library’s blog can be seen as an indicator of the library’s 
understanding of the medium and of its commitment to the blog. To get an 
indication of the time elapsed since the most recent update for each blog, the 
date and time of the most recent posting was compared to the date and time 
stamp on the printout of the blog’s current page (as used for the content 
analysis). In each study, all the blogs were visited on the one day and the date 
and time stamp of the printer was used to record the visit. The results of this 
analysis are shown in Table 5. 

Table 5. Updating of  Library Weblogs 
TIME FROM LAST UPDATE Study 2: Study 4: Study 5:  
 Libraries in  Public School  
 General: Libraries: Libraries:  
 October September March  
 2003 2004 2005 
Within the day 11 (20%) 14 (14.7%) - 
Within the last two days 7 (12.7%) 10 (10.5%) 1 (6.7%) 
Within the last three days 4 (7.3%) 8 (8.4%) 1 (6.7%) 
Within the last week 8 (15.5%) 6 (6.3%) 2 (13.3%) 
Within the last two weeks 7 (12.7%) 8 (8.4%) 1 (6.7%) 
Within the last month 2 (3.6%) 6 (6.3%) 2 (13.3%) 
Within the last three months 6 (10.9%) 13 (13.7%) 2 (13.3%) 
Within the last six months 4 (7.3%) 17 (17.9%) 2 (13.3%) 
Within the last year 1 (1.8%) 7 (7.4%) 3 (20.0%) 
Within the last two years 3 (5.5%) 1 (1.05%) - 
More than two years - 1 (1.05%) - 
Time of last posting not available 2 (3.6%) 4 (4.2%) 1 (6.7%) 
TOTALS 55 (100%) 95 (100%) 15 (100%) 
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Only around 15 per cent of the public library blogs had been updated 

within the previous 24 hours, less than the best result of 20 per cent for 
libraries in general in October 2003. The fact that no school library blogs had 
been updated within the 24-hour period is probably a result of carrying out 
the analyses on a Saturday, though there had been little activity in the 
previous two days. Only 40 per cent of the public library blogs had been 
updated within the previous week (again less than the 54.5% for libraries in 
general in October 2003, but better than the 26.6% for school libraries in 
March 2005). However, even weekly updating is outside what is usually 
acceptable in blogging terms. It would be difficult, if not impossible, to 
maintain any level of user comment or discussion on a blog that was not 
updated daily. The infrequency of updating is of particular concern because 
providing news and current information for library users was the most 
commonly-stated aim or purpose of a library blog. More than two in five of 
the public library blogs in 2004 (41.05%) had not been updated for more 
than a month; for school library blogs in 2005 the figure was almost half 
(46.6%), possibly reflecting the common use of the school library blog as a 
static home page for the library. 

Conclusion 

This overview and comparison of the results of five research studies related 
to blogging in library and information science has, of necessity, been brief 
and selective. There is considerably more that could be said about blogs 
created by libraries, on the basis of the data and the analyses. However, it is 
clear that though the number of library blogs (from all main types of 
libraries) has increased over a period of two years, the total numbers are still 
not large. Those library blogs that do exist are most likely to be based on free 
blogging software and/or services. Further, there are comparatively fewer 
school library blogs than might be expected, given the number of school 
libraries and the popularity of blogging in education in general. Some other 
differences emerged among the different types of libraries; for example, 
public libraries were more likely than other types of libraries to create blogs 
that attempted to involve library users, possibly reflecting the community 
focus of public libraries in the three countries where public library blogs 
were found. Regardless of the type of library, some problems were apparent. 
For example, so many of the blogs failed to provide essential information 



Blogging in Library and Information Science 63 

 

about or links to the library’s web site and services, and so few were updated 
within the short time frame expected by the blogging community. Both 
problems suggest that those libraries that do have blogs, are generally not 
taking full advantage of them. 
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Alsjáandi augu í heimi hins ókunna 
Um eftirlit og persónuvernd í kjölfar  

11. september 

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Lára Rún 
Sigurvinsdóttir 

 

George Orwell skrifaði skáldsöguna Nítjánhundruð áttatíu og fjögur í kjölfar 
seinni heimsstyrjaldarinnar, sem fjallar um pólitískt alræði þar sem ríkið, með 
aðstoð tæknivædds eftirlits, svipti einstaklingana öllu frelsi. Ýmislegt í bók 
Orwells minnir á þróun sem á sér stað víða á Vesturlöndum í dag, þar sem 
unnið er við gerð hugbúnaðar sem ætlaður er til þess að ástunda rafrænt 
eftirlit eða rafræna vöktun með einstaklingum. Í reglum um rafræna vöktun á 
vinnustöðum, í skólum og á öðrum svæðum þar sem takmarkaður hópur 
fólks fer um að jafnaði, nr. 888/2004, er átt við: „Vöktun sem er viðvarandi 
eða endurtekin reglulega og felur í sér eftirlit með tilteknum einstaklingum 
með fjarstýrðum eða sjálfvirkum búnaði, og fer fram á almannafæri eða á 
svæði sem takmarkaður hópur fólks fer um að jafnaði“. Þessi skilningur á 
rafrænni vöktun og rafrænu eftirliti er lagður til grundvallar þessarar greinar. 

Meginmarkmið rannsóknarinnar sem er kynnt í þessari grein er að öðlast 
dýpri skilning á rafrænu eftirliti í íslensku samfélagi fyrir og eftir hryðjuverka-
árásirnar í Bandaríkjunum 11. september 2001. Ástæðan er sú að 
einstaklingsbundið eftirlit hefur aukist svo eftir hryðjuverkiaárásirnar mati 
erlendra fræðimanna, að ýmsir eru farnir að tala um eftirlit fyrir og eftir 11. 
september (Lyon, 2003). Áhugavert er að skoða fjölmiðlaumræðuna í þessu 
ljósi því á sama tíma og fjölmiðlar eiga að vera boðberar nýrra tíðinda, þá 
geta þeir haft mótandi áhrif á afstöðu fólks til þeirra málefna sem fjallað er 
um.  

Eftirlit fyrir og eftir 11. september 2001 

Árásir hryðjuverkamanna á New York og Washington í Bandaríkjunum 11. 
september árið 2001 urðu til þess að auka áhyggjur ýmissa þjóðarleiðtoga af 
öryggismálum í heiminum. Alloft sjáum við staðhæfingar á borð við að þessir 
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atburðir hafi haft í för með sér „breytta heimsmynd“ og að heimurinn standi 
frammi fyrir „nýrri ógn“, „hnattrænum hryðjuverkum“. Stjórnmálamenn 
keppast við að sannfæra almenning um að leitað sé leiða til að koma í veg 
fyrir að slíkir atburðir endurtaki sig og bundin er viss von við að sú tegund 
upplýsinga- og samskiptatækni sem lýtur að rafrænu eftirliti komi að notum. 

Í mörgum löndum voru samþykkt lagafrumvörp með hraði í kjölfar 11. 
september 2001, sem heimiluðu aukið eftirlit lögreglu og njósnastarfsemi 
undir formerkjum þjóðaröryggis í ljósi nýrrar ógnar (Lyon, 2002). Auk þess 
sem magn eftirlitsins hefur aukist í kjölfar árásanna, þá hefur að mati Lyon 
(2003) trúin á tæknilegar umbætur á eftirlitskerfum, til þess að auka 
þjóðaröryggi og hafa hendur í hári hryðjuverkamanna aukist. Til dæmis má 
nefna andlitsgreiningarbúnað sem settur var upp á flugstöðinni í Keflavík í 
september 2001, fyrst allra flugstöðva í heiminum. Einnig má nefna stór-
aukna notkun eftirlitsmyndavéla, notkun lithimnuskanna á vinnustöðum og á 
flugvöllum og aukna áherslu á notkun gagnabanka sem innihalda skrár yfir 
erfðaefni einstaklinga.   

Ekki eru allir sammála um árangur tæknilegrar íhlutunar við að koma í 
veg fyrir hryðjuverk og áhyggjur eru uppi um ófyrirséðar slæmar afleiðingar 
sem gætu falist í aukinni félagslegari lagskiptingu og útilokun ákveðinna hópa 
samfélagsins (Lyon, 2001 b). 

Það mikla magn upplýsinga sem safnað er með nútíma eftirlitstækni, 
kallar á að hægt sé að flokka fyrirfram eftir hverju er verið að leita. 
Rannsóknir Norris og Armstrong (1999) á notkun eftirlitsmyndavéla í 
Englandi sýna að í 9 af hverjum 10 tilfella er skotspónn eftirlitsins ungir, 
einkum litaðir karlmenn og ýmsir þættir í fari þeirra skilgreindir sem 
grunsamlegir, s.s. ef þeir beygja sig niður eða eru í yfirhöfnum sem gefa til 
kynna að þeir geti borið vopn eða þýfi innanklæða.1 Eftir 11. september 2001 
hefur sjónunum helst verið beint að arabískum múslimum, og hin nýja ógn er 
orðið æ fyrirferðarmeira hugtak í þjóðfélagsumræðunni. McCahill (2002) 
tekur undir með Antony Giddens (2002) og Ulrick Beck (1992) sem halda 
því fram að aukin áhersla á ógnina megi skoða í ljósi kerfisbundinna 
þjóðfélagsbreytinga sem áttu sér stað þegar vestræn þjóðfélög þróuðust úr 
iðnaðarþjóðfélögum yfir í áhættuþjóðfélög (risk society). Það hafði í för með 
sér að athyglin beindist frá mismunun sem grundvallast á efnahagslegri stöðu 

                                                 
1  Svipað kom í ljós er ungur Brasilíumaður var fyrir misskilning skotinn af bresku lögreglunni 

til bana á lestarstöð í London 22. júlí 2005 þar sem lögreglan þótti hann sýna ýmiss merki 
þess að geta verið hryðjuverkamaður. 
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fólks, yfir á útbreiðslu og stjórnun áhættu eða ógnar (risk). Þannig má segja 
að óöryggið hafi tekið við af ójafnréttinu í þjóðfélagsumræðunni.  

David Lyon (2003) kemst þannig að orði að með stríðinu við hryðjuverk 
sem hófst 11. september 2001 hafi netverk tortryggninnar verið útvíkkað. 
Enginn, sama hversu langt frá hryðjuverkum hann er, getur lengur verið 
öruggur um að daglegt líf og einkahagir verði ekki grandskoðaðir. Frelsis-
skerðing er látin líta út sem sú fórn sem þurfi að færa svo hægt sé að tryggja 
borgaralegt öryggi. Þrátt fyrir að það að eltast við misyndismenn sé við-
eigandi og lofsvert, þá er ekki víst að það sama gildi um aukið eftirlit með 
almennengi, í og utan vinnustaða, án lýðræðislega skilgreinda markmiða segir 
David Lyon (2003).  

Eftirlit með fólki til þess að koma auga á óviðeigandi hegðun, eða í veg 
fyrir háska og hættur hefur lengi átt sér stað. Atburðirnir 11. september 2001 
hafa þótt flýta fyrir þróun eftirlitshugbúnaðar sem þegar var hafin, en þótti 
áður á mörkum hins leyfilega út frá sjónarhóli persónuverndar. Lögreglan og 
þeir sem vinna með þróun tækninnar fengu gullið tækifæri til að koma 
hugmyndum sem áður þóttu stangast á við sjónarmiði persónuverndar í verk, 
í skjóli hryðjuverkaógnar. Aukin áhersla á nýja ógn sem að Vesturlöndum 
stafaði og sem þyrfti að vinna bug á með þessum hætti, varð hagsmunum 
persónuverndar yfirsterkari (Ball & Webster, 2003).  

Eftir að kalda stríðinu lauk og Sovétríkin liðu undir lok tók við nýtt 
tímabil, sem stundum er kennt við hina nýju heimsskipan, jafnvel endalok 
sögu og hugmyndafræði (Fukuyama, 1998). Átök austurs og vesturs voru að 
mestu úr sögunni og sú ógn liðin undir lok. Strax árið 1991 var farið að tala 
um að ýmsar smærri og verr fyrirsjáanlegar hættur kæmu í stað kjarnorku-
ógnarinnar að austan. Atlantshafsbandalagið eyddi síðasta áratug liðinnar 
aldar í að endurskilgreina öryggishugtakið og tiltók m.a. þjóðernisátök, 
umhverfisvanda, náttúruhamfarir, glæpastarfsemi og hryðjuverk sem hugsan-
lega ógn. Þessi hugtök eru nú hluti af þeirri nýju ógn sem hamrað er á að 
Vestrænar þjóðir horfist í augu við.  

Heimur hins ókunna og áhættusamfélagið 

Clive og Armstrong (1999) eru meðal þeirra sem benda á tengsl aukins 
einstaklingseftirlits við þróun þess sem þeir kalla þjóðfélags hins ókunna (the 
stranger society) og áhættusamfélagsins (the risk society). Aukinn fólksfjöldi 
á Vesturlöndum og stækkun borga, samhliða aukinni tækniþróun sem geri 
fólki auðvelt að ferðast og flytjast á milli staða, ýti undir þá tilfinningu að fólk 
lifi í heimi hins ókunna. Önnur hlið á þessu er óttinn við það sem er ólíkt 
(the fear of difference) (Fyfe og Bannister, 1996). Fólk eyðir í æ minna mæli 
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ævinni á þeim stað sem það fæddist og ólst upp á og við treystum síður fólki 
sem við þekkjum ekki. Ókunnugir eru grunsamlegir og þurfa að sanna að 
þeir eru traustsins verðir (Nock, 1993). Þetta hafði þegar á 10. áratug síðustu 
aldar skapað vandamál um hvernig ætti að skapa traust. Það var þó ekki 
einungis aukið eftirlit sem farið var að fjalla um þegar á 10. áratugnum, 
heldur einnig þær breytingar sem eftirlitið hafði tekið, frá staðbundnu og 
persónubundnu eftirliti sem byggist á persónulegri þekkingu og gagn-
kvæmum tengslum, yfir í ópersónulegt og óstaðbundið eftirlit, byggðu á 
stöðlum og skrifræði (Nock, 1993; Clive og Armstrong, 1999). Í iðnaðar-
þjóðfélaginu voru megin átök og klofningur skilgreind út frá dreifingu vöru 
og gæða. Í áhættuþjóðfélaginu er útgangspunkturinn hætta og ógn. Hér er 
eftirlit (surveillance) mikilvægur þáttur því áherslan á ógnina (risk) gerir að 
verkum að menn eru álitnir sekir þar til áhættugreining sýnir annað (Clive og 
Armstrong, 1999). Refsifræðin (penelogy) breytast frá því að markmiðið sé 
að ná einstaklingi til að geta sannað sekt hans svo hægt sé að grípa til 
viðeigandi refsiaðgerða, yfir í að geta borið kennsl á og flokkað einstaklinga 
og hópa eftir fyrirfram ákveðnu hættustigi. Þetta hættustig grundvallast ekki á 
grun (suspicion) um að viðkomandi hafi brotið af sér, heldur á líkunum á að 
einstaklingurinn geti orðið lögbrjótur. Þetta skýrir þá aukningu sem hefur átt 
sér stað í þróun tækni sem lýtur að alls kyns eftirlitsbúnaði með einstak-
lingum. Búnaðurinn er réttlættur með því að hann geti fylgst með og fundið 
hættulega einstaklinga og hópa sem ógni þjóðfélaginu. Vandinn er að 
hugmyndin um ógnina hefur áhrif á allan almenning, þar sem allir verða 
þolendur aukins rafræns eftirlits, því búnaðurinn gerir ekki greinarmun á 
saklausum og sekum.   

Kenningar um eftirlit 

Kenningar um eftirlitsþjóðfélagið hafa talsvert verið skoðaðar með hliðsjón 
af skrifum franska heimspekingsins Michael Foucault (1977) um ögun og 
refsingu. Foucault var undir áhrifum enska heimspekingsins Jeremy 
Bentham, sem þróaði hugmyndir sínar um panopticon eða víðsjá á síðari hluta 
19. aldar. Víðsjá Benthams var fangelsi, hringlaga bygging sem á var turn. 
Það sást inn í alla fangaklefana úr turninum, en það sást ekki upp í turninn úr 
klefunum. Foucault bendir á að máttur víðsjárinnar liggi í því að fanginn veit 
að hann er stöðugt sýnilegur án þess að sjá þann sem fylgist með honum. 
Áhrif eftirlitsins verða þannig stöðug, þótt ekki þurfi að vera um stöðugt 
eftirlit að ræða. Lykilatriði í þessum hugmyndum er ótti einstaklingsins sem 
stafar af óvissunni um hvort fylgst sé með honum. Óttinn er grundvöllur 



Alsjáandi augu í heimi hins ókunna 69 

 

þess valds sem einstaklingurinn er beittur og felur í sér það sem Foucault 
kallar altæka stjórnun (Foucault, 1977; Lyon, 2001a).  

Á síðustu árum hafa komið fram kenningar um eftirlitssamfélagið sem 
snúa hugmyndunum um víðsjánna við. Þar kemur fram að ein ástæða þess að 
almenningur samþykkir aukið einstaklingseftirlit, sé þjóðfélag áhorfandans the 
viewer society, eða það sem Lyon (2003) bendir á að norski félagsfræðingurinn 
Thomas Mathiesen kalli synopticon, sem er andstaðan við panopticon. Í þessu 
tilfelli eru það margir sem fylgjast með fáum og fá þannig tækifæri til að 
upplifa það sem fáir lenda í raun og veru í. Dæmi um þetta eru atburðirnir 
11. september 2001 þar sem almenningur á Vesturlöndum horfði á hryðju-
verkin í New York gerast í beinni útsendingu og síðan aftur og aftur og lifðu 
sig þannig inn í atburði sem þó áttu sér stað víðs fjarri. Bæði panopticon og 
synopticon vinna saman og eru háð nútíma hátækni að mati Lyon (2003). Í 
báðum tilfellum er áhorfið mikilvægt. Í báðum tilfellum hafa þeir sem „horft 
er á“ lítinn rétt. Fórnarlömb árásanna 11. september voru ekki beðin leyfis 
áður en hörmungunum var sjónvarpað beint um heimsbyggðina, ekki frekar 
en almenningur er beðinn leyfis áður en myndavélar eru hengdar upp í 
opinberu rými. 

En þótt að ýmsu leyti sé rökrétt og frjótt að tengja umfjöllun um þróun 
eftirlitsþjóðfélagsins hugmyndum um panopticon og synopticon, þá má 
einnig benda á að umfjöllun Max Webers og sporgöngumanna hans um 
þörfina fyrir skrifræði, spjaldskrár og píramýdaskipulag byggir að vissu leyti á 
sömu hugmyndafræði og nútíma eftirlitsþjóðfélag hvílir á (Ritzer and 
Goodman, 2004). Aukin áhersla á frammistöðumat, sem er veigamikill þáttur 
í stjórnun vinnustaða í dag og hefur m.a. byggt á sítengingu starfsmanna við 
tölvurita (Levy, 1995; Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2001; Guðbjörg Linda 
Rafnsdóttir og Margrét Lilja Guðmundsdóttir, 2004), tengist óneitanlega 
skrifræðishugmyndum Webers. Þá má og nefna hugmyndir um vísindalega 
stjórnun (scientific management) sem upphaflega er rakin til Frederick W. 
Taylors (1988) á öðrum áratug síðustu aldar. Taylor gerði tilraunir með 
vinnuaðferðir þar sem markmiðið var að skipuleggja vinnuna á sem 
hagkvæmastan hátt með nákvæmum tímamælingum. Taylor taldi mjög mikil-
vægt að eftirlit með starfsmönnum væri virkt, þar sem starfsmenn ynnu 
hraðar og betur ef þeir vissu að fylgst væri með þeim (Morgan, 1997).  

Tölvutæknin hefur gert skrifræðishugmyndum Webers og vísindalegri 
stjórnun Taylors mun auðveldara um vik við að halda ýmiss rafræn skjöl, 
sem bjóða upp á samkeyrslur ýmissa gagnabanka. Ball og Webster (2003) 
benda á að jafnframt megi rekja kenningar um mikilvægi eftirlits með 
einstaklingum aftur til marxismans og umræðna um stéttabaráttu. Harry 
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Braverman (1977) fjallar um þetta, og staðhæfir að kapítalisminn hafi fundið 
upp á nútíma stjórnháttum til þess að geta fylgst með, mælt og metið 
vinnuferlið, svo hægt sé að skipuleggja það og einfalda í hagræðingarskyni. 
Undirliggjandi þáttur að mati Bravermans, er að starfsmönnum sé ekki 
treystandi og að stjórnendur og eigendur fyrirtækja þurfi að geta fylgst með 
þeim betur. Braverman taldi þetta koma hvað skýrast fram í Taylorismanum. 

Aðferðir 

Meginmarkmið rannsóknarinnar sem hér er kynnt er að öðlast skilning á 
stöðu persónuverndar og rafrænu eftirliti í íslensku samfélagi fyrir og eftir 
hryðjuverkaárásirnar í Bandaríkjunum 11. september 2001. Þetta er gert með 
því að beita orðræðugreiningu á greinar Morgunblaðsins um rafrænt eftirlit með 
samborgurunum. Þannig er hægt að greina hugmyndir um eftirlit af þessum 
toga út frá hugtökum eins og félagsleg flokkun, áhættusamfélag, persónu-
vernd, ný ógn og ögun, í ljósi þess hvort áherslur hafi breyttst í kjölfar 
hryðjuverkaárásanna í New York og Washington í september 2001, þótt 
Ísland hafi ekki verið vettvangur hryðjuverkaárása. 

Orðræðugreiningin lýtur að skrifum Morgunblaðsins um rafrænt ein-
staklingseftirlit eða rafræna vöktun, tveimur árum fyrir og eftir 11. september 
2001. Ástæðan fyrir tímasetningunni er að víða erlendis hafa sést merki þess 
að margs konar rafrænt eftirlit með fólki hefur aukist í kjölfar hryðjuverka-
árásanna í september 2001. 

Niðurstöður 

Þegar Morgunblaðsgreinar um rafrænt eftirlit og persónuvernd á þessu fjögurra 
ára tímabili voru innihaldsgreindar fundust 257 greinar. Þegar tímabilið fyrir 
og eftir 11. september 2001 er borið saman þá sést örlítil fjölgun á síðara 
tímabilinu, þar sem greinarnar voru 117 fyrir 11. september 2001 en 140 
næstu tvö árin á eftir. Fyrir 11. september 2001 er mikið fjallað um rafrænt 
eftirlit í tengslum við landamæraeftirlit á Schengensvæðinu og umferðar-
eftirlit. Þó er lang mest fjallað um eftirlitsmyndavélar í tengslum við 
uppljóstrun afbrota og óknyttahegðun. Eftir 11. september 2001 er farið að 
fjalla um eftirlit í tengslum við nýja ógn, yfirvofandi hryðjuverk, auk þess sem 
enn er mikið fjallað um mátt eftirlitsmyndavélanna til að fyrirbyggja fráviks-
hegðun. 
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Þegar greinarnar eru flokkaðar eftir því hvort skrifin eru jákvæð eða 
neikvæð í garð eftirlitsins, hvort þau eru hlutlaus, eða bæði jákvæð og 
neikvæð, sést að 152 greinar flokkast sem jákvæðar, 52 sem neikvæðar, 30 
eru hlutlausar og 23 bæði jákvæðar og neikvæðar. Af jákvæðum greinum 
flokkaðist 51 grein fyrst sem hlutlaus þar sem greinarnar voru ekki beinlínis 
að hæla þessari tækni. Eftir nánari athugun voru greinarnar þó flokkaðar sem 
jákvæðar, því undirliggjandi merking í þeim er sú að tæknin er að gera gagn 
og ná settum markmiðum.  

Þegar hlutfall jákvæðra og neikvæðra greina fyrir og eftir 11. september 
2001 er skoðað sést að 60% greina sem eru skrifaðar fyrir 11. september eru 
jákvæðar, 18% neikvæðar og restin hlutlaus eða endurspeglar umfjöllun sem 
er bæði jákvæð og neikvæð. Svipað hlutfall má sjá eftir 11. september 2001, 
en þá eru 59% greina sem skrifaðar eru jákvæðar, en 20% neikvæðar í garð 
þessarar tækni. 

Þegar skoðað er hvort greinarnar sem fjalla á jákvæðan hátt um rafrænt 
eftirlit eigi eitthvað sammerkt sést að mikill meirihluti þeirra fjalla um notkun 
myndavéla, sem ýmist eru kallaðar öryggis-, löggæslu- eða eftirlitsmyndavélar, 
og hvernig þær eigi eftir að skapa aukið öryggi og koma upp um fráviks-
hegðun, hryðjuverk og umferðarlagabort. 

Greinar sem eru neikvæðar í garð rafræns eftirlits, fjalla mest um 
persónuvernd og að verið sé að búa til kerfi sem auðveldar um of söfnun 
persónugreinanlegra upplýsinga um fólk. Þótt íslenskir ráðherrar hafi tekið 
undir það viðhorf Bandaríkjaforseta að það þyrfti hugsanlega að skerða 
persónufrelsi einstaklinga í kjölfar hryðjuverkaárásanna 2001, lýsir Davíð 
Oddsson forsætisráðherra því yfir í viðtali við bandaríska fjármálablaðið The 
Wall Street Journal, að hann hafi áhyggjur af að aðgerðir sem gripið hefur verið 
til í kjölfar hryðjuverkaárásanna á Bandaríkin, dragi úr friðhelgi einkalífs sem 
lítur að umsvifum á fjármálamarkaði hér á landi („Gagnrýnir aukið eftirlit 
með borgurum“, 2001). 

Neikvæðar greinar fjalla talsvert um möguleika atvinnurekenda á að 
fylgjast með tölvupósti starfsmanna en einungis tvær greinar sem fjalla 
jákvætt um eftirlitstæknina eru um vinnuna. Í nokkrum greinum er sett 
spurningarmerki við ofurtrú á eftirlitsmyndavélum. Þannig fjallar grein sem 
birtist í mars árið 2000 um áfangskýrslu lögreglunnar, um að eftirlits-
myndavélar hafi leitt til fækkunar á spellvirkjum á þeim stöðum þar sem þeim 
hafði verið komið fyrir, en í kjölfarið hafði líkamsárásum fjölgað á stöðum 
þar sem myndavélar náðu ekki til. Í greininni dregur höfundur þá ályktun að 
til þess að myndavélarnar beri árangur þurfi þær að vera alls staðar, en ekki 
einungis á takmörkuðum svæðum („... í nafni laganna“, 2000). 
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Greinar sem fjalla um nýja ógn birtust allar í tengslum við hryðjuverkin í 
Bandaríkjunum árið 2001. Fjöldi þeirra greina er 12. Þar af eru þrjár greinar 
sem fjalla ekki um hina nýju ógn heldur hryðjuverkaógn. Fjórar greinanna eru 
neikvæðar í garð þess eftirlits sem um ræðir, fimm eru jákvæðar, ein er 
hlutlaus og tvær benda á jákvæða og neikvæða þætti sem fylgt geta tækninni.  

Þegar umræddar 257 greinar eru orðræðugreindar kemur berlega í ljós að 
hugmyndir um tækni og tækninýjungar sem má nota til eftirlits vekja aðallega 
jákvæðan áhuga greinahöfunda. Í kjölfar árásanna á New York og 
Washington er bundin von við að hægt sé að finna tæknilegar lausnir til að 
afstýra frekari hryðjuverkum. Sex greinar á þessu tímabili fjalla um andlits-
greiningarbúnað. Er því m.a. haldið fram í erlendu viðtali sem sjónvarps-
stöðin BBC á við lögreglustjórann á Keflavíkurflugvelli, að ef andits-
greiningarbúnaður hefði verið á flugvöllum í Bandaríkjunum 11. september 
2001 þá hefði það aukið mjög líkurnar á að hægt hefði verið að koma í veg 
fyrir hryðjuverkin 11. september („Íslendingar fyrstir til þess að nota 
andlitseftirlitskerfi, 2002“). Í frétt sem birtist í ágúst 2001 kemur þó fram að 
svipað kerfi hafi verið prófað í tvo mánuði á Flórída án þess að það bæri 
kennsl á nokkurn misyndismann. Hins vegar hafi verið nokkuð um að kerfið 
bæri ranglega kennsl á glæpamenn (Fyrsta flugstöð heims sem setur 
búnaðinn upp, 2001). Andinn er þó að lang mestu leyti jákvæður í garð 
þessarar tækni og því spáð að áhugi fyrir manngreiningartækni muni aukast í 
kjölfar hryðjuverkanna, sem og áhugi á myndavélum og einstaklingsbundnu 
eftirliti af öllu tagi. Sumir vilja ganga lengra eins og Bob Stump, formaður 
hermálanefndar bandaríska þingsins, sem hvatti til þess að meiri áhersla yrði 
lögð á þróun njósnanets („Deilt um aukið eftirlit“, 2001).  

Hugtak Orwells stóribróðir kemur við sögu í níu greinum á þessu tímabili 
og augljóst að það þykir ekki góð framtíðarsýn að Ísland verði samfélag 
stórabróðurs. Þessar greinar fjalla aðallega um afskipti atvinnurekenda af 
tölvupósti starfsmanna og notkun eftirlitsmyndavéla. 

Í fréttaumfjöllun í Morgunblaðinu þriðjudaginn 20. mars 2001 er sagt frá 
því að bresk mannréttindasamtök hafi gefið út skýrslu með ítarlegri úttekt á 
Schengen-upplýsingakerfinu. Í skýrslunni er hörð gagnrýni á stjórnun og 
notkun upplýsingakerfisins og bent á að þrátt fyrir að megintilgangurinn hafi 
verið að auðvelda lögreglu að hafa hendur í hári afbrotamanna, komi nú í ljós 
að upplýsingakerfi Schengenríkjanna hafi fyrst og fremst orðið tæki yfirvalda 
í einstökum löndum til að sporna gegn innflytjendum í Evrópu („Alvarlegir 
brestir í upplýsingakerfinu“, 2001) 
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Umræður 

Eins og fram kemur hér að framan hefur því verið haldið fram af erlendum 
fræðimönnum að hryðjuverkaárásirnar á New York og Washington 11. 
september 2001 hafi verið eins og olía á eld þeirra sem fást við þróun tækni 
sem notuð er til að hafa rafrænt eftirlit með einstaklingum og að tækni-
nýjungar sem áður hafi þótt stangast á við lög um persónuvernd þyki nú 
sjálfsagt að framleiða. Því er áhugavert að skoða hvort umfjöllun um þessa 
tækni hafi breyttst hér á landi, þótt Ísland hafi ekki verið vettvangur viðlíka 
árása. 

Niðurstöðurnar sýna að fjöldi greina um rafrænt eftirlit hefur aukist 
dálítið hér á landi eftir 11. september 2001 og orðræðan tekið vissum 
breytingum. Í greinum sem birtast eftir 11. september má sjá aukna umræðu 
um nýja ógn sem muni leiða til aukins einstaklingseftirlits og útbreiðslu 
eftirlitsmyndavéla. Tilgangurinn með auknu eftirliti er að koma böndum yfir 
ógnina. Liður í því er ópersónulegt og óstaðbundið eftirlit, byggt á stöðlum 
og skrifræði í anda Webers og Taylors. 

Í greinum Morgunblaðsins má sjá mikla tæknitrú. Til dæmis er sagt 
gagnrýnislaust frá viðtali sem birtist í tækniþætti á fréttavef bresku sjónvarps-
stöðvarinnar BBC við lögreglustjórann á Keflavíkurflugvelli. Þar er haft eftir 
honum að ef andlitsgreiningarkerfið hefði verið notað á flugvöllum í Banda-
ríkjunum hefði það aukið mjög líkurnar á að hægt hefði verið að koma í veg 
fyrir hryðjuverkin 11. september 2001. Ljóst er að þeir sem frömdu 
hryðjuverkin voru ekki eftirlýstir og því augljóst að slíkur búnaður hefði ekki 
stöðvað þá. Þetta er eitt dæmi um tæknihyggju sem lesa má út úr mörgum 
greinum Morgunblaðsins á þessu tímabili, og sýnir hvað ofurtrú á tæknilegar 
lausnir geta blindað blaðamenn. 

Nútíma upplýsingatækni hefur leitt til þess að ýmsir sjá samlíkingu við 
það ástand sem Orwell lýsir í bók sinni Nítjánhundruð áttatíu og fjögur. 
Gagnrýnislítil umfjöllun Morgunblaðsgreinanna felur í sér vissa hættu á 
Orwelskum áhrifum, sem birtast í að eftirlitið verði almennt, svo allt um 
lykjandi, að ómögulegt geti reynst að verjast því. Þó er engu að síður um 
augljós panoptísk áhrif að ræða þegar hugmyndafræðin er skoðuð sem liggur 
að baki rafrænni vöktun. Vegna þess hve almenningur, sem er vaktaður er 
óljós hópur og lítil umfjöllun um hvernig standa beri vörð um persónuvernd 
í opinberu rými, er mikilvægt að skoða hvernig eftirlitinu er háttað, hvert það 
beinir sjónum sínum og ekki síður, að hverju það beinist ekki. Orðræðu-
greining á skrifum Morgunblaðsins um rafrænt eftirlit sýnir að félagsleg flokkun 
sem erlendir fræðimenn telja mikilvæga í þessu samhangi er lítið til 



74 Félagsfræði Guðbjörg L. Rafnsd. og Lára R. Sigurvinsd. 

  

umfjöllunar. Þó má benda á erlenda frétt um gagnrýni á Schengen-
upplýsingakerfið sem hefur, þvert á sett markmið, aðallega verið notað sem 
tæki gegn svonefndum óæskilegum útlendingum, sem synja á um landvistar-
leyfi. Öll þessi umræða er að mestu kynjablind og blind á þjóðfélagsstöðu 
þeirra sem eðlilega eða að ósekju verða helst viðfangsefni þessa eftirlits. 

Eins og fram hefur komið voru megin átök iðnaðarþjóðfélagsins skil-
greind út frá dreifingu vöru og gæða og mögulegu kynbundnu og stétt-
bundnu ójafnrétti. Í áhættuþjóðfélaginu sem Giddens og Beck kalla svo, er 
útgangspunkturinn ekki dreifing gæða, heldur hætta og ógn, „dreifing þess 
illa“. Í því ljósi er skiljanlegt að hugtök eins og hin nýja ógn nái fótfestu í 
þjóðfélagsumræðu þeirra landa sem orðið hafa fyrir hryðjuverkaárásum. Sú 
umræða hefur magnast á ný í fjölmiðlum eftir hryðjuverkaárásirnar í London 
7. júlí 2005. Það er hins vegar umhugsunarvert að þjóðarleiðtogar Íslands, 
ekki síður en Bretlands og Bandaríkjanna, tali í fjölmiðlum um að hin nýja 
ógn geti leitt til þess að Íslendingar þurfi jafnvel að sætta sig við aukna 
frelsisskerðingu og yfirfæra þannig árásir á erlend ríki yfir á lögbundna 
persónuvernd hér á landi. Slíkt má skýra með tilvísun í synopticon sem fjallað 
er um að framan og vísar til þess að nútíma upplýsingatækni gerir okkur, sem 
búum fjarri umræddum hryðjuverkaatburðum, mögulegt að upplifa 
atburðina, jafnvel í beinni útsendingu og á undan þeim sem búa nærri 
vettvangi. Þetta lýsir ákveðnum þversögnum sem birtast í því að þrátt fyrir 
fólksfjölgunina og borgvæðinguna sem magnar þá tilfinningu að við búum í 
heimi hins ókunna, þá hafa aukin ferðalög og fjarskiptatækni í för með sér að 
við getum samsamað okkur fólki sem býr víðs fjarri, svo sem ókunnugum 
íbúum New York borgar eða London. 

Rauður þráður í fræðilegri umfjöllun um eftirlit er að tilgangur þess sé að 
hafa stjórn á og afstýra hættu. Sama má segja um þær Morgunblaðsgreinar 
sem hér hafa verið til umfjöllunar. Þar er boðskapurinn sá að því umfangs-
meiri og betri upplýsingasöfnun sem á sér stað um fólk, því auðveldara 
verður að hafa stjórn á hættunni sem er handan hornsins. Þannig slá 
Morgunblaðsgreinarnar í takt við nýja refsifræði sem Clive og Armstrong (1999) 
fjalla um.  

Þar sem enginn kemst orðið framhjá rafrænu eftirliti er hægt að spyrja sig 
hvort við öll séum orðin möguleg áhætta, sek uns sakleysi okkar er sannað. Í 
víðsjánni voru fangar viðfang eftirlitsins. Í dag erum við öll viðfang eftirlits, 
öll hugsanleg áhætta. Að því leyti erum við öll orðin fangar í víðsjá 
Benthams. 
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Habitus íslenskra unglinga 

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir 

 

Það fræðasvið sem liggur að baki náms- og starfsráðgjöf kallast starfs-
þróunarfræði, ráðgjafarsálfræði eða náms- og starfsráðgjafarfræði. Alla 
síðustu öld hefur meginrannsóknarefnið verið náms- og starfsval fólks á 
öllum aldri, aðdragandi þess og helstu áhrifsþættir (s.s. gildi, áhugi og færni) 
(Guichard, 1994). Á síðustu áratugum 20. aldar fór að gæta vaxandi gagnrýni 
á að fræðimenn á þessu sviði einblíndu á sálræna þætti í náms- og starfsvali, 
en horfðu framhjá félagslegum áhrifum (Ivey, 1980; Roberts, 1981; 
Gottfredson, 1981; Collin, 1997). Þetta gerðu menn í trássi við tölfræðilegar 
staðreyndir um greinilegan stéttamun í náms- og starfsvali (Bourdieu, 1979; 
Roberts, 1981; Riverin-Simard, 1992; Collin, 1997).  

Viðbrögð við þessari gagnrýni hafa verið ýmis konar. Í fyrsta lagi má 
nefna að einstakir félagshópar, eins og t.d. konur, hafa öðlast meiri athygli í 
fræðum og rannsóknum og af því sprottið femínísk meðferð (Worell og 
Remer, 2003). Í öðru lagi má geta þess að stærstu kennismiðirnir, eins og t.d. 
Super og Holland, bættu félagslegum áhrifsþáttum inn í kenningar sínar, án 
þess þó að útskýra virkni þeirra (Collin, 1997). Í þriðja lagi er ljóst að vaxandi 
áhugi er innan þessa fræðasviðs að skoða betur hvernig félagslegar breytur 
hafa áhrif á starfsþróun (Gottfredson,1981; Guichard, 1992; Killeen, 1996; 
McDonald og Jessel, 1992; Osipow, 1983; Patton og McMahon, 1999; 
Richardson, 1993; Riverin-Simard, 1992; Vondracek, Lerner og Schulenberg, 
1986). Óhætt er að segja að fræðimenn leiti mjög að líkönum sem skýri áhrif 
félagslegra þátta á starfsþróun. Þá hafa þeir gripið til kenninga eins og 
kerfiskenninga (Patton og McMahon, 1999) og jafnvel óreiðukenninga 
(Bright & Pryor, 2005) til að varpa ljósi á þessa samvirkni sálrænna og 
félagslegra þátta. 

Ein leið til að leysa þennan vanda sem starfsþróunarfræðin standa frammi 
fyrir er að nýta kenningar og aðferðir félagsfræðingsins Pierres Bourdieu 
(1930-2002). Hann var gagnrýninn á skynsemis-athafnakenninguna (rational 
action theory) (Bourdieu, 1980; Bourdieu og Wacquant, 1992) og í fræðum 
sínum og rannsóknum fjallaði hann m.a. um virkni menntunar í samfélaginu 
(Bourdieu og Passeron, 1977), lífsháttaval og um tengsl stéttarstöðu við ýmsa 
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hegðun, þ.á.m. náms- og starfsval (Bourdieu, 1979). Bourdieu þróaði bæði 
hugtök og aðferðafræði sem hafa reynst notadrjúg í rannsóknum á starfs-
þróun (Guichard, Devos, Bernard, Chevalier, Devaux, Faure, Jellab, Vanesse, 
1994; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2003). Hér verður fyrst greint frá nokkrum 
hugtökum í kenningu Bourdieus sem varpað geta ljósi á félagsleg áhrif á 
náms- og starfsval og síðan sagt frá rannsókn meðal íslenskra unglinga sem 
byggir á henni. 

Lykilhugtök í kenningu Bourdieu 

Til að skilja á hvaða hátt kenning Bourdieus varpar ljósi á félagsleg áhrif á 
náms- og starfsval þarf að kynna til sögunnar hugtök eins og svið, habitus, 
auðmagn (menningarlegt og efnahagslegt) og illusio. Þessi hugtök eru miðlæg 
og skipuleggjandi í kenningu Bourdieus (Wacquant, 1992 í Bourdieu og 
Wacquant, 1992) og fjallar hann um þau meira og minna í öllu sínu 
höfundarverki.  

Spilaborð samfélagsins 

Einföld leið til að útskýra hugtökin svið, auðmagn, illusio og habitus er að 
grípa til líkingar þar sem Bourdieu (Bourdieu og Wacquant, 1992) líkir sviðinu 
við leik þar sem fylgt er óskráðum og dulkóðuðum reglum og keppt um 
vinning. Leikendur hafa áhuga á leiknum og leggja sig alla í leikinn, en þetta 
kallar Bourdieu illusio. Þá skiptir miklu máli að leikendur búi yfir auðmagni 
(kapítali) eða leikni sem skiptir máli á viðkomandi sviði. Þekking á t.d. grísku 
eða í tegurreikningi (integral calculus) er auðmagn sem kemur sér einungis 
vel á tilteknum sviðum, en alls ekki á öðrum (Bourdieu, 1979). Þannig er allt 
samfélagið eins og salur með fjölda ólíkra borða (sviða) þar sem setið er að 
ólíkum spilum. Fljótt á litið virðast allir vera að leika sama leikinn, en þegar 
nánar er að gáð er á hverju borði verið að keppa um mismunandi vinninga 
með ólíkum spilapeningum (kapítali). Þeir sem taka þátt geta átt jafnmikið 
kapítal, en leikurinn getur orðið ójafn, allt eftir samsetningu kapítalsins. Á 
sumum sviðum (t.d. innan akademíunnar eða í listaheiminum) skilar 
menningarlegt auðmagn góðum árangri, en innan viðskiptalífsins er efna-
hagslegt auðmagn líklegra til að skila vinningi. Þá geta einstaklingarnir einnig 
búið yfir ólíkri reynslu, hegðun eða þekkingarskemum, nokkuð sem 
Bourdieu kallar habitus, en hann verður til í nánasta umhverfi einstaklingsins 
(Bourdieu og Wacquant, 1992).  
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Habitus er lykill að merkingu 

Reynslan eða habitus sem einstaklingur býr yfir gerir það að verkum að sviðið 
verður merkingarbær heimur í augum hans. Sá sem elst upp í fjölskyldu þar 
sem mikið er spiluð klassísk tónlist á píanó er í allt öðru sambandi við sígilda 
píanótónlist (svið) en sá sem kynnist slíkri tónlist í útvarpi eða af plötum 
(Bourdieu, 1979). Dæmi um annað svið getur verið tiltekið starf (verkfræði) 
eða áhugamál (skák). Sá sem hefur huglæga reynslu af verkfræðistarfinu eða 
skák er í annarri aðstöðu til að skynja auðkenni og greina að starfið eða 
áhugamálið frá öðrum störfum og áhugamálum. Þanng verður hugsunin um 
starfið ólík eftir því hver habitus viðkomandi er (Guichard, 1994). Habitus er 
eins og veru- og hugsanaháttur sem á sér félagslegar rætur og opnar leið að 
skilningi á tilteknum sviðum. 

Habitus er félagsleg leikni 

Bourdieu skilgreinir habitus sem félagslega huglægni (socialised subjectivity) 
(Bourdieu og Wacquant, 1992). Með því á hann við að það sem við hugsum 
og gerum sem einstaklingar á sér félagslegar rætur. Hugsanaformgerðir eiga 
sér samsvaranir í félagslegum formgerðum. Hugsanir okkar, langanir og 
áhugi eiga sér félagslegar rætur og sá habitus sem búið er yfir gerir kleift að 
taka fljótt rökréttar ákvarðanir, án umhugsunar. Hið félagslega eins og sest til 
í einstaklingnum og gerir honum kleift að haga sér á viðeigandi hátt við 
tilteknar aðstæður. Þannig er habitusinn líkur því sem málfræðingurinn Noam 
Chomsky kallaði generatífa málfræði, sem gerir þeim sem talar tungumálið 
kleift að tala eftir flóknum reglum án þess að hugsa um þær. Þannig segir 
Bourdieu að habitus „geri margs konar „leiki“ mögulega í stöðunni, en 
leikirnir eru aðlagaðir óendanlega mörgum möguleikum. Engin regla, alveg 
sama hve flókin hún kann að vera getur séð alla þessa „leiki“ fyrir“ 
(Bourdieu, 1990, bls. 9, þýðing mín). Eins er með habitusinn, hann er tiltekin 
og ómeðvituð leikni, en ólíkt málfræðilegri þekkingu, sem er náttúruleg, er 
hér um félagslega leikni að ræða. Þar sem hún er félagsleg, en ekki náttúruleg, 
getur hún tekið breytingum, t.d. við flutninga eða skipti á milli skóla og 
skólastiga (Wacquant, 2004). 

Það er ljóst að frá sjónarhóli starfsþróunarfræða er habitus spennandi 
fræðilegt hugtak sem getur varpað ljósi á tengslin á milli félagslegrar stöðu og 
þess sem er valið af „spilaborðum“ samfélagsins, þ.á.m. námsleiðir og störf. 
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Rannsóknarstarf Bourdieu 

Bourdieu var ekki einungis öflugur kennismiður heldur gerði sér far um að 
að styðja kenninguna með raunprófunum á virkni habitus í samfélaginu. Í 
bók sinni La Distinction (1979) mælir hann habitus með því að rannsaka neyslu 
á ýmsum menningarafurðum, eins og t.d. tónlist eða myndlist og val á 
lifnaðarháttum eins og íþróttaiðkun, matarvenjur eða val á innbúi. 

Rannsóknir á habitus ungs fólks 

Á árunum 1994 og 2001 birtust niðurstöður rannsókna á habitus ungs fólks 
sem byggðu á kenningu Bourdieu. Sú fyrri var gerð í Frakklandi (Guichard , 
Bernard, Chevalier, Devaux, Faure, Jellab, Vanesse, 1994) og sýndi habitus 
mun meðal 18−19 ára unglinga. Síðari rannsóknin var gerð í Finnlandi 
(Motola, 2001) meðal sama aldurshóps. Bæði þessi samfélög eru mun fjöl-
breyttari en það íslenska. 

Íslensk rannsókn á habitus unglinga 

Árið 1996 var ráðist í að gera rannsókn á því hvort finna mætti habitus hópa í 
íslensku samfélagi og í mun yngra aldurshópi en í fyrri rannsóknum. Þessi 
aldurshópur er áhugaverður því að við 15 ára aldur eru teknar afdrifaríkar 
ákvarðanir um nám og störf. Rannsókn á breytum sem telja má líklegar til að 
hafa áhrif á þetta val eru mikilvægar til skilnings á því. Íslenska úrtakið var 
sérstakt að því leyti að þar var engan útlending að finna og því um einsleitara 
úrtak að ræða að þjóðerni, en það franska eða finnska.  

Spurt var eftirfarandi rannsóknarspurninga: Eru til habitushópar í eins-
leitu samfélagi? Ef svo er, hvað einkennir habitus hópana? 

Aðferð 

Þátttakendur 

Í úrtaki voru 911 unglingar (497 drengir og 414 stúlkur) á aldrinum 15-16 ára 
og í 10. bekk grunnskóla. Í árganginum voru um 4400 manns, þannig að 
úrtakið er um 21% af þýði. Þetta er hentugleikaúrtak af höfuðborgarsvæði og 
úr sjávarbyggðum.  
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Framkvæmd og mælitæki 

Spurningalistar voru lagðir fyrir í 26 grunnskólum á skólatíma, að fengnum 
tilskyldum leyfum frá Tölvunefnd, skólayfirvöldum og foreldrum. Þátt-
takendur svöruðu spurningalista með 90 atriðum um tómstundaiðkun og 
aðra menningarlega afþreyingu. Þátttakendur voru beðnir um að svara hvaða 
bókatitla þau hefðu lesið, hvaða tónlistarflytjendur og/eða tónlist þeir hlusti 
á og hvaða sjónvarpsþætti þeir horfi á, o.s.frv.  

Atriði á spurningalista voru ýmist fengin úr fyrri rannsókn (Guichard et 
al., 1994), með viðtölum við sérfræðinga um menningarneyslu unglinga (tón-
listar- og kvikmyndagagnrýnendur á dagblöðum, umsjónarmenn vídeóleiga) 
og með viðtölum við fjóra hópa unglinga (20 talsins) í höfuðborginni og á 
landsbyggðinni. Spurningalistinn var forprófaður alls þrisvar sinnum. 

Stéttaskali byggði á flokkun starfa foreldra samkvæmt Ístarf-95 (Hagstofa 
Íslands, 1994). Þeirri flokkun var síðan skipt í þrjá stéttahópa (lágstétt, milli-
stétt og hástétt) í samræmi við samnorrænt kerfi (Nordisk statistisk sekretari-
at, 1990). 

Úrvinnsla 

Meginþáttagreining (principal component analysis) á 88 breytum og skriðupróf 
(Cattel, 1966) leiddu í ljós 6 þætti, sem skýrðu 35% af dreifingunni. Á grund-
velli þáttanna var gerð klasagreining (k-means cluster algorithm) á þátttakendum 
sem greindi þá í fimm hópa. Þá var gerð homalsgreining (homogeneity analysis) 
til að kanna tengsl habitushópanna við aðrar félagslegar breytur svo sem kyn, 
stétt og búseta. 

Niðurstöður 

Klasagreining sýndi að þátttakendur skiptust í aðgreinda hópa eftir smekk 
þeirra á listrænum afurðum og annarri tómstundaiðju. Habitus klasarnir eru 
eftirfarandi:  
 

I. Tónlist,  
II. Klassísk tónlist og ljóðlist,  
III. Kvenleiki,  
IV. Íþróttir og kvikmyndir  
V. Vísindi og bókmenntir. 
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Hér á eftir verður greint nánar frá auðkennum hvers hóps. 
I. Tónlist. Þessi hópur hlustar á alls kyns tónlist, en velur ekki tónlistar-

tegund eins og aðrir hópar. Það bendir til að þetta sé passívur hópur. Þessi 
hópur hafnar athöfnum sem tengjast vísindum og bókmenntum. Í hópnum 
eru 70% stúlkur (sjá töflu 1) og 62% af landsbyggðnni. Þessi hópur hefur 
hæst hlutfall unglinga úr lágstétt eða um 40%.  

II. Klassísk tónlist og ljóðlistarunnendur. Þessi hópur velur ákveðna 
tegund tónlistar og bókmennta. Hann hlustar á klassíska tónlist og jazz, lesa 
ljóðlist og lesefni eins fræðibækur. Mjög mörg þeirra, eða 40%, spila á 
hljóðfæri sem er mun meira en í öðrum hópum. Þessi hópur sker sig einnig 
úr í því að hafna mjög sterklega því sem honum líkar ekki að gera. Þessi 
hópur hafnar rokki, rómantík og íþróttum. Samsetning hópsins er 82% 
drengir, 72% af höfuðborgarsvæðinu og meirihluti er úr efri stétt eða um 
43%. Fyrri rannsóknir hafa sýnt að drengir og stúlkur úr efri stéttum hafna 
eða dæma neikvætt bæði störf og athafnir í samanburði við fólk úr öðrum 
stéttum (Guichard et al. 1994b; Gottfredson, 1981).  

III. Kvenleiki Þessi hópur horfir á sápur í sjónvarpinu eins og Leiðarljós, 
les ástarsögur og tískublöð, æfir þolfimi og fer í sund, hlustar á Oasis, 
Michael Bolton og Björk. Hann les ekki tölvublöð og hlustar ekki á þunga-
rokk eins og Metallicu. Stúlkur eru 96% í þessum hópi.  

IV. Íþróttir og kvikmyndir. Virkir í íþróttum og horfa mikið á kvik-
myndir. 76% þessa hóps eru drengir.  

V. Vísindi og bókmenntir. Þessi hópur er í íþróttum og sýnir mikinn 
áhuga á vísindum og bókmenntum. Hann horfir á vísindaþætti í sjónvarpinu, 
les grínbækur, vísindaskáldsögur, tölvublöð, skáldsögur, Íslendingasögur og 
bókmenntir yfirleitt. Í þessum hópi eru drengir 87% hópsins. 

Meðfylgjandi tafla sýnir kynjaskiptingu í hópunum fimm. Taflan sýnir að 
um helmingur stúlknanna er í hópi III, en hinn helmingur stúlknanna dreifist 
á hina hópana fjóra. 
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Tafla 1. Fjöldi drengja og stúlkna í hverjum habitushópi 
 Drengir Stúlkur Alls 
Habitushópur  
I 38  92 130 
II  71 16  87 
III  8 210 218 
IV 245 76 321 
V 135  20 155 
Alls 497 414 911 
 
Þó hér að framan séu dregnar fram upplýsingar um kynjahlutfall, stéttastöðu 
og búsetuhlutfall í hverjum habitus hópi er þó ástæða til að minna á að 
habitus hóparnir voru myndaðir af breytum um tómstundaiðju og menningar-
neyslu, en ekki út frá breytunum kyn, stétt og búseta. Homogeneity (homals) 
greining leiddi þó í ljós að habitus er í sterkum tengslum við þessar megin 
félagslegu breytur. Niðurstöður homals greiningar (sjá mynd 1) sýna að það að 
vera í ólíkum habitus hópum samsvarar ólíku mynstri af stétt, búsetu og kyni. 
Þessar niðurstöður staðfesta einnig habitushugtakið, þ.e. að val á tómstunda-
iðju og menningarneysla er ekki óháð félagslegri stöðu. 
 
Mynd 1. Kort (homals greining) af habitus hópum sem sýnir tengsl við aðrar 
félagslegar breytur (stétt, kyn, búseta). 
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Umræða 

Það er vissulega framlag Bourdieu til félagsvísinda að sýna fram á að stéttar-
staða skilgreinist ekki einungis af stöðunni í framleiðsluferlinu heldur einnig 
út frá félagslegum veruhætti eða habitus. Þessar niðurstöður sýna að þegar við 
15-16 ára aldur aðgreinist fólk eftir habitushópum og er því vissulega ástæða 
til að kanna áhrif hans á starfsþróun.  

Þáttakendur eru í einsleitu námi (allir fylgja sömu námskrá) og búa í þjóð-
ernislega einsleitu samfélagi. Samt sem áður greinast þeir að í menningar-
neyslu sinni. Aðgreiningin í tómstundalífi og menningarneyslu eða habitusinn 
er nátengdur félagslegum breytum, s.s. kyni, búsetu og stétt. 

Bourdieu lýsir því oft í skrifum sínum (Muel-Dreyfus, 2003) að það er 
einungis með félagsfræðilegri þekkingu sem við áttum okkur á því hvers 
vegna við erum sem fiskur í vatni í einu umhverfi en ekki í öðru. Félagsfræði-
leg þekking eða vitund opnar leiðir til að breyta stöðu sinni. Námsráðgjafar 
geta átt sinn þátt í að opna augu skjólstæðinga fyrir þessum þáttum. Þeir geta 
líka lært að þekkja ýmsa aðgreinandi menningarneyslu meðal unglinga, eins 
og t.d. tónlistarneyslu og skilja betur hvaða merkingu hún hefur í unglinga-
menningunni. 
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Fjölskylda, atvinna og menntun í 
þekkingarþjóðfélögum 

Guðný Björk Eydal 
Stefán Ólafsson 

 

Í þekkingarþjóðfélögum nútímans er lögð æ ríkari áhersla á mikilvægi 
menntunar og hún hefur afgerandi áhrif á stöðu einstaklinga á vinnumarkaði 
í marvíslegu samhengi (Castles, 2000; Esping-Andersen, 2002). Á Vestur-
löndum hefur menntunarstig og atvinnuþátttaka kvenna aukist og bilið milli 
kynja í þessum efnum hefur smám saman horfið (Daly, 2000; Crouch, 1999; 
Sainsbury, 1999). En vestrænar þjóðir hafa farið nokkuð ólíkar leiðir til að ná 
þessum markmiðum eins og sjá má á meðfylgjandi skýringartöflu (tafla 1). 

Tafla 1. Menntun, atvinnuþátttaka og barneignir á Norðurlöndum, megin-
landi Evrópu og í engilsaxnesku löndunum. 
 Kyn Mennt- 

unar- 
stig 

Atvinnu- 
þátttaka 

Starfs- 
ferill 

Kyn- 
bundinn 
munur á  
menntun 

Kyn- 
bundinn 
munur á  
atvinnuþáttt. 

Fæð-
ing 
fyrsta 
barns 

Opin-
ber 
stuð-
ningur 

Norður- 
lönd 

Karlar: 
Konur: 

Hátt 
Hátt 

Mikil 
Mikil 

Samfelldur 
Með hléum 

Lítill 
Lítill 

Lítill 
Lítill 

Seint 
Seint 

Mikill 
Mikill 

Engil-
saxnesk  
lönd 

Karlar: 
Konur: 

Hátt 
Hátt 

Mikil 
Meðal 

Samfelldur 
Með hléum 

Lítill 
Lítill 

Í meðallagi 
Í meðallagi 

Seint 
Seint 

Lítill 
meðal-
lag 

Mið og 
Suður 
Evrópu- 
lönd 

Karlar: 
Konur: 

Meðal 
Meðal 

Mikil-meðal 
Meðal 

Samfelldur 
Mætir afgangi 

Mikill 
Mikill 

Mikill 
Mikill 

Seint 
Seint 

Lítill 
meðal-
lag 

 
Það sem öll löndin eiga sameiginlegt er að fæðingum hefur fækkað og 

fæðingu fyrsta barns hefur seinkað (Hantrais, 2004; Sleebos, 2003). Þessar 
staðreyndir benda til að eitthvað hafi þurft undan að láta þegar ungt fólk 
tekst á við það verkefni að samhæfa menntun, starfsframa og fjölskyldulíf. 
Vitað er að velferðarríkin hafa farið nokkuð ólíkar leiðir bæði hvað varðar 
mennta- og fjölskyldustefnu. Á Norðurlöndum hefur hið opinbera leikið 
stórt hlutverk á meðan velferðarkerfi annara landa hafa veitt takmarkaðri 
stuðning (t.d. Esping-Andersen, 1990;1999; Sainsbury, 1999; Orloff, 2002; 
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Stefán Ólafsson, 1999; Guðný Björk Eydal, 2005). Þrátt fyrir nokkuð 
umfangsmikilar rannsóknir á menntastefnu landanna annars vegar og 
fjölskyldustefnu hins vegar hefur minna farið fyrir umræðu um hvernig megi 
tryggja ungu fólki raunhæfa möguleika á að samþætta barneignir, menntun og 
atvinnuþátttöku. Hér er spurt hvernig þessir þrír þættir hafa áhrif hver á 
annan og hvernig ólík stefna stjórnvalda hefur áhrif á samspil þeirra. Með því 
að beita samanburði milli landa er dregin upp mynd af ólíkum leiðum sem 
vestrænar þjóðir hafa fetað í þessum efnum. Sérstök áhersla er lögð á að 
greina hvaða einkennir Ísland í samanburði við önnur lönd og hvaða 
stuðning íslenska velferðarkerfið veitir námsmönnum með fjölskyldur. 

Höfundar hafa undanfarin þrjú ár tekið þátt í norrænu rannsóknar-
verkefni, styrktu af norrænu ráðherranefndinni, sem ber yfirskriftina: Welfare 
Policy and Employment in the Context of Family Change. Rannsóknarhópurinn er 
skipaður sérfræðingum frá Norðurlöndum, Bretlandi, Hollandi og Þýska-
landi. Eftirfarandi grein byggir að nokkru leyti á niðurstöðum rannsókna sem 
höfundar hafa unnið að í samvinnu við rannsóknarhópinn, einkum með Ulla 
Björnberg prófessor við Gautaborgarháskóla. Ennfremur er stuðst við 
talnagögn frá OECD, ritaðar heimildir og ýmis gögn um réttindi námsmanna 
á Norðurlöndum.  

Menntun og atvinnuþátttaka 

Gífurlegar breytingar hafa átt sér stað hvað varðar menntunarstig kvenna og 
karla (Goldin, 1997). Konur hafa sótt á og nú er svo komið að hlutfall 
kvenna í háskólanámi er víða hærra en hlutfall karla. Nokkur munur er þó 
enn milli landa í þessum efnum eins og meðfylgjandi tafla sýnir. 
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Tafla 2. Vísbendingar um menntastig þjóða 2000-2002. Hlutfall íbúa sem 
lokið hafa tiltekinni menntun og kynjamunur. 

  

Framhalds-
námi eða 

meiru lokið  
% 25-34 ára 

Með háskóla-
próf  

% 25-64 ára 

Með háskóla- 
próf 

fræðigreina 
(Tertiary A)  
% 25-34 ára 

karlar 

Með háskóla- 
próf fræðigreina 

(Tertiary A)  
% 25-34 ára 

konur 

Kynja- 
munur í 
háskóla-
menntun 
(Ko-Ka) 

Norðurlönd   
Danmörk 85 28 -- -- -- 
Finnland 88 33 18 23 5 
Ísland 64 26 22 24 2 
Noregur 95 31 32 43 11 
Svíþjóð 91 33 19 25 6 

Meðaltal 85 30 23 29 6 
 Engilsaxnesk lönd    
Ástralía 73 31 22 27 5 
Kanada 89 43 23 29 6 
Írland 77 26  21  25 4 
Nýja Sjáland 82  30 17 18 1 
Bretland 70 27 23 23 0 
Bandaríkin 87 36 28 33 5 

Meðaltal 80 32 22 26 4 

Meginland Evrópu     
Austurríki 85  14 7 8 1 
Belgía 77 28 18 18 0 
Frakkland 79 24 17 20 3 
Þýskaland 85 23 14 13 -1 
Ítalía 60 18 11 14 3 
Lúxemborg 64 19 15 13 -2 
Holland 76 25 24 26 2 
Spánn 58 24 21 29 8 
Sviss 88 25 20 14 -6 

Meðaltal 75 22 16       17 1 
Heimild: OECD, Education at a Glance 2004 

 
Norðurlöndin og engilsaxnesku löndin hafa hér forystu eins og sjá má í 

töflu 2 og er meðaltal kvenna á aldrinum 25-34 ára sem hafa lokið námi á 
háskólastigi talsvert hærra en karla á sama aldri í þessum löndum. Þegar litið 
er til Mið- og Suður Evrópu er myndin nokkuð önnur, svipað hlutfall karla 
og kvenna hefur lokið háskólanámi en talsvert færri af heildinni ljúka 
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háskólanámi þar en á norrænu og engilsaxnesku löndunum. Hér er einungis 
fjallað um aðsókn í nám en ekki greint á milli fræðigreina. Slík greining myndi 
leiða í ljós meiri kynjamun en myndin hér að ofan gefur til kynna, því enn 
sem komið er sækja bæði karlar og konur í meira mæli í nám í svokölluðum 
„hefðubundnum karla og kvennagreinum“. 

Atvinnuþátttaka kvenna hefur að sama skapi tekið gífurlegum breytingum 
í öllum vestrænum löndum en hér er að finna nokkuð skýran mun milli landa 
eins og meðfylgjandi yfirlitstafla sýnir (tafla 3). 

Tafla 3. Samband atvinnuþátttöku og menntunar í OECD-ríkjum 
 

 

 

% 16-64 
ára  

í vinnu  
2001 

% kvenna 
16-64 ára 
 í vinnu 
2001 

% karla án 
framhalds-
menntunar 
sem eru í 

vinnu 2002 

% kvenna án 
framhalds-
menntunar 
sem eru í 

vinnu 2002 

Kynjamunur  
atv.þátttöku 

fólks án 
framhalds- 
menntunar 
(Ka-Ko) 

% karla  
með 

háskóla- 
nám  

sem eru  
í vinnu 
 2002 

% karla  
með 

háskóla- 
nám  

sem eru 
 í vinnu 
 2002 

Kynja-
munur 

atv.þáttt. 
háskóla-

menntaðra 
(Ka-Ko) 

Norðurlönd        
Danmörk 75,9 71,4 73 52 21 92 84 8 
Finnland 67,7 65,4 61 54 7 89 85 4 
Ísland 84,6 81,1 92 82 10 98 94 4 
Noregur 77,5 73,8 73 57 16 92 87 5 
Svíþjóð 75,3 73,5 80 69 11 89 88 1 

Meðaltal 76,2 73,0 76 63 13 92 88 4 
Engilsanesku 
löndin         
Ástralía 68,9 61,7 72 51 21 91 81 10 
Kanada 70,9 66,0 72 51 21 86 79 7 
Írland 65,0 54,0 86 47 39 91 84 7 
Nýja Sjáland 71,8 64,8 75 54 21 90 79 11 
Bretland 71,3 64,7 59 48 11 90 86 4 
Bandaríkin 73,1 67,1 69 49 10 89 79 10 

Meðaltal 70,2 63,1 72 50 22 89 81 8 
Meginland 
Evrópu         
Austurríki 68,2 59,4 65 48 17 91 85 6 
Belgía 59,7 50,7 74 45 29 88 82 6 
Frakkland 62,0 55,2 77 56 21 86 80 6 
Þýskaland 65,9 58,6 65 45 20 88 80 8 
Ítalía 54,9 41,1 79 39 40 88 77 11 
Lúxemborg 63,0 50,8 83 44 39 92 77 15 
Holland 72,1 62,6 82 50 32 91 82 9 
Spánn 58,8 43,8 86 44 42 87 76 11 
Sviss 79,0 70,4 85 62 23 94 82 12 

Meðaltal 65,2 55,0 77 48 29 89 80 9 

 

Heimild: OECD, Education at a Glance 2004 
 
Eftir því sem konur eru betur menntaðar þeim mun hærri er atvinnu-

þátttaka þeirra og þetta á við um öll löndin. Aukin menntun skilar konum í 
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öllum löndunum svipaðri atvinnuþátttöku og körlum; á Norðurlöndum er 
munurinn minnstur (4%) en talsvert hærri bæði í engil-saxnesku löndunum 
(8%) og á meginlandi Evrópu (9%). Norðurlöndin skera sig úr hvað varðar 
mikla atvinnuþátttöku kvenna sem hafa minni menntun, að meðaltali 63% 
borið saman við 50% meðal enskumælandi þjóðanna og 48% í Evrópu-
löndunum. Að sama skapi er bilið milli atvinnuþátttöku karla og kvenna með 
skemmri menntun lægra á Norðurlöndum (að meðaltali 13%) en hjá hinum 
þjóðunum (22%/29%). Gildi menntunar fyrir bæði karla og konur er því 
augljóst en menntun hefur þó meiri þýðingu fyrir atvinnustöðu kvenna en 
karla.  

Barneignir og atvinnuþátttaka 

Hvaða áhrif hafa barneignir á atvinnuþátttöku mæðra? Barneignir hafa hvað 
minnst áhrif á atvinnuþátttöku mæðra á Norðurlöndum eins og meðfylgjandi 
yfirlitsmynd sýnir glögglega. Mestur munur á atvinnuþátttöku mæðra með 2 
börn og kvenna án barna er í Írlandi, á Ítalíu, Ástralíu, Spáni, Lúxemborg og 
Grikklandi þar sem atvinnuþáttaka mæðra er á bilinu 40-50%. Hér er því 
greinilegt að á meðan Norðurlöndin hafa tryggt mæðrum mikla möguleika á 
að samþætta atvinnu- og fjölskyldulíf hefur atvinnuþátttaka mæðra í öðrum 
löndum verið minni. Sambærilegar tölur fyrir feður eru ekki fáanlegar. 
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Mynd 1. Atvinnuþátttaka kvenna á aldrinum 25-54 ára, eftir fjölda barna á 
heimilinu. OECD-ríkin, árið 2000. 
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Á það hefur einnig verið bent að fæðingum hefur fækkað mest í þeim 
löndum sem hafa veitt takmarkaðan stuðning til að mæður gætu samþætt 
umönnun barna og atvinnuþátttöku, en meðal þeirra sem hafa veitt barna-
fjölskyldum öflugan stuðning hefur sums staðar orðið aukning fæðinga 
(Hantrais, 2004). Á meðfylgjandi yfirlitstöflu (tafla 4) yfir fæðingartíðni í 
OECD löndunum árin 2000-2002 má sjá þessa þróun glögglega. Fæðingar-
tíðni er mun lægri í Suður-Evrópu en á Norðurlöndum. 

Tafla 4. Fæðingartíðni í OECD löndum 2000-2002 
 2000 2001 2002 
Norðurlönd   
Danmörk 1,77 1,74 1,72 
Finnland 1,73 1,73 1,72 
Ísland 2,08 1,95 1,93 
Noregur 1,85 1,78 1,75 
Svíþjóð 1,54 1,57 1,65 
Engilsaxnesk lönd   
Ástralía 1,75 1,73 1,75 
Kanada 1,53 1,53 1,52 
Írland 1,89 1,97 1,97 
Nýja Sjáland 1,98 1,97 1,90 
Bretland 1,65 1,63 1,64 
Bandaríkin 2,06 2,03 2,01 
Meginland Evrópu   
Austurríki 1,75 1,73 1,75 
Belgía 1,66 1,64 1,62 
Frakkland 1,88 1,89 1,89 
Þýskaland 1,38 1,35 1,31 
Ítalía 1,23 1,25 1,26 
Lúxemborg 1,76 1,66 1,63 
Holland 1,72 1,71 1,73 
Spánn 1,24 1,26 1,25 
Sviss 1,50 1,41 1,40 

Meðaltal 27 OECD landa 1,6 1,6 1,6 
Heimild: OECD, Society at a Glance 2005. 
 

Fæðingartíðni er áberandi hærri á Íslandi en í flestum Evrópulöndum og 
árið 2004 var frjósemi einungis hærri í Tyrklandi. Fæðingartölurnar á Íslandi 
hafa þó lækkað jafnt og þétt á liðnum árum, en sl. tvö ár hefur fæðingar-
tíðnin aukist aftur og var komin í 2,0 árið 2004 (Hagtíðindi, 2005). 
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Menntun og barneignir 

Skortur er á tölfræði sem sýnir með óyggjandi hætti hvaða áhrif menntunar-
stig mæðra hefur á fjölda fæddra barna. Bent hefur verið á að konur með 
langskólamenntun fresta fæðingu fyrsta barns lengur en aðrar konur og að 
algengara er að þær eigi ekki börn (González-López, 2002). Rannsókn sem 
framkvæmd var meðal hollenskra kvenna sem fæddar eru milli 1960 og 1964 
leiddi í ljós að konur sem höfðu lokið grunnskóla áttu sitt fyrsta barn að 
meðaltali tveimur árum fyrr en konur sem höfðu lokið framhaldsskóla og 
fimm árum fyrr en konur sem höfðu lokið langskólanámi (Beets, 1999). 
Rannsókn Kravdal (1992) leiddi á hinn bóginn í ljós að konur sem lokið 
höfðu langskólanámi eignuðust fleiri börn en konur sem höfðu lokið 
skemmra námi. Hér gæti verið um mun milli einstakra landa að ræða en á 
það hefur einnig verið bent að konur með meiri menntun og hærri tekjur hafi 
betri efnhagslegar aðstæður til að eignast börn. Slebos (2003) sýnir að 
fæðingartíðni er lægri meðal OECD þjóða þar sem konur hafi lægra 
menntunarstig og þetta styður ofangreinda tilgátu um að konur með meiri 
menntun og tryggari atvinnustöðu og tekjur eignist frekar börn. Mikilvægi 
þess að ungt fólk geti komið undir sig fótum á atvinnumarkaði og stofnað 
eigið heimili hefur hér augljós áhrif (Esping-Andersen, 2002). Að sama skapi 
er talið að óvissa hvað þessa þætti varðar hafi neikvæð áhrif á ákvarðanir um 
barneignir. Sænsk rannsókn styður þetta en í henni kom í ljós að á svæðum 
þar sem atvinnuleysi var mikið frestuðu ungar konur með litla menntun 
barneignum í ljósi ótryggra aðstæðna (Barnafödandet i fokus, 2001). 

Samanburðarrannsóknir hafa leitt í ljós að ákvarðanir um fjölskyldu-
myndun og barneignir eru teknar með hliðsjón af þeim stuðning sem í boði 
er (Blossfeld, 1995; Gustafsson, 2002; Billari og Philipov, 2004). Fólk leggur 
áherslu á að ljúka námi áður en barneignir hefjast og konur virðast ekki kjósa 
að samþætta barneignir og nám þrátt fyrir að námstíminn lengist stöðugt. Þó 
leiðir samanburðarrannsókn Billari og Philipov (2004) í ljós að það er mun 
algengara að barneignir hefjist áður en námi lýkur á Norðurlöndum en í 
öðrum Evrópulöndum. Þeir benda á að leita megi skýringa á þessum mun í 
öflugri velferðarkerfum Norðurlanda sem gera það mögulegt að samhæfa 
barneignir og nám.  

Þegar höfð eru í huga hin augljósu tengsl langskólamenntunar og stöðu 
kvenna á vinnumarkaði er athyglisvert hversu litla athygli aðstæður stúdenta 
með börn hafa hlotið í rannsóknum á velferðarmálum. Þrátt fyrir að mikil 
áhersla hafi verið lögð á samþættingu atvinnuþátttöku og umönnunar barna 
hefur minna farið fyrir umræðu og rannsóknum á samþættingu náms og 
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umönnunar barna (TCO, 2002). Þetta er ekki síst mikilvægt í ljósi aukinnar 
áherslu á símenntun. Eftir því sem fólk verður eldra þegar það sækir nám er 
líklegra að það hafi stofnað fjölskyldu. Til dæmis leiddi athugun í ljós að 90% 
sænskra kvenna á aldrinum 35-40 ára sem stunduðu nám höfðu fyrir börnum 
að sjá (sama heimild). 

Fjölskyldustefna og stuðningur við námsmenn með 
fjölskylduábyrgð 

Þegar menntakerfi ofangreindra landa eru skoðuð er ljóst að meginmunur er 
á milli þeirra. Í Bandaríkjunum og engilsaxnesku löndunum er mjög algengt 
að innheimta skólagjöld af nemendum en á Norðurlöndum og í flestum 
Evrópulöndum þurfa nemendur að greiða óverulegu gjöld fyrir nám sitt 
(OECD, 2004; 2003).  

Hvað varðar stuðning vegna framfærslu þá hafa þjóðirnar þróað ólík kerfi 
styrkja og námslána sem ekki verður gerð grein fyrir hér. Daniel, Schwarz og 
Teichler (1999) unnu yfirlitsrannsókn yfir þróun framfærsluaðstoðar við 
námsmenn og komust að þeirri niðurstöðu að þessi kerfi hefðu tekið litlum 
breytingum sl. 30 ár þrátt fyrir umfangsmiklar þjóðfélagsbreytingar sem 
hefðu átt sér stað á þessu tímabili. Það hefur einnig verið sýnt að slík kerfi 
ganga út frá því sem vísu að námsmenn séu ungt fólk án fjölskylduábyrgðar 
(Blossfeld og Timm, 2003). Í sumum löndum er jafnvel gengið út frá því að 
námsmenn geti reitt sig að stuðning foreldra og ljóst að námsmenn í þeirri 
stöðu eiga óhægt um vik ef þeir kjósa að stofna fjölskyldu á námstímanum 
(Jones og Wallace, 1992). Á Norðurlöndum hafa námsmenn getað reitt sig á 
framfærslustuðning án tillitis til efnahagsstöðu foreldra (Noak Fekjær, 2000). 
Tölur frá Norðurlöndum styðja þá niðurstöðu Billari og Philipov (2004) að 
algengt sé að námsmenn í langskólanámi eigi börn. Nýlegar tölur benda til 
þess að þriðjungur námsmanna á Íslandi (28%), Noregi (33.6%) og Svíþjóð 
(30%) eigi börn meðan á námi stendur á meðan talan í Danmörku er lægri 
(13%) (Sigrún Júlíusdóttir og Magnús Diðrik Baldursson, 2003; SOU, 2003; 
TCO, 2002).  

Þegar námslána/styrkja kerfi Norðurlandanna eru skoðuð kemur í ljós að 
löndin mæta framfærsluþörf vegna barna með ólíkum hætti. Kerfin á öðrum 
Norðurlöndum veita bæði lán og styrki en íslenska kerfið eitt veitir eingöngu 
lán. LÍN veitir almennt lán í níu mánuði en við endurskoðun úthlutunar-
reglna vorið 2005 voru reglur um sumarlán rýmkaðar en á sama tíma voru 
gerðar breytingar á reglum um skerðingu vegna tekna sem er ætlað að auka 



Fjölskylda, atvinna og menntun í þekkingarþjóðfélögum 95 

 

möguleika námsmanna til að afla tekna með sumarvinnu (Lánasjóður 
íslenskra námsmanna ed.). Kerfið virðist því hvetja til sumarvinnu, sem 
skapar aðstöðumun milli námsmanna með börn og þeirra sem eru einstæðir. 
Eins og meðfylgjandi yfirlit sýnir þá veita kerfi Íslands og Noregs 
viðbótarréttindi vegna barna en danska kerfið veitir slík réttindi í tak-
markaðan tíma eftir fæðingu. Framfærslukerfin í Finnlandi og Svíþjóð veita 
ekki viðbótarréttindi vegna barna. 

Tafla 5. Hlutfall lána og styrkja af  heildaraðstoð til námsmanna, lengd 
aðstoðartímabils og tillit vegna barna. Norðurlönd, 2003-2004. 

  
 

Lán/styrkur 

Lengd 
aðstoðartímabils  
mánuðir pr. ár 

 
Réttindi vegna  

framfærslu barna 

Danmörk 66/44 12 mánuðir Já, í takmarkaðan tíma  
(móðir 12 mánuðir,  
faðir 6 mánuðir) 

Finnland 54/46 12 mánuðir Engin 

Ísland 100/0 9 mánuðir – 
möguleikar á sumarláni 

Já, viðbótarlán  
fyrir hvert barn 

Noregur 39/61 10 mánuðir Já, viðbótargreiðslur  
fyrir hvert barn 

Svíþjóð 34/66 10 mánuðir Engin 

Heimildir: CSN Centrala studiestödsnämnden, e.d.; KELA The Social insurance 
insitution of Finland, e.d.; Lánasjóður íslenskra námsmanna e.d.; Lånekassen, e.d.; 
Statens Uddanelsessøtte, e.d. 
 

Það er ekki hægt að fjölyrða um hvort þessi munur milli landanna hefur 
afgerandi áhrif á möguleika stúdenta til að framfleyta fjölskyldu án þess að 
skoðað sé samspil námslána/styrkjakerfa við önnur stuðningskerfi, s.s. 
barnabótakerfi og húsleigubótakerfi. Þó virðist ljóst að íslenska kerfið virðist 
veita námsmönnum með börn á framfæri nokkuð umfangsmikinn stuðning 
og gætir þar einnig á jákvæðan hátt tekjutengingarákvæða í barnabótakerfinu, 
þar sem námslán eru ekki reiknuð til frádráttar sem tekjur (Guðný Björk 
Eydal og Stefán Ólafsson, 2003). Námsmenn með börn á framfæri sem ekki 
geta stundað sumarvinnu eða vinnu með námi eiga því rétt á óskertum 
barnabótum. Til viðmiðunar má nefna að sænska barnabótakerfið greiðir 
öllum foreldrum sömu bætur án tillits til tekna og er því ljóst að það veitir 
námsmönnum ekki sérstakan stuðning umfram aðra (Forsäkringskassan, ed.). 
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Þetta hefur verið gagnrýnt t.d. af TCO (Samtökum háskólamenntaðra í 
Svíþjóð) sem segja að mikilvægt sé að auka stuðning við námsmenn með 
fjölskylduábyrgð (TCO, 2002).  

Íslensk lög um fæðingarorlof hafa allt frá árinu 1981 tryggt námsmönnum 
rétt til greiðslu í fæðingarorlofi. Lög um fæðingar- og foreldraorlof (nr. 
95/2000) tryggja námsmönnum fasta mánaðargreiðslu og réttindi sem eru 
um margt sambærileg við réttindi útivinnandi foreldra. Þegar réttur íslenskra 
námsmanna til fæðingarolofs er borin saman við rétt námsmanna á Norður-
löndum virðast íslenskir námsmenn standa nokkuð vel að vígi og einungis 
Norðmenn njóta umfangsmeiri réttinda (svipaðar greiðslur en lengra tímabil) 
sjá töflu 6 hér að neðan. Greiðslur í Finnlandi og Svíþjóð eru mun lægri og í 
Dannmörku eiga námsmenn ekki almennan rétt á greiðslum í fæðingarorlofi.  

Tafla 6. Yfirlit yfir réttindi námsmanna á Norðurlöndum til fæðingarorlofs 
árið 2004. 
 Lengd tímabils Upphæð í evrum pr. viku 

Danmörk Enginn algildur 
réttur 

-- 

Finland 44 vikur 60,5 

Ísland 39 vikur 236 

Noregur 42-52 vikur Sama upphæð og námslán/styrkur ef 
námsmaður hefur verið í námi 6 mánuðum 
fyrir fæðingu, annars föst upphæð. 

Svíþjóð 69 vikur 46 /nema ef námsmaður hefur verið í 
launaðri vinnu tiltekið tímabil fyrir fæðingu 
þá hlutfall af fyrri launum 

Heimild: NOSOSKO, 2004 

Þessi dæmi um réttindi námsmanna með börn sýna að nokkur munur er á 
milli landanna og full þörf á nánari greiningu réttinda til að geta gefið 
heildarmynd af aðstæðum námsmanna í viðkomandi löndum, meðal annars 
áhrifum af samspili ólíkra þátta velferðarkerfanna (t.d. aðstoð við námsmenn 
með börn frá öðrum sviðum velferðarkerfisins). Þá er einnig mikilvægt að 
greina að hvaða leyti skólakerfið hefur brugðist við þörfum námsmanna með 
fjölskylduábyrgð og hvort t.d. háskólar hafi almennt sett sér fjölskyldustefnu 
sem tekur til nemenda. 
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Niðurstöður og umræða 

Hér hefur verið sýnt fram á með gögnum frá OECD að Ísland fylgir 
Norðurlöndum nokkuð vel eftir bæði hvað varðar aukna ásókn í langskóla-
menntun og atvinnuþátttöku. Hátt hlutfall ungra karla og kvenna hefur lokið 
langskólanámi í löndunum og atvinnuþátttaka þess hóps er almennt sú hæsta 
sem mælingar OECD ná til. Á Norðurlöndum er atvinnuþátttaka þeirra sem 
hafa minni menntun nokkuð lægri en þeirra sem hafa lokið langskólanámi, en 
engu að síður er hún talsvert hærri en gerist meðal annarra OECD-ríkja. Í 
öðrum löndum, sérstaklega í Suður-Evrópu, má greina mikla lækkun 
fæðingartíðni en Norðurlönd hafa ekki orðið fyrir sambærilegri lækkun. Hér 
sker Ísland sig úr. Þrátt fyrir mikla atvinnuþátttöku bæði meðal karla og 
kvenna er fæðingartíðni hérlendis mun hærri en á hinum Norðurlöndunum. 
Þegar leitað er skýringa á hinni háu atvinnuþátttöku og fæðingartíðni á 
Norðurlöndum er oftast vísað til umfangsmikils opinbers stuðnings við 
barnafjölskyldur. Bent hefur verið á að hin háa fæðingartíðni hérlendis sé því 
í nokkuri mótsögn við þá skýringarkenningu, þar sem slíkur stuðningur hafi 
verið mun minni hérlendis en á hinum Norðurlöndunum.  

Rannsóknir á fjölskyldustefnu hafa ekki náð til aðstæðna námsmanna 
með börn og í greiningu á nokkrum helstu réttindaflokkum kemur í ljós að 
Ísland og Noregur virðast veita námsmönnum með börn nokkuð meiri 
stuðning en önnur Norðurlönd, þ.e. umfram annað barnafólk. Um áhrif 
þessa er erfitt að fjölyrða þar sem takmörkuð þekking er fyrirliggjandi á 
samspili menntunar og fæðingartíðni, en tölur benda til þess að nokkuð 
algengt sé að námsmenn eignist börn meðan á námi stendur. Það virðist þó 
ekki vera algengara hér en á hinum Norðurlöndunum. Það er því ekki hægt 
að fullyrða að betri stuðningur við námsmenn hér á landi hafi áhrif á almennt 
háa tíðni fæðinga hér. Frekari rannsókna er þörf áður en hægt er að setja 
fram traustar tilgátur um efnahagslega og félagslega stöðu námsmanna og 
barneignir þeirra meðan á námi stendur. Þegar horft er til stefnu íslenskra 
stjórnvalda á sviði jafnréttismála og áherslu á aðgerðir til að auðvelda báðum 
foreldrum að sinna starfi og umönnun barna, vekur athygli hversu 
takmörkuð umræða hefur átt sér stað um stöðu námsmanna með fjölskyldu-
ábyrgð. Þegar haft er í huga kall þekkingarþjóðfélagsins eftir vel menntuðu 
vinnuafli og aukin áhersla á símenntun, virðist augljóst að veita þarf samspili 
menntunar, barneigna og atvinnuþátttöku meiri athygli.  
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Rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á að tíðni afbrota er talsvert meiri en gögn 
lögreglu gefa til kynna (Maguire, 1997; Skogan, 1984). Rannsóknir í 15 
Evrópulöndum auk Bandaríkjanna og Japan, benda til þess að um helmingur 
afbrota sé ekki tilkynntur til lögreglu (van Kesteren, Mayhew og Nieuw-
beerta, 2000). Hlutfallið er þó mismunandi eftir tegund afbrota og er t. a. m. 
mjög lágt hlutfall kynferðisbrota tilkynnt til lögreglu (sjá m.a. Aromaa og 
Heiskanen, 2000), á meðan átta af hverju tíu innbrotum og/eða þjófnaðar-
málum eru tilkynnt (van Kesteren, Mayhew og Nieuwbeerta, 2000).  

Almennt er talið að ákvörðun um að kæra brot til lögreglu byggi á svo 
kölluðu Cost-benefit calculus mati. Ákvörðun um að kæra sé tekin með tilliti til 
þess skaða sem brot hefur í för með sér (Skogan, 1984). Rannsóknir bendi 
þannig til þess að megin ástæður að brot eru ekki tilkynnt til lögreglu séu að 
brot eru minniháttar, að ekki hafi verið við hæfi að hafa samband við 
lögreglu eða að fjölskyldan hafi sjálf leyst málið (van Kesteren, Mayhew og 
Nieuwbeerta, 2000). Jafnframt getur skipt máli hvort ofbeldisbrot eru kærð 
hversu margir árásarmennirnir eru, hvort vopn var notað og hvort fórnar-
lambið þekkti gerandann (Goudriaan, Lynch og Nieuwbeerta, 2004). Einnig 
má vera að brot séu ekki tilkynnt þar sem sá sem verður fyrir því hafi einnig 
brotið af sér og óskar því ekki eftir afskiptum lögreglu (Conklin, 2001). Í 
einhverjum tilfellum óttist einstaklingar að þeim sjálfum verði kennt um 
brotin (Karmen, 1990).  

Ýmsar vísbendingar sýna að fleiri þættir geta haft áhrif á hvort brot séu 
kærð en alvarleiki brotsins sjálfs. Í þessu samhengi benda rannsóknir á 
mikilvægi þess að skoða áhrif félagslegra aðstæðna (social context) sem brot á 
sér stað í. Almennt traust til lögreglu í samfélaginu virðist auka líkur á að 
auðgunarbrot séu tilkynnt til lögreglu þó svo viðhorf einstaklingsins til 
lögreglu sé neikvætt (Goudriaan, Lynch og Nieuwbeerta, 2004). Hærra 
hlutfall brota er einnig tilkynnt til lögreglu í efnahagslega vel stæðum löndum 
(Soares, 2004) sér í lagi þjófnaðir, innbrot og ofbeldisglæpir. Jafnframt hefur 
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sýnt sig að efnameiri borgarar eru yfirleitt jákvæðari í garð lögreglu en aðrir 
sem geti haft áhrif á hvort kært sé til lögreglu eða ekki (Gibbons, 1992). 
Traust á lögreglu hefur einnig sýnt sig að vera minna meðal margra minni-
hlutahópa en annarra þjóðfélagshópa (Parker, Onyekwuluje og Murty, 1995). 
Til viðbótar hafa sumir fræðimenn fundið vísbendingar um kynþáttahyggju 
eða rasisma innan lögreglunnar (Bowling og Phillips, 2002) sem birtist m.a. í 
staðalmyndum og niðrandi tungutaki um minnihlutahópa sem hafi áhrif á 
störf lögreglu gagnvart þessum hópum. Valdbeiting lögreglu, eins og hand-
tökur, hafi tilhneigingu til að fylgja stéttastöðu, þjóðerni og kyni brotamanns 
frekar en alvarleika brotsins sjálfs og að lögreglan mismuni því borgurunum. 
Aðrir telja aftur á móti að ekki sé hægt að lýsa tengslunum á svo einhlítan og 
afdráttarlausan hátt. Störf lögreglu séu breytileg eftir lögregluembættum, 
deildum innan þeirra og einstökum lögreglumönnum (Chan, 1997).  

Það virðist þó vera full ástæða til að spyrja hvort félagslegir og persónu-
legir þættir af þessu tagi sem snerta lögregluna og borgarana hafi áhrif á líkur 
á því hvort afbrot séu tilkynnt til lögreglu eða ekki. Eru ákveðnir hópar síður 
viljugir að tilkynna brot til lögreglu en aðrir vegna ýmissa persónulegra eða 
félagslegra þátta?  

Íslenskar rannsóknir 

Flestar rannsóknir á lögreglu og tengslum hennar við borgarana hafa verið 
gerðar í flóknum milljónasamfélögum þar sem samsetning kynþátta og stétta 
er fjölbreytt og margbrotin. Ísland er fámennt og tiltölulega einsleitt land og 
spurningin sem vaknar er hvort eiginleikar af því tagi hafi áhrif á samskipti 
lögreglu við borgarana.   

Þáttum sem geta haft áhrif á tilkynningar til lögreglu hefur verið veitt lítil 
athygli í íslenskum rannsóknum enda virðist ríkja almennt traust á störfum 
lögreglu (IMG Gallup, 2005) og spilling talin lítil (IMG Gallup, 2004). Þó 
hefur komið fram í rannsóknum að ekki eru öll brot tilkynnt til lögreglu og 
sögðust m.a. um 49% íbúa innan umdæmis lögreglustjórans í Reykjavík að 
þeir hefðu ekki tilkynnt um ofbeldisbrot sem þeir urðu fyrir (Margrét Lilja 
Guðmundsdóttir og Rannveig Þórisdóttir, 2000). Í eldri rannsókn frá árinu 
1994 sögðust 21% Íslendinga að þeir eða einhver í fjölskyldu þeirra hefði 
orðið fórnarlamb afbrota síðustu tólf mánuði fyrir mælinguna (Gunnlaugs-
son og Galliher, 2000). Af þeim tilkynntu alls um 57 prósent brotið til lög-
reglu. 

Í rannsókninni sem greint verður frá hérna á eftir verður leitast við að 
skoða þætti sem geta haft áhrif á líkur á því hvort brot séu tilkynnt til 
lögreglu. Annars vegar eru skoðaðir þættir sem snúa að brotinu sjálfu og 
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alvarleika þess og hins vegar einstaklingsbundnir þættir eins og aldur, kyn og 
tekjur. Sérstaklega verða skoðaðir þeir sem hafa orðið fyrir auðgunar- og 
ofbeldisbrotum og hvort einkenni þolanda hafi áhrif á það hvort brot sé kært 
til lögreglu. Í framhaldi verður hugað að því hvort munur sé á kærulíkum 
eftir brotaflokkum. Jafnframt verður greint frá hversu ánægðir þolendur 
brota sem kærðu til lögreglu eru með það hvernig lögregla tók á málinu og 
hvort munur sé á þætti lögreglunnar eftir brotaflokkum.  

Aðferðir og gögn 

Rannsóknin byggir á gögnum sem safnað var með símakönnun af IMG 
Gallup dagana 4. janúar til 17. febrúar 2005. Tekið var tilviljunarúrtak 3.000 
einstaklinga 16 ára og eldri úr þjóðskrá og var nettósvörun tæplega 67 
prósent. Verða það að teljast viðunandi heimtur sem sést á því að fullnægj-
andi samræmi er á milli skiptingar úrtaksins og þjóðarinnar allrar eftir kyni, 
aldri og búsetu. Má því fastlega búast við að svörin endurspegli þjóðina 16 
ára og eldri ára allvel.  

Hér eru eingöngu skoðaðar spurningar er snúa að reynslu af afbrotum og 
hvort afbrot voru tilkynnt til lögreglu eða ekki. Annars vegar eru skoðaðir 
þættir sem hafa áhrif á líkur á að auðgunarbrot séu tilkynnt til lögreglu og 
hins vegar ofbeldisbrot. Þegar skoðað er hvort viðkomandi hafi kært eða ekki 
er nægilegt að hann hafi kært eitt af þeim auðgunarbrotum sem hann hefur 
orðið fyrir og/eða eitt af þeim ofbeldisbrotum sem hann hefur orðið fyrir. 

Alvarleiki brota var mældur með því að spyrja hversu alvarlegum augum 
viðkomandi leit það brot sem hann varð fyrir. Meðaltal alvarleika var síðan 
reiknað með því að leggja svör allra þátttakenda saman, annars vegar fyrir 
auðgunarbrot og hins vegar fyrir ofbeldisbrot og deila síðan í með fjölda 
brota sem viðkomandi hafði orðið fyrir. 

Í auðgunarbrotum var spurt um eigin reynslu og reynslu annarra á 
heimilinu. Reynsla af brotum vísar því ekki nauðsynlega til persónulegrar 
reynslu einstaklingsins en þó er um að ræða atvik sem snúa að eigum einstak-
lingsins eða fjölskyldu hans. Í ofbeldisbrotum er spurt um persónulega 
reynslu einstaklingsins en ekki reynslu annarra í fjölskyldunni. 
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Niðurstöður 

Eins og fram kemur á mynd 1 höfðu hlutfallslega flestir þeirra sem orðið 
höfðu fórnarlömb afbrota orðið fyrir þjófnaðarbrotum. Þannig sögðust 7% 
allra svarenda að þeir (eða einhver í fjölskyldu þeirra) hefði orðið fyrir 
vasaþjófnaði árið 2004 og rúmlega fimmtungur (20,1%) frá árinu 2000. Hér 
er um að ræða þjófnaði á ýmsum persónulegum munum s.s. töskum, 
veskjum, fatnaði, skartgripum eða íþróttaáhöldum án þess að nokkru valdi sé 
beitt. Rúmlega fimmtungur svarenda (21,9%) sagði að reiðhjóli hefði 
einhvern tíma verið stolið á síðustu fimm árum, þar af hjá innan við fimm 
prósent allra svarenda á árinu 2004. Auk þess sögðust tæplega 16% að 
einhverjum munum hafi verið stolið úr ökutæki sínu síðan árið 2000 og hjá 
tæplega 4% á árinu 2004.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Hlutfall þeirra sem sögðust hafa orðið fyrir afbroti sl. 5 ár og þar af 
þeir sem sögðu brotið hafa átt sér stað 2004 

Rúmlega 4% svarenda sagði heimili sitt hafa orðið fyrir innbroti síðan 
árið 2000 og hjá tæplega 2% á árinu 2004. Svipaður fjöldi hafði orðið fyrir 
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tilraun til innbrots á heimili sitt eða dvalarstað. Þá hafði tæplega 1% svarenda 
verið rændur á árinu 2004 og 2% síðan árið 2000.  

Alls sögðust 16% svarenda hafa orðið fyrir ofbeldisbroti síðan árið 2000 
og tæplega 7% á árinu 2004. Ofbeldisbrot felur í sér hótanir, ógnanir eða að 
einhver hafi ráðist á viðkomandi. Til viðbótar sögðust 5,5 prósent svarenda 
hafa orðið fyrir kynferðisbroti einhvern tímann síðan árið 2000 og tæplega 
tvö prósent á árinu 2004. Kynferðisbrot geta verið ýmis konar, s.s að gripið 
er í fólk, það snert eða ráðist á það á mjög særandi máta á kynferðislegan 
hátt.  

Á mynd 2 sést að nokkur hluti þeirra afbrota sem þátttakendur höfðu 
orðið fyrir voru ekki kærð til lögreglu, en það er þó nokkuð breytilegt eftir 
brotaflokkum. Þannig sögðust rúmlega 73% þeirra sem brotist hafði verið 
inn hjá að þeir hefðu kært atvikið til lögreglu. Um 67% þeirra sem höfðu 
orðið fyrir því að stolið væri úr ökutæki sögðust hafa kært atvikið til lögreglu, 
tæplega 63% þeirra sem sögðu að rafknúnu hjóli hafi verið stolið frá þeim og 
54% þeirra sem sögðu að reiðhjóli hafi verið stolið. Mun færri sögðust hafa 
kært rán (42,1%), ofbeldisbrot (29,6%) og kynferðisbrot (5,8%). 

Jafnframt er nokkur munur á því hvort þátttakendur voru ánægðir með 
það hvernig lögregla tók á málum þeirra eftir að brot hafði verið kært eftir 
brotaflokkum (mynd 3). Flestir þeirra sem tilkynntu innbrot voru ánægðir 
með afgreiðslu lögreglu (76,8%), einnig þeir sem tilkynntu rán (66,7%), 
þjófnaði úr ökutæki (59,3%), og ofbeldisbrot (57,9%). Athygli vekur að fæstir 
voru ánægðir með hvernig lögregla tók á kynferðisbrotum (42,9%). 
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Mynd 2. Hlutfall þeirra sem segja að afbrotið hafi verið tilkynnt til lögreglu 
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Mynd 3. Hlutfall þeirra sem eru ánægðir með það hvernig lögregla tók á 
málinu? 

Af þeim sem sögðu að þeir eða einhver í fjölskyldu þeirra hafi orðið fyrir 
auðgunarbroti sögðu rúmlega 58% að eitt eða fleiri af þessum brotum hafi 
verið tilkynnt til lögreglu. Eins og fram kemur á töflu 1 þá eru meiri líkur á 
að afbrot hafi verið tilkynnt ef það var litið alvarlegum augum. Þetta 
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samband breytist lítið þó svo tekið sé tillit til persónulegra þátta eins og kyns 
og aldurs. Líkan 2 bendir þó til þess að það sé ekki eingöngu mat á alvarleika 
sem tengist líkum á því að auðgunarbrot eru tilkynnt til lögreglu. Líkur á að 
þolendur auðgunarbrota tilkynni þau til lögreglu virðast einnig aukast með 
aldri og aukinni reynslu af auðgunarbrotum. Ekki virðist hins vegar munur á 
körlum og konum hvað varðar líkur á að auðgunarbrot séu tilkynnt til 
lögreglu né virðast tekjur hafa þar áhrif. 

Tafla 1. Tvíflokka aðhvarfsgreining (logistic regression) á þáttum er tengjast 
líkum á að auðgunarbrot séu tilkynnt til lögreglu 
 Líkan 1 Líkan 2 
 Coeff.   S.E.    Coeff.      S.E. 
Fasti -,393 (,194)* -1,481    (,391)*** 
Alvarleiki ,406 (,100)*** ,388    (,112)*** 
Kyn   -,152    (,167) 
Aldur   ,016    (,006)** 
Tekjur   ,089    (,080) 
Fyrri reynsla af auðgunarbrotum   ,989    (,150)*** 

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

Af þeim sem höfðu orðið fyrir ofbeldisbroti á síðustu fimm árum sögðust 
eingöngu rúmlega 24% hafa kært eitt eða fleiri brot til lögreglu. Líkt og með 
auðgunarbrot virðist mat á alvarleika ofbeldisbrots hafa áhrif á tilkynningar 
með þeim hætti að því alvarlegri augum sem brotið er litið þeim mun meiri 
líkur eru á að það hafi verið tilkynnt til lögreglu (tafla 2). Ólíkt auðgunar-
brotum virðast persónulegri þættir eins og aldur, tekjur og fyrri reynsla af 
ofbeldisbrotum ekki hafa áhrif á líkur á því að ofbeldisbrot sé tilkynnt til 
lögreglu. Kyn þolanda skiptir hins vegar máli í þessu sambandi og virðast 
karlmenn líklegri en konur til að tilkynna ofbeldisbrot til lögreglu. 
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Tafla 2. Tvíflokka aðhvarfsgreining (logistic regression) á þáttum er tengjast 
líkum á að ofbeldisbrot séu tilkynnt til lögreglu 
 Líkan 1 Líkan 2 
 Coeff.    S.E. Coeff.    S.E. 
Fasti -2,378 (,342)*** -2,919   (,591)*** 
Alvarleiki ,709 (,159)*** ,631   (,175)*** 
Kyn   ,680   (,268)* 
Aldur   ,006   (,009) 
Tekjur   ,018   (,121) 
Fyrri reynsla af ofbeldisbrotum   ,244   (,197) 

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

Umræða 

Tiltölulega stór hópur Íslendinga, eða rétt tæplega 22 prósent á árinu 2004, 
verður fyrir afbroti á hverju ári, helst auðgunarbrotum eins og reiðhjóla-
þjófnaði og vasaþjófnaði. Þetta er svipað hlutfall og komið hefur fram í fyrri 
rannsóknum á Íslandi (Gunnlaugsson og Galliher, 2000).  

Flestir sögðu að auðgunarbrotin hefðu verið tilkynnt en mun færri 
tilkynntu ofbeldisbrot og kynferðisbrot. Af þeim sem tilkynntu brot til 
lögreglu voru flestir nokkuð sáttir við það hvernig hún leysti úr málunum, 
helst þeir sem höfðu orðið fyrir auðgunarbrotum. Af þeim sem ekki voru 
sáttir nefndu flestir að þeim hefði fundist lögregla ekki gera nóg til að leysa 
þeirra mál.  

Þegar skoðuð eru áhrif þátta er tengjast brotinu sjálfu og einstaklings-
bundinna þátta á líkur á að brot sé tilkynnt til lögreglu kemur í ljós að þeir 
sem líta brotið alvarlegri augum eru líklegri til að tilkynna það til lögreglu en 
þeir sem telja það ekki alvarlegt. Þetta er í samræmi við fyrri rannsóknir sem 
vísað hafa til þess að ákvörðun um að kæra brot byggi að miklu leyti á svo 
kölluðu cost-benefit calculus mati (Goudriaan, Lynch og Nieuwbeerta, 2004; 
Skogan, 1984). Fyrri reynsla af afbrotum virðist einnig auka líkur á að 
auðgunarbrot séu tilkynnt til lögreglu en tengist hins vegar ekki líkum á að 
ofbeldisbrotu séu tilkynnt.  

Athygli vekur að ólíkt erlendum rannsóknum kemur hér fram að kyn og 
tekjur virðast ekki hafa áhrif á líkur á að augðunarbrot séu tilkynnt til 
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lögreglu (Goudriaan, Lynch og Nieuwbeerta, 2004). Sama á við um áhrif 
aldurs og tekna á líkur á að ofbeldisbrot séu tilkynnt. 

Í framhaldinu er áhugavert að skoða áhrif fleiri þátta á líkur á því að 
afbrot séu tilkynnt til lögreglu. Þannig hafa erlendar rannsóknir bent til mikil-
vægi þess að skoða ekki eingöngu þætti tengda brotinu og einstaklingnum 
heldur einnig þætti eins og spillingu og traust til lögreglu. Einnig er mikilvægt 
að skoða nánar þætti sem hafa áhrif á mat á alvarleika þar sem líklegt er að 
einstaklingsbundnir þættir hafi þar veruleg áhrif.  
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Aðstæðubundin brennimerking og 
brothætt sjálfsmynd: Nokkur grunduð 

hugtök um reynslu brotamanna af 
stimplun* 

Jón Gunnar Bernburg 

 

Stimplunarsjónarhornið naut töluverðra vinsælda í félagsfræði og afbrota-
fræði á sjöunda og áttunda áratug tuttugustu aldar. Kennismiðir þess boðuðu 
breytta sýn á rætur frávikshegðunar, einkum afbrotahegðunar og geðrænna 
vandamála. Fram að þeim tíma höfðu rannsakendur horft á félagslega og 
félagssálfræðilega áhættuþætti frávikshegðunar líkt þessir þættir tækju litlum 
sem engum breytingum í lífshlaupi einstaklingsins. Stimplunarsjónarhornið 
benti aftur á móti á að frávikshegðun kallar oft á viðbrögð frá samfélaginu, 
viðbrögð sem eru þess eðlis að samfélagsleg staða og sjálfsmynd hins 
stimplaða frávika gjörbreytast. Þótt finna megi ýmsa áhættuþætti sem vissu-
lega auka líkur á fráviksatferli, töldu stimplunarsinnar að það væru viðbrögð 
samfélagsins við þeim brotlega fyrst og fremst, það er frávikastimplun hans 
og brennimerking, sem leiddu til þess að frávikshegðunin yrði stöðugt 
hegðunarmynstur (Becker, 1963; Lemert, 1967). Vegna útbreiddra staðal-
mynda af frávikum í samfélaginu yrði frávikastimplun að einskonar brenni-
merki (stigma) sem viðhéldi og ýtti undir áframhaldandi frávikshegðun. 

Undir lok áttunda áratugarins dvínuðu vinsældir stimplunarkenninga og 
stöðnun varð í rannsóknum á sviðinu, einkum rannsóknum á áhrifum 
stimplunar á þróun afbrotaferilsins. Gagnrýnendur bentu á að kenningarnar 
væru bæði óljósar og óstuddar af fyrirliggjandi rannsóknum (t.d. Hirschi, 
1980). En þótt gagnrýnin væri réttmæt að hluta til var framsetning hennar 
óvægin og leiddi ekki til framþróunar á sviðinu (Palarma o.fl., 1986; 
Paternoster og Iovanni, 1989). Einkar bagaleg var sú staðreynd að gagnrýn-
endur tóku ekki tillit til þess að fyrirliggjandi rannsóknir á sviðinu voru flestar 

                                                 
*  Rannsóknin var styrkt af rannsóknarstöðustyrk frá Rannsóknarmiðstöð Íslands og 

rannsóknarstyrk frá Scandinavian Research Council for Criminology. 
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afar bágbornar í aðferðalegu tilliti (Paternoster og Iovanni, 1989). Engu að 
síður varð sú hugmynd útbreidd að stimplunarsjónarhornið væri „dautt“ 
(Palarma o.fl., 1986). 

Á undanförnum árum hafa fræðimenn þó leitast við að útlista kenningar-
nar betur og endurbæta þá vankanta sem plagað hafa rannsóknir á þessu 
sviði. Á kenningarlega sviðinu hefur verið leitast við að útlista betur þau ferli 
sem stimplun kann að setja af stað. Í megindráttum hafa tvennskonar ferli 
verið til umfjöllunar (Liska og Messner, 1999). Annars vegar hafa kenni-
smiðir lagt áherslu á umbreytingu sjálfsins, að stimplun og brennimerking 
móti samskipti einstaklingsins við annað fólk og valdi þannig umbreytingu á 
sjálfsmyndinni (Matsueda, 1992). Sjálfsmynd hins brennimerkta mótast af 
stöðluðum, eða fordómafullum væntingum fólks gagnvart honum og fer 
hann að hegða sér í samræmi við þá stöðluðu mynd sem aðrir hafa af 
honum. Hins vegar telja fræðimenn að stimplun og brennimerking valdi 
neikvæðum breytingum á félagslegum tengslum fólks og skertum tækifærum 
á vinnumarkaði, en þetta eru einmitt vel þekktir áhættuþættir fráviks-
hegðunar (Sampson og Laub, 1997). 

Nýlegar langtímarannsóknir á sambandi stimplunar við afbrotahegðun 
ungmenna eftir að stimplun á sér stað hafa veitt þessum kenningum nokkurn 
stuðning. Rannsóknir á ungmennum hafa leitt í ljós jákvætt, tölfræðilegt 
samband á milli þess hvort ungmenni hafa verið stimpluð eða ekki við 
afbrotahegðun þeirra síðar meir (t.d. hvort þau hafa verið dæmd fyrir afbrot 
eða ekki), að teknu tilliti til afbrotahegðunar þeirra fyrir stimplun (Hagan og 
Palloni, 1990; Jón Gunnar Bernburg og Krohn, 2003; Palarma o.fl., 1986). 
Til að mynda kom fram í rannsókn á breskum ungmennum að þeir unglingar 
sem fengið höfðu á sig dóm fyrir 15 ára aldur sýndu að jafnaði meiri 
afbrotahegðun eftir 15 ára aldur og fram á tvítugsaldur en jafnaldrar þeirra 
sem ekki höfðu fengið dóm, að teknu tilliti til mælinga á andfélagslegri 
hegðun á barnsaldri og á unglingsárum upp að 15 ára aldri (Hagan og Palloni, 
1990). Fjölda annarra þátta í félagslegu umhverfi ungmennanna var stjórnað í 
rannsókninni. 

Nokkrar rannsóknir á svokölluðum miðlunaráhrifum (mediating effects) 
renna stoðum undir kenningarlegu ferlin sem minnst var á hér að framan. 
Nokkrar rannsóknir styðja kenningar þess efnis að stimplun valdi skertum 
tækifærum í skóla og á vinnumarkaði, minnkandi tengslum við hefðbundna 
hópa samfélagsins og auknum líkum á að einstaklingurinn dragist að jaðar-
hópum (De Li, 1999; Jón Gunnar Bernburg og Krohn, 2003; Jón Gunnar 
Bernburg o.fl., væntanlegt; Sampson og Laub, 1993). Til dæmis leiddi nýleg 
rannsókn á 500 bandarískum karlmönnum í ljós að sambandið á milli 
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formlegrar stimplunar á unglingsárum (þ.e. handtöku, dóms eða betrunar-
vistar) og afbrotahegðunar á tvítugsaldri skýrðist að hluta til af skertri skóla-
göngu og auknu atvinnuleysi þeirra sem stimplaðir höfðu verið á unglings-
árum (Jón Gunnar Bernburg og Krohn, 2003). Önnur greining á sömu 
gögnum leiddi í ljós að formleg stimplun hafði í för með sér auknar líkur á 
því að unglingar gerðust meðlimir í götugengjum (Jón Gunnar Bernburg 
o.fl., væntanlegt). Þá bendir ein rannsókn á bandarískum unglingum til þess 
að neikvæðar breytingar á sjálfinu―að einstaklingurinn fari að horfa á sjálfan 
sig sem frávika í auknum mæli―skýri að hluta til samband stimplunar og 
afbrotahegðunar eftir stimplun (Matsueda, 1992). 

Aftur á móti hafa fáar rannsóknir verið gerðar á því með hvaða hætti 
viðbrögð samfélagsins við afbrotum móta upplifun hins stimplaða brota-
manns af félagslegu umhverfi sínu og sjálfsmynd. Æskilegt væri að túlka 
framangreindar niðurstöður með skírskotun til atviksgagna um reynslu og 
upplifun ungmenna sem gengið hafa í gegnum afbrotaferil. Sem stendur er 
túlkun niðurstaðna þó fyrst og fremst byggð á kenningarlegum staðhæf-
ingum. Lítið er vitað um hvaða merkingu brotamenn leggja í samfélagsleg 
viðbrögð á borð við íhlutun sakarkerfis, hvað þá jafningjar þeirra, fjölskylda, 
kennarar eða vinnuveitendur. Af þessum sökum hafa rannsakendur ekki haft 
nægilega innsýn til þess að geta þróað góðar mælingar á lykilhugtökum á 
borð við félagslega stimplun, brennimerkingu og útskúfun. 

Rannsókn þessi er skref í þá átt að bæta úr skorti á eigindlegri innsýn í 
reynslu brotamanna af viðbrögðum samfélagsins. Eigindleg viðtöl voru tekin 
við 25 einstaklinga sem allir eiga það sameiginlegt að hafa fengið á sig 
formlegan afbrotastimpil (þ.e. allir hafa þeir verið vistaðir í fangelsi eða á 
stofnun fyrir afbrotaunglinga). Markmið rannsóknarinnar var að búa til 
grunduð hugtök (grounded concepts) sem lýst gætu mögulegum samnefnurum í 
reynslu þessara einstaklinga. 

Aðferð 

Á tímabilinu 2002 til 2004 voru viðtöl tekin við 25 einstaklinga sem allir 
höfðu verið vistaðir í fangelsi eða á stofnun fyrir afbrotaunglinga. Upphaf-
lega var ætlunin að afla viðmælenda með snjóboltaaðferð (snowball 
sampling) en sú aðferð reyndist óskilvirk vegna tregðu viðmælenda við að 
koma rannsakanda í samband við aðra viðmælendur. Brugðið var á það ráð 
að tala við viðmælendur sem sátu í fangelsi eða voru inni á stofnunum fyrir 
afbrotaunglinga. Meirihluti viðmælenda var í vistun af þessu tagi þegar 
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viðtölin fóru fram. Rannsakandi tók öll viðtölin sjálfur. Viðmælendur voru á 
aldrinum 15 til 45 ára, um helmingur þeirra var á tvítugsaldri en fjórir voru 
eldri en 30 ára. Allir viðmælendur voru karlkyns. Viðtölin fóru öll fram í 
einrúmi og voru nær öll tekin upp á segulband. Flest viðtölin vörðu í um 40 
mínútur til klukkustund en þau lengstu vörðu í um eina og hálfa klukku-
stund. Greining viðtala, það er flokkun texta og formun hugtaka, fór fram 
samhliða gagnaöflun (sjá Glaser og Strauss, 1967). Ítarlegri umfjöllun um 
aðferð, val á viðmælendum, gagnagreiningu og aðferðafræðilegar forsendur 
er að finna í Jón Gunnar Bernburg (í vinnslu). 

Þótt viðtölin væru opin voru þau markmiðsbundin enda var ætlunin að fá 
viðmælendur til þess að ræða um viðbrögð annarra við frávikshegðun þeirra 
og afbrotastimplun. Viðmælendur voru beðnir um að lýsa reynslu sinni af 
löggæslukerfinu, viðbrögðum fjölskyldu, jafningja, kennara og annarra 
meðlima nærsamfélagsins gagnvart meintri frávikshegðun þeirra. Til dæmis 
voru viðmælendur spurðir um það hvort þeir teldu sig óvelkomna 
einhversstaðar, hvort þeir hefðu leynt afbrotastimplun sinni, hvort jafnaldrar 
þeirra í skólanum kæmu öðruvísi fram við þá en aðra og hvort samskipti við 
vini og fjölskyldu hefðu breyst eftir handtöku eða dóm. 

Niðurstöður 

Í greiningu viðtalsgagna komu tveir meginflokkar fram, annars vegar þemu 
sem fjalla um viðbrögð samfélagsins við hinum stimplaða og hins vegar 
þemu sem snúa að viðbrögðum sjálfsins við þeim aðstæðum sem hinn 
stimplaði upplifir. Hér verður stuttlega fjallað um nokkur af þessum þemum 
(sjá nánar í Jón Gunnar Bernburg, í vinnslu).  

Viðbrögð samfélagsins 

Einstaklingar sem fá á sig frávikaorðspor í nærsamfélaginu upplifa ýmis 
konar viðbrögð frá öðrum meðlimum samfélagsins. Stundum eru viðbrögðin 
uppi á yfirborðinu, til dæmis í formi vantrausts og fjandskapar gagnvart 
hinum stimplaða, en yfirleitt eru viðbrögðin ekki svo augljós. Hvers eðlis sem 
viðbrögðin eru skapa þau yfirleitt félagslega fjarlægð milli hins stimplaða og 
annarra í nærsamfélaginu. Nokkur þemu komu fram sem lýsa viðbrögðum 
nærsamfélags gagnvart þekktum frávikum. Hér verður fjallað um tvö þeirra, 
i) orðróm og ii) þvingað viðmót. 

Orðrómur. Þegar einstaklingur er þekktur sem fráviki, eða afbrotamaður í 
nærsamfélagi sínu skapast oft orðrómur og mýtur um frávikahegðun hans. 
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Þetta kemur skýrast fram hjá afbrotaunglingum. Orðrómur um fráviks-
hegðun unglingsins og brenglaðan persónuleika hans berst meðal foreldra, 
kennara og jafnaldra í grenndarsamfélaginu og verður hann þannig áþreifan-
lega var við þá mynd sem aðrir hafa af honum. Orðrómurinn ýkir oft 
frávikshegðunina og felur oft í sér þá hugmynd að vandræðaunglingurinn 
spilli jafnöldrum sínum. Viðmælendur sem á þetta minntust höfðu oft gaman 
að því að heyra kjaftasögur um sig en þær tilfinningar voru þó oft blendnar. 
Karlmaður á tvítugsaldri rifjar upp upplifun sína á því að flytja í nýtt hverfi á 
fjórtánda aldursári: 

 
Ég lenti mjög illa í svona kjaftasögum í [bæjarfélagi]. Ég var áberandi um leið og 
ég kom inn í skólann. Var pönkari sko. . . Ég var ekkert búinn að gera af mér og 
ekki byrjaður að reykja og drekka. En fékk það beint framan í mig frá 
umhverfinu að ég væri bara dópisti og fljótlega að ég væri dópsali, kennurunum 
sko . . . Kennararnir voru að tala við foreldra besta vinar míns. Alveg búnir að 
greina mig niðrí kjölinn greinilega. Ég væri svona maður sem væri alveg á 
brúninni, ætti bara eftir að taka eitt skref og svo væri það bara búið og svona. Í 
það alvarlegum málum, eiturlyfjum og svona – sem var ekki satt. 
 
Tilurð orðróms er háð því að stimplun einstaklings sé útbreidd vitneskja í 

nærsamfélagi hans. Þannig verða einstaklingar sem stimplaðir eru síðar á 
ævinni, til að mynda á tvítugs- og þrítugsaldri, yfirleitt ekki varir við orðróm 
af þessu tagi, enda tilheyra þeir ekki staðbundnu nærsamfélagi í sama mæli og 
unglingar gera. Þó er sú undantekning athyglisverð að þegar hinn stimplaði 
einstaklingur tilheyrir fagstétt getur orðrómur farið af stað í stéttinni og elt 
einstaklinginn uppi. Fagstéttin er í þessu skilningi einskonar nærsamfélag sem 
gerir orðróm mögulegan. Dæmi má nefna af fullorðnum karlmanni sem 
fengið hefur dóm fyrir samneyti við stúlku undir lögaldri. Brennimerki 
kynferðisafbrotamannsins veldur því að hann telur sig aldrei getað unnið í 
fagi sínu framar. 

 
Viðmælandi: Ég mundi aldrei leggja í það að fá vinnu sem [starfsheiti]. Ef 
einhver formaður kæmi og segði „viltu vinnu“ – og hann mundi ekki vita af 
þessu til dæmis – svo kemur sagan og þá er maður farinn. . . . Eins og þegar ég 
tók að mér starf hjá [vinnustaður] var ég rekinn eftir viku. 
 
Þvingað viðmót. Einstaklingar sem hafa á sér frávikaorðspor mæta stundum 

þvinguðu viðmóti hjá öðrum, viðmóti sem endurspeglar ótta og vantraust 
gagnvart hinum stimplaða. Viðmót annarra einkennist þá af óttablandinni 
virðingu fyrir hinum stimplaða (þ.e. út frá sjónarhorni hins stimplaða). Þetta 
þema kom fram í lýsingum nokkurra viðmælenda á samskiptum þeirra á 
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unglingsárum við jafnaldra sína í skólanum. Viðmælendur sögðu að 
jafnaldrar þeirra hefðu oft sýnt þeim óeðlilega mikla kurteisi í viðmóti sínu 
gagnvart þeim. Hér er dæmigerð lýsing frá 15 ára ungling sem dvelur á 
meðferðarheimili fyrir afbrotaunglinga. Ég spurði hann hvort krakkarnir í 
skólanum kæmu öðruvísi fram við hann en aðra krakka: 

Jaá, það var fullt af krökkum sem pössuðu sig þegar þau töluðu við mig. Þegar 
þau voru að tala við mig þá voru þau svona að „vanda sig“. . . . Þau voru svona 
geðveikt kurteis – svona eins og ég væri skólastjórinn eða eitthvað.  
 
Hinn stimplaði hefur oft ánægju af svona viðbrögðum en þau skapa engu 

að síður félagslega fjarlægð milli þess stimplaða og þeirra sem bregðast við 
honum á þennan hátt, enda eru samskipti á þessum nótum þvingandi og 
óþægileg bæði fyrir hinn stimplaða og aðra viðstadda (Goffman, 1963, 1969). 

Viðbrögð sjálfsins 

Burtséð frá því hvort einstaklingurinn er þekktur sem fráviki í nærsamfélagi 
sínu eða ekki, hafa væntingar hans gagnvart viðbrögðum annarra og þær 
hugmyndir sem hann gerir sér um ríkjandi staðalmyndir engu að síður oft 
áhrif á sjálfsmynd hans, samskipti við aðra og þátttöku í samfélaginu. 
Greining viðtala gat af sér nokkur þemu sem snúa að þessu málefni. Hér 
verður aðeins fjallað um þrjú þeirra, i) meðvitað brennimerki, ii) aðstæðu-
bundin brennimerking og iii) að draga sig úr samfélaginu. 

Meðvitað brennimerki. Félagsfræðingar hafa skilgreint félagslegt brennimerki 
(stigma) sem hvern þann stimpil sem ríkjandi menning tengir við neikvæðar 
staðalmyndir (Link and Phelan 2001). Allir viðmælendur voru meðvitaðir um 
að margt fólk hefði neikvæðar hugmyndir um þá sem dæmdir hafa verið fyrir 
afbrot. Nokkrir viðmælendur nefndu að afbrotamenn væru iðulega tengdir 
við geðveiki. Ennfremur töluðu nokkrir viðmælendur um hugmyndir þess 
efnis að afbrotamönnum væri ekki treystandi, að þær væru hættulegir og að 
þeir spilltu öðru fólki. Eins og einn viðmælandi sagði þegar hann var spurður 
um hvort hann hefði leynt því að hann hefði setið í fangelsi. „[Stundum 
verður maður að leyna því. Ef ég geri það ekki] getur það breytt sam-
skiptunum af þeirra hálfu. Það getur orðið ‘paranoid’ eða hrætt.“ Ungur 
karlmaður á tvítugsaldri sem fyrir löngu er hættur í afbrotum og er nú í góðri 
vinnu hjá einkafyrirtæki lýsir þessu svona: 

 
Í þessari vinnu eru menn sem ég myndi ekki vilja að vissu af þessu. Það eru 
fordómar gagnvart glæpamönnum. Það eru margir sem trúa því að „einu sinni 
glæpamaður, alltaf glæpamaður“. . . Eins og yfirmaðurinn minn, algjör 
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skjalatöskumaður. Ef hann vissi að ég hefði einhvern tímann barið fólk eða 
brotist inn og stolið eignum, þá kæmist ég ekki langt í fyrirtækinu. 
 
Á hinn bóginn höfnuðu allir viðmælendur sannleiksgildi staðalmyndanna, 

að minnsta kosti hvað þá sjálfa varðaði. Dæmigerð skoðun kemur fram í 
viðtali við ungan karlmann sem á langan afbrotaferil að baki: 

Þau bara vita ekkert um þetta. Afbrotafólk, afbrotaunglingar, þetta er bara 
venjulegt fólk sem hefur lent vitlausumegin skilurðu, velja vitlausa leið. Þau halda 
– ég veit það ekki – að maður sé eitthvað geðveikur, geti bara snappað hvenær 
sem er. Eru bara svona var um sig. Við erum alls ekki svoleiðis. Ekki ég. 
 
En þótt viðmælendur hafni því að staðalmyndir eigi við um þá sjálfa, eru 

þessar hugmyndir hluti af umhverfinu í hugum margra þeirra. Í nokkrum 
viðtölum komu fram lýsingar á samskiptum þar sem viðmælendur töldu að 
neikvæðar staðalmyndir hefðu mótað sýn annarra á þá og að þá væri oft 
ómögulegt að breyta þeirri sýn fólks. Þessi tilfinning var einkum bundin við 
samskipti við ókunnuga. Þessi orð eru úr viðtali við ungan karlmann sem á 
langan afbrotaferil að baki: 

 
Þegar fólk sem skilur þetta ekki, sem ég veit að skilur þetta ekki, það er mjög 
erfitt að fara að útskýra þetta fyrir því. . . . Sérstaklega fólk sem er vitlaust. Þegar 
maður hittir fólk sem er gáfað þá getur maður útskýrt þetta. Vitlaust fólk reynir 
ekkert að skilja þetta. Það hefur ákveðnar hugmyndir í huganum um þig og 
gengur bara út frá því, alveg sama hvað þú segir. . . .  Það eru ótrúlegar 
ranghugmyndir sem fólk hefur. Það heldur að dópisti sé bara sjúklingur sem liggi 
í ræsinu með nálina í handleggnum. 
 
Aðstæðubundin brennimerking. Margir viðmælenda lýstu ótta sínum við að 

lenda í aðstæðum þar sem afbrotastimplun þeirra og tengdar staðalmyndir 
verða hluti af þeirri merkingu sem viðstaddir leggja í aðstæðurnar. Aðstæðu-
bundin stimplun felur í sér samskipti þar sem viðstaddir eru (eða verða 
skyndilega) meðvitaðir um afbrotastimplunina. Yfirleitt eru viðstaddir 
ókunnugir eða aðrir sem hinn stimplaði telur líklega til þess að láta staðlaðar 
hugmyndir móta viðmót sitt gagnvart þeim. Í svona aðstæðum verður hinn 
stimplaði meðvitaður um brennimark sitt og sjálfsmyndin verður brothætt en 
þetta lýsir sér í tilfinningum á borð við óöryggi, skömm, reiði og niður-
lægingu, auk upplifunar á höfnun og vantrausti viðstaddra. Hinn stimplaði 
getur ekki breytt þeirri neikvæðu sýn sem aðrir hafa af honum og er því ófær 
um að birtast öðrum í jákvæðu ljósi. Eins og Goffman (1963, 1969) hefur 
bent á eru aðstæður af þessu tagi óbærilegar bæði fyrir hinn stimplaða og 
aðra viðstadda. 
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Nokkrir viðmælendur sögðu frá reynslu sinni af svona aðstæðum en aðrir 
sögðu frá eða gáfu í skyn ótta við að lenda í svona aðstæðum. Dæmi um við 
fyrrnefnda er atvinnuviðtal þar sem afbrotafortíð viðmælanda kemur 
skyndilega upp á yfirborðið og veldur skömm og reiði hjá hinum stimplaða. 
Annað dæmi kemur úr viðtali við ungan karlmann sem rifjar upp óþægilegar 
tilfinningar sem tengjast heimsóknum til jafnaldra sinna á unglingsaldri: 

 
Ef ég er að fara heim til félaganna. Mömmur þeirra og pabbar taka mér öðruvísi. 
Mér finnst alltaf að þau taki mér öðruvísi en annað fólk. Ég held að það klikki 
aldrei, nema hjá einhverjum sérstökum sem ég hef þekkt síðan ég var lítill. Ég 
reyni að forðast að fara í svoleiðis aðstæður. ... Eins og í hverfinu mínu þar sem 
ég er að labba þá finnst mér oft eins og . . . Og ég veit til þess að „þú getur ekki 
verið með þessum strák“. Það fer rosalega í taugarnar á mér. . . . Þetta var mjög 
óþægilegt t.d. af því að ég gat ekki farið í partí af því að þessi átti heima þarna, 
þessi átti heima við hliðina á honum. Og líka, ef ég hitti einhvern svona þá leit ég 
bara niður og labbaði. Virtist skammast mín fyrir að vera eins og ég er. 
 
Aðstæðubundin brennimerking getur orðið vandamál fyrir hinn stimplaða 

þegar hann lendir í samræðum um afbrotastimpil sinn á almannafæri. 
Samskipti af þessu tagi fela oft í sér óþægindi og vandræði fyrir einstak-
linginn. Dæmi kemur úr viðtali við dæmdan morðingja sem lýsir vandræðum 
sem fylgja því að hitta fyrrverandi klefafélaga sína í sundi. „Maður reynir 
helst að koma fram þannig að maður verði engin ógn fyrir viðstadda.“ 
Annað dæmi kemur úr viðtali við síbrotamann á fertugsaldri: 

 
Ég hitti til dæmis [nafn] í sundi. Hann spyr mig hvað hefurðu verið að gera? Ég 
svara þessu klassíska „Hingað og þangað, aðallega þangað“. Hvað á ég að segja 
við manninn? ÉG ER AÐ KOMA AF VOGI . .  . skilurðu! Þrátt fyrir að ég 
hefði ekkert á móti því að segja honum hvað ég hefði verið að gera þá gengur 
það ekki fyrir sig þannig að maður hittir einhvern í sundi og blaðri um þetta . . . 
Ég geri mér grein fyrir því að neikvæðar auglýsingar valda því að fólkið fer bara 
.... skilurðu hvað ég á við? 
 
Nokkrir viðmælendur lýstu ótta sínum við að lenda í aðstæðubundinni 

brennimerkingu, ótta sem byggir oft á fyrri reynslu af því að lenda í 
sambærilegum aðstæðum. Fáeinir viðmælendur komu inn á þennan ótta í 
tengslum við atvinnuviðtöl. „Ef það yrði spurt út í það þá [hik], semsagt 
sjálfsálitið yrði ekkert – og er ekkert í hámarki. Ef fólk kemur inn á þetta 
svæði þá fer ég í vörn, ég finn að ég byrja að svitna.“ Sambærilegt dæmi 
kemur úr viðtali við ungan karlmann sem fengið hefur fjölmarga dóma fyrir 
ofbeldisbrot. Hann lýsir því yfir að hann vilji ekki sækja um vinnu þar sem 
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hann haldi að hann verði krafinn um sakarvottorð. Ég spurði hann af hverju 
svo sé: 

 
Ég vil forðast óþægilegar aðstæður. Ég gæti allt eins verið allsber. Mér líður ekki 
þannig með vinum mínum. . .   Maður er svo óvarinn. Ég vil alltaf getað svarað 
fyrir mig. Mér finnst óþægilegt þegar fólk kastar einhverju að mér sem ég get ekki 
svarað fyrir. Sérstaklega þegar ég er lengi að hugsa mig um þá kemur það oft út 
eins og maður sé að búa eitthvað til. . . . Ég fæ þessa tilfinningu að það sé verið 
að koma mér að óvörum þegar verið er að spyrja mig útí þessa fortíð. Ég fer allur 
í hnút og hætti að vera öruggur með mig. 
 
Að draga sig úr samfélaginu. Vegna þeirrar neikvæðu reynslu sem fylgir 

aðstæðubundinni brennimerkingu geta stimplaðir einstaklingar haft tilhneig-
ingu til þess að forðast aðstæður og samskipti sem flest fólk sér ekki ástæðu 
til þess að forðast. Margir viðmælendur gáfu til kynna að þeir forðust oft 
aðstæður sem þeir töldu fela í sér hættu á aðstæðubundinni brennimerkingu. 
Að þessu leyti urðu þeir í reynd virkir þátttakendur í einangrun sinni frá 
samfélaginu. Nokkrir viðmælendur sögðust forðast aðstæður sem fælu í sér 
samskipti við ókunnugt fólk og reyndu þess í stað að hafa aðeins samskipti 
við fjölskyldu og nána vini. Nokkrir viðmælendur sögðust fara afar varlega í 
að hleypa nýju fólki nálægt sér. Ennfremur sögðust fáeinir viðmælendur ekki 
sækja ekki um vinnu á stöðum þar sem stimplunin gæti komið upp í atvinnu-
viðtali. Reynsla afbrotaunglingsins sem finnur fyrir vantrausti frá foreldrum 
jafnaldra sinna sýnir hvernig ótti við aðstæðubundna brennimerkingu getur 
valdið því að hinn stimplaði unglingur forðast samskipti við hefðbundna 
jafningjahópa í skólahverfinu sínu: 

 
Viðmælandi: Ég reyni nú að forðast að fara heim til fólks. Eins og sumir krakkar 
sem ég get ekki einu sinni bankað upp á. Kannski vinir mínir sem eru búnir að 
vera í einhver ár. 
 
Frásagnir nokkurra viðmælanda af sýn þeirra á samskipti við konur eru 

annað dæmi um það hvernig væntingar um höfnun og brennimerkingu geta 
valdið einangrun frá hefðbundnum félagstengslum. Fáeinir viðmælendur 
höfðu orð á þessu málefni og lýstu yfir áhyggjum af því að verða fyrir 
höfnun þegar stimplun þeirra kemst upp á yfirborðið í samskiptum við 
væntanlega kærustu. Vegna brennimerkis síns töldu þessir viðmælendur að 
þeir ættu helst möguleika á því að komast í fast samband með konum sem 
sjálfar væru í frávikum. Hér getur að líta dæmigert viðhorf hjá karlmanni á 
tvítugsaldri sem á langa afbrotasögu að baki: 
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Ef ég ætlaði nú að reyna við stelpu sem ekki er í dópi og rugli. Hvernig á ég að 
segja henni frá fortíðinni? Það mun alltaf koma fram. Hvernig get ég sagt frá því 
undir eðlilegum kringumstæðum og þannig að hún myndi skilja það. 

Umræða 

Þótt framangreind þemu séu sett fram sem hugtök um samnefnara í reynslu 
stimplaðra afbrotamanna, takmarkast alhæfingargildi niðurstaðna við þá 
viðmælendur sem rannsóknin náði til. Hafa ber í huga að eitt af megin-
markmiðum þessarar rannsóknar var að fá fram lýsingar á reynslu stimplaðra 
af samfélagslegum viðbrögðum sem þjónað geta sem leiðarvísir fyrir þróun 
mælinga á lykilhugtökum stimplunarkenninga (Jón Gunnar Bernburg, í 
vinnslu). Rannsóknin þjónar tilgangi sínum að þessu leyti, enda gefur hún 
ákveðnar hugmyndir um það hvernig stimplun og brennimerking lýsa sér og 
hvernig þessi ferli kunna að móta lífshlaup stimplaðra einstaklinga og 
áframhaldandi frávikshegðun þeirra. Almennt notagildi þessara hugtaka 
verður þó ekki ljóst fyrr en þau eru tekin til skoðunar í öðrum aðstæðum og 
með öðrum aðferðum. Ennfremur er það mikilvæg takmörkun á rannsókn-
inni að viðmælendur voru allir karlkyns. 

Í hinu klassíska riti sínu Stigma bendir Goffman (1963) á að samskipti 
milli „venjulegs“ fólks og brennimerktra einstaklinga einkennist oft af 
óþægindum, fáti og misskilningi, og að bæði hinn brennimerkti og aðrir 
viðstaddir finni fyrir þessum óþægindum. Ennfremur, bætir Goffman við: 
„The very anticipation of such contacts can  . . .  lead normals and the 
stigmatized to arrange life so as to avoid them“ (bls. 13). Í viðtölunum komu 
fram vísbendingar um að óþægindin sem fylgt geta samskiptum stimplaðra 
afbrotamanna við annað fólk―aðstæðubundin brennimerking―valdi því að 
hinir fyrrnefndu forðist oft samskipti og félagslegar aðstæður sem flest fólk 
sér ekki ástæðu til að forðast. Leiða má að því líkum að ferli af þessu tagi ýti 
undir áframhaldandi tengslarof milli þeirra og samfélagsins. 
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Fyrir og eftir árið 2000 
Félagsfræðilegar kannanir á trúarlífi 

Íslendinga 

Pétur Pétursson 

 

Veturinn 1986-1987 gerðu Björn Björnsson prófessor við Guðfræðideild 
Háskóla Íslands og Pétur Pétursson, þá dósent við háskólann í Lundi í 
Svíþjóð, könnun á trúarlífi Íslendinga, trúaratferli, viðhorfum til þjóð-
kirkjunnar og trúmála almennt. Könnunin var framkvæmd og kynnt undir 
nafni Guðfræðistofnunar H. Í. og styrkt af Vísindasjóði Íslands.  

Árið 2004 var gerð önnur sambærileg könnun þar sem spurningalistinn 
frá því árið 1986 var hafður til viðmiðunar, en sumum spurningum breytt 
eða sleppt og öðrum bætt við. Sú könnun var samstarfsverkefni Péturs 
Péturssonar prófessors við Guðfræðideild H.Í., Biskupsstofu og Gallúp á 
Íslandi sem sá um framkvæmd könnunarinnar. Kristnisjóður, Gallúp á 
Íslandi og kirkjugarðar Reykjavíkur styrktu verkefnið fjárhagslega en stærsti 
styrkurinn kom frá Kristnihátíðarsjóði. Markmið seinni könnunarinnar var 
að athuga hverjar breytingar hefðu orðið á trúarlífi og viðhorfum Íslendinga 
frá því að fyrri könnunin var gerð og um leið að kanna vissa þætti nánar, 
einkum viðhorf almennings og afstöðu til stöðu og starfsemi þjóðkirkjunnar. 

Fyrri könnunin byggði á spurningalistum sem sendir voru í pósti til 
slembiúrtaks einstaklinga í þjóðskrá á aldrinum 18-75 ára. Úrtakið var 1000 
einstaklingar og svörun 74,8%. Seinni könnunin var símakönnun og þar var 
byggt á úrtaki 1500 einstaklinga í þjóðskrá á aldrinum 13-75 ára. Svörunin í 
seinni könnuninni var töluvert minni eða 60,4 %. 

Við gerð þessara kannana var einnig höfð hliðsjón af alþjóðlegum 
könnunum þar sem Íslendingar komu við sögu. Þar ber sérstaklega að nefna 
könnun sem rannsóknahópur við háskólann í Tilburg í Hollandi átti frum-
kvæði að og hefur verið nefnd Evrópska gildakönnunin. Það verkefni hófst á 
áttunda áratugnum og takmarkaðist fyrst við Evrópuþjóðir en var fljótlega 
víkkað út þannig að Bandaríki Norður-Ameríku og fleiri þjóðir voru teknar 
með. Svipaður spurningarlisti hefur verið lagður fyrir sambærileg slembiúrtök 
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margra þjóða á vissu árabili og þannig hafa safnast verðmæt gögn þar sem 
hægt er að bera saman margar þjóðir og breytingar á gildismati og viðhorfum 
til margra ólíkra málaflokka. Markmið þessarar alþjóðlegu könnunar er víð-
tækt, sem sé: „Að afla haldgóðrar vitneskju um gildismat íbúa landanna og 
viðhorf þeirra m.a. til sjálfra sín, nágranna sinna, trúar, atvinnu, fjölskyldulífs, 
þjóðfélags, siðferðis og lífstilgangs.“ (Björn Björnsson og Pétur Pétursson, 
1990, bls 12). Eins og gefur að skilja eru trúarlegar spurningar aðeins hluti 
þessa rannsóknarverkefnis. Það er t.d. ekkert spurt um trúarlega mótun og 
uppeldi og viðhorf fólks til helgisiða og trúarathafna voru ekki tekin með í 
upphafi. Ekki er heldur spurt um þátttöku í safnaðarstarfi og spurningin um 
bænaiðju segir lítið þar sem bæn og íhugun er nefnd í sömu andrá.  

Fyrstu niðurstöður alþjóðlegu gildakönnunarinnar þar sem Ísland var 
tekið með birtust í skýrslu sem gefin var út af Hagvangi árið 1984 og var sú 
könnun framkvæmd af því fyrirtæki. Þær vöktu talsverða athygli og bentu til 
þess að trúarlíf, trúarviðhorf og afstaða Íslendinga til kirkjunnar væru með 
nokkuð sérstökum hætti og að full ástæða væri að efna til vandaðrar félags-
fræðilegrar könnunar á þessu sviði. Síðan þetta var hefur evrópska (alþjóð-
lega) gildakönnunin verið endurtekin tvisvar á Íslandi, árin 1990 og 2000 og 
hefur Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands átt veg og vanda að framkvæmd 
hennar. Í þessu yfirliti yfir rannsóknir ber einnig að geta könnunar sem Dr. 
Erlendur Haraldsson gerði árið 1974 á dultrú, yfirskilvitlegri reynslu og trú 
Íslendinga á álfa og huldufólk og birti í bók sem út kom árið 1978 og ber 
heitið Þessa heims og annars. Könnun Erlends beindist að afmörkuðu sviði 
trúarlífsins en þó voru þar spurningar um trúhneigð almennt, trúarlega 
reynslu og biblíulestur. Áhugi Íslendinga á ýmsu því sem snertir dultrú og 
spíritisma hefur verið mikill og þess vegna er áhugavert að kanna hann og 
athuga tengsl hans við trúarlíf og viðhorf til trúmála almennt. Hins vegar var 
ekki talin ástæða til að kanna þennan þátt ítarlega í þeim könnunum sem hér 
um ræðir, þ.e. könnun Guðfræðistofnunar frá 1987 og Gallúpkönnuninni 
2004. Aðeins ein bein spurning um afstöðu fólks til spíritisma var tekin með í 
spurningalista í þær kannanir og hljóðaði hún þannig: Ertu sammála eða 
ósammála því að spíritismi og kristin trú geti farið saman. Fleiri voru 
sammála þessari fullyrðingu árið 2004 (63,7%) en árið 1987 (54 %). 

Guðstrú Íslendinga 

Alþjóðlega gildakönnunin sýnir að um 85% Íslendinga segjast trúa á guð 
þegar spurning um hann er lögð fram þannig að fólk svarar annað hvort já 
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eða nei um það hvort það geri ráð fyrir tilvist hans eða ekki. Þetta er mjög 
hátt hlutfall miðað við flestar Norðurlandaþjóðir og reyndar flestar 
Evrópuþjóðir sem teljast á svipuðu stigi hvað varðar nútímalega lifnaðarhætti 
og gildismat svo sem Breta, Þjóðverja, Frakka, Belga og Hollendinga. 
Íslendingum svipar að þessu leyti til þjóða þar sem ítök rómversk kaþólsku 
kirkjunnar eru sterk og þar sem iðnvæðing, efnahagsleg velmegun og nútíma-
legir lifnaðarhættir eru seint til komnir eða ná til tiltölulega afmarkaðra 
þjóðfélagshópa svo sem Íra, Spánverja, Portúgala, Pólverja (Halman, 2001). 
Varðandi fylgi við guðstrú svipar Íslendingum til Bandaríkjamanna, en þeir 
síðarnefndu eru að mörgu leyti mjög ólíkir Evrópuþjóðum hvað varðar trú-
mál yfirleitt, stöðu kristinna kirkjudeilda og félagslegt hlutverk safnaða. 
Trúmál og stjórnmál tengjast á sérstakan hátt í Bandaríkjunum og það er 
þekkt fyrirbæri hve stjórnmálamenn þar í landi vitna oft í guðstrú og trúarleg 
gildi sér og málstað sínum til framdráttar. Guðstrúin er mikilvægur þáttur í 
þjóðerniskenndinni og skírskotar á sérstakan hátt til samstöðu þjóðarinnar 
um grundvallargildi og söguleg minni. Engin hinna mörgu og margbreytilegu 
kirkjudeilda þar í landi getur eignað sér þessa trú en hún gegnsýrir samt þá 
söfnuði sem mest áhrif hafa og sterkust ítök í grundvallargildum og hug-
sjónum þjóðarinnar. Þessi trú, eða trúarbrögð, sem eiga sér sínar hetjur og 
dýrlinga, helgidaga og siði hefur verið nefnd civil religion, eða þjóðríkistrú, og 
hún birtist með skýrustum hætti á hátíðar og sorgarstundum í lífi þjóðarinnar 
(Bellah, 1967).  

Mikill áhugi Bandaríkjamanna á trúmálum og hlutverk trúar í stjórnmálum 
þar og umræðum um grundvallargildi samfélagsins benda til þess að ekki sé 
beint samband milli nútímalegrar samfélagsgerðar, fjölhyggju og efnahags-
legra framfara annars vegar og þess sem nefnt hefur verið afhelgun á íslensku 
máli, en secularization á ensku, þ.e. þverrandi áhrifum trúar á einstaklinga, 
hópa eða heilar þjóðir (Martin, 1978). Niðurstöður þeirra kannanna á 
trúarlífi, atferli og viðhorfum Íslendinga sem hér hafa verið nefndar benda 
einnig til þess að slíkt samband sé hvorki einfalt eða á eina bókina lært.  

Guðstrú er margvísleg og trúarlífssálfræðingar greina á milli þeirrar guðs-
hugmyndar sem kirkjan og predikarar boða í nafni kristninnar og byggir á 
biblíunni og trúarlærdómum annars vegar og guðstrú sem er persónulegs 
eðlis og mótast af reynslu og uppeldi. Að sjálfsögðu eru tengsl þarna á milli 
og markvisst trúaruppeldi beinist að því að persónuleg trú og sú trú sem 
boðuð er sé ein og hin sama, en þeir sem hafa sinnt sálgæslu og klínísku starfi 
með fólk sem á í vanda með guðstrú sína hafa bent á að hin persólulega 
guðsmynd sem mótar trúarlíf fólks og viðhorf til trúmála getur verið allt 
önnur en sú trú sem játuð er og boðuð í þeirri kirkju sem viðkomandi 
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tilheyrir (Rizzuto, 1979). Átök, áföll og þvingun í trúaruppeldi verður oft til 
þess að guðshugmyndir fólks samrýmast ekki boðun um sátt og kærleika. 
Einnig er það þekkt að fólk lendir í vandræum með barnatrú sína þegar það 
tekur að tileinka sér heimsmynd náttúruvísinda. Hugmyndir fólks um guð 
tengjast ekki alltaf kristnum hugmyndum, talað er um guð í náttúrunni og að 
náttúruan sé guð og að fólk trúi á „sinn guð“ sem þá er einkamál, oft í 
merkingunni að fólk trúi á mátt sinn og meginn. Einnig má greina hugmyndir 
deista, þ.e. þau viðhorf að guð hafi í upphafi skapað heiminn á einhvern hátt 
og jafnvel sé á bak við lögmál hans en sé fjarlægur og fjarri mannlífinu 
þannig að ekki sé hægt að nálgast hann hvorki í bæn eða helgihaldi. 

Það er þekkt staðreynd meðal þeirra sem fást við að kanna trúarlíf og 
guðstrú nútímafólks að hugtök eru oft mjög á reiki hjá sama einstaklingi, þ.e. 
að hjá einum og sama manninum fara saman hugmyndir sem ekki virðast 
eiga samleið út frá rökfræðilegum eða guðfræðilegum mælikvæarða. Að hluta 
til má rekja slíkt til þess er áður er sagt um að skilgreindar hugmyndir og 
kenningar eru eitt og persónuleg afstaða og reynsla fólks er annað. Þar sem 
umburðarlyndi ríkir í trúmálum og fólk ekki yfirheyrt um játningar og trúar-
afstöðu þótt það sæki trúarathafnir og nýti sér kirkjulega þjónustu er þess 
ekki að vænta að samræmi eða samhengi sé í svörum fólks um trúarlíf og 
guðshugmyndir. Fólk kann t.d. að fara með bænir án þess að gera ráð fyrir 
persónulegu sambandi við guð vegna þess að því finnst það vera góður siður 
sem það hefur vanist við. Þá er það vitað mál að trúarhugmyndir fólks 
breytast með aldri og þroska og það getur farið eftir ýmsu, einstaklingum og 
aðstæðum hvaða viðhorf og hugmyndir fólk tileinkar sér þegar á reynir. 
Ýmislegt bendir til þess að svokölluð barnatrú geri vart við sig þegar fólk 
lendir í áföllum, t.d. við missi nákominna vin eða fjölskyldumeðlima. Þá er 
ekki fyrst og fremst um að ræða skilgreinar guðshugmyndir heldur tilfinn-
ingar, minningar og kenndir (Pétur Pétursson, 2003) 

Í könnunum Guðfræðistofnunar (1987) og Gallúp (2004) var reynt að fá 
fólk til að skilgreina hugmyndir sínar um guð með því að velja ákveðna 
möguleika og í bæði skiptin var fólki gefin kostur á því að merkja við eða 
velja fleiri en einn möguleika. Hlutfallstölurnar eru því reiknaðar út frá fjölda 
þeirra sem tóku afstöðu en ekki fjölda svara.  
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Tafla 1. Guðshugmyndir Íslendinga 
 1987 2004 
Til er kærleiksríkur guð sem við getum beðið til 36,4 39,4 
Ekki er til annar guð en sá sem manneskjan hefur búið til 16,7 26,2 
Við höfum enga vissu fyrir því að guðs sé til 13,1 19,7 
Guð hlýtur að vera til, annars hefði lífið engan tilgang 39,7 19,2 
Guð hefur skapað heiminn og stýrir honum 16,5  9,4 
Aðrar hugmyndir, ekkert á við 6,2  9,7 

 
Fyrsti möguleikinn, sem felur í sér trú á kærleiksríkan guð sem hægt er að 

biðja til, skírskotar til klassískrar kristinnar guðshugmyndar og trúarafstöðu 
þar sem gert er ráð fyrir persónulegu samfélagi mannsins við guð (Björn 
Björnsson og Pétur Pétursson, 1990). Hlutfallslega fleiri velja þennan mögu-
leika árið 2004 en 1987 og munar þar þremur prósentustigum sem vart er 
tölfræðilega marktækur munur. Hins vegar fækkar þeim mjög mikið sem 
velja hina teleológísku guðshugmynd, það er að segja tilgangsskýringu á tilvist 
guðs sem gengur út á það að tilvist hans sé nauðsyn til þess að samhengi fáist 
í lífið og tilveruna. Gera má ráð fyrir að tilgangsskilgreiningin reynist ekki 
varanlegur grundvöllur til að byggja trúar og lífskoðun á því að til legri tíma 
og við nánari íhugun og trúarglímu leitar fólk eftir sannfæringu eða ýtrustu 
sannindum sem standast í gleði og sorgum sem mannlífið býður upp á og slík 
sannfæring og sannindi geta verið hluti af trúararfinum, hefðinni eða eitthvað 
annað, efnaleg gæði, pólitísk hugmyndakerfi, framfarir í vísindum, listræn 
fegurð o.s.frv.  

Þeim fækkar einnig sem aðhyllast hina svokölluðu þeísku (theism) guðs 
hugmynd sem getur sprottið fram úr þeirri fyrrnefndu (teleólógísku) og 
gengur út á það að guð hafi verið virkur í sköpun heimsins og að lögmál 
hans byggi á þessum sköpunarvilja. Segja má að þessi guðstrú samsvari vel 
fyrstu grein trúarjátningarinnar sem felur í sér að fólk játast guði sem skapara 
himins og jarðar. Þessi skoðun fellur því að hinni klassísku kristnu guðs-
hugmynd þótt hún þurfi ekki að fela í sér persónulega guðstrú, bænir og 
helgihald. Ein og sér hefur þessi trúarskoðun lítið fylgi (2,3 % árið 1987) og 
líklegt er að hún hafi verið á hröðu undanhaldi undan náttúruvísindunum og 
þeim lífsskoðunum sem fylgir þekkingu á þeim. Minnkað fylgi við tilgangs-
skýringuna og þeískar guðshugmyndir helst í hendur við aukið fylgi við 
efahyggju og afneitun kristinnar kenningar um opinberun guðs sem setur 
manninum lög og siðareglur.  
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Barnatrú, einkatrú 

Trúarlífsfélagsfræðingar hafa reynt að kanna nánar hvað fólk leggur sjálft í 
margbreytilegar hugmyndir sínar um guð með því að leggja fram spurning-
una þannig: Hvaða fullyrðing kemst næst trúarafstöðu þinni: Ég er kristin; Ég er 
kristin á minn persónulega hátt; Ég er ekki kristin. 

Þannig spurning var lögð fyrir sambærileg slembiúrtök Norðurlanda-
þjóðanna árið 1994 og þá kom í ljós ekki óvænt að Íslendingar töldu sig í 
meira mæli kristna en aðrar Norðulandaþjóðir, þ.e að þeir játa kristna trú án 
fyrirvara um persónulegan útfærslu guðshugmyndarinnar í meiri mæli en 
norrænir frændur þeirra. Að merkja við það að maður játi kristna trú frekar 
en það að maður sé kristinn á sinn eigin persónulega hátt bendir til þess að 
guðstrúin eigi sér rætur í og tengist kristinni hefð, eða að minnsta kosti að 
viðkomandi sjái ekki mun á sinni guðstrú og þeirri sem kirkjan og biblían 
boðar. Eins og taflan hér að neðan sýnir eru það 42 % Íslendinga sem 
skilgreina sig þannig og það kemur heim og saman við það sem áður er sagt 
um kristna guðstrú. 

Tafla 2. Afstaða Norðurlandabúa til kristni. Prósentutölur. 
 Danm  Finn1  Finn2  Ísl  Nor Svíþj 

n=  494 671 207 1109 473 713 
Játa kristna trú 15 18 16 42 15 10 
Kristnir á sinn eigin hátt 70 75 77 53 58 69 
Ekki kristnir 15 7 7 5 27 21 
 100 100 100 100 100 100 
Finnl.1= Finnskulmælandi Finnar 
Finnl.2= Sænskumælandi Finnar 
(Heimild: Pétursson, 2001) 

 
Svipuð spurning var borin fram í Gallúpkönnuninni árið 2004 en þó 

þannig að skýr geinarmunur á kristinni trú og annarri trú kom fram. Saman-
burður svaranna bendir til þess að um helmingur þeirra sem eru kristnir á 
sinn eigin persónulega hátt taki hiklaust undir það að trú þeirra rúmist innan 
kristinninar hefðar og boðunar en að annar helmingur sé í vafa um að svo sé 
og hiki þar af leiðandi við að játa kristna trú. Það er nokkuð ljóst af þessum 
niðurstöðum að þeir eru þó nokkuð margir sem telja sig kristna en eiga ekki 
persónulegt bænasamband við guð. Líklegt má telja að slík afstaða fái ekki 
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staðist til lengdar í fjölmenningarlegu samfélagi þar sem fólk af ólíkum trúar-
brögðum lifir og iðkar trú sína.  

Tafla 3. Trúaafstaða Íslendinga. Gallúp 2004. Hver af  eftirfarndi fullyrðum 
kemst næst trúarafstöðu þinni? Prósent. 
Ég játa kristna trú 76,3 
Ég trúi á minn persónulega hátt 22,4 
Ég játa aðra trú en krsitna  0,2 
Engin af ofantaldra fulyrðinga á við 1,2 

 
„Ég á aðeins mína barnatrú“ segja margir sem hafa alist upp við bænir í 

barnæsku og fermst að hefbundnum hætti en síðan lítið sinn um trúmál og 
sækja ekki kirkju nema til að vera við athafnir á tímamótum í lífi fjölskyldu 
sinnar. Margt bendir til þess að þess konar trú sé mjög algeng meðal Íslend-
inga. Hún virðist nátengd hugmyndum um kærleiksríkan guð og son hans 
frelsarann Jesús Krist sem er bróðir besti og sérstakur verndari barna og 
þeirra sem eru sorgmæddir og minna mega sín (Pétur Pétursson, 2003) 
Flestir þeir sem „eiga bara sína barnatrú“ telja sig kristinnar trúar. Oft hefur 
fólk sjálft byggt ofan á barnatrú sína ýmsar trúarhugmyndir og lífsskoðanir 
sem ekki falla að kristinni hefð og kenningu svo sem eins og endur-
holdgunarkenninguna og algyðistrú, þ.e. að guð sé í náttúrunni eða að guð sé 
hið góða afl í manneskjunni sjálfri. Aðrir viðast hafna guðstrú en varðveita 
samt barnatrúna innra með sér og til að forðast innri átök og efasemdir 
hugsa sem minnst um trúmál, blanda henni ekki í daglegt líf sitt og taka ekki 
þátt í trúarathöfnum nema á tímamótum í lífi fjölskyldu sinnar. Dæmi um 
slík viðhorf fer hér á eftir. 

74 ára gamall smiður árið 1986 

Við undirbúning könnunar Guðfræðistofnunar árið 1987 voru nokkrir 
einstaklingar beðnir um að svara fyrstu gerð spurningalistans í eins konar for-
könnun. Meðal þeirra var 74 ára trésmiður fæddur á Norðurlandi en búandi í 
Reykjavík þegar könnunin var gerð. Hann svaraði spurningalistanum skrif-
lega og samdi sjálfur eftirfarandi skilgreiningu á trú sinni: „Trúarlíf mitt er 
eingöngu bundið við barnstrúna, sem mér var innræt þá og annað ekki.“ 

Þegar kom að spurningu um trú vildi þessi einstaklingur ekki merkja við 
valmöguleika sem fól í sér að hann játaði kristna trú en valdi annan mögu-
leika sem var þannig orðaður: „Ég er trúaður á min eigin persónulega hátt.“ 
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Þessi maður ólst upp hjá trúuðum fósturforeldrum og honum höfðu 
verið kenndar bænir í bernsku og hafði tekið þátt í samkomum í KFUM tvo 
vetur fyrir fermingu. Hann taldi að ekki væri til neinn annar guð en sá sem 
manneskjan sjálf hefði búið til og hann sagðist aldrei biðja til guðs en samt 
kom það fyrir að hann bað Faðir vor og eins kom það fyrir að hann hét á 
eitthvað eins og t.d. Strandarkirkju. Hann taldi Jesú einn af fremstu trúar-
bragðahöfundum sögunnar og sanna fyrirmynd um fullkomið líferni, en 
hann vildi ekki hafa neina skoðun á því hvort biblían væri algerlega 
mannanna verk eða opinberun guðs.  

Smiðurinn játti því að eitthvað tæki við eftir dauðann en bætti því við að 
eginn gæti vitað hvað það væri. Aðspurður um forspárgildi drauma og hvort 
hægt væri að hafa samband við framliðna fyrir tilstuðlan miðla svaraði hann: 
„Ég veit ekki hverju trúa skal.“ Hann játti því, um leið og hann var heldur 
ekki viss, að hafa upplifað návist einhvers yfirnáttúrulegs eða æðri máttar. 
Þótt hann færi aldrei í kirkju nema við athafnir sem tengdust fjölskyldu hans 
var hann að mörgu leyti jákvæður í garð hlutverks og starfs þjóðkirkjunnar. 
Hann var t.d. alveg sammála því að það væri mikilvægt að kirkjan og íslensk 
menning ætti samleið hér eftir sem hingað til, að kirkjan ætti að vera tengd 
íslenska ríkinu eins og verið hefur; að biskup Íslands væri mikilvægt embætti 
fyrir þjóðina í heild og að kristin trú ætti að vera liður í uppeldi barna á 
dagvistarstofnunum. Sömuleiðis var hann alveg sammála því að almenn 
mannréttindi byggðu fyrst og fremst á kristinni trú og að leiðtogar þjóðar-
innar þyrftu á leiðsögn guðs að halda. Hann var frekar sammála því að trú 
hans yki á lífshamingju sína og að hún gæfi honum svör við siðferðilegum 
vandamálum í daglega lífinu og því að Íslendingar ættu að taka þátt í 
kristniboði meðal annarra þjóða. Varðandi spurninguna um trúarlegt efni í 
útvarpi og sjónvarpi taldi hann að það ætti að vera áfram eins og verið hefur. 
Einstaka sinnum las hann greinar um trúmál og dulræn efni en hann hafði 
engan áhuga á því að ræða um trúmál og heldur ekki stjórnmál og honum 
fannst hvorki ástæða til þess að kirkjan léti þjóðmál meira til sín taka né að 
prestar töluðu um stjórnmál í ræðum sínum. Hann þekkti ekki prestinn í 
sókn sinni og sagðist aðeins muni hafa samband við hann ef hann þyrfti 
beinlínis á honum að halda, en var samt frekar sammála því að prestar 
heimsæktu fólk að fyrra bragði. 

Spurt var að hve miklu leyti hann ætti samleið með þjóðkirkjunni og hann 
svaraði því til að hún væri lítil. Aðrir svarmöguleikar voru: Mikla, nokkra og 
ekki neina. Þótt hann færi aldrei í kirkju til að vera við almenna guðsþjónustu 
líkaði honum vel við ýmsa helgisiði kirkjunnar, sálma og söng. Hann fór til 
altaris þegar fermingar voru í fjölskyldunni, en sagðist enga skoðun hafa á því 
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hvers eðlis heilög kvöldmáltíð væri, hvort hún væri náðarmeðal eða aðeins 
gamall siður. Hann átti fimm uppkomin börn sem öll voru fermd samkvæmt 
ritúali þjóðkirkjunnar en hann hafði aldrei beðið bænir með þeim. Sjálfur var 
hann í þjóðkirkjunni og hafði hugleitt að segja sig úr henni, en niðurstaðan 
var sú, að hann mundi að öllum líkindum tilheyra henni áfram.  

Hér er um að ræða dæmi um barnatrú sem ekki hefur þróast þannig að 
viðkomandi telji sig játa kristna trú þótt hann tengist kirkjunni, hefð hennar 
og helgihaldi og hafi gert ýmis grundvallargildi boðunar hennar að sínum. 
Kirkjan er að þessu leyti umgjörð og grundvöllur án þess að hún nái að vekja 
og viðhalda persónulegri trú og guð. Sú trú sem lá til grundvallar byggði fyrst 
og fremst á áhrifum á bernskuheimilinu. Líklegt er að slík trú geti áfram veitt 
huggun og styrk þótt beint samband einstaklingsins við guð hafi rofnað. 
Margt bendir til þess að slík trú geti vaknað aftur þegar viðkomandi einstak-
lingur stendur frammi fyrir dauða náins vinar eða ættingja. (Pétur Pétursson, 
2003). 

Bænir og huggun 

Í könnunum Guðfræðistofnunar og Gallúp var spurt hve oft fólk biður 
bænina Faðir vor og svörin benda til þess að sá síður sé ekki í rénun þegar 
miðað er við árabilið 1987 til 2004. Um 30 % Íslendinga biðja þá bæn dag-
lega og 10-15 % til viðbótar oftar en einu sinni í viku. Þessar tölur eru í 
samhljóm við niðurstöður um guðstrú þar sem í ljós kom að um 40 % 
þjóðarinnar trúir á guð sem hægt er eiga bænasamband við. 

Í alþjóðlegu gildakönnuninni var reynt að kanna hve mikils virði trúin 
væri fyrir einstaklingin, það er hve mikla huggun og styrk hann sækti í trú 
sína og það kemur fram að Íslendingar sækja bæði huggun og styrk í trú sína 
og í mun meira mæli en aðrar þjóðir sem oft eru bornar saman við Íslend-
inga. 

Tafla 4. Trúin gefur huggun og styrk. Prósentutölur. 
 Ísland Danmörk Svíþjóð  

 1984 1990 2000 1990 2000 1990 2000 
Já 76 75 75 27 33 27 33 
Nei 24 25 25 73 67 73 67 
 100 100 100 100 100 100 100 
(Heimild: Friðrik H. Jónsson og Stefán Ólafsson, 1991; Halman, L. 2001) 
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Íslendingar skera sig hér mjög greinilega úr varðandi þá huggun og styrk 
sem þeir sækja í trú sína miðað við Dani og Svía og á þetta einnig við um 
aðrar þjóðir svo sem Frakka (35% finnst trú þeirra gefa þeim huggun og 
styrk), Breta (37%) Þjóðverjar (50%) og Austurríkismenn (62%) (Halman, 
2001). Af þessum niðurstöðum má einnig ráða að Íslendingar sækja huggun 
og styrk annarstaðar en í kristna guðstrú þar sem 75% þeirra segjast öðlast 
huggun og styrk en aðeins um 40 % eiga persónulega trú á guð sem þeir geta 
beðið til.  

Niðurstaða þessara íhugana um tölulegan samanburð á trú Íslendinga 
1987 og 2004 er sú að trú þeirra hafi ekki minkað á þessu árabili og að um 
stöðugleika sé að ræða varðandi guðstrú þeirra að þessu leyti. Við þetta má 
bæta að kirkjusókn Ísleninga hefur ekki breyst frá því mælingar hófust 
(1984), þ.e. að um 10% sækja almennar guðsþjónustur einu sinni í mánuði 
eða oftar. Öruggar vísbendingar eru ekki heldur til um að skírnum, 
fermingum, hjónavígslum og greftrunum samkvæmt kristu ritúali hafi fækkað 
hlutfallslega á umræddu árabili. 

Miðlun trúararfsins 

Breytingar á trúarlífi og atferli landsmanna og viðhorfum til kirkju fara að 
verulegu leyti aftir því hvernig til tekst um miðlun trúararfsins og viðhorfum 
fólks til þeirra stofnanna og hefða sem viðhalda honum. Ganga má að því 
vísu að viðhorf fólks til miðlunar kristins trúararfs í grunnskólum endurspegli 
viðhorf til miðlunar trúararfsins og mikilvægi hans í hugum fólks. 

Tafla 5. Afstaða Íslendinga til kristinfræðikennslu í grunnskólum 1987 og 
2004. (Svarmöguleikarnir í svigum voru notaðir í seinni könnuninni). 
Prósentutölur. 
 1987 2004 
n= 731 862 

Of mikil (ætti að vera minni) 3,6 7,2 
Hæfileg 34,9 56,7 
Of lítil (mætti vera meiri) 33,2 14,8 
Veit ekki, svara ekki 29,4 21,2 
 100 100 
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Tafla 6. Fræðsla í grunnskólum um önnur trúarbrögð en kristni. Gallúp 2004. 
n=  862 
Of mikil 2,7 
Hæfileg 23,9 
Of lítil 46,4 
Tóku ekki afstöðu 27,0 
 100 
 

Munur á afstöðu til fræðslu í grunnskólum um önnur trúarbrögð en 
kristni eftir menntun svarenda er ekki mikill. Ef aðeins er reiknað með þeim 
sem afstöðu tóku voru 67% fólks með háskólapróf fylgjandi aukinni fræðslu 
um önnur trúarbrögð en kristni og 60% þeirra sem aðeins höfðu lokið 
grunnskólaprófi. Sama er að segja um aldurshópana. 63% yngsta hópsins, 13-
24 ára, töldu hana of litla og 60 % elsta hópsins (55-75 ára).  

Munur á afstöðu fólks til fræðslu um önnur trúarbrögð en kristni í grunn-
skólum eftir trúaráhuga er athyglsiverður.  

Tafla 7. Afstaða til kristinfræðikennslu í grunnskólum eftir trúaráhuga 
svarenda. Gallúp 2003. Prósentutölur. 
 Of lítil Hæfileg Of mikil 
Mjög mikinn(n= 69) 57 32 12 =100 
Frekar mikinn (n= 139) 63 35 3 =100 
Hvorki mikinnné lítinn (n= 179) 62 35 3 =100 
Frekar lítinn (n=178) 63 35 2 =100 
Mjög lítinn (n= 59) 63 31 7 =100 
 

Þeir sem hafa mjög mikinn áhuga á trúmálum eru líklegir til að vera mjög 
trúaðir og það gerir þá aftur á móti líklegri til að vera sannfærðari í sinni sök 
en aðrir og þess vegna leggja þeir minni áherslu á fræðslu um önnur trúar-
brögð. Af þeim sem játa kristna trú vilja 55% meiri kennslu í öðrum trúar-
brögðum og 72% þeirra sem segjast trúa á sinn hátt eru á sömu skoðun. 

Spurt var um trúarlegt efni í fjölmiðlun, hvort fólk vildi meira eða minna 
af slíku efni. 



134 Félagsfræði Pétur Pétursson 

  

Tafla 8. Vilt þú meira eða minna af  trúarlegu efni í útvarp og sjónvarp 
 1987 2004 
n= 660 789 

Meira 27,3 14,4 
Jafn mikið 68,1 69,1 
Minna 4,6 16,5 
 100 100 

 
Þeim sem vilja meira trúarlegt efni í útvarp og sjónvarp hefur fækkað 

umtalsvert og þeim sem vilja minna hefur fjölgað að sama skapi því sá hópur 
sem er sáttur við ástandið eins og það er jafn stór og áður. Þeir sem eru 
áhugasamir um trúmál og telja sig trúaða og taka þátt í trúarathöfnum vilja 
meira efni, en aðrir. 

Tafla 9. Ættu kristnar trúarathafnir að vera liður í uppeldi barna á dag-
vistunarstofnunum. Prósentutölur. 
 1987 2004 
n= 731 862 

Mjög sammála 45,3 23,8  
Frekar sammála 23,8 21,3  
Hvorki né  8,3 4,9  
Frekar ósammála 4,2 18,8  
Mjög ósammála 10,0 16,7  
Tóku ekki afstöðu 4,7 14,5  
Svar vantar 3,7 
 100 100 

 

Samleið með þjóðkirkjunni 

Hlutfall þjóðarinnar sem tilheyrir þjóðkirkjunni hefur minkað undanfarna 
áratugi. Tölur frá Hagstofunni sýna að 1. desember árið 1986 voru 93,1 % 
landsmanna í þjóðkirkjunni en 1. desember árið 2003 86,8 %. Í könnun 
Guðfræðistofnnar sem byggði á úrtaki úr þjóðskrá 1. des. árið 1986 svörðu 
92,0 % að þeir væru í þjóðkirkjunni og verður sú niðurstaða að teljast 
vitnisburður um viðunandi áræðanleika könnunarinnar (reliability). Í könnun 
Gallúp í febrúar-mars 2004 sögðust 88,6 % vera í þjóðkirkjunni.  
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Spurt var um það hvort og að hve miklu leyti fólk teldi sig eiga samleið 
með þjóðkirkjunni. Í seinni könnuninni voru aðeins þeir spurðir sem til-
heyrði þjóðkirkjunni. 

Tafla 10. Samleið með þjóðkirkjunni 1987 og 2004. Prósentutölur. 
  1987 2004 
n= 731 711 

Mikla 15,7 27,0 
Nokkra 52,9 44,3 
Litla 23,8 22,1 
Enga  7,6  6,6 
 100 100 

Niðurstöður 

Mikill meiri hluti landsmanna virðist eiga svokallaða barnatrú sem á sér rætur 
í bænum með börnum á heimilum og trúaráhrifum í bernsku og fram að 
fermingu. Slík trú gefur mörgum huggun og styrk jafnvel þótt hún feli ekki í 
sér guðstrú sem samrýmist boðun kirkjunnar. Fólk tekur nú í meira mæli 
ígrundaða afstöðu hugmyndarinnar um tilvist guðs en áður (1987). Lifandi 
kristin guðstrú er ekki á undanhaldi þegar miðað er við áðurnefndar tvær 
kannanir, en efahyggjumennirnir eru fleiri og þeir sem afneita kristinni guðs-
trú með því að taka undir þá fullyrðingu að ekki sé til neinn annar guð en sá 
sem manneskjan sjálf hefur búið til. Það er því líklegt að þeim hafi farið 
fjölgandi sem ekki líta lengur á kristna hefð sem einhlítan siðagrundvöll 
samfélags. Hins vegar er líklegt að það hafi verið þeir, sem ekki áttu lengur 
mikla samleið með þjóðkirkjunni og deildu ekki þeirri trú sem hún boðar, 
sem sögðu sig úr henni og að þeir sem nú tilheyra henni finni til meiri 
samstöðu með henni en áður. 

Ef til vill má túlka tölur um viðhorf landsmanna til trúarlegs efnis í 
fjölmiðlum og á dagheimilum og áherslur á kennslu um trúarbrögð í skólum 
sem vott um að félagslegt vægi kristni sé á undanhaldi þegar litið er á þjóð-
félagið í heild. Árið 1987 kom fram víðtæk samstaða um mikilvægi kristin-
fræði í grunnskólum og á dagvistunarstofnunum og í fjölmiðlum. Tölurnar 
benda til þess að fólki finnist nóg að gert í þessum efnum í dag þótt ekki sé 
hægt að benda á að vægi kristinfræði hafi aukiðs á því árabildi sem hér um 
ræðir. Áherslan á kristilegt efni hefur þokað fyrir vitund um að önnur trúar-
brögð séu til og að þau eigi að fá rými í opinberum uppeldis- og kennslu-
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stofnunum. Að þessu leyti hefur vaknað vitund um réttmæti fjölhyggju og 
líklegt er að hana sé einnig að finna bak við nokkuð af því fylgi sem hug-
myndin um aðskilnað eða aðgreiningu ríkis og kirkju hefur meðal þjóðar-
innar.  

Þessi vitund einkennist fremur af umburðarlyndi en átökum. Ekki virðist 
heldur um að ræða átök og deilur í sambandi við þá staðreynd að ólíkar 
guðshugmyndir eru nú meira áberandi en fyrir tæpum tveimur áratugum, þ.e. 
kristin trú annars vegar og aukin guðsafneitun hins vegar. Þessi munur stafar 
af því að þeim hefur fækkað sem eru á báðum áttum svo að segja, þ.e. hafa 
ekki gert upp hug sinn varðandi tilvist og eiginleika guðs. Það má því segja að 
þeir tæpir tveir áratugir sem hér um ræðir einkennist af stöðugleika þrátt fyrir 
það að merkja megi nýja vitund um fjölhyggju og andstæðar guðshugmyndir. 
E.t.v. ætti þessi niðurstaða ekki að koma á óvart þar sem því hefur löngum 
verið haldið fram að Íslendingum sé ekki tamt að efna til ófriðar um trúmál 
og að viðhorf þeirra til þess málaflokks taki mið af praktískum sjónarmiðum 
(Sjá t.d. Guðmund Finnbogason 1933 og Ásgeir Ásgeirsson 1925 og Sigurð 
A. Magnússon 1984). 
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Leiðsögn og eftirlit með siðferði í 
félagsvísindalegum rannsóknum á fólki: 

Hvers vegna og hvernig? 

Sigurður Kristinsson 

 

Rannsóknir á fólki eru ábyrgðarhluti. Í þeim vinna rannsakendur úr 
upplýsingum um fólk, upplýsingum sem ýmist eru þegar til eða sem 
rannsakendur afla sérstaklega í samskiptum og samvinnu við þátttakendur. 
Þátttakendur leggja sitt af mörkum til rannsókna í trausti þess að þeir verði 
hvorki blekktir né þvingaðir, að áhættu verði haldið í lágmarki og að 
rannsóknirnar séu gerðar af viðhlítandi kunnáttu og færni. Samfélagið verður 
að geta treyst því að rannsakendur standi heiðarlega að verki, að hagsmunir 
þátttakenda séu verndaðir og virðing borin fyrir hverri manneskju. Þetta 
traust er forsenda þess að rannsóknarstarf geti þrifist og skilað árangri til 
langs tíma. 

Óhæfuverk í rannsóknum eru því miður vel þekkt. Meðal þeirra dæma 
sem flestir kannast við eru læknisfræðilegar rannsóknir í fangabúðum nasista 
(Annas og Grodin, 1992) og alræmdar bandarískar rannsóknir á sárasótt 
1932-1972 (Jones, 1993) og lifrarbólgu 1956-1970 (Goldby o.fl., 1971). 
Megineinkenni slíkra óverknaða eru (1) að áhætta er tekin með mikilvæga 
hagsmuni þátttakenda með þeim afleiðingum að sumir verða fyrir alvarlegum 
skaða, (2) að rannsóknir eru gerðar án upplýsts samþykkis og (3) að þátt-
takendur tilheyra þjóðfélagshópum sem eru á einhvern hátt berskjaldaðir. 
Þegar slíkir atburðir komast í hámæli ógnar það traustinu sem þarf að ríkja í 
garð rannsakenda. Til að endurheimta og varðveita traustið hafa samtök 
vísindamanna sett sér siðareglur og stjórnvöld hafa stofnað til lögbundins 
eftirlits með rannsóknum á fólki. 

Lengi vel var eftirlitinu einkum beint að heilsutengdum rannsóknum, en á 
seinni árum hefur athyglin í auknum mæli beinst að rannsóknum í félags-
vísindum. Félagsvísindalegar rannsóknir geta vakið erfiðar siðferðilegar 
spurningar þótt þær feli yfirleitt ekki í sér líkamlega áhættu. Til dæmis eru 
sumar sálfræðitilraunir þess eðlis að þær geta valdið þátttakendum alvarlegum 
og langvarandi skaða. Nægir þar að nefna hlýðnitilraunir Milgrams (Milgram, 
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1983) og fangelsistilraun Zombardis (Zombardi, 1999-2005), en í þeim voru 
þátttakendur settir í aðstæður sem orsökuðu sálræn áföll, án þess að þeir 
hefðu verið upplýstir um áhættuna eða almennt um tilgang eða framkvæmd 
rannsóknarinnar. Þátttakendur í fangelsistilraun Zombardis voru að vísu 
fengnir til að skrifa undir samþykki, en megintilgangur þess var sá að þeir 
myndu skuldbinda sig til þess fyrirfram að hætta ekki við í miðjum klíðum og 
lýsa því jafnframt yfir að rannsakendur bæru enga ábyrgð á þeim skaða sem 
kynni að verða! Auk sálrænna áfalla geta félagsvísindalegar rannsóknir falið í 
sér hættu á að brotið sé gegn friðhelgi einkalífs, að trúnaðar sé ekki gætt í 
meðferð upplýsinga, að þátttakendur fyrirverði sig eða séu stimplaðir og að 
rannsóknin ýti undir neikvæðar staðalmyndir (Oaks, 2002). Áhættan getur 
varðað félagslega eða starfstengda stöðu einstaklingsins, persónulegar 
skoðanir hans og gildismat, eða tengsl hans við fjölskyldu og samfélag. 
Þátttakandi gæti einnig orðið fyrir skaða ef viðkvæmum persónuupplýsingum 
er ekki haldið leyndum, m.a. um kynferðislegt, ólöglegt eða andfélagslegt 
atferli. Loks þurfa rannsakendur að vera meðvitaðir um þá áhættu sem þeir 
taka sjálfir í vettvangsrannsóknum og viðtölum við margvíslegar aðstæður 
(ESRC, 2005). Það er sjálfsögð gæðakrafa að áætlanir um rannsóknir á fólki 
feli í sér ráðstafanir til að halda áhættu í lágmarki og upplýsa þátttakendur um 
rannsóknina eins og frekast er unnt. 

Þótt ekki sé deilt um nauðsyn eftirlits með rannsóknum sem gætu falið í 
sér líkamlega áhættu fyrir þátttakendur, þá kunna að vera skiptar skoðanir á 
því hve langt eigi að ganga í eftirliti með félagsvísindalegum rannsóknum, 
eða hvort slíkt eftirlit sé yfirleitt nauðsynlegt. Hér á landi er eftirlit með 
rannsóknum á heilbrigðissviði orðið fast í sessi, en hvorki stjórnvöld né 
rannsóknarstofnanir hafa skilgreint siðferðileg viðmið fyrir aðrar rannsóknir 
á fólki, né heldur búið til ferli sem gætu veitt rannsakendum og þátttakendum 
óháða staðfestingu á því að rannsóknaráætlanir séu í samræmi við siðferðileg 
viðmið. Rannsakendur utan heilbrigðissviðsins verða að treysta á eigin 
dómgreind og siðareglur fræðigreinar sinnar og axla einir ábyrgðina á því að 
rannsóknaráætlanir þeirra standist siðferðilega skoðun. 

Þetta ástand er bagalegt fyrir þátttakendur í félagsvísindalegum rannsókn-
um, sem hafa enga beina tryggingu fyrir siðferðilegum gæðum þeirra 
rannsókna sem þeir taka þátt í. En ástandið er ekki síður bagalegt fyrir 
rannsakendurna sjálfa. Í fyrsta lagi væri auðveldara fyrir þá að standa undir 
ábyrgðinni sem fylgir því að gera rannsókn ef rannsóknarstofnanir veittu 
skipulega leiðsögn um siðferðilega þætti rannsókna, svo sem upplýst 
samþykki, verndun persónuupplýsinga og öflun þátttakenda. Einnig ætti 
rannsakendum að vera styrkur í því ef stofnanir sem þeir starfa við 
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skipulegðu ferli til að tryggja að aðrir en rannsakandinn sjálfur færu yfir 
siðferðilega þætti rannsóknaráætlana og staðfestu að þar sé hvergi meinbugi 
að finna en leiðbeindu ef eitthvað skyldi vanta upp á. 

Í öðru lagi getur núverandi ástand komið rannsakendum illa í erlendu 
samstarfi. Æ fleiri rannsóknasjóðir hafa þá stefnu að styrkja einungis verkefni 
sem metin hafa verið og samþykkt með tilliti til siðferðilegra þátta af þar til 
bærum aðilum. Íslenskir rannsakendur komast í neyðarlega stöðu þegar þeir 
útskýra fyrir erlendum samstarfsaðilum að við íslenska háskóla og 
rannsóknarstofnanir sé ekkert slíkt mat að fá, þar starfi engin vísindasiða-
nefnd og engin slík nefnd sé heldur starfandi á vegum stjórnvalda, 
Rannsóknarráðs, eða annarra aðila í landinu, nema rannsóknin sé gerð „til að 
auka við þekkingu sem m.a. gerir kleift að bæta heilsu og lækna sjúkdóma“ 
og falli þar með undir skilgreiningu Laga um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 á 
hugtakinu vísindarannsókn. Slíkar fréttir eru ekki til þess fallnar að auka tiltrú 
erlendra samstarfs- og styrktaraðila á íslensku rannsóknarumhverfi. Hér eru 
því mikilvægir hagsmunir í húfi. 

Við þessar aðstæður er ef til vill við því að búast að þeim sem annast 
lögbundið eftirlit með rannsóknum á heilbrigðissviði renni blóðið til 
skyldunnar og reyni að afla sér umboðs til að fjalla einnig um rannsóknir í 
félagsvísindum, meðal annars á þeirri forsendu að margar þeirra rannsókna 
sem þegar falla undir eftirlit nota félagsvísindalegar aðferðir og fela ekki í sér 
meiri eða annars konar áhættu en aðrar félagsvísindalegar rannsóknir. Slík 
þróun væri að mínu mati varhugaverð. Þau siðferðilegu viðmið sem fest hafa 
verið í lög og reglur um rannsóknir í líf- og læknisfræði draga dám af þeim 
aðferðum sem þar tíðkast og þeim tegundum áhættu sem þeim fylgja. Enda 
þótt sum þessara siðferðilegu viðmiða gildi einnig um rannsóknir í félags-
vísindum, þá eru önnur sérhæfð og sem vænta má taka áherslurnar í 
siðareglunum mið af eðli rannsóknanna. Siðferðilegar hliðar rannsókna eru 
ólíkar eftir því hvort um er að ræða læknisfræðilegar rannsóknir á borð við 
faraldsfræðilegar rannsóknir, lyfjaprófun, eða prófun á árangri skurðaðgerða, 
eða félagsvísindalegar rannsóknir sem nota til dæmis spurningakannanir, 
gögn um sálrænar og félagslegar breytur, sálfræðileg mælitæki, viðtöl, 
vettvangsathuganir, þátttökurannsóknir, eða munnlega sagnfræði. Því skiptir 
miklu máli að mat og staðfesting á siðferðilegu réttmæti rannsókna njóti 
sérfræðiþekkingar á þeim rannsóknaraðferðum sem notaðar eru hverju sinni, 
rétt eins og sjálfsagt þykir við jafningjamat á fræðilegum ritgerðum og 
rannsóknarskýrslum. Ef Vísindasiðanefnd fengi umboð til að meta 
rannsóknir í félagsvísindum er hætta á að matið litaðist um of af þeim 
áherslum sem þróast hafa í líf- og læknisfræði. Í augum félagsvísindafólks 
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yrði matsferlið ef til vill óþarft og íþyngjandi en ekki sá faglegi styrkur sem 
því er ætlað að vera. 

Það eru sterk rök fyrir því að komið verði á fót leiðsögn og eftirliti með 
siðferðilegum þáttum rannsókna í félagsvísindum á Íslandi. Erfiðasta 
spurningin er ekki hvort heldur hvernig. Í því efni er fróðlegt að líta til þjóða 
sem búa yfir langri reynslu á þessu sviði. Með því að kynna okkur erlent 
fyrirkomulag getum við vonandi nýtt okkur kostina og sneitt hjá göllunum 
sem slíkt eftirlit getur falið í sér. 

Eftirlit með rannsóknum í Bandaríkjunum 

Í Bandaríkjunum óx eftirlit með félagsvísindarannsóknum út úr eftirliti með 
heilbreigðisrannsóknum, sem rekja má að minnsta kosti aftur til ársins 1954. 
Eftirlitið var í upphafi á vegum Heilbrigðisstofnunar Bandaríkjanna 
(National Institute of Health, NIH), sem deilir út stórum hluta þess fjár sem 
fer til heilbrigðisrannsókna í landinu. Árið 1966 setti NIH reglur um siða-
nefndir (Institutional Review Boards, IRBs) og árið 1974 hlaut eftirlitskerfi 
NIH stöðu alríkisreglugerðar (Federal Regulation). Árið 1979 tilkynnti ráðu-
neyti heilbrigðis, menntamála og velferðar (Department of Health, Edu-
cation, and Welfare) að allar rannsóknir í félagsvísindum skyldu metnar af 
siðanefndum. Þessi ákvörðun kom af stað skriðu mótmæla frá félagsvísinda-
fólki, sem ekki hafði verið haft með í ráðum. Sumir töldu vegið að tjáningar-
frelsi sínu og líktu eftirlitinu við pólitískar ofsóknir, en aðrir bentu á að 
ósannað væri að félagsvísindalegar rannsóknir feli í sér líkamlega áhættu fyrir 
þátttakendur. Í kjölfar umræðunnar var reglugerðin endurskoðuð og árið 
1981 tóku gildi breytingar sem komu verulega til móts við rannsakendur í 
félagsvísindum. Mikilvægustu breytingarnar voru þær að nú voru skilgreind 
skilyrði sem þýddu að sumar tegundir rannsókna voru undanþegnar mati 
siðanefndar og aðrar gátu fengið flýtimeðferð (Oaks, 2002). 

Reglugerðin var síðast endurskoðuð í heild árið 1991 og á hún við um 
allar rannsóknir á fólki sem styrktar eru af alríkinu.1 Í henni er hugtakið 
rannsókn skilgreint sem „kerfisbundin athugun, þar á meðal þróun 
rannsókna, prófun og mat, sem gerð er í því skyni að skapa eða leggja af 
mörkum til alhæfanlegrar þekkingar“ (Protection of Human Subjects 

                                                 
1  Enda þótt þeim beri ekki ströng lagaleg skylda til, þá hafa flestir háskólar í Bandaríkjunum 

ákveðið að rannsóknir á þeirra vegum skuli falla undir mat siðanefnda hvort sem 
rannsóknirnar eru styrktar af alríkinu eða öðrum aðilum. Ennfremur hafa mörg fylki 
Bandaríkjanna lög um siðfræðilegt eftirlit með rannsóknum.  
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46.102.d).2 Þessi skilgreining er að sjálfsögðu mun víðari en skilgreiningin í 
íslensku lögunum um réttindi sjúklinga og virðist taka til nánast allra 
rannsókna í félagsvísindum. Reglugerðin tekur þó einungis til rannsókna á 
fólki, en samkvæmt henni er „mannlegt viðfang“ (“human subject”) „lifandi 
einstaklingur sem rannsakandi (fagmaður eða nemandi) (1) aflar gagna um 
með inngripi eða samskiptum, eða (2) aflar persónugreinanlegra og óopin-
berra upplýsinga um“ (46.102.f).3 Rannsóknir sem afla eða nota slíkar 
upplýsingar teljast vera rannsóknir á fólki og falla því undir verksvið siða-
nefnda. 

Samkvæmt bandarísku reglugerðinni skulu stofnanir sem standa fyrir 
rannsóknum á fólki starfrækja siðanefndir (IRBs). Í siðanefnd skulu eiga sæti 
að minnsta kosti fimm manns og skulu það vera einstaklingar með sér-
þekkingu á hinum ýmsu tegundum rannsókna ásamt að minnsta kosti einum 
utanaðkomandi fulltrúa almennings. Hlutverk siðanefndanna er að fara yfir 
rannsóknaráætlanir og ganga úr skugga um að þær standist kröfur reglu-
gerðarinnar, fylgjast með að framkvæmdin sé í samræmi við samþykkta 
áætlun og fræða rannsakendur og leiðbeina þeim um siðferðilegar hliðar 
rannsókna. Algengast er að siðanefndirnar fundi einu sinni í mánuði. Þær 
hafa umboð stofnunar sinnar til að ákveða hvort rannsakendum leyfist að 
hefja rannsókn á þeim forsendum sem lýst er í umsókninni (Oaks, 2002). 
Könnun sem gerð var fyrir NIH árið 1998 bendir til að sjaldgæft sé að 
umsóknum sé hafnað, en að þó séu einungis innan við 20% umsókna 
samþykktar óbreyttar (AAUP, 2000). Siðanefndir í Bandaríkjunum virðast 
þannig yfirleitt ekki koma í veg fyrir að rannsóknir séu gerðar þótt þær hafi 
umtalsverð leiðbeinandi afskipti af þeim. Um 75% þeirra rannsókna sem 
siðanefndirnar fjalla um eru klínískar eða líflæknisfræðilegar. Algengt um-
kvörtunarefni félagsvísindamanna er að siðanefndir sem þeir heyra undir búi 
ekki yfir nægilegri reynslu og sérþekkingu í félagsvísindum og gangi um of út 
frá forsendum læknavísinda. Við suma stóra háskóla starfa þó fleiri en ein 
siðanefnd og fjalla þá sumar um læknisfræðilegar rannsóknir en aðrar um 
rannsóknir í félagsvísindum (AAUP, 2000; Oaks, 2002). 

Margar félagsvísindalegar rannsóknir eru undanþegnar siðfræðilegu mati, 
samkvæmt bandarísku reglugerðinni. Rannsókn er undanþegin ef hún fellur í 
einhvern eftirfarandi flokka: (1) rannsóknir í kennsluumhverfi á kennslu-

                                                 
2 “a systematic investigation, including research development, testing and evaluation, 

designed to develop or contribute to generalizable knowledge.” 
3 “a living individual about whom an investigator (whether professional or student) 

conducting research obtains (1) data through intervention or interaction with the individual, 
or (2) identifiable private information.” 
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aðferðum, námskrám eða bekkjastjórnun; (2) rannsóknir sem nota aðferðir 
námsmats, spurningakannanir, viðtöl, eða athugun atferlis á almannafæri, 
nema hægt sé að persónugreina þátttakendur og uppljóstrun gæti skapað 
hættu á að þátttakandinn verði lögsóttur eða skaðað fjárhag hans, atvinnu-
möguleika, eða orðstír; (3) rannsóknir á kjörnum eða skipuðum embættis-
mönnum eða frambjóðendum til opinberra embætta; (4) rannsóknir sem 
nota gögn sem eru aðgengileg almenningi og ópersónugreinanleg; (5) 
rannsóknir á almannaþjónustu; og (6) matvælarannsóknir (46.101.b). 

Þótt rannsóknir af þessu tagi séu undanþegnar mati er rannsakendum gert 
að skila siðanefnd gögnum sem staðfesta að þær séu í raun undanþegnar 
mati. Samkvæmt reglugerðinni er það siðanefndin en ekki rannsakandinn 
sem hefur vald til að ákveða hvort svo sé (Oaks, 2002). 

Margar félagsvísindalegar rannsóknir sem ekki eru undanþegnar mati geta 
engu að síður fengið flýtimeðferð. Flýtimeðferð þýðir að einn eða fleiri 
meðlimir siðanefndarinnar fara yfir umsóknina án þess að bera hana undir 
siðanefndina alla. Sá sem fer yfir rannsóknina hefur vald til að samþykkja 
hana, en ef meinbugir finnast verður að bera hana undir siðanefndina í heild. 
Umsókn um minniháttar breytingar á rannsókn sem þegar hefur verið 
samþykkt fær flýtimeðferð. Eigi ný umsókn að fá flýtimeðferð má hún ekki 
fela í sér meira en „lágmarksáhættu“ (“minimal risk”) fyrir þátttakendur, en 
samkvæmt reglugerðinni felur rannsókn í sér lágmarksáhættu ef „líkur og 
magn fyrirsjáanlegs skaða eða óþæginda af hennar völdum er ekki meira en 
búast má við í daglegu lífi“ (46.102.i). Auk þessa áhættuskilyrðis verður 
rannsókn að uppfylla a.m.k. eitt af níu skilyrðum sem gefin eru upp, eigi hún 
að fá flýtimeðferð. Af þessum níu skilyrðum virðast einkum tvö eiga við um 
rannsóknir í félagsvísindum: Fyrra skilyrðið er að rannsóknin safni gögnum 
með því að taka upp hljóð eða mynd, en síðari flokkurinn er 

rannsóknir á einkennum eða atferli einstaklinga eða hópa (þar með talið 
rannsókn á skynjun, hugsun, áhuga, sjálfsmynd, tungumáli, samskiptum, 
menningarbundnum skoðunum og venjum, og félagslegu atferli) eða 
rannsóknir sem nota spurningakannanir, viðtöl, munnlega sagnfræði, rýni-
hópa, árangursmat, mat á mannlegum þáttum eða gæðamat. (46.110.a)4 

                                                 
4 “(6) Collection of data from voice, video, digital, or image recordings made for research 

purposes; (7) research on individual or group characteristics or behavior (including, but not 
limited to, research on perception, cognition, motivation, identity, language, communi-
cation, cultural beliefs or practices, and social behavior) or research employing survey, 
interview, oral history, focus group, program evaluation, human factors evaluation, or 
quality assurance methodologies.” 45 CFR 46.110 (a) 
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Rannsókn sem fellur í einhvern þessara flokka og ber með sér (í mesta 
lagi) lágmarksáhættu fær flýtimeðferð. Flýtimeðferð felur ekki í sér öðruvísi 
eða minni siðferðilegar kröfur en full meðferð, heldur einungis umfangs-
minni og hraðari afgreiðslu á þeirri forsendu að ólíklegt sé að ræða þurfi 
álitamál í tengslum við umsóknina. Árið 1998 voru skilyrðin fyrir flýtimeð-
ferð rýmkuð í ljósi röksemda frá þremur landssamtökum bandarískra sagn-
fræðinga, þannig að nú fara fleiri félagsvísindarannsóknir þá leið en áður 
(AAUP, 2000). Ætla má að stór hluti þeirra félagsvísindalegu rannsókna sem 
stundaðar eru hér á landi myndi uppfylla þessi skilyrði. 

Samkvæmt bandarísku reglunum á siðanefnd að ganga úr skugga um að 
rannsóknir uppfylli eftirfarandi skilyrði: Að áhættu sé haldið í lágmarki, að 
áhættan sem tekin er sé í samræmi við væntanlegan ávinning af rannsókninni 
og gildi þeirrar þekkingar sem af henni muni hljótast, að val þátttakenda sé 
sanngjarnt, að skilyrðum reglnanna um upplýst samþykki sé framfylgt og það 
skjalfest, að öryggi gagnanna sé tryggt til verndar þátttakendum og að 
ráðstafanir séu gerðar til að vernda friðhelgi þátttakenda. Þá er tekið fram að 
ef þátttakendur eru berskjaldaðir eða standa höllum fæti verði rannsakendur 
að gera sérstakar ráðstafanir til að verja réttindi þeirra og velferð (46.111). Of 
langt mál væri að ræða öll þessi skilyrði hér, en ég vil minnast á fjögur vanda-
mál sem siðanefndirnar standa frammi fyrir. 

Það fyrsta er að í skýrslu frá Samtökum bandarískra háskólaprófessora 
(AAUP, 2000) er réttilega bent á hve varhugavert það er að ætla siðanefndum 
að meta gildi þeirrar þekkingar sem rannsóknir munu skila, jafnvel þótt tekið 
sé fram í reglugerðinni að nefndin eigi ekki að leggja mat á samfélagslegar 
afleiðingar þekkingarinnar til langs tíma (46.111.a.2). Það er afar erfitt að 
meta, jafnvel fyrir fagfólk á viðkomandi sviði, hvort tilteknar rannsóknir 
muni skila mikilvægum niðurstöðum, séu frjóar og skapandi, andlausar og 
óáhugaverðar, eða eitthvað þar á milli. Ef siðanefndir eiga að fella slíka dóma 
er hætta á að rannsakendur taki að sneiða hjá ögrandi og gagnrýnum 
rannsóknarspurningum og fylgi frekar hefðbundnum leiðum sem engin hætta 
er á að siðanefndir geri athugasemdir við. Þá væri gagnrýnishlutverk félags-
vísindanna í hættu. Siðanefndirnar ættu því frekar að einskorða sig við að 
meta áhættu og ávinning fyrir þátttakendurna, en láta rannsakendum sjálfum 
(ásamt styrkveitendum og ritrýnum) eftir að meta gildi rannsóknar-
spurninganna. Þetta útilokar þó ekki að siðanefndir gætu haft vald til að 
ganga úr skugga um að rannsóknir hafi ekki alvarlega aðferðafræðilega galla 
(t.d. allt of lítið úrtak í megindlegri rannsókn), á þeirri forsendu að þar sé ekki 
um að ræða álitamál og að gallinn gæti þýtt að framlag þátttakenda í 
rannsókninni yrði fyrirsjáanlega tilgangslaust. 
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Annar vandi siðanefnda er sá að meta hvenær sé þörf á skriflegu, upplýstu 
samþykki. Meginreglan er sú að rannsakendum ber að afla upplýsts sam-
þykkis frá hverjum þátttakenda og í reglugerðinni er skýrt tekið fram hvaða 
þætti ber að upplýsa um. Undantekningu má þó gera ef sýnt þykir að 
rannsóknin feli einungis í sér lágmarksáhættu, að undanþágan muni ekki 
skerða réttindi eða velferð þátttakenda og að án undanþágunnar yrði 
rannsóknin óframkvæmanleg. Siðanefnd leyfist einnig að heimila 
rannsakendum að afla samþykkis munnlega ef skriflegt samþykki yrði eina 
skráningin sem tengdi þátttakandann við rannsóknina og einnig ef 
rannsóknin felur í sér lágmarksáhættu og í henni er ekkert gert sem í daglegu 
lífi krefst skriflegs samþykkis (46.116, 46.117). Það er siðanefndar að meta 
hvaða rannsóknir uppfylli þessi skilyrði og eflaust er misjafnt hve fúsar þær 
eru að veita undanþágur frá kröfunni um skriflegt samþykki. 

Þriðji vandinn sem siðanefndir verða að kljást við er skortur á haldbærum 
gögnum um áhættu sem fylgir rannsóknum, einkum félagslega og sálræna 
áhættu. Í tilvikum þar sem áhættan hefur ekki verið rannsökuð neyðast 
siðanefndir til að taka mið af versta hugsanlega skaða, en rannsóknir gætu 
leitt í ljós hvort versti hugsanlegi skaði eigi sér stað í raun og þá hve oft 
(Oaks 2002). Hér reynir ekki bara á þann empiríska þekkingarforða sem til 
er, heldur líka á þekkingu siðanefndarinnar á þeim rannsóknum sem gerðar 
hafa verið. Þetta eru því rök fyrir sérhæfingu siðanefnda. 

Fjórði vandi siðanefnda er sá að þær verða að ávinna sér traust og velvild 
rannsakenda. Þetta gera þær ekki síst með fræðslu og gagnkvæmum 
samskiptum við rannsakendur. Mikilvægt er að starf siðanefndanna sé gagn-
sætt og byggi á skýrum forsendum og traustum skilningi á rannsóknar-
aðferðum. Þá verða siðanefndir að sjá til þess að afgreiðsla umsókna sé hröð, 
skilvirk og sanngjörn. Bandarísku ákvæðunum um undanþágur og flýti-
meðferð er ætlað að stuðla að þessu. Í sumum bandarískum háskólum styðst 
siðanefndin við fyrra mat deildar á því hvort rannsókn sé undanþegin mati 
(Oaks, 2002). En hér má líka hugsa sér aðra valkosti, til dæmis að flestar 
rannsóknir séu alfarið metnar innan viðkomandi háskóladeildar og að matinu 
sé því dreift út um stofnunina en ekki safnað á hendur einnar nefndar. 
Siðanefnd stofnunarinnar hefði þá skipulags-, eftirlits-, og fræðsluhlutverk, 
og ef til vill áfrýjunarhlutverk að auki, en afgreiðsla umsókna væri að mestu í 
höndum kollega sem starfa í umboði siðanefndarinnar. Þetta er í stórum 
dráttum sú leið sem farin er í ýmsum breskum háskólum og sem búast má 
við að æ fleiri stofnanir þar í landi taki upp í kjölfar nýs ramma sem breska 
rannsóknarráðið um hagfræði og félagsvísindi (ESRC) gaf út fyrr á þessu ári 
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(ESRC, 2005). Honum verður beitt á allar styrkumsóknir til ráðsins frá 1. 
janúar 2006. 

Eftirlit með rannsóknum í Bretlandi 

Eins og annars staðar var eftirlit með rannsóknum á fólki í Bretlandi lengi 
bundið við eftirlit heilbrigðisyfirvalda. Á síðustu árum hefur orðið mikil 
breyting hér á og eru breskir háskólar nú í óða önn að koma á eigin eftirliti 
með rannsóknum á fólki. Svo dæmi sé tekið af handahófi samþykkti 
Sheffield háskóli árið 2003 stefnu um siðfræði rannsókna á fólki ásamt 
reglum um eftirlit siðanefnda (University of Sheffield, 2005). Fram að því 
hafði skólinn haft stefnu um góða starfshætti í rannsóknum en ekki staðið 
sjálfur fyrir eftirliti með rannsóknum á fólki. Í tefnunni eru eftirtaldar 
ástæður gefnar fyrir breytingunni: Sú stefna styrkveitenda að tryggja að 
rannsóknir sem hljóta styrk séu metnar siðferðilega, vaxandi þverfaglegt og 
alþjóðlegt rannsóknasamstarf, þróun laga í Bretlandi og Evrópusambandinu 
á sviði rannsóknasiðfræði, röð hneykslismála sem hefur grafið undan trausti 
almennings á rannsóknum á heilbrigðis- og félagsþjónustu, og loks að aðrir 
Russell Group háskólar séu einnig að móta stefnu í þessum málum (1.3.3), en 
þar er átt við samtök 19 meiriháttar rannsóknarháskóla í Bretlandi (Russell 
Group, 2005). 

Við Sheffield háskóla starfar 12 manna „yfirsiðanefnd“ sem ber ábyrgð á 
að þróa, endurskoða og framfylgja stefnu skólans um siðfræði rannsókna á 
fólki. Þessi nefnd fjallar þó nánast aldrei um einstakar rannsóknaráætlanir. 
Slíkt mat er í höndum matshópa (Ethics Review Panels) sem starfa í hinum 
ýmsu deildum skólans. Hver deild hefur sérstakan ábyrgðarmann (Ethics 
Administrator) sem tekur við umsóknum og sér til þess að yfir þær sé farið. 
Yfirferðin getur verið í höndum eins sérfræðings eða fleiri og geta þeir verið 
innan eða utan deildar, en þeir verða að hafa hlotið sérstaka hæfnisvottun frá 
siðanefndinni og mega ekki eiga sjálfir hagsmuna að gæta. Siðanefndin á 
einnig að votta matsferlið sem fylgt er innan hverrar deildar og til hennar má 
áfrýja ákvörðunum sem koma út úr því ferli (University of Sheffield, 2005, 
3.5). 

Þessi skipan mála virðist í samræmi við þann ramma sem ESRC (2005) 
kynnti fyrr á þessu ári. Þar er kveðið á um lágmarkskröfur um matsferli sem 
stofnanir verða að uppfylla eigi rannsóknir á þeirra vegum að fá styrk frá 
ráðinu. Samkvæmt þeim verða stofnanir að vera undir það búnar að meta 
rannsóknaráætlanir sem hlotið hafa vilyrði um styrk innan þriggja mánaða frá 
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vilyrðinu. Auk þess verður matskerfi stofnunarinnar að uppfylla ýmis skilyrði 
sem ESRC setur og útskýrir rækilega (bls. 2-4, 7-20). Tilgangur alls þessa er 
að sjá til þess að rannsóknir styrktar af ráðinu brjóti ekki gegn siðferðilegum 
höfuðreglum rannsókna á fólki. Samkvæmt ESRC (2005) eru þær sex og lúta 
að (1) gæðum og heilindum rannsókna, (2) upplýsingagjöf (til framkvæmenda 
og þátttakenda), (3) trúnaði og nafnleysi, (4) sjálfviljugri þátttöku, (5) áhættu 
fyrir þátttakendur og (6) hagsmunaárekstrum. 

Í ramma ESRC felast bitastæðar leiðbeiningar fyrir stofnanir og 
rannsakendur sem vilja íhuga siðferðilegar hliðar rannsókna í félagsvísindum 
og tryggja að þær séu sem vandaðastar. Þar er meðal annars góð umfjöllun 
um vandann við að meta og bregðast við áhættu í ólíkum tegundum félags-
vísindalegra rannsókna og þá sérstaklega rætt um sérstöðu eigindlegra 
rannsóknaraðferða (kafli 2). Tillit er tekið til þess að í gagnrýnum félags-
vísindum getur rannsókn verið í grundvallaratriðum andstæð hagsmunum 
þátttakenda og að þetta sé að vissu marki eðlilegt (2.1.7). Einnig er þarna að 
finna gagnlega útlistun á því hvers konar rannsóknir feli í sér lágmarksáhættu 
(1.2.2). 

Samkvæmt ramma ESRC hvílir ábyrgðin á hverri rannsókn á ábyrgðar-
manni hennar, en ábyrgðin á matsferlinu hvílir á rannsóknarstofnuninni. 
ESRC leggur áherslu á að matsferlið skuli vera í samræmi við áhættuna; það 
skuli hefjast með sjálfsmati rannsakandans, hugsanlega með aðstoð yfirlestrar 
innan deildar, en eftir það skuli sérfræðingar ESRC í umsögn sinni meðal 
annars leggja mat á sjálfsmatið. Á grundvelli þessa ákveður ráðið svo hvort 
farið verður fram á siðferðilegt mat áður en greiðslur hefjast og þá hvort 
matið eigi að vera í formi flýtimeðferðar eða fullrar meðferðar, en líkt og í 
bandarísku reglunum er miðað við að rannsóknir sem fela einungis í sér 
lágmarksáhættu fái flýtimeðferð. Með þessu móti virðist ólíklegt að siðferði-
legt mat verði íþyngjandi eða úr tengslum við aðferðafræði viðkomandi 
rannsókna. Á sama tíma hafa þátttakendur tryggingu fyrir því að þeir verði 
ekki blekktir eða áhætta tekin með hagsmuni þeirra. 

Ísland og önnur lönd 

Þótt Bandaríkin og Bretland hafi verið tekin hér sem dæmi, þá er ekki þar 
með sagt að Íslendingar þurfi að sækja fyrirmyndir til þessara landa. Eftirlit 
með rannsóknum á fólki hefur þróast á misjafna vegu eftir löndum og því 
kæmi eflaust margt forvitnilegt í ljós ef önnur lönd væru athuguð. Þó er ljóst 
að í Kanada og Ástralíu er eftirlitið ekki síður öflugt en í Bretlandi og 
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Bandaríkjunum. Í Kanada starfa siðanefndir til dæmis á grundvelli sameigin-
legrar stefnu rannsóknarráðanna þriggja, þ.e. læknavísinda, náttúruvísinda/-
verkfræði og félags- og hugvísinda, en þessi sameiginlega stefna var fyrst 
gefin út árið 1998 (Tri-Council Policy Statement, 1998). 

Í Svíþjóð er bundið í lög (460/2003) líkt og hér á landi, að sumar 
rannsóknir megi ekki gera nema með samþykki siðanefnda. Talsverður 
munur er þó á sænska kerfinu og því íslenska. Í Svíþjóð starfa svæðisbundnar 
siðanefndir við sex stærstu háskólana og þangað senda rannsakendur 
umsóknir sínar eftir því hvar í landinu þeir starfa (Centrala etikprövnings-
nämnden, 2005). Sænsku lögin eru líka skynsamlegri þeim íslensku að því 
leyti að mörkin á milli leyfisskyldra og „frjálsra“ rannsókna eru dregin með 
tilliti til áhættu en ekki þess hvort rannsóknin gæti nýst til að efla heilsu og 
lækna sjúkdóma! Með nokkurri einföldun má segja að sænsku lögin kveði á 
um eftirlit með þeim rannsóknum sem fela í sér meira en lágmarksáhættu. 
Reyndin mun vera sú að siðanefndirnar veiti einnig umsagnir um áhættu-
minni rannsóknir sem rannsakendur senda þeim þótt lögin skyldi þá ekki til 
þess. 

Í Danmörku starfar yfirsiðanefnd og svæðisnefndir, líkt og í Svíþjóð, 
nema hvað þær hafa á sinni könnu almenna rannsóknasiðfræði en ekki bara 
siðfræði rannsókna á fólki (Den centrale videnskabsetiske komité). Í Noregi 
starfrækja stjórnvöld einnig yfirsiðanefnd og svæðisnefndir. Lögð er áhersla á 
að undanskilja ekki málefni félagsvísinda og sérstök nefnd fjallar um félags- 
og hugvísindi (Forskningsetiske komiteer). 

Í stuttu máli eru það rannsóknarráðin í Bretlandi og Kanada sem veita 
leiðsögn og setja stofnunum skilyrði, en í Bandaríkjunum gegna stofnanir á 
vegum alríkisins sama hlutverki. Í Svíþjóð, Danmörku og Noregi starfa siða-
nefndir á vegum stjórnvalda líkt og hér á landi, en í Svíþjóð hefur 
rannsóknarráðið einnig tekið að sér að leiðbeina rannsakendum (Vetenskaps-
rådet, 2005). Þótt stofnanaumgjörðin sé ólík eftir löndum verður að teljast 
sennilegt að efnislega eigi munur á milli landa hvað varðar leiðsögn og eftirlit 
með rannsóknum á fólki eftir að minnka smám saman með auknu alþjóða-
samstarfi og kröfum um gæðastjórnun og gæðaeftirlit í starfsemi háskóla. 

Niðurstaða 

Sterk rök mæla með því að komið verði á fót leiðsagnar- og eftirlitskerfi fyrir 
félagsvísindarannsóknir á Íslandi. Spurningin er ekki hvort heldur hvernig. 
Með hliðsjón af því hvernig skipan þessara mála þróaðist í Bandaríkjunum 
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virðist mikilvægt að kerfið sé frá upphafi hugsað út frá sérstöðu og fjölbreyt-
ileika félagsvísindalegra aðferða, en ekki sem angi af eftirliti með læknisfræði-
legum rannsóknum. Einnig er brýnt að matsferlið sé skilvirkt og gagnsætt. 
Snemma í ferlinu þarf að taka afstöðu til þess hvort um er að ræða 
lágmarksáhættu og þar af leiðandi hve vandlega þarf að rýna rannsókna-
ráætlunina. Sú leið sem farin er í Bretlandi virðist ákjósanleg að því leyti að 
þá ber yfirsiðanefnd ábyrgð á stefnunni/siðareglunum, upplýsingagjöf, 
þjálfun, vottun og eftirliti, en matinu sjálfu er dreift og má þannig líkja við 
jafningjamat. Íslenskir háskólar gætu sameinast um að koma á fót kerfi sem 
fylgdi þessari aðferð í stórum dráttum. 

Heimildir 

American Association of University Professors (AAUP). (2000). Protecting 
Human Beings: Institutional Review Boards and Social Science Research. 
http://www.aaup.org/statements/Redbook/repirb.htm 

Annas, George J. og Michael A. Grodin. (1992). The Nazi doctors and the 
Nuremberg Code: Human rights in human experimentation. New York: Oxford. 

Centrala etikprövningsnämnden. (2005). Etikprövning av forskning som avser 
människor. http://www.forskningsetikprovning.se/index.htm 

Den centrale videnskabsetiske komtié. (Án ártals). Om os.  
 http://www.cvk.im.dk/visArtikel.asp?artikelID=1541 
Economic and Social Research Council (ESRC). (2005). Research Ethics 

Framework (REF).  
 http://www.esrcsocietytoday.ac.uk/ESRCInfoCentre/Images/ESRC_Re

_Ethics_Frame_tcm6-11291.pdf 
Forskningsetiske komiteer. (Án ártals). http://www.etikkom.no/ 
Goldby, S., S. Krugman, M. Pappworth og G. Edsall. (1971). The Willow-

brook Letters: Criticism and Defense The Lancet. 
Jones, James Howard. (1993). Bad blood: The Tuskegee syphilis experiment. New 

York: Free Press. 
Lag 460/2003 om etikprövning av forskning som avser människor [sænsk 

lög]. http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20030460.HTM 
Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997. 
Milgram, S. (1983). Obedience to Authority: An Experimental View. New York: 

Harper/Collins. 
Oakes, J.M. (2002). Risks and wrongs in social science research: An 

evaluator’s guide to the IRB, Evaluation Review, 26, 443-479. 
Protection of Human Subjects, 45 CFR 46.  



Leiðsögn og eftirlit með siðferði... 151 

 

 http://www.hhs.gov/ohrp/humansubjects/guidance/45cfr46.htm 
Russell Group. (2005). The Russell Group.  
 http://www.russellgroup.ac.uk/index1.html 
Tri-Council Policy Statement: Ethical Conduct for Research Involving Humans. 

(1998 (með breytingum frá 2000 og 2002)).  
 http://www.pre.ethics.gc.ca/english/policystatement/policystatement.cf

m 
University of Sheffield. (2005). University of Sheffield Ethics Policy for Research 

Involving Human Participants, Data and Tissue.  
 http://www.shef.ac.uk/content/1/c6/03/25/85/ethics_policyvs2.pdf 
Vetenskapsrådet. (2005). Codex: regler och riktlinjer för forskning.   
 http://www.codex.uu.se/ 
Zimbardo, P. G. (1999-2005). Stanford Prison Experiment: A Simulation Study of 

the Psychological Imprisonment Conducted at Stanford University.  
 http://www.prisonexp.org/ 
 
 
 
 
 



 



 

Hvert er heimurinn að fara? 
Um þjóðfélagsbreytingar í samtímanum  

Stefán Ólafsson 

 

Nútímaþjóðfélagið hefur lengst af á tuttugustu öldinni verið rakið til þess 
umróts í þjóðmálum sem varð í kjölfar upplýsingastefnunnar á 18. öld. Þar 
fóru saman lýðræðisvæðing stjórnmála, markaðsvæðing efnahagslífs og 
iðnvæðing atvinnulífs, auk þeirra hugarfarsbreytinga sem upplýsingastefnan 
vísar til. Hreyfiöfl breytinganna voru í senn nýtt hugarfar, ný tækni og nýir 
gerendur (Stefán Ólafsson, 1993 og 1996). Fræðimenn á sviði þjóðfélags-
fræði skilgreindu svo nútímavæðinguna stig af stigi, eftir því sem rannsóknir 
sýndu að svipuð ferli endurtóku sig frá einu þjóðfélagi til annars (Haferkamp 
og Smelser, 1992).  

Af klassísku félagsfræðingunum lagði Max Weber hvað mesta áherslu á 
þátt hugarfarsins, Karl Marx færði rök fyrir mikilvægi nýrra gerenda 
(breyttrar stéttaskiptingar) og nýrrar tækni (iðnvæðingar og tilkomu verk-
smiðjuframleiðslu), Emile Durkheim sótti mest í fólksfjölgun, þéttbýlis-
myndun og verkaskiptingu og aðrir byggðu ýmis afbrigði af hinum almennari 
kenningum. Þannig sýndist til dæmis bandaríska þjóðfélagsfræðingnum 
Talcott Parsons (1966) að hagvöxtur og aukin þekking (tækninýjungar) væru 
afar þýðingarmikil fyrir nútímavæðinguna. Aðrir, svo Clark Kerr og félagar 
(1960), sem rituðu bókina Industrialism and Industrial Man, töldu að hin iðn-
vædda nútímavæðing væri sameiginleg öllum þjóðum, einungis væri munur á 
umfangi, hraða og tímasetningu breytinganna. Þannig spáðu þeir meðal 
annars að Sovétríkin myndu smám saman láta undan mótunaröflum iðn-
væðingarinnar og taka upp lýðræðislegra stjórnkerfi og aðra vestræna 
þjóðfélagshætti. Ronald Inglehart (1990 og 1997) taldi sig geta sýnt með 
fjölþjóðlegum kannanagögnum hvernig breytt lífsskoðun tengdist breyttri 
hegðun og lífsháttum. 

Nútímavæðingarmynstrin sýndu reyndar ótrúlega mikla reglu á 19. og 20. 
öldunum. Þannig var með talsverðri vissu hægt að sjá fyrir hvernig þjóðfélög 
og þjóðir myndu breytast í kjölfar þess að þær iðnvæddust og fóru að búa við 
hagvöxt, jafnvel óháð því hvort þær tóku upp lýðræðislegt stjórnkerfi eður ei. 
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Að vísu var umtalsverður munur á útfærslum einstakra þátta þjóðfélags-
gerðarinnar, svo sem stéttaskiptingar, vinnumarkaðar og velferðarríkis, sem 
tengdist áhrifum ólíkra stjórnmálaflokka og hagsmunasamtaka í þjóð-
málunum á hverjum stað (Kumar, 1978; Flora og Heidenheimer, 1981; 
Hicks, 1999). 

Málsmetandi þjóðfélagsfræðingar hafa á síðustu tveimur til þremur ára-
tugum skilgreint áhrifamikil breytingaöfl í nýrri tækni og breyttum þjóðmála-
viðhorfum. Þar er ekki síst vísað til framþróunar upplýsingatækninnar og 
áhrifa hennar. Þessi umræða er almennt auðkennd með hugtökunum hnatt-
væðing og þekkingarþjóðfélag. Þjóðfélagsfræðingarnir Manuel Castells við 
Berkeley háskóla og Athony Giddens fyrrverandi rektor London School of 
Economics and Political Science, hafa líkt þjóðfélagsbreytingum síðasta 
aldarfjórðungsins við breytingarnar sem fylgdu iðnvæðingunni á 19. og 20. 
öld. En hvað felst í þeim breytingum sem þannig er vísað til? Í því sem á eftir 
fer verður gerð grein fyrir helstu þáttum þjóðfélagsbreytinganna í nútímanum 
sem tengdar eru hnattvæðingu og tilkomu þekkingarþjóðfélagsins. Efnið 
byggir á ítarlegri umfjöllun í bókinni Ísland í breyttu þjóðfélagsumhverfi I: Hnatt-
væðing og þekkingarþjóðfélag, eftir Stefán Ólafsson og Kolbein Stefánsson. 

Þjóðfélagsbreytingar á síðasta aldarfjórðungi 

Flestir fræðimenn á sviði þjóðfélagsfræða virðast líkt og Castells og Giddens 
vera sammála um að síðustu tveir til þrír áratugir hafi verið tími óvenjumikilla 
og örra breytinga í heiminum. Ný tækni hefur rutt sér til rúms og atvinnulíf 
tekið stakkaskiptum. Stjórnmál, félagsgerð, menning og lífshættir sömuleiðis. 
Gamlir heimar hafa breyst og nýir opnast í völundarhúsi veruleikans, svo sem 
netheimar Internetsins og rafrænn alþjóðlegur fjármálamarkaður, auk 
margvíslegra nýrra samfélagsforma sem ganga þvert á gömul landamæri og 
rótgróin svæðismörk. Þessir umbreytingaferlar hafa verið að ágerast frá því 
um 1970 og eru enn á miklu skriði (Castells, 2000; Giddens, 1999). 

Heimurinn stækkar og minnkar í senn. Hann stækkar með tilkomu nýrra 
sviða og vettvanga sem fólk getur athafnað sig á fyrir tilstilli upplýsinga-
tækninnar, en hann minnkar um leið og aðgengi okkar að fleiri kimum 
heimsveruleikans verður auðveldara. Útkoman er sú að flestir hafa aðgang að 
stærri veruleika til að lifa og starfa í. Þannig má segja að upplifun nútíma-
manna á grundvallarfyrirbærum eins og rúmi og tíma sé að breytast.  

Heimurinn verður í meiri mæli einn lífheimur og einn skynheimur. Hlut-
verk breytast, nýjar þarfir og ný vandamál koma til sögunar og nýir gerendur 
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kveða sér hljóðs. Markaðir fyrir vöru og þjónustu stækka, sömuleiðis stækka 
aðgengilegir brunnar þekkingar og upplýsinga og möguleikum til fjölbreyti-
legs lífs fjölgar. Vandamál eins og umhverfismengun, ójöfnuður, atvinnuleysi, 
fjármálakreppur og hryðjuverk verða í meiri mæli sameiginleg öllum jarðar-
búum en áður var (Giddens, 1990; Albrow, 1996).  

Þetta er heimur nýrra tækifæra og meiri hraða. Þetta er heimur sem lofar 
meira frelsi en krefst um leið meiri aga og sjálfsábyrgðar. Áhættur einstakl-
inga og fyrirtækja verða því meiri. Þessi nýi heimur breytir mörgu í lífi fólks 
og fyrirtækja. Vinna og starfshættir breytast, einnig lífskjaradreifing og stétta-
skipting, fjölskylduform og hlutverkaskipting kynjanna. Hið sama á við um 
almenna lífshætti, hugarfar og menningu, auk þess sem grundvallarbreytingar 
eru að verða á heimi viðskipta og stjórnmála. Bæði markaðskerfi og lýðræðis-
kerfi, tvær af meginstoðum nútímaþjóðfélags frá tíma upplýsingastefnunnar á 
18. öld, hafa þegar þokast til og virðast líkleg til að taka á sig ný form á næstu 
áratugum (Blyth, 2002). 

Öðru fremur skapa þó ný tækni, nýir starfshættir, nýir lífshættir og ný 
samfélagsform ómæld ný tækifæri. Hvernig úr vinnst er eins og endrum í 
sögunni undir mannfélaginu komið, þ.e. hvernig tekst að leysa sambúðarmál 
fólks í þjóðfélögum á farsælan og friðsaman hátt. Samþætta þarf markmið 
um hagkvæmni og réttlæti í þjóðfélaginu, en þessir grundvallarþættir í mann-
lífinu virðast oft rekast á. Togstreita þeirra er rótin að þjóðmálaátökum um 
hlut markaðar og stjórnmála í mótun lífskjara og lífshátta fólks. Hún var 
veigamikill þáttur í átökum öndverðra þjóðmálastefna kapítalisma og sósíal-
isma á tuttugustu öldinni. Finna þarf nýjar málamiðlanir milli hagkvæmni og 
réttlætis á nýrri öld þannig að sátt verði um, ef farsællega á að fara (Okun, 
1975; Polanyi, 1944). 

Meginrót breytinganna er í hugum flestra hin nýja upplýsingatækni, sem 
þróast hefur og breiðst út á síðasta aldarfjórðungi tuttugustu aldarinnar Þar 
er um að ræða tölvutæknina og samþættingu hennar við margvíslega boð-
skipta- og miðlunartækni sem hefur fjölþætta nýtingarmöguleika. Einnig 
gætir breyttrar þjóðmálastefnu á Vesturlöndum, þar sem lögð er mun meiri 
áhersla á markaðshætti og afnám hvers konar hindrana gegn milliríkjavið-
skiptum og fjármagnsflæði. Loks skiptir máli fyrir félagslega þætti breyting-
anna nýtt hugarfar sem borið er áfram af nýjum frjálslyndum þjóðmála-
hreyfingum. Þar eru þungvæg málefni er tengjast kröfum um jafnrétti kynja, 
kynþátta og annarra þjóðfélagshópa, almenn mannréttindabarátta, umhverfis-
verndarbarátta og fleira af líkum toga. Ein af afleiðingum þessara breytingar-
afla, ekki síst nýrri pólitík, er sú að blandaða hagkerfið hefur verið að breytast 
á þann veg að hlutur markaðar hefur aukist á kostnað hlutar stjórnmála. 
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Þungamiðjan í blandaða hagkerfinu hefur færst í átt til markaðarins. Fyrir 
tuttugu og fimm árum hefðu menn á Vesturlöndum sagt að hún hafi færst til 
hægri, en nú hafa hugtök eins og „hægri“ og „vinstri“ takmarkaðri meiningu í 
þjóðmálaumræðunni (Held o.fl., 1999; Blyth, 2002). 

En hvað er þá nýtt í þessum boðskap? 
Hefur ekki iðnaðarkapítalisminn sem óx fram frá 18. öld falið í sér einmitt 

sífelldar breytingar af þeim toga sem að ofan greinir? Iðnvæðingin sem bylti 
atvinnulífi, þjóðfélagi, búsetu og lífsháttum var einmitt grundvölluð á nýrri 
tækni sem nam land og breiddist endanlega út um heiminn með sambæri-
legum afleiðingum. Gufuvélin, járnbrautin, rafmagnið, talsíminn, plötuspilar-
inn, útvarpið, hraðskreið skip, bíllinn, flugvélin, ný læknislyf og sjónvarpið 
voru allt atkvæðamiklar tækniafurðir sem breyttu mannlífinu. Tuttugasta 
öldin virðist í fljótu bragði hafa verið öld mikilla og sífelldra breytinga. 
Nítjánda öldin sömuleiðis. Hagvaxtartölur segja þó að hraði breytinganna 
hafi verið meiri á tuttugustu öldinni en á þeirri nítjándu, þó sú síðarnefnda 
hafi verið friðvænlegri (Maddison, 2001; Gordon, 2000). 

Það gæti því virst vera að bera í bakkafullan lækinn að halda því fram að 
ný tækni og ný sjónarmið í þjóðmálum séu að framkalla einstakt um-
breytingaskeið nú um stundir. Felur þróunin á síðasta aldarfjórðunginum og 
á þessum síðustu misserum ekki í sér einfaldlega meira af því sama og áður 
var? Eru þetta ekki bara nýmæli í viðvarandi framþróun iðnaðarkapítalismans 
sem hefur nýtt sér sívaxandi heimsmarkað frá 19. öldinni? Tækin og 
háttalagið kunna að vera ný en afleiðingarnar geta verið af svipuðum toga, 
það er sígandi framfarir í átt að sama marki og fyrr.  

Eða mætti segja að nýmæli nútímans felist einkum í því að hraði breyting-
anna sem þeim fylgir sé markvert meiri nú en á fyrri áratugum? Liggur sér-
staða núverandi aðstæðna einfaldlega í meiri hraða? Meiri hraði breytinga, þó 
þær séu af svipuðum toga og áður var, er hins vegar næg ástæða til að tala um 
einstakt umbreytingaskeið. 

Það er augljóslega mögulegt að færa margvísleg rök fyrir þeirri túlkun sem 
liggur til grundvallar flestum spurningunum hér að ofan, það er að þróun 
nútímans frá um 1970 sé einfaldlega nýr kafli í því ferli sem hefur einkennt 
iðnaðarþjóðfélagið og kapítalismann frá árdögum þeirrar þjóðfélagsgerðar.  

Þeir sem boða að núverandi breytingaskeið sé mjög sérstakt þurfa að sýna 
í hverju sérstaða þess liggur og hvers vegna hún er svo afdrifarík að rétt-
lætanlegt sé að segja að iðnaðarkapítalisminn sé að renna sitt skeið um leið 
og ný þjóðfélagsgerð breiðist út um jörðina. Rökin fyrir þessu verða fram 
lögð með ítarlegri hætti í síðari köflum, en hér er þó rétt að nefna helstu 
almennu atriðin.  
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Megin rökin eru þau, að saman hafi farið umfangsmiklar tæknibreytingar, 
með óvenjumikla nýtingarmöguleika og þar með óvenjumikinn áhrifamátt, 
og breytingar á öðrum sviðum, það er á sviðum stjórnmála, efnahagsmála og 
félagsmála. Upplýsingatæknin er sérstaklega áhrifamikil tækninýjung vegna 
gríðarlega fjölþættra nýtingarmöguleika hennar. Hún er fær um að umbylta 
gömlum atvinnugreinum, geta af sér nýjar atvinnugreinar og skapa nýja 
markaði, auk þess að fela í sér efnivið fyrir breytingar á fjölmörgum sviðum 
starfshátta, lífshátta og menningar. Auk þess er upplýsingatæknin tiltölulega 
ódýr í framleiðslu og greiðir það mjög fyrir útbreiðslu hennar. Áhrifa hennar 
gætir því með miklum hraða og á óvenju mörgum sviðum (Castells, 2000 og 
Cohen; DeLong og Zysman, 2000). Í þessum atriðum liggja megin skýringar-
nar á hinum mikla áhrifamætti upplýsingatækninnar. 

Sá skilningur er mjög útbreiddur í þróuðu þjóðfélögunum að upplýsinga-
tæknin sé að breyta grundvelli atvinnulífs á svo víðtækan hátt að tala megi 
um tilkomu þekkingarhagkerfis í kjölfar iðnaðarhagkerfis tuttugustu aldar-
innar. Nálægð við aldamót hefur auðvitað ýtt undir slíkar túlkanir á 
breytingunum. Bandaríski þjóðfélagsfræðingurinn Daniel Bell (1973) hafði 
hins vegar þegar á fyrri hluta áttunda áratugarins gert grein fyrir slíkri eðlis-
breytingu í bandaríska hagkerfinu, fyrst með vexti þjónustugreina og síðan 
auknu vægi upplýsinga og þekkingar í verðmætasköpun atvinnulífsins. Hann 
kallaði þetta „post-industrial society“ og í Evrópu greindi franski þjóðfélags-
fræðingurinn Alan Touraine (1971) sömu strauma þó túlkun hans á þeim 
væri með öðrum hætti. Í fyrstu töluðu menn gjarnan um vöxt þjónustu-
greinanna í þessu samhengi („þjónustuþjóðfélagið“), en nokkrum árum síðar 
varð hugtakið „upplýsingaþjóðfélag“ (information society) útbreitt í fræða-
heiminum og einnig í almennri þjóðmálaumræðu. Nú hefur hugtakið 
„þekkingarþjóðfélag“ fest sig í sessi. 

Gildi upplýsingatækninnar fyrir nýsköpun og framfarir í atvinnulífi liggur 
meðal annars í því að hún gerir mögulega vélvæðingu upplýsinga- og 
þekkingarstarfa á svipaðan hátt og iðnaðartæknin vélvæddi líkamlega vinnu. 
Framleiðsla og miðlun þekkingar verður miklu öflugri og skjótvirkari, nýting 
hennar sömuleiðis. Aukin samkeppni í hnattræna markaðsumhverfinu gerir 
auknar kröfur um samkeppnishæfni og sveigjanleika og hin nýja tækni nýtist 
vel til að ná slíkum markmiðum, á flestum sviðum atvinnulífs. Þekkingar-
hagkerfið felur því í sér aukið hlutverk þekkingar sem uppsprettu nýsköpunar 
og hagvaxtar, tilkomu nýrra atvinnugreina og umbreytingu þeirra gömlu 
(Mokyr, 1990 og 2002).  

Auknar kröfur um samkeppnishæfni og sveigjanleika í skipulagi, stjórnun 
og starfsháttum breyta víða aðstæðum á vinnumarkaði. Starfsumhverfi launa-
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fólks tekur stakkaskiptum, hefðir og hættir sömuleiðis, og staða launþega-
hreyfingar breytist. Nýjar kröfur og ný markmið setja ný viðmið á dagskrá 
samskiptanna þar, auk þess sem breytt stéttaskipting og ný valdahlutföll setja 
strik í reikninginn. Starfsstéttir fortíðarinnar hopa og nýjar starfsgreinar vaxa 
fram með miklum hraða, um leið og vinnumarkaðurinn lagar sig að nýjum 
kröfum atvinnulífsins. Launastigar breytast og launabil eykst í sumum 
tilfellum (Burton-Jones, 1999). Menntun fær stærra hlutverk við skipan fólks 
í störf og úthlutun kjara. 

Þjóðfélagssáttmáli í uppnámi? 

Breytingarnar á þjóðmálasviðinu sem hafa gengið yfir á sama tíma og 
upplýsingatæknin hefur verið að nema land komu meðal annars til af því, að 
þjóðmálaskipan eftirstríðaáranna virtist hafa ratað í nokkrar ógöngur. 
Keynesískar hagstjórnaraðferðir leiddu orðið af sér mikla verðbólguþenslu 
og óstöðugleika frá seinni hluta sjöunda áratugarins. Velferðarríkið sem var 
órjúfanlegur hluti þjóðfélagssáttmála eftistríðsáranna virtist einnig í sumum 
tilvikum vera farið að vaxa umfram það sem skattheimtugeta ríkisvaldsins 
leyfði. Vöxtur velferðarríkisins í vestrænum þjóðfélögum gat ekki gengið 
með sama öra hættinum áfram (Scharpf og Schmidt, 2000). Þessu tengdust 
breytt valdahlutföll milli helstu mótunarafla vinnumarkaðarins á eftirstríðs-
árunum, launþegahreyfingar og samtaka atvinnurekenda. Áhrifavald launþega 
minnkaði en áhrif atvinnurekendasamtaka jukust víða. 

Þetta skapaði jarðveg fyrir breyttar áherslur í þjóðmálapólitík, sem í fyrstu 
komu fram í verulega auknum áhrifum markaðshyggju í formi nýfrjálshyggju-
stjórnmála. Í þeim var ríkjandi gagnrýni á hlutverk og umfang ríkisvaldsins, 
ekki síst á umfang skattheimtu hins opinbera og á velferðarríkið (Pierson, 
2001). Þessi hugarfarsbreyting greiddi götu þeirra breytinga sem hafa verið 
mótandi fyrir framvindu hnattvæðingarinnar á þessum tíma og koma þær 
einkum fram í afnámi hindrana gegn óheftum markaðsöflum, á sviði 
viðskipta með vöru og þjónustu, fjármagnsflæðis og fjárfestinga milli landa. 
Einnig hefur þetta rutt brautina fyrir auknum kröfum um rekstrarfrelsi í 
atvinnulífi og minni ríkisafskiptum hvers konar, auk andófs gegn reglugerða-
aðhaldi og -þvingunum. Að þessu leyti má segja að hnattvæðingin hafi falið í 
sér verulega aukna markaðsvæðingu innan einstakra landa, auk þess sem hið 
alþjóðlega viðskiptaumhverfi hefur í vaxandi mæli tekið mót af frjálsum 
markaðsháttum. Enda tala sumir fræðimenn nú á dögum um að ríkjandi 
form hnattvæðingarinnar sé frjálshyggju- eða markaðshyggjuhnattvæðing 
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(neoliberal globalization). Aukið hlutverk markaðshátta í skipan efnahags- og 
þjóðfélagsmála er að sönnu veigamikill þáttur hnattvæðingarinnar (Held og 
McGrew, 2002). 

Ofangreindar breytingar færa til vald á vinnumarkaði og í stjórnmálum. 
Staða fjárfesta styrkist og vald og hlutverk ríkisins tekur nokkrum 
breytingum. Alþjóðavettvangur fær stærra hlutverk á sviði viðskipta, fram-
leiðslu og allra almennra samskipta. Með því stækka hlutverk fjölþjóða-
stofnana sem fyrir eru og nýjar koma til sögunnar (Held og Koenig-
Archibugi, 2003). Fjölþjóðasamtök og fjölþjóðafyrirtæki verða veigameiri 
gerendur á mörgum sviðum. Verulega aukin fjárfesting stórfyrirtækja um 
allan heim og aukinn samruni og yfirtökur fyrirtækja gerir fjölþjóðafyrirtækin 
sérstaklega atkvæðamikil, auk þess sem stærð sumra þeirra í heimshagkerfinu 
færir þeim sjálfstætt vald. 

Landamæri þjóðríkja verða ekki sömu öflugu múrarnir og áður var með 
breyttum samskiptareglum og auknu flæði hvers konar milli landa og heims-
hluta. Eðli fullveldis þjóðríkjanna breytist með verkefnatilfærslu til fjölþjóða-
stofnana og auknu hlutverki markaðarins (Friedman, 2000). Um leið færast 
sum verkefni frá ríkisvaldi til lægri stjórnstiga, svo sem borga og svæða. 
Sumir færa rök fyrir því að áhrif ríkisstjórna séu minnkandi en aðrir leggja 
höfuðáherslu á áframhaldandi mikilvægi ríkisstjórna, ekki síst vegna þátttöku 
í stjórnunarstarfi á alþjóðavettvangi, þar sem mörg verkefni bíða í sam-
ræmingu og samstillingu stjórntækja er þarf til að mæta hnattrænum 
gerendum (Held og McGrew, 2002). 

Staða ríkisvaldsins er í öllu falli breytt. Fjármagnið er nú víðast að fullu 
hreyfanlegt, óháð landamærum og eftirliti þjóðríkja. Skattaparadísir í smá-
ríkjum veita einnig skjól gegn skattaklóm þjóðríkjanna. Erfiðara verður að 
skattleggja fjármagn og atvinnulíf við slíkar aðstæður. Sumar þjóðir fara þá 
leið að bjóða fjárfestum fríðindi til að fá þá til að koma upp starfsemi í 
viðkomandi löndum. Slíkar aðstæður geta dregið fram það sem hefur verið 
kallað „kapphlaupið að botninum“ eða „félagsleg undirboð“, það er sam-
keppni um lága skatta, lág laun og lítil höft á frelsi fyrirtækja. Slíkt getur 
ógnað kjörum vinnandi fólks í ríku þjóðfélögunum en um leið getur það bætt 
kjör í fátækari ríkjum sem geta boðið betur í þessum efnum. Velferðarríkið á 
undir högg að sækja við slíkar aðstæður, sem og réttindi launafólks almennt. 
Lágskattaumhverfi grefur undan forsendum opinbera velferðarríkisins; 
almannatryggingum, heilbrigðisþjónustu og skólum hins opinbera (Scharpf 
og Schmidt 2000; Garrett og Mitchell, 2001). Gjaldtaka fyrir þjónustu verður 
líklega algengari í framtíðinni. Slíkt getur ógnað sígildum jafnaðarmark-
miðum, en þó eru möguleikar á að útfæra aukna gjaldtöku í heilbrigðis-
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þjónustu og skólakerfi á þann veg að jafnaðarmarkmið náist. Afstaða 
stjórnvalda mótar útkomur í þeim efnum.  

Hin nýju skilyrði magna víða líkur á auknum ójöfnuði í tekju- og 
eignaskiptingu, einkum í vestrænum þjóðfélögum. Skilyrði öflugra fjárfesta til 
að ávaxta auð sinn hafa stórbatnað en staða ófaglærðra á vinnumarkaði hefur 
versnað. Lífeyrisþegar eiga stundum undir högg að sækja. Þróun tekju-
skiptingar er þó að stórum hluta háð stefnu stjórnvalda, einkum viljanum til 
að milda ójöfnunaráhrif frjálsra markaðshátta (Kenworthy, 2004). 

Á lífsháttasviði nútímafólks gætir víða aukinnar einstaklingshyggju og 
sérhyggju. Einnig er mannréttindahugsun víða í sókn, ekki síst á alþjóða-
vettvangi. Internetið færir aukna möguleika á þátttöku í baráttu fyrir 
umbótum eða réttindum í öðrum heimshlutum. Vandamál ríku þjóðanna 
virðast stundum vera fremur lítilvæg í samanburði við vandamál þróunar-
landa svo erfitt getur reynst að glæða hugsjónaelda í hagsældarríkjunum. 
Þegar sjónum er beint um hnöttinn allan er hins vegar af nógu að taka fyrir 
ötula hugsjónabaráttumenn og auðvelt að tengjast samherjum í öðrum 
löndum með upplýsingatækninni. Hnattræn réttindabarátta færist því í vöxt. 

Ein mesta byltingin í lífsháttum síðustu áratuga er hin hljóða bylting 
kvenréttindanna. Staða kvenna á vinnumarkaði hefur tekið stakkaskiptum 
með breyttum viðhorfum, aukinni atvinnuþátttöku og aukinni menntun. 
Jöfnun hlutverkaskipta á heimilum fylgir þessari þróun og hefur hún gjör-
breytt samskiptagrundvelli kynjanna, þó enn séu mörg verk óunnin á þessu 
sviði. Feðraveldi veikist að sama skapi og heyrir væntanlega áður en langt um 
líður sögunni til. Samþætting þarfa fyrir fjölskyldulíf og starfsferil á vinnu-
markaði er af þessum sökum sívaxandi verkefni í samfélögum nútímans 
(Carnoy, 2000). Velferðarríkið hefur þar fengið nýtt stórt viðfangsefni. Meðal 
markmiða á þessu sviði er að búa barnafjölskyldum betri skilyrði svo 
endurnýjun og viðhald mannfjöldans geti verið með farsælum hætti. Einnig 
er vaxandi skilningur á mikilvægi þess að fjárfesta í menntun og vaxtar-
skilyrðum barna, svo þau megi sem flest blómstra og njóta fjölskrúðugra 
tækifæra, sér og samfélaginu til hagsbóta. Á þessu sviði fær félagsmálastefna 
sífellt stærra hlutverk sem hluti af efnahagsmálastefnu þjóða. 

Margir óttast að hefðbundin félagstengsl rofni og þjóðerniskennd minnki. 
Þó gætir víða í heiminum aukinnar þjóðerniskenndar og í tengslum við 
vaxandi ferðaþjónstu viðhelst víða þróttur í hefðbundinni menningu. Hún 
blandast þó í æ ríkari mæli hinni hnattvæddu heimsmenningu. Hefðin er 
þannig líkleg til að hafa víða minni skilyrðandi áhrif á lífshætti fólks en áður 
hefur verið. Vissulega eru einnig vaxandi líkur á að nýjar tegundir tengsla- og 
samskiptaneta þróist óháð nábýli innan einstakra landsvæða. 
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Nýir miðlar, aukin fjölbreytni og aukinn hraði skapa þrótt og umskipti í 
menningarheimum. Aukin og fjölþættari þátttaka þvert á landamæri 
menningarheima auðgar sköpun sömuleiðis (Berger og Huntington, 2002). 
En togstreita milli sameiginlegra hnattrænna nýmæla og svæðisbundinna 
sérkenna getur aukist. Samsetning þjóða verður almennt meira fjöl-
menningarleg með auknum hreyfanleika fólks. Það getur af sér ný viðfangs-
efni og ný vandamál. 

Niðurlag 

Þegar allt er saman tekið virðist ljóst að fjölþættar breytingar hafa verið að 
ágerast á síðustu tveimur til þremur áratugum. Saman fer ný tækni, breyttar 
þjóðmálaáherslur og breytt hugarfar. Breytingar eru jafnt á sviði efnahags-
mála, stjórnmála, félagsgerðar og lífshátta. Hjá fólki jafnt sem fyrirtækjum.  

Ef til vill er einn af veigameiri þáttum umskiptanna breyting á sambúð 
stjórnmála og markaða, með víðtækum áhrifum á félagsgerð, samskipti stétta 
og hagsmunaafla. Þjóðfélagssátt eftirstríðsáranna, þar sem blandaða hag-
kerfið og velferðarríkið voru höfuðstoðirnar, hefur færst til, með stærra 
hlutverki markaðshátta og þrengri ramma um lýðræðisstjórnmálin. Hvort 
breytingarnar verða meira til góðs eða ills fyrir einstakar þjóðir og einstaka 
þjóðfélagshópa á enn eftir að koma í ljós. Söguleg reynsla bendir hins vegar 
til þess að ný tækifæri og nýjar áhættur fari gjarnan saman. Miklum 
ávinningum geta samhliða fylgt mikil áföll. Það er því að verulegu leyti komið 
undir stjórnvöldum einstakra ríkja og hinum nýju og -enn sem komið er- 
veikburða fjölþjóðlegu stjórnarstofnunum hvernig til tekst. Að því leyti má 
segja að hlutverk lýðkjörinna stjórnvalda, bæði á vettvangi þjóðríkja og á 
hnattrænum vettvangi, sé áfram mikilvægt þrátt fyrir breytta hlutverkaskipan 
milli stjórnmála og markaðar í þessu nýja þjóðfélagsumhverfi. Nýrra leiða og 
nýrra aðferða er þörf á mörgum sviðum þjóðmálanna. 
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Rannsóknir bannaðar án leyfis? 
Fagmennska og faglegt eftirlit 

háskólakennara 

Þóroddur Bjarnason 

 

Á undanförnum mánuðum hefur talsvert verið rætt um siðferði rannsókna 
og eftirlit háskólanna með þeim. Íslenskir háskólar hafa flestir sett sér 
almennar siðareglur (t.d. Háskólinn í Reykjavík, 2002; Háskóli Íslands, 2003) 
eða vinna að setningu slíkra reglna. Jafnframt virðist talsverður áhugi fyrir 
því að settar verði sérstakar siðareglur um rannsóknir háskólamanna, og 
slíkar rannsóknir verði jafnvel háðar sérstöku leyfi rannsóknasiðanefnda (sjá 
t.d. Sigurður Kristinsson og Colwill, 2005). Hér er á ferðinni mikilvæg 
umræða sem getur haft margvísleg og alvarleg áhrif á rannsóknarstarf og 
akademískt frelsi háskólamanna á Íslandi. 

Hugmyndir um nauðsyn þess að efla eftirlit með rannsóknum á mönnum 
eru angi af alþjóðlegri umræðu um siðferði í læknavísindum sem hófst með 
Helsinki yfirlýsingunni árið 1964 (World Medical Association, [1964] 1996) 
og hefur getið af sér sífellt strangari reglur um formlegt leyfisferli slíkra 
rannsókna. Í Bandaríkjunum eru starfrækt svokölluð Institutional Review Boards 
(IRB) á grundvelli alríkisreglna þar að lútandi (Code of Federal Regulations 
45(46)/2005). Í Bretlandi hefur svipað kerfi Research Ethics Committees (REC) 
verið byggt up á síðustu árum (Department of Health, 2001; Samanta og 
Samanta, 2005). Á Íslandi hefur Vísindasiðanefnd á síðustu árum tekið sér 
svipað eftirlitshlutverk með rannsóknum sem tengjast heilsu manna með 
einhverjum hætti.  

Slíkum eftirlitsnefndum er ætlað að tryggja að læknisfræðilegar rannsóknir 
á fólki byggist á upplýstu samþykki þátttakenda á grundvelli fyllstu 
upplýsinga um gagnsemi og áhættu, að eftir föngum sé dregið úr réttlætan-
legri áhættu og trúnaðar sé gætt. Með árunum hafa hins vegar sífellt fleiri 
rannsóknarsvið utan heilbrigðisvísinda fallið undir leyfisveitingar þessara 
eftirlitsnefnda.  
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Aukið eftirlit með rannsóknum háskólamanna 

Taka má bandaríska IRB kerfið sem dæmi um þá þróun sem orðið hefur í átt 
til síaukins eftirlits með rannsóknarstarfsemi og valdið hefur ýmsum félags- 
og hugvísindamönnum nokkrum áhyggjum (sjá t.d. Bosk og De Vries, 2004; 
Gunsalus, 2004; Nelson, 2004; Wright, 2004). Bandarískar alríkisreglur um 
verndun manna í rannsóknum (Code of Federal Regulations 45(46)/2005) ná 
til allra rannsókna sem njóta styrkja frá alríkinu, og að hluta til allra 
rannsókna sem gerðar eru í bandarískri landhelgi. Þar er kveðið á um 
almenna vernd þátttakenda í rannsóknum, og sérstaka vernd þungaðra 
kvenna og fóstra í móðurkviði, fólks í fangelsum og barna.  

Samkvæmt þessum alríkisreglum skulu háskólastofnanir setja á laggirnar 
sérstakar eftirlitsnefndir (IRB) með þeim rannsóknum sem undir reglurnar 
falla. Nefndirnar starfa í umboði alríkisins og undir eftirliti þess. Þessar 
nefndir meta allar rannsóknaráætlanir og veita leyfi til rannsókna að 
uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Þar má sérstaklega nefna að áhættu 
þátttakenda sé haldið í lágmarki og að hún sé í samræmi við hag þátttakenda 
eða mikilvægi þeirrar þekkingar sem skapast, að trúnaðar og nafnleyndar sé 
gætt eftir því sem við á, og að aflað sé upplýsts samþykkis þátttakenda með 
undirritun eða munnlegu samþykki í viðurvist vitnis. 

Í þessum alríkisreglum er sérstaklega tekið fram að ákveðnar tegundir 
rannsókna séu undanþegnar kröfum alríkisins um eftirlit IRB. Þar má til 
dæmis nefna kennslufræðilegar rannsóknir í skólum, stöðluð sálfræðipróf á 
vitsmunum, þroska, áhugasviði, getu o.þ.h., spurningalistakannanir að því 
tilskildu að niðurstöður innihaldi ekki skaðlegar persónugreinanlegar 
upplýsingar, rannsóknir byggðar á almennt aðgengilegum eða ónafngreinan-
legum skjölum, gögnum eða sýnum og neytendakannanir á bragði matvöru 
með viðurkenndum aukaefnum. 

Einstökum háskólum er frjálst að ganga lengra í reglum sínum um IRB 
ferlið en alríkisreglurnar segja til um, og hefur verið skýr tilhneiging í þá átt 
að þeim hafi verið falið sífellt meira eftirlitsvald. Auk þess að framfylgja 
alríkisreglunum er þeim t.d. oft falið að tryggja að rannsóknir séu í samræmi 
við stofnskrá skólans, hagsmuni hans og álit í heild. Gagnrýnendur hafa 
haldið því fram að formlegar kröfur slíkra eftirlitsnefnda séu oft í litlum 
tengslum við raunveruleg siðferðileg vandamál í rannsóknarferlinu (Truman, 
2003) og geti raunar grafið undan siðferðilegri ábyrgð vísindamanna 
(Gunsalus, 2004; Sieber, 2004).  

Eftirlitsnefndir með rannsóknum leggja sívaxandi áherslu á að vernda 
viðkomandi háskóla gegn málaferlum í nafni þess að vernda þáttakendur í 
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rannsóknum, hugsanlega á kostnað siðferðilegra og vísindalegra hagsmuna 
(Mello, Studdert og Brennan, 2003). Bandarískt lagaumhverfi er með þeim 
hætti að háskólayfirvöld lifa í stöðugum ótta við málaferli af hálfu 
þátttakenda í vísindarannsóknum. Því er haldið fram að skylda rannsakenda 
gagnvart þátttakendum sé sambærileg við skyldu lækna við sjúklinga sína, og 
rannsakendur og háskólastofnanir þeirra séu því skaðabótaskyld með sama 
hætti og læknar og sjúkrahús (Jansson, 2003).  

Því hefur verið haldið fram að vegna rannsókna sem geti valdið tilteknum 
samfélögum félagslegum eða hagrænum skakkaföllum þurfi upplýst samþykki 
frá samfélaginu sjálfu. Meta verði áhættu og hagsbætur samfélags af 
rannsókninni og samfélagið verði að eiga fulltrúa og rödd í rannsóknarferlinu 
(Kaufman og Ramarao, 2005). Á dögum aðskilnaðarstjórnarinnar í Suður-
Afríku var slíkum nefndum raunar beitt til að stöðva rannsóknir sem taldar 
voru grafa undan ríkjandi þjóðskipulagi á þeim forsendum að þær væru 
óvísindalegar (de Gruchy og Lewin, 2001). Þá færir Cannella (2004) fyrir því 
rök að starfsemi vísindasiðanefnda í bandarískum háskólum sé pólitísk 
barátta sem femínistar og aðrir upplýstir og gagnrýnir aktívistar verði að taka 
virkan þátt í. Slíkar nefndir séu tæki sem beita megi til að verja lítilmagnann, 
tryggja fjölbreytni í rannsóknum og koma á gagnrýnu eftirliti með 
rannsóknarstarfi (Cannella, 2004).  

Þar sem slíkar eftirlitsnefndir starfa að verulegu leyti eftir stöðlum, 
aðferðafræði og hefðum læknavísindanna, falla reglur þeirra og vinnubrögð 
oft illa að þeim rannsóknum sem stundaðar eru innan félags- og hugvísinda-
deilda. Þær hafa stundum verið taldar hafa lítinn skilning á aðferðafræði 
félags- og hugvísinda og setja óþörf skilyrði sem geti stefnt rannsóknar-
hagsmunum fræðimanna á þessum sviðum í bráðan voða (Coomber, 2002; 
Nelson, 2004; Wright, 2004).  

Stundum hefur reynst erfitt að fá samþykki rannsóknareftirlitsnefnda fyrir 
eigindlegum rannsóknum sem byggjast á aðferðum á borð við virka þátttöku 
(Bosk og DeVries, 2004) eða opin viðtöl (Corbin og Morse, 2003), sem og 
rannsóknum sem byggja á gagnrýnum eða póstmódernískum aðferðum 
(Lincoln og Tierney, 2004). Slíkar rannsóknaráætlanir þurfa oft að ganga í 
gegnum langt og strangt endurskoðunarferli þar til þær falla að tilraunasniði 
raunvísindanna. Þar kann að fara saman skortur nefndarmanna á þekkingu á 
mismunandi rannsóknaraðferðum félags- og hugvísinda og í sumum tilvikum 
fordómar þeirra gagnvart slíkum aðferðum (Lincoln og Tierney, 2004).  

Ekki er þó víst að aukin kynning á rannsóknaraðferðum félags- og 
hugvísinda leysi þennan vanda að fullu. Innan heilbrigðisvísindanna er oft 
einfalt samband milli tiltekinnar tilraunar eða mælingar og úrvinnslu til 
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birtingar. Í félags- og hugvísindum er margskonar upplýsingum hins vegar 
oft fléttað saman og unnið árum saman með tiltekin gagnasöfn. Því liggur 
sjaldnast fyrir tæmandi rannsóknaráætlun um allar birtingar og hugsanlega 
nýtingu gagna til samþykktar áður en gögnunum er safnað. Virkt eftirlit með 
rannsóknum félags- og hugvísindamanna myndi því krefjast þess að öll 
handrit yrðu samþykkt af siðanefnd áður en þau yrðu send til birtingar, en 
það bryti í bága við akademískt frelsi eins og það hefur hingað til verið 
skilgreint (Nelson, 2004). 

Dæmisaga af bandaríska IRB kerfinu 

Vorið 2004 leiðbeindi ég nemanda við Ríkisháskóla New York í Albany sem 
hafði áhuga á vímuefnalöggjöf ríkisins, en vegna svonefndra Rockefeller-laga 
eru refsingar við vímuefnabrotum afar harðar í New York. Nemandinn 
hugðist leggja spurningalista fyrir þingmenn á ríkisþinginu þar sem þeir væru 
spurðir um afstöðu sína til Rockefeller-laganna og hugsanlegrar mildunar 
þeirra. Jafnframt var í spurningalistanum að finna ýmsar bakgrunns- og 
viðhorfaspurningar sem hann taldi að gætu tengst afstöðu þingmanna til 
þessa máls.  

Rannsóknareftirlitsnefnd (IRB) skólans hafnaði rannsókaráætlunin 
nemandans. Í fyrsta lagi taldi nefndin að spurningalistinn væri of langur og 
sumar spurningarnar væru illa hannaðar. Rannsóknin gæti því valdið 
þingmönnum sálrænum óþægindum. Í öðru lagi gætu upplýsingar sem þing-
menn gæfu um afstöðu sína til þessa máls valdið þeim pólitísku tjóni ef þær 
yrðu opinberar. Í þriðja lagi væru þingmenn spurðir hvort þeir teldu 
blökkumenn öðrum líklegri til að ánetjast vímuefnum og hugsanlega gætu 
svör við þeirri spurningu valdið blökkumönnum í New York ríki skaða. 
Spurningin væri því í andstöðu við jafnréttisáætlun háskólans. Loks væri 
háskólinn háður ríkisþinginu um fjárveitingar og nærgöngular spurningar til 
þingmanna gætu valdið háskólanum fjárhagstjóni. 

Þetta mál undirstrikar nokkur almenn vandamál við IRB leyfisveitingar-
ferlið. Í fyrsta lagi virðast slíkar nefndir oft freistast til þess að skipta sér af 
faglegum atriðum á borð við tilgang og uppsetningu spurninga sem ekki 
tengjast verndum einstaklinga með beinum hætti. Í öðru lagi hafa slíkar 
nefndir tilhneigingu til að efast um hæfni þátttakenda til að meta hugsanlegar 
afleiðingar þess að trúa rannsóknarmönnum fyrir viðkvæmum persónu-
upplýsingum. Loks býður hugmyndin um áhættumat rannsókna í félags-
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vísindum þeirri hættu heim að því að þær séu bannaðar vegna hugsanlegra 
pólitískra afleiðinga þeirra. 

Aukið eftirlit með rannsóknum á Íslandi 

Lagalegt umhverfi rannsókna á mönnum hefur breyst talsvert á Íslandi á 
síðustu árum. Engin heildstæð löggjöf fjallar um slíkar rannsóknir, en um þær 
gilda vitaskuld almenn landslög um samskipti borgaranna. Jafnframt hafa 
nýleg lög um persónuvernd og meðferð persónupplýsinga og lög um réttindi 
sjúklinga haft mikil áhrif á ákveðnar rannsóknir af þessu tagi. 

Með lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (nr. 
77/2000) hafa réttindi almennings gagnvart rannsóknarstarfi og skyldur 
rannsóknarmanna verið skýrð, jafnframt því sem eftirlit með slíkum 
rannsóknum og viðurlög við brotum hafa verið hert. Persónuvernd starfar 
samkvæmt þessum lögum, annast eftirlit með framkvæmd þeirra og hefur 
heimild til að beita dagsektum til að framfylgja tilskipunum sínum. Þeir sem 
brjóta gegn lögunum eða fara ekki að fyrirmælum persónuverndar geta átt 
yfir höfði sér sektir eða fangelsi allt að þremur árum. 

Lögum um persónuvernd er einvörðungu ætlað að tryggja vernd persónu-
uplýsinga og friðhelgi einkalífsins. Persónuvernd er því ekki ætlað að leggja 
mat á áhættu einstaklinga af þátttöku að öðru leyti. Lögin skilgreina persónu-
upplýsingar sem hverjar þær upplýsingar sem rekja má til látins eða lifandi 
einstaklings. Samkvæmt lögunum njóta svokallaðar viðkvæmar persónu-
upplýsingar sérstakrar verndar, en þar er m.a. um að ræða upplýsingar um 
uppruna, litarhátt, stjórnmála-, trúar og lífsskoðanir, aðild að félögum, 
lögreglu- eða dómsmál, kynlíf, heilsuhagi og áhættuhegðun. Vinnsla persónu-
upplýsinga er aðeins heimil að uppfylltum tilteknum skilyrðum og með 
ótvíræðu samþykki hins skráða eða vegna tiltekinna einka- eða almanna-
hagsmuna, svo sem rannsóknarhagsmuna fræðimanna. 

Markmið laga um réttindi sjúklinga (nr. 74/1997) er að tryggja sjúklingum 
tiltekin réttindi í samræmi við almenn mannréttindi og styrkja þannig réttar-
stöðu þeirra gagnvart heilbrigðisþjónustunni. Þannig er lögunum til dæmis 
ætlað að tryggja hagsmuni sjúklinga gagnvart heilbrigðisrannsóknum og 
leggja hömlur á notkun sjúkraskýrslna í rannsóknarskyni. Vísindasiðanefnd er 
skipuð af heilbrigðisráðherra samkvæmt þessum lögum og eiga þar nú sæti 
sérfræðingur í gigtarlækningum, sérfræðingur í lungnasjúkdómum, þróunar-
ráðgjafi hjúkrunar, héraðsdómslögmaður og skólameistari framhaldsskóla 
(Vísindasiðanefnd, 2005b). Nefndinni er ætlað að yfirfara rannsóknaráætlanir 
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og veita leyfi fyrir framkvæmd allra rannsókna á heilbrigðissviði, jafnframt 
því sem henni er ætlað að fylgjast með framkvæmd þeirra og afturkalla leyfið 
ef ástæða þykir til. 

Í lögum um réttindi sjúklinga (nr. 74/1997) og reglugerð um vísinda-
rannsóknir á heilbrigðissviði (nr. 552/1999) er vísindarannsókn skilgreind 
sem rannsókn sem gerð er til að auka við þekkingu sem m.a. gerir mönnum 
kleift að bæta heilsu og lækna sjúkdóma. Á grundvelli þessarar skilgreiningar 
hefur Vísindasiðanefnd jafnt og þétt fært út lögsögu sína í þessum málum, og 
telur sér nú skylt að fjalla um og veita leyfi fyrir öllum rannsóknum á 
mönnum sem varða heilsu þeirra á einn eða annan hátt (Vísindasiðanefnd, 
2005c). Til dæmis hefur Vísindasiðanefnd (2005a) nýverið fjallað um og veitt 
Lýðheilsustöð sérstakt leyfi til þess að spyrja foreldra um viðhorf til 
hreyfingar og mataræðis barna sinna.  

Tillögur um rannsóknarsiðanefnd við Háskólann á Akureyri 

Við Háskólann á Akureyri voru nýverið kynntar tillögur að reglum um 
siðfræði rannsókna (Sigurður Kristinsson og Colwill, 2005). Þar er gert ráð 
fyrir að rektor skipi þriggja manna rannsóknarsiðanefnd í samráði við 
forstöðumann rannsóknarsviðs. Þessi nefnd skal veita samþykki fyrir öllu 
rannsóknarstarfi við Háskólann á Akureyri. Í reglunum er rannsóknarstarf 
skilgreint mjög vítt og virðist ná til flests þess sem kennarar fást við innan 
rannsóknarskyldu sinnar við skólann. Þannig segir t.d. í 7. gr. „Svo dæmi séu 
tekin þarf að bera undir Rannsóknasiðanefnd rannsókn sem felst í því að tekið er viðtal 
við rithöfund um bók sem hann vinnur að eða að fylgst sé með börnum á leikvelli án þess 
að foreldrar þeirra viti af því“ (Sigurður Kristinsson og Colwill, 2005, bls. 4). 
Jafnframt þyrfti samþykki siðanefndar fyrir því að reikna fylgni milli tveggja 
breyta í fyrirliggjandi gagnasafni. Ennfremur mætti að líkindum ekki gera 
rannsókn á ferli forsætisráðherra lýðveldisins án þess að hann gæfi skriflegt 
samþykki sitt fyrir slíku í fimmriti.  

Þessi drög að reglum mættu mikilli andstöðu kennara við skólann (sjá 
Eyjólfur Guðmundsson o.fl., 2005) sem töldu þau bera vott um tilhneigingu 
til að svipta rannsóknarmenn faglegu sjálfstæði. Að undangengnum líflegum 
umræðufundi háskólakennara með höfundum tillögunnar, forstöðumanni 
rannsóknarsviðs og háskólarektor þann 23. maí 2005 voru reglurnar teknar til 
endurskoðunar sem ekki er lokið þegar þetta er ritað. 



Rannsóknir bannaðar án leyfis? 171 

 

Umræða 

Það er afar mikilvægt að félags- og hugvísindamenn við íslenska háskóla taki 
virkan þátt í umræðum um eftirlit með rannsóknarstarfi háskólamanna. Svo 
virðist sem ýmsir beri afar lítið traust til fagmennsku háskólakennara og telji 
þá geta valdið almenningi umtalsverðum skaða með rannsóknum sínum. 
Eins og Kjartan Ólafsson (2005) hefur bent á, er til dæmis mun meira traust 
borið til rafvirkja sem fagmanna. Þrátt fyrir augljósa lífshættu sem almenningi 
getur stafað af ófullnægjandi raflögnum er rafvirkjum ekki gert að sækja 
fyrirfram um leyfi til siðanefndar fyrir daglegum störfum sínum. Þess í stað er 
þeim gert að fylgja lögum og reglugerðum um slík efni, og bera lagalega 
ábyrgð á þeim mistökum sem þeir kunna að gera í störfum sínum.  

Nú þegar er til staðar virkt eftirlitskerfi á Íslandi með helstu áhættuþáttum 
sem tengjast rannsóknum á mönnum. Persónuvernd framfylgir ströngum og 
skýrum reglum um meðferð persónugreinanlegra upplýsinga. Vísindasiða-
nefnd veitir leyfi fyrir öllum rannsóknum sem skaðað geta heilsu manna, og 
raunar einnig fyrir rannsóknum sem geta bætt heilsu þeirra. Einfaldar reglur 
um upplýst samþykki ættu því að nægja til að tryggja réttindi þátttakenda í 
öðrum rannsóknum. Ekki verður séð að upplýstum þátttakendum stafi meiri 
hætta af slíkum rannsóknum en nemendum stafar t.d. af kennslu háskóla-
kennara. Þó yrðu vart margir til þess að krefjast fyrirfram samþykkis kennslu-
siðanefndar fyrir þeim fyrirlestrum sem kennarar hyggjast flytja í kennslu-
stofum. 

Hins vegar er mikilvægt að háskólar kynni fyrir starfsmönnum sínum 
gildandi lög og reglugerðir er varða rannsóknarstörf, sérstaklega lög um 
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (nr. 77/2000), lög um réttindi 
sjúklinga (nr. 74/1997) og reglugerð um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði 
(nr. 552/1999). Jafnframt er mikilvægt að háskólarnir beiti sér fyrir því að 
mörk heilbrigðisrannsókna og annarra rannsókna á mönnum verði skýrð og 
komið verði í veg fyrir að Vísindasiðanefnd skipuð af heilbrigðisráðherra fái 
endanlegt úrskurðarvald í öllum rannsóknum félagsvísindamanna á viðfangs-
efnum sem óbeint tengjast tengja heilsu manna. 

Sérstök rannsóknarsiðanefnd háskólastigsins gæti gegnt mikilvægu, 
afmörkuðu hlutverki í þessu sambandi. Hún gæti sinnt leiðbeiningar- og 
fræðsluhlutverki og fjallað um tiltekin álitaefni sem siðanefndir háskólanna 
vísuðu til hennar. Jafnframt gæti slík rannsóknarsiðanefnd háskólastigsins 
tekið að sér að meta rannsóknaráætlanir þeirra sem þess óska og veita þeim 
siðferðisvottun, t.d. vegna alþjóðlegs samstarfs eða umsókna í rannsóknar-
sjóði sem krefjast samþykkis siðanefndar.  
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Slík nefnd ætti að hafa grundvallarreglu jafningjamats að leiðarljósi og 
taka fullt tillit til ólíkra rannsóknarhefða mismunandi fræðigreina. Sérstök 
ástæða er til að vara við því að rannsóknir háskólakennara í félags- og hug-
vísindum verði almennt háðar sérstöku leyfi háskólayfirvalda. 
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Umfang áfengisneyslu íslenskra unglinga: 
Breytingar á neyslumynstri 1995–20031 

Þóroddur Bjarnason 

 

Þótt áfengisneysla unglinga sé víðast bönnuð með lögum, er hún snar þáttur í 
unglingamenningu Vesturlanda. Í Evrópu hafa að jafnaði þrír af hverjum 
fimm unglingum á sextánda ári orðið drukknir einhvern tímann á lífsleiðinni 
og einn af hverjum fimm hefur orðið drukkinn tíu sinnum eða oftar (Hibell 
o.fl., 2004). Í Bandaríkjunum hefur um helmingur unglinga á sama aldri 
einhvern tímann orðið drukkinn og næstum einn af hverjum fimm orðið 
drukkinn tíu sinnum eða oftar (Johnston, O’Malley og Bachman, 2004).  

Áfengisneyslu íslenskra unglinga svipar mjög til neyslu jafnaldra þeirra í 
Evrópu og Bandaríkjunum, þótt nokkuð virðist hafa dregið úr henni á allra 
síðustu árum. Hlutfall íslenskra nemenda í 10. bekk sem orðið höfðu 
drukknir einhvern tímann á ævinni lækkaði úr 64% árið 1995 (Hibell o.fl., 
1997) í 54% árið 2003 (Þóroddur Bjarnason og Stefán Hrafn Jónsson, 2004). 
Engu að síður er hér um að ræða rúman helming nemenda á sextánda ári, og 
kveðst næstum fjórðungur árgangsins hafa orðið drukkinn tíu sinnum eða 
oftar um ævina.  

Neysla unglinga á áfengi veldur foreldrum, fagfólki og stjórnmála-
mönnum talsverðum áhyggjum, enda getur hún haft margvísleg líkamleg, 
sálræn og félagsleg vandamál í för með sér. Á árunum 1986–1995 létust 494 
Íslendingar af völdum áfengis- eða fíkniefnaneyslu, þar af voru 37 ungmenni 
19 ára eða yngri (Guðrún Þórisdóttir, 1996). Áfengisneysla eykur einnig 
líkurnar á ýmsum vandamálum síðar á lífsleiðinni, svo sem líffæraskaða 
(Hansell o.fl., 1999), áfengissýki (Hawkins o.fl., 1997; Pedersen og Skrondal, 
1998) og neyslu ólöglegra vímuefna (Kandel og Yamaguchi, 1993; Pacula, 
1998). Áfengisneysla spáir einnig allvel fyrir um líkurnar á því að unglingar 
lendi í slysum (Bonomo o.fl., 2001), verði fórnarlömb ofbeldis (Jón Gunnar 
Bernburg og Þórólfur Þórlindsson, 1999; Ullman o.fl., 1999) eða geri 

                                                 
1  Þessi rannsókn er hluti af verkefninu Áfengisneysla íslenskra unglinga og afleiðingar hennar 

sem unnið er með styrk frá Rannsóknarsjóði #50670021. 
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tilraunir til sjálfsvíga (Rossow og Wichstrom, 1994; Þóroddur Bjarnason og 
Þórólfur Þórlindsson, 1994). Áfengisneysla á því stóran þátt í þremur helstu 
dánarorsökum unglinga á Vesturlöndum; ofbeldi, sjálfsvígum og slysum af 
völdum vélknúinna ökutækja (Cohen og Potter, 1999).  

Miklar breytingar urðu á áfengisneyslu landsmanna þegar sala á bjór var 
leyfð að nýju á Íslandi þann 1. mars 1989. Skammtímaáhrif lögleiðingarinnar 
voru þau að heildarsala áfengis jókst um 23% milli áranna 1988 og 1989 
(Hildigunnur Ólafsdóttir, 1999). Þegar frá leið minnkaði neyslan þó að nýju, 
og var orðin svipuð árið 1993 og verið hafði árið 1988 (Hildigunnur 
Ólafsdóttir, 1999). Til lengri tíma litið urðu hins vegar miklar breytingar á 
neyslumynstri landsmanna, og tók bjór við af sterku áfengi sem algengasta 
tegund áfengis meðal allra félagslegra og lýðfræðilegra hópa í íslensku 
samfélagi (Hildigunnur Ólafsdóttir, Ása Guðmundsdóttir og Gylfi Ásmunds-
son, 1997).  

Talið er að áfengisneysla íslenskra unglinga hafi aukist með tilkomu 
bjórsins (Hildigunnur Ólafsdóttir, 1999), en því efni hafa þó ekki verið gerð 
ítarleg skil fram til þessa. Raunar virðist hafa dregið nokkuð úr áfengisneyslu 
íslenskra unglinga á síðasta áratug (Hibell o.fl., 2004), og kynni það að benda 
til þess að bjórinn hafi í raun dregið úr unglingadrykkju. Í þeirri umfjöllun 
sem hér fer á eftir verða kannanir meðal nemenda í 10. bekk árin 1995, 1999 
og 2003 notaðar til að draga upp ítarlegri mynd en áður hefur birst af 
breytingum í áfengisdrykkju íslenskra unglinga. 

Aðferð og gögn 

Evrópska vímuefnarannsóknin (European School Survey Project on Alcohol and 
Other Drug (ESPAD) er helsta uppspretta upplýsinga um neyslu evrópskra 
unglinga á áfengi, tóbaki og ólöglegum vímuefnum. Rannsóknin hefur 
þrisvar sinnum verið lögð fyrir skólanema í flestum löndum Evrópu (Hibell 
o.fl., 1997, 2000, 2004) og hefur Ísland hefur tekið þátt í öll þrjú skiptin. 
Staðlaðir spurningalistar ESPAD voru lagðir fyrir alla nemendur í 10. bekk á 
Íslandi sem mættir voru í skólann á fyrirlagnardegi í mars árin 1995, 1999 og 
2003. Svarhlutfall var á bilinu 81–89%.  

Spurningarnar sem notaðar eru í eftirfarandi úrvinnslu snúa annars vegar 
að því hversu oft unglingarnir hafa drukkið bjór, léttvín og sterkt áfengi á 
síðustu þrjátíu dögum, og hins vegar að því magni áfengis sem þeir drukku 
síðast þegar þeir neyttu þess. Margfeldi þessara tveggja þátta er síðan notað 
til að áætla meðalneyslu áfengis í sentilítrum á mánuði.  
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Við útreikninga á tíðni áfengisdrykkju voru svör kóðuð þannig að þeir 
sem höfðu drukkið sex sinnum eða oftar fengu gildið 6. Með þessu er komið 
í veg fyrir að nemendur sem segjast hafa drukkið mjög oft hafi úrslitaáhrif á 
niðurstöðurnar. Niðurstöðurnar eru því nokkru íhaldssamari en ef 
svarmöguleikar hefðu verið notaðir óbreyttir. Þess ber þó að gæta að sömu 
kóðun var beitt fyrir öll árin og því eru niðurstöðurnar fyllilega sambærilegar 
milli ára.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að bera saman áfengisneyslu þriggja 
tiltekinna árganga 10. bekkinga. Ekki er ætlunin að alhæfa um stærra þýði og 
ekki er hægt að gefa sér að brottfall á fyrirlagnardag sé tilviljunardreift. Því 
eru hvorki reiknuð öryggisbil né marktæknipróf fyrir þær tölur sem hér verða 
kynntar. 

Niðurstöður 

Eins og sjá má af töflu 1 hefur þeim nemendum fækkað sem drekka áfengi í 
10. bekk. Þegar ESPAD könnunin var lögð fyrir árið 1995 höfðu um tveir af 
hverjum þremur (65%) drukkið bjór, léttvín eða sterkt áfengi á 
undangengnum þrjátíu dögum. Árið 1999 átti það við um rúman helming 
unglinganna (52%) en árið 2003 hafði tæpur helmingur aðspurðra (47%) 
drukkið þessar tegundir áfengis á síðustu þrjátíu dögum. Þessi samdráttur 
kemur fram í neyslu allra tegundanna þriggja. Hlutfall þeirra sem höfðu 
drukkið bjór lækkaði úr 52% árið 1995 í 43% árið 2003, léttvín úr 31% í 19% 
og hlutfall þeirra sem hafði drukkið sterkt áfengi lækkaði úr 49% í 31%. 
Nemendum sem drekka áfengi hefur því fækkað á þessu tímabili, og kemur 
fækkunin fram í öllum þremur tegundum áfengis. 
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Tafla 1. Neysla nemenda í 10. bekk á mismunandi tegundum áfengis sl. 30 
daga 
 1995 1999 2003  

Allir nemendur 
Bjór einu sinni eða oftar 51,8% 46,3% 42,6% 
Léttvín einu sinni eða oftar 31,2% 18,8% 18,5% 
Sterkt áfengi einu sinni eða oftar 48,7% 36,8% 31,3% 
Ofantalið einu sinni eða oftar 65,4% 52,0% 47,3% 
Bjór þrisvar sinnum eða oftar 16,2% 17,2% 18,8% 
Léttvín þrisvar sinnum eða oftar 5,3% 4,3% 5,5% 
Sterkt áfengi þrisvar s. eða oftar 17,3% 13,4% 13,2% 
Ofantalið þrisvar s. eða oftar 30,6% 24,6% 24,8% 
Þeir sem eitthvað hafa drukkið 
Bjór þrisvar sinnum eða oftar 24,8% 33,2% 40,3% 
Léttvín þrisvar sinnum eða oftar 8,3% 8,6% 11,7% 
Sterkt áfengi þrisvar s. eða oftar 26,5% 25,5% 27,9% 
Ofantalið þrisvar s. eða oftar 48,4% 48,5% 53,3% 

 
Sá hópur sem drekkur einhverja tegund áfengis reglulega (þrisvar sinnum 

eða oftar á síðustu 30 dögum) minnkaði einnig úr 31% árið 1995 í 25% árin 
1999 og 2003. Á þessu tímabili fækkaði þeim sem drukku sterkt áfengi 
reglulega úr 17% í 13%, en hlutfall þeirra sem drukku léttvín reglulega stóð í 
stað. Hins vegar hækkaði hlufall þeirra sem drakk bjór reglulega úr 16% í 
19%. Fækkun nemenda sem drekka áfengi reglulega stafar því af minni 
neyslu sterks áfengis og blandaðri drykkju.  

Þegar aðeins er litið til þess hóps sem drukkið hefur áfengi á síðustu 
þrjátíu dögum kemur nokkuð önnur mynd í ljós. Í þessum hópi hefur hlutfall 
þeirra sem drekka reglulega hækkað úr 48% í 53%. Lítilsháttar aukning hefur 
orðið á neyslu á sterku áfengi og léttvíni en regluleg bjórneysla þessa hóps 
vex hins vegar hröðum skrefum. Hún var 25% árið 1995, 33% árið 1999 og 
var komin í 40% árið 2003.  
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Tafla 2. Meðaltíðni áfengisneyslu nemenda í 10. bekk sl. 30 daga 
 1995 1999 2003  

Allir svarendur 
Bjór 1,44 1,40 1,50 
Léttvín 0,66 0,46 0,51 
Sterkt áfengi 1,43 1,09 1,07 
Þeir sem eitthvað hafa drukkið 
Bjór 2,20 2,69 3,20 
Léttvín 1,03 0,91 1,10 
Sterkt áfengi 2,14 2,05 2,26 
 

Í töflu 2 má sjá meðaltíðni áfengisneyslu nemenda í 10. bekk síðustu 30 
daga fyrir hverja könnun. Þar má sjá að tíðni bjórdrykkju hefur aukist 
lítilsháttar, en á móti verður vart við lækkandi tíðni neyslu léttvíns og sterks 
áfengis. Í hópi þeirra sem á annað borð hafa neytt áfengis á síðustu þrjátíu 
dögum verður hins vegar vart við hækkandi meðaltíðni í öllum flokkum. 
Tíðni neyslu á léttvíni og sterku áfengi eykst lítilsháttar, en veruleg aukning 
verður á tíðni bjórneyslu. Þeir unglingar sem á annað borð neyta áfengis 
drukku bjór að meðaltali 2,2 sinnum á síðstu 30 dögum árið 1995, 2,7 
sinnum árið 1999 og 3,2 sinnum árið 2003. Því virðist sem ákveðin skil séu 
að verða í áfengisdrykkju nemenda í 10. bekk. Sífellt færri nemendur neyta 
áfengis, en þeir sem það gera á annað borð virðast drekka sífellt oftar, og 
munar þar langmest um aukna reglulega bjórdrykkju unglinganna.  

Í töflu 3 má sjá breytingar á drykkjumynstri unglinga á tímabilinu 1995–
2003. Í hópi þeirra sem drukkið höfðu einhverja tegund áfengis síðustu 30 
daga fyrir könnun jókst meðalbjórdrykkja úr 0,66 lítrum árið 1995 í 0,90 lítra 
árið 1999 og 0,93 lítra árið 2003. Þetta samsvarar því aukningu úr 1,3 stórum 
bjórum árið 1995 í 1,9 stóra bjóra að meðaltali árið 2003.  
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Tafla 3. Magn áfengisneyslu síðasta skipti sem drukkið var sl. 30 daga 
 1995 1999 2003  

Þeir sem eitthvað hafa drukkið 
Bjór síðast (cl) 66,2 89,7 92,7 
Léttvín síðast (cl)  8,1 4,2 3,5 
Sterkt síðast (cl)  12,1 9,8 7,7 
Áfengi alls síðast (cl hreinn vínandi)  9,3 9,0 8,2 

 
Meðalneysla á léttvíni minnkaði hins vegar úr u.þ.b. 1/10 af vínflösku á 

hvern nemanda sem drakk í síðasta mánuði árið 1995 í u.þ.b. 1/20 af 
vínflösku árið 2003. Neysla á sterku áfengi minnkaði jafnframt úr 2–3 
drykkjum að meðaltali árið 1995 í 1–2 drykki árið 2003. Sé þessi neysla 
umreiknuð í hreinan vínanda kemur í ljós að áfengisneysla í hvert skipti hefur 
minnkað nokkuð á tímabilinu. Árið 1995 samsvaraði meðalneyslan 9,3cl en 
8,2cl árið 2003. Þetta samsvarar um 12% minni áfengisneyslu í hvert skipti 
sem drukkið er. 

Tafla 4. Áætluð meðalneysla nemenda í 10. bekk sl. 30 daga 
 1995 1999 2003  

Allir svarendur 
Bjór pr. mánuð (cl) 95,3 125,6 139,1 
Léttvín pr. mánuð (cl)  5,3 1,9 1,8 
Sterkt pr. mánuð (cl)  17,3 10,7 8,2 
Áfengi alls pr. mánuð (cl hreinn vínandi) 12,3 10,8 10,5 
Þeir sem eitthvað hafa drukkið 
Bjór pr. mánuð (cl) 145,6 241,3 296,6 
Léttvín pr. mánuð (cl)  8,3 3,8 3,9 
Sterkt pr. mánuð (cl)  25,9 20,1 17,4 
Áfengi alls pr. mánuð (cl hreinn vínandi) 18,7 20,6 22,3 

 
Áætla má meðalneyslu áfengis í þessum aldurshópi með hliðsjón af 

breytingum í tíðni drykkju og þess magns sem neytt var í síðasta skipti. Slík 
áætlun er vitaskuld ónákvæm fyrir tiltekinn einstakling, en gefur allgóða 
mynd af heildarneyslu þeirra ríflega 4.000 nemenda sem voru í 10. bekk 
grunnskóla hvert ár. Eins og sjá má af töflu 4 drukku þeir að meðaltali 
tæplega stóra tvo bjóra (95cl) á mánuði árið 1995, en árið 2003 tæplega þrjá 
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stóra bjóra (139cl) á mánuði. Neysla á sterku áfengi minnkaði hins vegar úr 
3–4 drykkjum í 1–2 drykki á mánuði.  

Meðal þeirra sem á annað borð drekka áfengi jókst mánaðarleg neysla á 
bjór úr um þremur stórum bjórum (146cl) í um sex stóra bjóra á mánuði 
(297cl). Meðalneysla þeirra á sterku áfengi á mánuði minnkaði hins vegar úr 
um fimm drykkjum (26cl) árið 1995 í rúmlega þrjá (17cl) árið 2003. 
Léttvínsneysla var hverfandi á tímabilinu öllu.  

Séu þessar niðurstöður umreiknaðar í lítra af áfengi á ársgrundvelli að 
teknu tilliti til fjölda í árgangi á hverjum tíma kemur í ljós (sjá töflu 5) að 
áætluð bjórneysla nemenda í 10. bekk hefur aukist úr 51 þúsund lítrum árið 
1995 í tæpa 70 þúsund lítra árið 2003. Samkvæmt upplýsingum ÁTVR (2005) 
seldust um 11,4 milljón lítra af bjór í íslenskum vínbúðum árið 2003, og 
samsvarar áætluð neysla nemenda í 10. bekk því 0,61% af heildarsölu bjórs á 
því ári. 

Tafla 5. Áætluð áfengissala til nemenda í 10. bekk í samanburði við sölutölur 
ÁTVR 
 1995 1999  2003 ÁTVR 2003 Hlutfall 

Bjór (í þús. lítra) 51,0 64,0 69,5 11.397 0,61% 
Léttvín (í þús. lítra) 2,9 1,0 0,9 2.531 0,04% 
Sterkt áfengi (í þús. lítra) 9,3 5,4 4,1 842 0,49% 

 
Áætluð léttvínsdrykkja þessa aldurshóps minnkaði hins vegar úr tæpum 

þrjú þúsund lítrum árið 1995 í tæpa eitt þúsund lítra árið 2003. Það 
samsvarar 0,04% af þeim 2,5 milljón lítrum sem seldust af léttvíni í 
verslunum ÁTVR árið 2003. Loks má áætla að árleg neysla unglinga í 10. 
bekk á sterku áfengi hafi minnkað úr rúmum níu þúsund lítrum árið 1995 í 
rúma fjögur þúsund lítra árið 2003. Það samsvarar 0,49% af þeim 0,8 milljón 
lítrum af sterku áfengi sem ÁTVR seldi á Íslandi árið 2003. 

Umræða  

Kannanir hafa sýnt að færri unglingar drekka nú áfengi en mörg undangengin 
ár, og þeir sem drekka virðast drekka nokkru minna magn í hvert skipti. 
Þessar breytingar hafa verið teknar til marks um árangur forvarnarstarfs, en 
þær raddir hafa einnig heyrst að þessi þróun sé breyttri áfengismenningu að 
þakka, sérstaklega aukinni neyslu á bjór og léttvíni á kostnað sterks áfengis.  
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Af þeim niðurstöðum sem hér hafa verið raktar er ljóst að breytingar á 
áfengisneyslu íslenskra unglinga eru talsvert flóknari en þessi jákvæða mynd 
gefur til kynna. Tíðni áfengisdrykkju hefur aukist talsvert meðal þeirra sem 
drekka á annað borð, og hefur heildarneysla þeirra á öllum tegundum áfengis 
því aukist. Heildarneysla þessa hóps jókst um 19% á tímabilinu 1995–2003 
og er að sögn tæpir 70 þúsund lítrar af bjór, rúmir fjögur þúsund lítrar af 
sterku áfengi og um 900 lítrar af léttvíni á ári. Að teknu tilliti til drykkju 
annarra aldurshópa unglinga má því varlega áætlað má rekja 2–3% af hagnaði 
vegna sölu á bjór og sterku áfengi til ólöglegrar áfengisdrykkju ungmenna 
undir 20 ára aldri. 

Hins vegar drekka sífellt færri unglingar í 10. bekk áfengi reglulega, neysla 
á bjór hefur aukist á kostnað sterks áfengis og unglingarnir drekka að jafnaði 
minna í hvert skipti. Heildarneysla þessa hóps á áfengi minnkaði því um 15% 
á tímabilinu 1995–2003. Minnkandi áfengisneyslu íslenskra unglinga má rekja 
að fullu til þessa hóps og er vandséð að þann árangur megi þakka vaxandi 
bjórdrykkju á kostnað sterks áfengis. Líklegra er að jákvæða þróun í 
baráttunni gegn unglingadrykkju megi rekja til þess forvarnarstarfs sem unnið 
hefur verið á undanförnum árum. 
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Viðhorf reykvískra barna til fátæktar 
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Guðný Björk Eydal  

 

Ýmsum aðferðum hefur verið beitt til að mæla fátækt en flestar byggja þær 
tveimur megin tegundum fátæktarskilgreininga. Í fyrsta lagi er talað um 
afstæða skilgreiningu á fátækt og áherslan lögð á að mæla á tekjudreifingu í 
viðkomandi samfélagi (Vleminckx o.fl., 2001). Dæmi um notkun slíkrar 
skilgreiningar hérlendis eru rannsóknir Stefáns Ólafssonar og Karls Sigurðs-
sonar á fátækt hérlendis á árunum 1988 og 1997-98 (Stefán Ólafsson, 1999). 
Í öðru lagi er hefðbundið að beita svokallaðri algildri skilgreiningu. Hún 
byggir á meira en aldagamalli hefð bresku brautryðjendanna Booth og Rown-
tree (Rowntree, 1901/2000). Þeir reiknuðu út hvað fólk þyrfi háar upphæðir 
til þess að geta lifað og drógu þannig mörk milli bjargálna og skorts (Guðný 
Björk Eydal, 2004). Nýlegt dæmi um beitingu slíkrar skilgreiningar hérlendis 
er rannsókn Hörpu Njáls (2003) Fátækt á Íslandi við upphaf nýrrar aldrar. 
Hefðbundnar hefðbundnar mælingar á fátækt, hvort sem um er að ræða 
þversniðs- eða langtímarannsóknir, hafa verið gagnrýndar fyrir að gefa 
nokkuð takmarkaða mynd og því hefur verið lögð aukin áhersla á fjölþættari 
mælingar á lífskjörum. Hérlendis hafa verið framkvæmdar slíkar lífskjara-
kannanir en þar hefur verið um þversniðskannanir að ræða (Sjá t.d. Stefán 
Ólafson, 1993). 

Slíkar lífskjararannsóknir, líkt og hefðbundnar fátæktarrannsóknir, leggja 
yfirleitt aðaláherslu á að meta lífskjör fjölskyldunnar sem heildar og þetta 
atriði hafa barnarannsakendur gagnrýnt. Þeir benda á að nauðsynlegt sé að 
leggja sérstaka áherslu á lífskjör barna í ljósi þarfa þeirra sem einstaklinga (e. 
as beings) en ekki í ljósi framtíðarþarfa þeirra sem verðandi fullorðinna (e. 
rather than human becomings) svo vitnað sé til norska barnarannsakandans 
Qvotrups (1993). 

Meðal erlendra fræðimanna hefur umræða um hvernig eigi að mæla fátækt 
barna farið vaxandi á liðnum árum, ekki síst meðal fræðimanna sem beita 
svokölluðu barnasjónarhorni í rannsóknum sínum (Sjá t.d. Danziger og 
Waldfogel, 2000; Bradbury o.fl., 2001; Ridges, 2002; Sandbæk, 2004). Þeir 
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hafa bent á að hefðbundnar fátæktarmælingar leggi aðaláherslu á að meta 
lífskjör fjölskyldunnar sem heildar og veiti því takmarkaðar upplýsingar um 
aðstæður barna. Með því að beita barnasjónarhorni er sjónum beint að 
barninu sjálfu og hvernig það upplifir eigin aðstæður í stað áherslu á hvernig 
þær geti haft áhrif á það á fullorðinsárum (Brembeck o.fl., 2004; Qvotrup, 
1993; Skevik, 2003). Rannsóknir á barnafátækt sem unnar eru frá barna-
sjónarhorni beinast fyrst og fremst að því að meta upplifun barna af fátækt 
og áhrif hennar á lífsgæði þeirra í stað áherslu á að greina afleiðingar fátæktar 
á börn sem framtíðarþegna og -vinnuafls (sjá t.d. Ridge, 2002). Meðal þess 
sem komið hefur í ljós þegar slíku sjónarhorni er beitt er að kjör fjölskyld-
unnar endurspegla ekki endilega kjör barnanna. 

Middleton og félagar (1997) gerðu eigindlega rannsókn meðal breskra 
foreldra og barna þeirra sem voru 5 ára og eldri. Niðurstaða þeirra var að 
mjög algengt var að foreldrar neituðu sér um hluti til að geta veitt börnum 
sínum það sem þau töldu nauðsynlegt. Þannig reyndist helmingur foreldra 
sem féllu undir fátæktarskilgreiningar eiga börn sem ekki bjuggu við fátækt. 
Einnig hafa verið gerðar megindlegar rannsóknir sem styðja að ekki sé 
mögulegt að leggja aðstæður foreldra og barna að jöfnu (t.d. Bastos, 2001; 
Sandbæk, 2004). Það er athyglisvert að rannsóknirnar sýna fram á að börn í 
fjölskyldum sem mælast undir fátæktarmörkum geti búið við góð kjör, en 
rannsóknirnar ná ekki til barna í efnameiri fjölskyldum. Það er þekkt að 
foreldrar geta vanrækt þarfir barna sinna þrátt fyrir að þeir hafi umtalsverðar 
tekjur, en fátækt þessara barna verður hins vegar ósýnleg þegar rannsóknir 
beinast eingöngu að tekjum eða neyslu eða fjölskyldunnar sem heildar 
(Uppeldi, 2003).  

Eins og að ofan greinir þá hafa rannsakendur skilgreint fátækt með 
mismunandi hætti og í barnarannsóknum hefur verið spurt hver eigi að 
skilgreina hvað teljist viðunandi lífskjör barna? Í 12. grein í samningi S.Þ. um 
réttindi barnsins segir: „Aðildarríki skulu tryggja barni sem myndað getur 
eigin skoðanir rétt til að láta þær frjálslega í ljós í öllum málum sem það 
varða, og skal tekið réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við aldur þess 
og þroska“ (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992). Það 
er staðreynd að börn eru í miklu meira mæli, og fyrr en áður hefur þekkst, 
orðnir virkir neytendur. Sérfræðingar í markaðsmálum leggja áherslu á að 
beita barnasjónahorni til að boðskapur markaðarins nái tilætluðum árangri. 
Markaðurinn beinir sjónum sínum jafnvel að aldurshópnum 3-9 ára sem er 
talinn vaxandi neytendahópur og hópur sem hefur áhrif á neyslu foreldra 
sinna (sjá t.d. Children's Consumption Occasions and Behaviors, 2003; Brembeck 
o.fl., 2004). 
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Börn hafa sína eigin neytendamenningu og tiltekin neysla getur verið lykill 
að félagslegum samskiptum og því getur verið mikilvægt fyrir barn að hafa 
aðgang að ákveðnum efnalegum gæðum. Þá eru atriði eins það að hafa efni á 
að taka þátt í tómstundastarfi, bjóða félögum í afmæli og gefa vinum 
afmælisgjafir barninu mikilvæg. Þannig getur efnahagur verið skilgreinandi 
fyrir félagsleg tengsl og haft áhrif á stöðu barna í jafningjahópnum. Eftir því 
sem neyslan leikur stærra hlutverk í hverju samfélagi verða hin efnalegu gæði 
mikilvægari og hættan á að þau börn sem ekki hafa yfir tilteknum gæðum að 
ráða verði félagslega einangruð eykst (Ridge, 2002). Þetta rennir stoðum 
undir þá skoðun að mikilvægt sé að afla gagna um lífskjör og lífsstíl frá 
börnum sjálfum: „Ef börn eru útilokuð frá félagslegri þátttöku vegna lélegra 
lífskjara þá er mikilvægt að skilgreina lífskjör frá sjónarhorni barna, skilgreina 
verður hvað það er sem börn almennt geta veitt sér og hvað þau telja að feli í 
sér skort að eiga ekki eða hafa ekki aðgang að. Þannig verður að skilgreina 
fátæktarmörk með tilvísin í lífskjör jafnaldra“ (Bradbury og Jäntti, 2001:43). 

Markmið og aðferð  

Markmið rannsóknarinnar var að afla upplýsinga um viðhorf barna til fátækt-
ar og lífskjara þeirra.  

Ákveðið var að framkvæma rannsókn meðal reykvískra grunnskóla-
nemenda á aldrinum 10-12 ára. Rannsóknin er liður í MA námi Cynthia Lisa 
Jeans í félagsráðgjöf en var undirbúin og framkvæmd í samstarfi við Félags-
þjónustuna í Reykjavík. Félagsþjónustan lagði í starfsáætlun árið 2003 áherslu 
á að kanna hvort börn efnalitilla fjölskyldna í Reykjavík verði fyrir mismunun 
eða félagslegri útskúfun. Rannsóknin er liður í því að þróa mælitæki sem 
Félagsþjónustan gæti stuðst við í slíkri vinnu. 

Áhersla var lögð á að fá sem gleggstar upplýsingar frá börnum um hvað 
þau teldu mikilvægt að spyrja um í slíkri könnun. Gagna var aflað með því að 
haldi tvo fundi með rýnihópum skipuðum 9-12 ára börnum úr nágranna-
sveitarfélagi. Niðurstöður rýnihópanna staðfestu það sem fyrri athuganir 
höfðu bent til. Íslensk börn þekkja til fátæktar, geta skilgreint hana og hafa 
íhugað úrlausnir (Uppeldi, 2003). Þessar niðurstöður voru hafðar til hliðsjónar 
við gerð spurningalistans en hann var einnig borin saman við íslenska og 
erlenda spurningalista um svipað efni (sjá t.d. Sandbæk og Kundsen Sture, 
2003). Fjölmargir íslenskir sérfræðingar lásu hann yfir og eru Guðrúnu 
Kristinsdóttur, Guðrúnu Reykdal, Ingu Dóru Sigfúsdóttur, Kjartani Ólafs-
syni, Sigríði Jónsdóttur, Stefáni Ólafssyn og Þorbirni Broddasyni þökkuð 
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hollráð í því sambandi. Samráðshópur sem starfað hefur á vegum Félags-
þjónustu Reykjavíkur undir yfirskriftinni „Fjárfestum í börnum“ las einnig 
yfir listann og gaf góð ráð. Þá var listinn forprófaður með hefðbundnum 
hætti. 

Leitað var til Fræðsluskrifstofu Reykjavíkurborgar og þriggja skólastjóra í 
grunnskólum í Laugardalshverfi sem samþykktu að könnunin yrði lögð fyrir 
nemendur þeirra. Könnunin var tilkynnt til persónuverndar og foreldrum 
barnanna var sent bréf þar sem þeim var kynnt rannsóknin, en ekkert foreldri 
lagðist gegn því að barn þeirra tæki þátt í henni. Könnunin var framkvæmd í 
maí 2005. Börnin svöruðu könnuninni á tölvutæku formi (í forritinu outcome) 
og alls tóku þátt 206 börn (101 drengur og 105 stúlkur) af 275 börnum. Svar-
hlutfallið var því 75%. Svarendum og starfsmönnum Félagsþjónustu Reykja-
víkur, sem aðstoðuðu við framkvæmd könnunarinnar, eru veittar bestu 
þakkir. 

Niðurstöður 

Spurt var almennt um fjölskylduaðstæður barnanna, viðhorf þeirra til 
fátæktar og ýmis atriði sem varða lífskjör og líðan. Hér verður gerð stuttlega 
grein fyrir nokkrum helstu niðurstöðum en frekari niðurstöður verða birtar í 
meistararitgerð sem Cynthia Lisa Jeans vinnur að í félagsráðgjöf. 

Hvað töldu börnin vera fátækt? Börnin lögðu fyrst og fremst áherslu á að 
fólk þyrfti að eiga fyrir nauðþurftum og mikilvægi þess að eiga fjölskyldu. 
89% sögðu fólk vera fátækt þegar það ætti ekki nóg að borða, 76% þegar 
fólk ætti ekki hlý og góð föt, 65% þegar fólk ætti ekki fjölskyldu og 59% 
þegar það ætti ekki eigið heimili (byggi hjá öðrum). 33% barnanna töldu fólk 
vera fátækt þegar það ætti ekki vini. Það að eiga ekki bíl, tölvu eða sjónvarp 
töldu fæst barnanna merki um fátækt eða 16-19%. Þegar börnin voru spurð: 
„Telur þú að það sé til fátækt á Íslandi?“ svöruðu 22% neitandi en 78% 
játandi. Þá voru börnin spurð um fátækt í nágrenni þeirra og töldu 12% 
barnanna að einhver af vinum þeirra væri fátækur og 16% að einhver í 
bekkum þeirra væri fátækur en 29% barnanna telja sig þekkja einhvern sem 
er fátækur. Þá segja 30 börn (15%) að þeim hafi einhver tíman liðið eins og 
þau væru fátæk. Tvö börn töldu sig fátæk þegar könnunin fór fram en mun 
fleiri börn (átta) svara því játandi þau telji sig fátæk en að enginn taki eftir 
því, eins og sjá má á meðfylgjandi töflu 1. 
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Tafla 1. Mat barnanna á eigin aðstæðum. Fjöldi sem merkir við hvern lið og 
hlutfall (% af  þeim sem svara spurningunni). 
Ég á nóg af öllu 132 (68%) 
Ég á ekki sömu hluti og vinir mínir 85 (44%) 
Mig langar til að eiga sömu hluti og vinir mínir 34 (17%)  
Það er margt sem mig langar í en við höfum ekki efni á því 46 (24%) 
Ég fæ stundum ekki nóg að borða 5 (2,6%) 
Ég vildi að ég ætti betri föt 10 (5%) 
Ég vildi að ég ætti betri skó 13 (7%) 
Ég hef þurft að sleppa því að fara   
     í afmæli því við höfðum ekki efni á afmælisgjöf 3 (1,5%) 
Ég hef þurft að sleppa því að taka þátt  
     í tómstundastarfi því við höfðum ekki efni á því 6 (3%) 
Mér finnst ég vera fátæk(ur) 2 (1%) 
Mér finnst ég vera fátæk(ur) en enginn tekur eftir því 8 (4%) 

 
Þessi svör verður að taka með þeim fyrirvara að þau þurfa ekki endilega 

að vera vísbending um að viðkomandi barn búi við fátækt, það vilja t.d. eiga 
betri skó gæti einfaldlega þýtt að barnið vilji eignast einhverja tiltekna 
skótegund og þarf ekki að vera vísbending um að viðkomandi barn líði skort. 
Engu að síður þá er full ástæða til að staldra við þessi svör, ekki síst svör 
þeirra barna sem telja sig fátæk og það sem verra er, svör þeirra sem telja sig 
fátækt en að engin taki eftir því. Spurt var á fleiri stöðum í ólíku samhengi 
um hvort fjárhagsaðstæður hafi haft áhrif á tómstundaþátttöku, en um 80% 
barnanna taka þátt í skipulögðu tómstundastarfi. Þegar spurt var hvort 
barnið hafi langað til að vera með í einhverju tómstundastarfi en hafi ekki 
getað það því það hafi kostað of mikið svara 10% barnanna því játandi og 
7% þeirra sem ekki höfðu tekið þátt í námskeiðum eða sumarbúðum sl. 
sumar sögðu ástæðuna vera þá að það hafi verið of dýrt. Þá voru þrjú börn 
sem sögðust stundum missa af skólaferðum því þær væru of dýrar (1.5%), 
sex börn sögust ekki hafa efni á að kaupa rétt föt í leikfimi og sund (3%), 
fjögur börn sögðu stundum ekki vera til peninga til að kaupa nesti (2%) og 
þrjú börn sögðu að stundum væru ekki til peningar til að kaupa heita 
skólamáltið (1.5%). 

Aðspurð kváðust 61% barnanna fá vasapeninga en 89% þeirra þurfa að 
vinna fyrir þeim. Athygli vekur að fyrir utan þá vinnu sem börn fá 
vasapeninga fyrir þá segjast 44 börn (22%) vera í launaðri vinnu og 40 segjast 
vera í ólaunaðri vinnu (passa systkini eða vinna í fjölskyldufyrirtæki). Þessar 
niðurstöður eru í samræmi við aðrar rannsóknir þar sem kemur fram að 
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íslensk börn hefji snemma launaða vinnu (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 1999; 
Ólöf Garðarsdóttir, 1997; Margrét Einarsdóttir, 2004). En hvernig nota 
börnin eigin peninga? Eins og meðfylgjandi tafla sýnir þá er það talsverður 
hluti sem kveðst nota þá til að kaupa hluti sem foreldrar vilja ekki kaupa, sem 
bendir til að börnin hafi ráðstöfunarrétt yfir eigin tekjum. Minni hópur, eða 
rúmlega tuttugu börn segjast nota eigin peninga þá til að kaupa hluti sem 
foreldrar geta ekki keypt og það vekur athygli að átta börn kveðast nota þá til 
að kaupa nauðsynjar fyrir heimilið. 

Tafla 2. Hvernig nota börn eigin peninga. Fjöldi sem merkir við hvern lið og 
hlutfall (% af  þeim sem svara spurningunni). 
Það sem mig langar í en foreldrar mínir vilja ekki kaupa 72 (36%) 
Það sem mig langar í en foreldrar mínir geta ekki keypt 22 (11%) 
Skemmtanir 63 (32%) 
Sparnað 104 (53%) 
Strætó 36 (18%) 
Skólabækur/Ritföng 9 (5%) 
Nauðsynjar fyrir heimilið 8 (4%) 
Annað 59 (30%) 
 

Mat barnanna á fjárhag eigin fjölskyldu leiðir í ljós að langflest, 77%, telja 
að fjölskyldan eigi hæfilega mikið af peningum en 23% svara því til að hana 
vanti stundum peninga. Færri kveða fjölskyldu sína ríka eða um 8%. Fæst 
börn telja fjölskyldu sína hafa áhyggjur af því að eiga ekki nóg af peningum 
eða rúmlega 4% en aðeins eitt barn telur fjölskyldu sína vera fátæka. Þetta 
mat á fjárhagsstöðu fjölskyldnanna er nokkuð ólíkt mati barnanna sjálfra á 
eigin fátækt og styður því í raun mikilvægi þess að barnasjónarhorni sé beitt 
þegar leggja á áherslu á að meta velferð barna.  

Umræða 

Í rannsókninni greindu 206 börn í Reykjavík frá viðhorfum sínum til fátæktar 
og lífskjara. Meðal þeirra 206 barna sem tóku þátt í könnuninn er að að finna 
börn sem upplifa sig sem fátæk. Ákveðin hópur barna greinir einnig frá því 
að hann búi við bág kjör, en það er pólitískt mat á hverjum tíma sem ræður 
því hvort þessi hópur telst stór eða lítill. Íslenska velferðarsamfélagið hlýtur 
að staldra við hvert og eitt barn sem býr við bág kjör því eitt megin markmið 
íslenska velferðarkerfisins er að koma í veg fyrir að börn búi við fátækt. Þær 
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niðurstöður sem hér eru kynntar veita innsýn í viðhorf barnanna en gefa ekki 
heildarmynd af aðstæðum þeirra né fjölskyldna þeirra. Niðurstöðurnar kalla 
því á nánari rannsóknir bæði meðal barna og fjölskyldna þeirra. 

Að okkar áliti er mikilvægt að beita ólíkum aðferðir til að mæla barna-
fátækt. Beita þarf hefðbundnum aðferðum: Framkvæma fátæktarmælingar og 
lífskjararannsóknir- og leggja þarf sérstaka áherslu á langtímarannsóknir. Þá 
er einnig mikilvægt er að Ísland sé þátttakandi í erlendum samanburðar-
rannsóknum á lífskjörum, þannig að hægt sé að bera kjör íslenskra barna-
fjölskyldna saman við kjör barnafjölskyldna í öðrum löndum. Í öðru lagi er 
mikilvægt að nýtt sé sú þekking sem sérfræðingar sem vinna með börnum 
búa yfir, t.d. félagsráðgjafa sem þekkja mjög vel til vanda barna og foreldra 
sem búa við bág kjör. Á sama tíma er mikilvægt að beita barnasjónarhorninu 
og framkvæma rannsóknir á meðal barna til að fá dýpri innsýn í líf og 
aðstæður þeirra.  
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Skilgreiningar barnaverndarstarfsmanna á 
hugtakinu barnavernd 

Freydís Jóna Freysteinsdóttir 

 

Mismunandi er eftir löndum hvað það er sem fellur undir hugtakið barna-
vernd. Hér á landi er hugtakið barnavernd nokkuð víðara sem og á hinum 
Norðurlöndunum, heldur en t.d. í Bandaríkjunum (sjá í Guðrún Kristins-
dóttir og fleiri, 2004). Ef hugtök eru mjög víð er hætta á að þau missi 
merkingu sína (Miller-Perrin og Perrin, 1999). Í Bandaríkjunum er hugtakið 
mun þrengra, en þar flokkast einungis misbrestur í uppeldi (ofbeldi og 
vanræksla) undir barnavernd (National study of child protective services 
systems and reform efforts, 2003). Ljóst er að hér á landi ætti misbrestur í 
uppeldi barna og áhættuhegðun barna tvímælalaust að flokkast undir 
hugtakið barnavernd samkvæmt barnaverndarlögum (2002). Önnur viðmið 
eru þó ekki eins skýr, eins og nánar verður komið inn á hér á eftir. 
Mismunandi virðist vera hvernig lögin eru túlkuð meðal sveitafélaga og 
jafnvel meðal einstakra barnaverndarstarfsmanna þar sem talsvert ósamræmi 
er í fjölda barnaverndartilkynninga meðal sveitafélaga á sama landshluta 
(Barnaverndarstofa, 2001). Barnaverndarstarfsmenn virðast jafnframt túlka 
stöðu mála og hvað skuli gera næst í vinnslu þeirra á mismunandi hátt (Anni 
Haugen, 2004). Þrátt fyrir að skilgreiningar- og flokkunarkerfi (SOS) hafi 
verið þróað í því augnamiði að auka samræmi skilgreininga varðandi ofbeldi, 
vanrækslu og áhættuhegðun (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2003, e.d.) virðist 
geta verið mismunandi hvort mál flokkist sem barnaverndarmál sem eru ekki 
af hefðbundnu tagi, t.d. ef um áhættuþætti misbrests í uppeldi er að ræða án 
þess að misbrestur í uppeldi hafi átt sér stað svo vitað sé. Jafnframt virðist 
vera að ekki hafi gætt samræmis í því hvort þörf fyrir tiltekna þjónustu sem 
greint er frá í barnaverndarlögum, ein og sér skilgreinist sem barnaverndar-
mál. Þegar foreldri og/eða barn leitar sjálft eftir aðstoð virðist einnig hafa 
verið mismunandi eftir sveitafélögum hvort slík mál flokkist undir barna-
verndarmál, jafnvel þó að um misbrest í uppeldi eða áhættuhegðun barns sé 
að ræða. Loks virðast barnaverndarstarfsmenn ekki hafa verið á eitt sáttir um 
hvar mörkin liggi varðandi líkamlegt ofbeldi annars vegar og á því hvers 
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konar skortur á athöfnum flokkist undir vanrækslu og þá sérstaklega van-
rækslu í umsjón og eftirliti hins vegar. Því þótti mikilvægt að kanna hvaða 
þætti barnaverndarstarfsmenn leggðu til grundvallar skilgreiningu á hugtakinu 
barnavernd, með fimm lykilþætti í huga: 1) Misbrestur í uppeldi, a) Ofbeldi 
og b) vanræksla), 2) Áhættuhegðun barns, 3) Áhættuþættir, 4) Þörf fyrir 
sértæk úrræði og 5) stuðningur/þvingun a) foreldri/barn leitar sjálft 
aðstoðar, b) barnaverndartilkynning berst. 

Leiðir til skilgreiningar 

Eins og fram hefur komið er skýrt í barnaverndarlögum (2002) að misbrestur 
í uppeldi annars vegar og áhættuhegðun barns hins vegar beri að tilkynna til 
viðeigandi barnaverndaryfirvalda: 

 
Þegar barnaverndarnefnd fær tilkynningu eða berast upplýsingar með öðrum 
hætti um að líkamlegri eða andlegri heilsu barns eða þroska geti veri hætta búin 
vegna vanrækslu, vanhæfni eða framferðis foreldra, áreitni eða ofbeldis af hendi 
annarra eða eigin hegðunar þess, skal hún taka afstöðu til þess án tafar... hvort 
ástæða sé til að hefja könnun á málinu. (bls. 7-8). 
 
Líklegt er að nokkurs samræmis gæti hvað þessa tvo flokka varðar, þar 

sem þeir koma skýrt fram í lögum. Hins vegar virðist stundum liggja á gráu 
svæði hvort athafnir eða skortur á þeim skilgreinist sem ofbeldi/vanræksla, 
eða hvort áhættuhegðun barns sé skilgreind sem slík. Svo virðist sem meira 
ósamræmi hafi verið í því hvort beri að flokka hina þættina þrjá undir barna-
verndarmál eða ekki meðal sveitafélaga og einstakra barnaverndarstarfs-
manna.  

 
Áhættuþættir. Þegar skilgreining á barnaverndarmáli miðast út frá áhættu-

þáttum er um afar víða skilgreiningu að ræða. Skilgreiningin felur það í sér að 
ef að um einhverja áhættuþætti er að ræða, teljist málið barnaverndarmál. 
Áhættuþættir eru þættir sem hafa fylgni við misbrest í uppeldi barna (Burgess 
& Draper, 1989) og eru taldir geta aukið líkur á misbresti í uppeldi barna í 
framtíðinni (Rosenstein, 1995). Áhættuþættir hafa fundist á eftirfarandi 
sviðum; hjá foreldrum (Cicchetti & Lynch, 1995; Crittenden & Ainsworth, 
1989; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005; Zuravin & DiBlasio, 1996; Walsh, 
MacMillan & Jamieson, 2002), hjá börnum (Ammerman & Hersen, 1990; 
Belsky, 1993; DePanfilis & Zuravin, 1999), í fjölskyldum (DePanfilis & 
Zuravin, 1999; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005; Newman & Grauerholz, 
2002; Shaffer, 2000), í samfélaginu (Belsky, 1980; Buchanan, 1998; Cicchetti 
& Lynch, 1993, 1995) og í menningu (Belsky, 1980;Cicchetti & Lynch, 1995).  
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Stuðningur/þvingun. Þessi skilgreining tekur viðmið að því hvort 
viðeigandi foreldrar og/eða börn hafi frumkvæði að því að leita sér aðstoðar 
eða ekki. Ef foreldri eða barn leita sjálf eftir aðstoð er þá ekki um 
barnaverndarmál að ræða (jafnvel þó að um misbrest í uppeldi sé að ræða 
eða áhættuhegðun barns). Hins vegar flokkast mál af sama tagi sem barna-
verndarmál ef formlega er tilkynnt um það af hálfu annarra en foreldra 
og/eða barna. Þessi skilgreining er einungis talin hugsanlega geta átt við í 
Reykjavík, en þar hefur verið sérstök áhersla á félagslega ráðgjöf og fyrir-
byggjandi úrræði og var þar stofnuð sérstök eining þar sem vinnsla barna-
verndarmála hefur farið fram á undanförnum árum, með það að markmiði 
að skilja vinnslu barnaverndarmála frá félagslegri þjónustu (Lára Björnsdóttir 
o.fl., 2003). Í raun kveða þó barnaverndarlögin (2002) nokkuð skýrt á um að 
öll mál sem fela í sér misbrest í uppeldi og/eða áhættuhegðun barns beri að 
flokka sem barnavernarmál, hvaðan sem upplýsingarnar berast eins og beina 
tilvitnunin í barnaverndarlögin (2002) hér að ofan felur í sér. 

Úrræði. Þegar skilgreining tekur mið af þeim úrræðum sem fyrir hendi 
eru, telst mál vera barnaverndarmál ef þörf er talin á sértæku úrræði sem 
tiltekin eru í barnaverndarlögum (2002). T.d. gæti verið um áhættuþætti að 
ræða í máli, án þess að tilkynning eða vitneskja hafi borist um misbrest í 
uppeldi barns og talið æskilegt að beita sértæku úrræði í forvarnarskyni.  

Aðferð 

Í þessari rannsókn voru spurningalistar sendir út til yfirmanna allra 
barnaverndarstarfsmanna á Íslandi frá Barnaverndarstofu sem fylgiskjal í 
tölvupósti, ásamt bréfi þar sem yfirmenn voru beðnir um að dreifa listunum 
til viðkomandi barnaverndarstarfsmanna sem sinna almennri barnaverndar-
vinnu og senda þá til rannsakanda. Almenn barnaverndarvinna felur m.a. í 
sér að vinna kannanir mála og áætlanir um stuðningsúrræði og einhliða 
áætlanir um þvingunarúrræði ef þörf krefur (Barnaverndarlög, 2002). Í 
spurningalistunum voru 14 dæmasögur sem barnaverndarstarfsmenn áttu að 
taka afstöðu til hvort þeir teldu a) flokkast undir barnaverndarmál og b) 
hvort þeir teldu að viðkomandi mál ættu að flokkast sem barnaverndarmál. Í 
dæmasögunum voru sögur sem fólu í sér þá þætti til grundvallar skil-
greiningar á hugtakinu barnavernd sem hefur verið fjallað um hér, auk þess 
sem einnig voru sögur sem fólu í sér skilgreiningu á vanrækslu í umsjón og 
eftirliti. Auk þess voru í spurningalistanum spurningar um eftirfarandi þætti: 
a) starfsaldur, b) fjölda íbúa í umdæmi, c) hvort viðkomandi starfaði á 
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höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni, d) aldur þátttakanda, e) menntun 
þátttakanda, f) viðhorf þátttakanda til þess hvaða menntunarkröfur gera ætti 
til barnaverndarstarfsmanna sem vinna almenna barnaverndarvinnu og g) 
hvort þátttakanda þætti betra fyrirkomulag að hvert sveitafélag hefði sitt eigið 
tölvukerfi eins og verið hefur eða hvort Barnaverndarstofa ætti að reka 
sameiginlegt tölvukerfi fyrir rafræna vinnslu barnaverndarmála í öllum sveita-
félögum landsins. Ítrekun var send út einu sinni og veittur frestur um leið á 
skilum. Einnig var hringt í allar barnaverndarnefndir eða starfsmenn þeirra 
og fengnar upplýsingar um fjölda barnaverndarstarfsmanna sem sinna 
almennri barnaverndarvinnu. Rannsóknin fór fram á árinu 2005, en undir-
búningur hennar á árinu 2004. 

Niðurstöður 

Fjörutíu og átta spurningalistar bárust en 90 starfsmenn sinna almennri 
barnaverndarvinnu. Svarhlutfall var um 53% og því ekki hægt að alhæfa 
niðurstöðurnar á alla barnaverndarstarfsmenn.  

Meðal starfstími í barnavernd voru 9 ár en þeir höfuð unnið allt frá innan 
árs upp í 29 ár. Meðalaldur barnaverndarstarfsmanna var 41 árs (s = 8,5), en 
upplýsingar um aldur vantaði í nokkrum tilfellum.  

Af 48 barnaverndarstarfsmönnum voru 31 félagsráðgjafar eða 65%. 
Ellefu höfðu lokið háskólagráðu innan félagsvísinda, þrír lokið háskólagráðu 
en ekki í félagsvísindum og þrír voru ekki með háskólagráðu. Helmingur 
úrtaksins, eða 24 töldu að barnaverndarstarfsmenn ættu að vera með 
starfsréttindi í félagsráðgjöf, 13 töldu að þeir ættu að hafa háskólagráðu í 
félagsvísindum, fimm töldu að nægilegt væri að hafa háskólagráðu og tveir 
töldu ekki þurfa að vera neinar sérstakar menntunarkröfur, en þrír svöruðu 
ekki þessari spurningu. Eins og sjá má í töflu 1 töldu flestir barnaverndar-
starfsmenn með starfsréttindi í félagsráðgjöf að barnaverndarstarfsmenn sem 
sinna almennri barnaverndarvinnu eigi að vera með starfsréttindi í félags-
ráðgjöf. Hins vegar töldu flestir aðrir barnaverndarstarfsmenn að háskóla-
gráða innan félagsvísinda væri fullnægjandi. Munurinn er marktækur (λ 
=0,524, p=0,000). 
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Tafla 1. Álit á menntunarkröfum út frá menntun barnaverndarstarfsmanna 
 Álit bvst. á menntunarkröfum 
  Hásk.gr. Önnur Engin 
Menntun bvstm. Fél.ráð. í fél.vís. hásk.gr. sérst.  
Félagsráðgjafi 23 2 3 2 
Hásk. gr. félv.  10 1 
Önnur hásk.gr. 1  1 
Ekki lokið hásk.gr.  1 
Samtals 24 13 5 2 
 

Talsvert fleiri barnaverndarstarfsmenn voru ósammála því að taka upp 
samræmt tölvukerfi yfir landið í skráningu og vinnslu barnaverndarmála, 
heldur en sammála, 25 voru frekar/mjög ósammála, 8 hlutlausir og 14 
frekar/mjög sammála. Ekki voru marktæk tengsl milli menntunar barna-
verndarstarfsmanna og álits á tölvukerfi barnaverndaryfirvalda (λ = 0,.121, p 
= 0.198).  

Afar lítill munur var á svörum hvers barnaverndarstarfsmanns á því hvort 
mál væri flokkað sem barnaverndarmál eða hvort þeir teldu að það ætti að 
flokkast sem barnaverndarmál og var því ekki unnið úr seinni svörunum, en 
einungis þeim fyrri, þ.e. hvernig barnaverndarstarfsmenn flokka málin.  

Tvær dæmasögur fólu í sér líkamlegar refsingar (barn rassskellt og 
unglingur löðrungaður). Eins og sjá má í töflu 2 taldi um helmingur barna-
verndarstarfsmanna að þau bæri að flokka sem barnaverndarmál en um 
helmingur taldi svo ekki vera. Aftur á móti telur meiri hluti barnaverndar-
starfsmanna að um vanrækslu í umsjón og eftirliti sé að ræða í fjórum dæma-
sögum af fimm (tafla 2). 

Tafla 2. Skilgreiningar barnaverndarstarfsmanna: Grá svæði ofbeldis og van-
rækslu 
 Já% Nei% 
Líkamlegt ofbeldi 
Fimm ára barn rassskellt í búð 23 (50%) 23(50%) 
Unglingur löðrungaður 18 (41%) 26 (59%) 
Vanræksla í umsjón og eftirliti  
6 ára barn eitt heima hálfan daginn 40 (87%) 6 (13%) 
10 ára gamalt barn passar 2ja ára á kvöldin 33 (70%) 14 (30%) 
4ja ára barn skilið eftir eitt í stuttan tíma 32 (67%) 16 (33%) 
11 ára og 14 ára börn ein heima í viku 38 (79%) 10 (21%) 
Tvær 12 ára stúlkur einar heima yfir nótt  4 (9%) 40 (81%) 
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Þegar litið er á aðra þætti sem koma að skilgreiningu á hugtakinu barna-

vernd hér á landi má sjá að misjafnlega mikið samræmi er meðal barna-
verndarstarfsmanna og er það einna mest varðandi áhættuhegðun unglinga 
en einna minnst varðandi þörf á sértækum úrræðum (tafla 3). Jafnframt kom 
fram talsvert mikið ósamræmi í því hvort mál flokkast sem barnaverndarmál 
eftir því hvort foreldri sjálft leitar aðstoðar eða tilkynnt er um málið (tafla 4).  

Tafla 3. Skilgreiningar barnaverndarstarfsmanna: Áhættuhegðun, áhættu-
þættir og úrræði. 
 Já (%) Nei (%) 
Áhættuhegðun  
14 ára barn – vímuefnan. tilk. frá skóla 45 (94%) 3 (6%) 
14 ára barn – vímuefnan. foreldrar leita aðst. 45 (96%) 2 (4%) 
Áhættuþættir 
Móðir þunglynd og fjárhagserf. 13 (28%) 34 (72%) 
Einstætt foreldri, barn með ADHD og þráh. 14 (29%) 34 (71%) 
Greindarskert móðir 10 (21%) 37 (79%) 
Þörf á sértækum úrræðum 
Saga um misbrest í uppeldi hjá 12 ára stúlku 30 (62,5) 18 (37,5) 
Drengur með ADHD og Tourette 16 (33%) 32 (77%) 

Tafla 4. Stuðningur/þvingun Foreldri leitar Tilkynn. 
Misbrestur í uppeldi 18 (41%) 23 (50%) 
Áhættuhegðun 45 (96%) 45 (94% 
Áhættuþættir 14 (29%) 13 (28%) 
Úrræði 30 (63%) 16 (35%) 
Taflan sýnir tíðni og hlutfall barnaverndarstarfsmanna sem telja viðkomandi mál flokkast sem 
barnaverndarmál (já). 

 
T-próf voru gerð á mati barnaverndarstarfsmanna á því hvort saman-

lagðar dæmasögur innan hvers flokks í töflum 2, 3 og 4 flokkuðust sem 
barnaverndarmál út frá menntun þeirra (starfsréttindi í félagsráðgjöf – önnur 
menntun). Ekki reyndist vera marktækur munur innan neins flokks hvað 
þetta varðar. Jafnframt var prófað með t-prófum hvort tengsl væru milli 
búsetu (innan höfuðborgarsvæðis – á landsbyggðinni) og mati barnaverndar-
starfsmanna á því hvernig dæmasögur innan hvers flokks í töflum 2, 3 og 4 
flokkuðust. Eins og sjá má á töflu 5, reyndist marktækur munur hins vegar 
vera á mati barnaverndarstarfsmanna eftir búsetu varðandi fjóra flokka. 
Barnaverndarstarfsmenn á höfuðborgarsvæðinu mátu mál frekar sem barna-
verndarmál sem voru á gráu svæði er varðar vanrækslu í umsjón og eftirliti, 
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heldur en barnaverndarstarfsmenn á landsbyggðinni. Hins vegar mátu 
barnaverndarstarfsmenn á landsbyggðinni fremur mál sem barnaverndarmál 
er varðaði áhættuhegðun og áhættuþætti heldur en barnaverndarstarfsmenn á 
höfuðborgarsvæðinu. Loks mátu barnaverndarstarfsmenn á landsbyggðinni 
mál sem fólu það í sér að foreldri og/eða barn leitaði sjálft aðstoðar fremur 
mál sem barnaverndarmál, heldur en barnaverndarstarfsmenn á höfuð-
borgarsvæðinu. 

Tafla 5. Skilgreiningar barnaverndarstarfsmanna eftir búsetu 
 t df sig. 
Líkamlegt ofbeldi ,864 39 ,393 
Vanræksla í umsjón og eftirliti -1,95 40 ,057* 
Áhættuhegðun 1,01 24,2 ,323 
Áhættuþættir 1,85 40,2 ,071* 
Úrræði 2,91 45 ,006*** 
Stuðningur (foreldri/barn leitar aðst.) 2,76 41 ,008*** 
Þvingun (tilkynning berst) 1,58 42 ,122 
* = < ,10, *** = < ,01 

Umræða 

Þeir aðilar sem vinna almennt barnaverndarstarf hafa að meðaltali nokkuð 
langa reynslu af því eða yfir 9 ár. Rétt rúmlega helmingur þeirra sem svöruðu 
töldu almenna barnaverndarvinnu eiga að vinnast af félagsráðgjöfum. Þessi 
niðurstaða er athyglisverð þar sem félagsráðgjöfin er eina námsgreinin hér á 
landi sem kennir námskeið sem undirbýr verðandi fagfólk markvisst fyrir 
vinnu í barnavernd með námskeiðum m.a. í félagsmálalöggjöf (þar með 
barnaverndarlöggjöf), ofbeldi og vanrækslu, viðtalstækni og fjölskyldu-
meðferð (Kennsluskrá I, 2005). Flestir félagsráðgjafar (74%) töldu að 
almennt barnaverndarstarf eigi að vera unnið af félagsráðgjöfum. Hins vegar 
töldu allir barnaverndarstarfsmenn með aðra menntun, nema einn, að 
starfsréttindi í félagsráðgjöf ættu ekki að vera skilyrði. Meiri hluti barna-
verndarstarfsmanna vildi að hvert sveitafélag væri með eigið tölvukerfi í 
barnavernd, fremur en að um væri að ræða eitt sameiginlegt tölvukerfi meðal 
allra sveitafélaga. 

Þegar litið er til mats barnaverndarstarfsmanna á því hvort dæmasögur 
falli undir barnavernd eða ekki, kemur í ljós talsvert ósamræmi, en misjafn-
lega mikið þó. Talsvert ósamræmi var á mati starfsmanna á málum sem lágu 
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á gráu svæði er varðar líkamlegt ofbeldi og vanrækslu í umsjón og eftirliti, t.d. 
taldi helmingur barnaverndarstarfsmanna að ein dæmasagan félli undir 
barnavernd en helmingur taldi svo ekki vera eins og fram kemur í töflu 2. 
Samræmi meðal mats barnaverndarstarfsmanna varðandi áhættuhegðun 
barna er hátt eins og sjá má á töflu 3, en taka ber fram að þar fólu dæma-
sögur einungis í sér vímuefnanotkun unglings. Hins vegar er samræmið lægra 
varðandi áhættuþætti og mjög lágt varðandi þörf fyrir sértæk úrræði. Nokkuð 
mikið ósamræmi var einnig að finna í mati barnaverndarstarfsmanna á því 
hvort mál eigi að flokkast sem barnaverndarmál eða ekki eftir því hvort 
foreldri/barn leitar aðstoðar eða hvort formleg barnaverndartilkynning hefur 
borist (tafla 4). 

Enginn munur kom fram á mati barnaverndarstarfsmanna út frá menntun 
þeirra. Hins vegar var marktækur munur á mati barnaverndarstarfsmanna út 
frá búsetu þeirra varðandi fjóra flokka; a) vanrækslu í umsjón og eftirliti, b) 
áhættuþætti, c) úrræði og d) þegar foreldri/barn leitar aðstoðar vegna 
misbrests í uppeldi og/eða áhættuhegðunar barns. Niðurstöður þessar gefa 
því sterkar vísbendingar um að nauðsynlegt sé að vinna enn frekar að meiri 
samræmingu skilgreininga meðal barnaverndarstarfsmanna á Íslandi, svo 
aukið samræmi sé í því hvort mál séu unnin sem barnaverndarmál meðal 
sveitafélaga og einstakra barnaverndarstarfsmanna innan sveitafélaganna. 
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Félagsleg heilbrigði og 
heilbrigðisþjónusta 

Hermann Óskarsson 

 

Í lögum um heilbrigðisþjónustu frá 1990 segir í fyrstu grein „allir landsmenn 
skulu eiga kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu, sem á hverjum tíma eru 
tök á að veita til verndar andlegri, líkamlegri og félagslegri heilbrigði“ (Lög 
nr. 97). Þessi ívitnun er ekki bara mikilvæg yfirlýsing um markmið 
heilbrigðisþjónustunnar í landinu heldur einnig vitnisburður um hvaða 
augum litið er á merkingu orðsins heilbrigði. Við erum vön því að líta á 
heilbrigði sem spurningu um líkamlega og andlega heilbrigði, en erum við 
eins vön við þá merkingu sem felst í orðunum félagsleg heilbrigði?  

Orðabókarmerking orðsins heilbrigði er hreysti, það að vera heilbrigður og 
heilsa, heilsufar. Heilbrigður merkir heill, hraustur, sjúkdómslaus, sem líður vel 
líkamlega eða andlega (Árni Böðvarsson, 1988). Sé haft í huga líkamleg og 
andleg heilbrigði einstaklings er málið ef til vill nokkuð ljóst, en í skýringum 
orðabókarinnar er ekki að finna hugtakið félagsleg heilbrigði. Þar byggir merking 
orðsins heilbrigði á því sjónarmiði að einstaklingurinn sé heill, hraustur, laus 
við sjúkdóma eða líði vel. Líkamleg og andleg heilbrigði eru því eitthvað sem 
tekur mið af einstaklingnum.  

Skýringuna á merkingu félagslegrar heilbrigði verður ekki sótt í orðabóka-
skýringar og er það umhugsunarefni í ljósi áðurnefndra laga. Hér kemur 
einkum tvennt til, hugtakið er nýtt og hefur því ekki fengið fótfestu í málinu. 
Lagatextinn tekur að öllum líkindum mið af alþjóðlegum lagatexta um sama 
efni. Og svo hitt að hugtakið skírskotar til annarskonar fræðilegs skilnings á 
manninum eða öllu heldur mannslíkamanum en við höfum almennt átt að 
venjast (Shilling, 2003).  

Líkamshugtakið og heilbrigði  

Vaxandi áhuga má finna meðal félagsfræðinga á síðari árum á að rannsaka 
mannslíkamann með tilliti til áhrifa félagslegra þátta og heilbrigði og 
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veikinda. Nettleton (1995) bendir á að félagsfræðin hafi lengi fengist við 
rannsóknir á líkömum, athöfnum þeirra og áformum, tungu þeirra og lát-
bragði, áhrifum efnahagslegra aðstæðna á heilbrigðisástand þeirra, og þeim 
áhrifum sem fatlandi veikindi geta haft á félagsleg samskipti einstaklinga, sjálf 
þeirra og sjálfsmynd.  

Nettleton (1995) bendir á að almennt aukinn áhugi á mannslíkamanum 
stafi m.a. af:  

Viðleitni kvenna í Bandaríkjunum og víðar til að endurheimta yfiráð yfir 
eigin líkama úr höndum læknastéttar þar sem karlar ráða ríkjum 
(Boston Women´s Health Book Collective, 1989). Barátta fyrir 
réttindum kvenna hefur einnig vakið athygli á pólitískri þýðingu 
mannslíkamans og sýnt fram á hvernig karlar hafa beint misnotkun 
sinni á konum að líkama þeirra.  

Nýlegri þróun tækninýjunga til að hafa áhrif á frjósemi manna sem hefur 
beint athygli að hinni breytilegu markalínu milli hins náttúrulega og 
hins félagslega mannslíkama. Skapast hefur siðfræðileg umræða um 
stöðu fóstursins og um raunverulegt upphaf og endi lífsins.  

Lýðfræðilegum þáttum eins og hækkandi meðalaldri og langlífi sem hafa 
vakið umræðu um breytt eðli mannslíkamans og í kjölfar 
umræðunnar um líknardráp eignarhald á líkamanum.  

Dýrkun mannslíkamans í neyslumenningu nútímans (Featherstone, 
1991a; 1991b) sem er lýsandi dæmi um aukinn áhuga á manns-
líkamanum. Viðskiptalegir- og fegrunarhagsmunir fara saman í að 
halda líkamanum í formi, halda honum grönnum og síungum. Vakin 
hefur verið sérstök athygli á umskiptunum frá líkömum sem 
framleiddu til líkama sem neyta vöru og þjónustu, eins og leikfimi, 
heilsufæðis og þjálfunarmyndbanda, sem í stuttu máli má kalla 
„líkamshreystiiðnaðinn“.  

Tilkomu AIDS sem hefur vakið áhyggjur af mannslíkamanum og minnt 
óþægilega á takmörk læknisfræðilegra tæknikunnáttu. Á tímum 
hækkandi meðalaldurs og aukins fjölda aldraðra er erfitt að sætta sig 
við dauða ungs fólks.  

Vaxandi áhuga á siðfræði mannslíkamanns sem hefur einnig vakið 
almennan áhuga á mannslíkamanum. Umræða um siðfræði 
rannsókna á fóstrum og því að neita þeim læknismeðferð sem mis-
nota líkama sinn með reykingum hafa fengið umtalsverða umfjöllun 
fjölmiðla.  

Þegar talað er um félagslega heilbrigði er ekki haft í huga það líkams-
hugtak sem flestir Vesturlandabúar hafa átt að venjast, ekki síst fyrir til-
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stuðlan læknavísindanna, og felur í sér aðskilnað huga og handar. Sú hug-
mynd hafði víðtæk áhrif á hugsunarhátt almennings og vísindi nútímans, þar 
á meðal læknavísindin, sem hafa m.a. verið gagnrýnd fyrir að hlutgera manns-
líkamann (Nettleton, 1995). Gagnýnin hefur einkum beinst að svokallaðri 
líflæknisfræði (Atkinson, 1988) sem byggir á eftirfarandi fimm gjafa-
forsendum:  

Tvíhyggju (mind-body dualism), sem gerir ráð fyrir að hægt sé að 
meðhöndla hugann og líkamann sitt í hvoru lagi.  

Véllíkingu (mechanical metaphor), sem gerir ráð fyrir að hægt sé að gera 
við eða laga líkamann eins og um vél væri að ræða. Hægt er að líta á 
lækna út frá þessu sjónarhorni sem eins konar vélaverkfræðinga.  

Tækniáherslu (technological imperative). Vegna véllíkingarinnar er 
stundum um ofuráherslu að ræða á tæknileg afskipti sem síðan leiðir 
til þess að læknavísindin taka upp einskonar tæknilegan boðhátt eða 
einkennast af yfirdrifinni tæknihyggju.  

Smættunarhyggju (reductionism), þ.e. tilhneiging til minnkunar eða 
smættunar í þá veru að sjúkdómsskýringar taka fyrst og fremst mið 
af líffræðilegum breytingum og gefa félagslegum og sálfræðilegum 
þáttum tiltölulega lítinn gaum. Hugmyndin að leiða megi öll lögmál 
líffræðinnar af kenningum eðlis- og efnafræði, lögmál efnafræðinnar 
af kenningum eðlisfræði o.s.frv. er dæmi um smættunarhyggju.  

Kenningu um sérvirkar sjúkdómsorsakir (doctrine of specific aetiology), þ.e. 
kennisetning um vel skilgreindar sjúkdómsorsakir. Smættunarhyggjan 
fékk byr undir báða vængi þegar sýklakenningin svokallaða um 
sjúkdóma kom fram um miðja 19. öld (Robertson, 1990). Kenningin 
gerir ráð fyrir að sérhver sjúkdómur eigi sér einn tiltekinn og 
þekkjanlegan orsakavald, þ.e. sjúkdómsvaldandi smásæjar lífverur 
eins og sníkla, vírusa eða bakteríur.  

Gagnrýnin á líflæknisfræðina er margs konar, m.a. hefur verið bent á að 
líflæknisfræðin staðsetji líkamann ekki rétt (Engel, 1981), þ.e. innan síns 
eiginlega félagslega- og umhverfislega samhengis. Hún er þannig gagnrýnd 
fyrir að vanmeta sambandið á milli aðstæðna fólks og veikinda þess. Bent er 
m.a. á í þessu sambandi að dánar- og sjúkdómstíðni og „lífsmöguleikar“ fólks 
tengist félagsgerðinni og sé mismunandi eftir t.d. kynferði, þjóðfélagsstétt og 
aldri fólks. Líflæknisfræðin tekur með öðrum orðum ekki tillit til félagslegs 
ójafnaðar þegar heilbrigði á í hlut, þ.e. sjúkdómsgreining er framkvæmd og 
meðferð ákveðin.  

Læknavísindin hafa ennfremur verið gagnrýnd fyrir að meðhöndla 
sjúklinga eins og þeir væru óvirkir hlutir fremur en fullgildar persónur 
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(Nettleton, 1995). Bent er á í þessu sambandi að almenningur hefur sína eigin 
gildu túlkun og mat á reynslu sinni af heilbrigði og veikindum. Til að 
heilbrigðismeðferð nái árangri verður að taka tillit til þessarar staðreyndar. 
Því er ennfremur haldið fram af heilsufélagsfræðingum að menningarlegir 
þættir hafi áhrif á skynjun fólks og reynslu af heilbrigði og veikindum og það 
sé ekki hægt að láta sem einfaldlega sé um að ræða náttúruleg viðbrögð við 
líkamlegum breytingum.  

Konur hafa gagnrýnt líflæknisfræðina fyrir hvernig hún hefur yfirtekið allt 
sem lýtur að barnsfæðingunni og komið að meðhöndla meðgönguna sem 
„veikindi“ og þannig fært út lögsögu lækninga yfir þennan málaflokk 
(Oakley, 1976; Donnison, 1977). Í þessu sambandi er einnig rætt um 
sjúkdómavæðingu. Konur hafa ennfremur gagnrýnt hvernig læknisfræðinni 
hefur verið beitt við eftirlit og meðhöndlun þeirra, án tillits til kynferðis og 
persónulegrar reynslu (Oakley, 1980; Roberts, 1985). Þessi gagnrýni beinist 
með öðrum orðum að sjónarhorni læknisfræðinnar sem þykir of 
„karlmannlegt“ eða miðast um of við reynsluheim karla.  

Líkamshugtakið sem haft er í huga þegar rætt er um félagslega heilbrigði 
hlutgerir ekki líkamann, eins og líflæknisfræðin er gagnrýnd fyrir, né útilokar 
þá andlegu og félagslegu þætti sem eru ófrávíkjanlegur hluti af heilbrigðis-
samhenginu. Í stað þess tala heilsufélagsfræðingar um hinn náttúrulega eða 
holdlega líkama, annars vegar, og hinn félagslega líkama, hins vegar (Barry og 
Yuill, 2002). Með þessu móti er reynt að forðast hina náttúrufræðilegu 
nálgun læknavísindanna sem gefur sér að mannslíkaminn eigi sér ósvikna 
líffræðilega tilveru og lifi sem algilt fyrirbæri án tillits til þess félagslega 
samhengis sem hann á heima í.  

Fræðimenn hafa skilgreint heilbrigði á mismunandi vegu. Seedhouse 
(1986) bendir t.d. á að því sé m.a. haldið fram að heilbrigði sé eitthvað sem 
fólk öðlast eða hefur yfir að ráða, tiltekið fyrirmyndarástand, breytilegt ástand 
sem gerir einstaklingnum kleift að lifa eðlilegu lífi, þrek- eða orkuforði, hæfni 
til að aðlagast breytilegum aðstæðum, eða óbugandi sál.  

Saga hugtaksins lýsir því einnig hvernig merking þess hefur breyst í 
aldanna rás (Shaw o.fl., 2002) og heilbrigði er ekki alltaf eftirsóknarverð. 
Menningarlegir siðir eins og að reyra fætur kvenna í Kína í því augnamiði að 
tolla í tískunni eða umskurður stúlkubarna eru dæmi um þetta. Dæmi eru um 
fólk sem hefur sóst eftir sjúkdómum og veikindum með það að markmiði að 
komast hjá vinnu, skapa samúð eða öðlast forréttindi. Sumt fólk er einnig 
reiðubúið að sætta sig við sjúkdóma og veikindi til að ná markmiðum sem 
það telur æðri, á meðan aðrir með önnur gildi að leiðarljósi vilja vera lausir 
við hvers kyns veikindi og sjúkdóma.  
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Merking heilbrigðishugtaksins er oft tvíbent. Sólbrúnka og sólböð eiga oft 
að sýna fram á heilbrigði einstaklinga, að þeir séu frískir, stundi útivinnu og 
útivist. Tíð sólböð þjóna einnig fagurfræðilegum tilgangi, að lifa upp til 
félagslegrar og menningarlegrar ímyndar um fallegt útlit. Samtímis valda 
sólböð illkynja húðkrabbameinum. Fita, neysla feitmetis og feitt fólk var í 
eina tíð merki um velmegun en er talið heilbrigðisáhætta í dag. Þannig hefur 
félagsleg merking heilbrigðishugtaksins afar tvíbenta merkingu með tilliti til 
líkamlegrar heilbrigði.  

Félagsleg samskipti og félagsleg heilbrigði  

Skýringuna á merkingu hugtaksins félagsleg heilbrigði er einkum að finna í 
þeim vísindum sem fjalla um manninn sem félagsveru og mannlegt samfélag, 
þ.e. félagsvísindunum. Gjafaforsenda þeirra vísinda er að maðurinn sé félags-
vera sem er eiginlegt og nauðsynlegt að alast upp og þroskast í návist annarra 
manna. Félagsfræðin ræðir um ævilanga félagsmótun í þessu sambandi. 
Heilbrigð félagsleg samskipti eru talin lífsnauðsynleg líkamlegum, andlegum 
og félagslegum þroska. Félagsleg samskipti eru með öðrum orðum 
óaðskiljanlegur hluti mannsins, þ.e. óaðskiljanlegur hluti mannslíkamans, og 
honum ómissandi á hliðstæðan hátt og önnur næring og næringarefni.  

Samkvæmt þessu sjónarmiði er það manninum t.d. eðlilegt að bindast 
tilfinningaböndum einhverri annarri manneskju, t.d. foreldri eða vini, að eiga 
í viðskiptum við aðrar manneskjur, t.d. á markaðnum eða í matvöru-
versluninni, að eiga samskipti við aðra í vinnunni, að skiptast á skoðunum, 
reynslu og tilfinningum í daglegu lífi, t.d. í málfundafélaginu, átthagafélaginu 
eða söfnuðinum. Þessi samskipti geta verið með ýmsu móti og haft ólík 
tilefni og markmið. Þau geta verið fullkomlega gagnkvæm, t.d. tveggja 
elskenda, eða einkvæm, þ.e. „samskipti“ manns og fjölmiðils eða „samskipti“ 
manns og gamalla minninga hans sjálfs. Félagsleg samskipti eru þannig, án 
tillits til með hvaða hætti þau eru, óaðskiljanlegur hluti mannslíkamans á 
sama hátt og heilinn er eitt mikilvægasta líffæri mannsins og óaðskiljanlegur 
hluti líkama hans (Vilhjálmur Árnason, 1993).  

Í ljósi þessa mannskilnings er ekki litið á manninn sem einungis hold-
gervingu, þ.e. veru sem markast einungis af sýnilegum útlínum hold síns. 
Litið er með öðrum orðum á manninn sem veru sem á sér bæði andlega og 
félagslega tilveru auk hinnar líkamlegu. Þessi mannskilningur gerir t.d. kleift 
að líta á hvers kyns félagslega einangrun og útskúfun úr mannlegu samfélagi 
sem félagslega óheilbrigði. Hvoru tveggja er til þess fallið að skaða félagslega 
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tilveru fólks og vinnur gegn heilbrigði þess. Þetta á t.d. við um einelti í skóla 
og á vinnustað.  

Almennt eru félagsleg samskipti með ýmsu móti og einstaklingsbundið 
ólík eftir persónu, stað og stund. Mikilvægust er þó sú staðreynd að þjóð-
félagið sníður samskiptum hópa fólks stakk sem er greinanlegur og því 
mögulegt að segja fyrir um hvaða áhrif hafi með tilliti til heilbrigði. Félags-
vísindin hafa úrræði sem duga til að mæla og meta umrætt samband heil-
brigði og samfélags. Í þessu sambandi má nefna atvinnuleysi og efnalegan 
skort sem stafar af því hvernig félagsleg samskipti á vinnumarkaði eru skipu-
lögð þjóðfélagslega. Hvoru tveggja synjar tilteknum hópum fólks nauðsyn-
legs atlætis til eflingar félagslegrar 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 sem eru ekki þroskavænleg mannkostum þeirra og heilbrigði í víðum 
skilningi.  

Íslenskar rannsóknir  

Nýleg samnorræn samanburðarrannsókn á sambandi heilsufars og stéttar-
stöðu gefur til kynna að heilbrigði barna hér á landi ráðist að einhverju leyti 
af þjóðfélagsstétt. Rannsóknin sýnir fram á tölfræðilega marktækan mun á 
heilbrigði barna á Íslandi eftir þjóðfélagsstétt (Matthías Halldórsson, o.fl., 
1999). Stétt barnanna er skilgreind með tilliti til atvinnu foreldra þeirra og 
menntunar. Athygli er hér vakin á að stéttaskipting er ekki bara ein tegund 
félagslegrar mismununar heldur einnig ein tegund félagslegra samskipta 
(Hermann Óskarsson, 1996). Önnur tegund félagslegra samskipta er félagsleg 
mismunun kynja. Margar rannsóknir sýna fram á kynbundinn mun heilbrigði, 
sem verður ekki rakinn til líffræðilegs mun kynjanna (Freund, o.fl., 1985) 
heldur félagslegra samskipta sem grundvallast á þjóðfélagslega skipulagðri 
mismunun kynja, þar á meðal félags- og menningarlega skilgreindra kyn-
hlutverka.  

Niðurstaða áðurnefndrar könnunar styður þá kenningu að félaglegt 
umhverfi hafi áhrif á heilbrigði fólks hér á landi engu síður en erlendis. Því er 
nauðsynlegt að auka rannsóknir á þessu sviði svo að bregðast megi við vanda 
sem kann að vera vaxandi. Það er að sjálfsögðu ekki síður í verkahring 
íslenskrar heilbrigðisþjónustu að mæta þessum rannsóknaniðurstöðum með 
viðeigandi hætti en íslenskra stjórnvalda.  
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Niðurstöður annarrar rannsóknar sem framkvæmd var haustið 1998 í 
samstarfi við Háskóla Íslands og Landlæknisembættið benda til að um 
verulegan mun sé að ræða á aðgengi ólíkra hópa að heilsugæslu á Íslandi 
(Rúnar Vilhjálmsson, o.fl., 1999). Rannsóknin sýndi m.a. að fólk á aldrinum 
18 til 24 ára nýtti 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 var að ræða kom í ljós að fólk með einungis grunn-
menntun að baki fylgdist síður með blóðþrýstingi en aðrir menntunarhópar 
og grunnskólamenntaðar konur fóru síður í leghálsskoðanir en framhalds- og 
háskólamenntaðar konur. Þetta er einnig raunin sé miðað við erlenda staðla. 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu ennfremur að lágtekjufólk hafði lakara 
aðgengi að heilbrigðisþjónustunni en þeir sem eru hærra launaðir.  

Þessar rannsóknir sýna fram á að einstaklingar og hópar á Íslandi búa við 
ólíka félagslega heilbrigði. Niðurstöðurnar knýja á um frekari rannsóknir, 
einkum íslenskri stéttaskiptingu, ef sú þjónusta sem kveðið er á um í lögum 
til verndar félagslegri heilbrigði á að ná tilætluðum árangri. Þær vekja 
ennfremur til umhugsunar um það jafnrétti sem talað er um í lögunum frá 
1990 og þingsályktunum Alþingis um íslenska heilbrigðisáætlun frá 1991 og 
1999 (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 1999). Þar kemur skýrt fram 
yfirlýst markmið heilsugæslu á Íslandi, að skapa jafnrétti í heilbrigðis-
þjónustu. Mikilvægur þáttur jafnréttis í þessu sambandi hlýtur ávallt að vera 
upplýst mat á stöðu og þörfum einstakra þjóðfélagshópa.  

Niðurlag  

Áhugi fræðimanna, stjórnvalda og almennings hefur aukist á síðari árum á 
mannslíkamanum og heilbrigði hans. Í nýlegum lögum um heilbrigðis-
þjónustu er gert ráð fyrir að heilbrigði sé ekki bara líkamleg og andleg heldur 
einnig félagsleg. Hugtakið félagsleg heilbrigði er nýtt í þessu samhengi og 
byggir á annars konar skilningi á mannslíkamanum en viðtekinn hefur verið, 
ekki síst meðal læknavísindanna sem hafa gífurleg áhrif á það hvernig 
heilbrigði er skilgreind og skynjuð.  

Læknavísindin hafa verið gagnrýnd fyrir að staðsetja líkamann ekki rétt í 
þjóðfélagsbyggingunni, að vanmeta sambandið milli aðstæðna fólks og 
veikinda þess. Þau hafa einnig verið ásökuð um að meðhöndla sjúklinga sem 
óvirka hluti og horfa framhjá reynslu almennings og mati á eigin heilbrigði og 
veikindum.  
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Þetta er rakið hér að framan og bent á þýðingu félagslegra samskipta með 
tilliti til félagslegrar heilbrigði. Loks er fjallað stuttlega um tvær nýlegar 
íslenskar rannsóknir sem varpa ljósi á félagslega heilbrigði hér á landi. Bent er 
á mikilvægi þess að efla rannsóknir á þessu sviði og þýðingarmikið hlutverk 
íslenskrar heilbrigðisþjónustu og stjórnvalda.  
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Aldraðir í heimahúsum - viðhorf og 
aðstæður 

Sigurveig H. Sigurðardóttir 

 

Miklar breytingar eiga sér nú stað í aldurssamsetningu þjóðarinnar og hefur 
öldruðum á Íslandi fjölgað mjög. Árið 1970 voru 8.5% af þjóðinni 65 ára og 
eldri en árið 2004 voru þeir orðnir 11.8% af heildaríbúatölu. Fjölgunin hefur 
orðið mest í aldurshópnum yfir áttræðu en þeir voru 1.4% af þjóðarheild á 
árunum 1961-1970 samanborið við 3.1% árið 2004. Þessi þróun mun halda 
áfram og mannfjöldaspár gera ráð fyrir að árið 2040 verði hlutfall 65 ára og 
eldri af heildamannfjölda orðið 20.9% (Hagstofa Íslands, 2005). Mikil fjölgun 
aldraðra í samfélaginu mun kalla á breyttar áherslur í skipulagi og þjónustu 
við þennan aldurshóp. 

Lífsgæði og vellíðan á efri árum hefur verið mikið til umræðu að 
undanförnu. Reynt hefur verið að staðla mælitæki til að meta vellíðan, en þau 
þykja ekki alltaf gefa rétta mynd af aðstæðum og viðhorfi aldraðra (Edwards, 
Courtney og O´Reilly, 2003). Það er því nauðsynlegt að leita upplýsinga hjá 
hinum öldruðu sjálfum um þá þætti sem hafa áhrif á lífsgæði fólks á efri 
árum svo hægt sé að bæta þjónustu og huga að nýjum leiðum í aðstoð við 
aldraða. Í erindinu verður gerð grein fyrir fyrstu niðurstöðum rannsóknar um 
viðhorf og aðstæður aldraðra í heimahúsum, markmiðum hennar og fram-
kvæmd. Niðurstöður rannsóknarinnar munu gefa vísbendingar um vilja og 
stöðu aldraðra og leggja grunn að frekri rannsóknum á sviðinu.  

Rannsóknin var styrkt af Öldrunarráði Íslands, Aðstoðarmannasjóði 
Háskóla Íslands og Rannsóknasjóði Háskóla Íslands.  

Stefna stjórnvalda í málefnum aldraðra 

Það hefur verið skýr stefna íslenskra stjórnvalda undanfarin ár að stuðla að 
því að aldraðir geti búið á heimilum sínum eins lengi og unnt er og að þeir 
þurfi ekki að leita eftir dvöl á stofnunum fyrr en önnur úrræði eru fullreynd. 
Eitt af markmiðum íslensku heilbrigðisáætlunarinnar fram til 2010 er að 75% 
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fólks 80 ára og eldra sé við svo góða heilsu að það geti með viðeigandi 
stuðningi búið heima. Á árunum 1999 til 2001 lækkaði hlutfall þeirra 80 ára 
og eldri sem dvelja á öldrunarstofnunum úr 28.8% í 26.5% svo enn er vantar 
nokkuð á að markmiðinu verði náð (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðu-
neytið, 2000; Heilbrigðis- og tryggingamála-ráðuneytið og landlæknis-
embættið, 2004).  

Á sama tíma og stefnt er að hlutfallslegri fækkun þeirra sem dvelja á 
stofnunum eru um 300 manns í mjög brýnni þörf fyrir hjúkrunarrými svo 
ljóst er að fleiri þurfa á stofnanavist að halda en þar fá inni (Heilbrigðis- og 
trygginamálaráðuneytið, 2003). Ekki er nóg að stefna að bættu heilsufari 
aldraðra heldur þurfa að koma til margir samverkandi þættir sem gera 
öldruðu fólki kleift að búa heima. Það er ekki eingöngu hægt að meta 
forsendur til að geta búið heima út frá heilsufari heldur verður einnig að 
skoða þær út frá sálfræðilegum- og félagslegum sjónarhóli. 

Fjölbreyttari úrræði og sveigjanleika hefur þótt skorta í öldrunar-
þjónustunni og gert ráð fyrir að allir aldraðir hafi sömu þarfir og væntingar til 
þjónustu. Mikilvægt er að varpa ljósi á þann fjölbreytileika sem einkennir hóp 
aldraðra og gera ráð fyrir honum við stefnumótun og uppbyggingu framtíðar 
öldrunarþjónustu.  

Í skýrslu stýrihóps um stefnumótun í málefnum aldraðra til ársins 2015 
kemur fram að átak þurfi að gera til að auka þekkingu á öllum sviðum 
öldrunarmála og hvatt er til að kynna verkefni um nýbreytni á sviði 
heilbrigðis- og félagsmála. Áhersla er lögð á að að auka þekkingu á áhrifum 
félagslegra þátta á líf og heilsu aldraðra svo og þekkingu er varðar líkamlegt 
og andlegt heilsufar. Varað er við því að skilgreina málefni aldraðra sem 
heilbrigðismál fyrst og fremst og til þess hvatt að félagslegum þáttum verði 
gert hærra undir höfði en hingað til hefur verið gert. Einnig er lagt til að 
unnið verði að því að styrkja sjálfstæði og sjálfsforræði eldri borgara 
(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðneytið, 2003). Í ljósi þessa er nauðsynlegt 
að kanna vilja og viðhorf aldraðra sjálfra til þjónustu og afskipta hins 
opinbera og leita leiða til að koma til móts við óskir þeirra og þarfir.  

Aðstæður og viðhorf aldraðra í heimahúsum 

Engin heildstæð þekking er til hérlendis á viðhorfi aldraðra til þeirra þátta 
sem gerir þeim kleift að búa sem lengst við eðlilegar heimilisaðstæður. Til að 
mæta þörfum aukins fjölda aldraðra í íslensku samfélagi er mikilvægt að 
rannsaka betur þá þætti sem áhrif hafa á lífsgæði þeirra og aðstæður.  
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Árið 1999 var gerð viðhorfskönnun meðal 65-80 ára einstaklinga á vegum 
heilbrigðis og tryggingamálaráðuneytisins þar sem kannaðir voru ýmsir þættir 
er lúta að kjörum og lífsmáta aldraðra. Í könnuninni kom m.a. fram að 83% 
þeirra sem svöruðu voru ánægðir með lífið almennt. Tæplega 19% svarenda 
telja líklegt að þeir skipti um húsnæði á næstu fimm árum og ríflega 62% 
töldu að þeir færu í húsnæði sem væri sérhannað fyrir eldri borgara 
(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 1999). Ekki hefur verið kannað 
hvaða ástæður liggja að baki því að aldrað fólk flyst í sérhannað húsnæði fyrir 
aldraða eða hvort það telur sig búa við meira öryggi og betri þjónustu þar en 
í almennu húsnæði.  

Í fyrrnefndri könnun var einnig spurt hversu oft fólk fengi aðstoð frá 
börnum sínum. Í ljós kom að tæp 13% fá aðstoð frá börnum sínum einu 
sinni í viku eða oftar (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 1999). Í 
rannsókn sem fjármögnuð var af Heilbrigðis- og trygginga-málaráðuneytinu 
1997, má sjá sömu niðurstöðu, en þá svöruðu 12,9% því til að þeir fengju 
aðstoð frá börnum sínum vikulega eða oftar (Sigríður Jónsdóttir, 1997). 
Hvorug þessara rannsókna skýrir þó nánar hvers konar aðstoð er veitt. 

Viðhorf til þjónustu sem veitt er heimabúandi öldruðu fólki hefur verið 
kannað af ýmsum aðilum. Í rannsókn sem gerð var meðal notenda félags- og 
þjónustumiðstöðva aldraðra í Reykjavík kom fram að rúmlega 80% segja að 
heimaþjónustan standist mjög eða frekar vel þær væntingar sem þeir höfðu 
til hennar. 13% óskuðu eftir meiri tíma til að tala við starfsmann heima-
þjónustunnar og 10% eftir meiri aðstoð til að geta farið út að ganga með 
starfsmanni. Nokkuð vel er komið til móts við það markmið félagslegrar 
heimaþjónustu að veita félagslegan stuðning þótt ákveðinn hópur óski eftir 
meiri aðstoð (Guðrún Reykdal og Sigríður Jónsdóttir, 2000). Ekki kemur þó 
fram í könnuninni hvort aldraðir óska eftir annars konar fyrirkomulagi 
þjónustu. 

Atvinnuþátttaka eldri Íslendinga er mun meiri en jafnaldra þeirra á 
Norðurlöndum. Hefur hún verið skýrð að hluta til með meiri eftirspurn eftir 
vinnuafli hérlendis, með lakari rétti til eftirlauna eða jafnvel með mikilli 
starfsánægju (Stefán Ólafsson o.fl., 1999; Guðný Björk Eydal og Sigurveig H. 
Sigurðardóttir, 2003). Í könnun sem Hagfræðistofnun Háskóla Íslands og 
IMG Gallup gerðu að frumkvæði nefndar um sveigjanleg starfslok kemur 
m.a. fram að 40% aðspurðra á aldrinum 55-64 ára vildu geta minnkað við sig 
vinnu við hefðbundinn starfslokaaldur fremur en að hætta alveg launaðri 
vinnu (Forsætisráðuneytið, 2002). Hvaða áhrif starfslok hafa fjárhagslega og 
félagslega fyrir aldraðan einstakling hefur lítið verið kannað hérlendis og því 
brýnt að kanna það frekar.  
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Rannsóknin, framkvæmd og staða 

Markmið rannsóknarinnar er að afla upplýsinga um viðhorf og aðstæður 
aldraðra sem búa í heimahúsum og skapa heildstæða þekkingu á þeim þáttum 
sem hafa áhrif á vellíðan á efri árum. Gildi félagslegra tengsla, samskipta við 
fjölskyldu og vini er skoðað og hvernig sú þjónusta sem í boði er frá hinu 
opinbera nýtist þjónustuþegum. Markmiðið er einnig að kanna afstöðu til 
mismunandi húsnæðis og hvaða þættir hinn aldraði telur mikilvægt að séu til 
staðar til að hann geti búið áfram á heimili sínu. Kannað er hvernig 
öldruðum finnst vera komið fram við sig í samfélaginu, bæði viðhorf 
almennings og stjórnvalda. Viðhorf til starfsloka og hvernig fólki tókst að 
aðlaga sig breyttum aðstæðum félagslegum og fjárhagslegum við starfslok var 
einnig skoðað. Með öflun upplýsinga um þá þætti sem auka vellíðan og 
öryggi aldraðra í heimahúsum er sköpuð þekking sem hægt er að nota til að 
koma til móts við þarfir aldraðra og styðja þá til að búa sem lengst á eigin 
heimilum. Hér verður gerð grein fyrir fyrstu niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Í rannsókninni voru notaðir rýnihópar (focus groups). Þetta er eigindleg 
rannsóknaraðferð sem gefur góðar upplýsingar um viðhorf hópsins sem 
rannsakaður er (Wibeck, 2000). Viðtöl fóru fram frá október 2004 - mars 
2005. Þátttakendur í hópunum voru frá 4 og upp í 9, fólk á aldrinum 66-90 
ára. Flestir voru á aldrinum 72-84. Alls voru hóparnir 7, 4 hópar kvenna og 3 
hópar karla. Þátttakendur í rýnihópunum voru alls 46. Viðtölin voru öll 
skrifuð upp, þau lesin vandlega og greind eftir þeim þáttum sem fram komu í 
viðtölunum.  

Til að ná til þátttakenda var leitað til forstöðumanna í félagsstarfi aldraða 
og kirkjusöfnuðum. Þeir kynntu rannsóknina og veittu upplýsingar um hvar 
hún færi fram. Rannsakandi fór einnig sjálfur og sagði frá verkefninu. Segja 
má að aðferðir við val á þátttakendum hafi verið fjölbreyttar því bæði var 
auglýst eftir viðmælendum og einnig notuð snjóboltaaðferðin þar sem einn 
bendir á annan. Lögð var áhersla á að fá fólk í rýnihópana sem var tilbúið til 
að tjá sig um aðstæður aldraðra og hafði skoðanir á því hvernig þjónustu við 
aldraða væri best fyrir komið. Viðtöl við tvo fyrstu hópana voru tekin í 
samvinnu við IMG Gallup.  

Umræða 

Við fyrstu greiningu á viðtölum við rýnihópana kom fram að margir telja 
sérhannaðar íbúðir fyrir aldraða vera góðan kost en kvörtuðu undan því að 
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þær væru of dýrar. Þeir sem bjuggu einir, ógiftir, ekkjur og ekklar, virtust vera 
hlynntari því að búa í slíkum íbúðum og töldu sig búa þar við meira öryggi. Í 
umræðunni kom þó fram að margir drógu í efa að þjónusta væri betri í 
umræddum íbúðum en í almennu íbúðarhúsnæði.  

Fjármálin lágu þátttakendum þungt á hjarta. Mikil umræða varð um það 
hve lítið fé aldraðir hafa til ráðstöfunar og óréttláta tvísköttun. Fram kom að 
viðmælendur voru mjög óánægðir með að aldraðir þyrftu að fá afslátt og 
„lituð strætóspjöld“ í stað þess að hafa nægilegar ráðstöfunartekjur og geta 
greitt fyrir sig fullt verð eins og aðrir fullorðnir í samfélaginu. Margir höfðu 
orð á því að þeir sem væru vel stæðir fjárhagslega hefðu það gott en of lítið 
væri hugað að þeim sem hefðu minna handa á milli.  

Að mati margra viðmælenda var samband við börn og barnabörn of lítið, 
en margir töldu að þar reyndi á þá öldruðu sjálfa að hafa frumkvæði að 
samskiptum. Fram komu hugmyndir um að reka áróður fyrir því í 
fjölmiðlum að unga fólkið vitjaði „sinna áa“ og að það ræktaði sér eldra fólk 
þó það væri frískt. Samhjálp kynslóða á milli töldu viðmælendur að væri 
töluverð og töldu sig geta gengið að aðstoð ættingja sinna vísri ef þess gerðist 
þörf. Einnig töldu margir sig hafa hlutverki að gegna við gæslu barnabarna 
sinna. 

Hvað varðar samskipti við vini ræddu margir um að gömlu vinunum 
fækkaði og ekki væri algengt að fólk eignaðist nýja vini þegar það væri komið 
af léttasta skeiði. Þeir sem fólk kynntist síðar á lífsleiðinni urðu frekar 
kunningjar þess og töldu þeir að sambandið væri ekki eins náið. Þó svo að 
fólk eignaðist góða kunningja „væri ekki hægt að trúa þeim fyrir innstu 
tilfinningum og létta þannig á sér“. 

Viðmælendur voru flestir hlynntir því að aldraðir fengju að vinna lengur 
en til 67 ár aldurs, ef þeir hefðu heilsu til. Fram kom tillaga um að umbuna 
stórfyrirtækjum sem ráða unga, miðaldra og fullorðna en ekki bara konur og 
karla til helminga. Hvatt var til þess að öldruðum gæfist kostur á léttari 
störfum innan fyrirtækjanna. Mikilvægi þess að hafa hlutverk í lífinu var 
töluvert rætt og nauðsyn þess að hafa ákveðin viðfangsefni.  

Í hópunum skapaðist umræða um mikilvægi þess að aldraðir fengju að 
hafa gæludýr í íbúðum sínum og gætti ónægju með þær reglur sem giltu um 
dýrahald í sérhönnuðum íbúðum fyrir aldraða. Töldu viðmælendur að kettir 
og hundar væru öldruðum góður félagsskapur og gætu dregið úr einmana-
kennd þeirra. 
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Lokaorð 

Til þess að aldraðir geti búið heima sem lengst þurfa þeir að búa við 
fjárhagslegt öryggi, hafa gott umgengnis- og stuðningsnet og geta leitað 
aðstoðar ef þörf krefur og aðstæður breytast. Ljóst er að aldraðir leggja 
áherslu á að halda sjálfstæði sínu og reisn og losna undan ellistimpli 
samfélagsins. Þeir vilja frekar geta greitt fyrir sig sjálfir en að fá afslátt vegna 
aldurs. Unnið verður áfram að greiningu viðtalanna og vonast er til að 
niðurstöður rannsóknarinnar muni koma að gagni við áframhaldandi 
rannsóknir á viðhorfi og vilja aldraða í heimahúsum.  
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Sjálfboðaliðastarf á Íslandi 

Steinunn Hrafnsdóttir 

 

Rannsóknir á sjálfboðasamtökum og störfum sjálfboðaliða hafa þróast mjög 
hratt á alþjóðavettvangi og á hinum Norðurlöndunum (Sjá til dæmis Salamon 
og Anheier, 1998; Salamon, Anheier, List, Toepler, Sokolowski o.fl., 1999; 
Wijkström og Lundström, 2002; Habermann, 2001; Henriksen og Ibsen, 
2001; Anheier, 2005). Alþjóðlegar rannsóknir hafa meðal annars beinst að 
þátttöku fólks í sjálfboðastörfum og einkennum sjálfboðaliða. Í alþjóða-
rannsóknum kemur fram að þátttaka í sjálfboðastörfum er mjög mismikil 
eftir löndum. Í samanburðarrannsóknum John Hopkins Center for Civil Society í 
yfir 40 löndum kemur fram að tæp 27 prósent íbúa að meðaltali sögðust hafa 
tekið þátt í sjálfboðastörfum. Þátttaka í löndunum var allt frá 7 prósentum 
upp í 51 prósent (Salamon, Sokolowski og List, 2003). Rannsókn Gaskin og 
Smith (1995) í 10 Evrópulöndum staðfestir þetta einnig. Þar sögðust 27 
prósent íbúa hafa tekið þátt í sjálfboðastarfi á síðastliðnum 12 mánuðum. 
Langhæst var framlag Hollendinga eða 38 prósent en lægst var framlag 
Slóvakíu sem var 19 prósent. Alþjóðlega lífsgildakönnunin 1999/2002 sýnir 
einnig fram á misjafna þátttöku eftir löndum. Þar var þátttaka í sjálfboðaliða-
störfum frá 7 prósentum í Rússlandi til 77 prósenta í Kína (Hodgkinson, 
2003). Líklegt er að mismunandi þátttaka í sjálfboðaliðastörfum sé vegna 
ólíkrar menningar, sögu og samfélagsaðstæðna í löndunum. Ekki hefur tekist 
að sýna fram á neinn einstakan skýringaþátt á ólíkri þátttöku í sjálfboðaliða-
störfum, þó að ýmsar tilgátur hafi verið settar fram (Salamon og Anheier, 
1998; Anheier, 2005). 

Hérlendis hafa rannsóknir á sjálfboðaliðum og sjálfboðasamtökum verið 
af skornum skammti þrátt fyrir að sýnt hafi verið fram á að sjálfboðasamtök 
gegna mikilvægu hlutverki í íslensku þjóðfélagi og á sviði velferðarþjónustu 
(Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997; Guðný Eydal, 
Ingibjörg Broddadóttir, Sigurveig H. Sigurðardóttir og Steinunn Hrafns-
dóttir, 1997; Guðmundur Jónsson, 2001). Ekki hafa verið gerðar sérstakar 
rannsóknir á umfangi og þátttöku í sjálfboðaliðastörfum hérlendis fyrr en nú, 
en úr lífsgildakönnunum Félagsvísindastofnunar (1984, 1990, 1999) má fá 
upplýsingar um umfang sjálfboðastarfa og þátttöku Íslendinga í þeim. 
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Rannsóknirnar voru hluti af viðamiklum alþjóðlegum rannsóknum á 
lífsgildum þjóða (World Values Survey). Litlar upplýsingar eru fyrir hendi um 
viðhorf fólks til sjálfboðastarfa, efnahagslegt mikilvægi þeirra og ástæður þess 
að fólk vinnur sjálfboðastörf. Samnorræn rannsókn var þó gerð á árinu 1997 
á því hvað liggur að baki vilja fólks til að vinna sjálfboðastörf (Sigrún 
Júlíusdóttir og Sigurveig Sigurðardóttir, 1997). Einnig var gerð rannsókn 
2003 á framlagi og efnahagslegu mikilvægi sjálfboðaliðastarfa hjá innanlands-
deildum Rauða kross Íslands (Steinunn Hrafnsdóttir, 2004). 

Í erindinu verður skýrt frá fyrstu niðurstöðum nýrrar rannsóknar á 
þátttöku fólks í sjálfboðaliðastarfi og viðhorfum þess til slíkra starfa. 
Rannsóknin er hluti viðamikils rannsóknaverkefnis þar sem markmiðið er að 
auka fræðilega og hagnýta þekkingu á eðli, skipulagi, framlagi, hlutverki og 
umfangi sjálfboðaliðastarfa á Íslandi. Í rannsókninni er aflað ítarlegra gagna 
um sjálfboðasamtök og framlag sjálfboðaliða á Íslandi. Niðurstöður verða 
bornar saman við sambærilegar rannsóknir í öðrum löndum. Lögð er áhersla 
á að kortleggja sjálfboðastarf á Íslandi, greina samfélagslega og sögulega þætti 
sem verka hvetjandi eða letjandi á þróun sjálfboðasamtaka og að meta 
framlag sjálfboðaliða. Nýta má niðurstöðurnar til að efla grunnþekkingu á 
íslenskum sjálfboðasamtökum og þátttöku sjálfboðaliða. Þá veitir slík 
rannsókn sjálfboðasamtökum, stjórnvöldum og rannsakendum áreiðanlegan 
þekkingargrunn sem unnt er að nota við stefnumótun og samvinnu á 
sviðinu.  

Hér á eftir verður sérstaklega gerð grein fyrir nokkrum niðurstöðum þess 
hluta rannsóknarinnar sem fjallar um viðhorf og þátttöku Íslendinga í 
sjálfboðaliðastarfi.  

Rannsókn á sjálfboðaliðastarfi á Íslandi 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna þátttöku og viðhorf fólks til 
sjálfboðaliðastarfa. Rannsóknin var gerð í byrjun árs 2005. 1500 manna úrtak 
á aldrinum 18-80 ára af öllu landinu var valið með tilviljunarúrtaki úr 
þjóðskrá. Erlendir spurningalistar frá Englandi og Kanada voru þýddir og 
aðlagaðir íslenskum aðstæðum, til að samanburður fengist á milli landa. 
Gagna var aflað með símakönnun. 825 svöruðu og var svarhlutfall 58 
prósent sem telst viðunandi miðað við umfang spurningalistans og aðferð 
við öflun gagna. IMG Gallup sá um framkvæmd könnunarinnar og gerði 
tölulega frumskýrslu úr gögnunum.  
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Í rannsókninni er lögð áhersla á að afla sem ítarlegastra gagna um 
þátttöku og viðhorf fólks til sjálfboðastarfa. Sjálfboðastörf voru skilgreind 
sem öll þau störf sem unnin eru í þágu annarra en eigin fjölskyldu og eru 
unnin á vegum frjálsra félagasamtaka og stofnana án þess að greitt sé fyrir 
þau. Spurt var hvort fólk hefði unnið sjálfboðastörf á síðastliðnum 12 
mánuðum, hversu margar klukkustundir á ári sjálfboðastörfum var sinnt, 
fyrir hvers konar samtök og stofnanir var unnið og hvers konar sjálfboða-
starf var unnið. Einnig var spurt um hvernig fólk kynntist sjálfboða-
samtökunum, ástæður þess að það tók þátt í sjálfboðastörfum, hvort það 
hefði hlotið þjálfun á vegum samtakanna, hvort eftirlit, stuðningur og 
ráðleggingar hefðu verið fullnægjandi af hendi samtakanna og hvaða 
persónulegan ávinning þau teldu mikilvægastan fyrir sig með þátttöku í 
sjálfboðastörfum. Þá var spurt um hvers vegna fólk ynni ekki sjálfboðastörf 
og hvort fólk myndi vinna sjálfboðastörf ef það væri beðið um það. Að 
lokum voru nokkrar spurningar um viðhorf fólks til sjálfboðastarfa svo sem 
hvort sjálfboðaliðar hefðu annað fram að færa en launaðir sérfræðingar, 
hvort allir hefðu þær siðferðilegu skyldur að vinna sjálfboðastarf einhvern 
tíman í lífinu og hvort sjálfboðastarf væri ógn við launað starf og notað til að 
skera niður fjárframlög hins opinbera. Greiningabreytur voru kyn, aldur, 
búseta, menntun, fjölskyldutekjur, fjölskyldumynstur og starf. Rannsóknin er 
styrkt af Vísindasjóði Rannsóknaráðs Íslands, Rannsóknasjóði Háskóla 
Íslands og Reykjavíkurdeild Rauða kross Íslands. 

Niðurstöður 

Umfang sjálfboðaliðastarfa 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar sögðust 40.3 prósent hafa unnið 
sjálfboðastörf á síðastliðnum 12 mánuðum. Að meðaltali stunduðu 
þátttakendur sjálfboðaliðastörf í 215 klukkustundir á ári. Karlar vinna að 
meðaltali 249 klukkustundir á ári, en konur 178 klukkustundir.  

Á töflu 1 má sjá fyrir hvers konar samtök sjálfboðaliðarnir unnu. 
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Tafla 1. Sjálfboðasamtök sem unnið var fyrir á s.l. 12 mánuðum 
Íþróttafélög 18,0 % 
Foreldrafélög/skólar 14,5 % 
Góðgerðar- og líknarfélög 11,0 % 
Hjálpar/björgunar/slysavarnarfélög  7,7 % 
Kirkjur/trúarhópar  6,9 % 
Stjórnmálflokkar/eða samtök  6,3 % 
Verkalýðsfélög/stéttarfélög  5,5 % 
Æskulýðsstarf  5,2 % 
Áhugahópar um listir og menningamál  5,0 % 
Samtök sjúklinga og aðstandenda  4,2 % 
Friðarhreyfingar/mannréttindamál eða þróunarhjálp  4,2 % 
Umverfis- og náttúruvernd  3,0 % 
 

Eins og sjá má á töflu 1 vinnur fólk sjálfboðastörf fyrir ýmis konar 
samtök. Algengast er að sinna sjálfboðastarfi fyrir íþróttafélög, foreldrafélög 
og góðgerðar- og líknarfélög. Ef að tölurnar fyrir góðgerðar- og líknarfélög 
og samtök sjúklinga og aðstandenda eru lagðar saman þá eru það 15.2 
prósent sem vinna sjálfboðastarf fyrir slík samtök. Þessi samtök teljast til 
þess sem oft er kallað hinn félagslegi sjálfboðageiri. Einnig er spurning hvort 
sumt af því starfi sem fer fram innan kirkju og trúfélaga flokkist undir 
góðgerðar- og líknarstörf. Í eldri rannsóknum svo sem í Evrópsku lífsgilda-
rannsókninni frá 1999 sem Ísland tók þátt í var spurt um þátttöku í 
sjálfboðaliðastörfum. Þar kom fram að tæplega 37 prósent íslenskra 
þátttakenda sagðist vinna ólaunað sjálfboðastarf fyrir ýmis konar frjáls 
félagasamtök. Algengast var að vinna fyrir íþrótta- og tómstundafélög og því 
næst góðgerðar- og líknarfélög (Halman, 1999/2000; Félagsvísindastofnun, 
munnleg heimild 8. ágúst, 2005). Niðurstöður á hinum Norðurlöndunum 
voru svipaðar, þó má nefna að í Svíþjóð var algengast að vinna fyrir kirkjuna 
og trúarsamtök og því næst íþrótta-og tómstundasamtök og í Danmörku var 
næst algengast að vinna fyrir áhugahópa um menningu, listir og skólamál 
(Halman, 1999/2000). Þessar niðurstöður eru einnig hliðstæðar við 
alþjóðlega samanburðarrannsókn á frjálsum félagasamtökum og sjálfboða-
starfi á vegum John Hopkins Center for Civil Society, en öll Norðurlöndin fyrir 
utan Ísland tóku þátt í þeim rannsóknum (Salamon, Sokolowski og Anheier, 
2000). Einnig má nefna rannsókn Gaskin og Smith (1995) á sjálfboðastörfum 
í 10 löndum þar á meðal Danmörku og Svíþjóð. Þar kom fram að flestir 
þátttakenda frá Danmörku og Svíþjóð unnu sjálfboðastörf fyrir íþrótta- og 



Sjálfboðaliðastarf á Íslandi 225 

 

tómstundafélög og því næst á sviði félagslegrar velferðar og heilbrigðismála. 
Okkur virðist því svipa til hinna Norðurlandanna varðandi umfang 
sjálfboðastarfa og fyrir hvers konar samtök er unnið. Þó er vert að benda á 
að framkvæmd rannsóknanna, hugtakanotkun og skilgreiningar á sjálfboða-
störfum geta verið með mismunandi hætti í löndunum. Þrátt fyrir þessa 
annmarka má telja að unnt sé að draga ályktanir af heildarmynstrum sem 
koma fram í niðurstöðum alþjóðarannsókna. 

Hverjir vinna sjálfboðastörf? 

Karlar og konur vinna sjálfboðastörf í álíka mæli eða 42 prósent karla og 39 
prósent kvenna, en nokkur munur er á því hvers konar sjálfboðaliðastörfum 
kynin sinna og fyrir hvers konar samtök. Algengara er að karlar (53%) vinni 
fyrir íþróttafélög samanborið við konur (30%) og í hjálpar- og björgunar-
sveitum eða 28 prósent karla samanborið við 12 prósent kvenna. Algengara 
er að konur iðki sjáfboðastörf í góðgerðar- og líknarfélögum heldur en karlar 
eða 47 prósent kvenna samanborið við 30 prósent karla. Það sama á við um 
foreldrafélög og skóla þar eru það 42 prósent kvenna samanborið við 31 
prósent karla. Einnig er talsverður munur á milli kynjanna varðandi 
sjálfboðastörf í kirkju-og trúarhópum eða 22 prósent kvenna og 12 prósent 
karla. Meira jafnræði er með kynjunum varðandi störf fyrir annars konar 
samtök. 

Karlar (81%) eru einnig líklegri en konur (71%) til að sinna stjórnunar- og 
nefndarstörfum og kenna og þjálfa hjá sjálfboðasamtökum eða 38 prósent 
karla samanborið við 31 prósent kvenna. Algengara er að konur (31%) stundi 
heimsóknarþjónustu samanborið við karla (22%). Kynin höfðu í svipuðum 
mæli unnið skrifstofustörf, stundað fjársöfnun, starfað við upplýsingagjöf, 
meðferðaþjónustu og ráðleggingar.  

Aldur hefur áhrif á þátttöku í sjálfboðastörfum (sjá mynd 1).  



226 Félagsráðgjöf Steinunn Hrafnsdóttir 

  

30%

38%

51%

42%

47%

25%

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-80

A
ld

ur
 s

já
lfb

oð
al

ið
a

Þátttaka í sjálfboðastörfum
 

Mynd 1. Þátttaka í sjálfboðastörfum og aldur 

 
Á mynd 1 sést að algengast er að fólk á aldrinum 35-44 ára stundi 

sjálfboðastörf. Minnsta þátttakan er hjá yngsta og elsta aldurshópnum. 
Menntun skiptir einnig máli eins og sést á mynd 2.  
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Mynd 2. Þátttaka í sjálfboðastörfum og menntun 
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Þátttaka í sjálfboðaliðstarfi virðist aukast eftir því sem menntunarstig 
fólks er hærra. Þannig er hæsta hlutfallið (49%) meðal þeirra sem eru með 
háskólamenntun en lægsta hlutfallið (28%) meðal þeirra sem eru með 
grunnskólamenntun.  

Fjölskyldusamsetning hefur áhrif á þátttöku í sjálfboðaliðastarfi eins og 
sést á mynd 3.  
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Mynd 3. Þátttaka í sjálfboðastörfum og fjölskyldusamsetning 

 
Algengara er að gift fólk eða í sambúð með börn stundi sjálfboðastörf 

heldur en aðrir hópar. Sjaldgæfast er að einstæðir foreldrar stundi sjálfboða-
störf eða 22 prósent. 

Þessar niðurstöður eru nokkuð sambærilegar við niðurstöður úr 
íslenskum hluta Evrópsku lífsgildakönnunarinnar frá 1999, þar sem algengara 
var að konur ynnu fyrir góðgerðar- og líknarfélög og karlar fyrir íþrótta- og 
tómstundafélög. Einnig var algengara að fólk eldra en 30 ára ynni 
sjálfboðastörf (Félagsvísindastofnun, 1999). 
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Umræða 

Þessar fyrstu niðurstöður rannsóknarinnar veita mikilvægar upplýsingar um 
umfang sjálfboðastarfa á Íslandi. Þær benda til að þátttaka Íslendinga í 
sjálfboðastörfum sé svipuð og á hinum Norðurlöndunum. Algengast er á 
Íslandi að unnið sé fyrir íþrótta- og tómstundafélög, því næst foreldrafélög/-
skóla og loks góðgerðar- og líknarfélög. Niðurstöður frá hinum Norður-
löndunum eru svipaðar. Þó má nefna að samkvæmt Evrópsku lífsgilda-
könnuninni 1999 var algengast að sjálfboðastarf væri unnið fyrir kirkjuna og 
trúarsamtök í Svíþjóð og því næst íþrótta- og tómstundasamtök. Í Danmörku 
var næstalgengast að unnið væri fyrir áhugahópa um menningu, listir og 
skólamál (Halman, 1999/2000). Það er ljóst að þegar niðurstöður þessarar 
rannsóknar eru bornar saman við alþjóðlegar rannsóknir að okkur svipar um 
margt til Norðurlandanna varðandi umfang og einkenni sjálfboðastarfa. Þó 
verður að leggja áherslu á að það er einnig munur á löndunum og hvert land 
hefur sína eigin menningu og sögu sem líklega hefur áhrif á skipulag og 
umfang sjálfboðastarfa. Þrátt fyrir að fáar rannsóknir hafi verið gerðar á 
sjálfboðastörfum á Íslandi, er unnt að álykta út frá niðurstöðum rannsóknar-
innar og samanburði við aðrar alþjóðlegar og íslenskar rannsóknir að 
sjálfboðastarf á Íslandi sé veigamikill þáttur í íslensku samfélagi. Eins og fram 
kom í upphafi er rannsóknin hluti af stærra verkefni um stöðu sjálfboðastarfa 
á Íslandi. Næstu skref eru nánari úrvinnsla úr þeim gögnum sem fyrir liggja 
og frekari rannsóknir á stöðu, umfangi og sögu sjálfboðastarfa á Íslandi. 
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Í trássi við staðlaðar ímyndir 
karlmennskunnar: Karlmenn og fötlun 

Helga Þórey Björnsdóttir og  
Hrefna K. Óskarsdóttir  

 

Í grein í tímaritinu Sexuality and Disability fjallar breski fræðimaðurinn Tom 
Shakespeare (1999) um skort á rannsóknum og umfjöllunum um tengsl og 
árhrif kyngervis1 (e. gender) og fötlunar á hvort annað (sjá einnig Shakespeare, 
Gillespie-Sells og Davies, 1996). Shakespeare, sem sjálfur er fatlaður og hefur 
jafnframt verið mjög afkastamikill í skrifum sínum um líf og aðstæður fatlaðs 
fólks, segir að oft sé annað hvort litið framhjá kyngervi fatlaðs fólks eða það 
skilgreint og staðsett innan þess sem hann kallar „þriðja kynið“. Þar á hann 
við að ekki sé litið á viðkomandi einstakling sem karl eða konu, heldur 
hvorukyns eða kynlausan. Að mati Shakespeare er þetta þó einkum áberandi 
hvað fatlaða karlmenn varðar sem hann telur að hafi orðið útundan þegar 
tengsl þessara tveggja þátta, kyngerfis og fötlunar, hafa verið skoðuð. Svipað 
viðhorf er að finna í skrifum mannfræðinganna Frances E. Mascia-Lees og 
Nancy Jonson Black (2000:87) sem benda á að í almennum orðræðum séu 
fatlaðir karlmenn frekar tengdir kvenleika en karlmennsku. 

Þó svo að umfjöllun Shakespeare eigi aðallega við um Bretland og breskar 
aðstæður teljum við að vel megi heimfæra þessar staðhæfingar hans á íslenska 
umfjöllun og rannsóknir bæði í kynjafræðum og fötlunarfræðum. Tilgangur 
þessarar greinar er að benda á og undirstika þörfina á að íslenskt fræða-
samfélag beini sjónum sínum að samspili fötlunar og ríkjandi karlmennsku-
hugmynda. Þessir þættir eru tvímælalaust áhrifavaldar í persónusköpun og 
sjálfskilningi fatlaðra karlmanna sem og viðhorfi og viðmóti annarra í þeirra 
garð. Í greininni lítum við til hinna mismunandi sjónarhorna á fötlun og 
veltum fyrir okkur hvaða áhrif þessi sjónarhorn hafa á karlmennsku-
hugmyndir fatlaðra karlmanna. Að sjálfsögðu er hér ekki um tæmandi 
umfjöllun um stöðu rannsókna á tengslum fötlunar og karlmennskuhug-
                                                 
1  Á íslensku hefur þetta hugtak ýmist verið þýtt sem kyngervi eða kynferði. Að okkar mati 

vísar orðið kynferði mun sterkar til hins líffræðilega kyns einstaklingsins (e. sex). Í þessari 
grein notum við því orðið kyngervi. 
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mynda að ræða. Von okkar er hins vegar sú hún muni veita nokkra innsýn í 
helstu rannsóknir sem gerðar hafa verið og geti á þann hátt orðið hvatnig til 
frekari rannsókna á þessu sviði. 

Fötlun 

Sjónarhorn sem byggja á læknisfræðilegum skilningi á fötlun (e. disability) hafa 
verið ríkjandi í hinum vestræna heimi mestan hluta síðustu aldra. Þar er litið á 
fötlun sem andstæðu þess sem talið er vera heilbrigt og eðlilegt. Til mótvægis 
og sem gagnrýni á þennan skilning hefur þróast hugmyndafræði sem byggir á 
félagslegri sýn á fötlun. Á áttunda áratug síðustu aldar var farið að þróa 
þennan félagslega skilning á fötlun en samkvæmt honum eiga samfélagslegar 
hindranir stóran þátt í að skapa fötlun einstaklingsins. Á Norðurlöndum 
hefur þróast félagsleg sýn á fötlun sem oft er kennd við tengsl einstaklings og 
samfélags (Rannveig Traustadóttir, 2004). Norski fræðimaðurinn Jan 
Tøssebro (2004) telur að hægt sé að greina sameiginlegar hugmyndir 
Norðurlandabúa sem hann nefnir norræna tengslaskilninginn um fötlun. Það sem 
einkennir þennan skilning að mati Tøssebro er sú afstaða að fatlað fólk á 
ekki einhliða að þurfa að aðlaga sig samfélaginu, heldur verður jafnframt að 
laga umhverfið að þörfum þess. 

Í Bretlandi hefur á undanförnum áratugum orðið til sérstök hugmynda-
fræði sem felur í sér róttæka endurskoðun á því hvernig ber að skilja fötlun. 
Hagsmunasamtök fatlaðs baráttufólks í Bretlandi gagnrýndu þá sýn að fatlað 
fólk gæti ekki tekið þátt í samfélaginu sökum líkamlegrar eða andlegrar 
skerðingar sinnar. Upp úr þessu þróaðist breska félagslega líkanið um fötlun sem 
leggur áherslu á að hindranir og hamlanir í samfélaginu orsaki fötlun 
einstaklingsins (Barnes, Mercer og Shakespeare, 1999). Eitt höfuðeinkenni 
þessa líkans er aðgreining líffræðilegra þátta (skerðingar) og félagslegra þátta 
(fötlunar). Ekki er litið svo á að fötlunin sé það sama og skerðingin eða að 
fötlun leiði af skerðingu. Þess í stað er fötlunin álitin orsakast fyrst og fremst 
af utanaðkomandi félagslegum þáttum (svo sem neikvæðum viðhorfum og 
óðagengilegum byggingum) (Rannveig Traustadóttir, 2003). Þetta líkan hefur 
haft áhrif á pólitíska stefnumörkun hagsmunasamtaka fatlaðra í Bretlandi 
sem nú leggja aukna áherslu á að fjarlægja hindranir í samfélaginu. Einnig 
hefur þessi félagslega sýn virkað frelsandi fyrir fatlað fólk. 

Fötlunarfræði (e. disability studies) er tiltölulega nýtt fræðasvið sem hefur 
þróast í kjölfar þeirra umbrota og breytinga sem lýst hefur verið hér að 
framan (Priestley, 2003). Fötlunarfræði leggja grunn að því að skilja 
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menningu fatlaðs fólks og samfélagslegar aðstæður. Þetta er þverfagleg 
fræðigrein sem á meðal annars rætur í heimspeki, félagsfræði, sálarfræði, sögu 
og reynslu fatlaðs fólks (Johnstone, 2001). Nýlega er hafin kennsla í fötlunar-
fræði við Háskóla Íslands en fræðimenn á þessu nýja sviði eru fáir enn sem 
komið er.  

Karlmennska 

Karlmennska (e. masculinity) líkt og kvenleiki (e. femininity) eru hvort tveggja 
félagslega og menningarlega sköpuð hugtök sem byggja á hugmyndum um 
kyngervi einstaklinga. Líffræðingurinn Anne Fausto-Sterling (2000) bendir þó 
á að oftar en ekki byggi viðteknar kyngervishugmyndir á undirliggjandi 
hugmyndum um líkamann og hið líkamlega kyn. Kyngervi er þó ætíð ákveðin 
hugmyndafræði sem aðeins verður merkingarbær innan félagslegra og 
menningarlegra tengsla (Whitehead, 2002; Fausto-Sterling, 2000). 

Sögulega má rekja hugmyndir um karlmennsku og kyngervi aftur til 
átjándu aldar er til varð hugtakið kyngervi með undirhugtökum sínum karl-
mennsku og kvenleika (MacInnes, 1998). Karlmannleiki þess tíma fól í sér 
ákveðna tengingu við guðdómleika og kristilegar dyggðir og var að sjálfsögðu 
einnig tengdur félags- og efnahagslegri stöðu manna. Þá var lögð áhersla á að 
karlmenn væru ekki kvenlegir og tengsl karlmannleikans við líkamlegan styrk, 
afl og þol voru undirstrikuð. 

Hvað felst nákmvæmlega í hugtakinu karlmennska í dag og hvað átt er 
við með því hverju sinni er bæði aðstæðu- og einstaklingsbundið enda 
karlmenn alls ekki einsleitur hópur sem hægt er alhæfa um. Karlmennska sem 
eitt form birtingarmyndar sjálfsmyndarinnar er breytileg í tíma og rúmi enda 
má líkja hugtakinu meira við flæði eða kerfi menningarlegra hugmynda og 
áhrifaþátta en fastmótaða skilgreiningu (Kimmel, 1997; Whitehead, 2002). 
Ímyndir karlmennskunnar eru því margar og að sama skapi breytilegar og 
þær eru samofnar þáttum á borð sjálfsverund einstaklingsins, félags- og 
menningarlega staðsetningu hans sem og valdastöðu (Whitehead, 2002). 
Innan hugtaksins eru þó ákveðnir þættir, minni og gildi einkennandi hverju 
sinni og má þar nefna þætti á borð við hugrekki eða þor sem eru 
undirstrikaðir og jafnframt settir í samhengi við samfélagslegt umhverfi og 
atbeina karlmanna. Þessi þættir eru svo taldir lýsandi fyrir það sem einkum 
einkennir karlmenn og eru þar af leiðandi túlkaðir sem karlmennska. Þannig 
er gjarnan litið á karlmennskur sem félagslegan atbeina, sem samfélagslegt 
hlutverk og/eða gjörning. Í raun eru þessar ráðandi karlmennskuhugmyndir 
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birtingarmynd ákveðins valdastrúktúrs innan viðkomandi samfélags og sem 
hafa ekki einungis áhrif á stöðu og tengsl á milli karla og kvenna heldur 
einnig innan félgslegs kyngerfis karla (Connell, 1995). Að tilheyra þeim hópi 
karla sem skilgreindir eru sem hvítir, gagnkynhneigðir og sem aðhyllast 
kristið siðferði og norm hlýtur því að teljast eftirsóknarvert fyrir karlmenn, 
að minsta kosti vestræna karlmenn enda mynda slíkar skilgreiningar þann 
ramma sem karlmennskunormið og ráðandi hugmyndir um karlmennsku 
taka einkum mið af. John McIlvenny (2003) vill þó bæta við einu atriði enn 
við þann ramma sem hin fullkomna karlmennska rúmast innan en það er að 
hafa óbrotinn líkama; vera ófatlaður.  

Karlmennska og fötlun 

Ýmsir hafa orðið til þess að benda á ákveðna kynjaslagsíðu hvað rannsóknir í 
fötlunarfræðum varðar og tala í því sambandi um skort á umfjöllun um 
konur og fötlun (sjá til dæmis umræður í Morris, 1993). Að sjálfsögðu er slíkt 
ekki algilt því sumar femíniskar fræðikonur hafa verið virkar í rannsóknum 
sínum á konum og fötlun (sjá til dæmis Morris, 1991; Thomas, 1999; Fine og 
Asch, 1988; Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2001; 
Rannveig Traustadóttir og Johnson, 2000). Sjónarhorn femínista hefur oft 
verið nokkuð annað en karlkyns fræðimanna þar sem þær hafa meðal annars 
lagt áherslu á að skoða persónulega þætti á borð við kyngervi, sjálfsmynd og 
tilfinningaleg tengsl. Karlkyns fræðimenn hafa aftur á móti mun frekar horft 
til opinberra og almennari þátta eins og atvinnu, búsetu- og efnahagsmála. 
Að mati Shakespeare (1999) hefur þessi áhersla á opinbert líf fatlaðs fólks 
leitt til þess að fatlaðir karlmenn eru mun sýnilegir í rannsóknum en konur 
og ýmsir aðrir valdalitlir hópar, en jafnframt haft þau áhrif að kynjuð sjálfs-
mynd karla og tilfinningar koma lítið við sögu.  

Ekki er þó við fræðimenn eina að sakast því eins og Finger (1992) talar 
um þá er eins og fatlað fólk eigi sjálft mun auðveldar með að fjalla um 
baráttumál sem tengjast þáttum eins og menntun, búsetu og atvinnu heldur 
en að skoða sjálft sig sem kynverur. Þetta endurspeglast vel í rannsókn 
Hrefnu K. Óskarsdóttur (2005) þar sem fötluð ungmenni töluðu um líf sitt 
og aðstæður og lögðu aðal áherslu á ytri þætti svo sem þjónustu, samfélagsleg 
viðhorf í þeirra garð og aðgengi, en nefndu lítt atriði sem viðkomu þeim sem 
kynverum. 

Ímyndir fötlunar annars vegar og karlmennsku hins vegar eru að mörgu 
leyti mjög andstæðukenndar sem endurspeglast meðal annars í því að oftar 
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en ekki er litið svo á að þetta tvennt fari ekki saman þegar kemur að 
sjálfsmyndarsköpun. Viðteknar hugmyndir um karlmennsku tengjast gjarnan 
líkamlegum þáttum (Fausto-Sterling, 2000; Morris, 1991) á borð við styrk og 
færni líkamans (McIlvenny, 2003) á meðan ímynd fötlunar er skortur á 
líkamlegri og andlegri færni. Við þetta blandast svo almennar hugmyndir um 
æskudýrkun og líkamlega virkni eins og Morris (1991) bendir á. Í þessu 
sambandi má minna á aðgreiningu breska félagslega líkansins á fötlun og 
skerðingu þar sem skerðing vísar til líffræðilegra þátta á meðan fötlun vísar til 
félagslegra þátta. Það getur því verið erfitt fyrir karlmenn með líkamlegar eða 
andlegar skerðingar að nálgast ríkjandi karlmennskuhugmyndir þar sem 
viðtekið sjónarhorn samfélagsins byggir á læknisfræðilegri sýn um að þeir séu 
andstæða hins sterka, heilbrigða og eðlilega karlmanns.   

Fræðimaðurinn Mitchell Tepper (1999) sem sjálfur fatlaðist um tvítugt, 
fjallar í skrifum sínum um upplifun sína af ólíkum gerðum karlmennsku. Þar 
kemur fram að áður en hann hlaut skerðingu sína hafi hann haft mjög svo 
mótaðar hugmyndir um sjálfan sig sem karlmann, sem hann þurfti að taka til 
rækilegrar endurskoðunar eftir að hann fatlaðist. Tepper segir það hafa tekið 
mörg ár að vinna sig frá samfélagslega viðteknum hugmyndum um karl-
mennsku og kynverund sem á endanum tókst að einhverju leyti. Til marks 
um áhrifamátt slíkra hugmynda segir Tepper að enn heyi hann ákveðna 
baráttu gegn þeim og þá einkum þegar kemur að fyrirvinnuhlutverkinu sem 
kona hans sinnir á meðan hann gætir bús og barna (Tepper, 1999:41)  

Líkami og fötlun 

Í gegnum tíðina hefur líkami kvenna verið mun „sýnilegir“ en líkami karla og 
sem slíkur hefur hann verið huglægt og hlutlægt viðfang. Karllíkaminn er þó í 
vaxandi mæli að öðlast svipaða stöðu hvað þetta varðar eins og Shakespeare 
(1999) og Whitehead (2002) benda báðir á.Líkaminn og líkamlegar ímyndir 
skipta máli fyrir skilgreiningar á karlmennsku (Whitehead, 2002) og að 
sjálfstöðu gildir slíkt hið sama um skerðingu einstaklingsins. 

Í umfjöllun Tepper (1999) kemur fram að kynjuð sjálfsmynd hans, bæði 
sem fatlaðs og ófatlaðs einstaklings, er í stöðugri mótun og endurskoðun og 
þar á líkami hans stóran hlut að máli. Gerschick (1998:196) bendir á að 
líkaminn sé félagslega skapaður að því leyti að fólk bregst við líkamleika 
hvers annars á mismunandi hátt. Þannig getur félagsleg virðing og viður-
kenning einstaklingsins byggst á þeirri merkingarbærni sem líkami hans hefur 
innan viðkomandi samfélags (sjá einnig McIlvenny, 2003). Sem dæmi um 
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slíkt vitnar Gerschick til reynslu og upplifunar líkamlega fatlaðra íþrótta-
manna sem eiga oft erfitt með að öðlast viðurkenningu sem fullgildir íþrótta-
menn þar sem hinn „ófullkomni“ líkami þeirra fellur ekki að líkamlegri 
ímynd um hreysti og fullkomið útlit sem einkennir íþróttir. Mannfræðingur-
inn Robert Murphy (1990), sem sjálfur er fatlaður, tekur undir þetta og segir 
að fatlaðir karlmenn falli ekki að stöðluðum birtingarmyndum karl-
mennskunnar vegna þess að almennt séu þeir ekki taldi vera líkamlega 
fullfærir, aðlaðandi og/eða „sexí“. Hér er vert að undirstrika umfjöllun fræði-
manna eins og Shakespeare (1999), Gerschick (1998) og Tepper (1999) sem 
benda á að sjaldan sé litið á fatlaða karlmenn sem kynverur. Þannig segir 
Tepper til dæmis, og styðst við eigin reynslu, að fatlaðir karmenn eigi auðvelt 
með að eignast vini af gagnstæðu kyni þar sem sjaldan sé gert ráð fyrir því af 
hálfu hins aðilans að sambandið geti þróast út í að verða rómantískt og/eða 
kynferðislegt. Gera má ráð fyrir að svipað gildi um samkynhneigða fatlaða 
karlmenn.  

Kynjaðar sjálfsmyndir 

Upplifun líkamlegra fatlaðra karlmanna af ríkjandi kyngerð er oft á þá leið að 
finnast þeir vera dæmdir og skilgreindir út frá skerðingu sinni (Gerschick, 
1998) og þannig útilokaðir frá hefðbundnum karlmennskuhugmyndum. Að 
mati Gerschick á slík útilokum sér einkum stað á karllægum sviðum 
samfélagsins eða þar sem karlmennskueiginleikar eru taldir hvað mikil-
vægastir. Þar má nefna atvinnu, íþróttir, ákvarðanatöku, sjálfstæði og hug-
myndir um færan líkama. Þannig má segja að fatlaðir karlmenn séu oft taldir 
minna virði og að því leyti má staðsetja þá félagslega við hlið annarra 
jaðarhópa á borð við samkynhneigða. Slíkt þýðir þó ekki að þeir séu óvirkir 
gerendur í sjálfsmyndasköpun sinni því áðurnefnd útilokun getur leitt til 
ákveðins andófs af þeirra hálfu sem meðal annars getur birtst í andsögum (e. 
counter-narratives) sem þeir búa sér til og byggja á sína kynjuðu sjálfsmynd 
(Gerschick, 1998; sjá einnig umfjöllun Smith og Sparkes, 2005). Í þeim 
sögum er skerðingunni stundum ýtt til hliðar eins og kemur meðal annars 
fram í rannsókn O´Neill og Hird (2001) á fötluðum samkynhneigðum karl-
mönnum. Þátttakendur þar kusu sér sjálfsmyndir sem byggðust á kynhneigð 
frekar en skerðingu og notuðu til þess andsögur byggðar á eigin upplifun og 
reynslu. Þannig komu þeir á framfæri andófi sínu gagnvart stöðluðum 
ímyndum fötlunar og karlmennsku í samfélaginu. Hér eiga orð Lilu Abu-
Lughod (1990:42) vel við en hún snýr við staðhæfingu franska heim-
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spekingsins Michael Foucault um vald og andóf, og segir „þar sem er andóf 
þar er vald“. Því eins og Nelson (2001) bendir á þá geta andsögur verið 
verkfæri hinna veiku og valdalitlu til að endurskapa sjálfsmynd sína og 
valdastöðu.  

Lokaorð 

Shakespeare (1999) og Thomas (1999) benda á nauðsyn þess að afbyggja þær 
stöluðu ímyndir sem einkenna umræðu um fötlun og karlmennskur. Eins og 
fram hefur komið og fræðimenn (Tepper, 1999; Shakespeare, 1996; Thomas, 
1999; Murphy, 1999) benda á eiga skerðing og samfélagslegar ímyndir stóran 
þátt í að útiloka fatlaða karlmenn frá viðteknum hugmyndum um karl-
mennskur. Karlmenn eru eins mismunandi og þeir eru margir og að 
sjálfsögðu gildir slíkt hið sama um fatlaða karlmenn. Engu að síður er 
persónuleg upplifun af fötlun og skerðingu ætíð bundin kyni og kyngervi 
(Thomas, 1999) og því er nauðsynlegt að beina athyglinni að kynjaðri 
sjálfsmyndarmótun fatlaðra karlmanna með rannsóknum og skrifum. Við 
undirstrikum nauðsyn þess að opna umræðu hér á landi um karlmennskur og 
fötlun í víðu samhengi. Þó svo að þessi grein okkar sé á engan hátt tæmandi 
teljum við að hér sé um mikilvægt skref að ræða og von okkar er sú að hún 
geti orðið hvatning til frekari rannsókna og skrifa. Við viljum að lokum taka 
undir orð Gerschick (1998) sem bendir á að útilokun frá ríkjandi 
karlmennskuhugmyndum geti leitt af sér ákveðið andóf sem aftur getur leitt 
til myndunar nýrra kyngerva. Fatlaðir og ófatlaðir karlmenn geta því lært 
mikið hverjir  af öðrum þegar kemur að mótun kynjaðra sjálfsmynda. 
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Lífsstíll og heilsa: Sérstaða kvenna með 
þroskahömlun 

Hrönn Kristjánsdóttir 

 

Í samfélagi nútímans er fólk almennt meðvitaðra en fyrri kynslóðir um 
samspil lífsstíls og heilsufars og þær afleiðingar sem óæskilegir lífshættir geta 
haft á heilsu og lífssgæði. Þrátt fyrir aukna þekkingu almennings á áhrifum 
lífsstíls á heilsufar hefur þjóðin ekki farið varhluta af neikvæðum áhrifum 
vestrænnar velmegunnar. Lífsstílstengd heilsufarsvandamál svo sem offita er 
ört vaxandi heilbrigðisvandamál hér á landi sem og víða annars staðar. Fólk 
sem býr við skerðingu af einhverju tagi, svo sem þroskahömlun, hefur ekki 
farið varhluta af þessari þróun. Innan fötlunarfræða, sem er nýtt og vaxandi 
fræðasvið hérlendis sem og á alþjóðavettvangi, hafa augu fræðimanna í 
auknum mæli beinst að stöðu fólks með þroskahömlun (Rannveig Trausta-
dóttir, 2003, 2004). Lögð er áhersla á að skoða þurfi aðstæður þessa fólks 
sérstaklega hvað lífsstíl og heilsufars þætti varðar (Jobling, 2001), en hér á 
landi er lítil þekking á lífsstíl og heilsu kvenna, sem og karla, með þroska-
hömlun.  

Þessi grein byggir á meistaraprófsrannsókn höfundar í fötlunarfræðum 
sem fjallar um lífsstíl og heilsu kvenna með þroskahömlun og ráðgert er að 
ljúki vorið 2006. Rannsóknin er að stærstum hluta unnin innan eigindlegrar 
hefðar en byggir einnig á megindlegum gögnum. Hér á eftir verður meðal 
annars gerð grein fyrir aðstæðum kvennanna sem voru lykilþátttakendur í 
rannsókninni, lífsstíl þeirra og heilsu, hvað þær gerðu til að auka eigið 
heilbrigði, hvaða heilsufarsvandamál þær áttu helst við að etja og hvaða 
stuðning þær fengu frá starfsfólki þjónustustofnana. 

Rannsóknin 

Megin markmið rannsóknarinnar er að afla skilnings á aðstæðum, reynslu og 
upplifun kvenna með þroskahömlun er varða lífsstíl og heilsu þeirra. 
Eigindlegi hluti hennar er unnin í samstarfi við þrjár þjónustustofnanir fyrir 
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fatlað fólk á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Alls verða lykilþátttakendur tíu konur 
með þroskahömlun en gagnaöflun um átta konur er nú lokið. Þær voru á 
aldrinum frá 26 ára til 55 ára þegar gagnasöfnun fór fram. Auk kvennanna 
tók starfsfólk sem veitti þeim þjónustu þátt í rannsókninni, alls fimm 
starfsmenn.  

Við gagnaöflun hafa tvær meginaðferðir eigindlegrar aðferðarfræði verið 
notaðar, þátttökuathuganir og opin viðtöl. Með þátttökuathugunum aflar 
rannsakandinn þekkingar með veru sinni á vettvangi. Hann kynnist lífi og 
aðstæðum þátttakanda í rannsókninni með því að fylgjast með því sem fram 
fer á hógværan og nærgætinn hátt. Með opnum viðtölum er aftur á móti 
spurt um þá þætti sem rannsóknin beinist að. Áhersla er lögð á að fá 
viðmælendur til að lýsa lífi sínu og persónulegri reynslu þá ekki síst þeim 
þáttum sem skipta þá mestu máli (Bogdan og Biklen, 1998; Kvale, 1996). Í 
þessari rannsókn hafa þátttökuathuganir farið fram á heimilum kvennanna og 
á matreiðslu- og íþróttanámskeiðum sem nokkrar þeirra hafa tekið þátt í. 
Viðtölin við konurnar fóru fram á heimilum þeirra en viðtöl við starfsfólk á 
vinnustað þess.  

Megindlegum gögnum var aflað með spurningakönnun sem lögð var fyrir 
forstöðufólk sambýla og íbúða fyrir fólk með þroskahömlun. Könnunin, sem 
náði til landsins alls, var lögð fyrir haustið 2003. Markmið hennar var meðal 
annars að afla upplýsinga um á hvaða hátt þjónustustofnanir fyrir fólk með 
þroskahömlun standa að heilsueflingu og/eða forvörnum. Könnunin var 
tvískipt. Í fyrri hluta hennar var spurt um þætti sem lúta að heilsueflingu 
og/eða forvörnum. Í seinni hlutanum var spurt um fræðslu, stuðning og 
lífsstílstengda heilsufarsþætti kvenna með þroskahömlun. Svarhlutfall var 
mjög gott eða um 80%. Jafnt svarhlutfall var á milli höfuðborgarsvæðisins og 
landsbyggðarinnar. Þátttakendur, sem voru 70, þjónustuðu alls 440 einstak-
linga á heimilum þeirra, þar af 195 konur. 

Ólík sjónarhorn og lífsaðstæður 

Í vestrænum samfélögum hafa viðhorf til fatlaðs fólks lengst af einkennst af 
læknisfræðilegum sjónarhornum. Samkvæmt þeim er litið á fötlun sem 
andstæðu þess sem er heilbrigt og eðlilegt. Lögð er áhersla á að greina 
líkamleg og/eða andleg afbrigði eða skerðingu og veita ráðgjöf um 
meðhöndlun, meðferð, þjálfun, endurhæfingu eða umönnun. Skerðingin er 
talin vera uppspretta allra erfiðleika einstaklingsins og lítið eða ekkert tillit er 
tekið til áhrifa umhverfis eða aðstæðna hans. Í gegnum tíðina hefur verið 
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algengt að sérstökum stofnunum hefur verið komið á fót sem hafa það 
hlutverk að þjóna fötluðu fólki. Það hefur þannig verið aðgreint frá öðru 
fólki og fullri þátttöku í samfélaginu (Rannveig Traustadóttir, 2003). Um 
miðbik síðustu aldar fór að bera á nýrri hugsun í málefnum fatlaðs fólks. 
Hugmyndafræði blöndunar og kenningar um eðlilegt líf komu fram á 
sjónarsviðið, krafan var um jöfnuð, eðlilegt líf og fulla þátttöku í samfélaginu 
(Anna Einarsdóttir, 2000; Margrét Margeirsdóttir, 2001; Rannveig Trausta-
dóttir, 2004). Gagnrýni á læknisfræðileg sjónarhorn varð stöðugt háværari og 
kraftmeiri bæði frá fötluðu fólki og fræðimönnum. Í kjölfarið komu fram ný 
sjónarhorn en þekktast þeirra er breska félagslíkanið um fötlun. Það leggur 
áherslu á að hindranir og hamlanir í samfélaginu eigi stóran þátt í fötlun 
einstaklingsins (Rannveig Traustadóttir, 2003, 2004; Shakespeare, 2004; 
Thomas, 2002; Tregaskis, 2002).  

Konurnar í rannsókninni hafa alla tíð búið við aðstæður sem taka mið af 
læknisfræðilegum sjónarhornum og umhverfið hefur litið á skerðingu þeirra 
sem harmleik fyrir þær og fjölskyldur þeirra. Búseta, skólaganga, atvinna og 
frístundamál þeirra voru nær undantekningalaust á vegum stofnana fyrir 
fatlað fólk. Þegar rannsóknin fór fram bjuggu þær ýmist á sambýlum, með 
öðru fötluðu fólki sem ekki var tengt þeim fjölskylduböndum, eða í íbúðum, 
ýmist einar eða með maka. Þjónustan sem þær nutu á heimilum sínum var 
mismikil, allt frá því að vera dagleg til nokkrum sinnum í mánuði. Sumar 
þeirra vildu búa við meira sjálfstæði í sínu daglega lífi en þær nutu. Atvinnu-
þátttaka kvennanna einkenndist af langri reynslu af vinnu á vernduðum 
vinnustöðum fyrir fatlað fólk þar sem flestar þeirra störfuðu enn. Þær sem 
störfuðu á almennum vinnumarkaði unnu láglaunastörf hluta úr degi. Fram 
hefur komið í innlendum og erlendum rannsóknum að staða fatlaðra kvenna 
á almennum vinnumarkaði er verri en fatlaðra karla og ófatlaðra kvenna 
(Anna Einarsdóttir, 2000). 

Lífsstíll og heilsa 

Fjölmargir þættir hafa áhrif á líf, aðstæður og heilsu fólks svo sem erfðir, 
uppeldi, kyn og umhverfislegir þættir. Vegna líffræðilegra ástæðna hafa allar 
konur að hluta til svipaðar heilsufarslegar þarfir þrátt fyrir að þær lifi við 
mjög ólíkar efnahagslegar, menningarlegar og þjóðfélagslegar aðstæður 
(Doyal, 1995). Alþjóðlegar rannsóknir hafa leitt í ljós að konur búa almennt 
við verri heilsu en karlar enda þótt þær séu langlífari, en lengst af hefur skort 
á kynbundnar heilsufarsupplýsingar og fullnægjandi upplýsingar um 
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afleiðingar sjúkdóma fyrir konur. Á alþjóðavettvangi er sjónum nú í auknum 
mæli beint að heilsufari kvenna því talið er að viðunandi árangur í átt að 
markmiði Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO), um heilbrigði fyrir alla, 
muni ekki nást fyrr en brugðist verði við lakari stöðu kvenna en karla í 
heilsufarslegu tilliti (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 1998). Fræði-
konurnar Walsh og Heller (2002) hafa bent á að í auknum mæli sé litið á 
heilsu sem hluta af mannréttindum þannig að sérhver þjóðfélagsþegn eigi 
jafnan rétt á því að geta lifað heilbrigðu lífi. Þær segja að ýmsir líffræðilegir, 
sálrænir og félagslegir þættir hafi áhrif á heilsufar fólks á lífsleiðinni svo sem 
kyn og þjóðfélagslegar aðstæður. Jafnframt segja þær að þessi sýn á stöðu 
fólks sé mjög sjaldan höfð að leiðarljósi við skoðun á heilsu kvenna sem og 
karla með þroskahömlun. Afleiðing þess sé lítil þekking og skilningur á 
heilsufari þeirra. Því er vert að benda á að áhugi á ójöfnuði í heilsufari 
þjóðfélagshópa hefur vaxið mjög á undanförnum árum á alþjóðavísu en 
misjafnt er hvernig brugðist er við þessari þróun. Ójafnræðið hefur verið 
áhyggjuefni víða um heim en umræðan um þetta efni hefur ekki verið mikil 
hér á landi enn sem komið er (Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, 2004). 

Heilsufarsleg vandamál 

Á alþjóðavettvangi hafa fáar rannsóknir verið gerðar á heilsufari kvenna með 
þroskahömlun, en komið hafa fram vísbendingar um að staða þessarra 
kvenna sé verri en ófatlaðra kvenna hvað ýmsa heilsufarslega þætti og lífsstíl 
varðar. Meðal annars er um að ræða aukna hættu á skertri starfsemi eggja-
stokka, snemmbært breytingaskeið, háa tíðni flogaveiki, offitu og geð-
sjúkdóma, mikla notkunar geðlyfja, flogaveikislyfja og almennt hreyfingar-
leysi (Valk, Schupf og Patja, 2002). Í niðurstöðum minnar rannsóknar hafa 
komið fram upplýsingar um að konurnar, sem eru lykilþátttakendur, eiga allar 
við heilsufarsleg vandamál að stríða. Þar er um að ræða vandmál eins og 
offitu, of háan blóðþrýsting, langvarandi vöðvabólgu, endurteknar sýkingar, 
stoðkerfisvandamál, flogaveiki, andlega vanlíðan og matar- og áfengisfíkn.  

Upplýsingar um eigin heilsu auka meðvitund um heilsufar og líðan geta 
aukið skilning á tengslum lífsstíls og heilsu. Heilsufarsupplýsingar kvennanna 
voru almennt skráðar af starfsfólki. Í flestum tilvikum voru þær einnig í 
vörslu þess en ekki í vörslu kvennanna sjálfra þrátt fyrir að þjónustan hefði 
það að megin markmiði að auka sjálfstæði þeirra í öllum þáttum daglegs lífs. 
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Heilsuefling 

Í nútíma samfélagi er heilsuefling talin gegna lykilhlutverki í að viðhalda og 
auka heilbrigði og lífsgæði fólks. Heilsuefling er ferli sem gerir fólki kleift að 
hafa betra vald á og bæta eigið heilbrigði (Landlæknisembættið, 2003; 
Laverack, 2004). Það er löngu sannað að regluleg hreyfing og líkamleg 
áreynsla er nauðsynleg fyrir góða líðan og heilsu fólks á öllum aldri. Slíkt 
veitir meðal annars vörn gegn og dregur úr ýmsum sjúkdómum og kvillum 
eins og offitu, sykursýki, beinþynningu, bakverkjum, háum blóðþrýstingi, 
þunglyndi, kvíða og slysum (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2001). 
Fram kom í rannsókninni að regluleg hreyfing var hluti af lífsstíl kvennanna. 
Nokkrar þeirra voru þátttakendur á líkamsræktarnámskeiði fyrir fatlað fólk 
með það að markmiði að bæta heilsu sína. Einnig nýttu flestar kvennanna sér 
þjónustu almenningsvagna og var því regluleg ganga til og frá stoppistöðvum 
hluti af daglegu lífi þeirra. Þær sem áttu um skamman veg til vinnu gengu oft 
til og frá vinnustað. Einnig fóru sumar í gönguferðir sér til heilsubótar en þó 
ekki reglulega. 

Í megindlega hluta rannsóknarinnar kom fram að stofnanir sem veita 
fötluðu fólki þjónustu á landsvísu höfðu aðeins í tæplega 30% tilvika mótað 
sér stefnu í heilsueflingar- og forvarnarmálum. Einnig kom í ljós að samstarf 
þeirra við stofnanir á heilbrigðissviði sem sinna fræðslu- og forvarnarmálum 
var fátítt. Niðurstöðurnar gefa ákveðnar vísbendingar um að skortur á 
stefnumörkun og samstarfi stofnananna valdi því að ekki hafi verið tekið 
markvisst á þessum málum í þjónustu við konur, sem og karla, með þroska-
hömlun þrátt fyrir almennt átak í heilsueflingar- og forvarnarmálum í 
samfélaginu. Fræðikonan Jobling (2001) hefur bent á að fólk með 
þroskahömlun hafi orðið útundan í því heilsueflingarátaki sem hefur átt sér 
stað meðal almennings víða í vestrænum samfélögum. Rannsókn mín bendir 
til að það sama eigi við hér á landi. 

Mataræði, reykingar og áfengisnotkun 

Mataræði, reykingar og áfengisnotkun eru þættir sem augljóslega eru tengdir 
heilsu fólks. Tengslin milli fæðu og heilsu fólks eru ekki takmörkuð við 
mikilvægi næringar heldur eru matargerð og sameiginlegar máltíðir mikilvægir 
félagslegir þættir (Rodgers, 1996). Sumar konurnar í rannsókninni voru 
ágætlega meðvitaðar um hvaða fæða væri holl og hvaða fæðu ætti að snið-
ganga, en margar þeirra voru mjög uppteknar af mat. Þær áttu allar við offitu 
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að stríða, í mis miklum mæli þó. Í sumum tilvikum var um að ræða lítið 
vandamál en í öðrum alvarlegt offituvandamál sem hafði áhrif á heilsu og 
lífsgæði viðkomandi. Ein kvennanna átti augljóslega við matarfíkn að stríða. 
Hún var mjög upptekin af mat og neytti sælgætis og skyndibitafæðis í miklu 
óhófi. Allar töluðu konurnar um að þær vildu takast á við ofþyngdina og 
nokkrar voru markvisst að vinna í því, svo sem með breyttu mataræði og 
þátttöku á líkamsræktar- og matreiðslunámskeiði þar sem lögð var áhersla á 
breyttan lífsstíl og hollari neysluvenjur. Allar töldu að aukin hreyfing myndi 
hjálpa þeim til að ná kjörþyngd. Offituvandi kvennanna í rannsókninni er 
ekki einsdæmi því margsinnis hefur verið bent á að offita sé verulegt 
vandamál hjá fólki með þroskahömlun (Gerður Aagot Árnadóttir, 2004; 
Rodgers, 1996). 

Hvað varðar lífsstílstengda heilsufarsþætti eins og reykingar og áfengis-
notkun kom fram að engin af lykilþátttakendunum reykti. Konurnar töldu 
reykingar vera óæskilegar auk þess sem þær væru dýrar. Bent hefur verið á að 
reykingarvenjur fólks með þroskahömlun hafa fengið litla athygli en álitið er 
að reykingar séu minni hjá þessum hópi fólks en hjá öðrum samfélagshópum 
(Rodgers, 1996). Niðurstöður könnunarinnar leiddu í ljós að um 15% kvenna 
með þroskahömlun (n=195) reyktu og um 6% þeirra áttu við eða höfðu átt 
við áfengisvanda að stríða. Af lykilþátttakendum neyttu fáar áfengis en 
nokkrar sögðust drekka bjór annað slagið í góðra vina hóp. Ein kvennanna 
hafði átt við áfengisvanda að stríða og farið í áfengismeðferð vegna þess. 
Þrátt fyrir vísbendingar um lága tíðni áfengismisnotkunar hjá konum með 
þroskahömlun er vert að hafa í huga að konur sem ofnota vímuefni eru í 
meiri áhættu að fá kynsjúkdóma, verða óviljandi þungaðar, verða misnotaðar 
og beittar ofbeldi (Lunsky og Havercamp, 2002).  

Stuðningur við lífsstíl og heilsu 

Á lífsleiðinni þurfa konur með þroskahömlun, margar hverjar, ákveðinn 
stuðning vegna lífsstíls og heilsufarslegra þátta. Stuðningurinn þarf því að 
taka mið af aldri og æviskeiði þeirra á hverjum tíma. Niðurstöður könnunar-
innar leiddu meðal annars í ljós að miklar líkur voru á að stuðningur 
starfsfólks, vegna almenns heilsufars kvennanna, fæli í sér að þær færu 
reglulega í leghálsskoðanir, um helmings líkur voru á að hann fæli í sér að 
þær færu í brjóstaskoðanir reglulega en afar litlar líkur voru á að hann fælist í 
að þær færu í beinþéttnimælingar. Einnig kom fram að um helmings líkur 
væru á að konum með þroskahömlun væri veitt fræðsla um blæðingaskeið 
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kvenna og afar litlar líkur voru á að þeim væri veitt fræðsla um breytingaskeið 
kvenna. Fræðikonan Walsh (2002) hefur bent á að aðgangur að upplýsingum 
sé mikilvæg forsenda heilsusamlegs lífs og vellíðunar. Hann sé lykillinn að því 
að eiga val og að móta eigin lífsstíl. 

Stuðningur sá sem starfsfólk veitti konunum á heimilum þeirra, svo þær 
gætu betur tileinkað sér heilsusamlegan lífsstíl, reyndist í mörgum tilvikum 
vera ómarkviss og í sumum tilvikum afar lítill. Hluti af þeim stuðningi sem 
nokkrar kvennanna fengu fól í sér ráðleggingar um fæðuval, um aukna 
hreyfingu og að sækja sér fræðslu um þætti því tengdu. Skortur á markvissum 
stuðningi sniðnum að þörfum kvennanna gerði það að verkum að þær höfðu 
takmarkaða meðvitund um heilsufar sitt og treystu þar af leiðandi á leiðsögn 
starfsfólks.  

Lokaorð 

Þrátt fyrir hugmyndafræði um samfélagsþátttöku og eðlilegt líf var skortur á 
að konunum í rannsókninni væri búin skilyrði til fullrar aðildar að og 
þátttöku í samfélaginu. Fræðimaðurinn Wolfensberger (1980) hefur lagt 
áherslu á mikilvægi þess að miða alla ákvarðanatöku, sem mótar líf fatlaðs 
fólks, við aðstæður og lífsskilyrði venjulegs og velmetins fólks á sama aldri. 
Hann segir að breytingar þurfi að eiga sér stað á ýmsum sviðum, hjá 
einstaklingnum, hópum, í nánasta umhverfi og í samfélaginu í heild. 
Samkvæmt þessu ættu samfélagslegar aðstæður sem konum með þroska-
hömlun eru búnar ekki eingöngu að taka mið af skerðingunni heldur einnig 
öðrum þáttum sem hafa áhrif á líf þeirra.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að lífsaðstæður kvenna með 
þroskahömlun séu um margt ólíkar þeim aðstæðum sem ófatlaðar konur búa 
við. Líf þeirra einkennist af sérúrræðum sem aðgreinir þær frá öðru fólki og 
skerðir sjálfstæði þeirra. Hins vegar eru heilsufarsleg vandamál þeirra um 
margt lík vandamálum annarra kvenna. Rannsóknin gefur aðeins mynd af því 
hvernig konurnar, sem þátt tóku, höguðu lífi sínu þegar rannsóknin fór fram, 
en lífsstíll og heilsa fólks getur tekið breytingum á lífsleiðinni. Af henni má 
meðal annars draga þann lærdóm að bæta þarf aðgengi kvenna með 
þroskahömlun að upplýsingum og fræðslu um lífsstíl og heilsufarslega þætti 
og um þau áhrif sem óheilsusamlegt líferni hefur á heilsu þeirra. Einnig þarf 
stuðningur starfsfólks að vera markvissari og meiri. 

Sjálfsskilningur kvennanna endurspeglaði upplifun þeirra sem eigin-
kvenna, húsmæðra, dætra, systra, frænkna, vinkvenna, nágranna, vinnandi 
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kvenna og venjulegra kvenna sem búa við skerðingu. Því má segja að þrátt 
fyrir að konur með þroskahömlun búi almennt við aðrar aðstæður en 
ófatlaðar konur þá er sjálfsskilningur þeirra ekki ólíkur sjálfsskilningi annarra 
kvenna. 
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Karlar og konur í Kristi 

Kristín Björnsdóttir 

 

Í þessari grein verður kynnt rannsókn á þátttöku fólks með þroskahömlun í 
kristnu trúarlífi. Athyglin beinist að fólki á aldrinum 20-30 ára. Þetta eru 
fyrstu árin eftir að formlegu námi lýkur og við tekur þátttaka í lífi fullorðinna. 
Flestir feta sín fyrstu spor á vinnumarkaðnum og flytja úr foreldrahúsum. 
Sumir stofna fjölskyldur og þörfin fyrir samfélagslega þátttöku eykst. 
Þátttakendur rannsóknarinnar eru kirkjuræknir og er leitast við að skoða 
trúariðkun þeirra og þátttöku í almennu starfi kirkjunnar og sérstöku kirkju-
starfi fatlaðra. Einnig eru trúarviðhorf þeirra skoðuð og hvaða gildi trúarlífið 
hefur. Í greininni verður sjónum beint að kynjamun í þátttöku og trúarlegri 
upplifun. Rannsóknin byggist á eigindlegum aðferðum og var gögnum safnað 
með viðtölum og þátttökuathugnunum. 

Rannsakandinn og rannsóknin 

Þessi rannsókn er er liður í doktorsverkefni mínu við Félagsvísindadeild 
Háskóla Íslands þar sem ég fylgist með þátttöku fólks með þroskahömlun í 
menningu samtímans. Verkefnið miðast m.a. að því að skoða þátttöku fólks 
með þroskahömlun í tómstundum, félagsstarfi, dægurmenningu og trúarlífi. 
Kristnihátíðarsjóður styrkti rannsóknina og í þessari grein er sagt frá trúarlífi 
fólks með þroskahömlun. Rannsóknin byggist á viðtölum við sjö kristna 
einstaklinga með þroskahömlun, þrjá presta og einn æskulýðsfulltrúa.  

Rannsóknir hafa lengi vel litið fram hjá persónulegri reynslu rannsak-
andanns og litið á óhlutdrægni neikvæðum augum. Feminískir fræðimenn 
hafa hins vegar lagt áherslu á mikilvægi reynslunnar í rannsóknum sínum (Sjá 
Rannveig Traustadóttir, 2004). Rannsakandinn er þátttakandi í því umhverfi 
sem hún rannsakar og fjallar rannsóknin þannig að einhverju leyti um hana 
sjálfa. Þar af leiðandi tel ég mikilvægt að gera í örstuttu máli grein fyrir mér 
sem rannsakanda. Í grunn- og framhaldsnámi mínu hef ég lagt aðaláherslu á 
menntun fatlaðra nemenda. Undanfarin 15 ár hef ég unnið ýmis störf með 
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fötluðum börnum og unglingum. Auk þess er ég alin upp í kristinni trú og 
kirkjurækni. 

Karlmennska, trú og fötlun 

Kirkjan stendur uppljómuð á hól í miðjum bænum og lýsir upp skammdegið. 
Út um marglita glugga ómar söngur án undirleiks. Setið er á fremstu 
bekkjunum. Það eru ekki margir í kirkjunni þetta kvöld. Kannski tíu ef 
presturinn er talinn með. Þetta er kirkjustarf fyrir fatlað fólk. Konurnar 
standa rólega upp og syngja um Rut sem var svo sönn og góð. Karlarnir 
spretta á fætur og af miklum krafti og með aðstoð prestsins syngja þeir um 
Daníel sem var fylltur hetjumóð.  

Karlarnir þrír sem tóku þátt í rannsókninni voru á aldrinum 20 ára til 27 
ára. Trausti og Jens búa í foreldrahúsum á landsbyggðinni og höfðu gengið í 
sérdeildir í grunn- og framhaldsskóla. Birgir býr á sambýli í Reykjavík og var í 
sérskóla. 

Þegar Birgir bjó enn í foreldrahúsum fór systir hans með kvöldbænirnar 
með honum. Hann fór oft með móður sinni eða ömmu og afa í sunnudags-
skóla þegar hann var yngri. Birgir byrjar daginn á því að tala við Guð og 
biður hann um að gefa sér góðan dag. Honum finnst skemmtilegast í 
Tómasarmessum, kyrrðarstundum og poppmessum. Hann segir miklu meiri 
tónlist í þessum messum og finnst þær ekki eins formlegar og sunnudags-
messur. Birgir segir kirkjuna kenna fólki að sýna hetjudáð. Kirkjan kennir 
fólki að vera sterkari og einbeittari í verkefnum sínum. Þess vegna finnst 
Birgi mikilvægt að horfa brosandi fram á veginn. 

Jens lærði að fara með bænir í sunnudagaskólanum. Hann kemur þangað 
yfirleitt einn og hefur gert frá því að hann var krakki. Hann tekur einnig þátt í 
kirkjustarfi fatlaðra. Jens biður fyrir fótboltafélaginu sínu, skipunum í 
höfninni og móður sinni. Hann fermdist ekki um leið og jafnaldrarnir. Þegar 
hann var fimmtán ára gamall bankaði hann upp á hjá prestinum og bað um 
að fá að fermast. 

Trausti lærði að fara með bænir hjá foreldrum sínum og afa. Hann hafði 
heyrt fólk tala um að Guð væri ekki til. Hann segist ekki hlusta á þessar 
efasemdaraddir og er staðfastur í sinni trú. Hann lítur á Jesú sem góða 
fyrirmynd og sagði: 
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Ég reyni að líkjast honum með öllu hjarta, en stundum tekst manni það ekki ... 
Stundum er vegurinn þröngur og þá er erfitt að feta hann. Hann sagði aldrei að 
það væri létt að fylgja honum. 
 
Trausti leitar til Guðs með öll sín mál. Til að mynda vann hann á 

vernduðum vinnustað fyrst eftir útskrift, en gafst fljótlega upp á laununum 
og sagði:  

 
Þetta gengur ekki lengur ég verð að fara á betri vinnustað. Og ég lagði þetta fram 
fyrir Guð og hann opnar mér leið og ég fékk vinnu í Kjörbúðinni.  
 
Karlhetjur Biblíunnar eru margar eins og til dæmis Daníel sem var fylltur 

hetjumóð, Jesús Kristur eða hinn almáttugi faðir. Í viðtölunum við þessa þrjá 
kristnu karla er áberandi ímynd hetjunnar. Þetta eru karlar sem horfa 
hugrakkir fram á veginn, taka málin í sínar hendur og eru staðfastir í trú 
sinni. Þeir efast ekki þó á móti blási og falla ekki fyrir rökum trúleysingjanna. 

Kvenleiki, trú og fötlun 

Konurnar fjórar sem tóku þátt í rannsókninni voru á aldrinum 23 ára til 30 
ára. Ásdís, Sunna og Vilborg búa á landsbyggðinni, en Auður er af höfuð-
borgarsvæðinu. Þær taka þátt í starfi kirkjunnar og líta á sig sem trúaðar 
konur. Sunna sagði: „Ég er trúuð og gaf Guði hjarta mitt þegar ég fermdist“.  

Konurnar fjórar voru allar sammála því að Guð væri góður og litu á hann 
sem skapara heimsins og mannanna. Í þeirra augum var Jesús góður maður 
sem hingað kom til þess að frelsa mannkynið. Konurnar höfðu ungar lært af 
ömmum sínum og mæðrum að fara með bænir. Auður sagði frá því að henni 
fyndist gott að gefa Guði bæn sína, sérstaklega þegar henni liði illa. Allar 
báðu þær fyrir vinum sínum og fjölskyldu. Sunna sagði: „Ég bið Guð um að 
hjálpa vinum mínum ... Ég á í samskiptum við Guð“.  

Konurnar höfðu fæstar lesið Biblíuna, en lært mest um Guð og Jesú í 
kirkjunni. Í hugum þeirra er kærleikurinn mikilvægur og sannleikurinn sagna 
bestur. Þær sögðust reyna að líkjast Jesú Kristi, vera góðar við fólk og hjálpa 
þeim sem minna mega sín. Vilborg sagði: 

 
Við þurfum öll að vera góðir vinir. Við þurfum að vera góð við fólk sem er í 
hjólastól. Það má alls ekki hlæja að þeim. Maður á að hjálpa þeim. Mér finnst 
mjög gott að vinna með svona fólki. Þá finn ég hvað ég er rík. 
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Hin hefðbundna kristna kona er guðhrædd, hjartagóð og setur sjálfa sig 
ekki í forgrunninn, heldur þá sem í kringum hana eru1. Sjálfsmyndir 
kvennanna sem tóku þátt í þessari rannsókn virðast nátengdar hefðbundinni 
kvenímynd Biblíunnar. Þær eru sannar og góðar líkt og Rut. Þær biðja fyrir 
vinum og ættingjum og finnst mikilvægt að hjálpa samstarfsfólki sínu. Þær 
vilja sýna fólki kærleika og umhyggju. Þær ganga inn í hefðbundin kven-
hlutverk. 

Fræðikonan Rannveig Traustadóttir (1991, 1998a, 1998b) hefur bent á að 
fatlaðar konur eigi takmarkað aðgengi að hefðbundnum kvenhlutverkum 
innan fjölskyldunnar sem mæður, húsmæður og eiginkonur. Fatlaðar konur 
eru til að mynda ólíklegri til að vera í hjónabandi en bæði ófatlaðar konur og 
fatlaðir karlar (Rannveig Traustadóttir, 1991). Og var Auður eina konan í 
rannsókninni sem var í föstu ástarsambandi. Sunna og Auður bjuggu á 
sambýlum þar sem starfsfólkið gengdi frekar hlutverki húsmóðurinnar heldur 
en þær. Bæði varðandi matseld, þrif og hlutverk gestgjafans. Fatlaðar konur 
eru oft á tíðum álitnar barnalegar og ósjálfbjarga. Þar af leiðandi eru margir 
sem telja ólíklegt að þær ráði við móðurhlutverkið. Ásdís var eini þátt-
takandinn í rannsókninni sem átti barn. Barnsfaðir hennar býr á höfuð-
borgarsvæðinu og hefur takmarkað samband við drenginn. Ásdísi finnst 
mikilvægt að hann kynnist föður sínum og leggur á sig rútuferðir með 
drenginn til Reykjavíkur nokkrum sinnum á ári: „Ég er þá að fara fjórar 
ferðir með rútunni á einni helgi“. 

Ásdís hefur reynt að taka drenginn með sér í messur og barnastarf 
kirkjunnar, en það hefur gengið illa vegna þess að hann á erfitt með að sitja 
kyrr. Ásdísi finnst mikilvægt að kenna syni sínum góða siði og Guðs orð og 
sagði: „Ég er að reyna að kenna honum að við séum andlit Guðs“.  

Sonur Ásdísar er í sérdeild. Hún segist hafa gert sér grein fyrir því að hún 
þyrfti aðstoð við uppeldi sonarins og þáði stuðning frá Félagsþjónustunni. 
Ásdísi finnst erfitt að þiggja þennan stuðning og upplifir sig sem aumingja. 
Einnig hefur hún fundið fyrir fordómum hjá Félagsþjónustunni vegna þess 
að hún er trúuð. Hún hefur verið uppnefnd, kölluð ofsatrúarkona og spurð að 
því af hverju hún sé fötluð fyrst hún trúi á Jesú. Ásdís er í erfiðri stöðu. Hún 
tilheyrir hópi mæðra sem mæta miklum fordómum í samfélaginu. Hún þarf 
stöðugt að sanna hæfni sína sem móðir. Auk þess gerir hið kristna samfélag 
sem hún starfar í kröfur til móðurhlutverksins. Í kristnidómnum er litið á 
börn sem gjöf frá Drottni2 og skulu mæður kenna þeim, annast og elska3. Án 

                                                 
1 1Tm 2:9-10, 1Pt 3:3-4, Fl 2:4 
2 Ok 17:6, Sl 127:3 
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stuðnings Félagsþjónustunnar á hún erfitt með að uppfylla þessar kröfur. 
Þrátt fyrir erfið samskipti við Félagsþjónustuna heldur hún áfram að þiggja 
stuðning þeirra vegna þess að það er barninu fyrir bestu. Hún leitar oft á 
náðir Guðs þegar illa gengur og biður fyrir syni sínum og stuðningsfólki. 
Ásdís lítur á Maríu hina biðjandi móður Jesús sem fyrirmynd í móður-
hlutverkinu. 

 
Hún var fyrsti maðurinn, sem vissi til hans. Hann var líf hennar, áhyggja hennar 
og unaður hennar, þraut hennar og hamingja, með þeim hætti, sem mæður einar 
skilja (Sigurbjörn Einarsson, 1998: 110). 
 
Ásdís er einstæð móðir sem á erfiðan ungan dreng. Dreng sem er í senn 

líf hennar, áhyggja og unaður, þraut og hamingja.  

Synduga konan 

Vilborg er tæplega þrítug, nýlega flutt að heiman og vinnur á vernduðum 
vinnustað. Hún hefur mikla ánægju af þátttöku í kirkjustarfinu, en þó 
sérstaklega kirkjukórnum. Mætir vikulega á kóræfingar og henni hefur verið 
boðið á konukvöld hjá kórnum. Vilborgu þótti vænt um það því hún er 
vinafá og á erfitt með að kynnast fólki. Stuttu fyrir jól var henni hins vegar 
vikið úr kórnum. Samskipti Vilborgar við foreldra sína hafa lengi verið slæm. 
Foreldrar hennar ræddu samskiptaerfiðleikana við prestinn sem rak Vilborgu 
úr kórnum fyrir að brjóta boðorðin. Vilborg sagði: „Maður á að virða bæði 
móður sína og föður og það stendur í boðorðunum“.  

Það var mjög erfitt fyrir Vilborgu að hætta í kórnum. Fyrst eftir að 
presturinn sagði Vilborgu að hún væri rekin þá skildi hún ekki hvað hann átti 
við. Hún mætti á næstu kóræfingu til þess að æfa jólalögin, en henni var sagt 
að hún mætti ekki vera með. Vilborg sagði: 

 
Mér leið ógeðslega illa. Ég fór að hágráta fyrir framan alla. Að mæta í kirkjuna á 
aðfangadegi og horfa á kunningja sína syngja og fá ekki að vera með þeim það 
var mjög erfitt. 
 
Kórinn var Vilborgu miklu meira heldur en tækifæri til þess að lofa Guð. 

Kórinn hafði líka félagslega merkingu og eftir að hún hætti í kórnum hefur 
hún færri tækifæri til að hitta fólk. Vilborg hafði ávalt séð sig í velmetnu 

                                                                                                               
3 Ok 6:20, Tt 2:5 
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hlutverki hinnar guðhræddu og góðhjörtuðu konu. Þegar henni var vikið úr 
kórnum var henni hins vegar þrýst inn í vanmetið hlutverk hinnar syndugu 
konu. Líkt og þegar kirkjufeðurnir gerðu Evu ábyrga fyrir syndafalli 
mannanna. Synd Evu hefur fylgd konum í aldaraðir og hafa kirkjunnar menn 
eins og til dæmis Lúther haldið því fram að undirokun kvenna sé ekki synd 
gegn þeim heldur hegning sem þær eiga skilið vegna syndafallsins (Auður Eir 
Vilhjálmsdóttir, 1994). Staðreynd er að fjöldi texta Biblíunnar fjalla á 
neikvæðan hátt um konur og hún notuð til þess að réttlæta kúgun kvenna. 
Hins vegar hafa kvennaguðfræðingar haldið því fram að Biblían hafi einnig 
verið konum hvatning til þess að rísa upp gegn hvers konar kúgun og 
óréttlæti (Arnfríður Guðmundsdóttir, 1998, 2000).  

Vilborg virðist ekki gera sér grein fyrir að brottrekstur hennar úr kórnum 
orsakast af mannlegu óréttlæti. Hún er skömmuð og henni einni refsað fyrir 
að brjóta boðorðin, en allar líkur eru á því að aðrir kórmeðlimir hafi einnig 
brotið einhver boðorð. Vilborg tilheyrir varnarlausum jaðarhópi og hún rís 
ekki upp gegn óréttlætinu. Hún tekur á sig hlutverk syndarans og óttast reiði 
Guðs. Vilborg sagði:  

 
Það er samt alltaf viss ótti í manni, að maður sé ekki nógu góð persóna til að 
komast alla leið [til himnaríkis]. Að maður hafi gert of mikið af sér.  

Spámaðurinn 

Trausti hefur lengi verið leitandi og er sannfærður um að Guð hafi ætlað 
honum mikilvægt hlutverk. Eitt sinn kom maður úr kirkjunni til hans og 
sagði að hann væri listahetja og að Guð væri með honum. Trausti sagði: „Ég 
bara alveg táraðist og ég gaf Guði hjarta mitt“. Í framhaldi af þessu fór 
Trausti að líta á sig sem erindreka Guðs og hafa honum birst spádómar í 
draumi. Trausti sagði: 

 
Mig dreymdi að ég var í gullnum sal ... Svo labbaði ég á tærum skýjum og þú sást 
bara götuna í gegn ... Það var allt lýsandi gull. Og maður bara glápti á og svo 
labbaði ég á strætinu og horfði á húsin. Allt gull, demantar og allt mögulegt ... 
Það var mikið af mannverum á jörðu niðri og ég sagði við fólkið: „Þjóðin þú átt 
að finna mann sem stendur þér við hlið“. Og fólkið horfði á mig og ég vildi sýna 
hversu mikill hann var ... Og svo kom Jesú og ég sagði: Sjá hér kemur Drottinn 
Jesú Kristur. Og hann kemur á hvítum hesti og skikkjan eldrauð ... og hann er 
bara eins og skínandi geisli. 
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Fræðimaðurinn Wolf Wolfensberger (2001) gagnrýnir nútímamanninn 
fyrir að hafa afvegleiðst í dýrkun sinni á vísindin. Hann heldur því fram að 
margt í lífi fólks með þroskahömlun bendi til þess að þau séu talsmenn 
Guðs. Máli sínu til rökstuðnings nefnir Wolfensberger m.a. að í dag sé fólk 
með þroskahömlun sýnilegra í samfélaginu. Stofnunum hefur verið lokað, 
fólk með þroskahömlun tekur í auknum mæli þátt í samfélaginu og rödd 
þeirra heyrist. Rödd sem gagnrýnir samfélagið. Og þrátt fyrir öll vísindin 
fæðast enn börn með þroskahömlun og álítur Wolfensberger þetta 
áminningu um hversu skeikul vísindin geta verið. Hins vegar reyna vísindin 
með snemmómskoðunum og fóstureyðingum að útrýma fólki með þroska-
hömlun og er því jafnvel hægt að líta á þau sem píslavotta (Wolfensberger, 
2001).  

Annað dæmi um fólk með þroskahömlun sem talsmenn Guðs birtist í 
viðnámi þeirra við menningunni. Svo virðist sem ótrúlega mikill fjöldi fólks 
með þroskahömlun falli ekki fyrir freistingum og áróðri fjölmiðla og 
dægurmenningar (Sjá nánar Wolfensberger, 2001). Til að mynda fóru vinir 
Trausta að stunda skemmtistaði á unglingsárunum. Þeir buðu honum að 
koma með. Trausti vildi alls ekki fara með þeim og vissi að þeir mundu falla í 
freistni og falla frá Guði. Spádómur hans rættist því þegar vinir hans fóru að 
stunda næturlífið hættu þeir að fara til kirkju. Hins vegar féll Trausti ekki fyrir 
freistingunum. 

Trausti og Vilborg tilheyra vanmetnum hópi fólks með þroskahömlun. 
Vanmetið fólk getur átt það á hættu að verða fyrir sársaukafullri lífsreynslu 
eins og t.d. að vera hafnað af fjölskyldu sinni, útskúfað frá samfélaginu, 
vistað á stofnunum og jafnvel beitt ofbeldi og misnotkun. Velmetnir hópar 
eða einstaklingar í samfélaginu skilgreina annað fólk sem öðruvísi og þegar 
þessi mismunur er álitinn neikvæður er komið illa fram við þann sem er 
öðruvísi (Wolfesberger, 1980, 1985, 1998). Vilborg er í vanmetnu hlutverki 
syndugrar konu og útskúfuð frá þátttöku í því kristna samfélagi sem hún 
starfaði í. Vanmetið fólk í velmetnum hlutverkum er samkvæmt kenningum 
Wolf Wolfensberger líklegra til þátttöku í samfélaginu (Wolfesberger, 1980, 
1985, 1998). Trausti er í velmetnu hlutverki spámannsins og virkur 
þátttakandi í kirkjustarfinu. 

Börn Guðs 

Kirkjustarf fatlaðra er starfrækt í nokkrum sóknum þjóðkirkjunnar. Í þessari 
rannsókn var sjónum beint að starfsemi sem sérstaklega var hugsuð fyrir fólk 
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með þroskahömlun átján ára og eldri. Það kirkjustarf fatlaðra sem ég 
heimsótti líkist einna helst sunnudagaskóla fyrir börn. Aðspurður um 
hugmyndafræði starfsins sagði einn presturinn: „Eiginlega má segja að það 
[kirkjustarf fatlaðra] sé eins og annað barna- og æskulýðsstarf … það byggir á 
skírnarskipuninni“. Í viðtölum við presta og starfsfólk kirkjunar var áberandi 
sú hugmynd að fólk með þroskahömlun væri barnalegt. Starfsmaður við 
kirkjustarf fatlaðra efaðist að fólk með þroskahömlun fengi mikið út úr 
almennu kirkjustarfi og guðþjónustum þar sem sálmarnir væru svo flóknir. 
Hins vegar varð ég vitni að því að þegar fólkið fékk sjálft að velja hvað væri 
sungnið völdu þau oft á tíðum flókna fullorðins sálma. 

Annar prestur sagði frá því að hugmyndin að kirkjustarfi fatlaðra væri að 
byggja upp helgistundir þar sem leyfilegt væri að trufla, grípa frammí og að 
allar spurningar væru eðlilegar. Þegar Jens fór fram á að vera fermdur þótti 
hann of barnalegur til þess að ganga til spurninga með hinum fermingar-
börnunum. Presturinn sagði:  

 
Hann var greindur með þroska svo langt á eftir að hann hafði ekkert gagn af 
fermingarfræðslu með hinum krökkunum ... Ég reikna sko ekki með því að hann 
geti átt samband á mjög háu stigi við Guð.  
 
Hjá Þjóðkirkjunni starfar prestur fatlaðra og er hennar hlutverk til dæmis 

að fræða prestana um sambýli sem eru innan þeirra sóknarmarka. Eins hefur 
hún greitt götu fatlaðra inn í kirkjustarfið eins og í kvenfélög og félagsstarf 
aldraðra. Prestur fatlaðra bendir á að á undanförnum árum hefur færst í 
aukana að hið almenna sóknarbarn taki virkan þátt í guðþjónustunni eins og 
t.d. við lestur ritninga, bjóða fólk velkomið og dreifa sálmabókum. Að 
hennar mati getur fólk með þroskahömlun vel fundið sig í starfi sem þessu 
innan kirkjunnar. 

Birgir er ósáttur þegar komið er fram við hann eins og barn. Hann hefur 
ákveðnar hugmyndir um samskipti presta við fólk með þroskahömlun. Hann 
sagði: 

 
Þeir þurfa að gefa sér góðan tíma til að tala við okkur og skilja okkur. Mikið 
frekar held ég heldur en hina [ófötluðu]. Við erum náttúrulega bara fólk, en það 
tekur lengri tíma held ég að skilja okkur sem eru svona eins og ég ... Presturinn 
þarf að skilja okkur nánar til þess að ná betur til okkar.  
 
Birgir sagðist leita til síns prests þegar eitthvað kæmi upp á í vinnunni eða 

einkalífinu. Honum finnst gott að vita af einhverjum sem hann getur leitað til 
með sín mál. Auður er sammála Birgi, en hún hefur ásamt unnusta sínum hitt 
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prest reglulega til þess að undirbúa hjónabandið. Á þessum fundum ræðir 
presturinn við þau um samskipti kynjana og þá ábyrgð sem fylgir hjóna-
bandinu. Auður sagði: „Sjáðu þennan hring [trúlofunarhringur]. Þessi hringur 
á bara einn kærasta. Það er að vera trúlofaður. Það segir presturinn“.  

Prestur fatlaðra sagði: „Ég hef svolítið þurft að berjast fyrir því að mitt 
fólk [fólk með þroskahömlun] fái að ganga í hjónaband. Það er ekki kirkjan 
heldur frekar aðstandendurnir“. Algengt er að litið sé á fullorðið fólk með 
þroskahömlun sem börn. Ekki er litið á þau sem kynverur eða ætlast til þess 
að þau gangi í hjónaband og stofni heimili. Kristið samfélag endurspeglar 
þannig gamaldags viðhorf samfélagsins í heild og lítur á fólk með þroska-
hömlun sem eilíf börn. 

Niðurlag 

Þátttakendur rannsóknarinnar virtust ganga inn í mjög hefðbundnar kristnar 
kynímyndir þar sem konurnar voru sannar og góðar, en karlarnir fylltir 
hetjumóð. Rannveig Traustadóttir (1991, 1998a, 1998b) hefur bent á að 
konur með þroskahömlun gangi oft inn í hefðbundin kvenhlutverk til að 
styrkja ímynd sína og stöðu sem konur. Hún bendir ennfremur á að menntun 
fatlaðra nemenda leggi í mörgum tilfellum áherslu á hefðbundin kynja-
hlutverk. Karlar læra að smíða og konur læra að sauma til þess að auðvelda 
aðlögun þeirra að samfélaginu (Rannveig Traustadóttir, 1991). Athyglisvert er 
að karlarnir í þessari rannsókn ganga ekki síður inn í hefðbundin kynhlutverk 
heldur en konurnar. Ef til vill á það að einhverju leyti rætur sínar að rekja til 
þess að kirkjan lítur á þau sem börn. Með því að gangast inn í hefðbundnar 
kristnar kynímyndir styrkja þau stöðu sína sem fullorðnir einstaklingar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að þátttaka og hlutdeild í 
kristnu samfélagi geti haft margbrotin áhrif á líf og sjálfsmynd fólks með 
þroskahömlun. Ég tel ekki ástæðu til þess að ætla að trúarviðhorf fólks með 
þroskahömlun sé á einhvern hátt frábrugðin trúarviðhorfum ófatlaðra. 
Einhverjir eru trúaðir, aðrir efast og enn aðrir eflaust trúlausir. Sumir eru 
kirkjuræknir á meðan aðrir, fatlaðir og ófatlaðir líta á kirkjuna sem þjónustu-
stofnun, sem þeir nýta eingöngu á krossgötum ævinnar (Hjalti Hugason, 
2001). Hins vegar benda niðurstöður þessarar rannsóknar til þess að þátttaka 
fólks með þroskahömlun í trúarlífi sé að einhverju leyti önnur. Ekkert af 
þátttakendum rannsóknarinnar hafði tekið þátt í starfi kvenfélaga eða 
sóknarnefnda í sínum trúfélögum. Fæst höfðu sótt námskeið á vegum 
kirkjunnar eða farið í kirkjuferðir. Öll áttu þau það sameiginlegt að taka þátt í 
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kirkjustarfi fatlaðra. Þau voru ánægð með þessar samkomur sem virtust þó 
fyrst og fremst hafa félagslegan tilgang.  

Einnig er áhugavert hvernig kirkjan vanmetur þau sem trúaða einstak-
linga. Þeir starfsmenn kirkjunnar sem tóku þátt í þessari rannsókn litu niður á 
samband fólks með þroskahömlun við almættið og efuðust um forsendur 
þeirra til þátttöku í almennu kirkjustarfi. Hins vegar sýndu viðmælendur 
mínir sem eru með þroskahömlun þekkingu á Guðs orði og virtust lifa 
innihaldsríku trúarlífi. Auk þess er áberandi að þau leita huggunar hjá Guði 
þegar á móti blæs. Mörg öfl ýta fólki með þroskahömlun inn í hefðbundin 
kynhlutverk og virðist þátttaka í trúarlífi vera eitt þeirra. Það væri jafnvel 
hægt að halda því fram að fólk með þroskahömlun gengur inn í hefðbundin 
kristin kynhlutverk og fylgir fyrirmyndum Biblíunnar í þeim tilgangi að sýna 
fram á að þau skilji og geti farið eftir Guðs orði. Þau eru karlar og konur í 
Kristi. 
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Kynferði og fötlun 

Rannveig Traustadóttir 

 

Þessi grein fjallar um tengsl fötlunarfræða og kynjafræða. Jafnframt er gerð 
grein fyrir tveimur lykilhugtökum þessara fræðigreina, kynferði og fötlun, sem 
bæði eru umdeild og fræðimenn ekki á eitt sáttir um merkingu þeirra og 
gagnsemi innan fræða og pólitískrar baráttu. Í upphafi greinarinnar er hin 
nýja fræðigrein fötlunarfræði kynnt til sögunnar og tengsl hennar við annað 
fræðastarf, einkum kynjafræði. Þar á eftir er hugtökunum fötlun og kynferði 
gerð skil og fjallað um hvernig ýmsir fræðimenn hafa tengt þessi tvö hugtök. 
Einnig eru dregnar fram nokkrar hliðstæður sem finna má í fræðastarfi 
fötlunarfræðinga og femínista, og spurt hvaða ávinningar geta verið af því 
samþætta þessi tvö fræðasvið.  

Tilurð fötlunarfræða og tengsl við annað fræðastarf 

Fötlunarfræði er ung fræðigrein sem á upphaf sitt í Bandaríkjunum 
(Albrecht, 2002; Davis, 1997) og Bretlandi (Oliver, 1990; Shakespeare, 1998). 
Fötlunarfræði hafa frá upphafi verið tengd kröfu fatlaðs fólks um fulla 
samfélagsþátttöku, andófi gegn einangrun á sérstofnunum og útilokun frá 
venjulegu lífi. Fötlunarfræði hafa því þróast í nánum tengslum við daglegt líf 
og baráttu fatlaðra einstaklinga og hreyfingar þeirra.  

Fötlunarfræði eiga sér samsvörun í þróun annarra fræðigreina sem snúa 
að ýmsum samfélagshópum sem ekki hafa notið jafnréttis og fullra mann-
réttinda svo sem konum, þjóðernishópum og samkynhneigðum. Fræðastarf 
tengt slíkum hópum á sér rætur í pólitísku umróti og ólgu sjöunda og áttunda 
áratuga síðustu aldar sem einkenndist mjög af mannréttindabaráttu ýmissa 
minnihlutahópa. Elst þessara hreyfinga er baráttuhreyfing svartra í Banda-
ríkjunum en öflugust og fjölmennust er líklega kvennahreyfingin (Evans, 
1979; Ferree og Martin, 1995). Gagnrýnin athugun á hefðbundnu fræðistarfi 
leiddi í ljós að vísindi og fræði höfðu oft á tíðum átt þátt í að skapa, viðhalda 
og lögmæta neikvæðum og niðurlægjandi skilningi á konum og minnihluta-
hópum meðal annars með félagsvísindalegum kenningum um fjölskyldu, 
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atvinnu, kynferði, kynlíf og frávik (Andersen og Hill Collins, 1998; Millman 
og Kanter, 1975; Plummer, 2000; Weber, 2001). Þau nýju fræði sem hafa 
orðið til vegna gagnrýni á hefðbundið fræðistarf og mismunun ýmissa 
samfélagshópa mynda nú áhrifamikla og fjölbreytta flóru innan fræða-
samfélagsins. Meðal þessara fræðigreina má nefna kvenna- og kynjafræði, 
hinsegin fræði, og fræði sem beinast að ýmsum þjóðernishópum. Þá má 
kenna menningarfræði við þessa fræðihefð og það sama á við um fjöl-
menningarfræði. Þróun þessara nýju fræðigreina hefur haldist í hendur við 
kröfuna um að fræðin sinni öllum, ekki bara ráðandi hópum, en sú krafa 
verður sífellt háværari innan fræðanna að þau geri skil öllum þeim fjölbreyti-
leika sem er að finna meðal fólks og í mannlegu samfélagi (Andersen og Hill 
Collins, 1998; Spelman, 1988; Weber, 2001). 

Fötlunarfræði er yngst þessara nýju fræðigreina sem líta gjarnan hver til 
annarrar og hafa lært hver af annarri. Það eru einkum kvenna- og kynjafræði, 
eða femínísk fræði eins og þau eru oft nefnd, sem hafa orðið fyrirmynd 
annarra fræða því það er sú fræðigrein á þessum nýja meiði sem lengst hefur 
þróast og náð mestri útbreiðslu, viðurkenningu og fótfestu innan fræða-
samfélagsins. Á vettvangi kvenna- og kynjafræði hafa jafnframt verið þróaðar 
ýmsar kenningar, fræðilegar nálganir, hugtök og aðferðir sem aðrar fræði-
greinar hafa notað sem fyrirmyndir (Richardson og Taylor, 1993). Kynjafræði 
hafa því haft bæði bein og óbein áhrif á aðferðir og fræðilegar áherslur í 
fötlunarfræðum. Á síðustu árum hefur einnig verið nokkuð áberandi hópur 
femínista innan fötlunarfræða sem hefur rannsakað og ritað um tengsl 
fötlunar og kynferðis (Morris, 1991; Rannveig Traustadóttir og K. Johnson, 
2000; Thomas, 1999).  

Hvað er fötlun? 

Undanfarna tvo áratugi hefur mikið verið skrifað um hvernig skilja beri 
fötlun og mjög tekist á um merkingu þessa grundvallarhugtaks innan hinnar 
nýju fræðigreinar. Í þessum skrifum hafa fötlunarfræðingar lagt megináherslu 
á að andæfa læknisfræðilegum, líffræðilegum og einstaklingsmiðuðum 
skilningi sem lítur á fötlun sem persónulegan harmleik og álítur að allir 
erfiðleikar fatlaðs fólks stafi af skerðingu þess (Barnes, Oliver, og Barton, 
2002). Hér er um að ræða margar og ólíkar nálganir en það sem sameinar þær 
allar er að hafna því að beina sjónum einvörðungu að einstaklingnum og 
skerðingunni. Þess í stað er lögð áhersla á umhverfið og mikilvægi félagslegra 
og menningarlegra þátta í að móta líf, aðstæður, tækifæri og möguleika 
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fatlaðra einstaklinga. Hin félagslegu líkön færa þannig athyglina frá 
einstaklingnum og skerðingunni yfir á þær hindranir sem er að finna í 
menningu, umhverfi og samfélagi. Hér á eftir rek ég stuttlega tvær af þessum 
nálgunum; norræna tengslaskilninginn á fötlun og breska félagslega líkanið 
um fötlun. 

Á Norðurlöndum er skilningur á fötlun tengdur hugmyndum um 
borgaraleg réttindi og jafnrétti sem hafa verið grundvallaratriði í norrænu 
velferðarríkjunum. Tengsl þessara þátta við fatlað fólk má rekja aftur á 
sjöunda áratug síðustu aldar þegar norrænir höfundar settu fram hugmyndir 
sínar og kenningar um eðlilegt líf (normaliseringu) og samfélagsþátttöku 
(integreringu) (Gustavsson o.fl. 2005; Nirje, 1969). Þessir höfundar gagn-
rýndu innilokun fatlaðs fólks á sérstofnunum, mannréttindabrot og 
ómannúðlega meðferð, og lögðu áherslu á að velferðarþjónusta og grund-
vallar mannréttindi skyldu ná til allra. Á Norðurlöndum hefur þróast 
skilningur á fötlun sem kenna má við tengsl einstaklings og umhverfis og 
norski fræðimaðurinn Tøssebro (2004) nefnir norræna tengslalíkanið um fötlun. 
Þótt hér sé ekki um að ræða einsleitan skilning á fötlun, þá er þetta sú nálgun 
sem endurspeglast í ríkjandi hugmyndafræði og skilgreiningum, bæði í 
félagsvísindalegum fræðiskrifum og í stefnumótandi gögnum stjórnvalda. 
Meginatriðin í hinni norrænu tengslanálgun eru þrjú að mati Tøssebro 
(2004). Í fyrsta lagi er litið svo á að fötlun sé misgengi milli einstaklings og 
umhverfis; þetta tvennt fellur ekki vel saman. Í öðru lagi er fötlun 
aðstæðubundin. Hvort ákveðin skerðing leiðir til fötlunar eða ekki fer eftir 
aðstæðum og er bundið því samhengi sem einstaklingurinn er í hverju sinni. Í 
þriðja lagi þá fötlun er afstæð. Hér á Tøssebro (2002, 2004) ekki aðeins við 
það að fötlun sé afstæð með hliðsjón af umhverfinu og tilteknum aðstæðum, 
heldur bendir hann á að ákvarðanir um hvenær einstaklingsbundin líffræðileg 
einkenni eru skilgreind sem fötlun séu að nokkru marki tilviljunarkenndar.  

Breska félagslega líkanið um fötlun er eitt þekktasta og jafnframt umdeildasta 
félagslega sjónarhornið um þessar mundir. (Barnes, 1998; Barnes, Oliver og 
Barton, 2002; Barton og Oliver, 1997). Þetta líkan hefur fengið mikla athygli 
fræðimanna og fatlaðs fólks undanfarin ár, ekki síst vegna hinnar róttæku 
endurskilgreiningar á fötlun sem það boðar. Upphaf breska félagslega 
líkansins er rakið til áttunda áratugar 20. aldar og baráttu samtaka fatlaðs 
fólks þar í landi gegn innilokun á sólarhringsstofnunum, fátækt og útskúfun 
frá samfélagsþátttöku (Campbell og Oliver, 1996). Þessi pólitíska barátta 
leiddi til nýrra, róttækra hugmynda um fötlun, en eitt megineinkenni breska 
félagslega líklansins er að þar er gerður greinarmunur á hinum líffræðilega 
þætti (skerðingunni) og hinum félagslega (fötluninni). Skerðingin er skilgreind 
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sem sú líkamlega, andlega eða sálræna skerðing sem einstaklingurinn býr við. 
Fötlunin, hins vegar, vísar til takmarkana á athöfnum eða tækifærum fólks 
með skerðingar til að taka þátt í eðlilegu lífi, eða jafnrétti til þátttöku, vegna 
ýmiss konar samfélagslegra hindrana. Samkvæmt breska félagslega líkaninu er 
það því ekki skerðing einstaklingsins sem orsakar fötlunina. Þess í stað er 
litið svo á að fötlunin sé form undirokunar sem orsökuð er, eða sköpuð, af 
umhverfi sem takmarkar athafnir fólks með skerðingar með því að setja 
félaglegar hindranir í veg þeirra (Barnes, Mercer og Shakespeare, 1999; 
Cambell og Oliver, 1996; Oliver, 1990; Thomas, 1999). Fólk er fatlað af 
umhverfinu en ekki af eigin skerðingu.  

Mikið hefur verið fjallað um breska félagslega líkanið á undanförnum 
árum og talsverð átök hafa verið um áherslur og skilning, um veikleika þess 
og styrkleika, takmarkanir og fræðilega ávinninga (Thomas, 1999, 2002). 
Þessari gagnrýni verður ekki gerð skil hér en þeim sem hafa áhuga er bent á 
bókina Fötlunarfræði (Rannveig Traustadóttir, 2003).  

Hvað er kynferði? 

Femínistar greindu snemma á milli líffræðilegra þátta (kyns) annars vegar og 
félagslegra og menningarlegra þátta (kynferðis, stundum einnig kallað kyn-
gerfi) hins vegar (Oakley 1972). Í upphafi var þetta byltingarkennd og 
mikilvæg aðgreining sem hafði mikil áhrif á hugsun og skilning femínískra 
fræðikvenna. Nú, þrem áratugum síðar, hefur þessi aðgreining verið gagn-
rýnd úr mörgum áttum. Meðal annars hefur Briadotti (2002) bent á að 
merking og mikilvægi þessara hugtaka í ólíkum tungumálum og samfélögum 
sé breytileg og háð sögulegum og menningarlegum aðstæðum á hverjum 
stað.  

Fræðikonan Judith Butler (1990) hefur líklega átt einn mestan þátt í að 
setja spurningarmerki við aðgreininguna milli kyns og kynferðis og bent á að 
hér sé um falska aðgreiningu að ræða því bæði hið líffræðilega og menningar-
lega séu félagslega mótuð fyriræri og skilningi á þeim miðlað gegnum orð-
ræðu og menningu. Í yfirliti yfir merkingu og mikilvægi hugtakanna kyn og 
kynferði rekur Briadotti (2002) hversu margvíslega og ólíka merkingu þessi 
hugtök hafa innan ólíkra menningarsvæða í Evrópu. Hún bendir á að eitt af 
vandamálunum tengdum þessum hugtökum sé að þau koma úr enskri tungu 
og erfitt hefur reynst að þýða þau á mörg önnur tungumál.  

Þrátt fyrir að vera umdeild hugtök í femínískum fræðum þá halda 
hugtökin kyn og kynferði velli sem mikilvæg og eru viðurkennd sem slík 
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bæði í kenningum og í daglegu lífi (Andersen og Hill Collins, 1998; Richard-
son og Taylor, 1993). Þótt hugtakið kynferði haldi velli sem eitt af lykil-
hugtökum í femínísku fræðastarfi þá merkir það ekki að þetta sé einsleitt 
hugtak eða greiningartæki. Þvert á móti einkennast rannsóknir í kynjafræðum 
af fjölbreyttum fræðilegum og aðferðafræðilegum nálgunum og kenningum 
(Jackson og Jones, 1998a). Flestir kynjafræðingar skilgreina kynferði sem 
kerfi félagslega og menningarlega mótaðra valdatengsla (Briadotti, 2002) og 
beita kynferði sem aðferðafræðilegu og kenningarlegu tæki til að rannsaka 
sýnileg og ósýnileg valdatengsl og áhrif þeirra á líf fólks (einkum líf kvenna). 
Briadotti bendir á að hugtakið kynferði vísi til hinna marvíslegu og flóknu 
leiða til að skilja félagslegan mun á milli kynjanna. Hún bendir jafnframt á að 
þessi kynjamunur og þær merkingar sem við gefum honum sé orðinn 
inngróinn partur af samfélagsgerðinni og hafi áhrif á og móti lífi okkar allra. 
Kynferðir er, að mati Briadotti, menningarleg og söguleg afurð, sett fram í 
andstöðu við þann skilning sem byggir á því að kynin séu í eðli sínu ólík. Að 
beita sjónarhorni kynferðis í rannsóknum felur í sér að beina sjónum að 
félagslegri mótun á mun kynjanna og greina hvaða áhrif og þýðingu þessi 
munur hefur á líf karla og kvenna, með sérstaka áherslu á völd, áhrif, 
félagslega stöðu og aðgengi að efnahagslegum gæðum (Briadotti, 2002).  

Kynferði og fötlun 

Kynjafræði og fötlunarfræði hafa hvor um sig sína sögu og hefðir. Þessar 
tvær fræðigreinar spretta af líkum rótum, hafa þróast með svipuðum hætti og 
til grundvallar fræðilegri nálgun beggja greina er áhersla á valdatengsl, félags-
lega útskúfun, undirokun og mismunun. Þrátt fyrir að rannsóknir og rit sem 
tengja þessi tvö fræðasvið fari fjölgandi þá er hér um nýja þróun að ræða (K. 
Kristiansen og Rannveig Traustadóttir, 2004). Hér á eftir rek ég í stuttu máli 
það sem einkennir sumt af þessum nýju skrifum og dreg fram það sem ég sé 
sem hliðstæður í rannsóknum femínista og fötlunarfræðinga.  

Langmest af þeim fræðiskrifum sem hafa rýnt í tengsl kynferðis og 
fötlunar hefur beinst að rannsóknum á lífi og reynslu fatlaðra kvenna, og 
flestir höfundanna hafa sjálfar verið fatlaðar konur. Mikið af slíkum skrifum 
hafa litið dagsins ljós og ekki mögulegt að gera því öllu skil í þessari stuttu 
grein. Hér er um fjölbreytta flóru rita að ræða sem oft samþætta fræði og 
persónulega reynslu, og í sumum tilvikum ljóð og smásögur (sjá t.d. Brown, 
Connors og Stern, 1985; Fine og Asch, 1988; Morris, 1996; Thomas, 1998). 
Sum þessara rita beinast að sérstökum þáttum svo sem vináttu (Fisher og 
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Galler, 1988), móðurhlutverki (Finger, 1990), kynlífi (Shakespeare, Gillespie-
Sells og Davies, 1996) og kynferðisofbeldi (McCarthy, 1998) svo nefnd séu 
nokkur atriði. Eins og breski fræðimaðurinn Tom Shakespeare (1996) hefur 
bent á, þá hafa rannsóknir og fræðaskrif sem beinast að fötluðum körlum og 
karlmennsku fengið mun minni athygli. 

Annað fræðasvið sem tengir kynferði og fötlun beinist að því að rannsaka 
umönnunarstörf. Hér er ekki um nærri eins viðamiklar rannsóknir að ræða en 
hafa þó skilað áhugaverðum niðurstöðum. Flestir fræðimenn rýna í hversu 
kynjuð umönnunarstörf með fötluðu fólki eru og rannsóknir sýna að yfir-
gnæfandi meirihluti þeirra sem sinna umönnun fatlaðs fólks eru konur. Þetta 
á jafnt við um ólaunuð umönnunarstörf innan heimilis og launavinnu innan 
þjónustukerfisins (Munford, 1994; Rannveig Traustadóttir og S. Taylor, 1998; 
Wickham-Searl, 1992).  

Ef fötlunarfræði og kynjafræði eru borin saman má sjá að þessar tvær 
fræðigreinar eiga nokkrar mikilvægar hliðstæður. Athyglisvert er að femínistar 
hafa frá því upp úr miðri 20. öld tekist á við mörg af þeim viðfangsefnum 
sem fötlunarfræðin eru að fást við nú um stundir. Lykilatriði hér er sundur-
greining hins líffræðilega (kyns) og félagslega (kynferðis) sem femínistar 
gerðu snemma og hafa tekist á um lengi og á sér samsvörun í átökum innan 
fötlunarfræða um aðgreining og tengsl skerðingar og fötlunar. Það hlýtur að 
vera ávinningur af því innan beggja fræðigreina að leggja saman krafta við að 
þróa rannsóknir og þekkingu á þessu sviði. Leiða má líkur að því að 
fötlunarfræðingar gætu haft gagn af að leita í smiðju femínista sem hafa tekist 
á við viðfangsefnið um langt skeið. 

Bæði fötlunarfræðingar og femínistar hafa gagnrýnt ráðandi kenningar og 
orðræður, meðal annars fyrir þátt þeirra í að skapa, viðhalda og lögmæta 
neikvæðar ímyndir af konum og fötluðu fólki í nafni vísindalegs hlutleysis. 
Þannig hafa femínistar gagnrýnt hvernig reynsla kvenna hefur verið útilokuð, 
afbökuð eða gerð afkáraleg (Reinharz, 1992). Innan fötlunarfræða hefur á 
sama hátt verið gagnrýnt hvernig fötluðu fólki hefur verið lýst sem sjúku, 
ólánssömu og óeðlilegu (Barnes og Mercer, 2003). Að auki hafa báðar 
fræðigreinar sett spurningarmerki við lykilhugtök innan fræðanna. 

Önnur svið þar sem finna má athyglisverðar hliðstæður er í rannsóknum 
á borgaralegum réttindum. Bæði femínistar og fötlunarfræðingar hafa rýnt í 
útilokun frá ýmsum lykilsviðum samfélagsins svo sem menntun, atvinnu, 
pólitískum áhrifum og efnahagslegum völdum. Femínistar hafa langa sögu af 
því að greina efiðleika kvenna við að fá stöðu sem fullgildir borgaralegir 
þegnar (Arnolt og Dillbough, 2000; Haaivo-Mannila, 1983). Þótt rannsóknir 
á þessum þætti innan fötlunarfræða hafi ekki verið eins viðamiklar hafa 
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margir fræðimenn rýnt í tengsl fötlunar og borgaralegra réttinda (Gustavsson, 
2003; Rioux, 2002). Nátengdur borgaralegum réttindum er rétturinn til sjálfs-
ákvörðunar og yfirráða yfir eigin lífi, áhersla á jafnrétti og hæfileikann til að 
hugsa, tala og berjast fyrir eigin málstað. Hversu svipaðar áherslur meðal 
kvenna og fatlaðra geta verið á þessu sviði endurspeglast í titlum tveggja 
útgefinna verka. Hið fyrra er tímamótaverk um sjálfsákvörðunarrétt og 
baráttu fólks með þroskahömlun sem ber titilinn We Can Speak for Ourselves 
(William og Shoultz, 1982/1991), hið síðara er inngangskafli í bók um 
femínískar kenningar sem heitir Thinking for Ourselves (Jackson og Jones, 
1998b).  

Þegar kemur að aðferðafræði rannsókna og skyldum þáttum hafa bæði 
femínistar og fötlunarfræðingar verið gagnrýnir á hefðbundin vinnubrögð í 
rannsóknum og bent á hættuna á því að gagnrýnislausar rannsóknir staðfesti, 
endurskapi, viðhaldi og ítreki neikvæðar ímyndir og aðstæður. Þess í stað 
hafa bæði fötlunarfræði og kynjafræði lagt áherslu á að þróa nýjar aðferðir og 
nálganir sem byggja á gagnkvæmri virðingu, þátttöku og jafnrétti í tengslum 
rannsakenda og rannsakaðara (Barnes og Mercer, 1997; DeVault, 1999; 
Oliver, 1992; Walmsley og Johnson, 2003).  

Niðurlag 

Fötlunarfræði er ungt fræðasvið sem hefur vaxið hratt á stuttum tíma. Hér að 
framan hefur verið gerð grein fyrir tilurð fötlunarfræða og tengslum þessara 
nýju fræða við annað fræðistarf, einkum við kynjafræði. Helstu sjónarhorn á 
fötlun og kynferði voru rakin jafnframt því sem fjallað var um hliðstæður í 
fræðastarfi femínista og fötlunarfræðinga. Fötlunarfræði og kynjafræði eru 
þverfaglegar greinar sem báðar beita margbreytilegum fræðilegum nálgunum 
og rannsóknaraðferðum. Tenging þessara tveggja fræðasviða skapar 
möguleika og sjónarhorn, sem geta leitt til nýrrar þekkingar og skilnings 
innan fræðanna og á daglegu lífi fólks, og áhrifum kynferðis og fötlunar á 
það. Við erum rétt að byrja að kanna þá möguleika sem hér leynast. 
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„Að vera eða vera ekki“: Sjálfsmyndir 
kvenna, hlutverk og samskipti kynjanna 

Gyða Margrét Pétursdóttir 

 

Á undanförnum árum hefur töluvert verið rætt um samræmingu fjölskyldu-
lífs og atvinnu. Á árunum 2002-2003 tók ég eigindleg viðtöl við útivinnandi 
mæður í sambúð (sjá Einarsdóttir, 2004; Gyða Margrét Pétursdóttir, 2004 
fyrir nánari útlistun á aðferðafræði). Mæðurnar eru á aldrinum 23 til 36 ára og 
gegna ólíkum störfum með ólíka menntun. Konurnar eru aðalummönnunar-
aðilar barnanna og sinna meginhluta heimilisverkanna auk þess sem þær 
sinna launaðri vinnu utan heimilis ýmist í fullu starfi eða hlutastarfi. 

Hér á eftir verður fjallað um karllæg viðmið og sjálfræði kvenna sem er 
kenningarlegur rammi rannsóknarinnar. Því næst mun ég fjalla stuttlega um 
orðræðugreiningu sem aðferð til að skilja og greina sjálfsmyndir kvennanna. 
Þar á eftir fjalla ég um sjálfsmyndir kvennanna eins og hún birtist í orðum 
þeirra og athöfnum. Þar kem ég inn á hvernig sjálfsmyndin hefur áhrif á þau 
hlutverk sem við sinnum og þar með samskipti okkar við aðra. Að endingu 
mun ég fjalla um leiðir til að komast út úr þessum hlutverkum. 

Að vera ég sjálf 

Elizabeth Grosz (1990) segir femínisma hafa byrjað sem baráttu fyrir jöfnum 
rétti, jafnréttisfemínisma. Þau sem aðhylltust/aðhyllast þessa nálgun voru 
upptekin af gildum, félagslegum venjum og aðferðum þróuðum og viður-
kenndum af körlum. Grosz segir að því meiri lýðhylli sem jafnréttis-
femínisminn naut hafi gallar hans komið í ljós. Hún telur þá helsta vera að 
konur hafi keppst við að verða eins og karlar enda séu þeir viðmiðið sem 
keppt skuli að. Með þessu kepptust konur við að afmá sérkenni sín og sem 
minnst er gert úr því að fjalla um það sem gerir konur frábrugnar körlum, t.d. 
barneignir. Áhersla Grosz gengur út á það að hætta að líta á karlinn sem 
viðmið og konuna sem frávik frá því viðmiði sem hefur orðið þess valdandi 
að konur geta aldrei orðið jafn „verðmætar“ og karlar, þær eru alltaf að 
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einhverju leyti frávik frá viðmiðum karlveldisins. Að mati Grosz (1992) er 
orðið tímabært að hverfa frá þessum skilgreiningum. Vissulega hafi verið 
nauðsynlegt fyrir konur að krefjast jafnréttis en nú sé tímabært að fara að 
krefjast sjálfræðis. Hafna þeim stöðlum sem miðað hafa að því að gera konur 
að körlum. Femínískar kenningar um sjálfræði kvenna tengjast opinberum 
jafnréttishugmyndum sem kenndar eru við samþættingarhugtakið. Sam-
þætting gengur út á það að skoða með hvaða hætti stofnanir samfélagsins 
skapa og endurskapa hið kerfislæga misrétti. Sjónum er því beint að 
stofnunum samfélagins, það er með öðrum orðum eitthvað að hinu karllæga 
kerfi (Þorgerður Einarsdóttir, 2002). Sjálfræði er leið til að komast undan 
hinum karllægu viðmiðum og mótsögnunum sem af þeim hljótast. Sjálfræðis-
femínismi felur einnig í sér að gefa og taka í skynsamlegum hlutföllum. 
Sjálfræðisfemínísmi er náskyldur frelsisfemínisma sem að mati Sigríðar 
Þorgeirsdóttur (2002) byggir m.a. á samstöðu og félagslegu réttlæti.  

Ég er það sem ég segi 

Við greiningu viðtalanna studdist ég við orðræðugreiningu. Ég skoðaði áhrif 
tungumálsins og hvaða áhrif hin kynjuðu samfélagslegu valdatengsl hafa á þá 
þætti sem til skoðunar eru. Orðræðugreiningin fólst m.a. í því að rýna í 
merkingu ákveðinna orða og skoða með hvaða hætti þau orð eru notuð að 
því er virðist í ákveðnum tilgangi. Hvernig orðaval viðmælanda minna 
endurspeglar ákveðin hugmyndakerfi og sýn þeirra á heiminn. Stuðst er við 
tvö afbrigði orðræðugreiningar, orðræðugreinandi sálfræði og nálganir 
ættaðar frá Michel Foucault. 

Í orðræðugreinandi sálfræði eru gerendamöguleikar einstaklinganna innan 
samfélagsins skoðaðir. Meginviðfangsefni orðræðugreinandi sálfræði er að 
skoða með hvaða hætti fólk notar tungumálið til að túlka eigið líf og hvaða 
áhrif það hefur á líf þess. Í sem stystu máli þá gengur þessi nálgun út á það 
að í byrjun (við fæðingu) þá fáum við upp í hendurnar túlkandi efnisskrá (e. 
interpretative reportoire), sem fjallar um hvernig við eigum að haga okkur í lífinu. 
Ef við erum lífræðilega kvenkyns þá er til þess ætlast að við högum okkur á 
ákveðinn hátt (Edley, 2001). 

Michel Foucault skoðaði sambandið milli orðræðu og viðmiða. Orðræðan 
kemur viðmiðinu á framfæri, hún staðfestir viðmiðið. Með „normalisering-
unni“ sem í því felst eru einstaklingar bornir saman og mismunað í samræmi 
við ríkjandi viðmið (Carabine, 2001). Gagnrýnin orðræðugreining (e. critcal 
discourse analysis) nýtir sér nálganir og aðferðir Foucault (Willig, 2001). 
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Gagnrýnin orðræðugreining fjallar mikið um áhrif valds. Hópurinn, sem 
hefur vald til að skilgreina hvað skiptir máli, skilgreinir og takmarkar með 
hvaða hætti hægt er að fjalla um ákveðin hugtök. Þannig er ætlast til þess að 
hinn undirokaði hópur lagi sig að venjum og viðmiðum hinna (Cameron, 
2001). 

Hugtakið sjálfsmyndir, eins og ég nota það, snýst um með hvaða hætti 
konurnar tala um sig. Undir lok viðtalanna bað ég konurnar um að lýsa sér en 
áður en að þessari lýsingu kom höfðu þær engu að síður þegar sagt mér 
hverjar þær eru. Allar höfðu þær gefið til kynna með einum eða öðrum hætti 
hvernig þær eru með því að segja mér hvernig þær eru ekki. 

Ég er af því ég er ekki 

Sjálfsmyndin birtist semsagt með neikvæðum formerkjum hjá konunum í 
rannsókn minni. Helmingur kvennanna sem þátt tóku í rannsókninni virðist 
vilja kenna sig við vinnuna, sækja stóran hluta sinnar sjálfsmyndar í þau störf 
sem þær sinna á vinnumarkaði. Það segja þær þó ekki beinum orðum, 
Guðrún segir: 

 
Ég er ekki svona heimatýpa það á ekki við mig að hitta ekki fólk (hækkar 
róminn), það er alveg á hreinu. 
 
Og Eyja segir: 
 
Ég mundi ekki nenna að hanga heima… Ég meina allir hafa gott af félagsskap. 
 

Þessar konur hafa sterkt vinnusjálf, þær eru stoltar af vinnu sinni og kæra sig 
ekki um að sjálfsmynd þeirra byggi einvörðungu á móðurhlutverkinu. Engu 
að síður virðast þær vera að svara orðræðunni um að konur eigi að vera 
heima að sinna börnum, þær virðast vera í vörn. Hugmyndafræði samfélags-
ins birtist m.a. í orðræðunni um mömmuna sem á að vera heima að sinna 
börnum. Viðmælendur mínir virðast tengja þessa orðræðu við einangrun og 
það sem talið er neikvætt; „hitta ekki fólk“, og „hanga heima“, þær taka sér 
stöðu gegnt þessari orðræðu á hinum hugmyndafræðilega velli samfélagsins. 

Önnur birtingarmynd þessa neikvæða formerkis eru konurnar sem frekar 
virðast vilja sækja sjálfsmynd sína í móðurhlutverkið. Þær hafna þar af 
leiðandi sterkri tengingu við frama á vinnumarkaði, þátttöku föður í 
barnauppeldi eða því að láta kenna sig við kjarabaráttu. Ingibjörg hafnar því 
að það fari fyrir brjóstið á henni að Gunnar sé með hærri laun: 
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Ég hef aldrei verið þessi alveg, ‘ég ætla að vera með sömu laun og hann’, það er 
ekkert svoleiðis í mér…þetta fer soldið eftir því hvernig manneskja þú ert. Ef þú 
ert rosalega mikil framamanneskja, sem ég er ekkert rosalega mikil. 
 

Engu að síður hafði Ingibjörg lýst því með stolti hvernig hún lauk sinni 
menntun með hárri einkunn, menntun sem hún hafði sinnt af miklum 
metnaði. María hafnar því að hún láti sig varða kaup og kjör: 

 
Ég er ekki mikil svona kjarabaráttukona…Ég er ekki mjög svo meðvituð um 
réttindi mín. 
 

María neitar því að hún láti sig varða kaup sitt og kjör þó að komið hafi fram 
í samtali okkar að hún er meðvituð um réttindi sín og virðist láta þau sig 
varða. Afstaða hennar er því e.t.v. eins konar réttlæting, réttlæting á stöðu 
hennar í samfélaginu, hún er með mun lægri laun en maki sinn þrátt fyrir 
sambærilega skólagöngu. Konurnar virðast vera að svara einhverri 
jafnréttisorðræðu og orðræðu um að konum beri að berjast fyrir réttindum 
sínum o.s.frv. Þær virðast hafna þessum hugmyndum. Þær eru að svara 
jafnréttisorðræðunni í samfélaginu með því að staðsetja sig á móti þeirri 
orðræðu; ég er af því ég er ekki. 

Þessi greining mín er í takt við niðurstöður annarra rannsókna, samkvæmt 
þeim virðast markmið kvenna um að eignast börn og öðlast frama á 
vinumarkaði stangast á og gera þeim erfitt fyrir að öðlast heildstæða 
sjálfsmynd (Guðný Guðbjörnsdóttir, 1994). Eins og það að vera framagjörn 
og vilja fá greidd sömu laun og makinn jafngildi minni ást á börnunum. 

Ég er ljón 

Í þeim þætti viðtalanna þar sem ég bað konurnar um að lýsa sjálfum sér sóttu 
tvær þeirra sér fulltingi í stjörnuspeki: 

 
[Lýsa] mér?...Alveg frábærri manneskju, neih [segir Ingibjörg og hlær]. Ég mundi 
lýsa mér sem, ég er mjög opinská, hress, ekta ljón. Ég er reyndar ekki með þessa 
athyglissýki sem ljónið er sagt hafa. 
 

Það er líkt og Ingibjörg sé feimin við að lýsa sér með svo jákvæðum hætti 
(„frábær“), líkt og það samræmist e.t.v. ekki kvenhlutverkinu. Þess vegna 
aftengir hún sjálfa sig lýsingunni og sækir sér fulltingi í stjörnuspekina - 
afsalar sér þannig ábyrgð á eigin sjálfsmyndarsköpun. Ingibjörg gengst þó 
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ekki við ljóninu í sér að fullu. Hún hafnar því að vera athyglissjúk, að mati 
Ingibjargar er það neikvæður eiginleiki. Það sem eftir stendur er að Ingibjörg 
er opinská, hress, heiðarleg og dugleg; eiginleikar sem hún virðist tileinka sér.  

Að vitna þannig í eða sækja sér fulltingi í stjörnumerkin er e.t.v. aðferð til 
að útskýra sjálfan sig án þess að vera álitin montin, þetta er aðferð sem 
afsalar viðkomandi ábyrgð á eigin sjálfsmyndarsköpun (Willig, 2001); þetta er 
ekki í mínum höndum – heldur skrifað í stjörnurnar. Það má vera að það að 
sækja sjálfmynd sína í stjörnumerkin sé til merkis um ákveðna firringu hjá 
mínum konum. Firring í marxískum skilningi. Konurnar afsala sér eigin 
„tegundareðli“ eins og Marx kallaði það (Morrison, 1995; Tucker, 1978) og 
yfirfæra sína góðu eiginleika yfir á stjörnumerkin. Með sama hætti og Marx 
talaði um að fólk afsalaði sér sínum góðu kostum og yfirfærði þá á „Guð“ 
(Morrison, 1995, Tucker, 1978). Ég ætla í þessu sambandi að nefna ykkur 
annað dæmi sem byggir ekki á viðtölum mínum við mæðurnar. Ólína 
Þorvarðardóttir skólameistari Menntaskólans á Ísafirði greindi frá því í viðtali 
við Fréttablaðið árið 2004 (Ljónið stekkur fram af og til) að það hafi gefið sér 
lífsfullnægju að hafa áhrif á atburði líðandi stundar, það hafi átt ágætlega við 
hana að vera í sviðsljósinu. Þessa lyndiseinkunn sína útskýrir Ólína með 
vísun í stjörnuspeki, haft var eftir Ólínu að: „…ljónið í mér stekkur alltaf 
fram af og til og krefst athyglinnar“ (bls. 27). Ólína sækir sér þannig réttmæti, 
eins konar afsökun, fyrir „framhleypninni“ í stjörnuspekina. Líkt og það sé 
ekki samþykkt að kona komi sér á framfæri í gegnum skoðanir sínar á 
þjóðmálum, það þurfi að afsaka eða útskýra með vísun í stjörnuspeki, 
eiginleika ljónsins. 

Þessi tegund sjálfsmyndarsköpunar gefur viðkomandi líka tækifæri til þess 
að hafna ákeðnum þáttum eins og Ingibjörg hafnar því að vera athyglissjúk 
af því að hennar mati þá er það neikvæður eiginleiki sem hún vill ekki láta 
kenna við sig. Ef til vill finnst henni það vera eiginleiki sem ekki samræmist 
kvenhlutverkinu. Konur eiga ekki að trana sér fram, konur eiga að bíða uns 
röðin kemur að þeim, ekki vekja á sér athygli með skoðunum sínum. 

Ég er fórnarlamb 

Eyja sækir sér einnig fulltingi í stjörnumerkin en það er líkt og hún noti 
stjörnumerkið sem viðbót við eigin sjálfsmyndarsköpun: 

Ég er fiskur, ég syndi soldið með... Ég gef rosalega mikið af mér og svo þigg ég 
ekki neitt. 
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Eyja virðist einnig upplifa sig sem fórnarlamb eða þolanda. Gefur mikið af 
sér en þiggur ekki neitt. Mér virðist sem Eyja líti á það sem einhvers konar 
kost, að þiggja ekki neitt. Það kemur fram víðar í viðtalinu að hún segist ekki 
þiggja nema henni sé boðið vegna þess að hún eigi erfitt með að biðja: 

 
Ég er tilbúin að gefa svo mikið, en ég fæ ekkert í staðinn endilega, eða þigg 
ekkert, ég fer ekki fram á það, það þarf að koma og gefa mér það... Ég get ekki 
beðið um einhverja hluti, mér finnst það mjög erfitt. 
 

Eyja virðist þannig líta á sig sem eins konar þolanda sem ekki getur beðið 
heldur bíði hún þess að henni séu færðir hlutirnir, henni boðin aðstoð 
o.s.frv. Fórnarlambið/þolandinn er í þeirri sérstöku aðstöðu að geta sett sig á 
stall gagnvart öðrum (af því það er búið að gefa svo mikið og þiggur ekki 
neitt, heimurinn skuldar því), það er erfitt að gera fórnarlambinu til hæfis af 
því að fórnarlambið orðar ekki óskir sínar og væntingar til annarra með 
beinum hætti. Eyja kemur ekki að máli við Arnar, sambýlismann sinn, með 
beinum hætti og biður hann um að vera virkari á heimilinu. Þau ræða ekki 
málin heldur beitir Eyja óbeinum aðferðum til að hafa áhrif á hegðun og 
gjörðir Arnars: 

 
Ég segi það satt hann hjálpar ekkert, það er alltaf sama dæmið. Ég gef og gef og 
tek ekkert á móti skilurðu, kannski segi ekki neitt, en svo allt í einu verður maður 
kannski eitthvað uppstökkur og brjálaður skilurðu og þá gerir hann kannski í eitt 
tvö skipti. 
 

Eyja ætlast til þess að Arnar ráði í hennar óbeinu skilaboð. Fórnarlambið er 
tilætlunarsamt, það ætlast til að aðrir ráði í hegðun þess og geti greint óskir 
þess. Fórnarlambið telur sig nefnilega hafa skilað sínu, það hafi fórnað sér 
fyrir aðra. Eyja virðist einnig „lenda“ í aðstæðum, þ.e. hún upplifir ekki að 
hún geti haft eða hafi stjórn á lífi sínu. Einstaklingur sem að fylgir túlkandi 
efnisskrá sem byggir á þolendahlutverkinu er í hlutverki sem býður ekki upp á 
það að vera virkur gerandi í eigin lífi. Eyja „syndir með“.  

Allar eru konurnar sem ég talaði við með sterkt vinnusjálf á sama tíma og 
þær sinna aðalumönnunarábyrgðinni af miklum metnaði. Þær eru tilbúnar að 
afsala sér réttlæti sem felst í jafnri skiptingu heimilsverka og vinnu utan 
heimilis. Mæðurnar njóta ekki með sama hætti umhyggju frá öðrum og þær 
veita. Hlutastörf mæðranna, eða styttri vinnutími, eru ekki metin til jafns á 
við „fulla“ vinnu karlanna. Út frá hugmyndum um tap og gróða þá eru 
konurnar að tapa á báðum sviðum, einka- og opinbera sviðinu. Konurnar 
afsala sér réttlæti með því að veita börnum sínum og mökum umhyggju sem 
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ekki fæst til baka. Með því að afsala sér réttlætinu eru þær þvingaðar inn í 
ákveðna sjálfsafneitun, sbr. „ég er ekki...“ og sjálfsfórn; „gef og gef og tek 
ekkert á móti“. Fórnarlambshlutverk Eyju er ekki hlutverk sem hún valdi sér 
meðvitað, heldur það hlutverk sem býðst í þeirri stöðu sem hún er í. 

Ég er mamma og pabbi 

Launuð vinna á hinu opinbera sviði skiptir miklu máli í lífi kvenna. Að sinna 
börnum og búi er ekki fullnægjandi eitt sér. Mikilvægt er að geta sameinað 
þetta tvennt, í því felst sjálfræði kvenna. Samþætting jafnréttissjónarmiða 
þarf að ná inn á svið heimilisins svo að vænta megi árangurs. Formgerðir 
samfélagsins setja okkur skorður, en engu að síður eru leiðir út. Leiðin út 
felst í því að véfengja hið viðtekna, setja spurningamerki við hin karllægu 
viðmið og mótsagnirnar sem í þeim felast. Auður Styrkársdóttir (1997) segir 
mæðrahyggju hafa verið notaða til að greina frelsunarþætti í kvennapólitík. 
Velferðarkerfið sé m.a. sprottið út frá þessari nálgun, viðtekið kvennamál 
varð mál samfélagsins alls. Auður vill því skilgreina mæðrahyggju sem 
umhyggju- og réttlætissjónarmið. Mæðrahyggjan hafi hjálpað konum að 
skynja og upplifa sameiginlegan veruleika sinn, veruleika sem snýst um 
umhyggju og réttlæti. Niðurstaða mín er sú að réttlæti sé einmitt ein af 
lykilforsendum sjálfræðis. Það er ekki réttlátt að konur axli aðalumönnunar-
ábyrgðina á börnum sínum (og maka sinna), sinni meginparti heimilis-
verkanna og þurfi að afneita sér til að sjálfsmyndin falli að hugmyndum karlveldisins. 
Sjálfræði er því aðeins mögulegt ef réttlæti er viðhaft í samskiptum karla og 
kvenna. Mæðrahyggja getur átt bæði við um karla og konur ef miðað er við 
skilgreiningu Auðar Styrkársdóttur, hér að framan, sem umhyggju- og 
réttlætissjónarmið. Í þessu tilliti er hægt að vísa í hugtak Jo VanEvery (1995), 
mæðrun (e. mothering) sem vísar til þeirra athafna, tilfinninga og samskipta 
sem annað hvort kona eða karl sinnir vegna umönnunnar barna. Mæðrun er 
hugtak sem nær yfir mjög ólíkar athafnir, á engan hátt einsleitar eða 
kynbundnar athafnir og að mínu viti getur mæðrun einnig átt við þá 
umhyggju sem við sýnum þeim sem ekki geta annast um sig sjálfir, barn er 
því ekki forsenda mæðrunar. Feðrun gæti þá frekar átt við efnislega umhyggju 
eða umsjón með barni sbr. að sjá fyrir (n. försörger) (Brandth og Kvande, 
2003). Mæðrun og feðrun þurfa því ekki að vera tengd kynferði heldur 
ólíkum aðferðum við að annast börn og aðra. Athafnirnar útiloka ekki hvor 
aðra, bæði er hægt að mæðra og feðra á sama tíma.  
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Hluti ástæðunnar fyrir því að samkynhneigðum pörum er ekki heimilt 
samkvæmt lögum að frumættleiða barn eða gangast undir tæknifrjóvgun er 
m.a. vegna þess að í orðræðunni er ekki gert ráð fyrir að tveir einstaklingar af 
sama kyni geti veitt barni það sem það þarfnast, sérstaklega ekki tveir karlar, 
því þá „vantar“ mömmuna. Gagnkynhneigða viðmiðið, nátengt hinu karllæga 
viðmiði er það að karl og kona ali upp barn saman. Með hugtökunum 
mæðrun og feðrun þá er engin vöntun. Hluti af fordómum okkar byggja 
e.t.v. á þessari vöntum sem við teljum vera til staðar en er ekki til staðar, 
nema í núverandi orðræðu. Orðræðu sem takmarkar möguleika kvenna og 
karla. 
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Skólaþróun í þágu jafnréttisuppeldis 
drengja 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 

 

Erindið er þannig upp byggt að fyrst verður gerð grein fyrir fræðilegum og 
hagnýtum stoðum sem byggt er á. Næst verður gerð grein fyrir breytingum á 
orðræðu frá áherslu á að gera þurfi skólastarfið stúlkuvænna yfir í það að 
drengir fari halloka í námi. Þá er sagt frá viðtalsrannsókn og athugun á 
nokkrum skólaþróunaraðferðum sem hvort tveggja sýnir að jafnréttisstarf í 
skólum þurfi að efla. Fjallað verður um nokkrar leiðir til að efla jafnréttisstarf 
og sérstaklega rætt um að hverju þarf að huga ef leggja á áherslu á 
jafnréttisuppeldi drengja. Loks er spurt hvort og þá hvers vegna ætti að leita 
sérstaklega að körlum til að leggja fyrir sig leik- og grunnskólakennslu. 

Stoðir og forsendur 

Ég byggi mál mitt á nokkrum forsendum sem ég nefni gjarna stoðir. Sú fyrsta 
er jafnrétti kynja. Í löggjöf um skóla eru fáein ákvæði um jafnrétti kynja og á 
þeim ákvæðum er hnykkt hressilega með ákvæðum um jafnréttisstarf í 
skólum í jafnréttislögum (Lög um leikskóla, 1994; Lög um grunnskóla, 1995; 
Lög um framhaldsskóla, 1996; Lög um jafnan rétt og jafna stöðu kvenna og 
karla, 2000; sjá einnig Ingólf Ásgeir Jóhannesson, 2004).  

Önnur stoð er háskólagreinin kynjafræði sem leggur einkum til margvís-
legar upplýsingar, nauðsynlegar til að skilja skólastarf og tengsl þess við 
samfélaginu.  

Þriðja stoðin, femínisminn, er pólítískara eðlis. Ekki er sjálfgefið að líta á 
hann sem sjálfstæða stoð, aðgreinda frá kynjafræði og jafnrétti. Munurinn 
felst einna helst í því að kynjafræði veitir fróðleik fenginn með rannsóknum 
en femínisminn er leiðarljósið. Þorgerður Einarsdóttir (2002) hefur bent á að 
jafnréttispólítík án femíniskrar samfélagsgreiningar sé „léleg nýting á kröftum 
og fjármunum og ein skýringin á því hve hægt miðar í jafnréttismálum“ (bls. 
33). Þá hefur Rachael Lorna Johnstone (2004) bent á að stjórnvöld hafi 
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undirgengist fjölmarga alþjóðlega sáttmála sem krefjist þess að beitt sé 
virkum aðgerðum („all appropriate measures“) til að allir fái notið kynja-
jafnréttis. 

Þessar þrjár stoðir eru forsendur þess að unnt sé að hugsa og skrifa um 
skólaþróun í þágu jafnréttisuppeldis drengja. En vissulega sæki ég einnig 
efnivið til menntunarfræðanna því ég legg áherslu á að jafnréttisuppeldi er 
fagstarf. Í því felst að umræðu minni er beint jafnt til kennslukarla og 
kvennslukvenna enda gert ráð fyrir því að bæði karlar og konur vinni sömu 
fagvinnuna eins og í öðrum fagstörfum. 

Þegar ég var í kennaranámi rétt fyrir 1980 var lögð umtalsverð áhersla á 
að við kennaranemar, karlar sem konur, þyrftum að kunna að sníða skóla-
starfið betur að þörfum stúlkna. Þetta var gert í tengslum við kynningu á 
rannsóknum á stéttlægu og búsetutengdu misrétti og höfðaði ágætlega til mín 
sem sveitadrengs. Síðan gerist það — hér á landi líklega ekki fyrr en fyrir um 
tíu árum (sjá einkum Hafstein Karlsson, 1995) — að farið er að tala um að 
drengir fari halloka í skólakerfinu, m.a. vegna þess að þeir þoli ekki fjölda 
kennslukvenna og að skólastarfið sé haldið kvennamenningu. Einnig hafa 
verið haldnar sérstakar ráðstefnur, t.d. ráðstefnan Strákar í skóla árið 1997 á 
vegum jafnréttisyfirvalda og menntamálaráðuneytinsins (Strákar í skóla, 
1998), og um Drengjamenningu í grunnskólum í febrúar 2005 á vegum 
fjögurra sveitarfélaga, Kennaraháskóla Íslands, foreldrasamtaka og nokkurra 
fyrirtækja. Þá eru tölur um kynjamun í einkunnum látnar hrópa á mann, t.d. 
flutti Júlíus K. Björnsson (2005) fyrirlestur á síðarnefndu ráðstefnunni um 
niðurstöður PISA-rannsóknarinnar þar sem fram kom að Íslendingar eiga 
heimsmet í kynjamun á þann veg að stúlkur standa sig betur í stærðfræði en 
drengir. Þegar tölur Júlíusar eru skoðaðar nánar kemur í ljós að kynja-
munurinn er mestur utan höfuðborgarsvæðis, sem er reyndar einmitt þar sem 
hlutfall kennslukarla er hærra en á höfuðborgarsvæðinu (sjá síðar í greininni; 
sjá einnig Ingólf Ásgeir Jóhannesson, í vinnslu). Ég held því aftur á móti 
fram að þeir drengir sem fara helst halloka geri það einkum vegna þess að 
þeir kikna undan karlmennskukröfum samfélagsins og and-menntunar-
stefnunni sem veldur því að þeir sem fara í lengra nám en er í boði í 
heimabyggð eru álitnir á leið burt, varanlega. Athyglisvert er að stúlkur í 
þremur dreifbýlustu kjördæmunum (Austfjörðum, Vestfjörðum, Norðurlandi 
vestra) stóðu best í PISA-rannsókninni, betur en stúlkur á höfuðborgar-
svæðinu. 

Ég get vitanlega farið miklu lengra í fræðilegum, hagnýtum og pólítískum 
forsendum míns máls en læt duga að ég tel aðgerðir til að bæta kynjajafnrétti 
séu, almennt séð, jákvæðar fyrir önnur svið sem misréttis gætir á og tel það 
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eina af forsendum jafnréttisstarfs að það fari ekki í bága við úrbætur á öðrum 
sviðum. Þetta er sambærilegt við þá kröfu stjórnvalda að breytingar á öðrum 
sviðum séu metnar út frá áhrifum þeirra á jafnréttismál (Þingsályktun um 
áætlun í jafnréttismálum, 2004).  

Jafnréttisstarf í skólum þarf að efla 

Viðtalsrannsókn sem ég gerði fyrir fáum árum bendir til þess að jafnréttis-
starf í skólum þurfi að efla. Ég ræddi við 14 reyndar grunnskólakennslukonur 
og meðal mikilvægustu þáttanna sem fram komu var að þær telja að 
einstaklingsmunur meðal nemenda sé allt að því ámóta mikilvægur og 
kynjamunur og hvað varðar kennara þá sé einstaklingsmunurinn í raun e.t.v. 
enn þá meiri en kynjamunurinn. 

Hins vegar kunna kennarar margvíslegar sögur um kynjamun en miklu 
síður aðferðir eða tungutak kynjafræðinnar til að túlka hann. Enda kemur 
það einnig fram í viðtölunum að jafnréttisumræða sé afar takmörkuð í 
skólunum og fáir viðmælenda muna eftir áberandi jafnréttisfræðslu í kennara-
námi (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Sama er uppi á teningnum þegar 
ég spyr meistaranema hjá mér; þeir kannast sjaldan við mikla jafnréttis-
umræðu í skólunum þar sem þeir starfa, sem eru einkum leik- og grunn-
skólar. 

Ég kannaði enn fremur nokkrar aðferðir við skólaþróun og mat á 
skólastarfi svo og nokkrar kennsluaðferðir, svo sem Aukin gæði náms, gæða-
stjórnun, fjölgreindarkenninguna og Reggio-hreyfinguna. Í stuttu máli eru 
jafnréttissjónarmið ekki innbyggður þáttur í þessum aðferðum þótt margar 
þeirra séu ágætar aðferðir sem geta nýst vel til að koma jafnréttismálum 
áfram (sjá Ingólf Ásgeir Jóhannesson, 2004). Þetta er einkum bagalegt þegar 
t.d. í bæklingi frá menntamálaráðuneytinu um Sjálfsmat skóla (1997) er ekki 
gert ráð fyrir mati á stöðu jafnréttismála. Ef notað er tungutak jafnréttis-
löggjafar, þá hefur „gleymst“ að samþætta jafnréttissjónarmið inn í þennan 
bækling. Reyndar er rétt að geta framfarasporanna. Þannig gaf Námsgagna-
stofnun út Jafnréttishandbók fyrir starfsfólk skóla fyrir nokkrum árum (sjá 
Hafstein Karlsson og Stefaníu Traustadóttur, 2000) og á nefndri drengja-
menningarráðstefnu í febrúar 2005 kvaðst menntamálaráðherra hafa ákveðið 
að þróunarsjóður grunnskóla ætti að veita umsóknum er legðu áherslu á 
jafnréttisstarf forgang. 

Að mínu viti er það alls ekki kvenvæðing skólakerfis sem gæti valdið því 
að einhverjir drengir eða stúlkur fari halloka í skólakerfinu út af því að vera 
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annaðhvort drengur eða stúlka heldur miklu fremur meðvitundarleysi skólans 
sem stofnunar um kynjafræðilegar víddir — að ég tali ekki um beina 
tortryggni eða fordóma gagnvart femínisma í samfélaginu. 

Jafnréttisstarf og jafnréttisuppeldi drengja 

Hvernig eflum við jafnréttisuppeldi drengja og annað jafnréttisstarf í skólum? 
Hvað er mikilvægast? Á hverju ættum við að byrja? 

Ég met ástandið þannig að það skipti ekki endilega mestu máli á hverju er 
byrjað — það þurfi að byrja. Ég mæli þó einna helst með því að við byrjum á 
því að kanna hugmyndir um karlmennsku og kvenleika í samfélaginu. Þetta 
getur verið sameiginlegt verkefni kennara og nemenda á flestum skólastigum. 

Í samfélaginu eru ýmsar viðteknar hugmyndir um hvernig karlar og konur 
séu eða eigi að vera. Ég horfi hér á þetta af sjónarhóli drengs sem á ekki að 
þurfa laga sig að því sem ég vil kalla úreltar hugmyndir um karlmennsku sem 
andstæðu við kvenleika, hugmyndir sprottnar úr feðraveldinu sem sögulegu 
fyrirbrigði. Afar fáir drengir, ef nokkur, hagnast á framgangi slíkra hugmynda 
um karlmennsku. Reyndar tel ég að langflestir drengir beinlínis tapi á 
hugmyndum um fyrirvinnuhlutverk sem hafa áhrif á launamun kynja á þann 
veg að stundum vinna ungir karlar meira en þá langar til að fá hærri laun. 
Slíkar hugmyndir hafa einnig þau áhrif að kvæntir karlar vinna meira en 
ókvæntir meðan konur vinna að meðaltali jafnt burtséð frá hjúskaparstöðu 
(sjá Þorgerði Einarsdóttur, 2000; Jafnréttisráð og nefnd um efnahagsleg völd 
kvenna, 2002). 

Hér er aðeins rúm til að stikla á stóru um aðra þætti hefðbundinna 
hugmynda um karlmennsku en nánar er fjallað um efnið og hvernig slíkar 
hugmyndir móta drengi í nýlegri bók minni, Karlmennska og jafnréttisuppeldi 
(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Hetjuskapurinn er eitt mikilvægasta 
stefið í karlmennskuhugmyndum. Krafan um hann getur valdið áhættu-
hegðun hjá drengjum. Í honum felast einnig hugmyndir um að drengur eigi 
ekki að þurfa mikinn tíma til að lesa námsbækurnar en standa sig samt vel í 
skólanum.  

Gagnkynhneigðarremba samfélagsins hefur alvarleg áhrif á drengi. Í 
erlendum rannsóknum kemur fram að drengir með hegðunar- og útlits-
einkenni sem almannarómur heldur að einkenni homma eru litnir hornauga 
eða lagðir í einelti af því að þeir þykja varhugaverðir karlmennskunormunum 
(Frank o.fl., 2003; Martino og Pallotta-Chiarolli, 2003).  
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Því hefur verið haldið fram að skólar, einkum leik- og grunnskólar, 
jafnvel framhaldsskólar, séu að verða kvenlægar stofnanir. Meðan ég sé ekki 
beinlínis ástæðu til að bera á móti því að leikskólar geti verið kvenlægar 
stofnanir, þá tek ég undir með þeim Berglindi Rós Magnúsdóttur og Þorgerði 
Einarsdóttur (væntanlegt) að hvorki grunn- né framhaldsskólar séu kven-
lægar stofnanir. Aftur á móti tel ég vænlegt að gefa gildum, sem hafa verið 
kölluð kvennamenning, fagleg heiti (sjá Ingólf Ásgeir Jóhannesson, 2004, í 
vinnslu). Þannig er „móðurleg umhyggja“ t.d. ákaflega lítið frábrugðin þeirri 
umhyggju sem nauðsynlegt er að kennarar, jafnt kennslukarlar sem kennslu-
konur, sýni nemendum sínum. Jane Roland Martin (1996) bendir líka á að 
umhyggja sé ekki bara kennsluaðferð heldur hluti af menningararfinum.  

En skiptir þessi umræða um kven- og kvennamenningarvæðingu skóla 
máli fyrir þau menntunar- og uppeldisviðhorf og þá kennslufræði sem þar er 
beitt? Ef til vill — en ég tel þó að það skipti meira máli að nýta þá staðreynd 
að kennarar telja einstaklingsmun mikinn og leggja áherslu á aðferðir þar sem 
gert er ráð fyrir einstaklingsmun, t.d. einstaklingsmiðað nám og kenningar 
um ólíkan námstíl. Bætum við þetta handleiðsluaðferðum og persónulegri 
nálgun þar sem kennarar kynna sér félagslegan bakgrunn og fjölskyldu-
aðstæður nemenda. Aukum svo getu og áhuga kennara við að greina hvernig 
hugmyndir um karlmennsku og kvenleika og um hlutverk karla og kvenna 
hafa áhrif á börnin. 

Í samræmi við þetta tel ég mikilvægara fyrir kennara, karla sem konur, að 
hver læri af öðrum fremur en að lögð sé áhersla á að fjölga kennurum af 
öðru hvoru kyninu. En ef fjölbreytni í kennarahópi eykst, veltum því þá 
virkilega fyrir okkur hvernig við getum tryggt að hún leiði af sér að 
kennararnir kynnist ólíkum viðhorfum þjóðfélagshópa, hvort sem kennarar-
nir eru pólskir að uppruna, ættaðir úr dreifbýli og þéttbýli, karlar eða konur, 
hommar eða lesbíur eða tvíkynhneigðir eða gagnkynhneigðir. Í því skyni 
þurfa kennaraskólarnir að kenna um félagslega fjölbreytni engu síður en um 
fötlun og læknisfræðileg frávik og námsaðlögun hópa út frá þeim. Markmið 
þess er að kennari hafi innsýn í líf sem flestra þjóðfélagshópa, því að við 
getum aldrei vænst þess að allir þjóðfélagshópar í fjölmenningarsamfélagi eigi 
fulltrúa í hverjum kennarahópi (sjá umfjöllun Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar, 
2004, bls. 168–172).  

Drögum þetta saman: Samþættum sannfæringu um einstaklingsmun við 
þekkingu á félagslegum og menningarlegum aðstæðum — þannig getum við 
best komist hjá því að einstaklingsgera vanda nemenda en e.t.v. einstaklings-
gert styrkleikana í staðinn. 
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Fleiri kennslukarla? 

Er þörf fyrir fleiri kennslukarla í leik- og grunnskólum? Mér finnst hálf-
partinn að hver éti þetta upp eftir öðrum í samfélagsumræðunni án þess að 
hugsa mikið um hvað það merkir. 

Viðmælendur mínir vilja gjarna fjölga kennslukörlum í grunnskólum og er 
þetta í samræmi við rannsóknarniðurstöður annars staðar (Lahelma, 2000). 
Ég spurði reyndar ekki nægilega djúpt um hvers vegna viðmælendur mínir 
vilji kynjablandaðan vinnustað en Lahelma heldur því fram að kennslukonur 
vilji það vegna þess að þær telji að vinnustaðurinn verði skemmtilegri fyrir 
vikið. Slíkt er reyndar heilmikils virði fyrir gott skólastarf því að almenn 
starfsánægja getur skiptir börnin miklu máli. 

Ég hef stundum sagt að okkur vanti ekki kennslukarla í leik- og grunn-
skólum heldur menntaða kennara. Þannig vantar okkur hvergi fleiri kennslu-
konur en í leikskólum, einfaldlega vegna þess að þar vantar svo marga 
menntaða kennara. Í Reykjavík er þetta hlutfall innan við einn þriðji af 
kennurum og leiðbeinendum (Jafnréttisáætlun Leikskóla Reykjavíkur, 2004). 
Reyndar er það svo að með tilkomu leikskólabrautar í Háskólanum á 
Akureyri og fjarnáms í Kennaraháskóla Íslands og HA er ekki víst að 
hlutfallið sé lakara á landinu í heild. Hlutfall karla meðal menntaðra leikskóla-
kennara er að líkindum innan við 2% (Anna Elísa Hreiðarsdóttir, 2004; 
Jafnréttisáætlun Leikskóla Reykjavíkur, 2004), þótt svo hlutfall karla af starfsliði 
leikskóla í heild hafi verið 3,5% af 4.688 manns í heild (Hagstofa Íslands, 
2005a). 

Í grunnskólum er ástandið betra hvað snertir réttindi. Þar var aðeins 
14,4% einstaklinga í kennarastöðum án leyfisbréfs fyrir grunnskólakennslu 
haustið 2004 og hefur farið lækkandi frá aldamótum en hafði reyndar áður 
komist í 9,7% árið 1994 (Tölfræðihandbók um menntun og menningu, 1996). Í 
grunnskólum er líka hærra hlutfall kennslukarla en í leikskólum eða rúmlega 
20% (Hagstofa Íslands, 2005b). Hlutfall kennslukarla er ólíkt eftir 
landshlutum, rétt innan við 20% á höfuðborgarsvæðinu, en 23,8-28,3% í 
kjördæmunum (þeim gömlu). Utan höfuðborgarsvæðisins er líka mun hærra 
hlutfall kennara án réttinda. Munur milli landshluta varðandi hlutfall 
kennslukarla og kennara án leyfisbréfs var svipaður á árunum 1998 og 2002. 

Í framhaldsskólum er hlutfall karla og kvenna áþekkt (Hagstofa Íslands, 
2005c) þótt körlum og konum muni vera misskipt á námsgreinar. Mun fleiri 
karlar en konur eru án réttinda. 

Skýrslan Menntun fyrir alla (2002) útfærsla menntamálaráðuneytisins á 
svokallaðri Dakaryfirlýsingu á vegum UNESCO frá árinu 2000. Þar voru sett 



Skólaþróun í þágu jafnréttisuppeldis drengja 289 

 

sex markmið og bar aðildarþjóðunum að útlista hvernig þær hygðust ná þeim 
fyrir 2015. Þetta er alveg prýðilegur listi og ég er sammála flestu af því sem 
þar kemur fram, t.d. aðgerðalista í jafnréttismálum. Eitt fjögurra gæða-
viðmiða í Menntun fyrir alla er að auka hlutfall kennslukarla — en það er ekki 
rökstutt nema með tölum sambærilegum þeim sem hér koma fram að ofan. 
En samt er það svo að ekki er til neitt sem sýnir fram á betri árangur 
nemenda út frá kyni kennara (sjá t.d. umfjöllun Ingólfs Ásgeirs Jóhannes-
sonar, í vinnslu). 

Það er gott og blessað að leita að fleiri kennslukörlum fyrir leik- og 
grunnskóla en við verðum að fá að vita hverju þeir eiga að fá áorkað. Ég hef 
rökstutt að fjölbreytni í kennarahópi geti verið æskileg einkum ef kennarar 
almennt læra mikið um félagslega fjölbreytni. En ég er samt tortrygginn 
gagnvart slíkum markmiðum því ég óttast að sérstök leit að kennslukörlum 
geti orðið til þess að draga úr leit að vel menntuðum kennurum, bæði konum 
og körlum. Ég óttast líka að slík leit laði ekki endilega að „réttu“ karlana: eiga 
karlar t.d. að taka að sér erfiða námshópa, sinna tölvukerfinu eða gegna 
húsvarðarstörfum á óformlegan hátt? Ekki fyndist mér það spennandi — en 
karlar hafa sagt mér af því að þeir hafi á grundvelli stærðar eða annarra 
„karllægra” eiginleika verið beðnir um að taka að sér erfiða bekki. Hér verður 
heldur ekki undan því vikist nefna að ótti um ásakanir um kynferðislega 
misnotkun getur fælt karla frá. Umræðan um þetta málefni er takmörkuð 
hérlendis og alls ekki vitað hvaða áhrif hún hefur á kennslukarla og unga 
karla sem kynnu að hafa áhuga á að vinna með ungum börnum (sjá Ingólf 
Ásgeir Jóhannesson, 2004, bls. 125; sjá einnig Mills, Martino og Lingard, 
2004). 

Sennilega er óskhyggja að kennslukörlum muni fjölga á næstunni. Ég 
vona að það sé ekki líka óskhyggja að kennslukarlar og kennslukonur læri 
hvert af öðru og stuðli þannig að skólaþróun í þágu jafnréttisuppeldis drengja 
— og stúlkna. 

Ályktanir  

Í fyrsta lagi er ekki til neitt sem heitir skólaþróun eingöngu í þágu jafnréttis-
uppeldis drengja heldur hljóta allar aðgerðir til hagsbóta fyrir drengi að þurfa 
að vera annaðhvort gagnlegar stúlkum eða a.m.k. skaðlausar þeim.  

Í öðru lagi þá þurfa skólar og kennarar að kunna kynjafræðilegar 
greiningaraðferðir til að finna þann vanda eða styrkleika einstaklinga sem 
kunna að birtast með ólíkum hætti eftir kyni og ýmsum öðrum félagslegum 
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þáttum, hvort sem það er gert með tölfræðilegum aðferðum þar sem fengist 
er við breytur, eða með vettvangsathugunum af ýmsu tæi. Einkum og sér í 
lagi tel ég kennara þurfa að skoða hugmyndir samfélagsins um karlmennsku 
og kvenleika og hlutverk karla og kvenna, hugmyndir sem endurspeglast og 
þróast meðal barna og foreldra.  

Í þriðja lagi tel ég að kyn kennara skipti takmörkuðu máli ef þeir kunna 
faglegar aðferðir til að kenna nemendum af báðum kynjum. Í þeim faglegum 
aðferðum felst m.a. umhyggja sem faglegt hugtak. Kynjafræði og femínismi 
eru nauðsynleg tæki og viðhorf í slíkt faglegt safn. 
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Feður sem taka lengra fæðingarorlof 

Ingólfur V. Gíslason 

 

Með lögum nr. 95/2000 um foreldra- og fæðingarorlof voru gerðar róttækar 
breytingar á möguleikum íslenskra foreldra til fæðingarorlofs. Meðal annars 
var tekin upp skipting þannig að ákveðinn hluti orlofsins er bundinn hvoru 
foreldri um sig en þremur mánuðum geta þau skipt á milli sín eftir vild. Tölur 
Tryggingastofnunar sýna að eftir að þessi lög voru sett taka um 85% feðra 
fæðingarorlof en jafnframt að þeirra nýting er fyrst og fremst bundin við 
þann tíma sem aðeins þeir geta nýtt. Sameiginlegi hluti orlofstímans er að 
stærstum hluta nýttur af mæðrunum. Endanlegar tölur um töku fæðingar-
orlofs árin 2001 og 2002 sýna þannig að meðaldagafjöldi mæðra í fæðingar-
orlofi var 186 og 187 dagar. Bráðabirgðatölur fyrir nýtinguna árið 1993 sýna 
að feður voru þá að meðaltali í orlofi í 94 daga en mæður í 182. 

Tölur Tryggingastofnunar sýna jafnframt að á hverju ári síðan lögin tóku 
gildi hafa milli 14 og 15 af hundraði þeirra feðra sem taka fæðingarorlof nýtt 
sér sameiginlega hlutann að einhverju eða öllu leyti. Þetta staðfestir reynslu 
annara þjóða. Tími sem foreldrar geta skipt á milli sín verður tími sem 
móðirin notar (Bekkengen, 1996; Brandth og Kvande, 1989, 2001, 2003; 
Leira, 2000; Olsen, 2000). 

Á vegum Jafnréttisstofu hef ég verið þátttakandi í norrænu verkefni sem 
ber heitið Velferð, karlmennska og félagslegt frumkvæði. Í verkefninu er 
sjónum beint að körlum sem telja má félagslega frumkvöðla á einhvern hátt 
sem snýr að stöðu kynjanna. Hér er t.d. um að ræða karla sem starfa innan 
hefðbundinna kvennageira, eru heimavinnandi eða hafa sýnt frumkvæði í að 
tvinna saman launavinnu og fjölskyldulíf. Hérlendis hefur verkefnið að hluta 
falist í viðtölum við feður sem hafa nýtt einhvern hluta af sameiginlega 
tímanum. Verkefninu er ekki lokið og í þessari grein verður aðeins fjallað um 
nokkur atriði sem fram hafa komið í viðtölunum hérlendis. Alls var rætt við 
níu feður og einnig við maka fjögurra þeirra. Feðurnir fundust annars vegar 
með snjóboltaaðferð og hins vegar með því að Tryggingastofnun ríkisins 
hafði milligöngu um að koma á tengslum. Feðurnir voru allir utan eins milli 
þrítugs og fertugs. Aðeins í einu tilfelli var um fyrsta barn að ræða. Allir 
feðurnir eiga eitthvert framhaldsnám að baki og sex þeirra eru háskóla-
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menntaðir. Á heildina litið tilheyra flest af þessum pörum því sem kalla mætti 
efri millistétt. 

Af hverju nýta ekki fleiri feður sameiginlega tímann?  

Að minnsta kosti sex ástæður eru hugsanlegar skýringar á því að ekki nýta 
fleiri karlar sameiginlega tímann. 

Í fyrsta lagi má nefna hefðbundin viðhorf. Íslenskt samfélag er gegnsýrt 
þeirri hugsun að umhyggja barna sé fyrst og fremst hlutverk mæðranna en 
feður standi sig best með því draga björg í bú. Þannig eru að minnsta kosti 
fjórar styttur á opinberum vettvangi í Reykjavík sem hylla samband móður 
og barns en engin sem vísar til svipaðra atriða í sambandi föður og barns. 
Enn er það svo að nokkrir söfnuðir þjóðkirkjunnar bjóða ekki „foreldra-
morgna“ heldur „mömmumorgna“ þó svo þeim hafi fækkað á síðustu árum. 
Kannanir Gallup hafa líka sýnt að verulegur hluti íslensku þjóðarinnar er 
þeirrar skoðunar að konur séu hæfari en karlar til að annast uppeldi barna. 
Þannig töldu 26,8% konuna hæfari í könnun sem Gallup framkvæmdi 2003 
og voru fleiri karlar en konur þessarar skoðunar (Gallup, 2003). Raunar hafa 
umhyggju- og réttlætissjónarmið í tilverunni beinlínis verið skilgreind sem 
„mæðrahyggja“ (Auður Styrkársdóttir, 1997) og þó svo fyrir því sé veruleg 
söguleg réttlæting þá er hugtakið útilokandi gagnvart feðrum eins og önnur 
slík hugtök sem tengja hlutverk eða eðli við annað kynið. 

Í öðru lagi er líkamleg endurhæfing móður. Meðganga og fæðing reynir á 
líkama sérhverrar konu og hún þarf tíma til að jafna sig. Í bók sem flestir eða 
allir verðandi foreldrar fá á meðgöngunni er talað um að móðirin geti reiknað 
með að það sé ekki fyrr en hálfu ári eftir fæðingu sem líkaminn sé kominn í 
samt lag (Meðganga, fæðing, ungbarnið, bls. 97) 

Í þriðja lagi er brjóstagjöfin. Alþjóða heilbrigðisstofnunin (WHO) mælir 
með því að börn séu eingöngu á brjósti fyrstu 6 mánuði ævinnar og íslenskar 
konur fá þann boðskap á meðgöngunni (Meðganga, fæðing, ungbarnið, bls. 
90). Vissulega er unnt að koma málum þannig fyrir að barn fái brjóst þó 
móðirin sé að vinna og nokkur dæmi um slíkar lausnir voru nefnd í við-
tölunum. Annað hvort kom faðirinn með barnið á vinnustað móðurinnar 
þegar kominn var tími á gjöf eða þá að verkefnavinna móðurinnar var með 
þeim hætti að hún gat skotist heim. Hitt er auðvitað þægilegra í flestum 
tilfellum að móðirin sé heima meðan barnið er á brjósti eða að minnsta kosti 
meðan móðurmjólkin er eina fæða barnsins. 
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Í fjórða lagi er það enn svo að atvinnutekjur karla eru oft hærri en 
atvinnutekjur kvenna þannig að tekjutap fjölskyldunnar er meira þegar 
faðirinn tekur orlof heldur en þegar móðirin gerir það. 

Í fimmta lagi má nefna staðsetningu á vinnumarkaði. Konur eru líklegri 
en karlar til að starfa hjá hinu opinbera og starfsöryggi er almennt séð meira 
þar en á almenna vinnumarkaðinum. Þar af leiðandi getur verið auðveldara 
fyrir konu hjá hinu opinbera að fara fram á fæðingarorlof en karl á almenna 
vinnumarkaðinum. 

Loks má svo í sjötta lagi nefna að viðhorf atvinnurekenda virðast enn 
nokkuð þannig að karlar séu mun frekar ómissandi á vinnustað en konur. Í 
Gallupkönnun í mars 2003 kom þannig fram að 85% Íslendinga telja það 
jákvætt að karlar nýti sér rétt sinn til þrigga til sex mánaða fæðingarorlofs. 
Hlutfall jákvæðra atvinnurekenda er hins vegar 73,7% (http://www.hgj.is-
/Vidhorfskannanir/Vidhorfskannanir Gallup/nr/93). Í annarri könnun 
Gallup sögðu 63% atvinnurekenda það mjög eða frekar erfitt fyrir karla á 
vinnustaðnum að taka fæðingarorlof í allt að 6 mánuði en einungis 27% 
töldu erfitt fyrir konur á vinnustaðnum að taka fæðingarorlof í 3 – 6 mánuði 
(Gallup, 2003). Það er því líklegt að auðveldara sé fyrir móður en föður að fá 
langt fæðingarorlof. 

Af hverju tók faðirinn meira en sinn afmarkaða rétt? 

Vinnumarkaðsstaða móðurinnar er lykilatriði þegar sú ákvörðun er tekin að 
faðirinn taki hluta af sameiginlega tímanum. Þetta þarf ekki að koma á óvart. 
Margar norrænar athuganir hafa sýnt að vinnumarkaðsstaða móðurinnar 
skiptir miklu máli fyrir nýtingu föðurins á fæðingarorlofi almennt séð 
(Brandth og Kvande, 2003; Christoffersen, 1990 og 1998). 

 Í þeim hópi sem hér er til athugunar eru fimm konur í þeirri stöðu að 
vera með sjálfstæðan rekstur, verkefnaráðnar, háttsettar á sínum vinnustað 
eða töldu hættu á að þær fengju ómerkilegri verkefni ef þær væru lengi fjarri 
vinnustað. Í öllum tilfellum var það mat foreldra að erfitt gæti verið fyrir 
hana að vera lengi fjarri sínu starfi. Faðirinn var í svipaðri stöðu hjá þremur 
af þessum pörum en af ýmsum ástæðum töldu þau að auðveldara væri fyrir 
hann að vera fjarverandi. 

 Af þeim þremur pörum sem eftir eru voru tvær mæðurnar heima-
vinnandi en ein á vinnumarkaði án þess að vera í sérstakri ábyrgðarstöðu. Í 
því tilfelli skiptu veikindi móður miklu máli. Hún veiktist á meðgöngunni og 
þurfti mikla umönnun og ró eftir fæðinguna og hana veitti faðirinn. 
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Með þessu er þó ekki verið að segja að vinnumarkaðsstaða móðurinnar 
hafi með einhverjum hætti þvingað feðurna í stöðu sem þeir vildu ekki vera í. 
Þeir höfðu allir fullan hug á mikilli þátttöku í umönnun barnsins og því má 
segja að vinnumarkaðsstaða konunnar hafi opnað ákveðna samninga-
möguleika sem annars hefðu ekki verið fyrir hendi. 

Davíð (nöfnum þátttakenda hefur að sjálfsögðu verið breytt) tók alla 
sameiginlegu mánuðina og þegar ég spurði um ástæður þess sagði hann: 
„Mig langaði til þess og það hentaði okkur vel. Hún er í einkrekstri og er 
ein... Það er ekki svo auðvelt að fara frá. Þannig að af praktískum ástæðum 
var betra að ég gerði þetta og svo langaði bæði mig til þess og henni fannst 
jákvætt að ég fengi þennan tíma.“ 

Rúnar tók líka alla sameiginlegu mánuðina en kona hans er heima-
vinnandi: „Ég hef aldrei orðið eins glaður eins og þegar ég gat hugsað mér 
það að ég gæti verið heima með barninu... Nú gat ég verið hér heima og látið 
barnið finna það að það hafði alltaf fastan punkt að ganga að sem var ég. Það 
var ekki bara mamma. Og við áttum drenginn sem var þá tveggja ára þannig 
að hann naut líka góðs af því að vera þá með mér úti og taka þátt í mínum 
störfum og finna það að það er ekki allt sem sagt peningar.“ 

Þó svo að feðurnir hafi mjög gjarnan viljað taka þetta langt orlof virðist á 
hinn bóginn mjög líklegt að staða móðurinnar skipti meginmáli. Það er 
ákaflega ólíklegt að væntanlegur faðir andmæli ef móðirin segist vilja taka 
sameiginlega tímann. Á bak við slíkan vilja eru auðvitað bæði hinar líffræði-
legu röksemdir og samfélagslegu viðhorfin auk vilja flestra feðra til að gera 
vel við móður og barn. Þetta leiðir til þess að samningaviðræður fara í 
fæstum tilfellum fram, þetta er nokkuð sjálfgefið. Anette Aunbirk hefur bent 
á þetta í umfjöllun um eigindlega rannsókn sína á skiptingu orlofs meðal 
danskra foreldra. „Það virðist ráða einhugur um að löngun móðurinnar til 
samvista með barninu sé ekki samningsatriði, öfugt við löngun föðurins.“ 
(Aunbirk, 1993:66, mín þýðing) 

Viðbrögð umhverfisins 

Í sem allra stystu máli má segja að viðbrögð umhverfisins hafi verið hlutlaus 
eða neikvæð gagnvart móðurinni en jákvæð gagnvart föðurnum. Allir 
feðurnir utan einn könnuðust við að móðirin hefði fengið neikvæð viðbrögð 
og aðeins ein kvennanna taldi sig ekki hafa upplifað neitt slíkt. Á hinn bóginn 
taldi enginn feðranna sig hafa fengið beinlínis neikvæð viðbrögð en bæði þeir 
og makar þeirra nefndu jákvæð viðbrögð annarra og aðdáun. 
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Olga mætti aftur til starfa tveimur vikum eftir fæðingu síns þriðja barns. 
Þá hafði hún alls verið í fæðingarorlofi í fjórar vikur því hún tók tvær vikur 
fyrir fæðinguna. Olga og Natan voru hvort um sig í 50% fæðingarorlofi og 
50% vinnu það sem eftir var orlofsins. Meginástæða Olgu fyrir þessari 
skiptingu var að hún hafði þjáðst af fæðingarþunglyndi eftir tvær fyrri 
fæðingar og óttaðist að það gerðist aftur núna. Olga lýsti viðbrögðunum 
þannig þegar ég spurði hvernig fólk hefði brugðist við: 
 

Ja það var náttúrlega fyrst og fremst hissa. Það spurði mikið útí „já bíddu, 
hvernig ætliði að skipta þessu?“ og já það komu komment á hvað ég var stutt 
heima. Ég fékk nú eiginlega já alltaf kritikina á það, hverslags mamma ég væri nú 
eiginlega og hérna... en aftur á móti var honum hrósað mjög mikið fyrir það hvað 
hann væri frábær maður og það þótti mér vitanlega svolítið erfitt. Þetta var orðið 
það mikið sko. 

 
Þessi leið Natans og Olgu kom í veg fyrir félagslega einangrun hennar og 

hvort svo sem það var ástæðan eða ekki þá upplifði hún ekki þunglyndi að 
þessu sinni. En hún er að sjálfsögðu ekki frekar en aðrir ónæm fyrir hug-
myndum umhverfisins um hina góðu móður. Olga vék að þessu þegar við 
ræddum um tengsl Natans við börnin. Hún taldi að tengsl hans við eldri 
börnin hefðu orðið nánari enda sinnti hann auðvitað þeirra þörfum þegar 
hann var heima. Raunar hefði það komið fyrir að börnin rugluðust og 
kölluðu Olgu „pabba“: 

 
I: Manstu hvernig upplifun það var þegar börnin eða eitt barnanna fyrst ruglaðist 
og kallaði þig pabba? 
O: Ja þú veist það var svona pínu... það var ekki alveg án sársauka, þannig sko. 
Ég var hissa og pínu stingur svona í hjartað og rifjaðist upp fyrir mér einhverjar 
sögur að já maður yrði að gefa líka eftir af því að vera númer eitt hjá... þú veist, 
það er alveg æðislegt að vera númer eitt hjá einhverri manneskju. En nú var valið 
að gefa það upp á bátinn, að hluta, og það var athyglisvert, það var ekki alveg 
sársaukalaust. Já maður er þannig séð að láta af einhverju starfssviði sem maður 
hefur tök á, hatar og elskar kannski, en þegar maður er að sjá á eftir því þá er það 
svona pínu sárt. 
 
Þetta lýsir vafalaust upplifun margra mæðra. Ríkjandi hugmyndir um 

konur ganga að stórum hluta út á að þær séu mæður eða hugsanlegar mæður 
og helgi sig fyrst og fremst því hlutverki. Hugmyndin um hina algóðu móður 
er sterk í íslenskri menningu (Annadís G. Rúdólfsdóttir, 2000). Þess vegna 
þrýstir umhverfið á mæður að fullnýta allt mögulegt orlof og þær mæður sem 
bregða út frá því finna oft vanþóknun umhverfisins. Þegar þær síðan 
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„afhenda“ föðurnum þennan þátt tilverunnar er það fjarri því að vera 
sársaukalaust sérstaklega þegar það er staðfest með einhverjum svipuðum 
hætti og Olga lýsir að afleiðingin sé sú að hann sé ekki síður, eða jafnvel 
frekar, númer eitt hjá barninu eða börnunum. 

Ari nefndi svipað atriði þegar hann sagði mér frá vinafólki sínu sem átti 
ungt barn og móðirin hafði tekið megnið af tímanum en var alls ekki ánægð 
með það: 

 
Hún dytti algerlega út úr vinnunni og svona. Og mér fannst þetta svolítið 
sorglegt viðhorf að vera að fara í þetta og vera svona ofboðslega mikið að hugsa 
um vinnuna ennþá. Og þá er það þetta forrit hvað vinnan skiptir ofboðslega 
miklu máli og þú ert ekki neitt ef þú ert svolítið inni á heimilinu með barnið, þá 
ertu ekkert að gera. Hins vegar var það mjög mikið jafnrétti hjá þessu fólki og 
svo fór hún sem sagt og fannst bara... hún byrjaði að vera með barnið og henni 
fannst það bara mjög erfitt og svo komst hún út á vinnumarkaðinn og svo eftir 
ákveðinn tíma þá byrjar barnið að kalla pabba sinn mömmu og þá fannst henni 
það hræðilegt. Þannig að þetta er mjög svona twisted.  
 
En þó svo að viðbrögð umhverfisins gagnvart orlofstöku karla virðist á 

heildina litið hafa verið jákvæð þá eru þau blönduð ákveðinni undrun og efa. 
Getur það verið að hann sé að þessu í alvöru? 

Þannig var nokkuð um að faðirinn væri truflaður, það var litið svo á að 
hann væri nú kannski ekki gera svo mikið og rétt að koma honum til 
aðstoðar með vinnutilboðum. 

Ari, sem hafði selt fyrirtæki sitt þegar barnið fæddist, varð áberandi var 
við að vinir hans og kunningjar vildu hjálpa honum að losna úr þessari 
prísund. 

 
Og vinir mínir voru að stinga að mér svona „þennan gæti nú vantað hjálp, ég 
nefndi nú við hann að þú gætir...“ Þú veist, eitthvað svona að reyna að aðstoða 
mann út úr þessum hremmingum sem maður væri nú kominn í, bara heima með 
einhverju barni sko. Hættur að vera player í bransanum sko.... En það var þetta 
sem fór dálítið í taugarnar á mér voru þessar spurningar sem lágu undir, en 
maður var ekki spurður beint „Hvað ætlarðu bara að vera í fæðingarorlofi?“ 
Umræðan kom ekki beint upp heldur voru bara spurningar „Ja ekkert að geeerast 
hjá þér?“ og eitthvað svona. Þetta var svona undirliggjandi. 
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Breytt hlutverk? 

Það er breyting á venjubundnum hlutverkum kynjanna þegar faðirinn er 
frumumönnunaraðili kornabarns. Hjá þeim pörum, sem hér eru til umræðu, 
hafa foreldrarnir verið saman heima í fjórum tilfellum en í fimm hefur 
faðirinn verið einn heima með barnið eða börnin einhvern tíma þó misjafnt 
sé hvort það sé í 100% orlofi eða að foreldrarnir skipti því með sér með 
einhverjum hætti t.d. með hálfsdagsstarfi hvort um sig. Aðspurð eru bæði á 
því að börnin og heimilið séu einfaldlega sameiginlegt verkefni og verkas-
kipting þeirra sé nokkuð í samræmi við þær væntingar. 

Flestir eða allir feðurnir eru á vissan hátt frumkvöðlar. Það er margt í 
gangi hjá þeim, þeir eru með margar hugmyndir í tengslum við vinnu sína og 
aðra þætti tilverunnar, eru óhræddir að takast á við nýja hluti og sjá framtíð 
sína sem fulla af möguleikum. Nokkrir þeirra hafa t.d. nýtt orlofstímann til 
að leggja drög að nýjum verkefnum eða skoða möguleika á að læra eitthvað 
nýtt (sumar kvennanna raunar líka). Þess vegna eru þessi hlutverkaskipti 
þeim ef til vill ekki eins framandi og gæti verið hjá öðrum. 

En á svipaðan hátt og varðandi sjálft orlofið virðast hlutverkabreytingar-
nar reyna meira á konurnar en karlana. Konurnar eiga erfitt með að sleppa 
ábyrgðarhlutverkinu eða réttara sagt, það kemur ekki sjálfkrafa heldur þarf 
ákveðna vinnu. Þetta birtist bæði gagnvart barninu og gagnvart heimilis-
störfunum. Ég spurði Birnu hvort hún teldi þessa reynslu hafa breytt 
sambandi þeirra eitthvað, hvort það væri öðruvísi ef farin hefði verið hin 
hefðbundna leið að hún væri heima en faðirinn að vinna: 

 
Já alveg örugglega, já ég meina það fer í þennan farveg að konan ber ábyrgð á 
barninu. Fyrst var það kannski svolítið þannig, en núna, af því að þau eru búin að 
vera ein heima saman þá er það búið að jafna sig út. Fyrst var ég svona: „Já bíddu 
hérna eru fötin hennar, já og svo verðurðu að muna hérna da, da, da.“ Þú veist, 
eitthvað svona. Þetta var aðeins farið út í eitthvað svoleiðis, og það gerist bara 
ósjálfrátt. Því að fyrst er konan miklu meira með barninu, þú veist hún passar 
uppá að það sé ekki svangt og veit nákvæmlega hverjar þarfirnar eru því 
brjóstagjöfin er svo mikilvæg. Pabbinn nær kannski ekkert að setja sig alveg inní 
það, en það að maðurinn getur tekið þessar ákvarðanir skiptir ofsalega miklu máli 
uppá hans sjálfstæði með barnið frekar en að konan sé alltaf að segja honum fyrir 
verkum, segja: „Já, hún þarf að fá að borða klukkan 11 og síðan þarf hún að fara 
að sofa“ og svona, frekar en að hann taki bara þessar ákvarðanir sjálfur. Þekki 
bara rútínuna. Ég er heppin að hann er þannig þolir ekki að láta segja sér fyrir 
verkum, þannig að ég komst ekki upp með neitt svona, þannig að það var bara 



300 Kynjafræði Ingólfur V. Gíslason 

  

afnumið fljótlega. En það er örugglega, ég held að þetta sé svona mynstur sem er 
mjög auðvelt að fara inní, og maður heyrir bara af því. 
 
Þetta kemur ekki á óvart. Það er velkunnugt að þrátt fyrir þær miklu 

breytingar sem orðið hafa á stöðu kynjanna í íslensku samfélagi þá er enn 
mjög rík sú hugsun að karlinn sé aðal skaffarinn en konan sú sem megin-
ábyrgðina ber á rekstri heimilisins. Raunar er hér ekki um að ræða ástæðu-
lausa hugsun því þannig er þetta í raun. Samkvæmt skattframtölum fyrir árið 
2003 þá er karlinn með hærri tekjur en konan í 80,5% sambanda en þróunin 
síðustu ár hefur þó verið í jöfnunarátt. Á sama hátt birta kannanir okkur að 
konur eru enn meginábyrgðaraðili heimilisstarfanna þó líklegt sé að sjálft 
vinnuframlagið hafi jafnast. Í könnun Gallup 2003 kom fram að 68% 
íslenskra kvenna töldu sig bera mun meiri eða aðeins meiri ábyrgð á heimilis-
störfum en sambýlisaðili. Aðeins 2,5% karla töldu sig í þeirri stöðu (Gallup, 
2003). 

Hins vegar er auðvitað eitt að bera ábyrgðina og annað að vinna verkið. 
Tímakannanir á öðrum Norðurlöndum benda til þess að skipting þess tíma 
sem fer í heimilisstörfin sé þannig að konur vinni um 60% hans en karlar um 
40% (Lausten & Sjörup, 2003; SCB, 2003; Vaage, 2002). 

Það er hins vegar athyglisvert að körlunum reynist ekki erfitt að taka að 
sér það hlutverk að vera heimavinnandi húsfeður og koma alveg af fjöllum 
þegar þeir eru spurðir að því hvort þeim hafi fundist eitthvað ókarlmannlegt 
við þetta. Áður hefur raunar komið fram í viðtölum við íslenska karla að þeir 
eiga í erfiðleikum með að nefna einhverja sérstaka „karllega” eiginleika 
(Ingólfur V. Gíslason, 1997). Það er á hinn bóginn ekki óalgeng fullyrðing í 
umræðu um stöðu kynjanna að sköpun karlmennsku hvíli ekki síst á launa-
vinnunni, það sé þar sem karlmenn skapi og styrki sjálfsmynd sína. Þess 
vegna sé sú stefnumörkun ríkisvaldsins að reyna að jafna stöðu kynjanna á 
heimilum og innan fjölskyldunnar ógnun við táknskipun karlmennskunnar 
(Højgaard, 1997). 

Vafalítið er það rétt að launavinnan skiptir mjög miklu máli í lífi karla (og 
raunar í æ ríkari mæli einnig í lífi kvenna) en það virðist á stundum gleymast 
að það mikilvægi felst ekki hvað síst í framfærsluskyldu karla þ.e. því 
hefðbundna hlutverki þeirra að vera sá aðili fjölskyldunnar sem ber megin-
ábyrgð á efnahagslegri framfærslu fjölskyldunnar. Ef séð er fyrir því atriði þá 
er uppþvottur eða bleyjuskipti ekkert sem fælir karla frá því að vera heima. 
Davíð sagði til dæmis: „Nei mér hefur aldrei fundist að það væri eitthvað 
ókarlmannlegt við það að vera að vinna þessi störf eða vera jafnvel með 
bleika uppþvottahanska“. 
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Karlarnir líta á heimilisstörfin sem hvert annað verkefni sem tekist er á 
við af bestu getu. Á þann hátt er það e.t.v. síður hluti af sjálfsköpunar-
verkefni en hjá konum sem í öllu umhverfinu hafa það fyrir augum og eyrum 
að heimilið sé þeirra ábyrgðarsvið. Hins vegar er líka athyglisverð meðvituð 
vinna kvennanna að því að vera ekki að „skipta sér af“, að skapa rými fyrir 
karlinn þegar hann er heimavinnandi. Olga sagði: 

 
 ...kannski mér sjálfri, ef ég á að vera alveg hreinskilin, að sum atriði sem ég hefði 
gert öðruvísi og svo kannski talaði maður um það við aðrar konur, ekki kannski 
aðra karla, að þú veist, „ja ég mundi nú ekki gera svona“, „oh sérðu hvernig hann 
klæddi barnið“ skilurðu. En ég... jú ég kannski sagði það við Natan en ég vildi 
ekki... ég vildi ekki akta á þetta, ég ok ég kannski hugsaði þetta en ég meina, þetta 
var hans mál á meðan hann var með barnið... 
 
Þorgerður Einarsdóttir (1998) hefur áður bent á þessa tilhneigingu margra 

kvenna en þetta atriði undirstrikar auðvitað stöðu móðurinnar gagnvart 
heimilinu. Það er hún sem færir þessa fórn eða gefur þessa gjöf vegna þess 
að hún er í þeirri stöðu að vera „eigandinn“, vera sá aðili sem er miðlæg í 
heimilislífinu og færir öðrum fjölskyldumeðlimum gjafir eins og það að víkja 
svo faðirinn geti sinnt barninu og að „skipta sér ekki af“ því hvernig hann 
sinnir heimilisverkunum. Helene Aarseth (1995) hefur haldið því fram að 
þessi gjafatengsl séu ekki síður áhrifaríkt valdatæki en skiptatengsl markaðs-
samfélagsins. Skilningur á þessu atriði sé lykilatriði til skilnings á því hvers 
vegna körlum finnist þeir oft útilokaðir á heimilinu og hvers vegna konur 
skilji ekki tiltölulega lítið frumkvæði þeirra í heimilisstörfunum. 

Þessi breyting reynsluheimsins hefur ýmislegt í för með sér. Flestum 
feðranna kemur það á óvart hvað það er mikil vinna að sinna kornabarni og 
heimili. Áhugasviðin breytast líka og feðurnir koma sjálfum sér á óvart með 
„undarlegum“ áhugasviðum: 

 
Og svo man maður... svo var þetta öðruvísi þegar maður var heima... það voru 
svona fyndnir hlutir eins og þú veist sko, þá verslaði hún meira inn kannski á 
leiðinni heim úr vinnunni og ég var að segja „það vantar þetta og þetta“ og svo 
man ég að það komu svona, ég sá auglýsingu um að það væru komnar svona 
uppþvottatöflur í uppþvottavélarnar. Og ég vildi fá svoleiðis en hún keypti 
hinsegin. Það voru mikil vonbrigði sko að fá ekki uppþvottatöflurnar! Maður 
stóð sig að því... það var fyndið svolítið, hvað maður var að hugsa um allt aðra 
hluti. Þannig að ég... maður er kannski lélegastur sjálfur í að meta hvort þetta hafi 
breytt einhverju, þetta jók manni... þetta var reynsla, þannig að... maður er 
sjálfsagt aldrei eins. En hún var ekkert byltingarkennd sko, ég kom ekkert allur 
annar út úr þessu. Það er ég nokkuð viss um. En þetta var reynsla og hún var 
bara jákvæð. [Davíð] 
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Lokaorð 

Því hefur stundum verið haldið fram að hugmyndir um karlmennsku væru 
ákveðin hindrun fyrir karla þegar kæmi að umhyggjuþáttum tilverunnar. Það 
væri mikilvægt fyrir þá að vera ekki tengdir því sem af hefð hefur talist 
kvenlegt og það væri þáttur sem að einhverju leyti gæti skýrt takmarkaða 
þátttöku þeirra við umhyggju eigin barna og við heimilisstörf, auk þess að 
skýra hvers vegna svo lítil breyting verður á kynjaskiptingu í svokölluðum 
kvennastörfum (uppeldis- og umhyggjustörfum). Ég tel að þetta eigi sér litla 
stoð í norrænum nútímaþjóðfélögum og viðtölin við karla sem nýta eitthvað 
af sameiginlega tíma fæðingarorlofsins benda ekki til þess að hérlendis þurfi 
karlar sem sinna umhyggju lítilla barna sinna að hafa áhyggjur af stríðni eða 
augngotum. Á hinn bóginn er ljóst að í samfélaginu er skýr mynd af „hinni 
góðu móður“ sem gerir að verkum að konur sem ekki fullnýta alla möguleika 
til fæðingarorlofs upplifa ákveðna fordæmingu. 

Hugmyndir um „karlmennsku” eru því ekki hindrun í vegi nýtingar karla 
á fæðingarorlofi enda sýna tölur að langflestir nota sinn rétt að hluta eða öllu 
leyti. Það er hins vegar ólíklegt að þeim eigi eftir að fjölga verulega sem nota 
eitthvað af sameiginlegu mánuðunum. Það er hins vegar líklegt að ef orlofið 
væri lengt í eitt ár og því skipt upp með sama hætti (þ.e. 4-4-4) yrði skiptingin 
á sameiginlega tímanum eitthvað jafnari þ.e. að fleiri feður nýttu eitthvað af 
sameiginlega tímanum. Ástæðan er sú að mikilvægi hinna líffræðilegu þátta, 
brjóstagjafar og líkamlegrar endurhæfingar móðurinnar minnkar með 
tímanum. Þar sem hluti orlofsins er bundinn föður opnast samningamögu-
leikar varðandi sameiginlega tímann með allt öðrum hætti en ef foreldrum 
væri algerlega í sjálfsvald sett hvernig þau notuðu fæðingarorlofið. Undir 
þeim kringumstæðum er líklegt að hinir fjórir félagslegu þættir sem vinna 
gegn þátttöku föður legðust við hina tvo líffræðilegu og gerðu að verkum að 
„einfaldast og þægilegast“ væri að móðirin tæki allt fæðingarorlofið sem 
myndi þá jafnframt útiloka alla möguleika á jafnri stöðu kynjanna á vinnu-
markaði. 

Ef orlofið væri lengt með þessum hætti í 12 mánuði og heimilt væri að 
dreifa töku þess á tvö ár er jafnframt líklegt að foreldrar gætu losnað við þær 
„reddingar“ sem margir þurfa nú að standa í til að brúa bilið milli loka 
fæðingarorlofs og þess tíma þegar barnið getur fengið inni á leikskóla. 
Raunar má búast við að þetta bil geri það að verkum að enn sé ekki óalgengt 
að konur fari ekki strax aftur á vinnumarkaðinn eftir orlofið eða að þær geri 
það í hlutastarfi. Hvort tveggja grefur undan möguleikum þeirra á vinnu-
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markaði. Væri fæðingarorlofið lengt í ár og sveitarfélög tryggðu börnum 
leikskólapláss frá 18 mánaða aldri væri þessi vandi úr sögunni. 

Réttilega hefur verið bent á að foreldra- og fæðingarorlof getur verið 
hindrun í vegi jafnréttis kynja því atvinnurekendum megi vera ljóst að flestar 
konur muni hverfa af vinnumarkaði þann tíma sem þær eiga rétt á fæðingar-
orlofi og síðan sé líklegt að þær muni eftir það axla frekari umhyggjuábyrgð á 
heimili og fjölskyldu en karlar (Moss og Deven, 1999). Meginniðurstaðan hér 
er hins vegar sú að vel megi hugsa sér samfélagslegar reglur um töku 
fæðingarorlofs sem geti ýtt undir jafnrétti kynjanna frekar en að vinna gegn 
því. 
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„Ekki fegurðarsamkeppni eða 
stjörnuleit...“ 

Kynbundnar hugmyndir um stjórnmálaþátttöku, 
forystu og leiðtogahæfni 

Þorgerður Einarsdóttir 

 

„Hér er ekki um að ræða fegurðarsamkeppni eða stjörnuleit heldur eigum við 
að velja réttan mann til þeirra verka sem þarf að vinna.“ (Mörður Árnason, 
2005). Þetta segir í grein undir yfirskriftinni „Innihald í formannskjöri“ sem 
skrifuð er í aðdraganda formannskjörs í stjórnmálaflokki vorið 2005 þar sem 
kvenframbjóðandi skoraði sitjandi formann á hólm. Þetta er skrifað 90 árum 
eftir að konur á Íslandi fengu kosningarétt og kjörgengi. Því hefur gjarnan 
verið haldið fram að fæð kvenna í stjórnmálum skýrist af því að þær sækist 
ekki eftir frama eða skorti metnað, reynslu, hæfni og sjálfstraust (sjá Þorgerði 
Einarsdóttur, 2000:92). Tilvitnunin hér að framan leiðir hugann hins vegar að 
útliti. Gefið er í skyn að kvenframbjóðandinn hafi útlitið með sér en sitjandi 
formaður hafi eitthvað annað. Seinna í greininni, kemur fram að það sé 
„reynsla, þekking og vit“ viðkomandi sem ræður úrslitum um stuðning 
greinarhöfundar (Mörður Árnason, 2005).   

Í fyrri hluta þessarar greinar er fjallað um forsendurnar fyrir stjórnmála-
þátttöku kvenna og rakin þau tilvik þar sem konur hafa keppt við karla um 
forystu í stjórnmálaflokkum. Í seinni hluta greinarinnar eru hugmyndir um 
leiðtogahlutverkið greindar og settar í fræðilegt samhengi. Sýnt er hvernig 
orðræður um stjórnmálaþátttöku kvenna hvíla í kynbundnum hugmyndum 
um leiðtogahugtakið, forystu og kyngervi en tilvitnunin hér að framan 
endurspeglar einmitt algengt þrástef í þeirri orðræðu. Greiningin sýnir að 
umfjöllun um konur í stjórnmálum er mótsagnakennd. Orðræða samfélagsins 
gerir ráð fyrir að kyn skipti ekki máli.1 Á sama tíma er kyn kvenna gjarna gert 

                                                 
1 Skýrt dæmi um þetta voru viðbrögð Geirs Haarde fjármálaráðerra á Alþingi við gagnrýni 

um að hann hafi eingöngu skipað karla í framkvæmdanefnd um stofnanakerfi og rekstur 
verkefna ríkisins: „Kynferði nefndarmanna kemur efnisatriðum þessa máls ekki við...“ 
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að aðalatriði í umfjöllun um þær og vísað er í kynið sem eins konar tegundar-
einkenni sem rýrir gerendamátt kvenna. Þetta er sýnt með svipmyndum úr 
fjölmiðlaumfjöllun um konur í stjórnmálum og orðræður úr formannskjöri á 
Íslandi árið 2005.  

Stjórnmálaþátttaka og forysta 

Stjórnmálafræðingar hafa fært margvísleg rök fyrir því konur taki fullan þátt í 
stjórnmálum. Drude Dahlerup hefur haldið fram réttlætisrökum, konur séu 
fullgildir þjóðfélagsþegnar og það sé sanngirnismál að þær eigi pólitíska 
fulltrúa í samræmi við það. Lífsskilyrði og reynsla kynjanna séu mismunandi 
og þátttaka kvenna hafi áhrif á innihald stjórnmálanna, t.d. hvaða mál séu á 
dagskrá og hvaða ákvarðanir teknar. Þá telur hún að konur og karlar hafi að 
hluta til ólíka hagsmuni og því geti karlar ekki verið fulltrúar kvenna 
(Dahlerup, 1988:15-17). Anne Phillips undirstrikar að pólitískt lýðræði 
krefjist ekki einungis þátttöku kvenna heldur einnig sjónarmiða þeirra og 
hagsmuna. Hún telur að þátttaka kvenna og pólitískra minnihlutahópa auki 
lögmæti fulltrúastofnana (Phillips, 1991).  

Gögn um hlut kvenna í stjórnmálum á Íslandi benda ekki til þess að þær 
skorti metnað eða sjálfstraust til þátttöku. Frá árinu 1963 hefur hlutfall 
kvenna í framboði til þings ávallt verið hærra en hlutfall þeirra sem nær kjöri. 
Allt fram til ársins 1979 náði hlutfall kjörinna þingkvenna hæst 5% jafnvel 
þótt konur væru þá orðnar 27% frambjóðenda. Aðeins einu sinni hefur 
hlutfall kynjanna verið jafnt meðal þingframbjóðenda en það var árið 1995 
en konur urðu þó einungis fjórðungur þingmanna. Í kosningunum 2003 voru 
konur 42% frambjóðenda en urðu 30% þingmanna. Hlutfall kynjanna er 
svipað þegar litið er til sveitarstjórnarmála, en eftir kosningarnar 2002 voru 
konur 31% sveitarstjórnarmanna. Lengi vel var hlutfall karla yfir 90% en það 
var komið niður í 70% árið 2003, bæði á þjóðþinginu og í sveitarstjórnum 
(Konur og karlar 2004:58). Yfirlit yfir forystuhlutverk karla og kvenna segir 
hliðstæða sögu. Eftir sveitastjórnarkosningar 2002 voru karlar 81% 
sveitar/bæjar- og borgarstjóra, 78% oddvita sveitar/bæjar- og sveitarstjórna 
(Jafnréttisstofa 2005).  

                                                                                                               
(Alþingi 18/10 2004)  

 [http://www.althingi.is/raeda.php4?raeda=/131/10/r18150400.sgml]. Annar talsmaður 
þessa sjónarmiðs er Björn Bjarnason sem telur áherslu á jöfn kynjahlutföll „gamaldags 
skammsýni“. Sjá Björn Bjarnason (2003) „Villuljós um fátækt, menntun og jafnrétti“,  
Morgunblaðið 3/5 2003. 
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Er hægt að kenna um metnaðarleysi kvenna og áhugaleysi í stjórnmálum, 
t.d. á að axla ábyrgð? Í atvinnulífinu er því gjarnan haldið fram að konur hafi 
ekki áhuga á stjórnunar- og forystustörfum. Í könnun sem Samtök atvinnu-
lífsins gerðu árið 2003 héldu 56% stjórnenda því fram að konur sæktust ekki 
eftir stjórnendastörfum (Samtök atvinnulífsins, 2003). Könnun RIKK o.fl. 
sem gerð var sama ár með slembiúrtaki meðal þjóðarinnar sýndi hins vegar 
að konur sækjast jafn mikið eftir aukinni ábyrgð í starfi og karlar, eða 30% 
(Andrea Jónsdóttir og Þórunn Hafstað, 2004). Rannsóknir á stjórnmálum 
sýna að einnig þar hafa konur hafa áhuga og metnað. Meðan meðlimum 
stjórnmálaflokka fer almennt fækkandi fjölgar konum hlutfallslega (Auður 
Styrkársdóttir, 1999:18). Þær eru virkir þátttakendur, en framgangur þeirra er 
háður pólitískum vilja innan flokkanna sem oft er takmarkaður (Svanur 
Kristjánsson og Auður Styrkársdóttir, 2001).  

Eitt af því sem gerir stöðu kvenna flóknari en fyrr er að stjórnmál og 
kosningar snúast í sífellt meira mæli um einstaklinga. Í sögulegu samhengi 
hefur hinn pólitíski einstaklingur verið karlkyns. Frá upphafi lýðréttinda-
baráttu 18. aldar var konum meinuð hlutdeild í einstaklingshugtakinu með 
vísun í líffræðilegan kynjamun. Konur voru taldar skorta þá hæfileika til 
vitrænnar og siðferðilegar hugsunar sem einstaklingshugtakið fól í sér. Þetta 
myndaði heimspekilegan grunn að útilokun þeirra frá pólitískri þátttöku og 
borgararéttindum (Scott, 1996:1-18). Í aðdraganda þingkosninganna árið 
2003 taldi 62% þjóðarinnar að kosningabaráttan snúist frekar um menn en 
málefni. Þetta hlutfall hafði hækkað jafnt og þétt úr 48% árið 1995 (Gallup, 
2003). Þessi þróun setur stjórnmálaþátttöku kvenna og forystuhlutverk þeirra 
í nýtt samhengi og getur skerpt hinar ólíku forsendur kynjanna. Þá getur 
glerþak stjórnmálanna fengið á sig nýja mynd á tímum þegar mikið er lagt 
upp úr gildi fyrirmynda.   

Hlutur kvenna í ríkisstjórnarþátttöku á Íslandi er rýr. Frá því að Auður 
Auðuns settist í ráðherrastól árið 1970 og fram á mitt ár 2005 hafa alls tíu 
konur gegnt ráðherraembætti.2 Lengst hefur Jóhanna Sigurðardóttir setið í 
ráðherraembætti eða frá 1987 til 1994. Einu sinni hafa fjórar konur verið 
                                                 
2  Þær eru Auður Auðuns Sjálfstæðisflokki (dómsmálaráðherra 1970-1971), Ragnhildur 

Helgadóttir Sjálfstæðisflokki (menntamálaráðherra 1983-1985 og heilbrigðisráðherra 1985-
1987), Jóhanna Sigurðardóttir Alþýðuflokki (félagsmálaráðherra 1987-1994), Rannveig 
Guðmundsdóttir Alþýðuflokki (félagsmálaráðherra 1994-1995), Ingibjörg Pálmadóttir 
Framsóknarflokki (heilbrigðisráðherra 1995-2001), Sólveig Pétursdóttir Sjálfstæðisflokki 
(dómsmálaráðherra 1999-2003), Siv Friðleifsdóttir Framsóknarflokki (umhverfisráðherra 
1999-2004), Valgerður Sverrisdóttir Framsóknarflokki (iðnaðar- og viðskiptaráðherra 1999-
), Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir Sjálfstæðisflokki (menntamálaráðherra 2003- ), Sigríður 
A. Þórðardóttir Sjálfstæðisflokki (umhverfisráðherra 2004- ).  
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samtímis í ríkisstjórn Íslands, þ.e. um fjórðungur ráðherra, en það var í 
nokkra mánuði kringum áramótin 2003. Þeim fækkaði fljótlega í þrjár aftur. 

Ein ítrasta vísbendingin um gerendahæfni kvenna og metnað á sviði 
stjórnmála er þáttur kvennalistanna á Íslandi. Þegar konur í Reykjavík ákváðu 
að bjóða fram lista í bæjarstjórnarkosningunum árið 1907 stóðu þær frammi 
fyrir kröfum um samvinnu við karla og þurftu að réttlæta sérframboð sitt. 
Skoðanir voru skiptar en samvinnuleiðin var reynd og áttu konurnar í 
drjúgum samningaviðræðum við Iðnaðarmannafélagið. Þegar í ljós kom að 
áhugi karlanna fólst í að tryggja sér fylgi kvenna en ekki að koma þeim í 
bæjarstjórn skapaðist einhugur meðal þeirra um sérframboð (Sigríður Th. 
Erlendsdóttir, 1993:85). Bríet Bjarnhéðinsdóttir hafði á orði að þroska-
vænlegra væri fyrir konur að hafa alla ábyrgð á eigin hendi í stað þess að 
„gefa sig algerlega undir forsjá og stjórn karlmanna í þessu efni eins sem 
öðrum“ (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993:84). Hún vildi ekki að konur væru 
„atkvæðasmalar“ og „eftirhermur“ karla (Bríet Héðinsdóttir, 1988:158).  

Á varamannsbekk 

Þegar Ingibjörg Sólrún Gísladóttir var kosinn formaður Samfylkingarinnar 
vorið 2005, höfðu aðeins tvær konur gegnt formennsku í stjórnmálaflokki á 
Íslandi. Margrét Frímannsdóttir var formaður Alþýðubandalagsins 1995-
1999 og talsmaður Samfylkingarinnar uns fylkingin varð flokkur og Jóhanna 
Sigurðardóttir var formaður Þjóðvaka frá stofnun hans árið 1995. Margar 
konur hafa hins vegar gegnt varaformannsembætti í stjórnmálaflokkum eins 
og sést á töflu 1 hér að neðan.  
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Tafla 1. Konur sem varaformenn stjórnmálaflokka 
Alþýðubandalag     
  Adda Bára Sigfúsdóttir  1968-1977 
  Vilborg Harðardóttir  1983-1985 
  Kristín Á. Ólafsdóttir  1985-1987 
  Svanfríður Jónasdóttir  1987-1989 
Alþýðuflokkur     
  Jóhanna Sigurðardóttir  1983-1993 
  Rannveig Guðmundsdóttir  1993-1994 
  Ásta B. Þorsteinsdóttir  1996-1998 
Samfylking     
  Margrét Frímannsdóttir  1999-2003 
  Ingibjörg Sólrún Gísladóttir  2003-2005 
Sjálfstæðisflokkur 
  Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 2005- 
Vinstri grænir     
  Svanhildur Kaaber  1999-2003 
  Katrín Jakobsdóttir  2003- 
Þjóðvaki   
  Svanfríður Jónasdóttir  1995- 

 
Taflan sýnir að konur í félagshyggjuflokkunum hafa átt aðgang að 

varaformannsembættum í meira en 30 ár. Adda Bára Sigfúsdóttir var fyrst 
kvenna að gegna slíku embætti en hún var varaformaður Alþýðubandalagsins 
frá 1968 til 1977 (Óskar Guðmundsson, 1987:142). Adda Bára var 
varaþingmaður löngu fyrr, eða árið 1957, og kom á þing í um 2 vikur 1977 
(Alþingi, 2005). Kjartan Ólafsson tók við embættinu af henni og gengdi því 
til 1983 en gaf þá ekki kost á sér lengur og tók Vilborg Harðardóttir við af 
honum (Óskar Guðmundsson, 1987:184, 246). Vilborg hafði verið 
varaþingmaður 1975-1976 og vorið 1978 (Alþingi, 2005). 

En það er munur á varaformannsembætti og varaformannsembætti og 
vert að minna á að í Alþýðubandalaginu var embættið ekki bundið við 
þingmennsku. Embættið dugði Kjartani hins vegar til að komast á þing 
veturinn 1978-1979 og fleiri karlar áttu eftir að verða stílbrot við regluna um 
varaformann utan þings. Árið 1989 bauð Steingrímur J. Sigfússon ráðherra 
sig fram gegn sitjandi varaformanni, Svanfríði Jónasdóttur, en hún var 
varamaður hans á þingi. Í harðvítugum innanflokksdeilum Alþýðubanda-
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lagsins var Steingrímur hluti af gamla flokkskjarnanum sem var í andstöðu 
við formann flokksins, Ólaf Ragnar Grímsson (Óskar Guðmundsson, 1987). 

Í blaðaviðtali eftir kjörið sagði Steingrímur kjör sitt breikka forystuna og 
aftók að flokkurinn væri að klofna: „Þetta verður þó að koma í ljós en 
auðvitað fer það eftir því hvaða þroska flokksmenn hafa til að fylkja sér um 
þessa niðurstöðu“ (Morgunblaðið, 21/11 1989a). Ólafur Ragnar Grímsson, 
sem studdi Svanfríði, sagði að þegar ráðherra byði sig fram til 
varaformennsku breytti það eðli embættisins sem hafi verið utan þings 
(Morgunblaðið, 21/11 1989b). Þannig hefur greiður aðgangur kvenna í 
Alþýðubandalaginu að varaformennsku engan veginn verið ávísun á frama 
eða þýtt að þær væru öruggar í sessi.  

Þótt Alþýðuflokkurinn hafi verið seinni en Alþýðubandalagið að treysta 
konum fyrir varaformannsembætti var það þó þyngra á metunum því það var 
tengt þingmennsku. Jóhanna Sigurðardóttir hafði setið á þingi í 5 ár þegar 
hún tók við embættinu 1983 og sama gilti um Rannveigu Guðmundsdóttur 
sem tók við af henni árið 1994. Ásta B. Þorsteinsdóttir, varaformaður frá 
1996 til 1998, var einnig varaþingmaður (Alþingi, 2005). Vinstri grænir hafa 
frá upphafi fylgt þeirri hefð sem skapaðist í Alþýðubandalaginu að 
varaformannsembættið sé ekki tengt þingsetu og því er það ekki 
þungavigtarembætti í þeim skilningi. Þetta er einkum athyglisvert í ljósi þess 
að formaður flokksins var einmitt sá sem braut þessa hefð í 
Alþýðubandalaginu. Eingöngu konur hafa gegnt varaformannsembætti í 
Vinstri grænum.  

Keppt um varaformennsku 

Konur í félagshyggjuflokkunum hafa að jafnaði ekki þurft að keppa um 
varaformannsembættið og er slagur Steingríms og Svanfríðar undantekning. 
Annað á við um Sjálfstæðisflokk og Framsóknarflokk.3 Það tók 
Framsóknarflokkinn langan tíma að treysta konum fyrir þingsætum. Eftir að 
Rannveig Þorsteinsdóttir sat á þingi fyrir flokkinn 1949-1953 liðu áratugir 
uns Valgerður Sverrisdóttir hóf þingmennsku árið 1991 (Alþingi, 2005). Í því 
ljósi má segja að Siv Friðleifsdóttir hafi sýnt mikið hugrekki þegar hún ákvað 
að keppa um varaformannsembættið við Finn Ingólfsson árið 1998. Siv hafði 
sterka stöðu í sínu kjördæmi en lakari „flokkslega stöðu“ en Finnur, ef hægt 

                                                 
3 Deila má um hvort Framsóknarflokkurinn teljist til félagshyggjuflokka. Hér er það ekki gert 

vegna áralangrar þátttöku flokksins í hægri stjórnum undir forystu Sjálfstæðisflokks.  
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er að nota það orðalag. Hún hafði setið á þingi kjörtímabili skemur en 
Finnur, sem var oddviti stærsta kjördæmis landsins, ráðherra og fv. 
þingflokksformaður (Alþingi, 2005). Mikil umræða var um málefni kvenna 
og sterk undiralda í þjóðfélaginu. Páll Pétursson félagsmálaráðherra hafði 
t.a.m. nýverið skipað þverpólitíska nefnd undir forystu Sivjar til að auka hlut 
kvenna í stjórnmálum (Morgunblaðið, 17/10 1998). Þrátt fyrir að jafnréttis-
málin hafi haft meðbyr í þjóðfélaginu vann Finnur Ingólfsson kjörið með 
tæplega 63% atkvæða (Morgunblaðið, 24/11 1998).  

Framboð Sólveigar Pétursdóttur til varaformanns árið 1999 þegar hún atti 
kappi við Geir Haarde markaði ekki síður tímamót því konur í 
Sjálfstæðisflokknum hafa sjaldan haldið uppi háværum kröfugerðum. 
Skemmst er að minnast viðbragða Sjálfstæðra kvenna við rýrum hlut kvenna 
eftir kosningarnar 1995 en þær gengu fram fyrir skjöldu og vörðu 
flokksforystuna. Þær kváðust sáttar við úrslitin, niðurstaðan væri í samræmi 
við leikreglurnar og þá fyrst hefði konum verið sýnd óvirðing ef einhver 
þeirra hefði verið gerð að ráðherra án þess að hafa til þess flokkslega stöðu 
(sjá Þorgerði Einarsdóttur, 2000:92). Ekki leikur nokkur vafi á að Geir hafði 
sterkari flokkslega stöðu en Sólveig. Hann hafði setið á þingi kjörtímabili 
lengur en hún og verið þingflokksformaður um árabil (Alþingi, 2005). 
Framboð Sólveigar var metnaðarfull tilraun til að brjótast til forystu og rjúfa 
kyrrstöðuna í málefnum kvenna í Sjálfstæðisflokknum. Sigur Geirs var 
afdráttarlaus, en hann fékk 75% atkvæða (Morgunblaðið, 16/3 1999).  

Þegar Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir var kosin varaformaður 
Sjálfstæðisflokksins haustið 2005 atti hún kappi Kristján Þór Júlíusson, sem 
hafði tvímælalaust lakari flokkslega stöðu en hún. Hún varð ráðherra árið 
2003 eftir skjótan frama en hafði þá setið á þingi síðan 1999. Sem bæjarstjóri 
á Akureyri hafði Kristján látið að sér kveða í málefnum sveitastjórnarstigsins, 
en hann tilheyrði ekki flokksforystunni. Engin átök urðu í aðdraganda 
kjörsins. Árni Matthiesen var orðaður við embættið en tók af skarið rúmum 
mánuði fyrir landsfund Sjálfstæðisflokksins. Hann taldi að rétt væri að verða 
við kröfum um meiri breidd í forystu flokksins til að ná til kvenna og lýsti 
yfir stuðningi við Þorgerði Katrínu (Morgunblaðið 11/9 2005). Árni sló hér 
þann tón sem lá undir niðri en sjaldan var færður í orð, að kyn skipti máli og 
að tími væri kominn á konu. Þetta er umhugsunarvert í ljósi ummæla 
Þorgerðar Katrínar í viðtali við tímaritið Birtu ári fyrr, en þar kom fram að 
henni fyndist ekki að velja eigi konu sem forsætisráðherra bara vegna þess að 
það hafi aldrei verið gert áður (Brynhildur Björnsdóttir 2004: 20, mín 
leturbreyting). Kjör Þorgerðar Katrínar markar tímamót í Sjálfstæðis-
flokknum en það vekur athygli að þrátt fyrir sterkari flokkslega stöðu hennar 
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en mótframbjóðandans fékk hún 62% atkvæða, umtalsvert minni stuðning 
en þann sem Geir Haarde fékk í embættið 6 árum fyrr. 

Það er athyglisvert í þessu sambandi að oft er talað um að fólk sem hefur 
metnað og gerir sig gildandi sé að „stimpla sig inn“, m.ö.o. leggja grunn að 
pólitísku auðmagni (Bourdieu, 1990). Vorið 2005 var því t.d. fleygt að Ágúst 
Ólafur Ágústsson hafi verið að „stimpla sig inn“ með varaformannsframboði 
sínu í Samfylkingunni. Óhætt er að segja að bæði Finnur og Geir gerðu það. 
Ef litið er til Sivjar og Sólveigar má hins spyrja hvort þær hafi e.t.v. stimplað 
sig út. Pólitísk vegsemd beggja var skammvinn, Sólveig var ráðherra eitt 
kjörtímabil og Siv aðeins lengur (Alþingi, 2005).  

Alla leið - metnaður til formennsku 

Þrátt fyrir varaformannshefðina í félagshyggjuflokkunum hafa konur ekki 
látið sér nægja varamannssæti eingöngu heldur leyft sér að hafa metnað í 
formannsembætti. Fyrst kvenna til að etja kappi við karlmann í formanns-
kjöri í stjórnmálaflokki á Íslandi var Sigríður Stefánsdóttir sem keppti við 
Ólaf Ragnar Grímsson árið 1987. Í hinni hatrömmu armafræði Alþýðu-
bandalagsins, sem Óskar Guðmundsson talar um sem flokkseigendafélagið 
og lýðræðishreyfinguna, var talað um Sigríði sem verkfæri og jafnvel strengja-
brúðu í höndum flokkseigenda (1987:292). Framboð Sigríðar er mikilvægt 
kvennapólitískt skref í íslenskri stjórnmálasögu. Hún sýndi í verki það 
hugrekki og þann metnað sem konur eru oft sakaðar um að hafa ekki. Ólafur 
Ragnar vann kjörið með 60% atkvæða (Óskar Guðmundsson, 1987:365-
366). Svipaðan sigur vann Jón Baldvin Hannibalsson yfir Jóhönnu Sigurðar-
dóttur í frægu uppgjöri þeirra árið 1994 (Morgunblaðið, 14/6 1994). Framboð 
Jóhönnu er ekki síður mikilvægt því hún bauð sig fram gegn sitjandi 
formanni.  

Tíundi áratugurinn var tími mikilla hræringa. Ári eftir formannskjör 
Jóhönnu og Jóns Baldvins vann Margrét Frímannsdóttur Steingrím Sigfússon 
í formannskjöri Alþýðubandalagsins. Sigur hennar var naumari en karlanna 
hér á undan en hún sigraði með 53,5% atkvæða (Morgunblaðið, 14/10 1995). 
En eftirbragðið af þeim sigri reyndist klofningur. Steingrímur, sem sex árum 
fyrr hafði brýnt menn til að hafa þroska til að fylkja sér um niðurstöðu 
varaformannskjörsins sem hann háði gegn Svanfríði Jónasdóttur, stofnaði 
sjálfur flokk 4 árum síðar.  

Saga Sjálfstæðisflokkurinn er áhugaverð í þessum efnum. Sigur Geirs 
Haarde yfir Sólveigu Pétursdóttur árið 1999 var svo afdráttarlaus að hann 
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vekur upp áleitnar spurningar. Sjaldgæft er að konur í flokknum sýni slíkan 
metnað. Vert er að rifja upp afdrif Ingu Jónu Þórðardóttur. Allt stefndi í 
leiðtogaslag milli Ingu Jónu og Björns Bjarnasonar í Reykjavík vorið 2002 en 
hún dró sig í hlé sem kunnugt er og leiðtogakjörinu var aflýst. Inga Jóna lýsti 
yfir stuðningi við Björn með táknrænum og eftirminnilegum hætti þegar hún 
hélt fréttamannafund með málverk af Bjarna Benediktssyni, föður Björns, í 
bakgrunni, en Bjarni var meðal annars formaður Sjálfstæðisflokksins, 
forsætisráðherra og borgarstjóri í Reykjavík (Morgunblaðið, 25/1 2002). 
Hugtakið feðraveldi kemur ósjálfrátt upp í hugann.  

Davíð Oddsson, formaður flokksins, lýsti yfir að sér þætti mjög vænt um 
þessi viðbrögð Ingu Jónu og hrósaði henni fyrir að hún væri „ekkert að 
hugsa um eigið skinn í þessum efnum heldur hagsmuni heildarinnar“ 
(Morgunblaðið, 23/1 2002). Svipaðar raddir heyrðust þegar Siv Friðleifsdóttur 
missti ráðherraembætti í september 2004 en viðbrögð kvenna í flokkunum 
voru með ólíkum hætti. Framsóknarkonur voru ófeimnar við að sýna ónægju 
sína með stólaskiptin og uppskáru harða gagnrýni í Staksteinum Morgun-
blaðsins fyrir að „efna til uppnáms“ í flokknum (Morgunblaðið, 21/8 2004). 
Sjálf fór Siv varlega í opinberar yfirlýsingar og fékk mikið hrós í leiðara 
Morgunblaðsins fyrir að sýna samstöðu með flokknum og láta ekki sína 
persónulegu hagsmuni ráða för (Morgunblaðið, 30/8 2004).   

Úr því fæst aldrei skorið hvort Sjálfstæðisflokknum í Reykjavík hefði 
vegnað betur í kosningunum 2003 undir forystu Ingu Jónu en Björns 
Bjarnasonar. Afdrif Björns eru hins vegar athyglisverð í samanburði við 
Sólveigu og Ingu Jónu. Björn sagði af sér ráðherraembætti til að taka slaginn í 
Reykjavík en hafði ekki erindi sem erfiði. Eigi að síður var hann kominn í 
forystusveit flokksins í Alþingiskosningunum að ári, skipaði fyrsta sæti í öðru 
Reykjavíkurkjördæminu og ráðherraembætti að kosningum loknum.  

Hvers kyns er leiðtogi?  

Umfjöllunin hér að framan sýnir að konur hafa metnað til þátttöku og 
forystu í stjórnmálum og því tímabært að spyrja hvort þær skorti leiðtoga-
hæfileika fyrst þær skortir ekki vilja. Leiðtogahugtakið vísar til athafna en ekki 
persónueinkenna, segir Ásdís Halla Bragadóttir í bók sinni um íslenska 
leiðtoga. Við vissar aðstæður tekst tilteknum einstaklingum að fá aðra með 
sér á ákveðinni leið sem ekki tekst við aðrar aðstæður. Hugmyndin um með 
fædda leiðtogahæfileika elur á sjálfsblekkingu og óábyrgri hegðun, segir Ásdís 
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Halla. Þeir sem taldir eru fæddir leiðtogar, t.d. vegna persónutöfra, leyfa sér 
stundum of margt á kostnað annarra (2000:11-12).  

Rannsóknir benda til að stjórnunarstíll beggja kynja sé bæði margbreyti-
legur og aðstæðubundinn þótt ákveðinn kynjamunur sé fyrir hendi. Konur 
eru taldar beita þátttökustjórnun, mildri og óbeinni stjórnun í meira mæli en 
karlar sem hafi tilhneigingu til að nota beinan stjórnunarstíl (Eagly o.fl., 1990, 
Guðný Guðbjörnsdóttir, 2001). Rannsóknir Guðnýjar Guðbjörnsdóttur á 
stjórnendum í skólakerfinu benda til minni sveigjanleika fyrir konur en karla 
varðandi útlit og klæðnað, þær þurfi að vinna meira eða vera betri en karlar 
til að uppskera sömu viðurkenningu en verða samt aldrei „ein af strákunum“. 
Jafnvel þótt fólk telji kyn ekki skipta máli verður það ekki umflúið. 
Staðalmyndir gera ráð fyrir að konur komi ekki fram af sama „myndugleik“ 
og karlar, en ef þær gera það þá missa þær trúverðugleika sem kven-
stjórnendur. Vegna reynsluleysis, ósjálfstæðis eða skorts á fyrirmyndum reyna 
ungar konur oft að líkjast karlstjórnendum í fasi, viðmóti og klæðaburði. Við 
það eiga þær hins vegar á hættu að tapa sérstöðu sinni sem leiðtogar (Guðný 
Guðbjörnsdóttur, 2001: 33-35).    

Þessar þversagnir sýna vanda kvenna í hnotskurn. Rannsókn Berglindar 
Rósar Magnúsdóttur menntunarfræðings á efsta bekk grunnskóla varpar 
skýru ljósi á þetta. Berglind sýnir hvernig hugmyndir um verðleika, greind, 
virðingu og leiðtogahæfni eru kynbundnar strax hjá 15 ára krökkum. 
Drengjum sem gekk vel í skólanámi voru taldir snillingar en stelpur með háar 
einkunnir voru sagðar samviskusamar og duglegar. Samviskusemi tengist 
undirgefni og kvenleika, þess vegna eru strákar ekki samviskusamir. 
Leiðtogaímyndin og hugmyndir okkar um hæfileika, greind og hæfni virðast 
samofnar hugmyndum um karlmennsku (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003).  

Borgarstjórnarkosningar voru í bekkjunum veturinn sem rannsókn 
Berglindar stóð yfir og völdu báðir bekkir stráka sem borgarstjóraefni. 
Ástæður stelpnanna fyrir að velja strák en ekki stelpu voru m.a. að ekkert 
þýddi að hafa stelpu í forsvari og að hópurinn ætti meiri möguleika með strák 
í fararbroddi. Þær stelpur sem eru virkastar og hafa sig mest í frammi (þ.e. 
þjálfa virkni og leiðtogamennsku) fá neikvæð viðbrögð öfugt við virka stráka. 
Þær halda aftur af sér af ótta við að vera stimplaðar „heimskar, athyglissjúkar, 
frekar, háværar, hórur eða vondar stelpur“. Þessi orð nota stelpurnar um 
sjálfar sig og aðrar stelpur, þær halda einnig að þetta sé sagt um sig. Það sem 
var skilgreint sem mikilvæg þekking og hæfni bæði af stelpum og strákum var 
meira tengt karlmennskuorðræðu. Þetta birtist skýrt hjá kvenleiðtoga 
bekkjarins sem áleit sig ekki vera „eins háfleyga og ekki með eins mikið vit á 
stjórnmálum“ og leiðtogi strákanna. Stelpur sem vilja tengja sig karlmennsku-
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orðræðu ná hins vegar ekki að nýta sér það til vinsælda og valda í sama mæli 
og strákar. Sama taktík er m.ö.o. mismunandi áhrifarík eftir kyni (Berglind 
Rós Magnúsdóttir, 2003, 2004).  

Kona sem leiðtogi - leiðtogi sem kona?  

Arna Schram gerði umfjöllun um konur í stjórnmálum að umtalsefni í 
Morgunblaðsgrein árið 2003. Tilefnið er frétt í DV undir yfirskriftinni 
„Lipponen gæti misst völdin í hendur konu“. Seint í fréttinni kom fram nafn 
konunnar, Anneli Jäätteenmäki, þáverandi leiðtoga Miðflokksins í Finnlandi. 
Annað dæmi er Mo Mowlam, Norður-Írlandsmálaráðherra í bresku ríkis-
stjórninni 1997 til 2000, en um hana sagði í fréttaskýringu: „Mowlan þótti 
litrík á ráðherraferli sínum... Hún þótti einnig hirða lítið um útlit sitt“ (Arna 
Schram, 2003).  

Hérlendis er Siv Friðleifsdóttir sennilega sú stjórnmálakona sem mest 
hefur þurft að sitja undir umfjöllun af þessu tagi. Arna gefur dæmi um 
athugasemdir sem fallið hafa um útlit og klæðaburð Sivjar í pólitískri 
fjömiðlaumfjöllun: „hin fagra Siv Friðleifsdóttir sem féll fyrir Finni í 
formannskjöri...“ „hin sykursæta Siv Friðleifsdóttur...“ „hin glæsilega...“, „hið 
álitlega adamsrif...“ „hin unga ferska meðvitaða kona...“, og í einni frétt hafði 
fylgt sögunni að Siv hafi verið „...á rauðum pinnahælum“ (Arna Schram, 
2003). Slíkar athugasemdir um útlit og klæðaburð eru fáheyrð um karla í 
stjórnmálum en eru mjög algengar þegar stjórnmálakonur eiga í hlut. 
Hugtakið „slæðukona“ var notað í niðrandi tilgangi um Sjálfstæðiskonur fyrir 
kosningarnar 2003 og sumarið 2004 heyrðist hugtakið „hattakonur“ í 
Framsóknarflokknum í sama tilgangi (Þorgerður Einarsdóttir, 2005).    

Hér á eftir verður fjallað um orðræður í formannskjöri Samfylkingarinnar 
vorið 2005 og stef í þeirri orðræðu borin saman við umfjöllunina hér að 
framan. En fyrst verður vikið örstutt að ferli Ingibjargar Sólrúnar Gísla-
dóttur. Hér verður ekki lagt mat á pólitíska hugmyndafræði heldur einungis 
fjallað um mælingar á styrkleika hennar sem leiðtoga eftir viðhorfskönnunum 
sem telst viðtekin mælistika.  

Á tímabilinu 1997-2001 mældi Gallup ánægju fólks með störf nokkurra 
þekktra Íslendinga. Meðal þeirra eru forsetinn, biskupinn, forsætisráðherra 
og borgarstjóri. Ánægja með forseta og biskup er almennt mjög mikil, enda 
embættin talin fremur óumdeild. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir var borgarstjóri 
á þessu tímabili og Davíð Oddsson forsætisráðherra. Ánægja með störf 
Ingibjargar á tímabilinu mældust frá 63% til 78%. Á sama tíma var ánægja 
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með Davíð Oddsson forsætisráðherra, sem af mörgum er talinn eiga 
glæsilegasta feril íslenskra stjórnmálamanna (Ásdís Halla Bragadóttir, 
2000:12), umtalsvert lægri eða frá 43% til 69% (Gallup, 2001).  

Gallup mældi ánægju með meiri- og minnihluta borgarstjórnar Reykja-
víkur í desember 2001. Tæp 39% sögðust ánægð með störf meirihlutans í 
Reykjavík. Miklu fleiri voru ánægðir með Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur 
borgarstjóra eða 62%. „Mun meiri ánægja mælist með störf borgarstjóra en 
R-listans í borgarstjórn og þykir sýnt að Ingibjörg Sólrún nýtur meira hylli en 
meirihluti borgarstjórnar“ segir í frétt Gallup (Gallup, 2002).  

Í aðdraganda kosninga vorið 2003 spurði Gallup um viðhorf fólks til 
stjórnmálaforingja sem forsætisráðherraefna. Spurt var hvort fólk teldi að 
viðkomandi stjórnmálamaður myndi standa sig vel sem forsætisráðherra, 
hvort viðkomandi hefði mikið traust og hvort viðkomandi væri málefnalegur. 
Ingibjörg Sólrún hafði yfirburðastöðu á öllum þessum sviðum en 73% töldu 
að hún muni standa sig vel, næstur var Davíð Oddsson sem 62% töldu að 
mundi standa sig vel og aðrir foringjar voru enn neðar. Ríflega helmingur eða 
56% báru mikið traust til hennar, talsvert fleiri en treystu hinum 
foringjunum. Þá töldu 78% Ingibjörgu Sólrúnu málefnalega, en þar deildi 
hún fyrsta sætinu með Steingrími J. Sigfússyni sem jafnmargir töldu málefna-
legan. Aðrir foringjar voru neðar (Gallup, 2003).  

Loks skal hér nefnd niðurstaða úr óbirtri kosningarannsókn Ólafs Þ. 
Harðarsonar sem gerð var eftir kosningarnar 2003.4 Spurt var: „Myndir þú 
segja að leiðtogi einhvers flokksins fyrir þessar kosningar endurspegli þínar 
skoðanir nokkuð vel?“ Um helmingur svarenda svaraði spurningunni játandi 
(697 af 1391). Tafla 2. sýnir svör þeirra sem tóku afstöðu.  

                                                 
4  Þetta er unnið af Einari Mar Þórðarsyni stjórnmálafræðingi og birt með góðfúslegu leyfi 

Ólafs Þ. Harðarsonar. 
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Tafla 2. Myndir þú segja að leiðtogi einhvers flokksins fyrir þessar kosningar 
endurspegli þínar skoðanir nokkuð vel? (N=697) 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 29% 
Davíð Oddsson 29% 
Steingrímur J. Sigfússon 15% 
Halldór Ásgrímsson 13% 
Guðjón Arnar Kristjánsson 5% 
Össur Skarphéðinsson 2% 
Guðmundur G. Þórarinsson 1% 
Aðrir  6% 
Alls 100% 
 
Taflan sýnir að 29% telja Ingibjörgu Sólrúnu og Davíð Oddsson endur-

spegla skoðanir sínar vel. Ljóst er af þessari yfirferð að Ingibjörg Sólrún er 
áhrifamikill leiðtogi meðal þjóðarinnar. Í framhaldi af þessu skulum við varpa 
upp svipmyndum af orðræðu um hana í formannskjöri Samfylkingarinnar 
vorið 2005 eins og hún birtist í fjölmiðlum. Þær svipmyndir sem hér eru 
dregnar upp eru ekki tæmandi en gefa innsýn í þann merkingarheim sem 
stjórnmálaumræða um konur hvílir í. Þau þemu sem fjallað er um eru ekki 
hreinræktuð heldur grípa oftar en ekki hvert inn í annað. Hér er þó reynt að 
aðgreina þau til að auka skilning á þeim hugmyndum sem umræðan byggist á.  

„Hér er ekki um að ræða fegurðarsamkeppni eða stjörnuleit heldur eigum 
við að velja réttan mann til þeirra verka sem þarf að vinna.“ (Mörður 
Árnason 2005). Þessi ummæli eru ólík ummælunum um Siv Friðleifsdóttur 
og Mo Mowlan hér að framan að því leyti að þar er grímulaust og ódulbúið 
það sem hér er einungis gefið í skyn. Með því verður til merkingarauki, 
óorðuð hugsun og hughrif sem lesandinn situr upp með og reynir að botna. 
Hugtengslin eru, eins og vikið var að í inngangi, að kvenframbjóðandinn hafi 
útlitið með sér og henti þeim sem eru í stjörnuleit (sbr. Idol-keppnina á Stöð 
2). Karlframbjóðandinn hafi hins vegar innihaldið með sér, samanber yfir-
skrift greinarinnar, og það innihald er sagt vera „reynsla þekking og vit“. Hér 
eru kunnugleg tvö þemu úr umfjölluninni hér að framan, annars vegar 
áhersla á útlit og hins vegar vitsmunir og reynsla. 

Annað þema í umræðunni vakti hugrenningatengsl við sérhlífni og 
græðgi. Í blaðagreinum undir yfirskriftinni „Nú get ég“ (Jón Kr. Óskarsson, 
2005) og „Nú getur Ingibjörg“ (Margrét Ragnars, 2005) var leikið stef úr 
Litlu gulu hænunni sem fann hveitifræ sem enginn vildi mala eða baka úr, en 
allir vildu borða kökuna í sögulok. Þetta er dæmisagan um þann sem ekki 
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vildi vinna en var tilbúinn að njóta afrakstursins af vinnu annarra. Þetta 
minnir á ummæli stelpnanna í rannsókn Berglindar sem þar sem stelpur sem 
höfðu sig í frammi voru stimplaðar frekar, háværar og athyglissjúkar, bæði af 
strákum og stelpum (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003, 2004). Þetta rímar 
einnig vel við hin jákvæðu viðbrögð sem Inga Jóna og Siv uppskáru fyrir 
óeigingirni sína og hógværð.  

Þriðja stefið, einnig í dagblaðsgrein, er sótt í sjómannamál: „Karlinn í 
brúnni - fiskar vel“ (Karvel Pálmason, 2005). Í greininni er lagt út af þeirri 
venju að skipta eigi um karlinn í brúnni ef illa fiskast. Boðskapur greinarinnar 
er að ekkert réttlætti nú að karlinn í brúnni taki pokann sinn. Hér eru að 
hluta til sömu undirtónar um frekju og framhleypni og að framan, en 
orðræðunni gefin aukin þyngd með karllægu líkingamáli. Merkingarauki 
marar í hálfu kafi og nærtækt er að botna hugsunina með annarri mynd-
líkingu úr sjómannamáli: „Hvað er konan eiginlega að vilja upp á dekk?“  

Fjórða stefið í kosningabaráttunni er nátengt því fyrsta, og snerist um að 
Ingibjörg Sólrún hefði ekki gert grein fyrir pólitískum áherslum sínum. 
Yfirskriftin „Innihald í formannskjöri“ gefur þau hugtengsl. Barátta karl-
frambjóðandans gekk að hluta til út á að hann hefði skýra pólitíska 
framtíðarsýn meðan sýn hennar væri umbúðir utan um lítið innihald. Fleiri 
gripu þennan þráð á lofti og hann kom ítrekað fram í umræðum.5 Þessi 
ummæli um stjórnmálakonu með áratuga feril og mikið traust (sbr. 
umræðuna hér að framan) eiga sér áleitna skírskotun í orðræður unglinganna 
í rannsókn Berglindar um að kvenleiðtogi bekkjarins væri ekki „eins háfleyg 
og hefði ekki eins mikið vit á stjórnmálum“ og strákurinn.  

Síðasta stefið sem hér verður nefnt er mótsagnakennt og áhugavert, en 
það felst í tilvísun í kynjabreytuna á sama tíma og því er haldið fram að kyn 
skipti ekki máli. Stuðningsmenn karlframbjóðandans vöruðu við að 
Samfylkingin breyttist í „Kvennalista“: „Í mínum huga er það lykilatriði að 
fólk sé metið að verðleikum en ekki eftir kynferði sínu eða útliti“ segir 
stuðningsmaður karlframbjóðandans sem ótttaðist kvenríki (DV, 17/3 
2005). Hér er stuðningsmaðurinn á svipuðum slóðum og unglingarnir í 
rannsókn Berglindar Rósar sem töldu að það þýddi ekkert að hafa stelpu í 
forsvari bekkjarins (Berglind Rós, 2003). Þetta endurspeglar sömu hugsun og 
birtist í umfjölluninni um Lipponen, forsætisráðherra Finnlands, sem „gæti 
misst völdin í hendur konu“ (Arna Schram, 2003).  

                                                 
5  Þetta kom fram í Íslandi í dag á Stöð 2 og í Kastljósi Ríkissjónvarpsins þ. 25/4 2004. Þetta 

kom einnig fram hjá Ásgeiri Friðgeirssyni í þættinum Í Vikulokin á Rás 1 þ. 20/5 2005.  
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Kosningar og stjórnmál snúast sífellt meir um einstaklinga eins og vikið 
var að hér að framan. Það kemur heim og saman við orðræðuna um að kyn 
skipti ekki máli heldur einstaklingurinn. Á sama tíma horfum við upp á þá 
athyglisverðu þversögn að stjórnmálaumræðan hvílir í óorðuðum hug-
myndum um kvenleika og karlmennsku. Þetta birtist grímulaust þegar fjallað 
er um konur með vísunum í kyn þeirra sem eins konar tegundareinkenni þar 
sem útlit og klæðaburður eru í brennidepli en ekki framlag þeirra sem 
einstaklinga. Oft er þó dýpra á kynjuninni og algengara er að kyn sé sá 
ómeðvitaði túlkunarrrammi sem liggur til grundvallar þegar hæfileikar 
kvenna, metnaður þeirra, gerendamáttur og athafnir eru metnar. Í umfjöllun-
inni hér að framan var reynt að varpa ljósi á þennan túlkunarramma með því 
að bera saman orðræður um stjórnmálakonur og orðræður unglinga um völd, 
virðingu og leiðtogahæfni.  

Ingibjörg Sólrún vann formannskjör Samfylkingarinnar vorið 2005 með 
67% atkvæða. Hér hefur ekki verið lagt mat á pólitískar eða hugmynda-
fræðilegar áherslur hennar né heldur annara stjórnmálakvenna heldur reynt 
að setja framgöngu þeirra í kvennapólitískt samhengi. Kjör Ingibjargar 
Sólrúnar markar enn ein tímamótin í íslenskri stjórnmálasögu. Ekki einungis 
fyrir að aldrei áður hefur kona velt karli úr formannsstóli. Kjörið er ekki 
síður mikilvægt því það gefur tækifæri til að kanna á fræðilegan hátt 
forsendur fyrir stjórnmálaþátttöku kvenna, skapa þekkingu á forystuhlutverki 
kvenna í stjórnmálum og hvernig má afbyggja þær karllægu skilgreiningar 
sem leiðtogahlutverkið hvílir í.  
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Jafnréttishugtakið – of vítt eða of þröngt? 
Um verkefni og markhópa í íslensku 

jafnréttisstarfi 

Þorgerður H. Þorvaldsdóttir 

 

Sú rannsókn sem hér er kynnt er hluti af stærra verkefni þar sem skoðað 
verður hvernig jafnréttishugtakið er notað og skilgreint í almennri þjóðmála-
umræðu samtímans og hvernig sá skilningur mótar þau „jafnréttisverkefni“ 
sem sett eru á oddinn á hverjum tíma. Til þess að nálgast viðfangsefnið 
skoða ég hvernig fjallað er um jafnrétti á meðal ólíkra hópa og á ólíkum 
sviðum samfélagsins. Við val á hópum hef ég að einhverju leyti gengið út frá 
þríhyrningsmódeli Þorgerðar Einarsdóttur (2003), en kjarni þess er að 
jafnréttisbarátta samtímans hvíli á þremur megin stoðum. Þær eru; 1) opin-
bert, stofnanabundi jafnréttisstarf, 2) kynja- og jafnréttisfræði innan háskóla, 
og 3) femínista- og kvennahreyfingar. Þorgerður leiðir að því líkum að ein 
megin ástæða þess að oft virðist hægt ganga í jafnréttismálum sé skortur á 
samvinnu á milli stoðanna þriggja og jafnvel togstreita þeirra á milli. Í þessari 
grein mun ég færa rök fyrir því að óljós og mismunandi hugtakaskilningur 
innan stoðanna geti verið jafnmikil hindrun í jafnréttisstarfi og togstreitan 
milli þeirra. Sjónum verður beint að fyrstu stoðinni, þ.e. því fólki sem vinnur 
við það að hluta til eða að öllu leyti, að koma á jafnrétti kynjanna fyrir ríki, 
sveitarfélög eða innan einkageirans. Yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem slík 
störf vinna eru konur og því hef ég gefið þeim vinnuheitið „jafnréttisverka-
konur“. Veturinn 2004-2005 tók ég opin viðtöl við tíu slíkar „jafnréttis-
verkakonur“, sem hér munu allar birtast undir dulnefnum. Fjórar þeirra 
störfuðu hjá ríkinu, fjórar hjá sveitarfélögum, ein í einkafyrirtæki og önnur 
hjá ríkisstofnun. Jafnt hlutfall var á milli þeirra sem störfuðu á höfuðborgar-
svæðinu og á landsbyggðinni. Tengsl viðmælenda minna við hinar stoðirnar 
tvær voru mjög breytilegar. Sumar höfðu aldrei tengst femínista- eða 
kvennahreyfingum á neinn hátt, né kynnst akademískum femínisma, á meðan 
aðrar höfðu tekið virkan þátt í starfi kvennahreyfinga og þeirri fræðilegu 
umræðu um kynjafræði sem þrifist hefur innan háskólasamfélagsins.  
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Hér verður fyrst hugað að merkingu jafnréttishugtaksins og skilningi 
jafnréttisverkakvennanna á því, en í ljós kom að margar litu á það sem 
vandræðahugtak sem ekki gefur raunsanna mynd af því starfi sem þær sinna. 
Í seinni hlutanum fjalla ég hinsvegar um það hverjir geta gert tilkall til 
jafnréttishugtaksins, þ.e. hvort það nái eingöngu yfir jafnrétti kynjanna, eða 
hvort það nái einnig yfir baráttu annara minnihlutahópa fyrir réttindum 
sínum, en slík umræða hefur verið áberandi á Norðurlöndunum og innan 
Evrópusambandsins. Hér verður íslenska umræðan skoðuð og sett í sam-
hengi við þá fræðilegu umræðu sem á ensku kallast Intersectionality.1  

Saga jafnréttishugtaksins 

Í vestrænni hugmyndafræði er hefð fyrir því að tengja jafnréttishugtakið við 
frjálslyndisstefnu og hugmyndir hennar um réttindi einstaklinga. Kven-
réttindakonur í lok 18. aldar og á 19. öld kröfðust þannig lagalegs jafnréttis á 
forsendum einstaklingshugtaksins. Þetta lengsta skeið í ættrakningarsögu 
jafnréttishugtakins hefur verið kennt við bann við mismunun (e. equal 
treatment). Ein megin gagnrýnin á frjálslynda túlkun jafnréttishugtaksins er að 
áherslan er bundin við jöfn tækifæri (e. equal opportunities) en ekki jafna 
útkomu eða niðurstöðu (e. equal outcome) (McLaughlin, 2003). Á 7. og 8. 
áratugnum, þegar önnur bylgja kvennahreyfinga ruddi sér til rúms, höfðu 
femínistar gert sér grein fyrir því að ekki væri nóg að hrinda úr vegi form-
legum, lagalegum hindrunum, heldur þyrfti að ráðast að þeirri kerfislægu 
mismunun sem hvarvetna var til staðar. Þetta tímabil hefur verið kennt við 
sértækar aðgerðir (e. affirmative actions). Eftir kvennaráðstefnu Sameinuðu 
þjóðanna sem haldin var í Peking 1995, hefur aðaláherslan verið lögð á að 
samþætta kynja- og jafnréttissjónarmið (e. gender mainstreaming) (Rees, 1998; 
Þorgerður Einarsdóttir, 2002). Samkvæmt skilgreiningu Evrópuráðsins er 
samþætting „þegar kynja- og jafnréttissjónarmiðum er fléttað inn í alla 
stefnumótun á öllum stigum samfélagsins“ (Þorgerður Einarsdóttir, 2002). 
Þótt hér sé talað um ákveðin skeið í jafnréttisbaráttunni, sem að einhverju 
leyti má staðsetja í tíma, er mikilvægt að ný nálgun útilokar ekki það sem áður 
var í brennidepli í jafnréttisumræðunni. Booth og Bennett (2002) tala þannig 

                                                 
1  Hugtakið Intersectionality hefur ekki verið þýtt á íslensku og því notast ég við enska heitið. 

Hugtakið er dregið af enska orðinu intersection sem þýðir krossgötur. Áhersla er lögð á að 
skoða samspil þeirra ólíku þátta sem í sameiningu móta líf einstaklinga eða hópa, t.d. 
hvernig það að vera kona og innflytjandi eða samkynhneigður karl í hjólastól eru 
samtvinnaðir þættir sem í sífellu móta hvern annan.  
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um jafnréttispólitík sem „þrífættan stól“ (e. three-legged equality stool) til þess að 
undirstrika að þessar þrjár nálganir eru samofnar og verða ekki sundur 
slitnar. Samþætting er flókið og margrætt ferli sem krefst víðtækrar þekkingar 
á jafnréttismálum. Áherslan á samþættingu hefur því hrundið af stað 
umfangsmiklum rannsóknum á jafnréttishugtakinu og eðli jafnréttisstarfs (Sjá 
t.d. Rees, 1998; Teigen, 2002; Cawood, 2002; Verloo, 2002; Skjeie og 
Borchorst, 2003; Rönnblom, 2004). Þessi rannsókn er innlegg í þá umræðu. 

Skilningur jafnréttisverkakvenna á jafnréttishugtakinu 

Lykilspurning í rannsókninni, sem yfirleitt var varpað fram í upphafi viðtals, 
var svohljóðandi: „Hvaða skilning leggur þú í jafnréttishugtakið?“ Þegar rýnt 
er í svörin kemur í ljós að þau eru um margt ótrúlega keimlík. Hvað eftir 
annað kom fram einkennileg togstreita um það hvort að hugtakið jafnrétti 
væri heftandi eða allt of vítt. Þessi misvísandi sjónarhorn, sem jafnvel gátu 
birst í einu og sama viðtalinu, byggðu á tveimur ólíkum útgangspunktum, þ.e. 
eftir því hvort gengið var út frá „verksviði“ eða „markhópi“ jafnréttis-
hugtaksins. Þær sem töldu að jafnréttishugtakið væri of þröngt voru þannig 
að vísa í þau risastóru verkefni sem falla undir verksvið jafnréttisverka-
kvenna, sem þó lúta að jafnrétti kynja. Þær bentu á að orðið „jafnrétti“ vísaði 
fyrst og fremst í baráttuna fyrir lagalegum rétti, á meðan þær skilgreindu sitt 
eigið starfssvið út frá einhverskonar félagslegri umbótavinnu. Ummæli 
Jóhönnu Björnsdóttur eru dæmigerð fyrir þetta sjónarmið. „Mér finnst ég í 
sjálfum sér ekki vera að vinna að jafnrétti, mér finnst ég vera að vinna að því 
að breyta stöðu kynjanna í samfélaginu“. Jafnréttishugtakið var því oftar en 
ekki skilgreint á neikvæðan hátt, eins og ummæli Hrafnkötlu Þorláksdóttir 
bera með sér. „Orðanotkunin okkar á íslensku hún getur takmarkað hugsun 
okkar um kynjajafnrétti og leitt hana stundum á villigötur. Kannski ekki hjá 
okkur sem að erum að vinna í þessu frá degi til dags, heldur miklu frekar 
þegar við erum í orðræðu við aðra hópa í samfélaginu eða þegar þeir ræða 
um jafnrétti kynjanna“. Hrafnkatla benti á að hugtakið væri arfur frá fyrstu 
bylgju kvennahreyfinga, þar sem baráttan stóð um lagaleg réttindi og næði 
því illa utan um þau verkefni sem glímt er við í samtímanum. Svar Erlu 
Finnsdóttir var nokkuð dæmigert fyrir viðhorf jafnréttisverkakvenna til 
takmarkanna þess hugtaks sem að skilgreinir starfsvettvang þeirra.  

 
Við erum með lög sem að segja að það eigi allir að njóta jafnréttis og það megi 
ekki mismuna fólki á grundvelli kynferðis, …og ég held að það geti bara vel verið 
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að það sé svoleiðis. En það er hinsvegar þetta með jöfnu stöðuna sem er 
algjörlega nátengt. … Jafnréttishugtakið dugar ekki, það verður alltaf að vera 
þetta jafn réttur og jöfn staða og það er það sem er kannski aðal málið, að reyna 
að tryggja það að konur og karlar hafi, á öllum sviðum, jafna stöðu vegna þess að 
staða er auðvitað gríðarlega vítt. Þú ert að tala um stöðu varðandi vinnu og á 
heimili, sem sagt bæði einkalíf og atvinnulíf, og þú ert að tala um möguleika og 
tækifæri.  
 
Pálína Árnadóttir gerði hinsvegar athyglisverða tilraun til þess að skil-

greina jafnréttishugtakið eingöngu út frá jákvæðum formerkjum. Útgangs-
punktur hennar var að líta á jafnrétti út frá kynjasjónarmiðum og fyrir henni 
snýst það fyrst og fremst um virðingu og tækifæri. „Að við berum virðingu 
hvert fyrir öðru [og] … við eigum að geta haft sömu tækifærin, burt séð frá 
því hvort við erum karlar eða konur“. Hafrún Jónsdóttir var á nokkuð 
svipaðri línu, en hún skilgreindi jafnrétti hvað eftir annað sem „þessi jöfnu 
tækifæri“.  

Hér hefur eingöngu verið fjallað um inntak jafnréttishugtaksins, en ekki 
markhópa þess. Það reyndist ríkjandi skoðun að hugtakið væri í raun mjög 
vítt og nái yfir flesta hópa samfélagsins „ekki bara jafnrétti milli karla og 
kvenna“. Þær konur sem rætt var við voru sér alla jafna meðvitaðar um þessa 
víðu merkingu, þótt sjálfar skilgreindu þær sitt starfssvið út frá jafnrétti 
kynjanna. Þær voru þó missáttar við þessa sterku kynjaáherslu. Ákafasti 
fulltrúi þeirra sem að gagnrýndi það sjónarmið var Bára Jensdóttir, en hún 
sagði: „Við getum ekki ákveðið það að jafnréttishugtakið eigi bara við um 
jafnréttisbaráttu ákveðins hóps … ég held að það væri sterkara að þróa þetta 
meira út frá jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar“. Allmargar tiltóku hinsvegar 
sérstaklega að gildandi jafnréttislög, þ.e. Lög um jafna stöðu og jafnan rétt 
kvenna og karla, nr. 96/2000 væri sá rammi sem mótar og skilgreinir þeirra 
starfsumhverfi. Á þeim grunni byggja fullyrðingar um „þetta þrönga svið, 
jafnrétti kynjanna“ sem þá er stillt upp á afmörkuðum bás andspænis hug-
myndum um jafnrétti allra. Þessi „þrengri skilningur“ sem ákvarðast af þeim 
„notendum“ sem jafnréttisverkakonum er ætlað að þjóna, kemur þó ekki 
fram í starfsheitum þeirra eða þeirra stofnanna sem þær vinna hjá. Fyrir vikið 
detta inn allskonar „jaðarmál“ sem falla utan þeirra skilgreinda verksviðs. 
Viðmælendur mínir nefndu sem dæmi kvartanir vegna kvótaúthlutunar í 
sjávarútvegi, fyrirspurn frá homma sem upplifði misrétti, og málefni sem að 
„ekki eru bein kynjabrot en snerta erlendar konur sérstaklega“.  

Hrafnkatla hélt því fram að þarna gæti verið um ósættanlega þverstæðu 
að ræða. Þverstæðu sem ég hef kallað „víðari sýn á jafnrétti“ sem andstæðu 
við „útvíkkun jafnréttishugtaksins“. Ef til vill er illmögulegt að halda úti 
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víðustu mögulegu skilgreiningu á verksviði jafnréttisverkakvenna, á sama 
tíma og þeim markhópum sem að sinna á undir formerkjum jafnréttis er 
fjölgað út í hið óendanlega. En sú umræða leiðir okkur áfram að næstu 
rannsóknarspurningu sem einmitt snýr að „útvíkkun jafnréttishugtaksins“. 

„Útvíkkun jafnréttishugtaksins“  

Útvíkkun jafnréttishugtaksins er vinnuhugtak sem ég hef sjálf búið til, og ég 
er meðvituð um takmarkanir þess. Jafnrétti þýðir að sjálfsögðu jafnrétti allra 
hópa, og því er mótsagnarkennt að tala um útvíkkun hugtaksins þegar rætt er 
um aðra hópa en konur og karla. Woodward (2004) hefur hinsvegar bent á 
að frá miðjum 7. áratugnum og fram á þann 9. hafi allur almenningur í 
Evrópu „vitað“ að þegar rætt var um „jafnrétti“ var átt við kvenréttindi. 
Þessi sterka tenging jafnréttishugtakins við jafnrétti kynjanna er einnig hluti 
af íslenskum veruleika eins og sjá má á heiti stofnanna á borð við Jafnréttis-
stofu, en hlutverk hennar er skilgreint í 3. grein jafnréttislaga nr. 96/2000. 
Umræðan um „útvíkkun jafnréttishugtaksins“ sem nú á sér stað, á Norður-
löndunum, innan Evrópusambandsins, og í vaxandi mæli hér á landi, gengur 
út á það að hefðbundið jafnréttisstarf hafi verið of niðurnjörvað við jafnrétti 
kynjanna. Talsmenn útvíkkunar vilja endurheimta jafnréttishugtakið þannig 
að það nái einnig yfir jafnréttisbaráttu annara minnihlutahópa. Ýmsir hópar 
hafa verið nefndir til sögunnar. Hér á landi er oftast rætt um fatlaða, samkyn-
hneigða og innflytjendur í opinberri umræðu. Til marks um það má nefna 
skýrslu sem Berglind Rós Magnúsdóttir (2003) vann fyrir Reykjavíkurborg, 
þar sem hún ræddi við fulltrúa hópanna þriggja um jafnréttishugtakið og 
„útvíkkun“ þess. Í Amsterdamsáttmála Evrópusambandsins frá 1999, 13. 
grein, eru tiltekin átta atriði sem ekki mega vera forsendur mismununar. Þau 
eru; kyn, kynþáttur eða etnískur bakgrunnur, trúarbrögð eða trúleysi, fötlun, 
aldur og kynhneigð (Sjá Arribas og Carrasco, 2003; Woodward 2004). Það 
vekur athygli að hvorki stétt, menntunarstig, hjúskaparstaða eða búseta eru 
tilgreind í sáttmálanum en allt eru þetta þættir sem fella má undir útvíkkunar-
hugtakið.  

Ég spurði viðmælendur mína jafnan með beinum hætti um viðhorf þeirra 
til útvíkkunar jafnréttishugtaksins og komst að því að viðhorf þeirra til 
umræðunnar einkenndust öðru fremur af togstreitu og blendnum tilfinning-
um. Aðeins ein þeirra skilgreindi „útvíkkun“ klárlega sem hluta af sínu 
verksviði. Nokkrar voru fullkomlega ómeðvitaðar um að þessi umræða ætti 
sér yfirleitt stað, en það átti einkum við um þær sem sinntu jafnréttismálum, í 
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hjáverkum, ofan á fullt starf, án þess að þær hefðu haft mikla þekkingu eða 
áhuga á málaflokknum fyrir. Þriðji hópurinn þekkti hinsvegar vel til þessarar 
umræðu, en vildi nálgast hana af varfærni. Þær óttuðust að vinnu að jafnrétti 
kynjanna yrði fórnað á kostnað útvíkkunar, nema því aðeins að stórauku 
fjármagni og mannafla væri veitt til málaflokksins. Jóhanna Björnsdóttir var 
afdráttarlaus talskona „varfærna hópsins“.  

 
Þessi útvíkkun hún er að koma … en hérna við höfum mjög takmarkaða getu til 
þess að takast á við það … En mér finnst sko það er bara allt of langt í land með 
kynjamis[rétti], kynjajafnréttið til þess að við getum farið að takast á við önnur 
sem sagt aðrar hliðar á jafnréttismálunum strax.  
 
Erla Finnsdóttir, sem nýlega hafði tekið við formennsku í jafnréttisnefnd, 

þar sem allt starf var enn í mótun var á svipaðri skoðun: „Ég er núna bara í 
að reyna einmitt að þrengja, af því það er svo erfitt að vera með allt undir … 
við þurfum að hafa þrengri fókus, og ná einhverju markmiði fram þar, og þá 
getur maður kannski stigið frekari skref“. Fjóla Ólafsdóttir, sem starfaði sem 
formaður jafnréttisnefndar í fjármálafyrirtæki, gerði greinarmun á orðunum 
jafnrétti og jafnræði. Hún áleit að jafnrétti snérist um karla og konur, á 
meðan hugtakið jafnræði hefði miklu víðari skírskotun. Aðspurð um það 
hvort að útvíkkunarumræðan hefði yfirleitt verið tekin upp innan fyrir-
tækisins, sagði hún svo varla vera. Dæmið sem hún síðan tiltók ber hinsvegar 
sterkan keim af umræðu um margbreytileika (e. diversity). Fræðikonan Wood-
ward (2004) hefur borið saman evrópskar hugmyndir um kynjajafnrétti (e. 
gender equality) og hugmyndir um margbreytileika sem upprunnar eru í 
bandarískri fyrirtækjamenningu, þá sem andsvar við sértækum aðgerðum (e. 
afirmative action). Hún heldur því fram að það sem einkum skilur þessar tvær 
orðræður að sé að krafan um margbreytileika feli ekki endilega í sér þær 
pólitísku réttlætishugmyndir sem eru innbyggðar í jafnréttishugtakið. Þetta 
birtist skýrt í frásögn Fjólu:  

 
Við erum að tala um að framlínan okkar verði að geta endurspeglað þá sem við 
erum að þjónusta, og ég veit það hefur einu sinni gerst, og það var nokkuð 
meðvitað, að það þurfti að ráða manneskju í framlínu í einu útibúi þar sem er 
mikið af útlendingum og það var meðvitað leitað að útlendingi, til þess að geta 
þjónustað betur þennan hóp.  
 
Hér er útvíkkun sett fram á forsendum góðrar þjónustu, til þess að 

fyrirtækið nái að laða að nýja kúnna, en ekki sem samfélagslegt réttlætismál. 
Ingólfur Á. Jóhannesson (2005) hefur komið fram með enn nýjar áherslur og 
bent á að jafnréttisstarf þyrfti að víkka út þannig að það tæki einnig til búsetu 
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og stéttar. Þessar breytur eru í senn rótgrónar og byltingarkenndar í íslenskri 
þjóðmálaumræðu. Orðræðan um höfuðborgarsvæði andspænis landsbyggð, 
hefur þannig lengi litað pólitíska umræðu á Íslandi, þótt hún hafi ekki 
endilega verið rædd undir formerkjum jafnréttis.2 Stéttarbreytan er hinsvegar 
um margt flóknari. Hún byggir sannarlega á gömlum grunni, en um leið er 
hún bannorð í íslensku samfélagi. Sér í lagi hefur það verið tabú að tengja 
saman breyturnar kyn og stétt, og skoða stéttarstöðu og fátækt út frá kyn-
bundnum launamun, svo dæmi sé tekið. Það er þó ekkert sér-íslenskt fyrir-
bæri. Phillips (1999) bendir á, að á sama tíma og áhersla á pólitískt jafnrétti 
minnihlutahópa hafi margfaldast, hafi áhugi á efnahagslegu jafnrétti nánast 
horfið. Í viðtölum mínum spurði ég jafnan um tengsl kyns og stéttar og af 
viðbrögðunum má draga þá ályktun að það geti verið eldfim tenging, því hún 
rifjar upp gamlar og nýjar ásakanir um að jafnréttis- og kvennabarátta snúist 
fyrst og síðast um það að bæta stöðu menntaðra (hvítra) millistéttakvenna.  

Intersectionality – vænleg leið út? 

Í inngangi hét ég því að tengja umræðuna um útvíkkun við fræðilegar 
kenningar um intersectionality. Slíkar kenningar ganga út á að skoða hvernig 
félags- og menningabundin valdamismunun, sem verður til í kringum breytur 
eins og kyn, þjóðerni, kynþátt, kynhneigð, fötlun, aldur, stétt, trúarbrögð eða 
búsetu, skarast og móta hverja aðra. Áhersla er lögð á að skoða samspil 
þessara ólíku þátta sem í sameiningu móta líf einstaklinga eða hópa, t.d. 
hvernig það að vera kona, innflytjandi og Islamstrúar, setur einstaklingum 
skorður í íslensku samfélagi, í stað þess að einblína á hvern einstakan þátt í 
einangrun og missa þar með sjónar á heildarmyndinni (Lykke, 2005). 
Mikilvægt er að árétta að kynjavíddin hverfur ekki þótt aðrar víddir séu 
gerðar sýnileg og að breytur eins og kyn, kynhneigð og kynþáttur eru ekki 
einkamál minnihlutahópa. Með öðrum orðum, hvítt er líka litur, gagn-
kynhneigð er líka kynhneigð og karlar eru líka kyn (Steunæs, 2003). 
Intersectionality virðist því farsæl leið til þess að samtvinna hefðbundið jafn-
réttisstarf, þar sem fyrst og síðast hefur verið horft á kyn, og útvíkkun 
jafnréttishugtaksins þar sem horft er á réttindi minnihlutahópa. Gott dæmi 
um nálgun af þessu tagi var viðtal Elísabetar Þorgeirsdóttir (2004) við 
íslenskt lesbíu par, þar sem önnur var bundin við hjólastól. Í viðtalinu var 
                                                 
2  Undantekning frá þessu er verkefnið „Konur kveðja, karlar eru um kyrrt“ sem að Jafnréttis-

stofa og Byggðarannsóknastofnun Íslands vinna nú að í samvinnu við erlenda samstarfs-
aðila, þar sem skoðað er samhengið á milli kyns og búsetu (sjá http://www.jafnretti.is). 
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sýnt með afgerandi hætti hvernig það að vera „Þrefalt ómark 1kona, 2fötluð 
og 3lesbía“ varð ekki sundurslitið. Aðstæður kvennanna voru markaðar af 
þessum ólíku víddum og það hvernig þær tvinnuðust saman gerði lífshlaup 
þeirra einstakt. Raunar er þetta nálgun sem sumar af jafnréttisverkakonunum 
héldu á lofti í málflutningi sínum. Þótt margar þeirra væru tvístígandi 
gagnvart alherjar „útvíkkun jafnréttishugtaksins“ í sínu starfi voru þær 
meðvitaðar um nauðsyn þess að ná til kvenna úr minnihlutahópunum, sér í 
lagi innflytjendakvenna, og aðstoða þær við að fóta sig í íslensku samfélagi 
undir þeim tvöföldu kröfum sem fylgja því að vera kona og innflytjandi með 
því að horfa á það hvernig kynjavídd og þjóðerni/kynþáttur spila saman og 
móta það margbrotna ferli sem að lífshlaup manneskjunnar er.  
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Mobile Contexts 

Davíð Bjarnason 

 

“Technology, per se, is uninteresting. Technology in context is interesting. ”  (Genevieve Bell 
quoted in Sorid, 2004) 

 
This comment from Genevieve Bell, an anthropologist working for Intel, as 
quoted in the technology press, implies interesting notions about the concept 
of context as it relates to the use of technologies in different cultures around 
the world. While technologies assume certain contexts for their use, which 
can be seen to be inscripted in them by designers and manufacturers, they 
penetrate into new contexts when they enter the lives of people in different 
cultures and societies. Bell found, for example, through her ethnographic 
fieldwork in Asia that religion was playing a big role in formulating contexts 
for wireless technologies, something that designers and manufacturers had 
not envisioned, and a fact that caught the attention of the world press.  

A central question to be dealt with in this paper is whether context can be 
treated as a stable situation where subjects or technological artifacts can 
simply be situated and subsequently explored and described ‘in context’? Is 
there a ready made context for a given technology with which it can be 
associated or is context dynamic, constantly being changed by the very actors 
and artifacts we are trying to describe and place in it? Should thus the 
process of contextualization, i.e. the making of connections and associations 
between technologies and various fields of social life be the focus of study? 
To explore this critical issue further it is helpful to review the notion of 
context which has been a key concept in anthropology, and explore to what 
extent it can be used as an analytical concept to understand a process of 
technological introduction as opposed being a explanatory concept to which 
something can be placed in.  

This paper is based on an ongoing research into mobile communication 
technologies from an Icelandic as well as a global perspective. In the research 
I focus on people whose work directly or indirectly relates to these 
technologies, this includes mobile operators, application developer, entre-
preneurs, investors and journalists. As well, the study looks at technological 
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representations in various forms, including media accounts, marketing 
materials, white papers and websites. The examination of context as a critical 
analytical concept stems from a concern that referring to a context of 
technologies or exploring mobile communication technologies in a social and 
cultural context, as a static phenomenon, is not sufficient to reflect the 
ongoing changes taking place. We are at a stage now where it is even 
problematic to use phrases such as local culture, as cultural elements travel 
the world, and are just one element that can comprise a given context. The 
task here is to explore whether what is actually taking place in relation to the 
introduction and use of new technologies is a context generating process, 
where a number of human and non-human actors participate in an assembly 
(Latour, 1999). This involves generations of new connections between 
technological artifacts and various elements of social and cultural life, 
comprised of actions and notions from local and global sources. In the 
research, which is part of my PhD dissertation, I explore the role of various 
people in the implementation and diffusion of new mobile communication 
technologies. These subjects are simultaneously located in multiple contexts, 
local and global as well as participating along with new technologies, in 
acting upon contexts and generating new ones.  

Originally, I approached technologies as being inserted into local 
contexts, or being contextualized with reference to local social and cultural 
elements. Opening up the concept of context and seeing the introduction of 
new technologies and their impact in society as a process of contextuali-
zation is an attempt to seek more fruitful ways to explore the relationship 
between technologies, society and globalization. First, I will explore the 
concept of context as it relates to the purpose of this paper and secondly I 
will relate this discussion briefly with some examples from my research about 
mobile communication technologies.  

In and out of Context 

One can ask at least three interrelated questions about the role of technology 
in relation to social and cultural change. Firstly, to what extent the context 
for technology is already in place, secondly, to what extent do technologies 
generate new contexts. Both of these questions could potentially lead into 
socially or technically deterministic accounts. Thirdly, we can ask to what 
extent the production of technologies, which extend from manufactures to 
users adoption, revolve around defining and forming the associations and 
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connections that constitute the contexts for technologies. Accordingly the 
context of technology can be seen as a process where different actors, 
human and non-human interact to create new contexts, in what can be seen 
as a relational actor-network (e.g. Law, 2003; Latour, 1997). The network is 
fluid and unstable comprised of a variety of ever changing actors, including 
technical, social, economical, political and cultural, texts, ideas, images, 
markets, representations, creativity, individual aspirations etc.  

The etymology of the word context stems from Latin, comtexere, ‘to weave 
together’ or ‘joining together’ (Dilley, 1999; Duranti and Goodwin, 1992). 
The dictionary informs us that context is, firstly, the parts of a discourse that 
surround a word or passage and can throw light on its meaning or, secondly, 
the interrelated conditions in which something exists or occurs (Merriam 
Webster on-line Dictionary). While the first definition relates to the linguistic 
use of the concept, the two meanings can be seen as identical. A word or 
passage derives its meaning from the sentence or the talk that surrounds it 
just as rituals, actions, or cultural artifacts need to be interpreted in relation 
to the cultural and social conditions in which they occur. Duranti and 
Goodwin (1992; 3) point out that “When the issue of context is raised it is 
typically argued that the focal event cannot be properly understood, 
interpreted appropriately, or described in a relevant fashion, unless one looks 
beyond the event itself to other phenomena (for example cultural setting, 
speech situation, shared background assumptions) within which the event is 
embedded, or alternatively that features of the talk itself invoke particular 
background assumption. The context is thus a frame (Goffman, 1974) that 
surrounds the event being examined and provides resources for its 
appropriate interpretation” Contexts can therefore essentially be seen as the 
connections needed to understand a word or a passage, a ritual, or some-
body’s actions. Importantly, they should be regarded as a set of connections 
or relations and not self-evident things in themselves (Dilley, 1999). 

Social scientists commonly claim to explore technologies in their social 
and cultural contexts, which has brought them some status in the current 
discussion about the role of information and communication technologies 
(ICTs) in society. A common discovery is that the use of new information 
and communication technologies depends heavily on local social contexts 
(Woolgar, 2002). Some authors, however, have recently criticized the use of 
the concepts of social and cultural context in relation to science and 
technology studies and pointed out that phenomena such as society, or the 
social and cultural are not stable phenomena that can be used as fixed 
frames. Latour (2005), for example, argues that society is not a context in 
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which everything can be framed, but should rather be treated as a collective 
and one of the connecting elements in the network. Some of the changes 
that cultures and societies around the world seem to be undergoing are often 
attributed to new technologies, including information and communication 
technologies. Can anthropologists place these technologies in the very social 
and cultural contexts they make connections with and in turn work to 
change? How can these technologies be explained in relation to an emerging 
context? Woolgar (2002) reminds us that while it is important to place ICTs 
in contexts, those contexts, whether social or spatial are being changed and 
constituted in the process.  

It is useful to review work by a number of anthropologists who have 
explored the concept of context in a new light. Context has been a key 
concept in anthropology, a central activity of anthropologists through the 
years placing phenomena in their social and cultural contexts (e.g. Dilley, 
1999; Strathern, 1995). Many authors are currently critically examining this 
notion. This critique both involves how anthropologists interpret contexts in 
their writings and explanation of a phenomena as well as how context is 
treated in relation to the subjects and their ability to act upon the contexts 
they are situated in. In a sense, it is a form of a structure/agency debate. It 
has been pointed out that there is a need to incorporate a view of context 
where anthropological subjects are seen both as acting in multiple contexts 
as well as participating in a process of acting upon these contexts (Duranti 
and Goodwin, 1992; Dilley, 1999; Strathern, 2002). Duranti and Goodwin’s 
(1992) edited volume focuses on how participants attend to, construct, and 
manipulate aspects of context as a constitutive feature of the activities they 
are engaged in. While grounded in a linguistic mode of inquiry their analysis 
focuses on context as an interactively constituted mode of praxis, which can 
easily be extended outside the acts of discourse and conversations. In similar 
vein Dilley dealing with the The Problem of Context, summarizes that anthro-
pology has overlooked how “... contexts might be construed by local social 
agents with respect to the definitions, negotiations and contestations of 
meaning within situated contextualizing practices” (Dilley, 1992; xii). In 
other words, people, anthropological subjects, seen as actors, actively 
attempt to shape contexts in relation to specific goals or motifs, mobilizing a 
variety of actors, human and non-human in this endeavor. Duranti and 
Goodwin (1992) therefore see the dynamic elements of context as inescap-
able as each new move within an interaction modifies the existing context 
consequently creating new arena for new interactions.  
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In short, context is seen as both constitutive of social action and the 
outcome of social action. Dilley (1992) calls for more attention being paid to 
the act of contextualization as a social process, involving the exploration of 
power relations and knowledge in relation to the definitions of what is in and 
out of context. The act of interpreting events, evoking a specific frame in 
preference to another, is an act of power, argues Dilley (1992). This is 
directly relevant to the examination of the context of technologies, and the 
knowledge and associated power in relation to contextualizing technologies 
in societies.  

A useful point in this discussion is the notion of context and 
contextualization as an active process of establishing association and 
connections. This is useful for the study of mobile communication technolo-
gies as it draws attention to the fact that as an anthropologist I am making an 
effort to establish connections between different actors in different parts of 
the world in order to tell a story of mobility and constant connectivity. But 
more importantly it draws attention to context as an analytical device in 
relation to the connections and associations that the actors, the subjects of 
the research, are making in order to contextualize various aspects of mobile 
communication technologies, for themselves and others. The subjects are 
acting upon the world, utilizing new technologies, new ideas, and frames of 
references to shift contexts. New elements constantly arise, which shift 
perceptions about what is relevant and what not. They are participants in the 
world situated in multiple contexts, which are capable of rapid and dynamic 
change as the events they are engaged in unfold (Duranti and Goodwin, 
1992).  

Mobile Contexts 

The central ability of mobile communication devices, to connect to other 
devices, information and services, locally and globally, already tells us 
something about context. They allow people to make new connections 
through a communication network in places and situation where it was 
previously impossible. It is essentially a context-shifting artifact. Further, 
mobile devices are a highly personal devices as close associations get formed 
between the artifact and its owner. This association creates new unexpected 
outcomes (Latour, 1999) when people acquire the skill for communication in 
new and unexpected contexts. Mobile communication networks and phones 
are essentially and by definition, networks and devices that allow people to 
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make new connections, to alter spatial and social contexts. The common 
rhetoric of mobility and constant connectivity seems to generate a number of 
varying connections in different places around the world. For example a 
mobile network and devices, along with the participation of a NGO, initiate 
changed context in maize markets in Uganda as they connect farmers to local 
market prices (Ross, 2004). This new connection shifts the context of market 
situations and livelihoods in rural areas. Another example the use of mobile 
communication in Asia after the tsunami in 2004. Mobile networks enabled 
rescuers to connect to people whose whereabouts were unknown as well as 
to use SMS to aid in relief operations. This changed the context of the rescue 
and relief operations and created opportunities and contexts for cooperation 
(Rehingold, 2005).  

Mobile devices have also notably changed the context of how teenagers 
and young people organize and communicate as they connect to peers 
through new means and create new contexts, outside the spatial and cultural 
contexts they might otherwise be a part of. Examples include smart mob 
intitatives around the world (Rheingold, 2002) and mobile phones used for 
secret dating practices in the Middle East (Sharp, 2005). These examples 
reflect that the mobile phone is a highly relational object. It acquires meaning 
in relation to other artifacts, individuals, and local systems of meaning as well 
as shifting the meaning of the elements in connects with, it is a 
recontextualising artifact.  

The focus of my research is people working within a “meditation 
junction”. The mediation junction has, for example, been defined by Schot 
and de la Bruheze as “…the place at which consumers, mediators, and 
producers meet to negotiate, articulate and align specific technical choices 
and user needs” (2003; 234). This can be seen as a culturally contested zone 
(Pinch and Oudshoorn, 2003) where a number of actors, texts, images, 
representatives, ideologies and worldviews take part in the shaping of 
contexts for the use of services based on mobile communication technolo-
gies. In some ways this view enables us to explore, as Pinch (2003) points 
out, how an economic concept — a market – in this case for mobile 
communication services, is built or contextualized from a series of social and 
technical practices. The process of introducing new technologies can 
therefore be seen more as an active process of contextualizing technologies 
as opposed to passively implementing them in a new context.  

Mobile network operators, for example, are exposed to various represent-
ations of mobile technologies almost every day, locally and globally. They 
read the latest technology magazines and analysis and explore websites with 
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information and discussions on mobile technologies. These are all sources of 
information and active sources of knowledge creation – mobile knowledge, 
which can be regarded as a highly relative and dynamic form of knowledge, 
on which their operations are based. They participate in a world where 
mobility is a form of culture, in the sense that people share the same values 
and ideas about the importance of mobility and constant connectivity. 
Technological actors and demonstrations play a large part in this, along with 
humans and textual documents. This techno culture is dominated by images 
of mobility and constant connectivity in a world in motion, constant access 
to information and entertainment, anytime - anywhere. 

Nevertheless, the process of introducing new mobile services in what is 
most commonly referred to as a local market, a term preferred by respond-
ents over local cultures, involves aligning the artifacts as well as its 
representations from the global mobile industry and other sources with local 
connections. In the process of introducing a new mobile service, mobile 
network operators for example inevitably work within their own local 
cultural settings, regulatory environment, political agendas, and competitive 
budgetary constraints. Their work involves coming to terms with and 
interpreting notions about mobility, constant connectivity and accessibility in 
new contexts. Questions that arise include how is this new technology 
standard or service applicable to what we are doing? Is it relevant for the 
geographical and social circumstances in this country? Who, if any, is likely 
to use this and, perhaps most importantly, how can it be contextualized in 
order for consumers to relate to the technology, or “to see the value”? This 
process therefore includes alignment with knowledge and insights from ones 
own society, market processes and existing technologies. This represents a 
dynamic interplay and negotiations of varying knowledge domains and 
power struggles, for example between people with technical background and 
marketing people, pertaining to the understanding of the potentials and 
limitations of new technologies and how they should be represented to the 
users, what connections and associations should be established, what 
contexts should be invoked, in order to ensure diffusion. 

The Contexts of Constant Connections 

The construction of a mobile and ‘constantly connected’ subject is clearly 
reflected in the mobile industry discourse, or culture, which commonly 
reflects the need for communication together with mobility as a human 
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universality. However, the success of mobile voice communication, leading 
to currently over 1.5 billion mobile users was not forseen by the mobile 
industry. Mobile communication was originally configured in relation to 
business contexts and largely seen as a luxury and leisure artifact. The 
constantly connected mobile individual did not emerge overnight, but came 
into being in the interplay of actors in the assembly. Since the phenomenal 
diffusion of mobile phones for voice communication, the mobile industry 
has understandably been exploring ways to utilize the fact that millions of 
people around the world carry around a networked device with increasingly 
constant connectivity. This device has without doubt become a primary tool 
for many people in everyday life and work. The current strategies are 
therefore largely focused on converging other elements into the mobility 
concept, i.e. contextualizing mobility in relation to new fields in life, 
preferably and all encompassing phenomena. To what extent is it desirable 
for users to utilize the device for extended tasks, requiring mobility and 
constant connectivity? This includes access to Internet, entertainment, office 
work, games, cameras, music and more. In short how can the mobile acquire 
extended connections to familiar elements in people’s life, outside voice and 
text messages? How can the mobility and constant connectivity myth be 
retold - recontextualized.  

This approach opens up a new line of thinking about the impact of new 
technologie of constant connectivity. While many of the respondents agree 
that at some level they are implementing global technologies, there is room 
for creative elements. Thus while people might be introduced to a new 
service or technology at an international trade show, they might come back 
home, apply these ideas to different situations, work with new people, and 
create something new in the process of recontextualization. Technologies are 
in this manner clearly seen to acquire their value when they enter into 
relations with new knowledge, new users, new ideas, new relations, and when 
they get reshuffled in the assembly, become part of new contexts, or get 
recontextualized in reference with new fields of relevance. The junction 
between local and global representations of mobility and constant 
connectivity can be seen as the place where the local emerges and converges 
with the global. Global discourse is aligned with local interest and culturally 
perceived areas for applicability, which in turn helps to realign new local 
contexts for action. 
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Conclusion 

The discussion above raises questions about the contexts of technologies. 
Rather than seeing technologies merely as being inserted into new contexts, 
in different locales, a view of technological diffusion as an active process of 
contextualization is proposed. Instead of following a planned trajectory set 
by producers or manufacturers, dominated by a western discourse of 
mobility and constant connectivity, technologies become a part of new 
contexts and enter into new relations with social and cultural situations. The 
actors involved are on an ongoing quest for connections and associations for 
technologies, which involves reassembling various elements, technical, social, 
cultural and natural in new relationships. With new ideas, coming from the 
immediate environment as well as from around the world in the interplay 
with new technical features, new contexts emerge. In this relationship, power 
and knowledge in relation to the diffusion of technologies can be seen as 
unstable phenomena as they shift in relation to shifting contexts.  

A large part of the current development of mobile communication 
technologies can be seen as a process of recontextualization, i.e. taking an 
artifact, a network feature or a social situation from one frame and placing 
them in another (Duranti and Goodwin, 1992). The conclusion reached here 
is that technological change and its role in relation to cultural and social 
changes is as much about creative contextualization performed by the 
various actors entering into relations with artifacts and technological 
networks as it is bout technological innovation itself. 
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Þróunaraðstoð og lækkun barnadauða 

Jónína Einarsdóttir 
Geir Gunnlaugsson 

 

Breska læknavísindatímaritið Lancet hefur nýlega birt tvo greinaflokka um 
barnadauða í heiminum. Fyrri greinaflokkurinn fjallaði um dauðsföll barna 
yngri en fimm ára (The Bellagio Group on Child Survival, 2003). Nýbura-
dauði, þ.e.a.s. dauðsföll barna á fyrstu 28 dögum lífsins var viðfangsefni 
síðari greinaflokksins (Martines o.fl., 2005). Í greinaflokkunum er m.a. vakin 
athygli á því að árlega deyi 10,6 milljónir barna yngri en fimm ára og að um 
það bil þriðjungur þeirra séu nýburar. Um 98-99% þessara dauðsfalla eiga sér 
stað í lágtekjulöndunum. Talið er að koma megi í veg fyrir um 60% þeirra, 
enda eru þau afleiðing algengra sjúkdóma eins og öndunarfærasýkinga, 
niðurgangs, malaríu og mislinga, auk sjúkdóma á nýburaskeiðinu. Lækning er 
þekkt, tiltölulega ódýr og við eðlilegar aðstæður fremur einföld í 
framkvæmd.1  

Á tímabilinu 1960 til 1990 lækkaði barnadauði verulega í heiminum. Upp 
úr 1990 hefur barnadauðinn haldið áfram að lækka í hátekjulöndum meðan 
hann hefur jafnvel farið hækkandi á vissum svæðum, sérstaklega í Afríku 
sunnan Sahara (WHO, 2003, 2005). Þannig dóu árið 2000 að meðaltali um 
175 börn af hverjum 1000 lifandi fæddum í Afríku sunnan Sahara fyrir fimm 
ára aldur en 6 í vestrænum iðnríkjum (Black o.fl., 2003). Munurinn er því 29-
faldur borið saman 20-faldan mun árið 1990. 

Markmið þessa kafla er að skoða breytingar á barnadauða í ljósi breytinga 
á stefnumörkun og vinnulagi þróunarstofnana. Saga þróunaraðstoðar verður 
rædd og breytilegum áherslum þróunarstofnana lýst hvað varðar heilbrigðis-
þjónustu og lifun barna. Leitast er við að svara spurningunni hvort breytingar 
á þróun barnadauða síðan 1990 megi að einhverju leyti rekja til stefnu-
mörkunar í þróunarmálum.  

                                                 
1  Eyðni hefur óveruleg áhrif á barnadauðann en talið er að hún sé orsök í 3% tilvika (Black 

o.fl., 2003). 
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Þróunaraðstoð: stefnur og straumar  

Þó rekja megi þróunaraðstoð til 19. aldar þá á sú aðstoð eins við þekkjum 
hana í dag rætur í hugmyndum um Marshall aðstoðina og innvígsluræðu 
Trumans sem forseta Bandaríkjanna 1949 (Hjertholm og White, 2000: 81-
82). Frá þessum tíma hafa stefnur, áherslur og umræða að miklu leyti mótast 
af fjölþjóðlegum stofnunum, eins og Alþjóðabankanum, Alþjóðagjaldeyris-
sjóðnum og stofnunum Sameinuðu þjóðanna, og tvíhliða stofnunum, t.d. 
þróunarsamvinnustofnunum Bandaríkjanna, Bretlands, Hollands og 
Norðurlandaþjóðanna. Markmið og vinnulag frjálsra félagasamtaka, sem eru 
fjölbreytileg, eru ekki til umfjöllunar hér. 

Frá iðnvæðingu til frumþarfa 

Á árunum 1950-60 einkenndist þróunaraðstoð af stórtækum verkefnum á 
sviði iðnaðar, samgöngur voru efldar og borgarvæðing í fyrirrúmi (Hansen 
og Tarp, 2000; Hjertholm og White, 2000). Trúin á nútímavæðingu var 
allsráðandi og markmiðið var aukinn hagvöxtur. Hafist var handa við að 
útrýma ákveðnum sjúkdómum, t.d. stórubólu og malaríu (Cleason og 
Waldman, 2000). Vannæring barna var álitinn faraldur og offramleiðsla 
Bandaríkjanna á þurrmjólk send til lágtekjulanda. Nýlendur byrjuðu að fá 
sjálfstæði á þessum tíma og væntingar um að ný stjórnvöld sk. „vanþróaðra 
ríkja“ myndu nýta sér aðstoð á árangursríkan hátt. Val á löndum sem nutu 
stuðnings einkenndist m.a. af stöðu þeirra sem fyrrverandi nýlenda eða 
afstöðu til kalda stríðsins, sem þá var í uppsiglingu.  

Næsta áratuginn, 1960-1970, var aukinn hagvöxtur enn markmið 
þróunaraðstoðar, en einnig hagstæður viðskiptajöfnuður og aukin atvinnu-
þátttaka. Landbúnaður, sem hafði verið lítill gaumur gefinn, fékk nú stuðning 
og áhersla var lögð á útflutning og úrvinnslu innlendra afurða. Vonir um 
úttrýmingu malaríu gengu ekki eftir og á vettvangi Sameinuðu þjóðanna var 
félags- og efnahagstaða barna í lágtekjulöndum rædd í fyrsta sinn sem 
áhrifavaldur á heilsu þeirra. Vaxandi fólksfjöldi var einnig áhyggjuefni. 

Með Alþjóðabankann í broddi fylkingar varð ákveðin stefnubreyting upp 
úr 1970 sem einkenndist af viðleitni til jafnari tekjudreifingar og áherslu á 
frumþarfir (Hansen og Tarp, 2000; Hjertholm og White, 2000). Það var í 
vaxandi mæli dregið í efa að aukinn hagvöxtur væri nægjanleg forsenda minni 
fátæktar. Samþættuð landbúnaðarverkefni (e. integrated rural development) voru í 
hávegum höfð og áhersla lögð á viðeigandi tækni (e. appropriate technology). 
Samtímis þessu fór skuldasöfnun lágtekjulanda vaxandi, m.a. vegna olíu-
kreppunnar. Bólusetningar barna yngri en fimm ára urðu almennar og átta 
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meginþættir heilsugæslu skilgreindir í Alma Ata yfirlýsingunni frá 1978, sem 
fékk hið bjartsýna slagorð Heilsa fyrir alla árið 2000 (MacDonald, 1992; WHO, 
1978). Grunnþjónusta í nærsamfélaginu var í fyrirrúmi með þátttöku 
almennings og „lítið er fallegt“ hugmyndafræðin sveif yfir vötnum. 

Frá frumþörfum til frjálshyggju 

Í anda Alma Ata yfirlýsingarinnar hóf Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna 
(UNICEF) árið 1982 alþjóðlegt átak gegn barnadauðanum sem nefndist 
GOBI.2 Heilsugæsla í dreifbýlinu var í örum vexti og barnadauðinn fór 
lækkandi. Níundi áratugurinn hefur þó fengið viðurnefnið „hinn glataði 
áratugur þróunar“ (e. the lost development decade) (Thorbecke 2000: 33). Sk. 
aðlögunarstefna Alþjóðabankans (e. structural adjustment) og nánari útfærsla 
hennar sem Washington samþykktin einkenndi áratuginn þar sem lágtekjulönd 
fengu aðstoð svo að þau gætu staðið skil á lánum við vestræna lánardrottna 
(Hansen og Tarp, 2000; Hjertholm og White, 2000). Samtímis sem Alþjóða-
bankinn krafðist ákveðinnar efnahagsstefnu sem forsendu lána var á 
mótsagnakenndan hátt lögð áhersla á mikilvægi lýðræðis. Í efnahagsaðgerð-
unum fólst m.a. niðurskurður opinberrar þjónustu, gjaldtaka á heilbrigðis-
þjónustu og skólagöngu, fækkun opinberra starfsmanna og afnám 
innflutningshafta og verndartolla. Árangur ákveðinna landa í Asíu var tekinn 
sem sönnun þess að óheft markaðshyggja myndi leiða til velsældar og 
framfara. Stefnan var árangursrík að því leyti að um 15 milljarðar dollara 
streymdu árlega árin 1987-89 frá lágtekjulöndum til hátekjulandanna umfram 
það sem þau fengu til baka (Thorbecke 2000: 38). Neikvæð áhrif aðlögunar-
stefnunnar á lífskjör og stöðugleika stjórnarfars komu hins vegar fljótt í ljós 
og leiddi til þess að UNICEF krafðist „aðlögunarstefnu með mannlegu 
andliti” með áherslu á félags- og heilbrigðisþjónustu (Cornia o.fl., 1988).  

Allir voru ekki sammála um hvort lækkun barnadauða sem átti sér stað á 
níunda áratugnum væri eftirsóknarverð. Barnalæknirinn Maurice King taldi 
að ekki væri alltaf rétt að styðja við aðgerðir eins og bólusetningar og annað 
lýðheilsustarf fyrir börn í samfélögum á vistfræðilega ósjálfbærum svæðum 
„þar sem slíkt myndi eingöngu leiða til aukningar á mannlegri eymd, að 
lokum í hungurdauða“ (King, 1990: 666). Mannfræðingar höfðu einnig lýst 
yfir áhyggjum af lífsgæðum barna sem lifðu af vegna aðgerða til að bjarga lífi 
þeirra (Cassidy, 1987; Miller, 1987). Nancy Scheper-Hughes fannst það 
miður að fátæk börn gætu ekki mótmælt alþjóðlegum aðgerðum til lækkunar 

                                                 
2  GOBI er skammstöfum fyrir vöxt barna (e. growth), sykur-salt lausn við niðurgangi (e. oral 
rehydration), brjóstagjöf (e. breastfeeding) og bólusetningar (e. immunization). 
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barnadauða sem gætu á grimmdarlegan hátt, þó án ásetnings, lengt þjáningu 
þeirra með lengra dauðastríði (1992: 285-86). 

Er þróunaraðstoð árangursrík? 

Það sem einkenndi síðasta áratug 20. aldar fremur en annað, og reyndar 
einnig síðari helming þess níunda, voru háværar raddir sem færðu rök fyrir 
því að þróunaraðstoð væri af hinu illa. Annars vegar voru það talsmenn 
óheftar markaðshyggju sem töldu hana einu leiðina til betri lífskjara fyrir 
fátæka jafnt sem ríka (Peet og Hartwick 1999: 48-53). Auk skaðlegra áhrifa á 
efnahagsþróun, leiddi þróunaraðstoð m.a. til skorts á frumkvæði þiggjandans 
til að finna lausn eigin vandamála. Hins vegar voru það andþróunarsinnar í 
anda eftirhyggju (e. post-modernism) sem töldu sk. þróun að vestrænni 
fyrirmynd ekki eftirsóknarverða og í raun framhald nýlendustefnunnar þar 
sem Norðrið kúgaði Suðrið (Edelman og Haugerud, 2005; Escobar, 1995; 
Peet og Hartwick, 1999). Tölfræðin sýndi að fjöldi fátækra færi vaxandi í 
heiminum og bil ríkra og snauðra væri að aukast. 

Svokölluð hjálparþreyta (e. aid fatigue) breiddi úr sér innan þróunar-
stofnana (Thorbecke 2000: 44). Talið var að lönd sem nytu aðstoðar yrðu 
háð henni á sama hátt og einstaklingar sem nytu félagslegrar aðstoðar. Sum 
lágtekjulönd voru talin hafa takmarkaða getu til að nýta sér það fé sem þau 
fengju til ráðstöfunar. Þannig myndi þróunaraðstoð til ákveðinnar stafsemi, 
t.d. heilsugæslu, leiða til þess að fjármagn sem annars hefði farið í þá 
starfsemi færi annað, t.d. í hernað eða spillingu. Góð stjórnsýsla var lykilorð 
og umræðan einkenndist af spurningunni hvort hægt væri að ná fram „réttri“ 
stefnumörkun og betri stjórnsýslu með skilyrtri þróunaraðstoð. Rannsóknir 
sem voru birtar um miðbik tíunda áratugarins bentu til þess að svo væri ekki 
og að þróunaraðstoð hefði aðeins jákvæð áhrif á hagvöxt í löndum sem 
hefðu ásættanlega stjórnsýslu (Beynon, 2002). 

Gagnrýni á ofangreindar rannsóknir beindist að hlutlægum skilgreiningum 
á því hvað væri góð stjórnsýsla og að smávægilegur munur á mati hefði mikil 
áhrif á niðurstöðurnar (Addison o.fl., 2005). Þá er bent á mikilvægi annarra 
mælikvarða á árangri en hagvöxt og að lélegur árangur geti átt rætur í 
stefnumörkun og vinnulagi þróunarstofnananna sjálfra (Berg, 2002). Þá ber 
að jafnaði að skoða árangur í ljósi markmiða. Joseph Stiglitz (2005) nefnir 
sem dæmi að Vesturlönd hafi veitt mikla aðstoð til Zaire á tímum Mobutu til 
að kaupa sér pólitískan stuðning á tímum kalda stríðsins. Þessu markmiði 
hafi verið náð þó fjármagnið hafi hafnað á bankareikningum Mobutu í Sviss. 

Þrátt fyrir gagnrýni höfðu ofangreindar rannsóknir á mikilvægi góðrar 
stjórnsýslu fyrir árangur þróunaraðstoðar talsverð áhrif á stefnumörkun 
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margra þróunarstofnana hvað varðar umfang aðstoðar og val á móttöku-
löndum. Hlutur milliríkra landa jókst á kostnað fátækustu landanna og mest 
hefur lækkunin verið til landa Afríku sunnan Sahara (Addison o.fl., 2005; 
Harford o.fl., 2004). Auk þess lækkaði framlag til þróunaraðstoðar í heild 
verulega á þessum síðasta áratug 20. aldar og var samdrátturinn mestur hjá 
tvíhliða stofnunum. Í reynd streymdi meira fjármagn frá Afríku sunnan 
Sahara en til hennar (Boyce og Ndikumana, 2001; Ndikumana og Boyce, 
2003). 

Þegar líða tók á tíunda áratuginn jókst stuðningur Alþjóðabankans við 
heilsugæslu og varð hann sú þróunarstofnun sem veitti mestu fé til 
heilbrigðismála (de Beyer o.fl., 2000). Markmiðið var að sporna gegn þeim 
neikvæðu áhrifum sem stefna bankans hafði á lífskjör fólks. Góð heilbrigðis-
þjónusta og öflugt menntakerfi væri hlutverk ríkisins. Aðgerðir gegn fátækt-
inni urðu aftur mikilvægt markmið og fyrrverandi áhrifamiklir talsmenn 
Washington samþykktarinnar, innan bankans sem utan, tóku að gagnrýna 
hana (Edelman og Haugerud, 2005: 7-8; Stiglitz, 2002). 

Í kjölfar Asíukrísunnar árið 1997 jukust efasemdir um ágæti óheftrar 
markaðshyggju enn frekar (Thorbecke, 2000: 39-40). Rannsóknir sýndu að 
efnahagsundrið svokallaða hefði verið byggt á sterku ríkisvaldi og ríkis-
afskiptum fremur en einhliða og óheftri markaðshyggju. Ný stefnumörkun, 
sem fékk viðurnefnið post-Washington samþykktin, var lögð fram en hún 
leggur aukna áherslu á mikilvægi sterks ríkisvalds og uppbyggingu stofnana. 
Þetta sjónarmið, sem einkennist af áherslu á útrýmingu fátæktar, betri 
menntun og lækkun barnadauða og mæðradauða, er undirstaða Þúsaldamark-
miða Sameinuðu þjóðanna. Aukin þróunaraðstoð er á ný lykilorð en einnig 
afskriftir skulda fátækustu landanna. Í því ljósi má skoða nýjustu samþykkt 
G8-landanna í júlí 2005 um niðurfellingu skulda nokkurra lágtekjulanda. 

Hin aukna bjartsýni og trú á þróunaraðstoð sem endurspeglast í Þúsaldar-
markmiðunum á stoð í nýjum rannsóknum á árangri þróunaraðstoðar. Nýleg 
skýrsla frá Háskóla Sameinuðu þjóðanna (Addison o.fl., 2005: 2) bendir á að 
yfirgnæfandi meirihluti nýlegra rannsókna sýni að þróunaraðstoð auki 
hagvöxt og opinber útgjöld til starfsemi sem gagnist hinum fátæku, þ.e. til 
menntamála og heilsugæslu. Þróunaraðstoð virki betur í löndum sem hafa 
betri (eða skárri) stjórnsýslu en hafi einnig jákvæð áhrif í löndum með 
slæma/verri stjórnsýslu.  

Á tíunda áratug 20. aldarinnar dró úr þeirri lækkun barnadauða sem 
einkennt hafði ártugina þar á undan og fór hann jafnvel hækkandi í sumum 
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löndum.3 Ein orsök þessa er m.a. talin aukin kostnaðarhlutdeild notenda í 
rekstri heilbrigðisþjónustunnar með alvarlegum áhrifum á líf hinna fátækustu 
(Witter, 2005). Fleira kom til. Vaxandi þáttur Alþjóðabankans í stefnumótun 
heilbrigðisþjónustu leiddi til sk. geiranálgunar (e. sector wide approach) (de Beyer 
o.fl., 2000; Hill, 2002). Áhersla var lögð á þjónustu við fullorðna fremur en 
börn, t.d. áhættuþætti eins og neyslu tóbaks og áfengis, kynhegðun og 
notkun getnaðarvarna (Reich, 1995). Þá má nefna að eftir samþykkt 
Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna árið 1989 fengu réttindi barna forgang 
fremur en starf sem beindist að lifun þeirra. Í nýlegri úttekt á Þúsaldamar-
kmiðunum kemur fram að markmið um lækkun barna- og mæðradauða eru 
skemmst á veg komin og þá sérstaklega í löndum Afríku sunnan Sahara 
(Sachs, 2005). 

Gínea-Bissá: tilraunastofa fyrir þróunarstefnur 

Móttakendum þróunaraðstoðar hefur m.a. verið skipt í fimm flokka, allt eftir 
því hvernig stefnumörkun þeirra og stjórnsýsla er metin (IDA, 2003). 
Flokkunin hefur leitt til þess að lönd hafa á umdeildum grunni verið 
skilgreind sem misheppnuð ríki (e. failed states), lönd með lélega frammistöðu 
(e. poor performers), lönd sem erfitt sé að hjálpa (e. difficult to assist) eða lönd sem 
séu erfiður félagsskapur (e. difficult partnership). Nú er jafnvel talað um ákveðin 
lönd sem fá litla aðstoð sem munaðarleysingja (e. aid orphans). Gínea-Bissá er 
í dag eitt þessara ríkja. 

Allt frá sjálfstæði 1974, eftir 11 ára frelsisstríð gegn portúgalskri nýlendu-
stjórn, varð Gínea-Bissá að „tilraunastofu” fyrir þróunarstefnur. Þegar 
höfundar komu þangað í fyrsta sinn vorið 1982 ríkti almenn bjartsýni um 
framtíðina. Fjöldi fjölþjóða- og tvíhliðastofnana, auk frjálsra félagasamtaka, 
störfuðu í landinu, bæði vestrænar og frá austantjaldslöndunum enda kalda 
stríðið í algleymingi. Annar höfunda (GG) vann sem læknir á sviði heilsu-
verndar barna og hafði við vinnu sína sér til halds og trausts bók ofangreinds 
Maurice King um sjúkdóma barna í lágtekjulöndum og viðeigandi meðferð 
þeirra. Hinn höfundurinn (JE) var kennslustjóri og kennari meinatækninema 
við Lýðheilsurannsóknarstofu landsins.  

                                                 
3  Í byrjun tíunda áratugsins hófst átak undir heitinu Samræmd meðferð veikra barna (e. integrated 
management of childhood illness). Sjá: http://who.int/child-adolescent- 

 health/publications/pubIMCI.htm. 
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Draumurinn um hraða iðnvæðingu sem hafði einkennt fyrstu árin eftir 
sjálfstæði var dauður. Vegsummerki hans voru þó augljós. Ný verksmiðja til 
að vinna jarðhnetur til útflutnings stóð yfirgefin og hefur aldrei verið tekin í 
notkun. Á götunum mátti sjá innlenda bíla sem höfðu verið byggðir með 
tækniaðstoð frá Citroën og enn má sjá slíka bíla í umferð. Fullbúið sjúkrahús 
byggt með stuðningi Evrópusambandsins í suðurhluta landsins stóð autt á 
þriðja ár vegna skorts á menntuðu starfsfólki, rafmagni og rennandi vatni. 
Uppbygging heilsugæslu í dreifbýlinu með þátttöku almennings í anda Alma 
Ata yfirlýsingarinnar var forgangsverkefni (Geir Gunnlaugsson, 1983). 
Heilbrigðisþjónusta ásamt nauðsynlegustu lyfjum var ókeypis. Vöruúrval var 
fábrotið og kjötmeti keypt á fæti. Rafmagn var stopult í höfuðborginni og 
ekkert í dreifbýlinu, enginn sími og talstöðvarsamband var við útlönd. Þegar 
við kvöddum árið 1985 höfðu stjórnvöld undirritað fyrsta aðlögunarsamning 
sinn. 

Höfundar komu aftur til Gíneu-Bissá árið 1993 og dvöldust þar við vinnu 
og rannsóknir til 1998. Innfluttur varningur var áberandi á mörkuðum en 
kaupmáttur launa var verulega skertur. Hjúkrunarfræðingur, sem gat keypt 
níu 50 kg poka af hrísgrjónum fyrir mánaðarlaunin árið 1985, var heppinn ef 
þau dygðu fyrir einum poka. Greiðslu var krafist fyrir skólagöngu og 
þjónustu heilsugæslu við veikindi. Ríkisfyrirtæki voru einkavædd, m.a. 
Landssími þarlendra sem hafði verið byggður upp með aðstoð Ericsson. 
Gagnrýnisraddir töluðu um spillingu og einkavinavæðingu ríkisfyrirtækja. 

Hjálparþreyta var áberandi meðal starfsmanna þróunarstofnana og fjöldi 
ráðgjafa var upptekinn við að leggja niður þróunarverkefni, sem sum hver 
voru rétt nýhafin (Jónína Einarsdóttir og Geir Gunnlaugsson, 2005). 
Verkefnin voru ekki lengur í samræmi við nýjustu stefnur—og það sama átti 
reyndar við um landið sjálft, Gíneu-Bissá. Þrátt fyrir vaxandi hagvöxt, sem 
var einn sá hæsti í Afríku sunnan Sahara þegar best lét, myntbreytingu og 
lýðræðislegar kosningar til forseta og þings var landið ekki talið verðugur 
félagsskapur í anda hinnar nýju hugmyndafræði um partnership og mikilvægi 
góðrar stjórnsýslu. Um miðbik tíunda áratugarins fór að draga úr aðstoð. Í 
júní 1998 brutust út átök milli hers og forseta (Anonymous, 1998; Kovsted 
og Tarp, 1999). Stríðið stóð yfir í tæpt ár, að mestu í höfuðborginni Bissá, og 
í kjölfar þess hefur stjórnarfar verið óstöðugt og það dró enn frekar úr 
þróunaraðstoð. Nýleg skýrsla til öryggisráðsins leggur þunga áherslu á að það 
megi ekki dragast lengur að landið fái nauðsynlega aðstoð til lausnar á 
brýnustu þörfum landsins (Ad Hoc Advisory Group on Guinea-Bissau, 
2005). 
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Gínea-Bissá er eitt fátækasta ríki í heimi og skv. lífsgæðastuðli Sameinuðu 
þjóðanna frá árinu 2004 er landið í 172. sæti af 177 löndum (UNDP, 2004). 
Barnadauðinn í landinu er talinn 215 af 1000 lifandi fæddum skv. alþjóðlegri 
tölfræði (Black o.fl., 2003), en rannsóknir benda til að hann sé enn hærri og 
að allt að þriðjungur barna deyi fyrir fimm ára aldur (Aaby o.fl., 1997; 
Gunnlaugsson o.fl., 1993; Smedman o.fl., 1988).4 Sú nálgun sem einkennt 
hefur þróunaraðstoð undanfarinn áratug er ekki vænleg til árangurs í 
baráttunni gegn barnadauðanum í löndum eins og Gíneu-Bissá, en það eru 
einmitt slík lönd þar sem hann er hvað hæstur. 

Lokaorð 

Markmið þessa kafla er að velta því fyrir sér hvort þróunarstefnur og 
vinnulag þróunarstofnana hafi á einhvern hátt haft áhrif á þá neikvæðu 
breytingu sem varð á þróun barnadauða eftir 1990. Á tíunda áratugnum dró 
verulega úr þeirri lækkun barnadauða sem hafði einkennt áratugina þar á 
undan og hann hækkaði jafnvel í nokkrum löndum. Ástæður hás barnadauða 
eru margvíslegar en þær tengjast beint eða óbeint félagslegum aðstæðum og 
aðgengi að viðeigandi heilbrigðisþjónustu.  

Greinilegt er að aðlögunarstefna Alþjóðabankans og Washington 
samþykktin höfðu neikvæð áhrif á lífskjör hinna verst settu og aðgengi að 
viðeigandi heilbrigðisþjónustu. Launaþróun heilbrigðisstarfsfólks hefur verið 
óhagstæð sem hefur haft neikvæð áhrif á vinnuanda og leitt til flótta, ýmist úr 
stéttinni eða úr landi (Eastwood o.fl., 2005). Heilbrigðiskerfið hefur því 
orðið enn veikara en efni stóðu til. Við lok kalda stríðsins drógu austantjalds-
löndin úr þróunaraðstoð sinni og keppni um atkvæði á vettvangi Allsherjar-
þings Sameinuðu þjóðanna dvínaði (Hjertholm og White, 2000). Þess í stað 
fór nú þróunaraðstoð til austantjaldslandanna, á kostnað Afríku sunnan 
Sahara (Harford o.fl., 2004). 

Umdeildar rannsóknir á því hvað telja beri árangursríka þróunaraðstoð 
leiddu til þess að fátækustu lönd heims, sem sum hver eru að auki 
stríðshrjáð, voru skilgreind sem of illa á vegi stödd til að geta nýtt sér 
þróunaraðstoð. Þau voru því að vissu marki útilokuð frá henni. Um er að 
ræða u.þ.b. 20 lönd sem flest eru í Afríku sunnan Sahara. Íbúum þessara 
landa er refsað tvisvar sinnum, þ.e. fyrst þurfa þeir að búa við fátækt og 

                                                 
4  Hið sama má ætla að eigi við um mörg önnur lönd í Afríku sunnan Sahara þar sem tölfræði 

yfir barnadauða byggjast á ónákvæmum gögnum. 



Þróunaraðstoð og lækkun barnadauða 351 

 

lélega stjórnsýslu og síðan eru þeir útilokaðir frá þróunaraðstoð af sömu 
ástæðu. Þessi lönd eru einmitt þau lönd þar sem barnadauðinn er hæstur. Því 
er jafnvel haldið fram að mæður sem búa við fátækt og háan barnadauða 
syrgi ekki dauða barna sinna og að snemmbær dauði spari barninu 
langdregna eymd (Jónína Einarsdóttir, 2004).  

Á síðasta áratugi 20. aldar fékk lækkun barnadauða ekki þá athygli innan 
þróunarstofnana sem nauðsyn krafði. Auk þess einbeittu þær stofnanir sem 
sérhæfðu sig í málefnum barna að réttindum þeirra. Þúsaldarmarkmiðin um 
að minnka barnadauðann um 2/3 fyrir árið 2015, miðað við stöðuna 1990, 
var því mikilvægt skref. Það er því áhyggjuefni að framkvæmd þeirra er 
skemmst á veg komin hvað varðar einmitt þetta markmið. 

Alþjóðasamfélagið stendur frammi fyrir þeirri erfiðu spurningu á hvern 
hátt hægt sé styðja við íbúa fátækustu ríkja heims. Við það verkefni þarf skýr 
langtímamarkmið og meiri staðfestu og sveiganleika í vinnulagi en þróunar-
stofnanir hafa sýnt af sér á sl. áratugum (Einarsdóttir og Gunnlaugsson, 
2005). Uppbygging almennrar heilsugæslu og menntakerfis er forsenda þess 
að börn þessara landa njóti þeirra réttinda sem þeim ber. Fátækustu löndin í 
Afríku sunnan Sahara hafa ekki fjárhagslegt bolmagn til að tryggja að svo 
verði og verulega aukin aðstoð er forsenda þess að árangur náist í samræmi 
við Þúsaldarmarkmiðin (Costello og Osrin, 2005). Í Barnasáttmálanum 
stendur að öll börn eigi rétt á því að lifa og þroskast (6. grein) og hafa aðgang 
að heilbrigðisþjónustu (24. gr.). Rétturinn til lífsins er grundvallarforsenda 
allra annarra réttinda barna. Börn sem deyja njóta ekki þessara réttinda. 
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„Hið furðulega við Afríku“: 
Félagslegt minni, nýlendusafnið og Afríka 

á Íslandi 

Kristín Loftsdóttir 

 

Í ljósi hnattvæðingar hafa fræðimenn í auknum mæli lagt áherslu á mikilvægi 
ímynda í að skapa og viðhalda ákveðnum staðalmyndum um félagslega 
skilgreinda hópa samfélagsins. Hugtakið félagslegt minni (e. social memory) er 
gagnlegt til að skoða þversögulegar dýptir ímynda, en telja má að ímyndir 
viðhaldi ákveðnum formum félagslegs minnis með því að endurskapa það í 
tíma og rúmi. Eins og minningar almennt, felur félagslegt minni í sér 
gleymsku þar sem ákveðin atriði eða viðburðir hverfa eða verða ósýnileg. 
Nota má nokkuð frjálslega hugtak fræðimannsins V. Y. Mudimbe „nýlendu-
safnið“ (1994) til að benda á að ákveðin minni frá nýlendutímanum virðast 
vera rifjuð upp aftur og aftur á meðan aðrir þættir falla í gleymsku eða hverfa 
úr forgrunni.  

Í umfjöllun minni skoða ég hugtakið félagslegt minni og þá sérstaklega 
mögulega útfærslu þess í samhengi við niðurstöður rannsóknar minnar 
Ímyndir Afríku á Íslandi.1 Ég byrja á því að gera grein fyrir helstu þáttum í 
ímyndum Afríku á Vesturlöndum og mikilvægi endurtekninga í því sam-
hengi. Síðan skoða ég dæmi um gleymsku, minni og „nýlendusafnið“ í 
tengslum við ímyndir Afríku í íslensku samhengi.  

Ímyndir „okkar“ og „hinna“ 

Fræðimenn hafa í margvíslegu samhengi bent á að ímyndir Afríku í Evrópu 
hafa einkennst af einföldum staðalmyndum. Ákveðin atriði eru síendurtekin 
og standa sem táknmyndir fyrir álfuna. Jafnhliða hefur verið bent á hvernig 
Afríka hefur um langa tíð verið einskonar andhverfur spegill Evrópubúa sem 

                                                 
1  Verkefnið „Ímyndir Afríku á Íslandi“ var styrkt af Rannís, Rannsóknarsjóð Háskóla Íslands 

og Aðstoðarmannasjóð Háskóla Íslands. 
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þeir gátu speglað sig í og dregið betur upp það sem þeir töldu sína eigin 
eiginleika með því að horfa á andstæðu þeirra (Dirks, 1992; Kristín Lofts-
dóttir, 2004a). Hugmyndir um að Afríka hafi ávallt verið mikilvægasta 
andstæða Evrópumanna, eins og Christopher L. Miller (1985) hefur gefið til 
kynna, eru þó vera full einfaldar. Landfræðilegar afmarkanir hafa, til dæmis, 
breyst í gegnum aldirnar og þannig hugmyndir um hvað Afríka sem slík 
stendur fyrir. Andstæðan villimennska og siðmenning hefur auðvitað ekki 
verið tengd Afríku sérstaklega. Forn-Grikkir vísuðu til dæmis almennt til sín 
sjálfra sem genos Hellenon en annarra sem þeir töldu villimenn og framandi 
sem ethnea.2  

Engu að síður má taka undir með staðhæfingu Miller (1985) að ímyndir 
Afríku hafa í gegnum tíðina einkennst af endurtekningum. Hver höfundur 
hefur afritað annan eins og úrelt hljómplötunál sem hikstar stanslaust á sama 
stefinu. Miller telur að eitt megin einkenni Afríku í hugum Evrópumanna 
hafi verið það sem Joseph de Gobineau (1816-82) kallaði á svo áhrifamikinn 
hátt „tómið“ (á frönsku nulles). Eins og Miller orðar það sjálfur: „Hugmyndin 
um tómið er lykill að því að skilja hugmyndir Evrópumanna um svörtu 
Afríku“ (1985, bls. 17). Afríka, bendir Miller á, hefur þannig enga merkingu 
innan evrópskrar hefðar nema Evrópumaður gefi henni merkingu (bls. 16). 
Tómið virðist hafa verið endurtekið aftur og aftur, jafnvel eftir að umtalsverð 
þekking hafði safnast um álfuna. Umfjöllun Miller gefur til kynna að löngu 
eftir nákvæm vísindaleg verk eins og ferðasögu Heinrich Barths um Níger 
svæðið um miðja 19. öld þar sem fólki, staðháttum og samfélagskipan er lýst 
á nákvæman og fræðilegan hátt, héldu fræðimenn áfram að birta stað-
hæfingar um álfunna rétt eins og slík verk hefðu aldrei verið skrifuð (Miller 
1985). Þegar ég gerði tveggja ára vettvangsrannsókn í Níger eyddi ég drjúgum 
tíma í að skoða skjöl á fornskjalasöfnum. Það kom mér mjög á óvart að sjá 
nákvæma útlistingu á þjóðfélagskipan og sögu þjóðernishópa í Níger sem 
skráð hafði verið af frönsku nýlenduherrunum. Ég þekkti auðvitað þessar 
upplýsingar að mestu leyti en það sem kom mér á óvart var hversu 
nákvæmar, hlutlægar og vandaðar þær voru í mörgum skjalanna sem þó voru 
skrifuð í upphafi 20. aldar og hversu gerólíka mynd þau dró upp af Vestur-
Afríku frá þeirri sem ég þekkti úr fjölmiðlum og almennri orðræðu á Vestur-
löndum. Hvar höfðu þessar upplýsingar verið? Hvað hafði verið gert við 
þær, eða kannski réttara sagt, ekki gert við þær? Ég mundi til dæmis aldrei 
                                                 
2  Forn-Rómverjar vísuðu að sama skapi til sjálfs síns sem populus og fjarlægt fólk sem natio 

(Hutchinson og Smith 1996). Hér er ekki eingöngu um áhugaverða tvískiptingu að ræða í 
siðmenntaða „okkur“ og villta „hina“ heldur gefa hugtökin einnig til kynna hvernig „við“ 
höfum staðið fyrir ómerkt viðmið, á meðan „hinir“ eru afmarkaðir með ákveðið þjóðerni.   
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eftir að hafa lært í barnaskóla um borgarsamfélög og sögu Vestur-Afríku 
langt aftur í aldir en samt hafði sú þekking augljóslega verið til í Evrópu 
mörgum áratugum fyrr. 3  

Hugtakið félagslegt minni 

Mismunandi hugtök hafa verið notuð til að vísa til þess sem kallað er hér 
félagslegt minni (e. social memory) svo sem collective memory, popular memory, 
cultural memory og historical memory. Eins og Maria G. Cattell og Jacob J. Climo 
benda á hafa þessi hugtök stundum verið notuð til að vísa til hins sama en 
stundum eru þau aðgreind á einhvern hátt (2002). Hugtakið popular memory 
hefur, til dæmis, verið notað sem andstæða við ráðandi söguskoðun ríkis-
valdsins (sjá Bommes og Wright, 1982). Minnistengdar sagnir hafa mikið 
áhrifavald í samtímanum almennt og má segja að vart sé hægt að þverfóta 
fyrir upprifjunum, endurgerðum, og afritun margskonar. Margir fræðimenn 
leggja einmitt áherslu á að félagslegt minni vísar til ramma sem hjálpar til við 
að gera margþætta reynslu samtímans skiljanlega (Cattell og Climo, 2002) og 
hefur þannig með tengsl fortíðar og nútíðar að gera (sjá Popular memory 
group, 1982). Minni hefur áferð sem er bæði félagsleg og söguleg (Bommes 
og Wright, 1982) og er samofið sjálfsmynd og sjálfsveru-hugmyndum í 
breiðu samhengi. Sem slíkar eru minnistengdar sagnir fullar af merkingu (e. 
meaning) og tilraunum til að skilja sjálfan sig og aðra (sjá einnig Kristín Lofts-
dóttir, 2001).  

Minni felur jafnframt í sér gleymsku, þar sem ákveðnum atriðum er 
haldið á lofti en önnur hverfa eða eru hulin. Bommes og Wright spyrja 
hvernig standi á því að sumar útgáfur af sögunni, það er sumar minnis-
tengdar sagnir, verða ráðandi í samfélaginu og aðrar ekki? Hvað segir það 
okkur um valdatengsl og stöðu ólíkra hópa?4 Við getum jafnframt spurt eftir 
hverjum er munað og hverjir gleymast? Spurning Bommes og Wright dregur 
athygli að minni sem samofið valdi og yfirráðum og því einnig andófi og 
átökum.  

                                                 
3  Adam Kuper (1997) hefur bent á að það sé í raun merkilegt hversu hratt hugmyndin um 

frumstæð samfélög var mótuð innann mannfræðinnar, en furðulegra sé þó hversu lífseig 
hugmyndin hefur verið. 

4  Hér telja Bommes og Wright að hugtakið hegemony geti verið gagnlegt en eins og hugtakið 
var þróað af ítalska fræðimanninum Gramsci, leggur það ekki eingöngu áherslu á hvernig 
yfirráð í samfélaginu heldur einnig andóf og átök, og samtvinningu efnahagslegra hagsmuna 
og menningarlegra hugmynda.   
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Í hugmyndum sínum um habitus kemur franski fræðimaðurinn Pierre 
Bourdieu inn á minni þegar hann fjallar um virka nálægð fortíðarinnar sem 
hefur skapað ákveðin habitus. Bourdieu leggur áherslu á líkömnum sögunnar 
(e. embodiement of history) og hvernig hún verður annað eðli manneskjunnar og 
því gleymd í sjálfu sér sem saga (Bourdieu, 1990). Eins og Rosalind Shaw 
bendir á hefur hugtakið habitus verið gagnrýnt fyrir að fela í sér hring endur-
tekninga þar sem ekki er gert ráð fyrir breytingum. Hún bendir á að fyrr-
nefnd hugmynd Bourdieu um habitus sem afurð sögu sem endurskapi sig í 
sífellu sé dæmi um hið gagnstæða (2002). Túlkun Shaw á verkum Bourdieu 
beinir sjónum að hvernig minni verður hluti af ákveðnum félagslega og 
menningalegum ofnum veruleika, sem er jafnvel ómeðvitaður og eðlilegur.  

Andreas Huyssan dregur athygli að því að stanslaus upprifjun fortíðar-
innar sé eitt einkenni samtímans þar sem sögulegir atburðir eru rifjaðir upp í 
sífellu og skapa ákveðinn ramma til að skilja aðra atburði í samtímanum 
(Huyssen, 2001). Upprifjun á fortíðinni einkennist oft af fortíðarþrá (e. 
nostalgia). Mannfræðingar hafa á síðastliðnum árum dregið athygli að fortíðar-
þrá nýlendutímans (e. colonial nostalgia) í samhengi við ólík ríki og samfélög í 
Afríku (sjá Bissell, 2005; Werbner, 1998). Eins og William Cunningham 
Bissell (2005) bendir á er fortíðarþrá ein tegund félagslegs minnis sem felur í 
sér tilfinningu fyrir línulegum tíma og rof milli fortíðar og nútíðar. Bissel 
(2005) hefur ásamt öðrum bent á að fortíðarþrá hefur verið hluti af mann-
fræðinni sjálfri í gegnum tíðina með áherslu hennar fyrr á tímum á björgun 
upplýsinga um hið framandi og fjarlæga, björgunarleiðangra menninga sem 
voru um það bil að hverfa (sjá einnig Clifford, 1988). Bissel vísar til fræði-
mannsins Bryan Turner sem telur að eitt einkenni fortíðarþrár sé óánægja yfir 
hvarfi heima eða samfélaga þar sem lífið var einfaldara og upprunalegra (bls. 
223). Hugtak fræðimannsins V. Y. Mudimbe (1994) „nýlendusafnið“ (e. 
colonial library), finnst mér gagnlegt til að benda á að ákveðin minni frá 
nýlendutímanum virðast vera rifjuð upp aftur og aftur á meðan aðrir þættir 
falla í gleymsku eða hverfa úr forgrunni (sjá einnig Kristín Loftsdóttir, 2005). 
Að vissu leyti má líta svo á að slík upprifjun einkennist í sjálfu sér af ákveðni 
fortíðarþrá, þrátt fyrir að ekki sé um ósk um afturhvarf til einfaldara lífs 
heldur frekar þrjósku að viðhalda ákveðinni tegund þekkingar til að skilja 
umheiminn og sjálfan sig í tengslum við hann. Án þess að vera ósamála 
Turner tel ég þannig að einnig megi líta á fortíðarþrá sem ómeðvitaðri og 
brotakenndari. Mudimbe leggur sjálfur áherslu á nýlendusafnið sem 
þekkingargrunn (e. body of knowledge) sem miðar að því að útskýra og „þýða“ 
Afríku sem slíka í þeim tilgangi að hjálpa til við að stjórna og temja álfuna. 
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Ég legg megin áherslu á nýlendusafnið sem eina tegund minnis sem hjálpar 
til við að útskýra og gefa þáttum í samtímanum merkingu.  

Nýlendusafnið, gleymska og minni í íslensku samhengi 

Námsbækur 

Í rannsóknaverkefni mínu Ímyndir Afríku á Íslandi hef ég skoðað ímyndir 
Afríku bæði í samtímanum og í fortíðinni, þá sérstaklega á miðöldum og 
einnig á 19. öldinni þegar íslenskt þjóðerni samtímans átti sér mikilvæg 
mótunarár. Ég mun hér fyrst og fremst koma inn á ímyndir Afríku á 20. 
öldinni og samtímanum út frá nokkrum niðurstöðum verkefnisins í tengslum 
við minni, gleymsku og nýlendusafnið.  

Í greiningu á íslenskum námsbókum er áhugavert að skoða þá litlu 
umfjöllun sem þar má finna um nýlendutímann. Hvað er munað og hverju er 
gleymt í þessum bókum? Minni hverra er haldið á lofti? Í bókum gefnum út á 
síðustu áratugum sjáum við umfjöllun um nýlendutímann þar sem lögð er 
áhersla á yfirráð og ofbeldi Evrópubúa í garð Afríkufólks. Þessi umfjöllun er 
vissulega ákveðið fráhvarf frá textum eldri námsbóka frá fyrrihluta 19. aldar 
þar sem lögð er áhersla á nýlendurekstur sem siðmenntunar verkefni 
Evrópubúa. Samhliða eru evrópskir karlar þó í meirihluta þeirra sem munað 
er eftir. Taka má sem dæmi bókina Samferða um söguna (Häger 1995) en þar er 
töluverð umfjöllun um sögu Afríku í kringum nýlendutímann. Í tengslum við 
landafundi og nýlendutímann er minnst á H. M. Stanley, Livingstone, 
Leópold II. Belgíukonung, Dag Hammersköld og Haile Selassie keisara 
Eþíópíu. Einnig er minnst á „forseta Kongó“ og „forsætisráðherra Kongó“ 
en hvorug(ur) nafngreind(ur). Í umfjöllun bókarinnar um söguna nær 
nútímanum er minnst á C. G. Von Rosen og Nelson Mandela.5 Hér eru 
einstaklingar frá heimsálfunni Afríku varla nefndir á nafn og að sama skapi er 
andóf ólíkra samfélaga í Afríku á nýlendutímanum ósýnilegt og gleymt. 
Slíkum orðræðum hættir til að draga upp mynd af fólki í álfunni sem 
andlitslausu og án eigin atbeina. Hér má þó einnig benda á að þessi sama bók 
hefur stutta umfjöllun um sögu Afríku fyrir nýlendutímann og leggur þar 

                                                 
5  Í spurningum í lok kaflans, sem trúlega er ætlað að fá nemendur til að afla sér upplýsinga út 

fyrir þær sem finnast í bókinni, er spurt hverjir Nelson Mandela, Albert Luthhuli og 
Desmond Tutu séu.  
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áherslu á að það voru Afríkubúar sjálfir6 sem byggðu upp mörg öflug og 
voldug ríki (sjá umfjöllun bls. 238-239).  

Umfjöllun nýlegra landfræðibóka felur í sér augljósari tilvísun í tíma þar 
sem hlutir voru betri og samhliða til fólks í útrýmingarhættu, þ.e. meira í ætt 
við hugmyndir Bryan Turner um fortíðarþrá eftir upprunalegum sam-
félögum. Landafræði handa Unglingum sem kom út í íslenskri þýðingu árið 1997 
dregur upp mynd af pygmíum sem fólki sem lifir einföldu lífi og og hefur 
staðið utan við samtímann. Lögð er áhersla á að þeir séu nú í hættu vegna 
innrásar nútímans (Andersson, 1997). Umfjöllun annars heftis sömu bókar, 
um Sahel svæðið leggur áherslu á þurrka og vatnsskort. Þrátt fyrir að 
umfjöllunin dragi ekki upp jafn rómatískra mynd af fyrra lífi íbúa Sahel 
svæðisins í tímalausri fortíð eins og gert var með pygmía í fyrra heftinu, má 
samt greina ákveðið rof milli fortíðar og framtíðar í texta bókarinnar. 
Framtíðin er dregin upp í nokkuð dökkum litum vegna hættu á hungursneyð 
sem að mestu eru taldar vegna skorts á rigningu eða fólksfjölda. Frásögnin 
virðist gleyma sögulegum ástæðum hungursneyðar á þessu svæði, sem þó 
hafa verið tíundaðar af fræðimönnum (sjá Franke og Chasin, 1980; Sen, 
1981), til dæmis því að á Sahelsvæðinu í heild voru næg matvæli ef þeim 
hefði verið skipt jafnar og að einhæf ræktun skapaði kjörástæður fyrir 
uppskerubrest svo nokkrar séu taldar upp.  

 

Fjölmiðlar 

Fræðimenn hafa gjarnan bent á rýran hlut Afríku í alþjóðlegum fjölmiðlum 
almennt og þá tilhneigingu að fjalla eingöngu um lönd álfunnar þegar 
meiriháttar hamfarir eiga sér stað (sjá Hawk, 1992). Gleymskan í tengslum 
við Afríku tengist þannig hversu litla fréttir birtast almennt úr álfunni. 
Íslenskir fréttamenn hafa einnig gagnrýnt litla umfjöllun um álfuna í 
íslenskum fjölmiðlum og þessa áherslu á hörmungar sem að einhverju leyti 
hlýtur að vera afleiðing þess að oft byggja slíkar fréttir á erlendum greinum 
sem eru þýddar eða endursagðar.  

Það er áhugavert að skoða umfjöllun um Afríku utan við hefðbundið 
fréttarými dagblaða.7 Titlar greina um Afríku sem birtast í fylgiblöðum 

                                                 
6  Evrópubúar lögðu lengi vel áherslu á að siðmenning í Afríku hlyti að hafa risið vegna 

beinna eða óbeinna evrópska áhrifa 
7  Í verkefninu voru þrjú fylgiblöð Morgnublaðsins, Lesbókin, Sunnudagblaðið og Daglegt líf, 

skoðuð frá árunum 1996-2001. Nánari orðræðugreining var gerð á öllu greinum í fyrr-
nefndum blöðum sem byrtust á þremur tveggja ára tímabilum 1986-1987, 1993-1994, og 
2000-2001. Heildarfjöldi greinanna sem fannst á þessu tímabili og vísuðu til Afríku var 197, 
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Morgunblaðsins, Lesbókin, Sunnudagsblaðið og Daglegt líf, gefa í sjálfu sér mjög 
áhugaverða mynd af ímynd Afríku sem birtist við lestur þessara blaða: „Með 
villidýrum og góðu fólki í Afríku, Afríka heillar, Inn í myrkvið Afríku, Uganda – 
Perla Afríku eða blóði drifnar slóðir villimanna, Frumskógartrommur, Fólkið, eymdin, 
framtíðin – Eþjópía, Í undraheimi Masaia – þar sem framfarir og vestræn sjónarmið 
skipta engu, Í landi óreiðunnar, Stolt og stælt náttúrubörn, Eyðni í Uganda.“ Einstaka 
titill er í sjálfu sér ekki áhugaverður heldur hvernig þeir afmarka ákveðin 
þema eða orðræður. Hér má sjá í grófum dráttum sjá endurspeglun á tvenns-
konar orðræðum: annarsvegar þær sem skoða Afríku út frá fátækt, vanþróun 
og eymd og hins vegar sem staðsetja Afríku sem hluta af því framandi.  

Þær greinar sem staðsetja Afríku sem hluta af því framandi enduróma að 
einhverju leyti ímyndir álfunnar á heimsvalda og nýlendutímanum þegar 
frásagnir af könnun álfunnar og ævintýrum hvítra Vesturlandabúa þar nutu 
mikillar vinsælda í Evrópu (sjá einnig Kristín Loftsdóttir, 2004a ). Í kynningu 
á grein frá árinu 2000 er, til dæmis, tekið svo til orða að höfundar hennar hafi 
siglt niður „eina hættulegustu á í heimi, fulla af krókudílum,[...] og komust í 
návist við villidýr. Þær kynntust einnig frumstæðri menningu og fólkinu sem 
margt er fátækt en bíður af sér mikinn þokka.“ Lögð er áhersla á Afríku sem 
hættulega og spennandi heimsálfu, þar sem finna má villidýr og frumstæð-
leika. Til gaman má benda á að í haustbækling ferðaskrifstofunnar Úrval – 
Útsýn er ferð til Kenya auglýst með tilvísun villts dýralífs, safaríferða og 
kynni við Masai sem „enn lifa eftir gamalli hefð.“  

Þessi áhersla er áhugavert mótsvar við áherslu á Afríku sem heimsálfu 
eymdar sem sjá má í fréttum og mörgum öðrum greinum þessara blaða. 
Áherslan á frumstæðleikann felur þannig ekki í sér neikvæða staðalmynd sem 
slíka heldur nokkuð jákvætt gildi þar sem lögð er áhersla á fegurð landslags 
og dýra og spennandi frumbyggja. Hér kemur þó óneitanlega upp í hugann 
fortíðarþrár hugmyndir þar sem Afríka virðist vera eins og konar afturhvarf 
til óspjallaðra fortíðar. Ef við veltum fyrir okkur samspili þessara tveggja orð-
ræða virðast þær segja lesendum að fyrir Vesturlandabúa sé Afríka ævintýri 
sem allir (Íslendingar) ættu að njóta, en fyrir heimamenn sé álfan eymd og 
vesöld.  

Kynþáttahyggja 

Í ljóði Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi Hjá Blámönnum – Ein af sögum 
Afríku-Kobba er fólkinu sem Afríku-Kobbi hittir lýst á eftirfarandi hátt „og 

                                                                                                               
en nokkrar þessara greinanna minntust á Afríku í nokkrum orðum eða setningu.  Nokkuð 
margar greinar fela í sér ferðasögur íslendinga um ýmis lönd Afríku.   



362 Mannfræði Kristín Loftsdóttir 

  

kolsvartar mannætur glotta við tönn, og glyrnur, sem minntu á glóandi kol, 
og grjótharða vöðva með leikni og þol“ (Davíð Stefánsson, 1977, bls. 87). 
Hér er augljóslega ekki um samtímaljóð að ræða þótt það sé ort á 20. öldinni 
en það dregur engu að síður fram ákveðna þætti sem enn í dag má sjá í 
birtingamyndum Afríku á Íslandi. Ljóðið í heild vísar aftur og aftur í litarhátt 
fólksins með þeim fjölbreyttu hugtökum sem íslensk tunga bíður upp á. Í 
bæði námsbókum og öðru efni sem ég hef skoðað birtist slík tilvísun í 
dökkan litarhátt og/eða hugtökin kynflokka og kynstofna oft ógagnrýnið í 
tengslum við umfjöllun um Afríku. Þetta á sérstaklega við eldri námsbækur 
en slíkt má einnig finna í yngri bókum sem líklega eru notaðar í dag. Bókin 
Samferða um söguna (Häger, 1995) talar, til dæmis, um svarta menn, blökku-
menn og svörtu Afríku og bókin Landafræði talar um negra og svertingja 
(Gylfi Már Guðbergsson, síðast gefin út 1986). 

Eins og fyrr var minnst á birtast litarheiti einnig iðulega í tengslum við 
umfjöllun um Afríku í greinum Sunnudagsblaðsins, Lesbókarinnar og Daglegt líf. Í 
sumum tilfellum á slík tilvísun við og er jafnvel óhjákvæmileg eins og þegar 
rætt er um átök eða félagskipan í Suður Afríku þar sem litarháttur og 
mismunum byggð á honum er samofin samfélagsgerðinni sjálfri, jafnvel eftir 
formlegt afnám aðskilnaðarstefnunnar. Í öðrum tilfellum hefur litarháttur 
ekkert með efni greinanna að gera og er jafnvel margendurtekinn. Í grein í 
Daglegt líf frá 1993 og annarri frá 1986 í Sunnudagsblaðinu má til dæmis sjá 
orðasambandið „í svörtustu Afríku,“ og í mörgum greinum má sjá hugtök 
sem vísa til litarhátts notuð aftur og aftur eins og til að fullvissa sig um að 
dökkur litarháttur meirihluta fólks í Afríku fari ekki fram hjá neinum. Í 
viðhorfskönnun framkvæmd af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands fyrir 
verkefnið Ímyndir Afríku á Íslandi kom jafnframt fram að tæpur helmingur 
svarenda taldi hugtakið kynþáttur vera vísindalegt hugtak og gagnlegt til að 
flokka fólk (Kristín Loftsdóttir, 1994b).  

Hvers vegna má spyrja - eins og reyndar mannfræðingar hafa gert í öðru 
samhengi – heldur litarháttur áfram að vera svo mikilvægt tákn fyrir Afríku 
mörgum áratugum eftir að fræðimann hafa afbyggt hugtakið sem vísindalegt 
hugtak og sýnt fram á gagnleysi þess sem flokkun á líffræðilegum fjölbreyti-
leika manneskjunnar? Má kannski útskýra þessar vinsældir sem hluta af 
fortíðarþrá nýlendutímans? Sem þrá eftir – ekki ákveðnum tíma í sjálfu sér 
heldur þekkingu sem tilheyrir ákveðnum tíma – þar sem fjölbreytileiki og 
umheimurinn var vel skipulagður, kortlagður og hægt var að segja til um eðli, 
einkenni og persónuleika út frá húðlit? Þar sem fátækt ákveðins hluta 
heimsins er ekki afleiðing af flóknum sögulegum ástæðum heldur útskýrist að 
einhverju leyti út frá innra eðli þeirra sem ólíkum „okkur“?  



„Hið furðulega við Afríku“ 363 

 

Hin furðulega Afríka 

Hugtakið félagslegt minni er að mínu mati áhugavert tæki til að skoða þver-
sögulegar dýptir ímynda Afríku, hvor tveggja vegna þess að það hjálpar til að 
ramma inn spurningar og sem þáttur í að skilja mikilvægi endurtekninga á 
staðalmyndum. Hugtakið eitt og sér útskýrir þó auðvitað ekki fullnægjandi 
margflóknar ástæður þessara ímynda. Hvað varðar kynþáttahyggju hafa 
fræðimenn, til dæmis, bent á samofna efnahagslega og hugmyndafræðilega 
þætti (Hall, 1986). 

 Ímyndir Afríku á Íslandi og annarsstaðar hafa þannig einkennst af 
merkilegum endurtekningum. Þær eru merkilegar fyrir þær sakir að við 
höfum haft í svo langan tíma upplýsingar sem sýna fram á hið gagnstæða. Ef 
við tökum einnig tillit til stærðar álfunnar og þess gífulega fjölbreytileika sem 
einkennir hana má einnig segja að hin síendurteknu stef sem einkenni 
ímyndirnar séu jafnframt í raun furðu einsleit. Það má því segja að hið 
furðulega við Afríku séu evrópskar hugmyndir um álfuna, en ekki álfan sem 
slík.  
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Í fréttum er þetta helst: 
Myndræn og kynjuð orðræða fjölmiðla  

Kristín Loftsdóttir 
Helga Björnsdóttir 

 

Fræðimenn hafa lengi bent á fjölmiðla sem endurspeglun á ríkjandi skoðun-
um, gildum og normum sem og þátt þeirra í að viðhalda og endurskapa 
menningarleg gildi og hugmyndir. Í því sambandi er gjarnan vísað til þeirra 
sem fjórða valdsins (sjá skýrslu Nefndar um konur og fjölmiðla, 2001). Segja 
má að orðræða fjölmiðla hafi á undanförnum áratugum verið að færast í 
nýjan búning því eins og Cathrine A. Lutz og Jane L. Collins, (1983) benda á 
þá hefur áhersla á myndmál í stað texta aukist. Þannig gegna ljósmyndir nú æ 
stærra hlutverki í fréttaflutningi á kostnað texta. Guy Debord (1983) og 
Stuart Ewen (1988) ganga svo langt að segja að myndir, bæði ljósmyndir og 
kvikmyndir, hafi í raun tekið við af textanum sem uppfræðslu- og kennslu-
tæki. Myra Marx Ferree og Elaine J. Hall (1990) tala um að ljósmyndir endur-
spegli vel félagslegt og menningarlegt rými þeirra einstaklinga sem þar birtast 
og með því að skoða hverjir eru á myndunum og hverjir ekki megi fá nokkuð 
skýra mynd af ríkjandi áherslum viðkomandi samfélags hvað kyn og kyngervi 
varðar. Þær taka þar undir með femínískum fræðimönnum sem lengi hafa 
bent á ójafnvægi í birtingamyndum kynjanna almennt, sem og ólíku samhengi 
sem myndir af konum og körlum birtast í.  

Í þessari grein förum við að dæmi ýmissa mannfræðinga sem á síðustu 
árum hafa í auknum mæli fært sig inn á svið fjölmiðla hvað greiningu á 
ímyndum og orðræðu varðar (sjá Askew, 2002) og beinum sjónum að mynd-
birtingu í íslenskum fjölmiðlum1. Við skoðuðum ljósmyndir á forsíðu Frétta-
blaðsins með tilliti til hlutfallslegrar myndbirtingar kynjanna á einum mánuði. 
Við leggjum fyrst og fremst áherslu á kynjaða þætti myndanna, með það að 
markmiði að draga fram þá kynjaformgerð sem þar birtist. Þrátt fyrir að 

                                                 
1 Þessi grein er skrifuð í tengslum við verkefnið „ímyndir Afríku á Íslandi“ sem var styrkt af 

Rannís, Rannsóknarsjóði Háskóla Íslands og Aðstoðarmannasjóði Háskóla Íslands.  
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greining okkar beinist fyrst og fremst að myndum skoðum við einnig að 
einhverju leyti samspil myndanna við texta. 

Kenningarlegt yfirlit 

Gagnrýni femínískra fræðimanna á sjöunda áratugnum dró athygli að kynja-
slagsíðu innan vísinda almennt og því að karlar voru hið ómerkta norm og 
viðmið í samfélaginu (Moore, 1998). Fræðilegar áherslur og gagnrýni 
femínískra mannfræðinga á þessum tíma voru samofnar áhuga þeirra á að 
breyta eigin samfélagi í átt til aukins jafnréttis kynjanna (sjá umfjöllun 
Lamphere, 2000, bls. 5). Tryne Lynggard (2002) bendir á að oft sé álitið að 
kynjajafnrétti sé hvað lengst á veg komið á Vesturlöndum og þá einkum 
Norðurlöndunum. Lynggard vill þó meina að þó svo þar hafi nokkuð þokast 
í rétta átt hvað lagalegt og formlegt jafnrétti varðar þá sé það lítt merkjanlegt 
þegar kemur að myndbirtingu og umfjöllun kynjanna í fjölmiðlum. Lynggard 
vísar í norskar rannsóknir sem sýna að þarlendir fjölmiðlar hafa ákveðin 
þolmörk hvað varðar umfjöllun um konur, því þegar umræða um konur nær 
því að vera 25% efnisins virðist hámarkinu vera náð (ibid.). Svipaðar 
niðurstöður er að finna í rannsókn Feree og Hall (1990) á myndbirtingu kyns 
í félagsfræðibókum í Bandaríkjunum. Þegar myndir af konum voru jafn-
margar og af körlum, fannst nemendum oft að bókin væri „bara um konur“ 
en bækur þar sem umræða og myndir af körlum var í meirihluta vöktu ekki 
slíka tilfinningu (bls. 529). Þetta bendir til þess að í fjölmiðlum haldi konur 
áfram að vera kynjaðar á meðan karlmenn eru sem fyrr hið ómerkta viðmið. 

Í þessu sambandi er vert að benda á mikilvægi hugtaksins rými og þátt 
þess í að afmarka og skilgreina veruleikann. Flokkun og aðgreining hópa 
innan ákveðinna félagslega skilgreindra rýma er kynjuð, líkömnuð, og 
samofin öðrum víddum sjálfsmynda (sjá Duncan, 1996; Helga Björnsdóttir 
2004). David Sibley (1995) bendir á að slík rýmisleg aðgreining er mikilvæg 
birtingamynd valds í vestrænu samfélagi. Skipting Sherry Ortner (1974) í 
innra private og ytra svið public sphere samfélagsins má túlka sem tilvísun í 
rýmislega skiptingu þess. Skipting Ortner vakti athygli á að konur væru oftar 
tengdar ákveðnum sviðum samfélagsins svo sem heimilinu en karlar því 
opinbera svo sem stjórnmálum. Þrátt fyrir að vissulega megi taka undir gagn-
rýni á alhæfingar Ortner hvað varðar þessa skiptingu (Moore, 1985; Cornwall 
og Lindisfarne, 1994; Mascia-Lees og Black, 2000) er hún þó gagnlegt 
kenningarlegt tæki til að skoða samfélagslega þætti eins og orðræðu fjölmiðla 
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og þátt þeirra í að skapa ákveðin viðmið normalize (Kristín Loftsdóttir, 2004), 
sem bæði staðsetja og viðhalda tengingu hópa við ákveðin rými.  

Eins og fræðimenn hafa bent á, einkum þeir sem byggja á hugmyndum 
franska heimspekingsins Michel Foucault, skapa orðræður viðföng sín og 
öfugt (sjá umræðu í Whitehead, 2002). Hugtak Foucault “regime of truth” 
vísar til ráðandi sannleiks, það er þess sem er talið rétt og eðlilegt á hverjum 
tíma. Við lítum á Fréttablaðið sem þátt í hinni almennu orðræðu, án þess að 
gera lítið úr andófi og margbreytileika sem alltaf finnst innan ólíkra orð-
ræðna. Ímyndir sem félagslegar og menningarlegar afurðir byggja á sameigin-
legum hugmyndum innan viðkomandi menningar (De Lauretis, 1987) og 
þeim mun augljósari sem slíkar ímyndir eru því viðteknari verða þær (Ferree 
og Hall, 1990). Kyngervi er einn þáttur slíkra félagslegra ímynda og í raun sá 
þáttur sem er hvað augljósastur og allt að því „ósýnilegur“, þar sem allir hafa 
jú kyngervi.  

Umfjöllun 

Val okkar á Fréttablaðinu til myndgreiningar umfram aðra fjölmiðla byggist 
einkum á góðu aðgengi almennings að blaðinu þar sem því er dreift ókeypis 
til nær allra landsmanna og miklum lestri þess samkvæmt upplýsingum í 
blaðinu sjálfu2. Greining okkar beinist þó ekki að Fréttablaðinu sem slíku 
heldur er það notað hér sem dæmi um myndræna orðræðu fjölmiðla. 
Úttektin er augljóslega smá í sniðum og því hvorki tæmandi né algild. Hins 
vegar má álykta sem svo að niðurstaðan gefi ákveðna vísbendingu um 
birtingarmynd kynjanna í samfélaginu. Hvort sem stefna blaðsins hvað 
varðar birtingu á myndefni er meðvituð eða ekki er hún hluti af ákveðinni 
orðræðu, eða huldum skilaboðum (Ferree og Hall, 1990:501) sem blaðið 
skapar, viðheldur og endurgerir með myndbirtingu sinni. Það er freistandi að 
álykta að þar sem orðræða blaðsins er sjaldan til umræðu eða gagnrýnd, hljóti 
það að þýða tvennt: Hún endurspegli viðteknar samfélagslegar hugmyndir og 
hana megi einnig finna í öðrum fjölmiðlum.  

Pollock (1993) og Trachtenberg (1983) benda á að myndir í fjölmiðlum af 
vel þekktum og valdamiklum einstaklingum séu oftast brjóstmyndir á meðan 
mynd af persónu þar sem líkaminn er allur hafður til sýnis sé oftast vísun í 
eitthvað annað en ekki skráning á einstaklingnum sjálfum. Nirmal Puwar 
                                                 
2 Sjá til dæmis auglýsingu á forsíðu blaðsins þann 12. júní 2005 en þar segir að 63% lands-

manna 18-40 ára lesi blaðið að meðaltali. Þá má einnig benda á slagorð sem birtist undir 
blaðhaus en þar stendur „Mest lesna blað á Íslandi“. 
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(2004) talar um að þegar líkami birtist án tilvísunar í ákveðinn etnískan upp-
runa eða kyn sé það vísbending um að hér sé á ferðinni venjulegur normal 
líkami sem hvorki þarf litarhátt né kyn til að skilgreina sig út frá. Í því sé falin 
valdastaða viðkomandi.  

Ferree og Hall (1990) benda á mikilvægi þess að skoða ekki eingöngu lágt 
hlutfall kvenna í hinum ýmsu miðlum heldur einnig samhengið sem konur 
birtast í (sjá einnig umræðu í Wolkowitz, 2001). Undir þetta tekur Trine 
Lynggard (2002) varpar fram þeirri spurningu hvaða konur fái helst pláss í 
fjölmiðlum. Lynggaard vísar í norska rannsókn sem gerð var á þarlendum 
fjölmiðlum árið 1989 (Eide, 1991) sem sýndi að konur í áhrifastöðum og 
pólitík voru í miklum meirihluta hvað umfjöllun í fjölmiðlum varðar. 
Rannsókn á sömu fréttamiðlum tíu árum síðar leiddi í ljós ákveðna breytingu. 
Í stað þess hóps kvenna sem mest hafði verið fjallað um áður voru nú komin 
þekkt andlit úr skemmtanabransanum, poppstjörnur, aðalsfólk og þekktar 
sjónvarpskonur (sjá einnig Övrebö, 2005). Lynggard bendir á að þetta sé 
þekkt þróun sem gangi undir nafninu “the babe effect” (gellu-áhrifin) og ein 
skýring sem nefnd hefur verið í þessu sambandi er aukin áhersla skemmtana-
gildi fjölmiðla sem tengja má beint við aukna markaðsvæðingu þeirra.  

Greining og niðurstaða 

Skoðaðar voru ljósmyndir á forsíðu Fréttablaðsins, á tímabilinu 1.- 30. júní 
2005 en líta má á forsíðuna sem andlit blaðsins. Við fylgjum ekki eftir 
hvernig umfjöllunin sem vísað er til á forsíðu er inni í blaðinu. Forsíðu 
blaðsins má skipta í tvennt; annars vegar fréttarými á miðri síðu og hins 
vegar almennt rými þar sem efni blaðþátta er kynnt og fylgir ávallt mynd 
hverri kynningu. Þann tíma sem úttekt okkar stóð yfir birtust á forsíðunni 
217 myndir eða að meðaltali 7 á dag. Þar af voru 18 myndir þar sem fólk 
kom ekki við sögu heldur var myndefnið eitthvað annað, svo sem hús, bílar 
eða skip. Af þeim 199 myndum sem sýndu fólk voru 139 af karlmönnum á 
móti 51 af konum eins og sjá má á töflu eitt.  

Tafla 1. Kynjahlutfall mynda á forsíðu 
Myndefni Karlar (N ) Konur (N)  
Innlent 71% (113) 29% (46) 
Erlent 84% (26) 16%  (5)  
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Tafla tvö greinir megin áhersluatriði mynda á forsíðu í fimm flokka. 
Athygli vekur að í myndum tengdum menningarmálum þar sem hlutfall 
kvenna er hæst, er það þó ekki hærra en 32%. Í myndum tengdum íslenskum 
íþróttafréttum birtast konur eingöngu í 9% tilvika. Þessar tölur eru nokkuð 
samhljóma niðurstöðum innihaldsgreiningar á efni þriggja íslenskra dagblaða 
sem Nefnd um konur og fjölmiðla (2001) lét gera.  

Tafla 2. Myndir á forsíðu flokkaðar eftir þema  
  Stjórnmál (N) Íþróttir (N)3  Menning (N) Atv.líf (N) Annað (N) 
Innl.tilvísun  
Karlar 78% (14) 91% (30) 68%  (34) 75% (18) 50%  (17) 
Konur 22%  (4)   9%  (3)  32%  (16) 25%   (6) 50%  (17) 
Erlend. tilvísun  
Karlar 86%  (6) 100% (2) 89%  (16)   0 50%   (2) 
Konur 14%  (1)   0%   (0) 11%   (2)   0 50%   (2) 
 

Í fréttarými forsíðunnar birtust á sama tímabili samtals 68 ljósmyndir, þar 
af voru 52 myndir þar sem myndefnið var annað hvort karlar eða konur. 
Fjörtíu og ein mynd er af karlmönnum einum eða fleirum á móti 11 myndum 
af konum. 13 myndanna hafa einungis stuttan myndatexta en flestar (39) eru 
tengdar fréttatexta. Af þeim voru 8 myndir af konum og 31 af körlum. Hér er 
áhugavert að skoða gróflega samspil frétta og texta því séu þessar 8 ljós-
myndir af konum skoðaðar má sjá að á aðeins þremur þeirra eru konurnar á 
myndunum viðfang fréttarinnar.4 Texti myndanna sem eftir standa (5) sýnir 
að þar eru konurnar eingöngu hluti af myndunum sem einskonar bakgrunns-
efni, þ.e. ekki er sérstaklega tekið fram hver konan er eða tenging hennar við 
textann.5 Lítil áhersla á konur sem tilefni frétta endurspeglast þannig ekki 
bara í fáum fréttaljósmyndum af þeim heldur einnig í þeirri staðreynd að þó 
stuðst sé við konur sem álitsgjafa í fréttum þá virðist það ekki nægja til 
myndbirtingar af viðkomandi.  

                                                 
3 Hér má benda á að flokkurinn íþróttir vísar ekki eingöngu til kynningar á íþróttahluta 

blaðsins heldur til allra mynda á forsíðu blaðsins.  
4 Hér er átt við konurnar sjálfar sem einstaklinga, fulltrúa ákeðinna embætta eða að álit þeirra 

á ákveðnu máli er viðfangsefnið.  
5 Benda má á að konur voru oftar álitsgjafar frétta en myndirnar þrjár segja til um. Sjá til 

dæmis forsíðu frá 4. júní 2005.  
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Umræða 

Niðurstöður okkar eru í samræmi við niðurstöður Nefndar um konur og 
fjölmiðla (2001) sem starfaði á vegum menntamálaráðuneytisins og skrifstofu 
um jafnréttismál. Þar má meðal annars lesa að hlutur kvenna í íslenskum 
dagblöðum sé „rýr“ og að „karlar eru mun oftar tilefni frétta en konur“ 
(ibid.:13). Í skýrslunni kemur fram að í tilteknum málaflokkum á borð við 
minningargreinar og slúðurfréttir fái konur hvað mesta umfjöllun í dag-
blöðum en nái þó ekki jafnræði á við karla. Úttekt okkar sýnir að með vissum 
kynningum á efni blaðsins fylgja mun sjaldnar myndir af konum en körlum. 
Sérstaklega er þetta sláandi hvað kynningar á íþróttaefni blaðsins varðar. 
Konur eru hins vegar sýnilegri í kynningu á blaðþættinum Allt en af 25 
kynningum (sem sneru að körlum eða konum) voru 15 myndir af konum en 
10 af körlum.  

Áhugavert er að skoða íþróttakynningar forsíðunnar en um var að ræða 
tuttugu og níu slíkar með mynd. Tuttugu og sjö myndir voru af körlum á 
móti aðeins tveimur af konum. Athyglisvert er að þessar tuttugu og sjö karla-
myndir vísuðu í aðeins tvær íþróttagreinar, knattspyrnu (22) og handbolta (5). 
Munurinn á myndbirtingu kynjanna er hér sláandi og undirstrikar ekki bara 
lítið fréttagildi kvenna varðandi íþróttir heldur ákveðna einstefnu hvað 
íþróttir varðar. Minna má á gagnrýni femínískra fræðimanna á íþróttir sem 
karllægt rými þar sem ákveðin gerð af karlmennskum er sköpuð og viðhaldið 
(Messner, 1997). Myndirnar af knattspyrnumönnum í kynningu Fréttablaðsins 
birta oftast frosin augnablik leiksins þar sem líkaminn er allur sýnilegur og 
virkur gerandi. Þannig endurspeglar hann þætti sem algengir eru í ríkjandi 
hugmyndum um karlmennskur, eins og styrk, áræði og dugnað (Connell, 
1983) sem og líkamlega getu. Með vali og áherslu á tilteknar karllægar 
íþróttagreinar er ekki bara kvenleika og konum hafnað heldur er einnig 
öðrum gerðum af karlmennskum og líkamleika haldið utan íþróttarýmisins 
svo sem eins og fötluðum og minna færum íþróttalíkömum.  

Eins og Stephen Whitehead (2002: 182) bendir á er karlmannslíkaminn í 
sívaxandi mæli að verða viðfang fjölmiðlaorðræðna, líkt og kvenlíkaminn 
hefur verið í gegnum tíðina. Hlutgerving karllíkamans þarf þó ekki að vera 
sprottin af sama meiði og hlutgerving kvenlíkamans (Chapkis, 1986) þar sem 
að baki geta legið nokkuð önnur valdatengsl. Því má kannski segja að 
opinberun líkamans sé fremur til marks um óskýr mörk á milli skiptingar 
rýmis í ytra og innra rými (sjá umræðu í Duncan, 1996; Whitehead, 2002). 
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Þetta endurspeglast í blaðþættinum Allt þar sem fjallað er um hluti eins og 
heimili, heilsu, hús, matargerð og tísku. Í þessum blaðþætti eru hefðbundin 
kynjahlutföll og skipting á kynbundnu rými einna helst brotin upp, að 
minnsta kosti hvað ljósmyndir í kynningu snertir. Þar má finna tengingu 
karlmanna við hefðbundið kvennarými líkt og heimili, tísku og matargerð. 
Hins vegar skal á það bent að þótt orðræður tengi og staðsetji karlmenn í 
auknum mæli við þau rými sem hingað til hafa verið kennd við konur og 
kvenleika þá bendir margt til þess að slík hreyfing kvenna yfir í karllægt rými 
sé mun sjaldgæfari og um margt háð skilyrðum um getu og vilja til að 
samsama sig þeim þáttum sem taldir eru einkennandi fyrir rýmið (sjá umræðu 
í Puwar, 2004; Gatens, 1996 ).  

Þó svo karlmenn séu yfirgnæfandi viðfangsefni mynda á forsíðu blaðsins 
á það ekki við um alla karlmenn. Eftirtektarvert er að á þeim mánuði sem 
úttekt okkar náði til birtust aðeins átta myndir af karlmönnum með annan 
litarhátt en „hvítan.“ Þar af voru fjórar af poppstjörnunum Michael Jackson 
og Snoop Doggy Dogg, þrjár af erlendum áhrifamönnum á sviði stjórnmála 
en aðeins ein af íslenskum karlmanni. Það að hörundsdökkir karlmenn sáust 
svo sjaldan í fréttarými síðunnar er augljós endurspeglun á lágu hlutfalli 
þeirra innan raða stjórnmálamanna og annarra sem völd og áhrif hafa. Í 
heildina má þó segja að fjarvera þeirra undirstriki ákveðið stigveldi innan 
ríkjandi karlmennskuhugmynda og minni á að litarháttur, líkt og kyn og 
kyngervi, er afgerandi þáttur í skilgreiningu á hverjir hafa aðgang að til-
teknum rýmum og hverjir ekki. Þeir karlmenn sem ekki falla að hinu skil-
greinda normi eru líkt og konur “space-invaders” (Puwar, 2004), það er 
utangátta. 

Að lokum 

Niðurstöður rannsóknar okkar sýna eindregna kynjaslagsíðu í myndrænni 
framsetningu og kynningu efnis á forsíðu Fréttablaðsins yfir mánaðartímabil. 
Við undirstrikum að við teljum niðurstöðurnar ekki bara einkennandi fyrir 
Fréttablaðið sem slíkt heldur er hér um að ræða endurspeglun á almennum 
viðhorfum samfélagsins að því leyti að það virðist þykja eðlilegt og sjálfsagt 
að karlmenn séu ætíð mun stærra hlutfall myndefnis. Benda má á að hvorki 
Fréttablaðið né önnur dagblöð eru skilgreind eða fjallað um þau sem karllæg 
blöð heldur eingöngu vísað til þeirra sem fréttamiðla. Í því sambandi má 
segja frá viðbrögðum sem við fengum þegar við útskýrðum verkefnið fyrir 
öðrum. Iðulega einkenndust þau af undrun og kvenfólk jafnt sem karlmenn 
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kannaðist ekki við að áberandi kynjaslagsíðu væri að finna á forsíðu blaðsins. 
Að okkar mati undirstrikar þetta vel „normalizeringu“ karlmanna og karl-
lægra viðhorfa í samfélagslegum orðræðum og beinir athyglinni um leið að 
ósýnileika þeirra í öllum sínum sýnileika.  

Breytt framsetning fjölmiðlaefnis, það er aukin áhersla á myndmál í stað 
texta, hefur augljóslega ekki falið í sér neinar verulegar breytingar í átt til 
jafnræðis hvað myndbirtingar kynjanna varðar. Né er hægt að sjá að þær 
endurspegli menningarlegan margbreytileika samfélagsins. Því má spyrja í 
fyrsta lagi hvort ekki sé kominn tími til fyrir fjölmiðlafólk að velta fyrir sér 
hvort þetta sé sú (í)mynd sem það vill birta og í öðru lagi hvort við sem 
lesendur og þar með þátttakendur í orðræðum samfélagsins, viljum sjá og 
viðhalda áðurnefndri kynjaslagsíðu. 
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Vöruskipti og forveratrú 

Sveinn Eggertsson 

 

Kvermín fólkið býr í fjalllendi um miðbik eyjarinnar Nýja Gínea, norður af 
Ástralíu. Samfélag þessa fólks telst til þess menningarsvæðis sem kallað er 
Min. Kvermin telja um fimm hundruð manns og lifa aðallega af garðrækt, 
svínarækt og veiðum. Lönd þeirra eru í lágfjöllum sunnan við hálendisbelti 
sem liggur eftir eyjunni frá austri til vesturs. Til norðurs eru fjölmennari 
byggðir Min fólks og samskipti við það eru nokkur enda eiga flestir Kvermin 
ættir að rekja þangað. Á láglendinu til suðurs býr fólk sem hefur menningar-
leg tengsl við fólk austar og sunnar á eynni og samskiptin við það fólk eru 
mun minni. 

Í þessari grein mun ég aðallega fjalla um þrennt í lífi Kvermín: 1) þann 
brúðarauð, eða gjafir, sem ættmenn eiginmanns afhenda ætt eiginkonu hans 
við hjónaband, 2) gjafir öldunga til ungra manna sem hafa náð fullri vígslu. 
Það má finna ýmislegt sameiginlegt í þessum tveimur gjafaskiptum og þau 
fela í sér hliðstæðar vísbendingar um lífsskilning fólksins. Ég mun í kjölfarið 
gera að því skóna að 3) hugmyndir Kvermin og nágranna þeirra um forvera, 
og trú þeirra á þá, eigi um margt rætur í þeim vöruskiptum sem fólkið 
stundaði. 

Brúðarauður 

Brúðarauðurinn samanstendur af sex hlutum. Fyrst er að nefna svín sem 
kona tengd brúðgumanum hefur alið. Því er slátrað og það etið með 
ættingjum brúðarinnar. Þá er gefinn bogi, steinöxi, svart salt og tvær tegundir 
skelja sem festar eru á heklaða borða. Einn hlutur í brúðarauðnum, svínið, er 
framleitt heima, og það er kona sem leggur það til. Það má segja að svín sé 
holdgerfingur ræktarsemi konunnar. Hinir hlutirnir í brúðargjaldinu eru allir 
fengnir í vöruskiptum, sem eru verksvið karla. Hlutirnir sýna getu brúðgum-
anns til að hafa aflað þeirra í viðskiptum.  

Bogar og steinaxir koma frá stöðum utan þess málsvæðis sem Kvermin 
tilheyra. Axirnar koma flestar norðan úr hálendinu frá Dúranmin og bogtrén 
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sunnan úr láglendinu frá Menúmin. Hálendið tengist formóðurinni Afek og 
ferðum hennar um það. Hún er sögð hafa fært lífskraft í landið og skapað 
fólk og ýmsar aðrar lífverur auk þess að búa til ýmsa hluti. Láglendið tengist 
ferðum Vebnoks og verk hans þar eru hliðstæð verkum Afekar hvað varðar 
lífskraft og sköpun. Það má færa rök fyrir því að þessir forverar standi fyrir 
fornar vöruskiptaleiðir um hálendi og láglendi og mikilvægi þeirra í lífi fólks 
tengist því að ýmislegt nýnæmi hefur borist um þessar viðskiptaleiðir. Þar má 
meðal annars nefna sætar kartöflur  og ýmsar aðrar fæðutegundir (sjá Sillitoe 
1998:15). 

Skeljarnar eru tvenns konar. Önnur tegundin, sú minni, er sögð hafa 
komið úr munni risavaxins snáks um leið og blóðleitt okkur gekk aftur úr 
honum. Okkurið má skilja sem hliðstæðu tíðablóðs og ljósleitar skeljarnar 
sem hliðstæður sæðis. Stærri skeljarnar eru einnig ljósar á lit, en uppruni 
þeirra er sagður vera í tilteknu tré þar sem þær uxu líkt og ávextir. Fuglar 
felldu tréð og þá féllu skeljarnar í fljót sem bar þær víða um lönd. Sem sæði 
og ávextir eru skeljarnar nokkuð ljós tákn um frjósemi.  

Saltinu svarta fylgir sú saga að það sé búið til úr líkama kornabarns sem 
hefur verið fórnað í þessum tilgangi. Nafn saltsins, yol, er einnig notað um 
trefjar innan í beinum. Orðið er einnig notað um þá manndómsvígslu þar 
sem áhersla var á getu manna til að berjast. Trúverðugleika sögunnar um 
saltið má auðvitað draga í efa og líklegt er að saltið hafi komið með vöru-
skiptum frá hálandahópum sem framleiddu það í viðskiptaskyni. En þessa 
hugmynd að fólk sé að neyta barns þegar það etur má skoða sem frjósemis-
skírskotun líkt og sögurnar sem fylgja skeljunum. Hér er þó sú frjósemi tengd 
umbreytingu elds á líkama barnsins og er sem slík fyrst og fremst vísbending 
um samskipti manna við forverana.  

Boginn tengist auðvitað veiðum og stríði, öxin er notuð í garðrækt og 
svínið er afurð sem konur eiga helstan heiður af. Hugmyndafræðileg áhersla í 
brúðargjaldinu er þannig á helstu framfærsluhætti Kvermín, veiðar, garðrækt 
og svínaeldi (og þá um leið þroska og getu konu), en auk þess kemur áhersla 
á þá frjósemi sem viðheldur mannlífinu og getu karla til að eiga í samskiptum 
við anda framliðinna forfeðra.  

Skapahár Afekar 

Skegg karla og fjórir hlutir, tromma, bambus munnharpa, bogtré og reykrör, 
sem fullvígðum mönnum eru gefnir af eldri mönnum þegar þeir hafa lokið 
vígsluferli sínu, eru sagðir eiga uppruna sinn í skapahárum formóðurinnar 
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Afekar. Skeggvöxtur er talinn mikilvægur og er forsenda þess að karlar geti 
talist fullgildir. Því er ekki úr vegi að birta eina útgáfu af upprunasögu þess: 

Afek og bróðir hennar sváfu í sitt hvoru húsinu. Afek svaf í háreistu húsi 
með gólfið fjarri jörð. Bróðir hennar svaf með svínum og börnum í lágu húsi 
með gólfið rétt ofan við jörð. Hann svaf illa vegna þess að maurar bitu hann 
alla nóttina. Hann kvartaði undan því við systur sína og hún stakk upp á því 
að þau skiptu um næturstað. Hún mundi sofa í húsinu lága, en hann færi í 
háreista húsið. Bróðirinn var sáttur við það og fór upp í hinn nýja næturstað 
sinn. Þegar hann var kominn inn langaði hann til að reykja og svipaðist um 
eftir laufi til að vefja tóbakslauf sín í. Hann sá böggul í einu horni herbergis-
ins og ákvað að líta í hann. Þegar hann opnaði böggulinn flugu skapahár 
Afekar út úr honum og settust á andlit hans. Hann þurrkaði þau frá augum 
sér svo hann gæti séð og þess vegna er ekkert skegg á efri hluta andlits karla. 
Hann snerti ekki neðri hlutann og því vex þar skegg. 

Þegar mönnum var vaxið skegg máttu þeir fá trommu. Einungis fullvígðir 
karlmenn máttu berja trommuna, ef hún var slegin af einhverjum í heimildar-
leysi var talið að maturinn í görðunum mundi hverfa upp í háfjöllin. Kvermin 
segja trommuna hafa rödd forvera, en deila um það hvort hún sé Afekar eða 
Vebnoks. Sumir segja hana hafa raddir beggja. Það má skilja þessa deilu sem 
samræðu milli ólíkrar hugmyndafræði karla af ólíkum ættflokkum, en það má 
einnig líta á hana sem samræðu milli karla og kvenna um hlutfallslegt mikil-
vægi þeirra í framleiðsluferli garðræktarinnar.  

Sagan segir að þegar Afek hafði lokið við að búa til fyrstu bambus-
hörpuna hafi hún setið og velt fyrir sér um hvaða fugl hún ætti að semja lag á 
hljóðfærið. Þá varð henni litið niður á milli fóta sér, sá kynfæri sín opnast, og 
ákvað að semja lag til þeirra. Eftir að hafa spilað þetta eina lag, lét Afek 
bróður sinn hafa bambushörpuna með þeim orðum að hann mundi kunna 
betur með hana að fara. Það eru einungis karlmenn sem spila á hljóðfærið, og 
bæði ungir og aldnir spreyta sig. Áður fyrr var einungis leikið á hljóðfærið 
eftir myrkur á kvöldin, og það er í raun mun áhrifameira að hlusta á tónlist 
þess í daufri birtunni af glæðunum í eldstónni. Öldungar sögðu að ungar 
konur hefðu stundum orðið frá sér numdar af hrifningu yfir hörpuleik ungra 
karla, og stundum hefðu orðið hjónabönd í kjölfar slíkrar aðdáunar.  

Boginn er stundum sagður vera eitt ómennskra afkvæma Afekar og 
Vebnok. Það er áhugavert að fylgjast með því hvernig Kvermin karlar 
umbreyta þeim bogtrjám sem þeir fá að sunnan. Bogtrén eru rjóðuð með 
pandanus olíu þegar þau koma, og þetta er sagt vera skinn bogans. Karlarnir 
tálga trén síðan til og gera þau fínlegri. Þeir skilja þó alltaf eftir rúma 
sentimeters breiða ósnerta rák eftir endilöngu bogtrénu framan og aftan. Ef 
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þeir gera það ekki segja þeir að boginn missi allan kraft. Það má líta á 
pandanus rákirnar sem leifar af því skinni sem Menúmin færðu bogann í. 
Kvermin fjarlægja hluta af því og rjóða aftur með pandanus olíu. Þar sem 
hugmynd um skinn er nátengd hugmynd um þekkingu virðist sem tvískinna 
boginn geti staðið fyrir samvinnu láglandamanna og Kvermin, sem sambland 
af þekkingu og getu Afekar og Vebnok (sbr. MacKenzie, 1991). 

Reykrör eru gerð úr bambus og skorin á þau munstur. Í upphafi er 
bambusinn grænn (eða hrár samkvæmt orðalagi Kvermin) en við útskurðinn 
kemur ljósleitur litur undan grænu ytra byrðinu. Með tímanum breytist þetta. 
Bambusinn þornar og það sem var hrátt (grænt) verður ljósleitt, það sem var 
ljósleitt verður rautt (eða, samkvæmt Kvermin, blóðleitt). Menn nota 
stundum einhvern rauðleitan safa til að gera útskornu fletina blóðleitari en 
þeir yrðu af sjálfu sér. Karlar líkja hráum (grænum) rörunum við óvígða 
drengi (kvennahúsaverur) en þeim umbreyttu við fullvígða karla. Skurðurinn, 
aðgerðin á ytra byrði bambusins, er táknræn umbreyting í anda vígsluathafna 
þar sem mikil áhersla er á að fjarlægja skinn móður af drengjum og umbreyta 
hörundi þeirra svo að það verði líkt húð föður þeirra (Sveinn Eggertsson, 
2003).  

Það að reykja er talið gefa mönnum hugrekki. Menn soga að sér heitan, 
stingandi og þurran reykinn en í því er fólgið að menn innbyrða karllæga 
eiginleika sem styrkja hið karlmannlega í mönnum. Umbreyting tóbaksins í 
reyk og lykt er einnig hliðstæð þeirri umbreytingu sem verður á kjöti sem er 
fórnað til andanna í forverahúsunum með því að henda því á eldinn (Barth, 
1975:191ff).  

Samanburður 

Efnislegir hlutir og umræða fólks um þá getur sagt manni margt um 
lífsskilning þess. Þetta kemur fram þegar brúðarauður er borinn saman við 
þá hluti sem fullvígðir karlmenn fá að vígsluferlinu loknu. Þegar táknræn 
merking þessara ólíku gjafa er greind má sjá að þær höfða til sömu þátta í 
tilverunni. Það er auðveldara að sjá það með suma hlutina en aðra. Bogar, til 
að drepa með dýr (og áður fyrr fólk) eru gefnir í báðum tilfellum og 
tromman og öxin eru hvoru tveggja hlutir sem ýmist auka eða eru taldir auka 
frjósemi garða.  

Skeljarnar eru til marks um frjósemismátt karla í tímgun og leikur þeirra á 
bambus munnhörpuna er svipuð skírskotun. Það sem er áhugavert við bæði 
skeljar og tónlist er að hvoru tveggja fyrirbærin eru endingargóð. Skeljarnar 
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eru sterkar og líkt og melódíur bambus hörpunnar ferðast þær á milli 
kynslóða. Eilífðarhugmyndina í skeljunum og tónlistinni má skoða sem 
myndbirtingu þess að karlar vilja veg ættleggs síns sem mestan og lengstan.  

Saltið og reykrörið má skoða útfrá þeim hliðstæðu umbreytingum sem 
tengjast þeim. Bruninn, eins og minnst var á ofan, er leið inn í heim forvera-
andanna. Fórnir eru brenndar svo að andarnir geti nærst á lyktinni. Eldinum 
tengjast einnig óumflýjanlega hugmyndir um hita og þurrk, hvoru tveggja 
ástand sem gerir anda forveranna í ákallshúsunum ánægðari, magnaðri og 
hæfari til að veita mönnum liðsinni en ef umhverfi þeirra væri rakt og kalt. 

Hlutirnir vísa þannig til fimm sviða sem talin eru þau mikilvægustu í 
mannlífinu. 1) Skegg og svín eru til marks um fullþroska fólk, sem býr yfir 
þeirri getu sem hlutirnir tjá. 2) Geta til að vinna garða og fá matinn þar til að 
vaxa vel, en án hans væri bágborið mannlíf á þessum slóðum. 3) Geta til 
tímgunar og viðhaldi mannlífs. 4) Geta til að drepa, hvort sem er til matar 
eða í stríði við nágranna. 5) Geta til að fá anda forfeðranna til liðsinnis við 
sig, en það er talin undirstaða frjósemi og getu í átökum.  

Það að þeir hlutir sem aðstandendur brúðar fá og þeir hlutir sem full-
vígðir karlar fá hafi svo svipaða skírskotun í grundvallaratriði í lífsskilningi 
fólks vekur auðvitað upp þá spurningu hvort bera megi saman hjónaband og 
manndómsvígslu. Hvort tengsl fullvígðra karla og þeirra yngri, sem verið er 
að vígja, séu á einhvern hátt lík tengslum karls og konu í hjónabandi? Austar 
á Nýju Gíneu eru menningarsamfélög þar sem karlmenn stunduðu áður 
ritúalska samkynhneigð. Það var litið svo á að sæðið fæli í sér kraft úr sólinni 
og væri því gott fyrir vöxt ungra drengja (Godelier, 1986; Herdt, 1998). Ég 
hef  engar vísbendingar um samkynhneigð meðal Kvermin karla, en það er 
augljóst að ungir menn eru taldir standa nær konum, og eðli þeirra, en þeir 
sem eldri eru.  

Sú kynslóð karla sem nýbúið er að vígja tekur að sér næsta vígsluhóp. 
Eldri karlar hafa umsjón með vígslum og ráða gangi mála en vilja ekki vera í 
of nánu samneyti við unga óvígða drengi. Ef karlarnir eru orðnir gamlir vilja 
þeir njóta þeirrar virðingar sem öldungum ber. Þeir vilja líka fá tiltekna 
þjónustu frá drengjunum, að þeir sæki fyrir þá vatn og eldivið og, þegar þeir 
stálpast, færi þeim þá veiðibráð sem þeir mega veiða en mega ekki sjálfir eta 
vegna bannhelgi sem tengist staðsetningu þeirra í vígsluferlinu. Í stað 
þessarar þjónustu fá ungu mennirnir oft tilsögn hjá þeim eldri og innsýn í 
leyndardóma feðranna. Samband öldunganna og nýliðanna er því að vissu 
leyti hliðstætt samskiptum karls og konu hvað varðar gagnkvæmni í verkum 
og getu (Sveinn Eggertsson, 2003). Öldungarnir njóta vinnuframlags ný-
liðanna sem fá í staðinn að njóta visku þeirra. Kynslóðin þar á milli, síðasta 
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fullvígða kynslóð karla, verður líkt og aðstandendur brúðar við hjónaband. 
Faðir og móðir hafa alið önn fyrir dótturinni og mótað hana. Vígjendur 
drengjanna ala önn fyrir þeim og móta þá. Brúðargjald og þeir hlutir sem 
öldungar láta þeim í té eru hliðstæð fyrirbæri. Það má líta á hlutina sem gjald 
eða gjafir (Gell, 1999), en það má líka líta á þá sem táknræna yfirlýsingu um 
kunnáttu og getu (Strathern, 1988:288). 

Áhersla á þekkingu kemur vel fram í þeim hlutum sem ég hef fjallað um 
sem skapahár Afekar. Hlutina sjálfa geta Kvermin og nágrannar þeirra í 
lágfjöllunum flesta búið til sjálfir, eða fengið tiltölulega auðveldlega. Hér er 
það þekkingin sem ákveðinn lífsskilningur sem skiptir höfuð máli. Ákveðnar 
byggðir í háfjöllunum eru pólitískt sterkar og hafa lagt undir sig lönd 
nágranna í átökum (Swadling, 1983:21-22). Þetta gildir sérstaklega um Tele-
fomin fólkið, en þar er einnig miðstöð þeirrar hugmyndafræði sem tengist 
Afek. Sú hugmyndafræði teygir sig niður í lágfjöllin í formi sagna og 
ritúalskra áhrifa. Flestir lágfjallabúar viðurkenna að háfjallamenn séu betur að 
sér hvað ritúalska þekkingu og sagnir varðar. Þekkingarvald þeirra er þó ekki 
algert og hjá Kvermin birtist andóf meðal annars í vægi Vebnoks í 
umræðunni um lífskraft og sköpun fólks og hluta.   

Í manndómsvígslum kemur ljóslega fram sú hugmynd að þekkingin komi 
ofan úr háfjöllum og móti mennska efniviðinn neðar í þeim. Þessi hugmynd 
kemur einnig fram í því hvernig menn tala um tilurð hluta eins og stein-
axarinnar og bogans. Ein skýring á tilurð steinaxarinnar er sú að Dúranmin 
menn komi um nótt og taki steina við rætur tiltekinna kletta og hafi með sér 
heim. Þar móta þeir steinana í axarform sem Kvermin síðan kaupa. Kvermin 
virðast með þessu vera að borga fyrir form steinanna – ekki efniviðinn. 
Meðhöndlun bogtrjáa er ekki ósvipuð að því leyti að menn kaupa efniviðinn 
– oft tilbúin bogtré að hætti láglandafólks – frá láglandarmönnum, en 
umbreyta þeim í samræmi við skilning sinn (þekkingu) á því hvernig góður 
bogi eigi að vera. Fullgerðir láglandabogar þykja ekki boðlegir en efniviður 
láglandsins er færður upp í fjöllin. 

Það má segja að þekkingarvald háfjallabúa komi einnig fram í sölu þeirra 
á saltinu svarta suður til Kvermin. Kvermin kunnu að búa til að minnsta 
kosti tvenns konar salt með því að brenna tilteknar plöntur, en þeir keyptu 
þó salt frá Bimin og notuðu í brúðargjald. Mögulega vegna þess að í því salti 
er fólgin saga og þekking sem gefur því aukið gildi.   
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Forverar sem vöruskiptaleiðir 

Það er áhugavert að leiðir Afekar og bróður hennar mætast á að minnsta 
kosti tveimur stöðum í fjöllunum. Fyrst má nefna frásögnina af því að Afek 
hætti við að elta bróður sinn Vebnok ofan úr háfjöllunum niður í lágfjöllin. 
Hún vildi ekki fylgja bróður sínum eftir vegna þess að hún sá mikla rigningu í 
lægri lendunum og heyrði í moin dúfunni. Á fjallsbrúninni er tré, sem menn 
segja hafa verið göngustaf Afekar, til marks um þessi skil milli systkinanna. 
Vestar í fjöllunum er einnig staður þar sem markar skil milli áhrifa Afekar og 
Vebnok. Sá staður er brú sem nefnd er Moyan (Brumbaugh, 1990:63-64). 
Afek fór ekki vestar en þangað segja sumar sögur.   

Ferðir Vebnoks, ríma við þessa sögu. Hann fór suður til Kvermin þegar 
hann flúði systur sína úr háfjöllunum. Þaðan fór hann niður á láglendið og 
fylgdi fljótum allt til byggðar sem nefnist Kiunga. Þaðan fór hann upp í 
lágfjöllin til þess staðar þar sem brúin Moyan stendur. Ef skoðaðar eru þær 
helstu vöruskiptaleiðir sem fornleifafræðingar (Swadling, 1983:112) hafa 
kortlagt um þessi svæði má sjá að þær falla vel að sögum af ferðalögum 
Afekar og Vebnoks eins og sjá má á korti 1. Forverahugmyndir má þá, að 
hluta, skilja sem upprunnar í vöruskiptum fólks og í sögu slíkra viðskipta. Þá 
hugmynd að forverar hafi skapað fólk og hluti má skoða í því samhengi, sem 
(ný)sköpun og umbreytingar af völdum hluta sem bárust um vöruskipti.  

Aðstæður Kvermin má skilja þannig að þeir séu á milli þessara vöru-
skiptaleiða og forverahugmynda. Gamall maður sagði mér að faðir hans 
hefði kennt sér: „Horfðu upp í fjöllin, horfðu niður á láglendið, horfðu ekki 
til hliðanna.“ Hér var hann að segja það sama og fræðimenn (Craig og 
Hyndman, 1990) hafa bent á varðandi samskipti fólks í lágfjöllunum: vin-
samleg samskipti eiga sér stað milli þeirra sem hafa á einhverju að skipta og 
það gerist helst ef menn búa í ólíkum vistkerfum. Ef nágrannarnir hafa sams 
konar framleiðslu, sams konar þekkingu, þá er lítið á viðskiptum við þá að 
græða. Afek og Vebnok eru sem tvenns konar öfl í hringrás vöruskipta. Þau 
eru ólík, líkt og karl og kona eiga að vera, og geta þess vegna unnið saman og 
verið frjósöm (Sveinn Eggertsson, 2003). Nágrannarnir „til hliðanna“, 
samkvæmt orðum kvermínska öldungsins, eru að mörgu leyti eins og 
Kvermin og bjóða ekki upp á jafn frjósöm viðskipti. Við þá var skipst á 
ofbeldi og dauða. Það eru viss rök fyrir því að telja að mönnum hafi þótt slík 
skipti jafn nauðsynleg og þau sem tengjast frjósemi og rætt hefur verið um 
hér að framan.  
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Kort 1. Vöruskiptaleiðir um miðbik Nýju Gíneu (Swadling 1983: 1122). 
Kvermin lönd eru milli fljótanna Murray og Strickland (til vinstri). 
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Forgrunnur, bakgrunnur, spegilmyndir og 
svareiginleikar sjónsvæða heilabarkar: 
Rannsókn með starfrænni segulómun1. 

Árni Kristjánsson 

 

Einn af gagnlegustu eiginleikum skynjunar mannsins er að við getum þekkt 
hluti frá mörgum mismunandi sjónarhornum. Til dæmis eigum við ekki í 
miklum erfiðleikum með að þekkja andlit einhvers sem við þekkjum af 
myndum hvort sem myndirnar eru teknar frá hlið eða beint framan við 
andlitið. Eins getum við þekkt algengustu hluti í kringum okkur frá hinum 
ýmsu sjónarhornum. 

Myndin sem er varpað á sjónu okkar varðveitir hins vegar staðfræðina í 
sjónsviði okkar. Myndin er einfaldlega nákvæm tvívíð eftirmynd sjónsviðsins 
og gjörólík eftir því hvernig hlutirnir snúa. Virkni taugafrumna í frum-
úrvinnslusvæðum sjónskynjunar (svæði V1; svokölluðum rákaberki [striate 
cortex]) er í samræmi við þetta. Þar mynda taugafrumurnar svokölluð 
sjónukort (retinotopic maps) því frumurnar sem svara upplýsingum frá 
samliggjandi svæðum í sjónu liggja saman í þessum frumúrvinnslusvæðum 
sjónskynjunar í heilaberki (De Valois & De Valois, 1990; Hubel, 1988; 
Palmer, 1999; Tong, 2003). Frumurnar hafa lítil móttökusvæði og eru 
einungis næmar fyrir ljósi í afmörkuðum hluta sjónsviðsins. Það er því 
nokkuð ljóst að þessi svæði eru ekki líkleg til þess að sjá um úrvinnsla á þann 
óstaðbundna en hlutbundna hátt sem nauðsynlegur er til þess að unnt sé að 
þekkja hluti frá mörgum sjónarhornum. 

Hins vegar eru móttökusvæði frumna í gagnaugablaði (temporal lobe) 
stærri og jafnframt eru þessar frumur næmar fyrir hlutum óháð því hvert 
sjónarhornið er. (Kourtzi & Kanwisher, 2001; Epstein & Kanwisher, 1999), 
og eru þessar frumur oft ansi sérhæfðar (Quiroga, Reddy, Kreiman, Koch & 
Fried, 2005). Til dæmis eru þar svæði sem eru næm fyrir andlitum eða húsum 

                                                 
1  Rannsókn þessi er unnin í samstarfi við Jon Driver við Institute of Cognitive Neuroscience, 

við University College London. Rannsóknin var styrkt af Human Frontiers Science 
Program og Medical Research Council í Bretlandi. 
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(Kanwisher, McDermott & Chun, 1997; en sjá jafnframt Rossion, Gauthier, 
Goffaux, Tarr & Crommelinck, 2002) og jafnvel einstökum líkamshlutum 
(Downing, Jiang, Shuman & Kanwisher, 2001).  

Svæði í gagnaugablaði sem kallað hefur verið hliðlægur hnakka-flóki 
(lateral occipital complex, hér eftir kallað HHF) hefur verið nefnt til 
sögunnar sem eitt af fyrstu svæðum í úrvinnsluferli sjónskynjunar í heila 
mannsins sem sýnir óstaðbundna svörun og svörun sem er ekki bundin 
sjónarhorni; svörunin er hlutbundin en ekki bundin staðsetningu í sjónsviði. 
Svæði HHF er einmitt á mörkum hnakkablaðs og gagnaugablaðs og miðað 
við staðsetningu þessa svæðis hljóta þessir svareiginleikar að teljast nokkuð 
sennilegir - að svareiginleikar frumna á þessu svæði séu mitt á milli svareigin-
leika frumna í frumsjónberki og hlutanæmra frumna í gagnaugablaði (Malach 
o.fl., 1995; Grill-Spector o.fl., 1999). 

Viðfangsefni þeirrar rannsóknar sem hér er til umfjöllunar er hvernig 
sjónkerfið vinnur úr þeim upplýsingum sem falla á sjónu og gerir það kleift 
að frumur í gagnaugablaði svari á óstaðbundinn hátt - þekki hluti frá 
mismunandi sjónarhornum.  

Skipting í forgrunn og bakgrunn 

Ein breyta sem ræður miklu um það hvernig við skynjum hluti í umhverfi 
okkar, er hvaða hluti myndarinnar telst vera forgrunnur og hvaða hluti 
bakgrunnur. Fræg andlits/vasa mynd danska sálfræðingsins Edgar Rubin 
(1921) er gott dæmi um þetta (sjá mynd 1). Raunar telja margir að úrvinnsla á 
því hvaða hlutar myndar á sjónu tilheyra hvaða hluta sjónsviðs (t.d. hvaða 
hlutar teljast vera forgrunnur og bakgrunnur) gegni lykilhlutverki í 
skynferlinu og slík úrvinnsla fari fram áður en lagt sé mat á hverjir hlutirnir 
sem birtast í sjónsviðinu eru (Marr, 1982; Nakayama, He & Shimojo, 1995). 
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Mynd 1. Andlits/vasamynd Edgar Rubin. Þeir sem horfa á þessa mynd sjá annað 
hvort tvö svört andlit andspænis hvort öðru eða hvítan vasa sem þó hefur sömu 
útlínur og þær sem mynda andlitin. Þátttakendum gengur að jafnaði illa, eða finnst 
jafnvel ómögulegt að sjá báðar myndirnar samtímis (sjá Nakayama, He og Shimojo, 
1995). Myndin er fengin úr Rubin (1921). 

Rannsókn Driver og Baylis (1996) sýndi að þátttakendur þekkja speglaðar 
útgáfur andlita sem þeir hafa nýverið séð þegar þeir sjá þær stuttu seinna - en 
þátttakendur þekktu ekki sömu útlínur þegar forgrunni hafði verið breytt í 
bakgrunn. Það hvernig sjónkerfið ákvarðaði hvað væri forgrunnur og hvað 
bakgrunnur réð svo til öllu um hvernig þessir hlutir voru skynjaðir (sjá mynd 
2). 

 

Mynd 2. Tvær breytingar á upphaflegri mynd (lengst til vinstri) eru sýndar; spegluð 
útgáfa og mynd þar sem forgrunnur er orðinn að bakgrunni og bakgrunnur að 
forgrunni. Þátttakendur eiga í erfiðleikum með að þekkja aftur myndir þar sem for- 
og bakgrunni hefur verið snúið við en eiga í engum erfiðleikum með að þekkja 
speglaðar útgáfur myndanna, þó svo að útlínan sé sú sama á myndinni þar sem for- 
og bakgrunni var snúið við (Driver og Baylis, 1996). 
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Í rannsókn á svareiginleikum einstakra frumna á svæði IT (Inferio-temporal 
cortex) í gagnaugablaði macaque apakatta; svæði sem talið er gegna svipuðu 
hlutverki í heila apakatta og svæði HHF í mönnum, komust Baylis & Driver 
(2001) jafnframt að því að næmi einstakra frumna fyrir tilteknum hlutum 
hélst, þó svo að birtuskilum væri snúið við (hvítt breyttist í svart og svart í 
hvítt) og þegar hlutunum var speglað um lóðrétta ásinn, en sömu frumur 
svöruðu sem þær væru að sjá nýjan hlut þegar skipt var á milli for- og 
bakgrunns. 

Kourtzi & Kanwisher (2001) beittu starfrænni segulómmyndun 
(functional magnetic resonance imaging, hér eftir kallað SSÓM) og athuguðu 
svörun á svæði HHF í mönnum við endurteknum myndum sem höfðu 
undirgengist ákveðnar breytingar. Rannsóknir hafa sýnt að þegar myndir eru 
endurteknar (t.d. sama mynd endurtekin um 400 millisekúndum eftir fyrri 
birtinguna), sýnir blóðflæði2 mælt með SSÓM aðlögun - blóðflæðið minnkar 
að jafnaði ef sama mynd er endurtekin (sjá til dæmis Grill-Spector & Malach, 
2001; Kristjánsson, Vuilleumier, Husain, Macaluso & Driver, 2004). Það sem 
þetta þýðir er að virkni minnkar þegar sama áreitið er endurtekið. Þessi 
viðbrögð taugakerfisins eru vel þekkt sem svörun við sama áreiti sem er birt 
endurtekið (kallað viðvönun [habituation], sjá t.d. Kandel & Schwartz, 1982), 
og oft er talað um að þetta sé ein frumstæðasta birtingarmynd námsáhrifa í 
heila. Kourtzi og Kanwisher (2001) fundu slík aðlögunaráhrif á HHF þegar 
áreiti voru endurtekin þar sem skynjuð lögun var sú sama. Hins vegar 
fundust engin aðlögunaráhrif þegar útlínur voru eins en skynjuð lögun var 
önnur. 

Þessi niðurstaða sýnir að svæði HHF er ekki sérlega næmt fyrir útlínum 
hlutanna heldur er HHF næmt fyrir upplýsingum sem varða lögun hluta, og 
ekki skiptir öllu máli hvernig þeir snúa. Svæði HHF sýnir svipaða virkni við 
sömu áreitum frá mismunandi sjónarhornum. Það má hins vegar benda á 
þann galla á tilraun Kourtzi og Kanwisher að þær fundu ekki dæmi um 
hlutbundin kennsl óháð útlínum, heldur báru niðurstöður þeirra því frekar 
vitni að aðlögun átti sér stað fyrir nákvæmlega eins mynd, en ekki þegar 
útlínur voru endurteknar. Með öðrum orðum sýndu þær ekki fram á 
óstaðbundna úrvinnslu HHF á lögun hluta. Í þessari rannsókn er ætlunin að 
athuga hvort slík úrvinnsla eigi sér stað í HHF með því að athuga hvort 

                                                 
2 Vinnsla í taugafrumum er orkufrek, hún krefst til dæmis glúkósa og súrefnis og eitt aða-

hlutverk blóðsins er að sjá heilanum fyrir þessum efnum, er eðlilegt að álykta að þar sem 
blóðflæði eykst sé um aukna virkni að ræða og þar sem blóðflæði minnkar sé minni virkni 
(sjá t.d. Buxton, 2002).  
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myndir sem speglað er um lóðrétta ásinn leiði til slíkra aðlögunaráhrifa borið 
saman við þegar for- og bakgrunni er snúið við. 

 

 

Mynd 3. Dæmi um eitt af þeim áreitum sem notuð voru í tilrauninni. 
Upphaflega myndin er efst til vinstri en þrjár umbreytingar á myndinni eru 
síðan sýndar þar sem speglað er um lóðrétta ásinn og for- og bakgrunni 
snúið við. Tuttugu og fjórar slíkar myndir voru notaðar í rannsókninni. 

Í rannsókninni sem hér er til umfjöllunar voru notaðar myndir eins og 
þær sem sýndar eru á mynd 3 (24 slíkar myndir í allt). Hver umferð fór 
þannig fram að þátttakendur horfðu á myndir sem voru birtar í 400 ms (þar 
sem afstaðan var ein af þeim fjórum sem sýndar eru á mynd 3). Síðan var 
hvítur bakgrunnur birtur í 300 ms en síðan var önnur mynd sýnd í 400 ms 
þar strax á eftir. Seinni myndin sem var birt var ein af eftirfarandi fjórum (sjá 
mynd 5), (1) sama mynd; (2) þar sem forgrunni og bakgrunni var snúið við; 
(3) þar sem myndinni var speglað um lóðrétta ásinn og (4) þar sem myndinni 
var speglað um lóðrétta ásinn sem og forgrunni og bakgrunni snúið við, auk 
þess sem alls óskyld mynd var stundum birt til samanburðar (sjá í aðferð).  

Niðurstöður Baylis & Driver (2001) um svareiginleika taugafrumna á 
svæði IT í gagnaugablaði macaque apakatta sýndu að þessar frumur túlkuðu 
myndir sem var speglað sem þær sömu, en ekki þær sem for- og bakgrunni 
hafði verið snúið við. Takið eftir því að í því tilfelli er samt sem áður um 
sömu útlínur að ræða (berið saman skuggamyndirnar efst til vinstri og neðst til 
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vinstri á mynd 3). Ef svæði HHF sýnir óhlutbundna svareiginleika sem eru 
bundnir við form hlutarins en ekki einfaldlega útlínur ættu niðurstöðurnar 
fyrir HHF að vera svipaðar og niðurstöður Baylis & Driver, (2001) fyrir IT 
frumurnar, það er að blóðflæði minnki meira þegar spegluð útgáfa myndar-
innar fylgir, en ef mynd fylgir þar sem for og bakgrunni er snúið við. Ef það 
eru hins vegar útlínurnar sem HHF er næmast fyrir ætti að koma fram meiri 
minnkun á blóðflæði fyrir myndina þar sem bæði hefur verið speglað og for- 
og bakgrunni snúið við, þar sem í því tilfelli eru útlínurnar þær sömu. Við 
bjuggumst þó við mestri minnkun á blóðflæði þegar sama mynd var 
endurtekin eins og hefur sýnt sig í fyrri rannsóknum (sjá t.d. umfjöllun í Grill 
Spector & Malach, 2001). 

Aðferð 

Notað var Siemens Sonata segulómmyndunartæki. Styrkur segulsviðsins var 
1,5 Tesla. Í starfrænni segulómun er mæld súrefnismettun blóðsins í heila 
(svokallað BOLD merki; Blood oxygen level dependent signal). Því var segul-
ómmyndunartækið stillt þannig að það væri næmt fyrir mismun á súrefnis-
innihaldi blóðs. 

Byrjað var á því að framkvæma svokallaða staðsetningartilraun (localizer), 
þar sem þátttakendur horfðu annað hvort á myndir af alls kyns hlutum líkt 
og af farartækjum, eldhúsáhöldum, verkfærum, heimilistækjum, dýrum o.fl.3. 
Niðurstöðurnar þar voru bornar saman við niðurstöður þar sem þátt-
takendur sáu sömu myndir en í þetta sinn var búið að rugla myndunum 
þannig að hlutum myndarinnar hafði verið raðað saman á handahófskenndan 
hátt (sjá mynd 4). Myndirnar voru birtar í 500 millisekúndur hver á eftir 
annari; 12 myndir af hvorri tegund í senn (brenglaðar eða óbrenglaðar). Þetta 
var endurtekið 10 sinnum. Það hefur sýnt sig að þessi aðgerð leiðir til 
mikillar virkni í HHF miðað við önnur svæði í heila þegar óbrengluðu 
myndirnar eru sýndar og virkar því vel til þess að finna þetta svæði í hverjum 
þátttakanda, sem gerir það að verkum að unnt er að einblína á þetta tiltekna 
svæði við úrvinnslu gagnanna sem eykur styrk, eða næmi, tölfræði-
greininganna sem fylgja í kjölfarið (sjá t.d. Malach o.fl., 1995; Grill-Spector 
o.fl., 1999; Kourtzi og Kanwisher, 2001; Eger, Henson, Driver & Dolan, 
2004).  
 

                                                 
3  Dr. Evelyn Eger er þakkað sérstaklega fyrir hjálp við þennan hluta tilraunarinnar. 
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Mynd 4. Dæmi um áreiti úr staðsetningarhluta tilraunar. Vinstra megin eru uppruna-
legu myndirnar en hægra megin eru brenglaðar útgáfur myndanna þar sem 
upprunalegu myndinni hefur verið skipt upp í ferninga og þeim síðan endurraðað af 
handahófi. 

Þegar staðsetningartilrauninni var lokið hófst hin eiginlega tilraun. Hún fólst í 
því að þátttakendur sáu pör af myndum eins og sýndar eru á myndum 3 og 5. 
Fyrri myndin var sýnd á skjánum í 400 millisekúndur, síðan birtist auður 
skjár í 300 millisekúndur og loks seinni myndin í 400 millisekúndur (sjá mynd 
5). Myndin sem fylgdi í kjölfarið var ein af þeim fjórum umbreytingum sem 
sjást á myndum 3 og 5 eða alls óskyld mynd sem notuð var til þess að meta 
grunnlínu aðlögunaráhrifanna. Þátttakendur gengust undir 560 slíkar 
umferðir í fjórum mismunandi blokkum (140 umferðir í hverri blokk) sem 
keyrðar voru hver á eftir annari með um tveggja mínútna hléi á milli.  
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Mynd 5. Framvinda hverrar umferðar í rannsókninni. Byrjað var á að sýna tiltekna 
mynd í 400 ms, síðan var auður skjár birtur í 300 millisekúndur og síðan fylgdi ein 
fjögurra mögulegra útgáfa fyrri myndarinnar í kjölfarið (í 400 ms). Í sumum tilfellum 
birtist síðan alls óskyld mynd á eftir og voru gögn úr þeim umferðum notuð sem 
grunnlína til þess að meta aðlögunaráhrifin. 

Myndirnar voru svartar í hvítum fleti (eins og sést á myndum 3 og 5). 
Fyrir hverja umferð var kross birtur á miðju skjásins til þess að tryggja að 
þátttakendur einblíndu á réttan stað í upphafi hverrar umferðar. Myndirnar 
birtust síðan á sama stað og krossinn. Það hefur sýnt sig í rannsóknum að til 
þess að ná fram aðlögunaráhrifum í HHF þurfa þátttakendur að beina 
athyglinni að myndunum (Eger o.fl., 2004). Þess vegna voru þátttakendur, í 
stað þess að horfa einungis aðgerðalausir á myndirnar, beðnir um að fylgjast 
vel með myndunum og ýta á takka þegar tiltekin mynd (sem þeim var sýnd 
áður en tilraunin hófst) birtist á skjánum. Sú mynd var birt að meðaltali í 
einni af hverjum 10 umferðum. Þær umferðir voru ekki notaðar við gagna-
úrvinnsluna. 

Til birtingar myndanna var notaður skjávarpi sem varpaði áreitunum á 
gegnsæjan skjá sem var við enda skannans. Þátttakendur lágu á bakinu í 
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segulómunartækinu, þannig að settur var spegill fyrir ofan þá sem hallaði 
þannig að þátttakendur sáu áreitin sem varpað var á skjáinn. Augnhreyfingar 
voru mældar með endurvarpstækni á innrauðu ljósi frá auga þátttakenda til 
þess að ganga úr skugga um að þeir væru að horfa á áreitin. Umferðir þar 
sem þátttakendur einblíndu ekki á réttan stað voru ekki notaðar við úrvinnslu 
á gögnunum. Einnig var safnað taugalíffræðilegum myndum (T1 vigtuð 
segulómmyndun) af heila hvers og eins þátttakenda. Ellefu þátttakendur (6 
konur) úr hópi nemenda- og vísindamanna við University College London 
tóku þátt. Enginn þátttakenda var með nein þekkt nevrólógísk vandamál (og 
jafnframt sýndu athuganir á anatómískum myndum að sú var einmitt raunin). 
Allir voru með eðlilega sjón og notuðu ekki gleraugu eða linsur.  

Til þess að stjórna myndbirtingu var notaður hugbúnaður hannaður við 
University College London (Cogent 2000 1.24 fyrir MATLAB; sjá nánar á 
http://www.vislab.ucl.ac.uk/Cogent) og til úrvinnslu segulómunargagna var 
notaður hugbúnaðurinn SPM fyrir MATLAB (Statistical Parametric 
mapping)sem er úrvinnsluhugbúnaður fyrir starfræna segulómun, einnig 
hannaður við University College London (sjá t.d. Friston, 1997). Greiningin 
fer þannig fram að aðhvarfsgreining er framkvæmd fyrir mismunandi svæði 
heilans4 og síðan eru framkvæmd t-próf á þeim niðurstöðum þar sem lagt er 
mat á hvort mismunandi tilraunaaðstæður leiða til marktækra breytinga á 
virkni frá grunnlínu þeirri sem miðað er við (sjá nánar á 
http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm). Bonferroni leiðrétting er síðan notuð á 
gögnin til þess að leiðrétta p-gildin vegna fjölda samanburða og minnka þar 
með líkur á höfnunarmistökum (type 1 error). 

                                                 
4 Fyrir hverja rúmeind (voxel; sjá t.d. Buxton, 2002).  
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Niðurstöður 
 

 

 
Mynd 6. Niðurstöðurnar staðsetningarhluta tilraunarinnar. Á myndinni sjást svæðin 
sem sýndu mesta virkni við myndunum af hlutunum (sjá í aðferð og á mynd 4) borið 
saman við brengluðu útgáfurnar af þessum sömu myndum í staðsetningarhluta 
tilraunarinnar. Svæðin eru sýnd með svörtum lit bæði á þykktar-sneið (sagittal-slice) 
úr hægra heilahveli (mjög svipaðar niðurstöður fengust fyrir vinstra heilahvel) sem og 
ás-sneið (axial slice). Svæðið sem sýnir mesta virkni kemur vel heim og saman við að 
hér sé um HHF að ræða ef borið er saman við niðurstöður annara rannsókna (sjá 
t.d. Kourtzi & Kanwisher, 2001; Eger o.fl., 2004; Malach o.fl., 1995). 

 

Mynd 7. Breytingar á blóðflæði í HHF vinstra og hægra megin eftir því hvers konar 
mynd fylgdi í kjölfar þeirrar sem birt var fyrst í hverri umferð borið saman við 
grunnlínuna þar sem alls óskyld mynd er birt (sjá nánar í aðferðarkafla). Eftir því sem 
blóðflæðibreytingin víkur meira frá 0 þeim mun ólíkari var hún grunnlínunni. 
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Tafla 1. Staðsetning á þeim svæðum sem mældust með meiri virkni þegar birtar voru 
heilar myndir af hlutum en þegar birtar voru ruglaðar útgáfur af þessum myndum í 
staðsetningarhluta tilraunarinnar ásamt t-gildum (og p-gildum sem sýna tölfræðilegan 
áreiðanleika þessara t-prófa) sem sýna hversu mikil aðlögun mældist eftir því hvers 
konar myndir fylgdu í kjölfar myndar sem birt var í upphafi umferðar.  
 
  

 
 
MNI Hnit 

 
 

 
 

Mynd sem fylgir í 
kjölfar fyrri 
myndar 

 
 
Svæði 

 
 
x 

 
 
y 

 
 
z 

 
 
t-gildi 

 
 
p-gildi 

Sama mynd Hægri hliðlægur 
hnakkaflóki 
 

43 -70 -8 5,01 < 0,001 

 Vinstri hliðlægur 
hnakkaflóki 
 

-33 -78 -12 4,17 0,003 

Speglað um 
lóðrétta ásinn  

Hægri hliðlægur 
hnakkaflóki 
 

43 -70 -8 3,32 0,008 

 Vinstri hliðlægur 
hnakkaflóki 
 

-33 -78 -12 4,12 0,004 

Forgrunni og 
bakgrunni snúið 
við 

Hægri hliðlægur 
hnakkaflóki 
 

43 -70 -8 1,13 0,114 

 Vinstri hliðlægur 
hnakkaflóki 
 

-33 -78 -12 0,30 0,453 

Speglað um 
lóðrétta ásinn og 
for- og bakgrunni 
snúið við  

Hægri hliðlægur 
hnakkaflóki 

43 -70 -8 0,78 0,234 

 Vinstri hliðlægur 
hnakkaflóki 
 

-33 -78 -12 1,56 0,078 

 
Tafla 1 sýnir t-gildin fyrir þær tegundir mynda sem endurteknar voru 

miðað við grunnlínu. Því hærra sem t-gildið er þeim mun meiri aðlögun kom 
fram. Valdir voru þeir hópar rúmeinda (voxels; sjá til dæmis Buxton, 2002) 
sem sýndu mesta svörun við staðsetningarhluta tilraunarinnar (sjá í 
aðferðarhluta og mynd 4) - með öðrum orðum þær rúmeindir sem svöruðu 
meira þegar sýndar voru heilar myndir en þegar brenglaðar útgáfur þeirra 
voru birtar. 

Mynd 7 sýnir síðan breytingar á blóðflæði innan HHF eftir því hvers 
konar mynd var seinni myndin í parinu sem sýnt var í hverri umferð borið 
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saman við grunnlínuna þar sem alls ótengd mynd var birt. Eftir því sem 
blóðflæðibreytingin víkur frá 0 þeim mun ólíkari var hún grunnlínunni. Þar 
sést að lítil sem engin minnkun varð á blóðflæði innan HHF þegar myndir 
þar sem forgrunni og bakgrunni fyrri myndar parsins hafði verið snúið við 
fylgdu í kjölfar fyrri myndarinnar í umferðinni sem og þegar for- og 
bakgrunni var snúið við og speglað um lóðrétta ásinn sem leiðir til þess að 
útlínurnar eru eins. Hins vegar sést að þegar myndinni er speglað án þess að 
forgrunni og bakgrunni sé snúið við minnkar blóðflæðið umtalsvert, sem 
gerist jafnframt þegar myndin sem birtist í seinna skiptið er óbreytt.  

 

 

Mynd 8. Breytingar á blóðflæði í frumúrvinnslusvæði sjónar (svæði V1 eða rákaberki) 
eftir tegundum mynda sem birtar voru eftir því hvers konar myndir fylgdu kjölfar 
þeirrar fyrri í hverri umferð, borið saman við grunnlínu þar sem alls óskyld mynd er 
birt. Eftir því sem blóðflæðibreytingin víkur meira frá 0 þeim mun ólíkari var hún 
grunnlínunni. 

Athyglisvert er að bera niðurstöðurnar fyrir HHF við svæði í rákaberki 
(frumsjónsvæði heilans) sem sýnt er á mynd 6, þar sem ekki kemur neinn 
munur á aðlögun eftir því hvaða mynd fylgir í kjölfarið. Rákabörkur sýnir því 
engin merki um hlutbundna svörun, ólíkt HHF. 

Niðurstöðurnar sýna því að HHF sýnir svipaða (eða örlítið minni) 
minnkun á blóðflæði þegar skuggamyndunum sem við notuðum er speglað 
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um lóðrétta ásinn - þ.e. þegar tiltekin skuggamynd er birt og 400 
millisekúndum seinna er spegluð útgáfa hennar birt er um svipaða minnkun á 
blóðflæði að ræða og þegar sama mynd er endurtekin, en minnkunin er lítil 
sem engin þegar forgrunni og bakgrunni hefur verið snúið við á seinni 
myndinni. Þetta þýðir að HHF sýnir hlutbundna virkni og sérstaklega 
mikilvægt er hvort forgrunni og bakgrunni er snúið við. Útlínur skipta að 
sama skapi ekki miklu máli fyrir virkni á þessu svæði.  

Umræða 

Eins og áður sagði er ljóst að hliðlægur hnakkaflóki (HHF; lateral occipital 
complex; LOC) mikilvægt svæði í hlutaskynjun. T.d. þegar sömu myndir eru 
endurteknar sýnir HHF minnkun á blóðflæði sem sést ekki á svæðum sem 
koma fyrr í skynferlinu né þegar ólíkar myndir fylgja í kjölfarið í stað 
endurtekinnar myndar (Malach o.fl. 1995; Grill-Spector o.fl. 1999; Eger o.fl. 
2004) 

Kourtzi & Kanwisher (2001) fengu nokkuð svipaðar niðurstöður og við 
fáum hér, en þar voru ekki prófaðar speglaðar myndir (sem voru notaðar til 
þess að álykta um óhlutbundna og óstaðsetningarbundna svareiginleika IT 
frumna í rannsókn Baylis og Driver, 2001) eins og áður var lýst. Það var hins 
vegar gert í rannsókninni sem hér er til umfjöllunar sem var nauðsynlegt til 
þess að sýna fram á að HHF vinni með áreiti á óstaðbundinn hátt, að um 
úrvinnslu á lögun hluta að ræða, óháð því hvar þeir eru og hvernig þeir snúa. 
Kourtzi og Kanwisher fundu einungis minnkun í blóðflæði þegar sama mynd 
var endurtekin. 

Ef það eru útlínurnar sem skipta mestu máli um svareiginleika í HHF 
hefði átt að koma fram mest minnkun á blóðflæði (fyrir utan þegar 
nákvæmlega sama mynd var endurtekin) þegar speglað var um lóðrétta ásinn 
og for og bakgrunni snúið við því þá er útlínan nákvæmlega sú sama (sjá 
mynd 5). Niðurstöðurnar sýndu hins vegar að það var myndin í heild sem 
skipti máli. Þetta kemur vel heim og saman við þá niðurstöðu að 
þátttakendur telja að spegluð útgáfa af tiltekinn mynd sé líkari henni en 
bakgrunnur myndarinnar (Driver & Baylis, 1996; sjá mynd 2) þó svo að 
bakgrunnurinn hafi sömu meginútlínu og myndin. Þessi niðurstaða veldur að 
sama skapi vandræðum fyrir kenningar um hlutaskynjun sem byggja fyrst og 
fremst á útlínum hlutanna. Það er formið sjálft sem skiptir mestu máli um 
hlutaskynjun. 
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Í stuttu máli benda niðurstöðurnar sem hafa verið kynntar hér til þess að 
Hliðlægur Hnakkaflóki (Lateral Occipital complex) sé svæði sem er hluti af því 
ferli að breyta því hvernig heilinn vinnur úr sjónáreitum frá einhverju sem 
byggir á staðbundnum útlínum (t.d. snemmsjón í sjónberki/rákaberki í 
hnakkablaði) í þá hlutbundnu en óstaðbundnu úrvinnslu sem sést t.d. á 
svareiginleikum frumna í gagnaugablaði (Quiroga o.fl., 2005).  
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Algengi spilafíknar meðal fullorðinna á 
Íslandi 

Daníel Þór Ólason, Sigríður Karen Bárudóttir og 
Sigurður J. Grétarsson 

 

Spilafíkn má lýsa sem spilahegðun sem hefur í för með sér óæskilegar 
afleiðingar fyrir þann sem spilar, aðra í nánasta umhverfi hans og fyrir 
samfélagið. Andleg vanlíðan, þunglyndi, kvíði eða streita eru algengir fylgi-
fiskar spilafíknar og spilafíklar misnota oft áfengi eða önnur vímuefni. 
Spilafíkill er iðulega upptekinn af þrálátum þönkum um peningaspil og 
hugsar um leiðir til þess að spila áfram, gjarnan í þeim tilgangi að endur-
heimta glatað fé. Það eykur fjárhagslegan skaða þannig að við andlega 
vanlíðan bætist oft gjaldþrot (American Psychiatric Association, 2000; Raylu 
og Oei, 2002). Skaðlegar afleiðingar spilafíknar eru því vel þekktar og bitna 
ekki aðeins á spilafíklinum sjálfum heldur líka fjölskyldu hans og samfélaginu 
öllu.  

Rannsóknir á algengi spilafíknar í Norður-Ameríku á árunum 1977 til 
1997 bentu til þess að um eitt prósent fullorðinna Bandaríkjamanna og 
Kanadabúa ættu við spilafíkn að stríða og um tvö til þrjú prósent til viðbótar 
ættu við nokkurn vanda að stríða vegna þátttöku sinnar í peningaspilum 
(National Research Council, 1999; Shaffer o.fl, 1999). Nýlegar rannsóknir í 
þessum löndum sýna svipaðar niðurstöður (Cox, Yu, Afifi og Ladouceur, 
2005; Welte, o.fl., 2001).  

Þær tiltölulega fáu rannsóknir sem hafa verið gerðar á algengi spilafíknar 
meðal fullorðinna Evrópubúa benda til algengis sem er áþekkt eða ívið 
minna en í Norður-Ameríku (Becona, 1996; Bondolfi, Osiek og Ferrero, 
2000; Götestam og Johansson, 2001; Lund og Nordlund, 2003; Orford, o.fl., 
2003; Volberg, o.fl., 2001). Niðurstöður rannsókna í Noregi og Svíþjóð sýna 
til dæmis að algengi spilafíknar er nokkuð minna í þessum löndum en í 
Norður-Ameríku. Í Svíþjóð reyndust 0,6% þjóðarinnar eiga við spilafíkn að 
stríða og niðurstöður tveggja norskra rannsókna bentu til þess að algengi 
spilafíknar meðal fullorðinna þar í landi sé á bilinu 0,2% til 0,3% (Götestam 
og Johansson, 2001; Lund og Nordlund, 2003; Volberg, o.fl., 2001).  
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Árið 2000 var algengi spilafíknar á Íslandi könnuð fyrir tilstuðlan 
Íslandsspila (IMG-Gallup, 2000). Úrtakið var 1500 Íslendingar á aldrinum 16 
til 75 ára og var svarhlutfall 70%. Niðurstöður bentu til að um 0,6% hefðu 
einhvern tíma ævinnar átt við spilafíkn að stríða og önnur 0,7% hefðu lent í 
vanda vegna þátttöku í peningaspilum. Við fyrstu sýn benda þessar niður-
stöður til þess að algengi spilafíknar hér á landi sé svipað og annarstaðar á 
Norðurlöndum. Þess ber þó að gæta að ekki var lagt mat á núverandi algengi 
spilafíknar (síðustu 12 mánuði fyrir könnun), heldur spurt um lífstíðaralgengi, 
en slíkt mat gefur ekki rétta mynd af heildarfjölda fólks sem á við spilafíkn að 
stríða á hverjum tíma. Til dæmis er líklegt að einhver hluti aðspurðra hafi náð 
tökum á spilavanda sínum áður en könnunin fór fram.  

Árið 2003 hófust rannsóknir á algengi og alvarleika spilafíknar á Íslandi á 
vegum sálfræðiskorar Háskóla Íslands í samstarfi við Happdrætti Háskóla 
Íslands. Markmið rannsóknanna hefur verið að auka þekkingu á algengi og 
útbreiðslu spilafíknar hérlendis og hefur þegar umtalsverðum gögnum verið 
safnað um algengi spilavanda meðal íslenskra unglinga (Daníel Þór Ólason, 
Karen Júlía Sigurðardóttir og Jakob Smári, í prentun; Daníel Þór Ólason, 
o.fl., 2004; í prentun). Einnig var lagður grunnur að núverandi rannsókn árið 
2003 þegar erlend mælitæki á spilafíkn fyrir fullorðinna voru þýdd og stað-
færð í rannsókn á spilavanda meðal íslenskra háskólanema (Daníel Þór 
Ólason, Herdís Finnbogadóttir, Margrét A. Hauksdóttir og Sigríður Karen 
Bárudóttir, 2003). Í þeirri rannsókn kom í ljós að núverandi algengi spila-
fíknar meðal háskólanema var 0,3% og einnig áttu önnur 1,9% aðspurðra við 
nokkurn spilavanda að stríða.  

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að kanna þátttöku í peninga-
spilum og leggja mat á algengi og alvarleika spilafíknar meðal Íslendinga á 
aldrinum 18 til 70 ára.  

Aðferð 

Þátttakendur 

Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands var heildarfjöldi Íslendinga á 
aldrinum 18 til 70 ára tæplega 192.000 þann 1. febrúar 2005. Valið var 5000 
manna slembiúrtak úr þjóðskrá. Af þeim voru 163 búsettir erlendis, 28 voru 
sjúklingar og einn var látinn. Nettóúrtak var því 4.808 manns. Alls svöruðu 
3358 manns könnuninni, 1703 konur og 1650 karlar. Svarhlutfall var því vel 
viðunandi eða 69,8%. Meðalaldur þátttakenda var 41,5 ár og var enginn 
munur á meðalaldri karla og kvenna (t(3351) = 0,162, p=0,87). Samanburður 
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á dreifingu baksviðsbreyta (kyn, aldur og búseta) í þýði og úrtaki sýndi einnig 
að frávik voru óveruleg eða á bilinu 0,4% til 2,2% (Sigríður Karen Báru-
dóttir, 2005).  

Mælitæki 

Spurningalistinn sem lagður var fyrir þátttakendur var 102 spurningar um 
spilaþátttöku, spilafíkn og hugsanlega áhættuþætti spilafíknar. Hér verður 
aðeins gert grein fyrir hluta af spurningunum. 

 (1) Spilaþátttaka. Spurt var um þátttöku í 11 gerðum peningaspila á 
undanförnum 12 mánuðum fyrir könnun. Þeir sem höfðu spilað a.m.k. einu 
sinni voru spurðir hversu oft þeir höfðu spilað á fimm punkta mælistiku þar 
sem svarmöguleikar voru (1) daglega, (2) þrisvar til sex sinnum í viku, (3) 
einu sinni til tvisvar í viku, (4) einu sinni til þrisvar sinnum í mánuði og (5) 
nokkrum sinnum á síðustu 12 mánuðum.  

 (2) Problem gambling severity index (PGSI-Ferris og Wynne, 2001). PGSI er 
kanadískt mælitæki er inniheldur 9 spurningar sem meta alvarleika spilafíknar 
undanfarna 12 mánuði. Hverri spurningu er svarað á fjögurra punkta stiku 
með svarmöguleikunum aldrei (0), stundum (1), oft (2) og næstum alltaf (3). 
Heildarskor liggur því á bilinu 0 til 27 stig og telst sá sem fær 8 stig eða fleiri 
eiga við líklega spilafíkn að stríða. Próffræðilegir eiginleikar mælitækisins eru 
viðunandi en niðurstöður kanadískrar rannsóknar sýndu að allar spurningar 
hlóðu á einn þátt í þáttagreiningu og Alfa áreiðanleiki reyndist einnig full-
nægjandi (α = 0,84) (Ferris og Wynne, 2001).  

Daníel Þór Ólason, Sigurður J. Grétarsson og Sigríður Karen Bárudóttir 
þýddu PGSI árið 2003 og var íslenska útgáfan síðan bakþýdd af löggildum 
skjalaþýðenda. Samanburður á upprunalegu útgáfunni og bakþýðingu benti 
til þess að íslensk þýðing væri fullnægjandi. PGSI var síðan forprófað á úrtaki 
1266 íslenskra háskólanema og sýndi niðurstaða þáttagreiningar að öll atriði 
kvarðans hlóðu á einn þátt sem er í samræmi við upprunalega útgáfu (Ferris 
og Wynne, 2001). Áreiðanleiki íslensku útgáfunnar (α = 0,84) reyndist einnig 
fullnægjandi (Daníel Þór Ólason, Herdís Finnbogadóttir, Margrét Aðalheiður 
Finnbogadóttir og Sigríður Karen Bárudóttir, 2003). 

Framkvæmd 

Öflun gagna fór aðallega fram með símaviðtölum og sá Félagsvísindastofnun 
Háskóla Íslands um þennan þátt rannsóknarinnar. Áður en gagnaöflun hófst 
voru spyrlar þjálfaðir sérstaklega með upplýsingagjöf um spilafíkn og farið 
var ítarlega í gegnum spurningalista. Spyrlar æfðu sig einnig hver á öðrum 
áður en þeir hringdu í þátttakendur.  
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Í upphafi hvers símtals fengu þátttakendur almennar upplýsingar um 
könnunina og hver stæði að henni. Einnig var þeim gert ljóst að þátttaka væri 
frjáls og þeim væri ekki skylt að svara öllum spurningum. Þátttakendum var 
einnig gert ljóst að nafnleyndar væri gætt og ekki væri hægt að rekja niður-
stöður til einstakra þátttakenda. Þeir sem samþykktu þátttöku fengu útskýr-
ingu á hugtakinu peningaspil og voru beðnir um að svara öllum spurningum 
samviskusamlega. Jafnframt var þeim sem neituðu þátttöku boðið að fá 
spurningalistann sendan heim með pósti. Tæplega 300 manns fengu 
spurningalistann sendan heim með pósti. Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu 
12. febrúar til 11 maí 2005.  

Niðurstöður 

Þátttaka í peningaspilum 

Fyrst var kannað hversu margir af öllum þátttakendum höfðu spilað í a.m.k. 
einu peningaspili undanfarna 12 mánuði. Í ljós kom að tæplega 69% þátt-
takenda höfðu spilað a.m.k. eitt peningaspil á undanförnum 12 mánuðum 
fyrir könnun. Karlar (71%) reyndust líklegri en konur (67%) til að spila 
peningaspil (χ²(1, N=3353)=7,48, p≤0,01) og þátttakendur á aldrinum 18 til 
25 ára (60%) spiluðu sjaldnar en aðrir aldurshópar (χ²(3, N=3354)=28,30, 
p≤0,01). Einnig kom í ljós að þeir sem hafa fjölskyldutekjur undir 250.000 kr. 
á mánuði spiluðu sjaldnar peningaspil en þeir sem hafa hærri fjölskyldutekjur 
(χ²(3, N=2495)=13,32, p≤0,01). Enginn munur reynist hinsvegar vera á þátt-
töku í peningaspilum eftir menntun (χ²(2, N=3358)=4,31, p=0,12) eða 
búsetu þátttakenda (χ²(2, N=3354)=1,37, p=0,50).  

Í framhaldi var þátttaka í mismundandi tegundum peningaspila athuguð 
nánar. Alls sögðust rúmlega 27% þátttakenda spila í flokkahappdrættum 
DAS, HHÍ og SÍBS. Í Töflu 1 má sjá tíðni þátttöku í öðrum peningaspilum. 
Langflestir spila í Lottó, en þar á eftir fylgja flokkahappdrættin, skafmiðar og 
spilakassar. Fáir þátttakendur sögðust spila í ólöglegum spilavítum hér á landi 
eða á netinu.  
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Tafla 1. Þátttaka í peningaspilum á síðustu 12 mánuðum fyrir könnun. 
  Sjaldnar A.m.k Vikulega A.m.k. 1x  
Tegund Aldrei en mánaðarl. mánaðarl. eða oftar síðustu 12 
peningaspila %(fj.) % (fj.) % (fj.) % (fj.) mán. %(fj.) 
Lottó 43,9 (1474) 35,8 (1203) 11,1 (373) 9,2 (308) 56,1 (1884) 
Skafmiðar 83,5 (2804) 14,5 (487) 1,8 (59) 0,2 (8) 16,5 (554) 
Spilakassar 88,3 (2996) 8,4 (281) 2,1 (72) 1,2 (39) 11,7 (392) 
Íþróttagetraunir 92,2 (3097) 4,7 (157) 1,8 (59) 1,3 (45) 7,8 (261) 
Lengjan 96,1 (3228) 2,5 (85) 0,9 (31) 0,4 (14) 3,9 (130) 
Bingó 96,2 (3232) 3,6 (120) 0,1 (4) 0,1 (2) 3,8 (126) 
Spil 96,6 (3243) 2,9 (97) 0,4 (15) 0,1 (3) 3,4 (115) 
Veðmál 98,2 (3298) 1,4 (46) 0,3 (10) 0,1 (4) 1,8 (60) 
Netið 99,6 (3343) 0,3 (9) 0,1 (2) 0,1 (4) 0,4 (15) 
Spilavíti 99,8 (3352) 0,2 (6)     -     -  0,2 (6) 

 
Regluleg þátttaka (vikulega eða oftar) í peningaspilum var tiltölulega 

sjaldgæf og þá helst í lottó, íþróttagetraunum og spilakössum (sjá töflu 1). 
Nokkur munur reyndist vera á þátttöku karla og kvenna í mismunandi 
peningapilum. Karlar spila frekar en konur í spilakössum, íþróttagetraunum 
og veðja á eigin frammistöðu í spilum eða íþróttum (p≤0,01). Konur spila 
frekar en karlar í flokkahappdrætti og bingó (p≤0,01). Engin munur reyndist 
vera á þátttöku karla og kvenna í Lottó eða skafmiðahappdrætti.  

Algengi spilafíknar 

Í töflu 2 má sjá upplýsingar um hversu margir þátttakendur féllu í hvern 
greiningarhóp PGSI. Flestir spila peningaspil án vandkvæða en rúmlega 1% 
þátttakenda eiga við nokkurn vanda að stríða vegna þátttöku sinnar í 
peningaspilum án þess að uppfylla greiningarskilyrði um spilafíkn. Um hálft 
prósent þátttakenda uppfylla hinsvegar greiningarskilyrði PGSI um hugsan-
lega spilafíkn.  
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Tafla 2. Greining spilafíknar samkvæmt PGSI 
Skor Greiningarhópar Hlutfall (%) n Vikmörk 
- Spila ekki peningaspil 31,9 1.048 1,6 
0 Spila án vandkvæða 62,8 2.065 1,7 
1 – 2 Lítil hætta á vanda  3,8 125 0,7 
3 – 7 Nokkur hætta á vanda 1,1 35 0,4 
8+ Hugsanleg spilafíkn 0,5 16 0,2 

 
Samkvæmt þessum niðurstöðum má gera ráð fyrir með 95% öryggi að 

u.þ.b. 575 til 1.343 Íslendingar á aldrinum 18 til 70 ára eigi við spilafíkn að 
stríða og á bilinu 1343 til 2.900 til viðbótar eigi við nokkurn vanda að stríða 
vegna þátttöku sinnar í peningaspilum.  

Í framhaldi voru tengsl PGSI og nokkurra baksviðsbreyta könnuð. Vegna 
þess hversu fáir féllu undir greiningarhópa „hugsanleg spilafíkn“ (n = 16) og 
„nokkurrar hættu á vanda“ (n = 35) var þessum hópum slegið saman í 
hópinn „spilavandi“ áður en tengsl við baksviðsbreytur voru kannaðar. Eins 
og sjá má í töflu 3 var nokkur tengsl milli greiningarhópa PGSI og baksviðs-
breyta.  
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Tafla 3. Greiningarhópar PGSI eftir helstu baksviðsþáttum 
 Spila ekki Án vanda Lítil hætta Spilavandi Kíkvaðrat 
 %(fj.) %(fj.) %(fj.) %(fj.)  

Kyn  
Karlar 29,6 (479) 63,3 (1023) 4,8 (78) 2,3 (37) 
Konur 34,1 (569) 62,3 (1040) 2,8 (47) 0,8 (13) 26,26** 

Menntun  
Grunnskóli 31,9 (324) 60,4 (614) 4,7 (48) 3,0 (31)  
Framhaldskóli 30,3 (429) 65,1 (921) 3,4 (48) 1,2 (17)  
Háskóli 34,4 (295) 61,9 (531) 3,4 (29) 0,3 (3) 32,11** 

Aldur  
18 til 25  40,5 (239) 48,5 (286) 7,6 (45) 3,4 (20) 
26 til 40  29,9 (302) 64,4 (650) 4,0 (40) 1,7 (17) 
41 til 55 28,7 (302) 67,8 (714) 2,7 (28) 0,9 (9) 
56 til 70 32,3 (205) 65,2 (414) 1,9 (12) 0,6 (4) 95,50** 

Búseta  
Reykjavík 32,8 (415) 62,0 (785) 3,5 (44) 1,8 (23)  
Höfuðborgarsv. 32,4 (243) 62,1 (465) 4,0 (30) 1,5 (11)  
Landsbyggðin 30,7 (390) 64,0 (814) 4,0 (51) 1,3 (16) 3,36 

Hjúskaparstaða  
Einhleypir. 38,6 (275) 50,7 (361) 6,9 (49) 3,8 (27)  
Kvæntir/samb.  30,0 (693) 66,3 (1531) 3,0 (69) 0,7 (17)  
Fráskildir. 32,9 (52) 60,8 (96) 3,8 (6) 2,5 (4)  
Ekkill/Ekkjur 29,4 (15) 68,6 (35) 0,0 (0) 2,0 (1) 92,49** 

Fjölskyldutekjur  
Minna en 250 þ. 34,1 (259) 57,6 (437) 5,5 (42) 2,8 (21)  
251 til 399 þ.  29,8 (157) 64,3 (339) 4,4 (23) 1,5 (8)  
400 til 549 þ. 24,6 (136) 70,8 (391) 2,9 (16) 1,6 (9)  
550 eða hærra 29,0 (178) 67,6 (415) 2,8 (17) 0,7 (4) 37,57** 
 

 
Karlar voru líklegri en konur til að eiga við spilavanda að stríða. Einnig 

kom í ljós marktæk tengsl PGSI við aldur, menntun, hjúskaparstöðu og 
fjölskyldutekjur. Spilavandi virðist þannig algengari meðal þeirra sem eru á 
aldrinum 18 til 25 ára en þeirra sem eldri eru. Einnig virðist spilavandi vera 
algengari meðal þeirra sem hafa eingöngu grunnskólamenntun eða eru með 
250 þúsund kr. eða minna í fjölskyldutekjur á mánuði en meðal þeirra sem 
hafa meiri menntun eða hærri fjölskyldutekjur. Að síðustu virðist spilavandi 
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einnig vera algengari meðal einhleypra en annarra hjúskaparhópa. Engin 
tengsl voru hins vegar milli búsetu og PGSI.  

Umræða 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að þátttaka fullorðinna 
Íslendinga í einhverri tegund peningaspila sé tiltölulega algeng þar sem 
vinsælustu peningaspilin eru lottó, flokkahappdrætti og skafmiðar. Karlar 
spila meira en konur en nokkur munur var á milli kynja í vali á spilum. Karlar 
spila frekar peningaspil þar sem spilarar þurfa að þekkja reglur vel (t.d. póker, 
billiard) eða giska á úrslit í fótbolta, en konur spila frekar peningaspil þar sem 
niðurstaðan er ávallt tilviljunarkennd (t.d. bingó, flokkahappdrætti). Spila-
hegðun fullorðinna Íslendinga er mjög áþekk því sem gerist erlendis 
(National Research Council, 1999).  

Um hálft prósent fullorðinna Íslendinga stríðir við spilafíkn og rúmlega 
eitt prósent til viðbótar á í töluverðum vandkvæðum með spilamennsku sína. 
Þetta er í samræmi við nýlegar niðurstöður rannsókna í Kanada sem einnig 
hafa notað PGSI kvarðann til að meta algengi spilafíknar (Marshall og 
Wynne, 2003; Cox, Yu, Afifi og Ladouceur, 2005). Einnig er vert að benda á 
að algengi spilafíknar hér á landi er svipað og gerist í Bretlandi (0,8%), Sviss 
(0,8%), Svíþjóð (0,6%) og Noregi (0,3%) (Bondolfi, Osiek og Ferrero, 2000; 
Lund og Nordlund, 2003; Orford, o.fl., 2003; Volberg, o.fl., 2001). 

Ef teknar eru saman niðurstöður fyrir þann fjölda sem á við spilafíkn eða 
nokkurn vanda að stríða, má áætla að á bilinu 2300 til 3800 Íslendingar á 
aldrinum 18 til 70 ára eigi við vanda að stríða vegna þátttöku sinnar í 
peningaspilum. Spilavandi er hinsvegar mismunandi eftir þjóðfélagshópum 
en niðurstöður þessarar rannsóknar eru svipaðar erlendum rannsóknum að 
þessu leyti (Orford, o.fl., 2003). Flest bendir til að ungum einstæðum körlum 
með litla menntun og lágar tekjur sé hættara við að ánetjast peningaspilum en 
aðrir þjóðfélagshópar.  

Það er ljóst að hér á landi er töluverður hópur fólks í miklum vanda 
vegna spilafíknar. Einnig er vert að hafa í huga að spilafíkn einstaklings 
bitnar ekki aðeins á honum sjálfum heldur einnig á fjölskyldu hans og sam-
félaginu öllu. Það er því mikilvægt að komið verði til móts við þennan hóp 
með markvissum meðferðar- og forvarnarúrræðum. Einnig er mikilvægt að 
endurtaka þessa rannsókn að nokkrum árum liðnum til að geta lagt mat á 
hvort algengi spilafíknar fari hækkandi hér á landi eins og vísbendingar eru 
um erlendis (Shaffer og Hall, 2001).  
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Þunglyndi meðal eldra fólks í dreifbýli og 
þéttbýli 

Elín Díanna Gunnarsdóttir  
Sólveig Ása Árnadóttir 

 

Raunverulegar upplýsingar um tíðni þunglyndis á meðal aldraðra eru nokkuð 
á reiki og þá sérstaklega þegar kemur að mati á upplýsingum um aldraða sem 
búa í heimahúsum. Algengt er að rannsóknir á heilsu og líðan eldri borgara 
beinist að þeim sem búsettir eru inni á stofnunum og þá sérstaklega í þéttbýli. 
Niðurstöður erlendra rannsókna sýna hins vegar að ástæða geti verið til þess 
að beina athyglinni sérstaklega að öldruðum í dreifðari byggðum Íslands 
(Higgs, 1999; Pullen, Walker og Fiandt, 2001). Samkvæmt þessum 
rannsóknum eru margvíslegir þættir sem geta verið breytilegir hjá eldra fólki 
eftir búsetu. Sem dæmi má nefna hlutfall eldri borgara, tegund vinnu, 
þátttaka í atvinnulífi og tómstundastarfi, framboð og aðgengi að þjónustu af 
ýmsu tagi, menntunarstig og fleira. Fáar rannsóknir hafa sérstaklega borið 
saman aðstæður og ástand eldri borgara á Íslandi með tilliti til búsetu. Jón 
Snædal og fleiri báru saman vitræna getu aldraðra Íslendinga á tveimur 
aðskildum landsvæðum (Jón Snædal, Grétar Guðmundsson, Jón Eyjólfur 
Jónsson og Þuríður Jónsdóttir, 1997). Niðurstöður þeirra bentu til þess að 
frammistaða eldri einstaklinga geti verið mismunandi eftir landssvæðum. 
Þrátt fyrir að margvíslegir þættir reynist vera mismunandi með tilliti til búsetu 
þá hefur lítið verið um beinan samanburð á þunglyndi á meðal eldri borgara í 
dreifbýli og þéttbýli. Það er því verðugt verkefni að kanna ástand eldri 
borgara jafnt í dreifbýli sem í þéttbýli og athuga hvort að það sé sambærilegt.  

Markmið rannsóknarinnar var að fá vitneskju um þunglyndi meðal eldra 
fólks sem býr í heimahúsum og bera saman þá sem búa í dreifbýli annars 
vegar og í þéttbýli hins vegar. Einnig var lögð áhersla á að kanna hvort sá 
kynjamunur sem almennt hefur fundist með tilliti til þunglyndis (sjá í Margrét 
Valdimarsdóttir, Jón Eyjólfur Jónsson, Sif Einarsdóttir og Kristinn Tómas-
son, 2000) sé mismunandi eftir búsetu. Að auki var sérstaklega skoðaður 
áreiðanleiki íslenskrar gerðar af kvarðanum Geriatric Depression Scale 
(GDS). Kvarðinn var staðfærður fyrir íslenskar aðstæður árið 2000 (Margrét 
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Valdimarsdóttir ofl., 2000) og í þessari rannsókn var kannaður áreiðanleiki á 
milli matsmanna. 

Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru 185 einstaklingar á aldrinum 65-88 ára (M=73,9; SD=6,3). 
Tekið var 250 manna slembiúrtak úr þjóðskrá á meðal 65 ára og eldri 
einstaklinga búsettum í einum þéttbýliskjarna og tveimur sveitafélögum á 
norðausturlandi. Skilyrði var að þátttakendur væru búsettir í heimahúsi en 
ekki inni á stofnun. Af þessum 250 einstaklingum voru 14 sem uppfylltu ekki 
skilyrði til þátttöku og var þátttaka í rannsókninni því 78,4%, þar af komu 67 
einstaklingar úr dreifbýli og 118 úr þéttbýli. Ekki reyndist vera munur á 
þátttöku í dreifbýli og þéttbýli.  

Mælitæki 

Þunglyndismat fyrir aldraða (Geriatric Depression Scale – GDS) er 30 atriða kvarði 
með það markmið að gefa vísbendingu um þunglyndi hjá öldruðum einstak-
lingum (Yesavage, Brink, Rose, Owen, Huang, Huang ofl., 1983) og hefur 
hann verið þýddur og staðfærður fyrir íslenskar aðstæður (Margrét 
Valdimarsdóttir ofl., 2000). Sérstæði GDS kvarðans er að hann metur ýmis 
einkenni sem notuð eru til að greina þunglyndi, að líkamlegum einkennum 
undanskildum. Kvarðanum er svarað með annað hvort „já“ eða „nei“ og er 
áreiðanleiki innra samræmis íslenskrar útgáfu listans 0,92.  

Próf á vitrænni getu (Mini-Mental State Examination – MMSE) er skimunar-
próf fyrir heilabilun og veitir stig á bilinu 0 – 30 (Folstein, Folstein og 
McHugh, 1975). Því meiri sem glöpin eru því færri stig fær einstaklingurinn. Í 
rannsókninni var notuð íslensk útgáfa Kristins Tómassonar (1986) af 
prófinu. 

Framkvæmd 

Þeim þátttakendum sem lentu í úrtakinu var sent bréf þar sem rannsóknin 
var kynnt stuttlega og þeim tilkynnt að rannsakandi mundi hringja í þá innan 
skamms til að falast eftir þátttöku þeirra í rannsókninni. Eftir að þátttakandi 
veitti upplýst samþykki sitt til þátttöku var gengið frá tímasetningu 
fyrirlagnar. Þátttakendum var boðin sá valkostur að hitta rannsakendur í 
bækistöð þeirra eða að rannsakendur kæmu heim til þátttakenda. Þar sem 
rannsóknin var hluti af stærra rannsóknarverkefni tók fyrirlögn eina og hálfa 
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til þrjár klukkustundir. Þar sem geta þátttakenda til að lesa sjálfir leið-
beiningar og spurningar var misjöfn var ákveðið að staðla fyrirlögn þannig að 
allar leiðbeiningar sem og spurningar og svarmöguleikar á öllum mælitækum 
voru lesnar upphátt fyrir þátttakendur. Tuttugu einstaklingum var boðin 
þátttaka í endurtekinni fyrirlögn þeirra stöðluðu mælitækja sem notuð voru í 
stærra rannsóknarverkefninu, þar með talin GDS og MMSE.  

Áður en gagnasöfnun hófst voru fengin tilskilin leyfi frá Persónuvernd og 
Vísindasiðanefnd. 

Niðurstöður 

Helsta markmið rannsóknarinnar var samanburður á þunglyndi á meðal eldra 
fólks búsett utan stofnana, í dreifbýli annars vegar og þéttbýli hins vegar. Í 
þeim tilgangi var GDS listinn notaður til að gefa vísbendingu um þunglyndi 
þátttakenda. Við samanburð á GDS á milli dreifbýlis (M=8,0; SD=4,6) og 
þéttbýlis (M=5,7; SD=3,83), með tilliti til kynferðis, komu í ljós marktæk 
megináhrif F(3,185)=8,67; p>0,001. Eins og sjá má á mynd 1 létu einstak-
lingar í dreifbýli í ljós meiri depurð en þeir sem búa í þéttbýli F(1,185)=18,69, 
p>0,001 og eins reyndust konurnar (M =7,3; SD=4,7) daprari en karlarnir 
(M=5,7; SD=3,7), F(1,185)=11,04, p>0,001. Enginn munur var á neinum 
þessara hópa á MMSE prófinu en meðaltal fyrir úrtakið í heild var 27 stig 
(SD=2,5).  
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Mynd 1. Niðurstöður á GDS kvarðanum eftir búsetu og kynferði 
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Þar sem GDS listinn var lesinn fyrir alla þátttakendur, í stað hinnar 
hefðbundnu fyrirlagnar, þótti mikilvægt að meta áreiðanleika innra samræmis 
prófsins. Hann reyndist vera 0,8 sem er ásættanlegt. GDS listinn var lagður 
tvisvar fyrir 20 þátttakendur með u.þ.b. fjögurra daga millibili og intraclass 
correlation coefficient (ICC) reiknaður út til að leggja mat á áreiðanleika milli 
matsmanna. Útkoman var 0,84 sem gefur til kynna góðan áreiðanleika. Þar 
sem ICC er næmari fyrir tilviljunarbundinni villu heldur en kerfisbundinni 
skekkju var einhliða dreifigreining einnig notuð til að skoða hvort að munur 
(p<0,05) væri á milli endurtekinna mælinga. Svo reyndist ekki vera.  

Umræða 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að munur sé á lundarfari 65 ára 
og eldri einstaklinga sem búsettir eru í heimahúsum í dreifbýli annars vegar 
og þéttbýli hins vegar. Þó svo að greinilegur munur komi í ljós á milli 
tegundar búsetu þá er meðaltal beggja hópanna á GDS kvarðanum undir 
viðmiðunargildinu 13/14, sem er mat á því hvenær þunglyndi telst vera til 
staðar (Margrét Valdimarsdóttir fl., 2000). Það er því ekki hægt að segja að 
þunglyndi sé afgerandi í þessu úrtaki ef einnig er tekið tillit til dreifingar 
niðurstaðnanna á GDS kvarðanum. Það ber þó að hafa í huga við túlkun 
niðurstaðna að fyrirlögn GDS kvarðans var ekki með hefðbundnum hætti og 
því spurning hvort að öll viðmið eigi jafn vel um þá aðferð sem notuð var. 
Áreiðanleiki innra samræmis var t.d. mun lægri (0,80) í þessari fyrirlögn en 
áður hefur komið fram með íslenskri útgáfu listans (0,92) (Margrét 
Valdimarsdóttir ofl., 2000). Sömu aðferð var hins vegar beitt við fyrirlögn hjá 
öllum þátttakendum rannsóknarinnar og því er sá munur sem fannst með 
tilliti til tegundar búsetu athyglisverður. Það eru án efa margvíslegar mögu-
legar ástæður fyrir því að búseta virðist skipta máli með tilliti til lundarfars og 
rannsaka þarf frekar í hverju sá munur felst. Aukin þekking á heilsu og líðan 
eldra fólks er nauðsynleg til að geta byggt upp markvissa og árangursríka 
þjónustu.  

Eins og búast mátti við reyndist vera kynjamunur með tilliti til þung-
lyndis. Konurnar voru með fleiri stig á GDS kvarðanum en karlarnir. Það er 
hins vegar athyglisvert að munurinn á milli tegundar búsetu virðist vera meiri 
en á milli kynjanna. Munurinn á milli kynjanna virðist hins vegar vera 
svipaður í dreifbýli og þéttbýli. 
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Niðurstöður rannsóknarinnar renna einnig frekari stoðum undir áreiðan-
leika íslenskrar útgáfu af GDS og notagildi kvarðans í rannsóknum á eldri 
einstaklingum sem búa utan stofnana. 
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Algengt er að notaðir séu Likert kvarðar til að mæla viðhorf í fræðilegum og 
hagnýtum rannsóknum í félagssálfræði. Þegar slíkir kvarðar eru notaðir fylgja 
fullyrðingum eða spurningum mælistika með svarmöguleikum. Það er til að 
mynda algengt að spurt sé hve hlynntir eða andvígir viðmælendur eru 
tilteknu málefni eða hve sammála eða ósammála þeir eru fullyrðingu. Svar-
möguleikar á mælistiku standa síðan fyrir misjákvætt eða neikvætt viðhorf og 
viðmælandi á að velja þann svarmöguleika sem endurspeglar best viðhorf 
hans.  

Það er almennt litið svo á að mikilvægt sé að meta mælingarfræðilega 
eiginleika Likert-kvarða áður en slíkir kvarðar eru notaðir til að kanna 
samband breyta. Algengast er að aðferðir sem grundvallast á klassísku 
prófkenningunni (classical test theory) séu notaðar. Til dæmis er nákvæmni 
þeirra mælinga sem fást með kvarðanum iðulega metin með alpha áreiðan-
leikastuðlinum (Cortina, 1993; Cronbach, 1951) og fylgni hvers atriðis við 
heildareinkunn oft notuð til að athuga hvort sundurgreiningarhæfni þeirra 
atriða sem mynda kvarðann sé ásættanleg (Nunnally og Bernstein, 1994).  

Ein af grundvallarforsendum þessara stuðla er að mælingar séu á jafnbila-
kvarða. Það er hins vegar hæpið að þessi forsenda standist því að ekki er 
hægt að gera ráð fyrir að viðmælendur staðsetji svarmöguleika á matsvídd 
með jöfnu millibili (Thorsdottir, 2005). Þar af leiðandi er hætta á að niður-
stöður hefðbundinna aðferða vanmeti sundurgreiningarhæfni atriða og 
áreiðanleika kvarða (O’Brien, 1985). Í ljósi þessa hefur verið bent á að 
réttmætara sé að nota aðrar aðferðir sem ekki gera þá kröfu að mælingar séu 
á jafnbilakvarða (Embretson & Reise, 2000; Moustaki & Jöreskog, 2001). Ein 
þeirra er raðkvarðalíkanið (graded response model) (Samejima, 1969). Það líkan 
hefur verið þróað innan atriðagreiningar (item response theory) og gerir einungis 
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ráð fyrir að mælingar hafi eiginleika raðkvarða. En þrátt fyrir að raðkvarða-
líkanið sé fræðilega séð heppilegri aðferð til að meta eiginleika Likert kvarða 
en aðferðir sem grundvallast á klassísku prófkenningunni hefur því verið 
haldið fram að fylgnistuðullinn og aðferðir byggðar á honum séu traustar 
gagnvart broti á forsendunni um mælingar á jafnbilakvarða (Nunnally, 1978). 
Alpha áreiðanleikastuðullinn og fylgni atriðis við heildareinkunn ættu því 
samkvæmt þessu ekki að vanmeta sundurgreiningarhæfni atriða og áreiðan-
leika kvarða. 

Að framangreindu er ljóst að mikilvægt er að svara því hvort það skipti í 
sjálfu sér einhverju máli fyrir rannsakendur hvort þeir noti hefðbundnar 
aðferðir til að meta mælingarfræðilega eiginleika Likert kvarða eða nýrri 
aðferðir eins og raðkvarðalíkanið. Ef aðferðir eins og alpha áreiðanleika-
stuðullinn og fylgni hvers atriðis við heildareinkunn eru í raun traustar 
gagnvart broti á forsendunni um mælingar á jafnbilakvarða ættu niðurstöður 
þessara stuðla að vera í samræmi við niðurstöður raðkvarðalíkansins. Sé það 
tilfellið er engin ástæða til að hverfa frá þessum einföldu aðferðum sem 
flestir hafa vanist að nota. Ef, á hinn bóginn, niðurstöður eru háðar því hvor 
aðferðin er notuð bendir það til að réttmætara sé að nota nýrri aðferðir eins 
og raðkvarðalíkanið til að meta eiginleika Likert kvarða. 

Markmið þessarar rannsóknar er að athuga hvort mat á mælingar-
fræðilegum eiginleikum Likert kvarða sé háð því hvort hefðbundnar aðferðir 
eða raðkvarðalíkanið eru notaðar. Eiginleikar Likert kvarða sem mælir við-
horf til húsnæðiseignar eru skoðaðir. Sundurgreiningarhæfni atriða verður 
annars vegar metin með því að fara hefðbunda leið og reikna fylgni hvers 
atriðis við heildareinkunn og hins vegar með því að skoða sundurgreiningar-
stuðul (discrimination index) raðkvarðalíkansins. Áreiðanleiki kvarðans verður 
einnig metinn á tvennan hátt. Í fyrsta lagi verður alpha áreiðanleikastuðullinn 
metinn og hins vegar jaðaráreiðanleiki (marginal reliability) raðkvarðalíkansins. 
Skoðað verður sérstaklega hvort þessar aðferðir greinir á um hvort sundur-
greiningarhæfni atriða og áreiðanleiki kvarðans séu ásættanleg. 

Aðferð 

Þátttakendur: Úrtak úr bresku viðhorfakönnuninni (British social attitude 
survey) frá árinu 1997 var notað. Þátttaka fólks í þeirri könnun byggðist á 
stigskiptu tilviljunarúrtaki úr lista heimilisfanga. Við val á úrtakinu var 
landinu skipti í 83 svæði og tilviljunarkennt úrtak 2490 heimilisfanga síðan 
valið á hverju svæði fyrir sig. Svarendur voru að lokum valdir af handahófi 
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fyrir hvert heimilisfang. Í handbók með könnuninni koma fram nákvæmar 
upplýsingar um hvernig var staðið að úrtaki könnunarinnar (Bromley, 
Bryson, Park og Thomson,1999). Könnuninni var skipt í tvo hluta og í síðari 
hluta hennar fylltu svarendur sjálfir út svör sín. Í þeim hluta tóku alls 1080 
þátt (43,4% svarhlutfall).  
 
Mælitæki: Viðhorf fólks til húsnæðiseignar var mælt með eftirfarandi stað-
hæfingum:  

1) Það getur verið áhættusamt að fjárfesta í eigin húsnæði (owning your 
home can be a risky investment).  

2) Það er ódýrara að kaupa húsnæði en að leigja það þegar að til lengri 
tíma er litið (over time, buying a home works out less expensive than paying 
rent).  

3) Auðveldra er að skipta um aðsetur ef að þú átt húsnæði (owning your 
home makes it easier to move when you want to)  

4) Í eigin húsnæði bindur þú peninga, sem að þú gætir skyndilega þurft 
á að halda (owning a home ties up money you may need urgently for other 
things).  

5) Þú hefur frelsi til að gera það sem þú vilt ef að þú átt húsnæði 
(owning a home gives you the freedom to do what you want to).  

6) Viðhald og viðgerðir eru þungur fjárhagslegur baggi þegar að þú átt 
húsnæði (owning a home is a big financial burden to repair and maintain).  

7) Þú getur gefið fjölskyldu þinni húsnæði ef þú átt það sjálfur (your own 
home will be something to leave your family).  

8) Það fylgir því of mikil ábyrgð að eiga húsnæði (owning a home is just too 
much of a responsibility).  

9) Fyrir hjón sem eru ekki í öruggu starfi, fylgir því of mikil áhætta að 
eiga húsnæði (owning a home is too much of a risk for couples without 
secure jobs).  

10) Það er skynsamlegt fyrir hjón sem kaupir eigið húsnæði að seinka 
barneignum (couples who buy their own homes would be wise to wait before 
starting a family) 

 
Þátttakendur voru beðnir um að gefa til kynna hve sammála eða 

ósammála þeir væru hverri staðhæfingu með því að velja einn af fimm 
svarmöguleikum. Allir svarmöguleikar voru merktir með orðagildum (mjög 
sammála, nokkuð sammála, hvorki sammála né ósammála, nokkuð ósammála 
og mjög ósammála). Svarmöguleikar tóku gildi frá 1 (mjög sammála) til 5 
(mjög ósammála). Gildum eftirfarandi staðhæfinga,var snúið við: „það er 
ódýrara að kaupa húsnæði en að leigja það þegar að til lengri tíma er litið“, 
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„auðveldara er að skipta um aðsetur ef að þú átt húsnæði“, „þú hefur frelsi til 
að gera það sem þú vilt ef að þú átt húsnæði“, og „þú getur gefið fjölskyldu 
þinni húsnæði ef þú átt það sjálfur“. Há einkunn á kvarðanum gefur því til 
kynna jákvætt viðhorf til þess að eiga húsnæði. 

 
Framkvæmd: Svarendur fylltu sjálfir út þann hluta könnunarinnar sem 
greindur var í þessari rannsókn og var sá hluti annað hvort sóttur heim til 
þátttakenda eða sendur í pósti. Til að auka svörun fengu allir í úrtakinu 
kynningarbréf þar sem tilgangur rannsóknarinnar var kynntur. Auk þess voru 
allt að þrjú bréf send þeim þátttakendum sem ekki sendu inn spurninga-
listann.  

 
Tölfræðileg úrvinnsla: Nokkur misbrestur var á að öllum viðhorfa-
spurningum væri svarað. Alls svöruðu 67 manns einungis hluta þeirra 
fjögurra viðhorfastaðhæfinga sem notaðar voru. Aðeins var unnið úr svörum 
þeirra sem svöruðu öllum þeim atriðum sem notuð voru í greiningunni. Auk 
þess leiddi skoðun á svarmynstri þátttakenda í ljós að hluti þeirra hafði annað 
hvort misskilið verkefnið eða ekki svarað spurningum af alvöru. Í ljósi þess 
að slík svarmynstur geta haft áhrif á mátgæði þeirra líkana sem metin voru 
(Molenaar, 1997) var ákveðið að vinna ekki með svör þessara þátttakenda. 
Alls voru 50 svarendur teknir út úr greiningunni á grundvelli þess að ekki var 
unnt að taka svör þeirra alvarlega. Heildarfjöldi svara sem unnið var úr var 
því 963. 
 
Raðkvarðalíkanið gerir ráð fyrir að einn undirliggjandi viðhorfaþáttur liggi að 
baki svörum fólks. Til að leggja mat á þessa forsendu var staðfestandi þátta-
greining notuð og forritið Lisrel 8.5 (Jöreskog, Sörbom, du Toit og du Toit, 
2000) notað til að vinna úr gögnum.  Í ljósi þess að mælingar voru ekki á 
jafnbilakvarða voru raðkvarðafylgnifylki (polychoric correlation) og aðfellusam-
dreifnifylki (asymptotic covariance matrix) greind með aðferð minnstu veginna 
ferninga (weighted least squares) (Jöreskog, 2002). Mátgæði einsþáttalíkansins 
voru metin með kí-kvaðrat, NNFI (Bentler & Bonnet, 1980), CFI (Bentler, 
1990) og SRMR (Hu & Bentler, 1999) prófunum. Þessir stuðlar voru valdir á 
grundvelli þess hve vel þeir hafa reynst þegar aðferð minnstu veginna 
ferninga er notuð (Hu og Bentler, 1998) á úrtak af þessari stærð. Frávísunar-
viðmið fyrir NNFI og CFI var .96, og fyrir SRMR var það .08 (Hu og 
Bentler, 1999). 

Forritið Genlat (Bartholomew, Steele, Moustaki og Galbraith, 2002) var 
notað til að meta hve vel raðkvarðalíkanið féll að gögnum. Mátgæði líkansins 



Mat á mælingarfræðilegum eiginleikum Likert kvarða 423 

 

var metið með því að skoða kí-kvaðrat leif fyrir rauntíðni og væntitíðni 
tveggja breyta og tveggja svarmöguleika í senn (two-way margins) (Bartholo-
mew og Tzamourani, 1999; Bartholomew, Steele, Moustaki og Galbraith, 
2002).  

Tölfræðiforritið SPSS 9.0 var notað til að reikna alpha áreiðanleika-
stuðulinn og fylgni hvers atriðis við heildareinkunn. Í ljósi þess hve fá atriði 
kvarðans eru var sundurgreiningarhæfni þeirra metin með því að reikna 
fylgni hvers atriðis við leiðrétta heildareinkunn (corrected item-total correlation). 
Hefð er fyrir því að líta svo á að fjarlæga beri atriði sem hafa fylgni undir .3 
við heildareinkunn (Nunally & Bernstein, 1994) og var miðað við þau mörk í 
þessari rannsókn. Forritið Multilog (Thissen, 1991) var notað til að meta 
stuðla raðkvarðalíkansins. Sundurgreiningarstuðullinn α (discrimination index) 
endurspeglar samband undirliggjandi þáttar og atriðis í atriðagreiningu og er 
því sambærilegur við fylgni atriðis við heildareinkunn. Atriði sem höfðu 
sundurgreiningarstuðul lægri en .31 voru fjarlægð úr kvarðanum (Thors-
dottir, 2005). Það er mælt með því að áreiðanleiki kvarða sé .8 eða hærri 
(Nunally & Bernstein, 1994) og var miðað við það í þessari rannsókn. Á 
sama hátt var miðað við að jaðaráreiðanleiki (marginal reliability) raðkvarða-
líkansins væri ásættanlegur ef hann væri .8 eða hærri. 

Niðurstöður 

Niðurstöður staðfestandi þáttagreiningar bentu ekki til þess að einn 
undirliggjandi þáttur hefði áhrif á svör fólks við viðhorfastaðhæfingunum og 
þurfti að fjarlægja fjögur atriði til að ná fram ásættanlegum mátgæðum 
einsþátta líkans. Eftirfarandi atriði voru fjarlægð: „það er skynsamlegt fyrir 
hjón sem kaupir eigið húsnæði að seinka barneignum“, „þú getur gefið 
fjölskyldu þinni húsnæði ef þú átt það sjálfur“, „þú hefur frelsi til að gera það 
sem þú vilt ef að þú átt húsnæði“ og „það er ódýrara að kaupa húsnæði en að 
leigja það þegar að til lengri tíma er litið“. Þegar að þau sex atriði sem eftir 
stóðu voru greind var heildarfjöldi svarenda 974 og bentu niðurstöður til 
þess að einn þáttur lægi að baki svörum við þessum sex atriðum 
(SRMR=0.029, CFA=0.97, NNFI=0.96, χ2=31.54, df=9, p=.00024). 
Greining á kí-kvaðrat leif benti einnig til þess að raðkvarðalíkanið félli vel að 
svarmynstri þessara sex atriða. 

Þegar að atriðin sex voru greind kom í ljós að fylgni tveggja þeirra 
(auðveldara er að skipta um aðsetur ef að þú átt húsnæði og fyrir hjón sem 
eru ekki í öruggu starfi, fylgir því of mikil áhætta að eiga húsnæði) við 
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heildareinkunn var lægri en viðmiðunarmörkin .3 (sjá töflu 1). Þar sem hið 
fyrrnefnda hafði lægri fylgni við heildareinkunn var ákveðið að taka það úr 
kvarðanum. Við það að fjarlægja þetta atriði hækkaði alpha áreiðanleika-
stuðullinn úr .63 í .67 en fylgni atriðisins „fyrir hjón sem eru ekki í öruggu 
starfi, fylgir því of mikil áhætta að eiga húsnæði“ við heildareinkunn var enn 
of lág. Það atriði var því einnig fjarlægt úr kvarðnum. Fylgni þeirra fjögurra 
atriða sem eftir stóðu við heildareinkunn var í öllum tilfellum hærri en .3 og 
því ásættanleg. Áreiðanleiki fjögurra atriða kvarðans var α=.68 sem er 
talsvert fyrir neðan þau áreiðanleikamörk sem mælt er með (Nunallly & 
Bernstein, 1994).  

Þegar að raðkvarðalíkanið var notað til að meta atriði kvarðans kom í ljós 
að þrátt fyrir að atriðin greindu misvel á milli viðhorfa svarenda þá var 
sundurgreiningarhæfni þeirra allra samt sem áður fyrir ofan viðmiðunar-
mörkin .31 (tafla 1). Þessar niðurstöður bentu því til þess að eðilegt væri að 
halda öllum sex atriðum kvarðans. Jaðaráreiðanleiki kvarðans var einnig 
nokkuð hærri en alpha áreiðanleiki hans, eða .74, en hann samt sem áður 
lægri en þau viðmiðunarmörk sem stuðst var við. 

Tafla 1. Mælingarfræðilegir eiginleikar Likert-kvarða: Samanburður á niður-
stöðum hefðbundinna aðferða og raðkvarðalíkansins. 
  Sundur- 
 Fylgni við  greiningar- 
 heildareinkunn stuðull 
 Fyrsta Önnur Þriðja  
 greining greining greining  
Það getur verið áhættusamt 
að fjárfesta í eigin húsnæði .43 .43 .44 1.35 
Auðveldara er að skipta um aðsetur 
ef að þú átt húsnæði .17 - - .34 
Í eigin húsnæði bindur þú peninga, sem 
þú gætir skyndilega þurft á að halda .43 .47 .50 1.61 
Viðhald og viðgerðir eru þungur  
fjárhagslegur baggi þegar að þú átt 
húsnæði .47 .50 .49 1.75 
Það fylgir því of mikil ábyrgð  
að eiga húsnæði .44 .45 .43 .1.31 
Fyrir hjón sem eru ekki í öruggu starfi, 
fylgir því of mikil áhætta að eiga húsnæði .27 .27 - .72 
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Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að bera saman niðurstöður hefðbundinna 
aðferða við að meta mælingarfræðilega eiginleika Likert kvarða og niður-
stöður raðkvarðalíkansins. Sundurgreiningarhæfni Likert atriða sem mældu 
viðhorf til húsnæðiseignar og áreiðanleiki kvarðans voru annars vegar metin 
með því að reikna fylgni atriðis við heildareinkunn og alpha áreiðanleika-
stuðulinn og hins vegar með því að meta sundurgreiningarstuðul og jaðar-
áreiðanleika raðkvarðalíkansins.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að mat á mælingarfræði-
legum eiginleikum Likert kvarða sé háð því hvor þessara aðferða er notuð. 
Þegar að sundurgreiningarhæfni atriðanna var metin með því að reikna fylgni 
þeirra við heildareinkunn leiddu niðurstöður í ljós að tvö atriði höfðu ekki 
ásættanlega sundurgreiningarhæfni. Á grundvelli þessarar niðurstöðu væri því 
eðlilegt að fjarlægja þessi atriði úr kvarðanum. Þegar að raðkvarðalíkanið var 
síðan notað til að meta atriðin sýndu niðurstöður að öll atriði kvarðans 
höfðu fullnægjandi sundurgreiningarhæfni. Þessar niðurstöður benda því til 
þess að hætta sé á að atriði með ásættanlega sundurgreiningarhæfni séu 
fjarlægð þegar að fylgni við heildareinkunn er notuð til að meta mælingar-
fræðilega eiginleika þeirra. Lokagerð kvarðans getur þar af leiðandi verið háð 
því hvaða aðferð er beitt til að meta gæði hans (sjá töflu 2). 

Áreiðanleiki kvarðans var einnig háður því hvaða aðferð var beitt því að 
jaðaráreiðanleiki hans var nokkuð hærri (.74) en alpha áreiðanleiki sex atriða 
kvarðans (.63). Svo virðist því sem alpha áreiðanleikastuðullinn vanmeti 
áreiðanleika þegar mælingar eru gerðar á raðkvarða þó svo að niðurstöður 
hafi í báðum tilfellum bent til þess að kvarðinn væri ekki nægilega áreiðan-
legur.  
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Tafla 2. Viðhorf  fólks til húsnæðiseignar: Lokagerð kvarðans er háð því 
hvaða aðferð er notuð til að meta sundurgreiningarhæfni atriða.  
 Fylgni atriða við Sundurgreiningarstuðull 
 heildareinkunn  raðkvarðalíkansins 
  notuð til að meta atriði notaður til að meta atriði 
 Það getur verið áhættusamt Það getur verið áhættusamt 
 að fjárfesta í eigin húsnæði að fjárfesta í eigin húsnæði 

 Í eigin húsnæði bindur  Í eigin húsnæði bindur 
 þú peninga sem þú gætir þú peninga sem þú gætir 
 skyndilega þurft á að halda skyndilega þurft á að halda 

 Viðhald og viðgerðir eru Viðhald og viðgerðir eru 
 þungur fjárhagslegur baggi þungur fjárhagslegur baggi 
 þegar að þú átt húsnæði þegar að þú átt húsnæði 

 Það fylgir því of mikil ábyrgð Það fylgir því of mikil ábyrgð 
 að eiga húsnæði að eiga húsnæði 

  Fyrir hjón sem eru ekki í 
  öruggu starfi fylgir því of mikil 
  áhætta að eiga húsnæði 

  Það er auðveldara að skipta um 
  aðsetur ef að þú átt húsnæði 
 

Almennt benda niðurstöður til þess að hæpið sé treysta stuðlum eins og 
fylgni við heildareinkunn og alpha áreiðanleikastuðlinum þegar að mælingar 
eru á raðkvarða og að túlka beri niðurstöður með varúð þegar að þessar 
aðferðir eru notaðar til að meta mælingarfræðilega eiginleika Likert kvarða. Í 
því sambandi er sérstaklega varasamt að hafna atriðum þegar að fylgni þeirra 
við heildareinkunn er lítillega undir viðmiðunarmörkunum .3. Á sama hátt 
ber að varast að draga þá ályktun að áreiðanleiki kvarða sé óásættanlegur ef 
að alpha áreiðanleikastuðullinn er nálægt viðmiðunarmörkunum .8. Niður-
stöður benda því til þess að heppilegra að nota aðferðir eins og raðkvarða-
líkanið sem ekki gera þá kröfu að mælingar séu á jafnbilakvarða til að meta 
gæði Likert kvarða. 
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Próffræðilegir eiginleikar íslenskrar 
útgáfu NEO-FFI-R 

Friðrik H. Jónsson 

 

Á undanförnum árum hafa fræðimenn sýnt fimm þátta líkani (the big five) um 
persónuleika mikinn áhuga (Digman, 1990) þó svo ekki séu allir jafn 
sannfærðir um ágæti líkansins (Pervin, 1994). Útbreiddasta tækið til að mæla 
fimm þátta líkanið hefur verið NEO-PI-R persónuleikaprófið (Costa og 
McCrae, 1992a). Í mörgum tilvikum, sérstaklega í rannsóknum þar sem 
stuðst er við mörg mælitæki, hefur prófið þótt of langt. Það tekur næstum 
því heila klukkustund að svara öllum 240 spurningum prófsins. Costa og 
McCrae brugðust við þessum ágalla með því að útbúa 60 atriða útgáfu af 
NEO prófinu sem þeir nefna NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) (Costa 
og McCrae, 1989). Prófið mælir sömu fimm meginþætti og NEO-PI-R en 
enga undirþætti. Atriðin 60 deilast jafnt á hvern þátt.  

NEO-FFI reyndist ágætlega og ávann sér sess sem eitt útbreiddasta próf 
fyrir fimm þátta líkanið (Pytlik Zillig, Hemenover og Dienstbier, 2002) og 
reyndist meðal annars vel við rannsóknir á erfðum (Riemann, Angleitner og 
Strelau, 1997) og við greiningu á skapgerðarbrestum (personality disorders) og 
geðrænum vanda (mental disorders) (Brieger, Sommer, Blöink og Marneros, 
2000; Scmitz, Hartkamp, Baldini, Rollnik og Tress, 2001). 

Próffræðilegir eiginlegar NEO-FFI voru ágætir sem birtist meðal annars í 
því að endurtektaráreiðanleiki (two week retest reliability) var á bilinu 0,86 til 
0,90 (Robins, Fraley, Roberts og Trzesniewski, 2001) og innra samræmi 
(internal consistency) var á bilinu 0,68 til 0,86 (Costa og McCrae, 1992b).  

Nýlega var NEO-FFI gagnrýnt fyrir að þáttauppbygging prófsins væri 
ekki nægilega góð (Egan, Deary og Austin, 2000). Þáttagreining (factor 
analysis) á breskri útgáfu prófsins sýndi góðan stuðning við Taugaveiklun 
(neuroticism), Samvinnuþýði (agreeableness) og Samviskusemi (conscientiousness) en 
síður við Úthverfu (extraversion) og Víðsýni (openness).  

Nokkru áður höfðu Parker og Stumpf (1998) bent á að nokkur atriði sem 
mældu Víðsýni og Samvinnuþýði hefðu ekki nægilega skýra þáttahleðslu og 
skynsamlegt væri að skipta þeim út fyrir atriði sem féllu betur að umræddum 
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þáttum. Í grískri rannsókn tókst hvorki að fá fram skýra þáttalausn fyrir 
NEO-FFI prófið með leitandi þáttagreiningu (exploratory factor analysis) né 
með staðfestandi þáttagreiningu (confirmatory factor analysis) (Panayiotou, 
Kokkinos og Spanoudis, 2004).  

McCrae og Costa (2004) settu fram endurbætta útgáfu af NEO-FFI 
prófinu sem þér nefndu NEO-FFI-R. Meginbreytingin var að skipt var um 
14 atriði í prófinu. Öll nýju atriðin eru úr NEO-PI-R prófinu. Meginviðmið 
fyrir val á nýjum atriðum var fylgni þeirra við þáttarskor í NEO-PI-R og var 
sjö atriðum skipt út á grundvelli slíkrar fylgni. Í öðru lagi var tveimur atriðum 
skipt út á þættinum Samvinnuþýði vegna þess að sá þáttur hafði verið 
endurskoðaður verulega í NEO-PI-R og nú eru til betri atriði til að mæla 
þennan þátt en þegar upphaflega útgáfan af FFI var gerð. Þá var fimm 
atriðum skipt út vegna þess að rannsóknir sýndu að svarendur, aðallega ungt 
fólk, skildi þessar spurningar ekki nógu vel. Í fjórða lagi var miðað við að 
ekki meira en 2/3 atriða hefðu sömu stefnu (væru jákvætt eða neikvætt 
orðuð) til að draga úr áhrifum samþykkisáráttu (acquiescent responding) hjá 
svarendum. Loks var reynt að velja atriði eins jafnt af undirþáttum NEO-PI-
R og hægt var.  

Tafla 1 sýnir hvernig einstaka spurningar í FFI-R raðast á undirþætti 
NEO prófsins. 

Tafla 1 sýnir að FFI-R kvarðinn dreifist mjög ójafnt á undirkvarða NEO-
PI-R. Úr fjórum undirkvörðum er ekkert atriði valið, úr sjö kvörðum er valið 
eitt atriði, úr sex kvörðum er valin tvö atriði, úr níu kvörðum eru valin þrjú 
atriði, úr tveimur kvörðum eru valin fjögur atriði og úr einum kvarða eru 
valin fimm atriði.  

Ef undirkvarðarnir skipta máli fyrir uppbyggingu meginþáttanna í NEO 
þá er óheppilegt að ekki sé valinn sami fjöldi af atriða (tvö) úr hverjum undir-
kvarða. Það vakna því spurningar um hvort FFI-R sé að mæla nákvæmlega 
það sama og NEO-PI-R. 

Líklegt er að áfram verði deilt um hvaða atriði henti best til að útbúa 
styttri útgáfu af NEO-PI-R. Í nýlegri rannsókn sem náði til Spánar og Sviss 
kom fram að NEO-FFI-R gaf betri niðurstöðu en NEO-FFI en jafnframt 
kom fram að enn betri árangri mátti ná með því að breyta frekar inntaki 
styttri útgáfu prófsins og nota útgáfu sem höfundar nefndu NEO-60 (Aluja, 
García, Rossier og García, 2005). 

Markmiðið með þessari grein er að meta próffræðilega eiginleika 
íslenskrar útgáfu af NEO-FFI-R, svo sem þáttauppbyggingu, áreiðanleika og 
einnig verður íslensk útgáfa prófsins borin saman við þá bandarísku. 
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Tafla 1. Dreifing spurninga í FFI á undirkvarða NEO-PI-R 
Taugaveiklun (Neurotic factors); Tólf spurningar      
N1: Kvíði (Anxiety); þrjár spurningar 
N2: Reiðiþrungin fjandsemi (Angry hostility); ein spurning  
N3: Þunglyndi (Depression); fjórar spurningar 
N4: Sjálfsvitund (Self-consciousness); tvær spurningar 
N5: Hvatvísi (Impulsive); engin spurning 
N6: Varnarleysi (Vulnerability); tvær spurningar 

Úthverfa (external factors); Tólf spurningar 
E1: Hlýja (Warmth); ein spurning  
E2: Mannblendni (Sociablity); tvær spurningar 
E3: Sjálfbirgingsháttur (Conceit); ein spurning 
E4: Virkni (Activity);  þrjár spurningar 
E5: Æsisækni (Excitement); ein spurning 
E6: Jákvæðar tilfinningar (Positive feelings); fjórar spurningar 

Víðsýni (openness to experience); Tólf spurningar 
O1: Ímyndunarafl (Imagination); ein spurning 
O2: Listræni (Aesthetics); þrjár spurningar 
O3: Tilfinningar (Feelings); ein spurning 
O4: Athafnir (Actions); tvær spurningar 
O5: Hugmyndir (Ideas); þrjár spurningar 
O6: Lífsskoðanir (Values); tvær spurningar 

Samvinnuþýði (association); Tólf spurningar 
A1: Traust (Trust); tvær spurningar 
A2: Hreinskilni (Honesty); ein spurning 
A3: Hjálpsemi (Helpfulness); fimm spurningar 
A4: Undanlátssemi (Complience); þrjár spurningar 
A5: Hógværð (Modesty); engin spurning 
A6: Hugulsemi (Kindness); ein spurning 

Samviskusemi (conscience); Tólf spurningar 
C1: Hæfni (Capability); engin spurning 
C2: Skipulag (Rules and ...); þrjár spurningar 
C3: Skyldurækni (Conscientiousness); þrjár spurningar 
C4: Metnaður (Fight for ...); þrjár spurningar 
C5: Sjálfsagi (Self-discipline); þrjár spurningar 
C6: Ætlun (Contemplation); engin spurning 
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Aðferð 

Þátttakendur voru 1500 manns á aldrinum 18 til 75 ára sem voru valdir af 
handahófi úr þjóðskrá. Alls svöruðu 655 (44%) manns, þar af voru 367 
konur (56%) og 288 (44%) karlar. Meðalaldur svarenda var 43 ár (SF=16,1), 
meðalaldur karla var 45,5 ár (SF=15,9) og meðalaldur kvenna var 41,7 ár 
(SF=16,2).  

Mælitæki: NEO-PI-R persónuleikaprófið var lagt fyrir þátttakendur. 
Prófið er sett saman úr 240 fullyrðingum sem mæla fimm persónuleikaþætti: 
Taugaveiklun (neuroticims), úthverfu (extroversion), víðsýni (openness to experience), 
samvinnuþýði (agreeableness) og samviskusemi (conscientiousness). Hverri fullyrðingu 
er svarað á fimm punkta Likert mælistiku sem nær frá mjög sammála til mjög 
ósammála. Hér verður aðeins fjallað um þau 60 atriði sem mynda NEO-FFI-
R.  

Framkvæmd: NEO-PI-R prófið var sent í pósti til 1500 manns ásamt 
frímerktu umslagi og útskýringarbréfi. Eftir þrjár vikur höfðu 351 sent inn 
svör sín. Í fjórðu viku var sent ítrekunarbréf. Um fjórum vikum þar á eftir 
höfðu 530 manns sent inn prófið. Þá var hringt í þá sem ekki höfðu enn 
svarað og óskir um þátttöku ítrekaðar. Þá bættust rúmlega 100 svör við 
gagnasafnið. Gagnasöfnun hófst í september 2003 og henni lauk í desember 
sama ár. 

Úrvinnsla: Við úrvinnslu var fylgt reglum Costa og McCrae (1992a) um 
hvernig fara skuli með atriði sem er sleppt og hvernig skuli taka á svarmynstri 
sem gefur til kynna að svarendur hafi ekki svarað af einlægni. Þáttabygging 
var reiknuð með meginþáttagreiningu (principle component analysis) með horn-
réttum snúningi (varimax rotation) 

Niðurstöður og umræða 

Einföld þáttagreining á undirþáttunum 26 sem enn eru eftir, með varimax 
snúning gefur sjöþátta lausn sem skýrir 57% af dreifingu. Scree mynd gefur til 
kynna að líklegasta lausnin séu þrír til sjö þættir eftir því hvernig myndin er 
lesin.  

Þáttagreining á sömu 26 undirþáttum með varimax snúningi þar sem 
dregnir eru út fimm þættir gefur mjög skýra mynd eins og sjá má í töflu 2.  
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Tafla 2. Þáttagreining á FFI-R persónuleikaprófinu 
 Þáttur Þáttur Þáttur Þáttur Þáttur 
 eitt tvö þrjú fjögur fimm 
Úthverfa 
Hlýja 0,75 -0,05 0,14 0,10 0,12 
Mannblendni 0,74 -0,18 0,18 0,04 0,05 
Sjálfbyrgingsháttur 0,29 -0,31 -0,23 0,32 0,05 
Virkni 0,42 -0,01 -0,45 0,19 0,29 
Æsisækni 0,72 -0,09 -0,05 0,06 0,02 
Jákvæðar tilfinningar 0,75 -0,13 0,08 0,22 0,13 
Taugaveiklun 
Kvíði -0,21 0,74 -0,04 0,11 0,01 
Reiðiþrungin fjandsemi -0,10 0,52 -0,30 -0,23 0,17 
Þunglyndi -0,20 0,79 -0,05 0,02 -0,21 
Sjálfsvitund 0,08 0,66 -0,09 0,03 -0,06 
Varnarleysi -0,19 0,69 0,09 -0,07 -0,25 
Samvinnuþýði 
Traust 0,26 0,01 0,53 -0,08 -0,01 
Hreinskilni -0,01 -0,05 0,68 -0,13 0,01 
Hjálpsemi 0,22 -0,03 0,61 0,08 0,28 
Undanlátssemi -0,02 -0,05 0,75 0,02 0,01 
Hugulsemi -0,03 -0,20 0,42 0,16 -0,16 
Víðsýni 
Ímyndunarafl 0,11 0,32 -0,21 0,36 -0,12 
Listræni 0,02 -0,04 0,16 0,62 0,01 
Tilfinningar 0,00 0,04 0,16 0,58 0,18 
Athafnir 0,27 -0,04 0,01 0,55 0,16 
Hugmyndir 0,01 -0,07 -0,13 0,69 0,04 
Lífsskoðanir 0,17 0,07 -0,19 0,56 0,00 
Samviskusemi 
Skipulag -0,01 -0,30 0,19 0,08 0,66 
Skyldurækni 0,10 -0,18 0,29 0,08 0,62 
Metnaður 0,27 -0,07 -0,16 0,10 0,68 
Sjálfsagi 0,04 0,06 -0,18 0,05 0,67 
Þættir með hleðslu yfir 0,30 eru feitletraðir 

 
Niðurstaða þáttagreiningar skýrir 49% af dreifingu svara og fellur mjög vel 
að fimm þátta líkaninu. Í öllum tilvikum nema einu (Sjálfbirgingsháttur á 
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Úthverfu) er hleðslan sterkust á viðeigandi þátt og aðeins sex undirþættir hafa 
háa hleðslu á fleiri en einn meginþátt. Þetta er mun lægra en á NEO-PI-R þar 
sem 15 undirþættir hafa háa hleðslu á fleiri en einn undirþátt (Friðrik H. 
Jónsson og Arnar Bergþórsson, 2004). 

Í Töflu 2 kemur einnig fram að þættirnir raðast öðruvísi en þeir gera á 
NEO-PI-R. Sterkasti þátturinn í NEO-PI-R er Taugaveiklun, svo er röðin 
Úthverfa, Víðsýni, Samvinnuþýði og Samviskusemi. Í NEO-FFI-R er Úthverfa 
sterkasti þátturinn og Samvinnuþýði víxlar sætum við Viðsýni. Í bandarískri 
útgáfu af NEO-FFI-R er Taugaveiklun sterkasti þátturinn og síðan er röðin 
Samviskusemi, Úthverfa, Samviskusemi og Víðsýni (McCrae og Costa, 2004). 

Tafla 3 sýnir áreiðeinaleikastuðla (Chronbachs alfa) fyrir meginþætti 
íslenskrar útgáfu NEO-FFI-R og NEO-PI-R og svo bandarískrar útgáfu 
NEO-FFI-R. 

Tafla 3. Áreiðanleikastuðlar fyrir meginþætti í FFI-R og NEO-PI-R 
 NEO-FFI-R(Ísl.) NEO-PI-R(Ísl) NEO-FFI-R(USA) 
Taugaveiklun 0,84 0,91 0,84 
Úthverfa 0,79 0,88 0,81 
Víðsýni 0,73 0,87 0,77 
Samvinnuþýði 0,71 0,82 0,73 
Samviskusemi 0,67 0,88 0,79 
Taflan sýnir Chronbachs Alpha áreiðanleikastuðulinn 

 
Í Töflu 3 kemur fram að áreiðanleikastuðlar fyrir íslenska útgáfu af NEO-
FFI-R eru viðunandi og vel það. Í öllum tilvikum nema einu eru áreiðanleika-
stuðlarnir lægri í íslenku útgáfu prófsins en þeirri bandarísku. Þetta er svipuð 
niðurstaða og fékkst fyrir samanburð á íslenskri og bandarískri útgáfu af 
NEO-PI-R (Friðrik H. Jónsson og Arnar Bergþórsson, 2004). Áreiðanleiki 
meginþátta í íslenskrar útgáfu NEO-FFI-R er í öllum tilvikum aðeins lægri en 
fyrir NEO-PI-R.  

Tafla 4 sýnir meðalskor á meginþáttunum fimm fyrir íslenska og banda-
ríska útgáfu NEO-FFI-R og íslenska útgáfu NEO-PI-R. Niðurstöður sem 
koma fram í Töflu 4 eru svipaðar og fengust þegar niðurstöður fyrir NEO-
PI-R í Bandaríkjunum og Íslandi voru bornar saman (Friðrik H. Jónsson og 
Arnar Bergþórsson, 2004). 
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Tafla 4. Meðalskor fyrir meginþætti í íslenskri og bandarískri útgáfu af  FFI-R  
 Ísland Bandaríkin 
 Meðaltal SF Meðaltal SF 
Taugaveiklun 19,18 8,20 16,83 7,36 
Úthverfa 27,84 6,79 29,29 6,46 
Víðsýni 25,06 6,13 31,29 6,12 
Samvinnuþýði 32,24 5,50 32,41 5,42 
Samviskusemi 30,39 5,87 33,26 6,30 
Tölur fyrir Bandaríkin eru fengin úr McCrae og Costa (2004). 

 
Íslendingar eru í báðum tilvikum hærri á Taugaveiklun en Bandaríkjamenn 
hærri á Víðsýni og Samviskusem og útkoman fyrir Samvinnuþýði mjög svipuð. 
Eini verulegi munurinn er á Úthverfu. Eins og sjá má í Töflu 4 eru verulegar 
munur á meðalskori Íslendinga og Bandaríkjamanna á NEO-FFI-R en lítill 
sem enginn munur var á milli landanna á NEO-PI-R. 

Töflur fimm til tíu sýna fylgni (Pearsons r) á milli undirþátta á íslenskum 
útgáfum FFI-R og NEO-PI-R. Tafla 5 sýnir fylgnina á milli meginþáttanna á 
prófunum tveimur. 

Tafla 5. Fylgni á milli meginþátta á NEO-FFI-R og NEO-PI-R 
 N7 E7 O7 A7 C7 
FFI-N7 0,92* 
FFI-E7 -0,28* 0,90* 
FFI-O7 -0,05 0,22* 0,87* 
FFI-A7 -0,33* 0,08* 0,05 0,81* 
FFI-C7 -0,31* 0,36* 0,12* 0,17* 0,86* 
Stjarna merkir að fylgnin sé tölfræðilega marktæk, p<0,05. 

 
Í Töflu 5 kemur mjög skýrt fram að fylgni á milli sömu meginþátta á 
prófunum tveimur er mjög góð og fylgni við óskylda meginþætti er lítil. 

Tafla 6 sýnir fylgni á milli undirþátta á Taugaveiklun á prófunum tveimur.  
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Tafla 6. Fylgni á milli undirþátta Taugveiklunar á NEO-FFI-R og NEO-PI-R 
NEO-PI-R  N1 N2 N3 N4 N6 
NEO-FFI-N1 ,89* 
NEO-FFI-N2 ,36* ,59* 
NEO-FFI-N3 ,67* ,46* ,94* 
NEO-FFI-N4 ,46* ,49* ,52* ,62* 
NEO-FFI-N6 ,54* ,32* ,57* ,44* ,79* 
Stjarna merkir að fylgnin sé tölfræðilega marktæk, p<0,05. 

 
Fylgni á milli undirþátta er mjög góð fyrir alla viðeigandi undirþætti Tauga-
veiklunar. 

Tafla 7 sýnir fylgni á milli undirþátta á Úthverfu á prófunum tveimur.  

Tafla 7. Fylgni á milli undirþátta Úthverfu á NEO-FFI-R og NEO-PI-R 
NEO-PI-R E1 E2 E3 E4 E5 E6 
NEO-FFI-E1 0,70* 
NEO-FFI-E2 0,51* 0,83* 
NEO-FFI-E3 0,18* 0,25* 0,62* 
NEO-FFI-E4 0,31* 0,20* 0,50* 0,78* 
NEO-FFI-E5 0,40* 0,47* 0,25* 0,25* 0,38* 
NEO-FFI-E6 0,70* 0,63* 0,40* 0,39* 0,29* 0,71* 
Stjarna merkir að fylgnin sé tölfræðilega marktæk, p<0,05. 

 
Fylgni á milli undirþátta Úthverfu er mjög góð fyrir alla þætti að Spennu (E5) 
undanskilinni sem þar sem fylgnin er rétt viðunandi. 

Tafla 8 sýnir fylgni á milli undirþátta Víðsýni á prófunum tveimur. 

Tafla 8. Fylgni á milli undirþátta Víðsýni á NEO-FFI-R og NEO-PI-R 
NEO-PI-R O1 O2 O3 O4 O5 O6 
NEO-FFI-O1 0,66* 
NEO-FFI-O2 0,16* 0,90* 
NEO-FFI-O3 0,14* -0,23* 0,55* 
NEO-FFI-O4 0,43* 0,31* 0,29* 0,47* 
NEO-FFI-O5 0,33* 0,38* 0,32* 0,39* 0,87* 
NEO-FFI-O6 0,24* -0,18* 0,43* 0,30* 0,29* 0,52* 
Stjarna merkir að fylgnin sé tölfræðilega marktæk, p<0,05. 
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Fylgni á milli undirþátta Víðsýni er mjög góð fyrir alla þætti að Tilfinningum 
(O3) og Lífsskoðunum (O6) undanskildum þar sem fylgnin er góð. 

Tafla 9 sýnir fylgni á milli undirþátta á Samvinnuþýði á prófunum tveimur. 

Tafla 9. Fylgni á milli undirþátta Samvinnuþýði á NEO-FFI-R og NEO-PI-R 
NEO-PI-R A1 A2 A3 A4 A5 A6 
NEO-FFI-A1 0,33* 
NEO-FFI-A2 0,15* 0,62* 
NEO-FFI-A3 0,51* 0,35* 0,85* 
NEO-FFI-A4 0,28* 0,51* 0,27* 0,70* 
NEO-FFI-A6 0,26* 0,15* 0,13* 0,42* 0,35* 
Stjarna merkir að fylgnin sé tölfræðilega marktæk, p<0,05. 

 
Fylgni á milli undirþátta Samvinnuþýði er mjög góð fyrir alla þætti fyrir utan 
Traust (A1) og Hugulsemi (A6) en þar fylgnin bara þokkaleg. 

Tafla 10 sýnir fylgni á milli undirþátta á Samviskusemi á prófunum tveimur. 

Tafla 10. Fylgni á milli undirþátta Samviskusemi á NEO-FFI-R og NEO-PI-
R 
 NEO-PI-R C2 C3 C4 C5 
NEO-FFI-C2 0,69* 
NEO-FFI-C3 0,33* 0,78* 
NEO-FFI-C4 0,39* 0,35* 0,85* 
NEO-FFI-C5 0,41* 0,21* 0,36* 0,63* 
Stjarna merkir að fylgnin sé tölfræðilega marktæk, p<0,05. 

 
Fylgni á milli undirþátta Samviskusemi er mjög góð fyrir alla sambærilega 
undirþætti.  

Þegar á heildina er litið kemur íslensk útgáfa af NEO-FFI-R ágætlega út. 
Þáttabygging NEO-FFI-R er ef eitthvað er betri en þáttabygging íslenskrar 
útgáfu ef NEO-PI-R. Það er útaf fyrir sig mjög góður vitnisburður því þátta-
bygging íslenskrar útgáfu af NEO-PI-R hefur þótt til fyrirmyndar (Costa, 
McCrae og Jonsson, 2002). Áreiðanleiki íslenskrar útgáfu af NEO-FFI-R er 
mjög svipaður bandarískrar útgáfu prófsins að þættinum Samviskusemi undan-
skildum. Samræmi í meðalskorum er einnig ágætt á milli bandarískrar og 
íslenskrar útgáfu NEO-FFI-R þegar útkoma á Víðsýni er frátalin. 

Niðurstaða þessa samanburðar er því að íslensk útgáfa af NEO-FFI-R er 
tilbúin til notkunar. Þegar valið er á milli þess að nota NEO-PI-R og NEO-
FFI-R verður að hafa í huga að NEO-PI-R prófið er yfirgripsmeira og því 
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almennt séð meiri ávinningur að nota það. En við aðstæður þar sem ekki er 
svigrúm til að leggja fyrir 240 spurningar og þar sem ekki á að nýta undir-
þætti í úrvinnslu heldur aðeins meginþætti prófsins þá er NEO-FFI-R góður 
kostur.  

Eftir stendur þó spurning hvort NEO-FFI-R sé besta hugsanlega styttri 
útgáfa af NEO-PI-R. Það væri óneitanlega betri samsetning á prófinu ef að 
jafnmargar spurningar í NEO-FFI-R væru úr hverjum undirþætti NEO-PI-
R. Þá væri hægt að fullyrða með nokkurri vissu að bæði styttri og lengri 
útgáfa prófsins væri að mæla það sama. Ábendingar Aluja og félaga (2005) 
um öðruvísi stytta útgáfu af NEO prófinu eru að öllum líkum til marks um 
að deilum, um hvaða 60 spurningar úr NEO-PI-R henti best í styttri útgáfu 
prófinu, sé ekki lokið. 
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Tourette-heilkennið (tourette’s syndrome) er langvinn og nokkuð algeng 
taugalíffræðileg röskun og einkennist hún af ósjálfráðum hljóð- og hreyfi-
kækjum (Elstner, Selai, Trimble og Robertson, 2001). Einkennin koma 
yfirleitt fyrst fram í bernsku. Oftast er um að ræða einkennilegar hreyfingar 
hjá fimm til sjö ára börnum en hljóðin koma fram síðar, þegar börnin eru á 
bilinu átta til tólf ára. Kækirnir sjálfir sem og magn þeirra er mismikið bæði 
milli einstaklinga og tímabila hjá hverjum og einum. Algengi Tourette-
heilkennisins fer eftir viðmiðum rannsakenda hverju sinni og eru þau oft ólík 
greiningarviðmiðum heilbrigðisþjónustunnar. Yfirleitt er algengi Tourette, 
samkvæmt greiningarviðmiðum DSM-IV, talið fjórir af hverjum 10.000 og 
þar af er að meðaltali ein stúlka greind með Tourette á sama tíma og þrír til 
fjórir drengir (Evans, King og Leckman, 1996; Málfríður Lorange og 
Matthías Kristiansen, 1998).  

Rúmlega helmingur þeirra barna sem greinast með Tourette-heilkennið 
greinist að auki með aðrar hegðunarraskanir (Málfríður Lorange og Matthías 
Kristiansen, 1998), en þær auka á erfiðleika barnanna við að samlagast 
samfélaginu. Þær helstu eru athyglisbrestur eða ofvirkni (attention-deficit eða 
hyperactivity disorder), áráttu- og þráhyggjuröskun (obsessive-compulsive disorder), 
námsörðugleikar (learning disabilities) og hegðunarröskun (oppositional defiant 
disorder eða conduct disorder) (Evans, King og Leckman, 1996; Wilkinson, 
Newman, Shytle, Silver, Sanberg og Sheehan, 2001).  

Wilkinson o.fl. (2001) telja að Tourette-heilkennið hafi afgerandi áhrif á 
líf fjölskyldna þótt það fari eftir alvarleika kækjanna sjálfra og hvort barnið 
hefur greinst með fleiri hegðunarvandamál. Álag á foreldra barna með 

                                                 
* Höfundar vilja þakka Tourette samtökunum á Íslandi og Nýsköpunarsjóði námsmanna fyrir 

veittan stuðning. 
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Tourette mældist til dæmis meira en foreldra barna með asma í rannsókn 
Cooper, Robertson og Livingston (2003) og töldu rannsakendur að foreldrar 
barna með Tourette ættu frekar á hættu að greinast með geðraskanir en 
foreldrar barna með asma.  

Lífsgæði (quality of life) eru sögð bilið á milli væntinga fólks og þeirrar 
reynslu sem það hefur af lífinu. Skynjun lífsgæða er bundin hverjum og 
einum og mismunandi tíma í lífi fólks. Þau eru huglæg viðmið og því getur 
fólk með ólíkar væntingar talið sig hafa mismunandi lífsgæði þrátt fyrir að 
vera í svipuðum aðstæðum (Carr, Gibson og Robinson, 2001). Þannig gætu 
tveir jafn bakveikir einstaklingar metið lífsgæði sín á afar ólíkan hátt. Af 
þessum sökum er afar mikilvægt að meta lífsgæði út frá sem flestum víddum 
og blanda saman huglægu og hlutlægu mati. Lífsgæði, samkvæmt Schalock 
(2000), ákvarðast af átta þáttum í lífi fólks á hverri stundu, sem eru bornir 
saman við hlutlægara mat á aðstæðum fólks. Þættirnir eru andleg vellíðan, 
samskiptahæfni, eignir og tekjur, þroski, líkamleg heilsa, sjálfstæði, félagsleg 
staða og þau réttindi sem maður hefur. Tilkoma hugmyndarinnar um lífsgæði 
hefur víða aukið ábyrgð þeirra sem skapa og veita félagslega þjónustu í 
velferðarþjóðfélagi. Mæling lífsgæða getur verið mælistika á árangur veittrar 
þjónustu og hefur hún verið tekin í auknum mæli inn í kostnaðar-ábata-
greiningar.  

Ætlunin hér var að meta lífsgæði íslenskra foreldra barna með Tourette 
og þá sértaklega með tilliti til álags þessa hóps miðað við samanburðar-
foreldra. Ákveðið var að hanna sértækt mælitæki í samvinnu við Tourette 
samtökin á Íslandi. Mælitæki sem er sérhannað (disease specific) til að mæla 
heilsutengd lífsgæði getur veitt dýpri innsýn í áhrif sjúkdómsins en mælitæki 
sem mælir almenn (generic) heilsutengd lífsgæði. Slíkt eykur þó yfirleitt lengd 
spurningalistans og erfitt er að bera saman lífsgæði fólks með mismunandi 
sjúkdóma (Iglesias, Birks, Nelson, Scanlon og Cullum, 2005). Finnist enginn 
munur á hópum með sértæku mælitæki þá minnka líkurnar hins vegar á að 
finna slíkan mun með almennu mælitæki og því var ákveðið að hanna sértæk 
mælitæki og nota almennt mælitæki seinna.   

Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru 68 foreldrar barna með Tourette og 80 samanburðar-
foreldrar. Meðalaldur allra þátttakenda var 40,0 ár (sf = 5,3 ár); kvenna 39,7 
ár (sf = 5,5 ár) og karla 40,8 ár (sf = 4,9 ár). Fjöldi karla var 47 (32%) en 
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kvenna 101 (68%). Meðalaldur foreldra barna með Tourette var 40,5 ár (sf = 
6,1 ár); kvenna 40,3 ár (sf = 6,3 ár) og karla 40,9 ár (sf = 5,7 ár). Fjöldi karla 
var 21 (31%) en kvenna 47 (69%). Meðalaldur samanburðarforeldra var 40,0 
ár (sf = 5,3 ár); kvenna 39,2 ár (sf = 4,7 ár) og karla 40,7 ár (sf = 4,2 ár). 
Fjöldi karla var 26 (33%) en kvenna 54 (67%). Úrtakið var meðal annars 
fengið með snjóboltaúrtaksaðferð (snowball sampling) þar sem foreldrar barna 
með Tourette fundu sjálfir samanburðarforeldra í rannsóknina.  

Mælitæki  

Í fyrsta hluta spurningalistans var spurt um grunnupplýsingar, svo sem aldur, 
kyn og hjúskaparstöðu fólks. Einnig var spurt um aldur og kyn barnsins sem 
foreldrarnir miða svör sín við, menntun og atvinnu foreldranna, kostnað við 
uppeldi, álag, hversu auðvelt fólk átti með að taka sér frí frá vinnu og heimili, 
áfengisneyslu, geðræn vandamál og möguleg hegðunarvandamál barnanna. 
Meðal spurninga um geðrænan vanda voru þrjár spurningar um depurð, 
þreytu eða ofsakæti í lengri tíma en tvær vikur, en þær gefa vísbendingu um 
þunglyndis- eða oflætiseinkenni í samræmi við greiningarviðmið.  

Annar hluti spurningalistans voru spurningar Hauks Freys Gylfasonar og 
Mariusar Peersen um kvíða foreldra fyrir framtíð barna sinna, alls 115 
spurningar og var þetta forprófun listans. Listanum var skipt í tvennt vegna 
lengdar hans.  

Þriðji hluti listans sneri að lífsgæðum, annars vegar 50 atriða frumsaminn 
listi rannsakenda og hins vegar var stuðst við heilsutengdan lífsgæðalista sem 
fenginn var að láni með góðfúslegu leyfi Júlíusar K. Björnssonar (sjá til 
dæmis í Tómas Helgason, Júlíus K. Björnsson, Kristinn Tómasson og Snorri 
Ingimarsson, 1997). Frumsamdi listinn samanstóð af átta þáttum sem hver 
átti að ná til mismunandi þátta lífsgæða í samræmi við skilgreiningu Schalock 
(2000) á þeim.  

Framkvæmd 

Þrír spurningalistar voru sendir í pósti til 260 foreldra, 130 barna undir átján 
ára aldri, sem skráðir voru í Tourette samtökin á Íslandi í lok ágúst 2003. Þeir 
voru beðnir um að svara einum þeirra og finna tvo samanburðarforeldra til 
að svara hinum tveimur eintökunum. Þremur vikum eftir að listar voru 
sendir út sendu Tourette samtökin út fyrstu ítrekun til félagsmanna með 
tölvupósti, en stærstur hluti félagsmanna er á póstlista hjá samtökunum. 
Listinn var ítrekaður nokkrum sinnum með tölvupósti og í lok október 
hringdu samtökin í foreldra barnanna og minntu fólk á að svara og skila inn. 
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Niðurstöður 

Svörun var dræm þrátt fyrir fjölda ítrekana. Svarhlutfall foreldra barna með 
Tourette var 26% en aðeins 15% fyrir samanburðarforeldra. Samanburður á 
hópunum tveimur leiddi hins vegar í ljós að þeir voru mjög líkir. 

Foreldrar barna með Tourette voru færri í fullu starfi en samanburðar-
foreldrar (χ2(1, N = 134) = 5,43; p < 0,05). Þegar munurinn var athugaður 
með tilliti til kyns foreldra kom í ljós að mæður barna með Tourette unnu 
síður fulla vinnu en samanburðarmæður (χ2(1, N = 88) = 6,29; p < 0,05) en 
enginn munur var á vinnuhlutfalli feðra (χ2(1, N = 46) = 0,57; p > 0,05). Sá 
launamunur sem finnst á milli hópanna tveggja hverfur að teknu tilliti til 
starfshlutfalls.  

Í töflu 1 má sjá að foreldrum barna með Tourette fannst kostnaður við 
uppeldi barna sinna vera meiri en samanburðarforeldrum. Þeim fannst 
jafnframt að það reyndi meira á samband þeirra við maka við uppeldisstörf 
en samanburðarforeldrum og þeir treystu sér um leið síður til hvoru tveggja 
að slíta sambúð eða hefja sambúð en samanburðarforeldrar.  

Tafla 1. Meðaltal, staðalfrávik og fjöldi svara á völdum spurningum eftir 
hópum.  
 Foreldrar barna Samanburðar- 
 með Tourette foreldrar 
 M Sf N M Sf N 
Hversu mikill er kostnaður við 
   uppeldi barnsins þíns m.v.  
   uppeldi annarra barna? 5,3 1,2 67 4,0 0,8 79 *** 
Hversu mikið reynir á samband 
   ykkar foreldranna m.v. aðra 
   foreldra? 5,8 1,2 61 3,6 1,4 70 *** 
Myndir þú ef sú staða kæmi upp 
   í lífi þínu treysta þér til að slíta 
   sambúð? 2,7 1,8 61 4,3 2,1 70 *** 
Myndir þú ef sú staða kæmi upp 
   í lífi þínu treysta þér til að hefja 
   sambúð? 2,7 1,8 63 4,5 1,9 70 *** 
Spurt var á 7 punkta mælistiku þar sem 1 var mikið minna/mjög illa en 7 mikið 
meira/mjög vel.   
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. 
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Á mynd 1 sjást hlutföll þeirra sem höfðu einhvern tímann fundið fyrir 
depurð, áhugaleysi eða oflæti lengur en tvær vikur. Foreldrar barna með 
Tourette svöruðu öllum spurningunum þremur oftar játandi en saman-
burðarforeldrar (p < 0,05). 
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Mynd 1.  Hlutföll þeirra foreldra sem fundið hafa fyrir depurð, áhugaleysi eða 
oflæti lengur en tvær vikur.  

Af 115 spurningum um kvíða foreldra tengdan börnum sínum mældist 
kvíði foreldra barna með Tourette meiri en samanburðarforeldra í 106 
spurningum (p < 0,05). Í hinum níu spurningunum fannst enginn munur (p > 
0,05). Í töflu 2 má meðal annars sjá að foreldrar barna með Tourette hlakka 
síður til jólanna (t(146) = 3,38; p < 0,01) og hafa meiri áhyggjur af því að gera 
mistök í uppeldi barna sinna (t(146) = 5,00; p < 0,001) en samanburðar-
foreldrar. 

Lífsgæði foreldra barna með Tourette og samanburðarforeldra voru 
könnuð með spurningalista sem skiptist í átta þætti í samræmi við skil-
greiningu Schalock (2000). Í ljós kom munur á öllum þáttum samanburðar-
foeldrum í vil fyrir utan þann sem mælir þroska (sjá töflu 3).  
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Tafla 2. Meðaltal, staðalfrávik og fjöldi svara á völdum staðhæfingum um 
kvíða foreldra tengdan börnum sínum eftir hópum. 
 Foreldrar barna Samanburðar- 
 með Tourette foreldrar 
 M Sf N M Sf N 
Ég hlakka alltaf mikið til jólanna 5,0 1,9 68 6,0 1,7 80 ** 
Mér finnst barnið mitt stundum  
   óþolandi 4,1 2,1 68 2,0 1,3 79 *** 
Ég óttast að barninu mínu verði  
   sýnd minni virðing en öðrum 4,5 2,1 68 1,8 1,3 69 *** 
Ég er hrædd(ur) um að gera   
   eitthvað vitlaust í uppeldinu 4,2 1,8 68 2,8 1,6 80 *** 
Spurt var á 7 punkta mælistiku þar sem 1 merkir mjög ósammála en 7 mjög sammála. 
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. 

 

Tafla 3. Fjöldi atriða, meðaltal, staðalfrávik og fjöldi svara á átta þáttum 
lífsgæða samkvæmt Schalock eftir hópum. 
 Foreldrar barna Samanburðar- 
 með Tourette foreldrar 
 Atriði M Sf N M Sf N 
Andleg vellíðan 6 4,0 1,0 68 4,6 0,8 80 *** 
Samskiptahæfni 10 4,1 1,0 68 5,1 0,8 80 *** 
Eignir og tekjur 7 3,1 0,9 67 3,5 1,1 78 * 
Þroski 5 4,9 0,9 67 5,2 0,9 79  
Líkamleg heilsa 11 3,9 0,8 68 4,6 0,7 79 *** 
Sjálfstæði 5 3,3 0,8 68 4,6 0,7 79 *** 
Félagsleg staða 5 4,4 1,2 68 5,4 1,1 80 *** 
Réttindi sem viðkomandi 
   hefur 1 2,5 1,7 67 3,9 1,7 77 *** 
Spurt var á 7 punkta mælistiku þar sem hærra gildi merkir meiri lífsgæði. 
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. 

 
Samanburðarforeldrar báru sig jafnframt betur á heilsutengdum lífsgæða-

lista. Foreldrar barna með Tourette höfðu að eigin sögn til dæmis frekar 
verið með verki síðastliðnar fjórar vikur (t(148) = 3,65, p < 0,001), mátu 
heilsufar sitt verra (t(148) = 3,91, p < 0,001) og höfðu haft minni stjórn á lífi 
sínu (t(148) = 3,36, p < 0,001) en samanburðarforeldrar.  
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Umræða 

Lítil svörun dregur úr áreiðanleika niðurstaðna. Könnunin gefur hins vegar 
vísbendingar um mun á lífsgæðum foreldra barna með Tourette og 
samanburðarforeldra. Sé litið fram hjá lágu svarhlutfalli þá gefa niðurstöður 
könnunarinnar til kynna að foreldrar barna með Tourette telji lífsgæði sín 
lakari en annarra.  

Foreldrar barna með Tourette töldu að þeim liði ekki eins vel líkamlega 
og andlega og samanburðarforeldrarnir. Einnig kom fram að foreldrar barna 
með Tourette töldu sig hafa minna sjálfstæði og minni efnisleg gæði en 
samanburðarforeldrarnir þrátt fyrir að telja sig ekki minna menntaða, ekki 
með minni hæfileika og að hafa sömu tækifæri og aðrir til að komast áfram í 
lífinu.  

Þrátt fyrir lélega svörun var næstum alltaf hægt að finna mun á hópunum. 
Sá munur sem kom fram milli hópa getur nýst sem vísbending við frekari 
rannsóknir á högum fjölskyldna barna með raskanir. Hægt er að laga 
spurningalistana með því til dæmis að stytta þá en það gæti haft áhrif á 
svarhlutfall í framtíðinni. Rannsóknir sýna að með styttri spurningalistum 
eykst svarhlutfallið og gæði svara aukast (Iglesias og Torgerson, 2000).   

Þessi könnun á lífsgæðum foreldra barna með Tourette er ein sú fyrsta 
sinna tegundar á Íslandi. Næstu skref eru að leggja fyrir foreldra barna með 
Tourette-heilkennið spurningalista sem mælir almenn heilsutengd lífsgæði. 
Það gefur færi á að meta ábata þeirrar þjónustu sem hið opinbera veitir 
foreldrum barna með sjúkdóminn og þannig ákvarða hversu mikla þjónustu í 
félagslega heilbrigðiskerfinu hið opinbera veitir.   
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Pierre Janet í stað Sigmundar Freuds: 
Hefði það einhverju breytt? 

Jakob Smári 

 

Þróun þekkingarinnar er sjaldan rökleg. Hagnýting sem ætti að byggjast á kenningum og vísindum 
fer á undan þeim og stýrir stundum þróun þeirra. 

(Janet, 1923)1 
 

Það sem franski sálfræðingurinn og læknirinn Pierre Janet skrifaði um fræði-
legar stoðir meðferðar sálmeina árið 1923 ætti trúlega sem best enn við. Þær 
eru oft á tíðum fremur ótraustar þótt komið sé fram á 21. öldina. Svo dæmi 
sé tekið af þeirri sálfræðimeðferð sem e.t.v. helst virðist mega ætla að komi 
að gagni, við lyndisröskunum t.d., hugræn atferlismeðferð, er því miður enn 
fátt eitt sem styður kröftuglega við þá kenningasmíð sem býr að baki þeirri 
meðferð. Þar er samt sífellt reynt að bæta um betur, þótt af ýmsum ástæðum 
gangi hægt. Janet taldi þá hættu sem stafaði af sálkönnun Freuds m.a. felast í 
því að gert væri of lítið úr þeim halla sem væri til staðar á milli meðferðar og 
kenningar/þekkingar. Janet hafði um aldamótin 1900 og fram eftir öldinni 
mikil áhrif á það sem nú á dögum er kallað klínísk sálfræði eða geðlæknis-
fræði. Hann var arftaki glæstrar franskrar hefðar á sviðinu, en féll er tímar 
liðu fram, ekki síst í heimalandinu, í skugga Freuds og sálkönnunar (athyglis-
vert er í því sambandi nýlegt upphlaup þar í landi í kjölfar vandaðs saman-
burðar INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) (2004) á 
gæðum mismunandi sálfræðimeðferðar).  

Á síðari árum hefur á ný vaknað áhugi á Pierre Janet og sjá sumir hann 
meira að segja um sumt sem undanfara atferlismeðferðar (Hoffmann, 1998). 
Það er e.t.v. fremur langsótt, en enda þótt fræði hans spryttu úr allt öðrum 
jarðvegi, minntu tillögur hans til úrlausna á vandamálum oft á slíka meðferð. 
Minna má líka á áherslu Janet (í kjölfar Ribots) á hugtakið conduite eða hegðun 
sem viðfangsefni sálfræði, en conduite er um það ólík behavior að um er að 

                                                 
1  L´évolution des connaissances humaines suit rarement une marche logique. Les appli-

cations qui devraient dériver des théories et des sciences les précèdent et souvent les 
dirigent. 
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ræða hegðun sem er merkingarbær, skilgreind út frá hlutverki (Dagfal, 2002). 
Eins og lærisveinn hans, sjálfur Jean Piaget, skrifaði (1967): greindi Janet á 
milli dýrasálfræði þar sem hugtakið behavior (comportement á frönsku) nægði svo 
að segja, og sálfræði manna sem snérist um rannsóknir á conduite eða athöfn 
sem yrði að fást við með öðrum hætti, eða sem íbyggna. 

Tengsl Janet við akademíska sálfræði voru ætíð náin og hann sjálfur 
lærisveinn og eftirmaður föður franskrar tilraunasálfræði, Ribot. Stóll Janet í 
hinum virta Collège de France var líka í tilraunasálfræði. Í þessari grein verður í 
fyrsta lagi vikið stuttlega að kenningum Janet, en einkum komið að gagnrýni 
hans á sálkönnun Freuds. Það er að minni hyggju fróðlegt að rifja upp hvaða 
rök voru færð fram gegn vinnubrögðum Freuds og lærisveina hans snemma 
á tuttugustu öldinni af þeim sem þá var jöfur sállæknisfræði. Nýlega var 
safnað saman á eina bók því helsta sem Janet skrifaði um sálkönnun (Janet, 
2004). Er þar einkum að nefna frægan fyrirlestur sem hann hélt á læknaþingi 
í London 1913.  

Í hugum margra er nafn Janet fyrst og fremst tengt rannsóknum hans og 
hugmyndum um dáleiðslu, sefasýki og það sem nú er nefnt áfallastreitu-
röskun. Þá sjá margir hann sem lærisvein Charcots. En þá gleymist að Janet 
var þótt ungur væri þegar orðinn þroskaður fræðimaður er hann kom til liðs 
við Charcot á La Salpètrière og svo hitt að erfitt er að kenna kenningasmíð 
hans síðar við smiðju Charcots. Rannsóknir Janets ollu því hins vegar að sáð 
var efa í huga Charcot um að sá skilningur væri réttur að dáleiðslu og sefasýki 
bæri að skýra lífeðlislega (Nicolas, 2004b) Janet hélt hins vegar reyndar ætíð í 
hugmynd Charcot um skyldleika dáleiðslu og sefasýki (Sjöwall, 1967). Í 
kverinu Um sálgreiningu (sjá bls. 56 og 62) greinir Freud frá áhrifum Janets á 
hugmyndir sínar um sefasýki en segir einnig að „kenningar Janets taka hins 
vegar tillit til ríkjandi skoðana í Frakklandi um áhrif erfða og úrkynjunar. 
Samkvæmt kenningu hans er sefasýkin eins konar úrkynjun í taugakerfinu og 
kemur fram í meðfæddri vanhæfni til samhæfingar sálarlífsins“. Freud getur 
þess hér með réttu að hugmyndir (Morels og Magnans) um úrkynjun (dégénér-
escence) áttu fylgi að fagna í Frakklandi á nítjándu öld, en í höndum Janets 
verða þær hugmyndir fyrst og fremst viðurkenning á því að skapgerðarþættir 
skipti máli í tilkomu og þróun vanda eins og sefasýki.  

Janet lagði áherslu á stigveldi í starfsemi hugans sem minnir á hugmyndir 
taugalæknisins Hughling Jackson. Í því felst að mismunandi starfsemi sálar-
lífsins krefst mismikillar sálarspennu, en hugtökin sálarorka (force psychologique) 
og sálarspenna (tension psychologique) gegna lykilhlutverki í hugmyndum eða 
kenningu Janets (sjá Sjöwall, 1967, um hugtakið tension psychologique). Þetta 
tvennt og samspil þess er notað bæði til þess að skýra geðræn vandamál, 
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mannamun almennt sem og til þess að leiðbeina um meðferð t.d. fælni, 
áráttu-þráhyggju og sefasýki. Sem dæmi um hvers vegna þörf er fyrir hvort 
tveggja til skilnings geðræns vanda má t.d. nefna að sumir sem finna til 
þreytu hressast við áreynslu þar sem þessu er öfugt farið með aðra. Í fyrra 
tilvikinu gæti verið skortur á sálrænni spenni en í hinu síðara á sálrænni orku. 
Sálarorka getur verið meiri eða minni á milli manna og yfir tíma hjá sama 
manni. Sálarspenna á hinn bóginn ræðst af þeim farvegi sem sálarorku er 
beint í. Hér getur verið um að ræða frumstæða, ómarkvissa hegðun eða 
skipulega og markvissa. Meðferð þeirra sem skorti fyrst og fremst sálræna 
orku felist í hvíld og almennri einföldun lífshátta en hinna fremur í því að 
hjálpa þeim til að beina kröftum sínum í uppbyggilegri átt, auka þannig 
sálarspennu. Þessi hugtök Janet eiga lítt upp á pallborðið hjá sálfræðingum 
nú á dögum en mörgum athugunum sem Janet tíndi til þeim til stuðnings 
þarf að gefa gaum ef kenningar og flokkun geðraskana eiga að geta talist 
viðunandi. Þá ber þess að geta að hugmyndir Janets um samvirkni erfða 
annars vegar og áfalla og reynslu hins vegar þegar kemur að því að skilja og 
skýra framvindu geðraskana eru afar nútímalegar. Heim og Bühler (2001) sjá 
t.d. í Janet fyrirrennara hugmynda um samspil álags og áhættu (stress-diathesis). 
Janet setti fram hugtakið psychasthénie eða hugarveiklun í stað neurasthénie eða 
taugaveiklun til þess að leggja áherslu á að ekki væri um að ræða mælanleg, 
efniskennd frávik í geðkvillum ýmsum heldur yrði að skilja þá sálfræðilegum 
skilningi, a.m.k. að svo komnu máli (sjá Haustgen, 2004, um hugtakið 
psychasthénie). Annað lykilhugtak Janet er idée fixe (sjá Heim og Bühler, 2003). 
Hér er átt við eins konar hugsana eða minningakerfi sem viðkomandi getur 
verið sér ómeðvitaður um eins og í sefasýki en hins vegar meðvitaður um 
(þráhyggja).  

Svo sem t.d. Cottraux (2004) og Pitman (1987) nefna voru hugmyndir 
Janet um áráttu og þráhyggju sem fram komu m.a. í hinu mikla verki hans 
Obsessions et Psychasthénie (1903) um margt mjög nútímalegar. Hann greindi á 
sama hátt og Freud áráttu og þráhyggju frá geðveiki ýmiskonar en setti 
vandann undir hatt hugarveiklunar (psychasthénie) líkt og fælni t.d., þar sem 
Freud greindi hér á milli eins og gert er í DSM greiningarkerfinu (sjá Berrios, 
1989). Cottraux (2004) nefnir að samsláttur geðraskana gefi til kynna að Janet 
hafi hér haft meira til síns máls en höfundar DSM. 

Aðferð sína við rannsóknir á sjúklingum nefndi Janet analyse psychologique 
eða sálfræðilega greiningu. „Sálfræðileg greining beinist að því að leita þeirra 
einkennandi hegðunarþátta sem greina mann frá öðrum“ (sjá í Heim og 
Bühler, 2001). Sálfræðilega greiningu ber Janet saman við psychanalyse eða sál-
könnun Freuds sem hann telur ófrumlega og „naíva“. Bendir hann reyndar á 
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aðferð Jungs sem fólst í því að kanna viðbragðstíma við orðum sem öllu 
haldbetri (Jung var reyndar 1903 í París til að fylgjast með fyrirlestrum Janet).  

Þegar gerður er samanburður á Janet og Freuds er mikilvægt að huga að 
ólíkum skilningi þeirra á hlutverki og prófun kenninga. Gagnrýni Janets á 
Freud snýr í raun fyrst og fremst að því hvernig hann standi að prófun og 
afmörkun kenninga sinna: alhæft sé frá hinu einstaka til hins almenna og ekki 
sé reynt að útiloka aðra túlkunarmöguleika þegar kenningunni er beitt til 
skýringar einkenna, drauma o.s.frv. Gagnrýnin er þannig ekki hvað síst 
aðferðafræðileg.  

Þræðir liggja víða á milli Freud og Janet, en afar fátt var með þeim 
lengstum. Nefnir Nicolas (2004) sem dæmi að tengdasonur Janets, Pichon að 
nafni, var sálkönnuður og reyndi að koma á fundi með þeim er Janet átti leið 
um Vínarborg. Freud varð ekki við þeirri ósk. Skrifaði Freud í því sambandi 
bréf til hinnar frönsku vinkonu sinnar Marie Bonaparte í apríl 1937 sem 
varpar ljósi á samband þessara manna: 

 
Nei ég ætla ekki að hitta Janet. Ég get ekki annað en ásakað hann fyrir ósanngirni 
í framkomu hans gagnvart sálkönnun og mér persónulega, og fyrir það að hafa 
ekkert aðhafst til þess að bæta fyrir það. Hann var svo skyni skroppinn að láta út 
úr sér að sú skoðun að orsaka taugaveiklunar (névrose) væri að leita í kynlífinu 
hefði ekki getað komið frá nokkrum öðrum stað en  borg eins og Vínarborg. 
Þegar síðan franskir fræðimenn komu af stað þeim orðrómi að ég hefði hlýtt á 
fyrirlesta hans og stolið hugmyndum hans hefði honum verið í lófa lagið að 
kveða slíkan kjaftagang niður, þar sem ég talaði aldrei við hann né heldur heyrði 
ég nafn hans nefnt meðan ég var hjá Charcot. Hann gerði það aldrei. Þér getið 
gert yður í hugarlund hversu hátt risið er á fræðimennsku hans á því að hann 
segir að dulvitundin (inconscient) sé bara talsmati (façon de parler)2. Nei ég ætla ekki 
að hitta hann. Ég ætlaði í fyrstunni að hlífa honum við þessari ókurteisi með því 
að bregða því við að ég gæti ekki lengur tjáð mig á frönsku, hann kann vitanlega 
ekki orð í þýsku. En ég ákvað að gera það ekki. Það er engin ástæða fyrir mig að 
færa einhverja fórn fyrir hann. Heiðarleiki er eina leiðin, fullkomlega réttlætanleg 
ókurteisi (Nicolas, 2004a).  
 
Er athyglisvert að Freud tekur það til marks um óvandaða fræðimennsku 

Janets að hann notar hugtakið dulvitund með fyrirvara, sem tilgátu. Athyglis-
vert er að Wittgenstein tók nákvæmlega á sama hátt til orða um dulvitundar-
hugtak Freuds (Bouveresse, 1991). Galt orðspor Janets í heimalandi sínu og 
víðar væntanlega fyrir óvildina á milli þeirra Freuds, en Janet eignaðist aldrei 
                                                 
2  Í inngangsfyrirlestrum um sálkönnun (Freud, 1918/1996, bls. 279) vitnar Freud einnig í 

þessi orð Janet og er ljóst að svíður undan þeim. Í íslensku þýðingunni eru þessi orð þýdd 
sem orðagjálfur. Óþarft virðist að leggja í þau svo neikvæða merkingu. 
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skóla eða hirð fylgismanna í kringum sig á borð við Freud. Er dæmigert hve 
lítið franski sagnfræðingurinn Roudinesco gerir úr rökum og jafnvel persónu 
Janets í bók sinni um sögu sálkönnunar í Frakklandi (1994). 

 Fyrirlestur Janet frá 1913 var haldinn á 17. Alþjóðlegu læknaráðstefnunni 
í Lundúnum (Ellensberger, 1970 og Roudinesco, 1994 gera á mjög ólíkan 
hátt grein fyrir þessari ráðstefnu). Í fyrirlestrinum koma hugmyndir Janets 
um sálkönnun einna skýrast fram. Síðar (Janet, 1919, 1923, t.d.) kom hann að 
sálkönnun aftur sem meðferð með gagnrýnum hætti. 

Meðal andmælenda Janets á ráðstefnunni voru t.d. þeir Carl Gustaf Jung 
og Ernest Jones, en sá fyrrnefndi sagði stuttu síðar skilið við hreyfingu 
Freuds. Kemur fram í bréfi frá Freud að hann var afar ánægður með frammi-
stöðu Jones á ráðstefnunni (Nicolas, 2004). Hafa ber í huga að mest af gagn-
rýni Janets á sálkönnun kom fram alllöngu áður en kaflaskipti verða í 
hugmyndum Freuds um 1920. Rök Janet í fyrirlestrinum frá 1913 sem lúta að 
brestum í röksemdafærslu Freuds eru helst eftirfarandi: 1) Minningar um 
áföll (souvenirs traumatiques) gegna að mati Janets nokkru hlutverki í ýmsum 
geðkvillum, en einungis stundum og þá að hluta til. Annað ástand sjúklings 
þarf að koma til svo slíkar minningar skipti sköpum. Hugmyndin um að þetta 
eigi stundum við verður í höndum Freuds að forsendu sem eigi alltaf við. Þá 
hafi menn lengi áttað sig á hlut langana í draumum. Freud gerir þetta að sama 
hátt að forsendu sem hljóti ætíð að standast hvað svo sem gögnin virðast 
gefa til kynna. 2) Hvernig hafa minningar um áföll áhrif (le mécanisme pathologi-
que du souvenir traumatique)? Janet gagnrýnir hér fyrst og fremst hugmyndina 
um bælingu minninga sem orsök t.d. sefasýkiseinkenna. Hann efast um að 
svo mjög beri þar að gera ráð fyrir virkum leiðum sem beitt sé til þess að 
halda minningum utan vitundar. Hann nefnir dæmi þar sem hugsanlega séu 
rök fyrir því að gera ráð fyrir slíku í vissum tilvikum (sjúklingurinn Sah. t.d.), 
en einungis hugsanlegt. Vandi sálkönnunar sé enn og aftur að Freud gefi sér 
sem forsendu að ætíð sé um bælingu að ræða þegar minningar koma ekki 
auðveldlega upp í hugann. 3) Minningar um áföll tengd kynlífi (barna). Það er 
alkunna, segir Janet, að áföll og vandræði í kynlífi eru oft samfara tauga-
veiklun (névrose). Að halda slíku fram er á engan hátt nýtt eða frumlegt. Að 
halda því hins vegar fram að svo sé ætíð og alltaf sé hins vegar harla vafa-
samt. Vandinn er enn og aftur hvernig stuðningur við kenningu er metinn:  

 
Oftast nær er sýnt fram á hlutverk kynlífsvanda og minninga sem snerta hann 
með aðferð sem ég nefni táknræna endursköpun…Þegar um er að ræða sjúklegt 
einkenni er leitað eftir því hvernig hægt væri að gera grein fyrir því ef gengið er út 
frá kynlífsvanda sem sætt hefur yfirfærslu og bælingu. Ef þessi umsköpun færir 
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okkur eitthvað sem líkist einkenninu er sagt að einkennið eigi í raun rætur að 
rekja til kynlífsvandans umbreytts (Janet, 1913/2004, bls. 87)3. 
 
Janet gagnrýnir loks notkun hugtaksins „kynferðislegur“ (sexuel). Hér sé 

stöðugt verið að blanda saman  víðri og þröngri merkingu. Hann vitnar í 
Maeder sem telur að merkingu hugtaksins kynferðislegur beri að skilja eins 
og þegar skáldin segja að „hungrið og ástin stjórni heiminum“ og í Jones sem 
segi að kynhvötin sé það sama og Schopenhauer nefni viljann til valds og 
Bergson élan vital eða lífskraft. E.t.v. má segja Janet einfaldi kenningu Freuds 
(eins og hún var um 1913) óþarflega og leggi ekki nægjanlega áherslu á í hve 
ríkum mæli hún snýst um bernskt kynlíf.  

Janet efast einnig um hvernig skilja beri árangur af sálkönnun sem 
meðferð. Fjölmargir sálkönnuðir greini frá þeim árangri sem þeir hafa náð í 
meðferð. Ekki sé ástæða til að efast um þetta þar sem lækning fæst mjög oft 
hver svo sem sú meðferð er sem beitt er og hver svo sem sú kenning eða 
kredda er sem býr að baki. Í hofi Asklepíosar fengu þúsundir bót meina 
sinna, sama gildir um lindirnar í Lourdes eða Christian Science frú Eddy, 
dáleiðslu eða sálkönnun. Þetta segir okkur hins vegar harla lítið. Það nægir 
okkur ekki að einhverjum batni við að vera fleygt í sundlaug eða við að segja 
í smáatriðum frá sjálfsfróun sinni á barnsaldri. Við verðum að skilja það sem 
á sér stað þegar bati verður og sýna fram á að það sé baðið eða frásögnin 
sem ræður lækningunni. Þetta sé hins vegar afar erfitt að mati Janet. Vandinn 
er að margir sjúklingar sem eru þunglyndir t.d. hressast við hvaðeina sem 
fyrir þá er gert. Segja má að gagnrýni Janets á málatilbúnað Freuds beinist 
einkum að tvennu: A) Ofmat hans á því sem séu nýjar uppgötvanir sál-
könnunar, B) Röksemdafærsla þar sem niðurstaðan t.d. um hlut bælingar eða 
kynlífs í einkennum sjúklings er gefin fyrirfram. Janet bendir á að ef búið er 
að gefa sér forsendur eins og þær að minning um áfall liggi að baki 
geðrænum vanda, hlut kynlífs og ummyndunarreglur eins og þær sem Freud 
geri ráð fyrir sé hægur vandi að gefa einkennum, draumum o.s.frv. túlkun 
sem sé í anda kenningarinnar. Hann bendir á til samanburðar hvernig afla 
mætti stuðnings við hugmyndir um þátt tilhneigingar til að leita örvunar 
(excitation) í geðrænum vanda með svipuðum hætti.  
                                                 
3  Le plus souvent la démonstration du rôle des troubles sexuels et de leur souvenir se fait par 

une méthode que je pourrais appeler la construction symbolique… Un symptôme 
pathologique étant donné, on cherche de quelle manière ce symptôme pourrait être 
construit si on prenait pour point de départ de la construction un trouble sexuel en le 
transformant par le transfert et le refoulement. Si cette construction arrive à nous fournir 
quelque chose qui semble analogue au symptôme considéré, nous dirons que ce symptôme 
a réellement eu pour origine le trouble sexuel transformé. 
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Janet hendir gaman að gagnrýni Jones á sig fyrir að halda því fram að 
vandkvæði sjúklinga Freuds væru oft af öðrum rótum runnin en kynferðis-
legum (secondaire), þar sem Jones kemst svo að orði 

 
 „Janet hefur ekki sálgreint sjúklinga sína. Ef hann hefði gert það hefði hann 
örugglega séð að (kynlífs)vandkvæðin væru sértæk og ættu rætur að rekja til 
upphafs kynlífsþróunar sjúklinganna“. Janet svaraði að bragði: „Jones bregst við 
eins og trúaðir sem sætta sig ekki við gagnrýni á trú sína. Ég hef lesið hin helgu 
rit og fundið þar mótsagnir og rugling segir efahyggjumaðurinn. Það er af því 
yður skortir trúna segir hinn trúaði. Ef þér hefðuð lesið með augum trúarinnar 
hefðuð þér ekki séð neinar mótsagnir. Ég geri mér nú grein fyrir þvi að það 
verður greinilega að hafa trúna til þess að skilja túlkun sálkönnunar á táknunum“ 
(Janet, 1913/2004, bls. 102).  
 
Röksemdafærsla Janets virðist nú í dag fremur skynsamleg (sjá samt t.d. 

Roudinesco (1994) sem er allt annarrar skoðunar). Þær kröfur sem hann gerir 
til þess hvernig prófa beri réttmæti tilgáta eins og þeirra sem Freud og félagar 
hans settu virðast nú vera afar hógværar lágmarkskröfur. Það er því erfitt að 
skilja afar sterk og neikvæð viðbrögð Jones og Jungs (sem tveimur mánuðum 
síðar snéri reyndar baki við Freud) við erindi Janets á þinginu 1913. 

Janet lagði árið 1913 áherslu á að enda þótt margt mætti að sálkönnun 
finna myndu menn er fram liðu stundir líta svo á að hún hefði gegnt um 
sumt jákvæðu hlutverki. Hér verðum við að mínu mati í allri sanngirni að 
vera honum sammála. Gildi Freuds og sálkönnunar má e.t.v. helst sjá í því að 
hafa lagt áherslu á sálfræðilegan skilning geðrænna vandkvæða og hafa 
þannig rutt braut fyrir t.d. hugrænar kenningar og meðferð.  

Í upphafi var varpað fram spurningunni um hvað hefði orðið öðru vísi ef 
andi Janets fremur en Freuds hefði náð að svífa yfir vötnum geðlæknisfræði 
og klínískrar sálfræði á tuttugustu öldinni. Slíkri spurningu er vitanlega óger-
legt að svara nema með getgátum einum. Hitt virðist hins vegar líklegt að 
það rof sem varð á milli akademískrar sálfræði annars vegar og mikils hluta 
geðlæknisfræði og meðferðarsálfræði hins vegar hefði ekki orðið svo stórt 
sem reyndin varð. Hér kemur m.a. til varkárni Janet í mati á gögnum. Hitt er 
öllu óvissara hvert gagn hefði orðið af hugmyndum hans um stigveldi 
athafna eða um sálræna orku og spennu. Lýsingar Hoffmanns (1998) á með-
ferð við áráttu/þráhyggju og þunglyndi sem byggist á hugmyndum Janet sýna 
engu að síður glöggt hvað hefði getað orðið.  
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Sálfræðin og símastúlkurnar 

Jörgen L. Pind 

 

Vorið 1922 auglýsti Landsíminn eftir símastúlkum til að sinna símaborði 
fyrirtækisins. Fimmtíu stúlkur sóttu um störfin en sjö voru ráðnar. Við val á 
þeim leitaði fyrirtækið til dr. Guðmundar Finnbogasonar, sem þá var 
prófessor í hagnýtri sálfræði við Háskóla Íslands. Var honum falið að leggja 
fyrir þær sálfræðileg próf sem gætu skorið úr um það hverjar væru hæfastar 
fyrir þann starfa sem í boði var. Þetta gerði Guðmundur, lagði fyrir þær þrjú 
próf. Mun þetta hafa verið í fyrsta sinn sem sálfræðileg próf voru notuð á 
Íslandi. Þær sjö, sem besta útkomu fengu úr prófinu, voru ráðnar að 
Símanum. Sagt verður frá prófum Guðmundar og greint frá líklegum fyrir-
myndum að þeim. Einnig verða reifuð nokkur efni úr fyrirlestrum Guð-
mundar um manngreinarfræði – þeirri grein sálfræðinnar sem fjallar um manna-
mun –  í Háskóla Íslands haustið 1922.  

Guðmundur Finnbogason 

Guðmundur Finnbogason (1873–1944) var gerður að prófessor í hagnýtri 
sálfræði við Háskóla Íslands árið 1918. Var það samkvæmt sérstökum lögum 
frá Alþingi en árin 1916–17 hafði hann notið styrkja frá þinginu til sálfræði-
rannsókna. Í því skyni kynnti hann sér meðal annars vinnuvísindi og sálfræði-
kennslu í Bandaríkjunum.  

Guðmundur hafði numið heimspeki með sálfræði sem aðalgrein við 
Kaupmannahafnarháskóla og lokið meistaraprófi þar árið 1901 (sjá nánar 
Jörgen L. Pind, 2005). Að námi loknu gerðist Guðmundur brautryðjandi í 
skólamálum hér á landi, skrifaði bókina Lýðmenntun og merkilega skýrslu um 
ástand fræðslumála á Íslandi í upphafi 20. aldar (Guðmundur Finnbogason, 
1903, 1905). Hann var aðalhöfundur fræðslulaganna 1907. Doktorsritgerð í 
sálfræði varði hann við Hafnarháskóla nokkrum árum síðar (Guðmundur 
Finnbogason, 1911). 

Þegar Háskóli Íslands var stofnaður árið 1911 sótti Guðmundur um 
prófessorsembættið í heimspeki en það kom í hlut Ágústs H. Bjarnasonar. 
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Gerðist Guðmundur þá bókavörður á Landsbókasafni árin 1911–1915 uns 
hann fékk fyrrnefndan styrk frá Alþingi til að sinna sálfræðirannsóknum og 
síðan prófessorsstöðuna. Má það heita merkilegt að stofnað hafi verið til 
prófessorsstöðu í hagnýtri sálfræði hérlendis á þeim tíma.  

Símastúlkurnar 

Haustið 1922 auglýsti Guðmundur fyrirlestra fyrir almenning um manngreinar-
fræði í Háskóla Íslands. Í sjötta fyrirlestrinum fjallaði hann meðal annars um 
notkun sálfræðilegra prófa við starfsval og gat þar vitnað til eigin reynslu: 

 
Í vor sem leið átti að bæta nokkrum nýjum símastúlkum við á stöðina hérna og 
símastjórnin bað mig að reyna að reyna að finna próf til að velja þær bestu úr. Ég 
kynnti mér fyrst nokkuð starfið á stöðinni og hugsaði mér hver af þeim prófum, 
sem ég þekkti, mundu nú best fallin til að reyna á þá hæfileika sem mér virtust 
þarna koma til greina. Ég valdi svo loks þrjú próf sem mér virtust mundu einna 
líklegust af þeim sem lítinn útbúnað þarf til. En þá var eftir að vita hvort þessi 
próf væru í raun og veru vel valin. Til þess að prófa það prófaði ég fyrst allar 18 
símastúlkurnar á stöðinni með þessum þremur prófum, hverja fyrir sig, og raðaði 
þeim eftir hverju prófinu um sig. Þar næst voru stúlkurnar sem hafa umsjón með 
símastúlkunum beðnar að raða þeim eftir því hve góðar þær væri í starfi sínu, frá 
þeirri bestu til hinnar lökustu. Síðan var reiknað út hvað röðin eftir dugnaði og 
röðin eftir hvert prófið um sig fylgdust að, og niðurstaðan varð sú að fylgnitalan 
fyrir eitt prófið var 0,70, fyrir annað 0,72 og fyrir það þriðja 0,73, með öðrum 
orðum allhá fylgnitala og prófin annars lík. Mér virtist því sýnt að þessi próf 
mundu nokkurn veginn nægja til að velja þær bestu úr og fella þær lökustu [...] 
Um 50 stúlkur sóttu um stöðu á símastöðinni. Við prófuðum þær allar, það tók 
örstuttan tíma, röðuðum þeim eftir frammistöðunni við prófið og svo voru þær 
efstu teknar eftir röð. Talsímaeftirlitsmaðurinn og eftirlitsstúlkurnar á stöðinni 
segja mér að allar þessar nýju stúlkur, sem teknar voru, hafi undantekningarlaust 
reynst vel og má það heita vel af stað farið (Guðmundur Finnbogason, 1922).  
 
Guðmundur var að vonum ánægður með árangurinn og sá meðal annars 

ástæðu til að segja aðalkennara sínum heimspeki í Kaupmannahöfn, 
prófessor Harald Höffding, frá því í bréfi í apríl 1922. 

Ekki er nú nákvæmlega vitað hvaða próf þetta voru sem Guðmundur 
notaði en líklegast verður að telja að hann hafi sótt hugmyndir að þeim í 
bókina Psychology and Industrial Efficiency eftir Hugo Münsterberg (1913), braut-
ryðjanda hagnýtrar sálfræði í Vesturheimi.  
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Hugo Münsterberg 

Þýski sálfræðingurinn Hugo Münsterberg fæddist í Danzig árið 1863. Að 
loknu stúdentsprófi hélt hann til Leipzig árið 1882, ætlaði sér að lesa læknis-
fræði en sneri sér að sálfræðinni eftir að hafa hlustað á fyrirlestra Wundts. 
Doktorsritgerð skrifaði hann um viljann – Die Willenshandlung – árið 1887. 
Hér snerist hann öndverður gegn hugmyndum Wundts um viljann en Wundt 
hafði haldið því fram að unnt væri að finna fyrir viljanum í þeirri áreynslu-
tilfinningu sem fylgdi athöfnum. Münsterberg andmælti þessu, taldi að sú 
tilfinning sem hér væri um að ræða væri aðeins skynjun okkar á taugaboðum 
frá skynfærum, til dæmis frá fingrum og hendi er við lyftum hlut. Viljinn er 
athöfn, ekki sjálfstæð sálargáfa. William James hafði hrifist af þessu riti, 
kallað það „lítið meistaraverk“ (James, 1890, II s. 505) og varð það til þess að 
hann bauð Münsterberg að taka við kennslu sinni í sálfræði við Harvard árið 
1892 en James hugðist þá snúa sér í auknum mæli að heimspekinni. Þáði 
Münsterberg boðið og var prófessor í Harvard fram til þess dags er hann féll 
niður örendur í miðri kennslustund árið 1916 (Hale, 1980). 

Í Bandaríkjunum varð Münsterberg fljótlega gagntekinn af hugmyndinni 
um hagnýta sálfræði. Réttarsálfræði var ein af þeim greinum sem hann ýtti úr 
vör, bók hans um það efni, On the witness stand, varð metsölubók. Þar fjallaði 
hann meðal annars um áreiðanleika vitna og  hversu brigðult minnið gæti 
verið. Þessar athuganir Münsterbergs féllu síðar í gleymsku en hafa hlotið 
margvíslega staðfestingu á síðustu tveim áratugum eða svo.  

Þá beitti Münsterberg sér einnig fyrir hagnýtingu sálfræðinnar í atvinnu-
lífinu en um hana hafði hann orðið sáltækni – psychotechnics –, orð sem 
Alfred Lehmann tók upp í Danmörku en hjá Lehmann hafði Guðmundur 
einmitt lært tilraunasálfræði og fyrst kynnst möguleikum á hagnýtingu sál-
fræðinnar (Jörgen L. Pind, 2005). Um sáltækni ritaði Münsterberg meðal 
annars fyrrgreinda bók, Psychology and Industrial Efficiency, þar sem hann fjallar 
til dæmis um það hvernig nota megi sálfræðina til að velja hæft fólk til starfa 
og ræðir þá þau sjónarmið sem koma til álita þegar velja skal símastúlkur til 
starfa. 

Þetta var á fyrstu árum símaþjónustunnar. Nú leiðir tölvuhugbúnaður þá 
saman sem tala í síma, á fyrstu áratugum 20. aldarinnar sáu símastúlkur um 
það, gripu tengil um leið og tóli var lyft af öðrum megin og sáu svo um leiða 
hann í rétta innstungu allt eftir því við hvern menn vildu tala. Hér þurfti 
fljótvirk og nákvæm vinnubrögð og ljóst að starf af þessum toga hentaði ekki 
öllum. Hjá bandaríska Bell-símafélaginu störfuðu 16.000 símastúlkur þegar 
fyrirtækið leitaði aðstoðar Münsterbergs. Var erindi þeirra að vita hvort unnt 
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mundi að sjá fyrirfram hvaða stúlkur væri hæfar til að starfa við símann. Við 
starfsþjálfun var reynsla fyrirtækisins að þriðjungur stúlknanna hætti áður en 
þjálfun var lokið og hafði þá miklu verið til kostað en án árangurs. 

Münsterberg hellti sér út í þetta viðfangsefni af þeim eldmóði sem 
einkenndu öll hans verk: „Frá því tólinu er lyft og þar til símtali er lokið hafa 
fjórtán aðgreinanleg sállífeðlisleg ferli komið við sögu“, og það reyndar að 
því tilskildu að allt hafi farið villulaust fram (Münsterberg, 1913, s. 97). Í 
starfi símastúlkunnar reynir á minni, eftirtekt, greind, nákvæmni og hraða. 
Þessa eiginleika alla prófaði Münsterberg, hvern með sínu prófi. Minni 
prófaði hann með því að lesa fyrir þátttakendur lista af töluorðum, fyrst tvær 
fjögurra stafa tölur, þá tvær fimm stafa tölur og svo áfram að tveimur tólf 
stafa tölum. Eftirtekt prófaði hann með því að fá þátttakendum í hendur 
blaðagrein og biðja þá um að strika út öll dæmi um bókstafinn ‘a’ í greininni. 
Þegar lokið var öllum prófum reiknaði Münsterberg meðalárangur hverrar 
stúlku og féll hann í stórum dráttum saman við frammistöðu stúlknanna í 
starfi. 

Telja verður sennilegt að Guðmundur hafa hér fylgt fordæmi Munster-
bergs og prófað bæði minni og eftirtekt umsækjendanna hjá Landssíma 
Íslands árið 1922 en nákvæma lýsingu þess sem Guðmundur aðhafðist hef ég 
ekki enn rekist á. En prófanirnar skiluðu símanum nýjum starfsmönnum sem 
reyndust vel ef marka má frásögn Guðmundar. 

Fyrirlestrarnir um manngreinarfræði 

En víkjum þá aftur að fyrirlestrum Guðmundar um manngreinarfræði. Ekki 
er úr vegi að reifa efni þeirra í stórum dráttum enda var þetta í fyrsta sinn 
sem fjallað var um þá mikilvægu grein við Háskóla Íslands.  

Í upphafi fyrsta fyrirlestursins kveðst Guðmundur hafa orðið þess var að 
„ýmsum þykir myrkt mælt“ þegar hann hafi auglýst fyrirlestra í manngreinar-
fræði. En með því orði segist Guðmundur eiga við þá grein sálfræðinnar sem 
fáist við mannamun: „Að fara í manngreinarálit er sama og gera mannamun.“ 
Mannamunurinn fylgir sínum lögum en það er einmitt hlutverka vísindanna 
að grafa upp lögmál í þessu efni sem öðrum. Hér þarf þá í senn að horfa til 
þess hverjir mismunandi eiginleikar manna eru, hver fjölbreytni þeirra er, 
hvernig þeir fylgjast að og hvernig þeir breytast með aldri, hvaða eiginleikar 
eiga upptök sín í „meðfæddu eðli manna og hvað er numið af lífskjörunum“. 

Eiginleikar manna skipta þeim í flokka svo sem ráða má af margvíslegum 
orðum málsins sem höfð eru um menn: kraftamenn, raddmenn, spekimenn, 
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snyrtimenni, góðmenni, illmenni og svo framvegis. Hins vegar er sú flokkun 
afdrifamest sem skiptir mönnum í þá sem Guðmundur nefnir hæfa og vanhæfa 
en með þessum orðum þýðir hann erlendu hugtökin ‘normal’ og ‘abnormal’. 
Það er meðal annars hlutverk manngreinarfræðinnar að skýra hvað átt sé við 
með þessum hugtökum. 

Í fyrirlestrunum fjallaði Guðmundur meðal annars um svipbrigðafræði – 
hvort ráða megi af svip fólks hvaða mann þeir hafa að geyma –, sálfræðileg 
próf – og hvernig nota má þau til að varpa ljósi á mannamun og velja fólk til 
mismunandi starfa – og loks hvernig manngreinarfræðin getur nýst fólki til 
að öðlast betri skilning á sjálfu sér.  

Guðmundur rekur áhuga manna á svipbrigðafræðum einkum til Frakkans 
Gall, höfundar höfuðlagsfræðinnar, sem þóttist geta ráðið eiginleika eða 
hæfileika manna af höfðalaginu. Hugmyndin var sú að til hvers hæfileika – 
sem Gall taldi vera 35 að tölu, meðal annars ástahneigð, auðsveipni, baráttu-
hvöt, forsjálni, staðfestu, hermihneigð og eyðileggingarhvöt – svaraði 
ákveðið starffæri í heila, misþroskað allt eftir þroska hvers hæfileika. Væri 
starffærið vel þroskað myndaðist „hnúkur“ á viðkomandi stað á höfuð-
kúpunni, ella dæld. Höfuðlagsfræðin hefur alltaf átt vísan hljómgrunn meðal 
fólks:  

 
Þegar ég var hérna á Landsbókasafninu kom það nokkrum sinnum fyrir að spurt 
var um bækur um þessi efni, svo að líklega eru hér á landi einhverjir sem búast 
við að eitthvað megi af slíkum bókum læra. Og það væri óneitanlega þægilegt að 
geta þannig séð á umbúðunum hvað innan í er. Reyndar er óvíst að menn yrðu 
almennt fúsir á að láta hvern mann þukla um sína höfuðhnúka og sjálfsagt yrðu 
það rakararnir sem mesta fengju mannþekkinguna. 
 
Guðmundur hafnar sjálfur höfuðlagsfræðinni, einkum með þeim rökum 

að hver þessara „hæfileika“ sem hún tekur til sé svo flókinn að hann grípi til 
meira eða minna allra þátta í starfsemi huga og heila og því verður hvert 
starffæri í raun að vera fært um að sinna öllu, sem heilinn þarf að inna af 
hendi og verða þar með „heili í heilanum“.  

Grípum næst niður í fimmta fyrirlestrinum þar sem Guðmundur víkur að 
„gáfnaprófum“. Hvernig á að mæla gáfur, þar sem gáfa er það sem fólki er 
gefið en misjafnt er kannski hvernig hún sýnir sig og hvaða þjálfun hún hefur 
hlotið? Gáfurnar setja mönnum takmörk, það sem er prófað er það sem 
tiltækt er hverja stundina, „gangeyrir gáfnanna ef svo má að orði kveða, ekki 
hinn ómyntaði gullforði eðlisins“. Hér er því ef til vill eðlilegra að tala um 
prófun á hæfileika eða „hæfð“ eins og Guðmundur leggur til að þetta sé 
kallað og að þá sé heppilegri nafngift „hæfðapróf“ en gáfnapróf. Hér reyndist 
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Guðmundur forsjáll því algengt er nú orðið í enskum og bandarískum 
fræðiritum að tala um þessi próf sem „ability tests“ þótt orðið greindarpróf 
sé vitaskuld enn viðhaft. Kannski væri ástæða til að endurvekja nýyrði 
Guðmundar, hæfð.  

Guðmundur greinir í fyrirlestri sínum nokkuð rækilega frá aðdraganda 
greindarprófanna í hvers kyns mælingum á skynjun og viðbragðsflýti sem 
spruttu úr rannsóknum tilraunasálfræðinganna. Brautryðjandi á þessu sviði 
var Bandaríkjamaðurinn James McKeen Cattell sem fyrst hafði lagt stund á 
slíkar rannsóknir í rannsóknastofu Wundts í Leipzig (Cattell, 1890). Um þær 
viðhafði Wundt orðin „ganz Amerikanisch“ og sýndi þeim takmarkaðan 
áhuga (Cattell, 1928, s. 545). En í ljós kom að þessi aðferð við að mæla 
mannamun reyndist ekki spá vel fyrir um frammistöðu nemenda í skólum 
eða á öðrum þeim vettvangi þar sem heilbrigð skynsemi sagði mönnum að 
þörf væri á góðum gáfum (sjá meðal annars hjá Mackintosh, 1998).  

Þáttaskil urðu hins vegar með rannsóknum franska sálfræðingsins Alfreds 
Binet sem fyrstur útbjó nothæft greindarpróf fyrir börn.  

Guðmundur fjallar rækilega um greindarpróf Binets og lýsir mörgum af 
þeim 54 verkefnum sem það er gert úr og víkur einnig að endurbótum sem 
bandaríski sálfræðingurinn Lewis Terman og breski sálfræðingurinn Cyril 
Burt gerðu á prófinu. Að því loknu fjallar hann um skilgreiningar nokkurra 
fræðimanna á greind, byrjar á skilgreiningu Binets en fjallar svo um skil-
greiningar þýsku sálfræðinganna Hermanns Ebbinghaus og Williams Stern. 
„Öllum þessum skilgreiningum“, segir Guðmundur, „er það sameiginlegt að 
þær skoða greindina sem hæfð er styðst við fjölda annarra hæfða, er eins 
konar samstilling eða samverkan þeirra allra“.  

Í sjötta fyrirlestri sínum víkur Guðmundur að „langstórkostlegu hag-
nýtingu“ gáfnaprófanna sem um getur, notkun þeirra í fyrri heimsstyrjöldinni 
við val á mönnum til herþjónustu. Undir forystu Roberts M. Yerkes voru 
útbúin sérstök greindarpróf í þessu skyni, svonefnd alfa- og beta-próf banda-
ríska landgönguliðsins. Fyrra prófið var ætlað þeim sem voru vel mælandi á 
ensku, hitt þeim sem höfðu annað móðurmál. Frá 1. maí til 1. október 1918 
voru prófin lögð fyrir um eina milljón og þrjúhundruð þúsund nýliða í 
hernum. Guðmundur gerir grein fyrir prófunum, rekur einstök verkefni fyrir 
áheyrendum og greinir frá því á hvern hátt einkunnir dreifðust, fáir með 
mjög háar eða mjög lágar einkunnir, flestir með frammistöðu þar á milli.  

Í sjöunda fyrirlestri sínum fjallaði Guðmundur nánar um dóma manna 
um sjálfa sig. Þar vekur hann athygli á því að sjálfskoðun sé vandkvæðum 
bundin:  
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Ef maður sem er í geðshræringu, t.d. fjúkandi reiður, færi allt í einu að athuga 
reiði sína og liða hana sundur í atriði sín og rekja rætur hennar út í æsar, þá er 
varla efi á að reiðin hyrfi brátt fyrir öðru ástandi, eins og sá sem ætlar að athuga 
snjókrystalla á heitum lófa sér finnur þar brátt vatnsdropa í staðinn. 
 
Stundum geta menn reitt sig á endurminninguna, en þá er hætt við að 

menn muni ekki allt og rangminni annað. Við það bætist að mönnum veitist 
ákaflega misauðvelt að nota málið til að lýsa hugarástandi sínu. Hér virðist þá 
sú leið skynsamlegust að velja fyrirfram orð sem nota á við mannlýsingar 
þannig að allir vinni með sömu hugtökin. Guðmundur vitnar enn til Cattells 
sem einna fyrstur hafi reynt þetta, stuðst við 24 eiginleika til að lýsa þekktum 
vísindamönnum. Fólk sem þekkti vel til vísindamannanna hafi lýst þeim og 
kom þá meðal annars í ljós að þeim bar misjafnlega vel saman allt eftir því 
hvaða eiginleikar áttu í hlut. Þannig bar þeim betur saman um atorku, þolgæði 
og dugnað en um glaðlyndi og vingjarnleika.  

Í áttunda fyrirlestrinum greindi Guðmundur frá rannsóknum Roberts M. 
Yerkes og Daniel W. LaRue á sjálfsmati sem þeir lýstu í bókinni Outline of a 
study of the self (1914). Fór Guðmundur rækilega yfir efni bókarinnar og það 
„form“ fyrir sjálfslýsingu sem þar er reifað, nokkurs konar eyðublað sem 
fólki var ætlað að fylla út um mat á eigin persónu á ólíkum aldri. Grípum hér 
niður í þýðingar Guðmundar á forminu fyrir könnun á lundarfari eða 
skaplyndi. Hér eiga menn að strika einu sinni undir þá eiginleika sem lýsa 
þeim sæmilega vel en tvisvar undir þá eiginleika sem lýsa þeim mjög 
nákvæmlega: 

Auðmjúkur – dreissugur; þýður – óþýður; duttlungasamur – jafnlyndur; 
fljótur til – seinn til; ráðslyngur – ráðalaus; hægur – ofsafenginn; hlutsýnn – 
hugsýnn; lipur – klaufalegur; stefnufastur – reikull í ráði; djúpúðugur – 
grunnfær; reglusamur – óreglusamur; bjartsýnn – svartsýnn; ánægður – 
nöldrunarsamur; frumlegur – hermigjarn ... já, svona byrjar listinn, alls eru á 
honum 65 orðapör þar sem andstæðum pólum skaplyndis er lýst. Um listann 
segir Guðmundur: 

 
Það er auðsætt að maður sem fær slíkan leiðarvísi til sjálfsrannsóknar í hendur og 
svarar svo samviskusamlega sem hann getur hverri spurningu, hann þekkir sjálfan 
sig ólíku betur eftir en áður. Hver spurning er tilefni til að athuga sjálfan sig frá 
alveg ákveðnu sjónarmiði, hún er bending um að leita að alveg sérstöku atriði í 
senn, takmarkar þannig sjónarsviðið og gerir sjónina um leið skarpari á þessu 
afmarkaða sviði. 
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Guðmundur telur þó ekki að slíkur listi gefi tæmandi mannlýsingu því 
hann svarar ekki spurningum um það hvernig einstakir þættir spila saman hjá 
hverjum og einum en í því birtist „sjálfstaklingseðli“ hans: 

 
Hver einstakur eiginleiki temprast meira eða minna af öðrum. Kímnin fær t.d. 
annan blæ hjá einörðum manni en hugdeigum […] Sjálfstaklingseðlið finnum vér 
fyrst, er það birtist í orðum og athöfnum persónunnar, orðum og athöfnum, er 
fela lífshátt hennar í sér, bera persónumarkið.  
 
Í níunda og síðasta fyrirlestrinum víkur Guðmundur einkum að tveimur 

efnum. Fyrst fjallar hann um það hvernig eiginleikar manna – líkamlegir og 
sálrænir – dreifast með þeim sérstaka hætti að miðlungsmenn eru flestir en 
„hámálsmenn“ og „lágmálsmenn“ eru færri. En hlutföllin eru föst, miðlungs-
menn um 66%, hámáls- og lágmálsmenn um 17% hvor hópur. Þetta gildir 
bæði um líkamlega og sálræna eiginleika og reyndar alltaf þegar „hendingin 
ein ræður dreifingunni“:  

 
Náttúran hneigist að meðalhófinu, mest er um miðlungana, hæstu og lægstu 
stigin fágætust, nokkurn veginn jafnfátt af risum og dvergum, gáfuljósum og 
erkiflónum. 
 
Síðasta efnið sem Guðmundur víkur að í fyrirlestrum sínum um mann-

greinarfræði er munur á körlum og konum. Hann gerir lítið úr sálrænum mun 
á körlum og konum, erfitt sé að álykta um mismunandi eðlishneigð þegar 
störf karla og kvenna eru jafn ólík og raun ber vitni. Hann gerir grein fyrir 
rannsóknum þýska sálfræðingsins Ottos Lipmann á kynjamun í bókinni 
Psychische Geschlechtsuntershiede (1917). Samkvæmt þeim voru karlar fremri á 
ýmsum sviðum – tímaskyni, stærðfræðigáfu, áhuga á fjármálum, valdafíkn, 
leti, óreglu o. fl. – en konur á öðrum – næmleika hörunds, bragðskyni, rétt-
ritun, hneigð til mannúðarstarfa, ást á röð og reglu, glaðlyndi o.fl.  

Guðmundur telur reyndar rannsóknirnar of fáar til að hægt sé að byggja á 
þeim fullnaðardóm. Hitt blasi við að munur karla og kvenna sé yfirleitt næsta 
lítill og langtum minni en á körlum eða konum innbyrðis. Þó kemur fleira til 
álita og meðal annars hvort dreifing hæfileikanna sé eins hjá körlum og 
konum. Rannsóknir hafi sýnt að dreifing í eiginleikum karlmanna sé meiri en 
hjá konum, bæði við lægri enda kvarðanna en eins hina hærri. Reynsla mann-
kyns sýni einnig að fleira af glæpamönnum og fábjánum séu karlar, þá einnig 
að þeir sem skarað hafa fram úr hafi flestir verið karlmenn. En þar megi þá 
benda á að uppeldi pilta og stúlkna hafi verið gjörólíkt, sem og ævistarf karla 
og kvenna: „Vér verðum því að láta oss í bráðina nægja þá niðurstöðu, að 



Sálfræðin og símastúlkurnar 467 

 

þetta mál þurfi enn miklu víðtækari rannsókna en hingað til hafa verið 
gerðar, áður unnt sé að draga fullnaðarályktun.“ Á þessum orðum lauk 
Guðmundur fyrirlestrum sínum um manngreinarfræði. 

Af efni fyrirlestranna má sjá að Guðmundur þekkir vel til sálfræðilegra 
prófa þess tíma, frá upphafi þeirra á rannsóknastofum tilraunasálfræðinganna 
– einkum hjá Cattell – og að þeim tímamótum sem urðu með greindarprófi 
Alfreds Binet. Hagnýting sálfræðilegra prófa er Guðmundi hugleikinn og 
hann greinir rækilega frá þætti alfa- og beta prófanna í Bandaríkjunum á árum 
fyrri heimsstyrjaldarinnar en segja má að þau hafi valdið tímamótum. Eftir 
það voru sálfræðipróf á allra vörum vestan hafs. Persónuleikapróf fá líka sinn 
sess í fyrirlestrum Guðmundar og hann víkur einnig að umdeildum 
rannsóknarefnum á borð við kynjamun.  

Tvennt er það sem nútímalesandi staðnæmist kannski við, eins sem hann 
saknar úr fyrirlestrum Guðmundar, annað sem sýnir að þessi fræðigrein var 
tekin nokkuð öðrum tökum fyrir einni öld en nú tíðkast.  

Fyrst er þá þess að geta að Guðmundur nefnir ekki hina merkilegu 
rannsókn breska sálfræðingsins Charles Spearman á g- og s-þáttum greindar 
sem hefur haft ómæld áhrif á skilning manna á greindarhugtakinu (Spearman, 
1904). 

Í öðru lagi verkar notkun sálmælitækja til sjálfsathugunar nokkuð 
ankannalega á nútímalesanda en þetta efni var Guðmundi hugleikið. Í því 
sambandi má einnig nefna að Guðmundur víkur nokkuð að skáldskap í 
fyrirlestrunum og segir að oft sýni skáldskapurinn betur margvísleg persónu-
einkenni en matskvarðar af því tagi sem hann hafði gert grein fyrir. Hjá 
Höffding (1892) hafði hann einmitt lært að sálfræðin spannar vítt svið, frá 
strangvísindalegum tilraunum annars vegar að lausbeislaðri fræðimennsku 
hins vegar sem sækir oft í verk skáldanna. Það sjónarmið höfðaði til 
Guðmundar svo sem mátti sjá af þeim notum sem hann hafði af skáldskap 
Goethes og Shelleys í doktorsritgerðinni. Að þessu leyti hneigðist hann að 
rómantískri sálfræði. Honum hefði örugglega þótt miður að sjá hvernig 
sálfræðingar – með örfáum undantekningum – sögðu skilið við skáldskapinn 
sem sálfræðilega heimild þegar leið fram á 20. öldina.  



468 Sálfræði Jörgen L. Pind  

  

Heimildir 

Cattell, J. M. (1890). Mental tests and measurement. Mind, 15, 373–381. 
Cattell, J. M. (1928). Early psychological laboratories. Science, 67, 543–548. 
Guðmundur Finnbogason (1903). Lýðmenntun: Hugleiðingar og tillögur. Akur-

eyri. 
Guðmundur Finnbogason (1905). Skýrsla um fræðslu barna og unglinga veturinn 

1903–1904. Reykjavík: [s.n.]. 
Guðmundur Finnbogason (1911). Den sympatiske forstaaelse. København og 

Kristiania: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. 
Guðmundur Finnbogason (1922). Manngreinarfræði [Fyrirlestrar fluttir í Háskóla 

Íslands]. Landsbókasafn – Háskólabókasafn, handritadeild. Skjalasafn 
Guðmundar Finnbogasonar, án safnmarks. 

Hale, M., Jr. (1980). Human science and social order: Hugo Münsterberg and the 
origins of applied psychology. Philadelphia: Temple University Press. 

Høffding, H. (1892). Psykologi i omrids paa grundlag af erfaring (Tredie paa ny 
gennemsete og ændrede udgave). Kaupmannahöfn: P. G. Philipsens 
Forlag. 

James, W. (1890). The principles of psychology, I–II. New York: Henry Holt & 
Co. 

Jörgen L. Pind (2005). Guðmundur Finnbogasons sálfræðingur, ritstjóri 
Skírnis. Skírnir, 179, 7–32. 

Lipmann, O. (1917). Psychische Geschlechtsunterschiede. Ergebnisse der differentiellen 
Psychologie statistisch bearbeitet. Leipzig: J. A. Barth. 

Mackintosh, N. J. (1998). IQ and human intelligence. Oxford: Oxford University 
Press. 

Münsterberg, H. (1913). Psychology and industrial efficiency. Boston: Houghton 
Mifflin. 

Spearman, C. (1904). General intelligence, objectively determined and 
measured. American Journal of Psychology, 15, 201–293. 

Yerkes, R. M., & LaRue, D. W. (1914). Outline of a study of the self. Cambridge, 
MA: Harvard University Press. 

 



 

Þarf tilraunir til að greina á milli 
sektarkenndar og sútar?* 

Magnús Kristjánsson 

 

Eins og ég hef greint frá annars staðar (Magnús Kristjánsson, 2004a, 2004b) 
er það furðu algengt að þeir sem fást við rannsóknir á geðshræringum í 
sálfræði og skyldum greinum ruglist á skilgreiningum eða eðli geðshræringa 
og vísbendingum eða fylgjum (indexes, symptoms) þeirra. Vísbendingarnar 
uppgötva menn af reynslunni. Vísbendingar um reiði eða fylgjur hennar gætu 
verið kinnroði eða breyttur blóðþrýstingur en eru ekki reiðin sjálf. Menn efna 
til reynsluprófa á skilgreiningunum sjálfum, sem bendir eindregið til þess að 
þeir haldi að skilgreiningarnar séu tilgátur. Til er nýleg og mikil bók sem 
höfuðsmiðir svokallaðra dómakenninga um geðshræringar hafa skrifað 
(Scherer, Schorr, & Johnstone, 2001) og komast hvergi upp úr þessum 
ruglingi. Á síðasta ári birtu Berndsen, van der Pligt, Doosje og Manstead 
(2004) grein þar sem þessi sami vandi kemur berlega í ljós. Berndsen og 
félagar hennar reyndu að komast að því með tilraunum hvort raunverulegur 
munur væri á geðshræringunum sút (regret) og sektarkennd (guilt) og jafnframt 
því hvort sút og sektarkennd væru í réttu hlutfalli við alvöru eða vægi þess 
brots sem hinn sakbitni og sýtandi teldi sig hafa framið. 

Til þess að svara þessum spurningum gerðu Berndsen og félagar hennar 
tvær tilraunir, sem þau kalla svo. Þau vitna til fyrri rannsókna á muninum á 
sektarkennd og sút og telja að ýmislegt bendi til þess að sektarkennd stafi af 
því að menn geri á hlut annarra, en sút af því sem maður geri sjálfum sér. Þó 
benda þau Berndsen á eina undantekningu, raunar algjöra undantekningu að 
þeirra viti, rannsókn þeirra Zeelenbergs, van der Pligts og Mansteads (1998; 
sjá Berndsen og fél., 2004, bls. 56). Þau telja í fyrstu að sú rannsókn bendi til 
þess að sút geti hugsanlega stafað af því að maður brjóti gegn öðru fólki og 
þetta sýnist þeim vera einhvers konar frávik sem þurfi að skýra. En allt um 
það: Þau telja að þessar rannsóknir komist nær því en áður hefur tekist að 

                                                 
*  Ég þakka Guðrúnu Arnarsdóttur og Sigurði J. Grétarssyni fyrir yfirlestur og góðar 

ábendingar. 
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greina á milli þessara geðshræringa og sýna hvernig megi skilgreina þær. Þau 
álíta að margt bendi til þess að hér sé ekki ein og sama geðshræringin á ferð, 
heldur séu þær tvær eins og orðin. Jafnframt telja þau að það sem spratt af 
því að gert var á hlut annarra og þeir Zeelenberg héldu að væri sút sé ekki sút 
heldur sektarkennd, en hitt sé eiginleg sút þegar maður sýtir eða sér eftir 
einhverju sem hann hefur gert sjálfum sér. Þau telja þó, eins og oft vill verða, 
að fyrri tilraunir hafi alls ekki ekki svarað þessu með skýrum hætti og úr því 
vildu þau bæta. Tilgátur þeirra, sem þau nefna svo, voru að það valdi þeim 
sem teldur sig hafa gert öðrum miska (harm) sektarkennd, en sút þegar menn 
telja sig hafa gert sjálfum sér miska.  

Aðferð þeirra Berndsens er einföld, en furðu langsótt, og spurningum 
þeirra verður engan veginn svarað með henni. Í stuttu máli lögðu þau fjórar 
örbrotasögur (scenarios) fyrir hóp stúdenta. Tvær þeirra sögðu frá broti gegn 
öðru fólki og önnur frá alvarlegra broti en hin. Hinar sögurnar tvær sögðu frá 
því að maður brýtur gegn sjálfum sér og er annað brotið alvarlegara en hitt. 
Þátttakendur, sem lásu sögurnar, áttu svo að setja sig í spor þess sem braut af 
sér og svara hver um sig spurningum á 7 þrepa stiku um hve mikla 
sektarkennd og hve mikla sút þeir fyndu ef þeir væru gerendur í hverri sögu 
fyrir sig. Niðurstaða þessarar athuganar var í samræmi við svokallaðar tilgátur 
þeirra Berndsens, sem töldu sig þar með hafa rennt styrkum stoðum undir 
greinarmuninn á sút og sektarkennd. Þau töldu sig með öðrum orðum hafa 
uppgötvað eða fært á það sönnur, að sitt er hvað sút eða sektarkennd og 
stafaði önnur af þeim miska sem maður gerir öðrum, en hin af miska sem 
maður gerir sjálfum sér. Og þetta hefur þeim tekist með tilraunavísindum og 
fágaðri tölfræði. 

En Berndsen og félagar reyndu ekki bara að greina sút frá sektarkennd 
með tilraunum, heldur töldu þau líka vert að kanna á sama hátt hvort 
sektarkennd og sút yxu í réttu hlutfalli við brotið sem gerandinn taldi sig hafa 
framið; með öðrum orðum hvort það gæti verið að því verra sem 
gerandanum þætti brot sitt því sakbitnari yrði hann og sýtti auk þess meira 
gjörðir sínar. Þau lögðu því nýjar örbrotasögur fyrir annan hóp stúdenta í 
þessu skyni. Í meginatriðum töldu Berndsen og félagar að tilgátur sínar væru 
staðfestar, þótt raunar hafi komið í ljós að ekki var marktækur munur á 
sektarkennd í sögunni þar sem mikið var gert á hlut annars manns og þar 
sem meðalhóf átti að vera á miskanum. Þetta þykir þeim skrýtin niðurstaða. 
Þótt undarlegt megi virðast koma höfundar ekki auga á líklegustu skýringuna 
á þessu, sem sé þá að sögurnar hafi ekki verið nógu ólíkar til þess að ná fram 
þeim mun sem til var ætlast. Eitt er víst að svona niðurstaða getur ekki verið 
til marks um það að sektarkennd og sút manna séu ekki í réttu hlutfalli við 
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alvöru þess miska sem gerendur telja sig hafa valdið, enda hljóta sektarkennd 
og sút alltaf að vera í réttu hlutfalli við þann miska sem gerendur telja sig 
hafa valdið. Það getur því ekki verið uppgötvun hjá Berndsen og félögum 
hennar að þetta hlutfall sé rétt og ekki heldur sú niðurstaða að þar sé ein 
undantekning.  

Nú er rétt að spyrja hvort hér hafi nokkuð verið uppgötvað um sút og 
sektarkennd. Í stuttu máli verður að svara því strax neitandi. Til þess að efna 
til reynslurannsókna eða annarra rannsókna á geðshræringum hljóta menn að 
þurfa nokkuð skýra hugmynd um hvað þeir ætla að athuga. Í grein þeirra 
Berndsens kemur hvergi fram að þau hafi kannað hvort til væru einhverjar 
hefðbundnar skilgreiningar á sektarkennd og sút. Þau virðast ekki hafa 
hugmynd um að slíkar skilgreiningar eru til og ævafornar. Þau virðast ekki 
hafa hugmynd um að flestar geðshræringar eru íbyggnar (intentional), að þær 
beinast að einhverju, eru um eitthvað og eiga sér tilefni. Þannig greinum við 
eina geðshræringu frá annarri. Geðshræringar geta ekki verið einberar 
kenndir (sensations). Skilgreiningar á þeim felast í íbyggni (intentionality) þeirra. 
Að þessu verða menn að huga áður en þeir hefjast handa við að rannsaka 
geðshræringar af einhverju viti. Annars gætu þeir verið að fást við allt aðrar 
geðshræringar en þeir ætluðu, og ekki síður eitthvað allt annað en geðs-
hræringar, til dæmis skap, fýsnir eða kenndir, svo sem sársauka (Sjá, til 
dæmis, Hacker, 2004), án þess að gera sér grein fyrir því. Það er með öðrum 
orðum vonlaust að hefja rannsóknir á tilteknum geðshræringum án þess að 
vita fyrirfram að verið sé að athuga einmitt þessar geðshræringar. Síst af öllu 
ættu menn að vona að skilgreiningar á þeim spretti upp fyrir einhverja 
hundaheppni úr einhvers konar tilraunum. 

Sektarkennd hlýtur að stafa af því að sá sakbitni telur sig hafi brotið gegn 
einhverjum, gert honum miska. Sá sakbitni gerir þá mun á réttu og röngu og 
hann er sakbitinn með réttu eða röngu. Þessi geðshræring beinist með öðrum 
orðum alltaf að broti sem sá sakbitni telur sig hafa framið gegn einhverjum 
og brotin geta svo verið af óteljandi gerðum og meira að segja ímynduð með 
öllu. Þetta vita allir. Það væri þá merkingarlaust að kalla það sektarkennd sem 
beinist ekki að neinu eða á sér ekkert tilefni, svona eins og þegar sagt er að 
fólk sé yfirfullt af reiði, jafnvel langt inni í sér, en ekki reitt neinum og ekki af 
nokkru tilefni. Það er alveg sama hversu djúpum viðtölum hefur verið beitt á 
þetta fólk, ekki verður komist hjá tilefninu og því að reiðin beinist að 
einhverjum. Sektarkennd má milda með fyrirgefningu, með því að tala um 
fyrir fólki og sýna því, ef við á, að það hafi á röngu að standa, enda eru 
fjölmargar geðshræringar vitsmunalegar.  
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Sá sakbitni hlýtur að sjá eftir gjörðum sínum, hann sýtir þær. Það þýðir 
auðvitað að sektarkenndinni fylgir alltaf sút eða eftirsjá. Sá sem er sakbitinn 
sýtir misgjörðir sínar og þá skiptir engu máli hvort hann telur sig hafa gert 
sjálfum sér eða einhverjum öðrum eitthvað til miska. Þess vegna er það 
vitleysa að ætla sér að sýna fram á það með „tilraunum“ að sút komi sumum 
misgörðum þess sakbitna ekkert við, eins og þau Berndsen halda fram. 
Auðvitað stenst ekki sú niðurstaða þeirra Berndsens að sút spretti af því sem 
maður gerir sjálfum sér, en ekki af því sem maður gerir öðrum. Það er alveg 
sama hversu margar tilraunir verða gerðar, það verður aldrei sannreynt. 
Spurningunni um samband sektarkenndar og sútar verður ekki svarað með 
tilraunum og tölfræði heldur með því að greina merkingu hugtakanna sektar-
kenndar og sútar og röklegt samband þeirra. Það þarf ekki að höfða til 
reynslu til þess að greina samband þessara geðshræringa. 

Nú er á hitt að líta að þau Berndsen ræða hvergi að misgjörðir (harm) 
vekja ekki alltaf sektarkennd. Það geta þær einungis gert ef gerandanum 
finnst sjálfum að hann hafi brotið af sér, sem hann þá sýtir. Hins vegar gæti 
hann verið samviskulaus og þá finnst honum hann ekkert hafi brotið af sér 
og sýtir þá ekki brotið. Eins getur það gerst að maður vilji gera öðrum miska, 
og takist það. Þá hlýtur sá hinn sami að kætast. Þetta breytir að sjálfsögðu 
engu um það að skilyrði fyrir sektarkennd er að maður telji sig hafa brotið 
gegn einhverjum og sá hinn sami hlýtur að sýta gjörðir sína og þetta gildir 
hvort sem maður telur sig hafa brotið gegn öðrum eða gegn sjálfum sér.  

Þótt sá sakbitni sýti alltaf brot sitt gildir hið gagnstæða ekki. Sá sem sýtir 
er ekki endilega sakbitinn. Sektarkennd og sút eru ekki samhverf hugtök. 
Maður getur sýtt það að hafa ekki farið suður eða sjá ekki Júlíu framar án 
þess að vera sakbitinn. Það er hægt að sýta án þess að vera sökudólgur. Og 
sektarkennd getur auðvitað sprottið af því sem maður gerir sjálfum sér rétt 
eins og af því sem hann gerir öðrum. Þess vegna er sú niðurstaða þeirra 
Berndsens röng að sektarkennd stafi einungis af því að menn telji sig hafa 
brotið gegn öðrum en sjálfum sér og sút af því sem menn telji sig hafa gert 
sjálfum sér. 

Ef Berndsen og félagar hennar gera það að tilgátu að sektarkennd og sút 
vaxi í réttu hlutfalli við alvöru brotsins – það er að segja að því meira sem 
mönnum finnst þeir hafa brotið af sér því sterkari sé sektarkennd þeirra og 
sút – þá hljóta þau að minnsta kosti að hafa gert ráð fyrir þeim möguleika að 
þessu væri öfugt farið: Að því minna sem mönnum þykir þeir hafa brotið af 
sér því meira sýta þeir brotið og því meir kvelur samviskan þá. Þá væri 
auðvitað um að gera að brjóta sem mest af sér til þess að fá frið fyrir 
samviskunni og sútinni. Ekki treysti ég mér til þess að lýsa því samfélagi sem 
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hlytist af slíku náttúrulögmáli. En eitt er víst, að ekki er hægt að skilja hvers 
vegna Berndsen og félagar ákveða að prófa áðurnefnda „tilgátu“ sína nema 
þau geri ráð fyrir þessum kosti. 

Hér hef ég ekkert sagt sem ekki er flestum kunnugt. Við þurfum að átta 
okkur á því að sektarkennd og sút eru íbyggin eins og flestar geðshræringar. 
Með því að átta okkur á því í hverju sú íbyggni felst sjáum við að þetta eru 
ekki sömu geðshræringarnar og til þess þurfum við engar tilraunir. Og 
auðvitað eigum við ekki að fremja einhver reynslupróf með ærinni fyrirhöfn 
fyrr en við höfum áttað okkur á þessu. En það sem Berndsenhópurinn kallar 
tilraunir eru náttúrlega engar tilraunir. Réttnefndar tilraunir geta ekki leitt í 
ljós eitthvað sem gengur gegn því sem menn vita fyrirfram að er satt.  

Áður en menn ana út í slíkar rannsóknir er nauðsynlegt að huga að því 
hvað greini eina geðshræringu frá annarri og varast þá að gera þennan 
greinarmun að tilgátu. Gera verður greinarmun á skilgreiningu eða eðli 
hverrar geðshræringar um sig og vísbendingum eða fylgjum hennar. Skil-
greiningin er ekki tilgáta, en fylgjurnar uppgötvast með því að höfða til 
reynslunnar. Til þess að komast að fylgjunum þarf fyrst að vita hver skil-
greining eða eðli þess er sem þær fylgja. Öðruvísi er auðvitað ekki hægt að 
komast að því hvort um er að ræða tilteknar geðshræringar, hvað þá fylgjur 
þeirra eða eitthvað annað. Þetta útilokar að sjálfsögðu ekki að reynslu-
prófanir leiði til nýrra skilgreininga. Slíkum nýmælum er þó ekki til að dreifa í 
verki þeirra Berndsens og félaga. 

Í stuttu máli eiga sektarkennd og sút sér tilefni eins og flestar geðs-
hræringar. Þær eru yrðanlegar og tilefni þeirra greina eina sektarkennd frá 
annarri og sama gildir um sútina.  

Berndsen og félagar hennar hafa ekki uppgötvað nein ný sannindi um 
þessar geðshræringar. Raunar ganga niðurstöður þeirra að hluta gegn alda-
gömlum sannindum um sektarkennd og sút. Sá sakbitni hlýtur að vera sá sem 
telur sig hafa brotið gegn einhverjum og honum hefur ekki verið fyrirgefið 
(Sjá, til dæmis, Dilmann, 1999; Hacker, 2004; Smedslund, 1997). Brotaþolinn 
getur verið sá sami og brotið fremur jafnt sem aðrir menn. Sá sem telur sig 
hafa framið brotið hlýtur að sýta brotið; með öðrum orðum hann sér eftir 
því og vildi að það hefði ekki verið framið. Að öðrum kosti teldi hann sig 
ekki hafa framið brot og væri því ekki sakbitinn; hann sýtti ekki. Sá sakbitni 
sýtir alltaf, þótt sá sem sýtir þurfi ekki að vera sakbitinn. Það er þá fjarri 
öllum sanni, sem Berndsen og félagar telja sig hafa staðfest, að sektarkennd 
stafi bara af því að hinn sakbitni telur sig hafa brotið gegn öðrum, en sút 
beinist bara að manni sjálfum. Sá sem er sakbitinn telur sig annað hvort, og 
kannski hvort tveggja, hafa brotið gegn sjálfum sér eða öðrum og hann 
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hlýtur að sýta þau brot. Og hann hlýtur að vera því sakbitnari og sýta því 
meir sem honum þykir hann hafa brotið meira af sér. Engin reynslupróf þarf 
til þess að sýna fram á það og enn síður geta þau sýnt fram á að þessu sé á 
annan veg farið. 

Eins og ónefndur maður sagði: Svona gera menn ekki. 
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Í þessari grein er sagt frá gerð spurningalista til að mæla nýtt hugtak sem 
nefnist tilfinningahæði sem er sú tilhneiging að reiða sig á tilfinningar sínar 
þegar tekist er á við viðfangsefni daglegs lífs. Skýrt er frá niðurstöðum 
tveggja rannsókna þar sem próffræðilegir eiginleikar spurningalistans eru 
kannaðir ásamt tengslum við skyld hugtök og einkenni kvíðaraskana. Fyrst 
verður fjallað stuttlega um kenningarlegan bakgrunn hugtaksins áður en 
fjallað er nánar um tengsl þess við kvíða og þá sérstaklega endurtekið atferli 
eða fjötrandi seiglu (e. perseveration) svo sem síþanka (e. repetitive thoughts) og 
áráttu (e. compulsions). 

Áhrif sjálflægrar athygli á líðan 

Sjálflæg athygli (e. self-focused attention eða self-focus) er það þegar fólk beinir 
athygli sinni inn á við og að því sem skiptir einungis það sjálft máli. Fenig-
stein, Scheier og Buss (1975) nota hugtakið “private self-conciousness” yfir 
það sama og skilgreina það sem vitund um eigin tilfinningar, hugsanir og 
líkamlegar kenndir. Við það að beina athygli að því innra í stað þess ytra, 
verður fólk meðvitað um þessi innri fyrirbæri sem eykur líkur þess að þau 
geti haft áhrif á hegðun fólks og að fólk geti reynt að stjórna þeim. Áhrif 
sjálflægrar athygli á líðan fólks hafa mikið verið rannsökuð á síðustu þremur 
áratugum en niðurstöður hafa verið mótsagnakenndar, líklega vegna þess að 
sjálflæg athygli er margþætt hugtak (Mor og Winquist, 2002). Til að mynda 
bendir Ingram (1990) á að sjálflæg athygli sé ekki í eðli sínu fjötrandi heldur 
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hafi hún neikvæð áhrif á líðan fólks þegar hún er ósveigjanleg sem veldur því 
að erfitt er að beina athygli að ytri áreitum þótt aðstæður krefjist þess. 
Trapnell og Campbell (1999) hafa einnig sýnt fram á að spurningalistamæling 
á sjálfsvitundarhugtaki Fenigsteins og félaga (1975) tengist bæði jákvæðri 
sjálfsskoðun sem byggi á forvitni og þekkingarleit (e. reflection) og endur-
teknum neikvæðum hugsunum um eigin galla (e. rumination). Niðurstöður 
rannsókna Lischetzke og Eids (2003) sýna ennfremur að áhrif gaums að eigin 
tilfinningum, sem er einn þáttur sjálflægrar athygli, á líðan fólks er háð færni 
þess við að stjórna eigin tilfinningum. Samkvæmt niðurstöðum rannsókna 
þeirra hafði það hve mikinn gaum fólk gaf eigin tilfinningum jákvæð áhrif á 
líðan fólks með mikla færni við að stjórna tilfinningum sínum en neikvæð 
áhrif hjá fólki með minni færni. Það má því segja að sambandið milli 
sjálflægrar athygli og líðanar fari bæði eftir því með hvaða hugarfari fólk 
beinir athyglinni inn á við og því hversu vel það getur stjórnað því sem 
athyglin beinist að. 

Kvíðaraskanir og fjötrandi seigla 

Kvíðaraskanir, svo sem almenn kvíðaröskun og áráttu- og þráhyggjuröskun, 
einkennast af endurtekinni hegðun sem oft og tíðum virðist vera stjórnlaus. 
Almenn kvíðaröskun einkennist af þrálátum og óstjórnlegum áhyggjum af 
jafnt mikilvægum sem smávægilegum málefnum sem valda fólki, sem þjáist af 
slíkri röskun, mikilli vanlíðan. Áráttu- og þráhyggjuröskun einkennist af 
áráttukenndri hegðun svo sem athugunaráráttu og þrálátum hugsunum um 
ógnvekjandi efni. Fólk með þessar raskanir skynjar hættu eða ógn sem það 
reynir að eyða eða leysa með því að athuga hvort allt sé öruggt, hugsa um 
hvernig bregðast eigi við ef eitthvað slæmt geti gerst eða það reynir að eyða 
ógninni með því að hugsa um eitthvað annað eða bæla hugsanir um hana 
niður. Áhyggjur og árátta virðist þannig verða að fjötrandi seiglu sem á að 
skapa vissu og öryggi en verður meiri en góðu hófi gegnir og veldur vanlíðan. 
En hvers vegna reynist fólki með þessar raskanir erfitt að hafa stjórn á slíkri 
hegðun? 

Rannsóknir Daveys og félaga benda til að skýra megi seiglu fólks við 
lausn verkefna, sem eru hliðstæð þrálátum áhyggjum (Davey, Startup, 
MacDonald, Jenkins og Patterson, 2005; Startup og Davey, 2001) og 
athugunaráráttu (Davey, Startup, Zara, MacDonald og Field, 2003; 
MacDonald og Davey, 2005a, 2005b), með samvirkni geðslags og markmiða. 
Niðurstöður rannsóknanna sýna að þátttakendur sem framkvæma tilrauna-
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verkefni sem líkja eftir áhyggjum eða endurteknum athugunum halda lengur 
áfram við lausn tilraunaverkefnis ef þeir fá fyrirmæli um að gera eins mikið 
og þeir geta og þeir eru í neikvæðu skapi heldur en ef þeir eru í jákvæðu 
skapi. Þetta er skýrt með vísan í rannsóknir sem sýna að fólk notar 
tilfinningaástand eða geðslag sem upplýsingar þegar það metur hvort settu 
markmiði (að gera eins mikið og það getur) hafi verið náð (Martin, Ward, 
Achee og Wyer, 1993). Davey og félagar telja að ástæðan fyrir því að fólk, 
sem haldið er þrálátum áhyggjum eða athugunaráráttu, sýni þessi einkenni 
fjötrandi seiglu sé samvirkni viðvarandi óyndis (e. dysthymia), sem það er oft 
haldið, og hugsana um að eitthvað slæmt geti mögulega gerst sem leiði til 
strangra viðmiða fyrir það hvenær komið sé nóg. 

Tilfinningahæði og fjötrandi seigla 

Þótt hugsanaskekkjur af ýmsu tagi séu áberandi í mörgum geðröskunum, 
kvíðaröskunum þar á meðal, hafa rannsakendur og kennismiðir beint sjónum 
sínum í auknum mæli að þætti tilfinninga til að auka þekkingu á eðli geð-
raskana og bæta árangur meðferðar. Í nýlegum hugmyndum um almenna 
kvíðaröskun er til dæmis gert ráð fyrir að fólk með röskunina sé tilfinninga-
lega viðkvæmara, hafi minni skilning og þekkingu á tilfinningum sínum og 
greini þær ekki jafn skýrt og fólk almennt sem geri það að verkum að það 
bregðist neikvætt við þeim og eigi því erfiðara með að stjórna þeim og 
bregðist því við tilfinningalegum áreitum með því að hafa áhyggjur af þeim 
(Mennin, Heimberg, Turk og Fresco, 2005; Roemer, Salters, Raffa og Orsillo, 
2005). Coles og félagar (Coles, Frost, Heimberg og Rhéaume, 2003; Coles, 
Heimberg, Frost og Steketee, 2005) hafa nýlega sett fram þá hugmynd að 
skýra megi áráttukennda hegðun fólks með því að slík hegðun sé knúin 
áfram af tilfinningu um að eitthvað sé ekki alveg rétt (e. NJRE eða not-just-
right experiences). Þau byggja þessa skýringu á fjölda rannsókna sem sýna að 
sjúklingar haldnir áráttu og þráhyggju segjast oft hafa þörf fyrir að hafa 
hlutina fullkomna, hafa fullkomna vissu um allt sé í lagi og undir fullkominni 
stjórn og að áráttukennd hegðun létti nagandi óvissu sem oft setjist að þeim 
vegna þess (sjá umfjöllun í Coles og fél. um þessar rannsóknir). 

Fyrsti höfundur þessarar greinar hefur sett fram þá hugmynd að endur-
tekna hegðun svo sem þrálátar áhyggjur, þráhyggju og áráttu megi mögulega 
skýra að hluta með því að fólk sem sýni slík einkenni sé háðara tilfinningum 
sínum heldur en fólk almennt. Þessa tilhneigingu höfum við kallað 
tilfinningahæði sem er skilgreint sem sú tilhneiging fólks að finnast að það 
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verði að reiða sig á tilfinningar sínar og líðan þegar það tekur sér eitthvað 
fyrir hendur, myndar sér skoðanir á hlutum og málefnum eða tekst á við hluti 
eða vandamál í daglega lífinu. Hugmyndin um tilfinningahæði byggist á 
hugmyndum um að fólk noti tilfinningar sínar og líðan sem upplýsingar í 
daglegum athöfnum (Martin og félagar, 1993) og að tilfinningar veiti fólki 
upplýsingar um hvort það sé að ná markmiðum sínum eða ekki (Carver og 
Scheier, 1998). Það má gera ráð fyrir að ýmislegt geri það að verkum að fólk 
með kvíðaraskanir sé háðara tilfinningum sínum heldur en fólk almennt. 
Kvíðaraskanir virðast tengjast erfiðleikum við lausn vandamála, frestunar-
áráttu, óákveðni og litlu sjálfstrausti. Það gerir að verkum að erfiðara verður 
fyrir kvíðið fólk að treysta og taka mið af hlutlægum viðmiðum dagsdaglega. 
Þetta getur leitt af sér erfiðleika við að ákveða hvenær öryggi sé náð og nóg 
er að gert vegna hugsanlegrar yfirvofandi hættu. Við þetta verður fólk að 
reiða sig á innri merki og tilfinningar eða jafnvel hughreystingu frá öðrum. 
Til að mynda hafa Wells (2004) og Salkovskis (1998) bent á að fólk með 
almenna kvíðaröskun og áráttu og þráhyggju þurfi að öðlast ákveðna líðan 
eða tilfinningu áður en það láti af seiglu sinni við áhyggjur eða áráttu. Þá 
hefur Salkovskis (1998) bent á að ef til vill sé slíkt tilfinningahæði meðal 
annars sprottið af því að hlutlægum stöðvunarviðmiðum sé einfaldlega ekki 
alltaf til að dreifa við slík tækifæri. 

Þótt tilfinningahæði sé tengt sérstaklega við almenna kvíðaröskun og 
áráttu- og þráhyggjuröskun í þessari umfjöllun er hugmyndin ekki sérstaklega 
sniðin að einstökum röskunum heldur er gert ráð fyrir að tilfinningahæði sé 
almenn tilhneiging sem mögulega geti verið næmisþáttur í þróun kvíða-
raskana og jafnvel annarra geðraskana líka sem einkennist af fjötrandi seiglu. 
Niðurstöðum tveggja rannsókna á hugtakinu tilfinningahæði verður nú stutt-
lega lýst. 

Rannsóknir á Spurningalista um tilfinningahæði (SUMT) 

Spurningalisti var gerður til að mæla hugtakið tilfinningahæði og próffræði-
legir eiginleikar hans ásamt tengslum við aðrar hugsmíðar kannaðir í tveimur 
rannsóknum. Niðurstöður fyrri rannsóknarinnar hafa ekki verið birtar áður 
en niðurstöðum seinni rannsóknarinnar hefur verið ítarlega lýst annars staðar 
(Ragnhildur S. Georgsdóttir, 2005). 
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Rannsókn I 

Í upphafi voru atriði samin út frá fyrrgreindri skilgreiningu. Atriðin voru ekki 
samin með tiltekna flokka hugtaksins í huga heldur var gert ráð fyrir að 
atriðin mynduðu einn flokk sem stæði fyrir tilfinningahæði. Þess var sérstak-
lega gætt að atriði listans innihéldu ekki beina vísun í einkenni geðraskana 
(t.d. áhyggjur) til að minnka líkur á sýndarfylgni listans við einkenni fjötrandi 
seiglu. Að lokum voru 20 atriði valin sem voru talin mæla tilhneigingu fólks 
til að reiða sig á tilfinningar sínar og líðan þegar það tekur sér eitthvað fyrir 
hendur, myndar sér skoðanir á hlutum eða tekst á við hluti eða vandamál í 
daglega lífinu. Atriðin mátu einnig hve háður einstaklingurinn er því að 
styðjast við tilfinningar sínar og líðan í þessum efnum, þ.e.a.s. að verða að 
finna ákveðna tilfinningu til að geta verið viss eða öruggur um eitt og annað í 
daglega lífinu. 
 
Aðferð 

Þessi 20 atriða útgáfa listans, kölluð Spurningalisti um tilfinningahæði-20 eða 
SUMT-20, var lögð fyrir alls 230 nema við Háskóla Íslands, 179 konur og 51 
karl, á aldrinum 19 til 55 ára. Meðalaldur þeirra var 25,4 ár (sf=7,0). 
Þátttakendur svöruðu atriðum SUMT listans á fimm punkta likertstiku 
(1=mjög ósammála; 2=frekar ósammála; 3=hvorki ósammála né sammála; 
4=frekar sammála; 5=mjög sammála). Nokkrir aðrir spurningalistar voru 
lagðir fyrir ásamt SUMT listanum í þessari rannsókn en niðurstöður svara 
við þeim verða ekki birtar hér. 
 
Niðurstöður 

Niðurstöður úr meginþáttagreiningu (e. principal components factor analysis) á 
öllum atriðum SUMT-listans eru birtar í töflu 1. Þættir með eigingildi sem 
var hærra en 1 voru dregnir út og þeim snúið með hornskökkum (e. oblimin) 
snúningi, enda var gert ráð fyrir að þættirnir hefðu fylgni sín á milli þar sem 
atriði listans voru samin með einn þátt í huga. Alls höfðu fjórir þættir 
eigingildi sem var hærra en 1 og skýrðu þeir samtals 62,1% af dreifingu 
atriðanna. Allir þættirnir fjórir innihalda atriði sem hafa sterkar hleðslur á 
viðkomandi þátt. Alls átta atriði hlaða á þátt I og snýst efni þeirra um að 
þurfa að reiða sig á tilfinningu sína fyrir hlutunum til að fá vissu, að hugsa 
endurtekið um menn og málefni til að átta sig á tilfinningum sínum gagnvart 
þeim og telja sig vera háðan tilfinningum sínum í flestu sem maður gerir. 
Þessi þáttur var því nefndur tilfinningahæði. Þáttur II inniheldur fimm atriði 
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sem snúast um að tilfinningar hafi mikil áhrif á hegðun viðkomandi og var 
þátturinn nefndur Áhrif. Þriðji þátturinn inniheldur þrjú atriði; tvö þeirra taka 
til hræðslu fólks við óljóst tilfinningarástand en eitt atriði til hamlandi áhrifa 
tilfinninga. Þessi þriðji þáttur var nefndur Hræðsla. Fjórði og síðasti þátturinn 
inniheldur fjögur atriði sem snúast um upplýsingagildi tilfinninga og að þær 
veiti fólki öryggi og vissu. Þessi þáttur var nefndur Vissa og öryggi. Í töflu 1 
sést að allir þættirnir hafa fullnægjandi innra samræmi, sérstaklega ef tekið er 
tillit til fjölda atriða á hverjum þætti. Fylgni þátta var minnst milli þáttar II 
(Áhrif) og III (Hræðsla), eða r=0,25 (p<.001) en mest milli þáttar I (tilfinninga-
hæði) og IV (Vissa og öryggi), eða r=0,66 (p<.001) og næstmest milli þáttar I og 
III, eða r=0,57 (p<.001).  

Tafla 1. Niðurstöður þáttagreiningar með hornskökkum snúningi á 
Spurningalista um tilfinningahæði (SUMT-20) í rannsókn I (N=229) 
 I II III IV h2 
15. Þegar ég þarf að vera viss um eitthvað  
  er ekki nóg að vita eitthvað heldur verð 
  ég að finna það á mér líka 0,86 0,11 -0,15 -0,11 0,68 
12. Ég fer endurtekið yfir hluti í huganum  
  til að athuga hvort ég hafi góða  
  tilfinningu gagnvart þeim 0,74 -0,15 -0,14 0,30 0,68 
18. Ég á erfitt með að taka ákvarðanir án þess 
  að byggja á því hvað ég hef á tilfinningunni 0,73 0,20 0,03 -0,02 0,66 
20. Ég velti hlutunum endurtekið fyrir mér til 
  að átta mig á hvaða tilfinningu ég hef  
  gagnvart þeim 0,71 -0,08 0,10 0,19 0,68 
16. Ég er háður tilfinningum mínum 
  í flestu sem ég geri 0,67 0,15 0,21 -0,08 0,64 
19. Ég á erfitt með að takast á við hluti 
  ef ég átta mig ekki á því hvernig mér líður 0,66 -0,05 0,32 -0,02 0,66 
14. Ef ég finn ekki hvaða tilfinningu ég hef 
  gagnvart hlutunum verða þeir yfir-  
  þyrmandi þegar ég þarf að takast á við þá 0,65 -0,18 0,26 0,10 0,62 
17. Hugsanir mínar stjórnast mjög  
  mikið af tilfinningum 0,61 0,27 0,05 0,06 0,62 
2.  Tilfinning mín hefur mikil áhrif 
  á það sem ég geri -0,02 0,80 -0,12 0,19 0,72 
1.  Ég legg áherslu á að fylgja tilfinningunni 
  þegar ég þarf að taka ákvarðanir 0,18 0,67 -0,37 0,14 0,68 
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Tafla 1 frh. Niðurstöður þáttagreiningar með hornskökkum snúningi á 
Spurningalista um tilfinningahæði (SUMT-20) í rannsókn I (N=229)  
 I II III IV h2 
5.  Ég verð að taka mið af tilfinningum mínum 
  þegar ég þarf að gera upp hug minn  
  um eitthvað -0,13 0,67 0,09 0,31 0,60 
3.  Þegar ég veg og met hlutina stjórnast ég 
  oftast meira af því hvernig mér 
  líður heldur en rökum 0,15 0,61 0,30 -0,20 0,56 
4.  Hvað ég tek mér fyrir hendur stjórnast 
  mjög mikið af því hvernig mér líður 0,12 0,60 0,13 -0,05 0,44 
6.  Ég hræðist óljósar tilifinningar -0,03 0,03 0,79 0,11 0,64 
8.  Ég verð hrædd(ur) ef ég get ekki greint 
  hvaða tilfinningar ég hef 0,21 -0,14 0,64 0,15 0,60 
7.  Það kemur stundum fyrir að ég geti ekki gert 
  eitthvað bara vegna tilfinninganna sem ég hef 0,14 0,22 0,58 0,02 0,60 
11. Hvernig mér líður segir mér mikið um 
  hvað mér finnst um hlutina 0,06 0,18 -0,04 0,70 0,62 
10. Ég verð öruggari með sjálfa(n) mig ef ég 
  veit hvaða tilfinningu ég hef gagnvart því 
  sem ég er að fást við 0,02 0,14 0,23 0,70 0,67 
9.  Það er mikilvægt fyrir mig að geta 
  fundið ákveðna tilfinningu eða tilfinningar 
  til að geta virkað vel 0,17 -0,05 0,33 0,52 0,54 
13. Tilfinningar eru mér mikilvægar 
  til að geta verið vissari um hlutina 0,45 0,10 -0,12 0,49 0,63 
 

  Eigingildi 7,8 2,3 1,3 1,2 
  Skýrð dreifing (%) 38,8 11,3 6,3 5,7 
  Áreiðanleiki (α) 0,91 0,77 0,69 0,77  
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Tafla 2. Tengsl heildarskors og undirþátt Spurningalista um tilfinningahæði 
(SUMT-28) við aðrar hugsmíðar í rannsókn II (N=206)  
 I II III IV Heild 
SUMT-28 
 I. Tilfinningahæði     0,93 
 II. Áhrif 0,58    0,72 
 III. Hræðsla 0,78 0,41   0,87 
 IV. Vissa og öryggi 0,78 0,60 0,72  0,90 
Kyn  0,22 0,21 0,08* 0,16 0,19 
Aldur -0,04* -0,12* -0,01* -0,04* -0,05* 
Lyndiskvíði (STAI-Trait) 0,43 0,23 0,46 0,36 0,44 
Þrálátar áhyggjur (PSWQ) 0,51 0,31 0,52 0,45 0,53 
Árátta og þráhyggja-heild (OCI-R) 0,32 0,22 0,37 0,35 0,37 
 Söfnunarárátta 0,17 0,17 0,19 0,18 0,21 
 Röð og regla 0,21 0,15 0,22 0,25 0,24 
 Þráhugsanir 0,39 0,21 0,46 0,39 0,43 
 Athugunarárátta 0,19 0,14 0,24 0,22 0,23 
 Þrifárátta 0,13* 0,09* 0,19 0,16 0,17 
 Hugræn hlutleysing 0,21 0,13* 0,18 0,20 0,21 
Gaumur að eigin tilfinningum (ATFS) 0,39 0,64 0,35 0,39 0,43 
Skýrleiki eigin tilfinninga (ATFS) -0,16 -0,05* -0,24 -0,11* -0,17 
 

Meðaltal 2,8 3,4 2,5 3,3 3,0 
Staðalfrávik 0,8 0,6 0,8 0,7 0,6 
Áreiðanleiki (α) 0,89 0,81 0,89 0,84 0,95 
Ath. Kyn er kóðað sem 1=karl og 2=kona. p<0,05 fyrir alla fylgnistuðla í töflunni 
nema *=ómarktækur stuðull. 

Rannsókn II 

Niðurstöður úr rannsókn I sýndu að atriði SUMT-20 listans mynda fjóra 
aðgreinanlega þætti sem hafa nokkra fylgni sín á milli. Þótt atriði listans hafi 
upphaflega verið samin með einn þátt í huga er vel mögulegt að greina megi 
undirþætti tilfinningahæðis með áreiðanlegum hætti. Til að skoða þann 
möguleika nánar þyrfti hins vegar að fjölga atriðum á einstökum þáttum. 
Rannsókn II var gerð til að kanna próffræðilega eiginleika lengri útgáfu 
listans sem hér er kölluð SUMT-28 og til að kanna hugtakaréttmæti listans og 
tengsl við einkenni kvíðaraskana. 

 
Aðferð 

SUMT-28 var lagður fyrir samtals 206 nemendur í Háskóla Íslands og 
Háskólanum á Akureyri (138 konur og 68 karla). Þátttakendur voru á 
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aldrinum 19 til 75 ára og var meðalaldur þeirra 26,7 ár (sf=8,7). SUMT-28 
inniheldur 28 atriði og eru 19 þeirra þau sömu og í SUMT-20. Atriði 12 á 
þætti eitt var fellt burt þar sem það var talið óþarflega líkt atriði 20 á sama 
þætti. Til að hver þáttur hlyti jafnt vægi í heildartölu listans var nýjum 
atriðum bætt við þannig að hver þáttur innihéldi sjö atriði. Því var tveimur 
atriðum bætt við þátt tvö, fjórum við þátt þrjú og þremur við þátt fjögur. 
Aðrir listar voru lagðir fyrir ásamt SUMT-28 og er þeim ítarlega lýst annars 
staðar (Ragnhildur S. Georgsdóttir, 2005). Einn listi var lagður fyrir til að 
mæla tengsl tilfinningahæðis við lyndiskvíða (STAI-T; State-Trate Anxiety 
Inventory-Trait Version). Tveir listar voru lagðir fyrir til að kanna tengsl við 
þrálátar áhyggjur (PSWQ; Penn State Worry Questionnaire) og einkenni áráttu og 
þráhyggju (OCI-R; Obsessive-Compulsive Inventory-Revised). Einnig var lagður 
fyrir listi sem mælir hve mikinn gaum fólk gefur tilfinningum sínum og hve 
skýrt það getur greint tilfinningar sínar (ATFS; Attention to Feelings-Self). 

 
Niðurstöður 

Niðurstöður staðfestandi þáttagreiningar (e. confirmatory factor analysis) studdu 
fjórskipta þáttabyggingu SUMT-28. Þessar niðurstöður eru ekki birtar hér en 
er ítarlega lýst annars staðar (Ragnhildur S. Georgsdóttir, 2005). Fylgni milli 
undirþátta SUMT-28, ásamt fylgni við kyn, aldur og aðra spurningalista, er 
birt í töflu 2. Í töflu 2 eru einnig birt meðaltöl, staðalfrávik og áreiðanleiki 
SUMT-28. Þar sést að undirþættir listans hafa gott innra samræmi 
(0,81≤α≥0,89) og innra samræmi heildarskors listans er mjög gott (α=0,95). 
Undirþættir listans hafa yfirleitt háa fylgni sín á milli (r á bilinu 0,58 til 0,78 í 
öllum tilvikum nema einu) sem bendir til að mögulega megi lýsa þátta-
byggingu listans með einum yfirþætti sem skýri fylgnina á milli undirþáttanna. 
Í töflu 2 kemur einnig fram að tilfinningahæði er ótengt aldri þátttakenda. 
Hins vegar hefur heildarskor SUMT-listans ásamt öllum undirþáttum hans, 
nema Hræðslu, marktæk tengsl við kyn sem bendir til að meira tilfinninga-
hæðis gæti hjá konum en körlum almennt. Eins og búast mátti við, hefur 
heildarskor SUMT miðlungs sterk jákvæð tengsl við gaum sem fólk gefur 
eigin tilfinningum (r=0,43, p<0,05) sem bendir til að tilfinningahæði og 
gaumur að eigin tilfinningum séu aðskilin hugtök. Heildarskor SUMT hefur 
miðlungs sterka jákvæða fylgni við lyndiskvíða (r=0,44, p<0,05) sem bendir 
til að tilfinningahæði tengist neikvæðum frekar en jákvæðum tilfinningum 
eins og gert var ráð fyrir. Aukið tilfinningahæði (heildarskor SUMT) tengist 
auknum þrálátum áhyggjum (r=0,53, p<0,05) og áráttu- og þráhyggju-
einkennum (r=0,37, p<0,05) og eru tengsl tilfinningahæðis marktækt sterkari 
við áhyggjur heldur en áráttu- og þráhyggjueinkenni samkvæmt prófi Steigers 
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(1980) fyrir háðar breytur (t(203)=2,44, p<0,01, einhliða próf). Ef undir-
þættir áráttu- og þráhyggjulistans eru skoðaðir, þá virðist heildarskor SUMT 
hafa sterkari tengsl við þráhugsanir heldur en áráttu. 

Almenn umræða 

Niðurstöður þeirra tveggja rannsókna, sem hér hefur verið stuttlega lýst, 
benda til að Spurningalisti um tilfinningahæði sé áreiðanlegt mælitæki. 
Niðurstöður rannsóknar II gefa vísbendingu um hugtakaréttmæti listans og 
sýna að tilfinningahæði hafi miðlungs sterk tengsl við síþanka, svo sem 
þrálátar áhyggjur og þráhyggju en veik tengsl við áráttu. Veik tengsl áráttu við 
tilfinningahæði voru óvænt þar sem rannsóknir Coles og félaga (2003, 2005) 
hafa sýnt fram á sterk tengsl áráttu við tilfinningu um að eitthvað sé ekki rétt 
(e. NJRE eða not-just-right experiences). Kanna þarf tengsl SUMT við mælingar 
á NJRE til að draga skýrar ályktanir en mögulega er SUMT mæling á 
almennari tilhneigingu heldur en NJRE er. Tengsl SUMT við áhyggjur og 
þráhyggju eru athyglisverð. Eins og áður hefur komið fram hafa rannsóknir 
gefið óljósa mynd af áhrifum sjálflægrar athygli á andlega líðan, mögulega 
vegna þess að um margþætta hugsmíð er að ræða og eins vegna þess að 
áhrifin eru háð samspili við færni manneskjunnar á öðrum sviðum (t.d 
tilfinningastjórn). SUMT er ekki aðeins mæling á sjálflægri athygli fólks 
heldur einnig því í hvaða tilgangi athyglinni er beint inn á við. Slík mæling 
getur gefið skýrari upplýsingar um þau ferli sem mögulega eiga þátt í þróun 
og viðhaldi síþanka. Búast má við að áhrif tilfinningahæðis geti einnig verið 
háð öðrum þáttum. Til dæmis má gera ráð fyrir að tilfinningahæði sé sérstak-
lega fjötrandi fyrir fólk sem á erfitt með að greina tilfinningar sínar og á erfitt 
með að stjórna þeim. Mikilvægt er að skoða orsakasamhengi tilfinningahæðis 
við aðra þætti í langsniðsrannsóknum og í tilraunaaðstæðum til að rannsaka 
tilfinningahæði sem næmisþátt í þróun geðraskana. 
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Bjargráð unglinga og mæling þeirra: 
Bjargráðakvarðinn MACS (Measure of Adolescent 

Coping Strategies) 

Sigrún Sveinbjörnsdóttir  

 

Allt frá miðri 20.öld hefur velmegun í vestrænum ríkjum aukist, sem meðal 
annars mælist með lægri tíðni ungbarnadauða og að meðalaldur hefur 
hækkað um 11 ár frá lokum síðari heimsstyrjaldar (Vallin, Meslé og 
Valkonen, 2001, Sameinuðu þjóðirnar, 2002). Á sama fjölgar í hópi ungs 
fólks sem þjáist vegna sálfélagslegra kvilla (e. psychosocial disorders) (Eckersley, 
1997; Rutter, 1995 og 2002; Smith og Rutter, 1995), það er andfélagslegrar 
hegðunar, vímuefnaneyslu, átraskana, þunglyndis og sjálfsvígs þegar verst 
lætur. Vissulega komast flestir unglingar ágætlega til manns (sjá t.d. Steinberg, 
1990), en unglingsárin eru viðkvæm sökum örra og flókinna líkamlegra, 
vitsmunalegra og félagslegra breytinga og unglingarnir því almennt taldir í 
þörf fyrir alla þá vernd sem möguleg er. Að lesa í og kortleggja flókna 
samvirkni erfða, umhverfisáhrifa og  þroskatengdra þátta sem taldir eru hafa 
áhrif á líkamlega og andlega heilsu (Rutter, 2002) er þar af leiðandi 
mikilvægur liður í stöðugri leit að gagnlegum forvörnum. 

Bjargráð (e. coping; þ.e. ráð einstaklinga sér til bjargar í daglegu amstri) 
unglinga eru álitin mikilvægur verndar- eða áhættuþáttur, allt eftir því hvernig 
og hvenær þeim er beitt (Lazarus, 1993, Lazarus 2000; Masten, Best og 
Garmezy, 1990), þau eru einhverju leyti samofin almennri líðan og aðlögun 
(Jorgensen og Dusek, 1990, Tolor og Fehon, 1987), velgengni í skóla 
(Kristensson og Öhlund, 2005, Rijavec og Brdar, 1997, Whatley, Foreman og 
Richards,1998) og líkamlegri jafnt sem andlegri heilsu (Graue, Hanestad, 
Wentzel-Larsen, Sövik og Bru, 2004; Reid, Dubow og Carey, 1995; Reid, 
Dubow, Carey og Dura, 1994; Smith, Smoll og Ptacek, 1990; Zeidner og 
Hammer, 1990). Almenn sátt ríkir um þann skilning að bjargráð hafi áhrif á 
líf og heilsu en misræmis gætir hins vegar á fræðasviðinu í skilgreiningu á 
grunnhugtökum, hver formgerð bjargráðanna er; að hve miklu leyti eða á 
hvern hátt þau greinast í frumflokka, hvort frumflokkar greinast í víddir og 
þá hverjar.  
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Flestir kvarðar sem mæla bjargráð eru hannaðir með aðferðum 
þáttagreiningar, en vísindamenn sem styðjast við þáttagreiningar hafa hins 
vegar oftar en ekki orðið uppvísir af vafasömum ákvörðunum við val á 
undiraðferðum með þeim afleiðingum að niðurstöður rannsókna þeirra þarf 
að taka með fyrirvara (Fabrigar, Wegener, MacCallum og Strahn, 1999). Við 
próffræðilega greiningu á fyrirliggjandi bjargráðakvörðum fyrir unglinga sem 
þróaðir voru með þáttagreiningu komu í ljós alvarlegir hnökrar sem draga úr 
réttmæti og áreiðanleika kvarðanna (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2001), en alls 
fundust 10 kvarðar við leit að slíkum í gagnagrunnum miðað við síðustu 
uppfærslu í ágúst 2005. Var líkum að því leitt að þessir hnökrar stæðu 
umræðu um bjargráð unglinga fyrir þrifum og að nauðsynlegt væri að hanna 
tæki sem tæki mið af og stæðist ströngustu próffræðilegu kröfur um réttmæti 
og áreiðanleika. Nýr bjargráðakvarði fyrir unglinga, Measure of Adolescent 
Coping Strategies (MACS) var hannaður í þessum tilgangi með þátttöku 
íslenskra og ástralskra unglinga og verður gerð grein fyrir helstu atriðum við 
þróun kvarðans hér að neðan. 

Aðferð 

Þátttakendur 

Þrír hópar úr 7. og 10. bekkjum grunnskóla á Íslandi og miðskóla (secondary 
schools) í Victoríufylki í Ástralíu tóku þátt í rannsókninni. Í fyrsta hópi voru 
9942 þátttakendur frá báðum löndum, sjá upplýsingar í töflu 1, en 
þáttagreining bjargráðakvarðans MACS hvílir á svörum þessa hóps svo og  
aðgreiningarréttmæti kvarðans. Í hópi tvö voru 534 ástralskir þátttakendur, 
en á honum var þáttaréttmæti (factorial validity) ásamt aðgreiningarréttmæti 
MACS metið. Til að meta endurprófunaráreiðanleika og samleitniréttmæti 
kvarðans var þriðji hópurinn fenginn, en í honum voru 118 íslenskir 
þátttakendur. 

Hópur eitt. Þátttöku samþykktu skólastjórnendur samtals 157 (7800 
nemendur) íslenskra grunnskóla af 174 (8468 nemendur) eða 82% árgang-
anna tveggja. Frá þessum nemendum komu 6908 (89%) gild svör. Í Victoríu-
fylki samþykktu skólastjórnendur 16 kaþólskra skóla (3782 nemendur) úr 
þéttbýli og dreifbýli að taka þátt og gild svör bárust frá 3034 nemendum 
(80,1%).  
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Tafla 1. Hópur 1; fjöldi þátttakenda eftir landi, kyni og árgangi í skóla 
  Victoriufylki, Ástralía  Ísland  
Kyn  7.bekkur  10.bekkur 7.bekkur 10.bekkur Samtals (%) 
Stúlkur 1013 822 1693 1732 5260 (52.9) 
Drengir 695 496 1635 1805 4631 (46.6) 
Óskilgreint 5 3 23 20  51 (0.5) 
Samtals 1713 1321 3351 3557 9942 (100.0) 

 
Meðalaldur þátttakendanna í hópi eitt, 7.bekk var 12,33 ár (SF=0,56) hjá 
þeim áströlsku og 12,04 (SF=0,25) hjá þeim íslensku og 10.bekkinganna 
15,28 ár (SF=0,57) hjá þeim áströlsku og 15,07 ár (SF=0,30) hjá þeim 
íslensku. Tæp 90% ástralskra þátttakenda voru fæddir í Ástralíu en tæp 60% 
foreldar þeirra voru fæddir þar í landi, en þessi dreifing er í samræmi við 
samsetningu íbúanna (Jamrozik, Boland og Urquhart, 1995). Stærsti einstaki 
hópurinn sem fæddur var í öðru landi kom frá suð-austur Evrópu (tæp 20%), 
en foreldrar voru ættaðir frá samtals 82 löndum. Íslensku þátttakendurnir 
áttu flestir foreldra fædda hér á landi (97%) en þau 3% sem fæddir voru 
annars staðar komu frá 60 löndum. Félagslegur bakgrunnur þátttakenda var 
svipaður í báðum hópum og endurspeglaði dreifingu í menntun og störfum 
foreldra í löndunum á þessum tíma (International Labour Office, 1990).  

Hópur tvö. Skólastjórnendur fimm ríkisrekinna miðskóla og eins einkaskóla 
í ýmsum hverfum Melbournborgar samþykktu þátttöku, gild svör bárust frá 
534 nemendum.  

Hópur 3. Skólastjórnendur tveggja skóla sem valdir voru af handahófi úr 
þéttbýli á Íslandi samþykktu þáttöku. Gild svör bárust frá 118 nemendum. 

Aldur þátttakenda, þjóðmenningarbakgrunnur og félagsleg staða 
þátttakenda í hópi tvö og þrjú var sambærilegur hópi eitt. 

Mælitæki 

Lýðfræðilegar spurningar voru lagðar fyrir alla hópa: Spurt var um aldur, kyn, 
bekk í skóla, fæðingarland, tungumál talað/töluð á heimili, fjölskyldu-
samsetning og aldur foreldra svo og fæðingarland þeirra ásamt starfi og 
menntun móður og föður. 

Eftirfarandi þrír spurningalistar voru lagðir fyrir hópa eitt og tvö. 
Bjargráðaspurningalistinn CQA (Coping Questionnaire for Adolescents) hafði 

verið í þróun um nokkurra ára skeið við La Trobe háskóla í Melbourne og 
atriðin, samtals 53, verið valin og þróuð af próffræðilegri kostgæfni og 
þessvegna tekin til þáttagreiningar hér (sjá Madden, Jame, Paton og King, 
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1992 og frekari lýsingu á þróun atriða á listann í Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 
2001). Dæmi um atriði: Ég reyndi að fara vel með mig með því að sofa 
mikið; Ég lét fólk vita hvað ég vildi, en svarendur gáfu til kynna á fjögurra 
bila kvarða hve vel þeim fannst atriðin eiga við um sig: Á næstum því aldrei 
við um mig = 0, Á sjaldan við um mig = 1, Á stundum við um mig = 2, Á 
næstum því alltaf við um mig = 3.  

Sjálfsvirðingarprófið(Rosenberg´s Global Self-esteem Scale, RSE) (Rosenberg, 
1965), endurbætt útgáfa (Bachman, O'Malley og Johnson, 1978) með 10 
fullyrðingum sem svarað er á fimm bila kvarða frá 5 = Á næstum því alltaf 
við um mig til 1 = Á næstum því aldrei við um mig. Sex fullyrðingar eru 
jákvæðar, t.d. Þegar ég vinn verk, þá geri ég það vel, en fjórar fullyrðingar eru 
neikvæðar, t.d. Mér finnst líf mitt lítils virði. Innri samkvæmni þessa prófs 
hefur verið metinn .93 og endurtekningaráreiðanleiki (2ja vikna millibil) .85 
auk þess sem viðunandi fylgni, .56 - .83, hefur mælst milli RSE og annarra 
mælinga á sjálfsvirðingu (Chiu, 1988, Hagborg, 1993). 

Spurningalisti Sarason um félagslegan stuðning, magn og gæði (Sarason Social 
Support Questionnaire, Number and Satisfaction; SSQN og SSQS) (Sarason, Levine, 
Basham og Sarason, 1983), stytt útgáfa (Sarason, Sarason, Shearin og Pierce, 
1987b), samanlagt 12 spurningar. Sex spurninganna mæla fjölda stuðnings-
aðila sem svarandi tilgreinir við mismunandi félagslegar aðstæður, en mest er 
hægt að tilgreina 9 aðila; og sex spurningar mæla hve ánægð/ur viðkomandi 
er með þann stuðning. Svarað er á sex bila kvarða frá Mjög ánægð/ur til 
Mjög óánægð/ur. Dæmi: Hverri/hverjum getur þú treyst til að standa með 
þér þegar þú þarft hjálp? og Hversu ánægð/ur ertu með það? Próffræðileg 
gæði löngu útgáfu SSQN og SSQS (27 spurningar X 2) eru góð, endur-
prófunaráreiðanleiki .83 og .97 (fjögurra vikna millibil) og alfastuðull .94 og 
.97 og hugsmíðaréttmæti verið metið gott (Sarason, Shearin, Pierce og 
Sarason, 1987a). Stytt útgáfa SSQN og S hefur fengið svipuð gildi og verið 
metin sambærileg lengri útgáfunni (Sarason o.fl., 1987b). 

Hópur þrjú fékk auk lýðfræðispurninga eftirfarandi spurningalista: 
MACS, það er bjargráðakvarðinn sem þáttagreindur var á hópi eitt og 
sannreyndur á hópi tvö (sjá niðurstöðukaflann), samtals 34 atriði og 
bjargráðagátlistann Kidcope (Spirito o.fl., 1988) sem inniheldur 10 atriði sem 
svarendur gefa upplýsingar um hve oft þau nota á fjögurra bila kvarða; 0-3 
eða  frá næstum aldrei (0) til næstum alltaf (3). Enginn einn bjargráðakvarði 
var öðrum próffræðilega fremri, þessi varð fyrir valinu því hann var stuttur 
og auðveldur í fyrirlögn og atriðin svöruðu þokkalega til þátta MACS . 
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Framkvæmd 

Á Íslandi var leyfi fengið frá Tölvunefnd (forvera Persónuverndar), 
Menntamálaráðuneyti og skólastjórum viðkomandi skóla á Íslandi, en hver 
skóli fór sínar leiðir við upplýsingagjöf og öflun samþykkis foreldra og 
nemenda. Í Ástralíu var sama leið var farin, nema að fyrir hóp eitt var fengið 
leyfi hjá Skólaskrifstofu kaþólskra skóla (u.þ.b. 20% nemenda sækir þá skóla), 
en þeirra nemendur tóku þátt í meginrrannsókninni. Þátttakendur í hópi tvö 
voru nemendur ástralskra ríkisskóla (sem tæplega 70% nemenda sækir). 
Samkvæmt skriflegum fyrirmælum lögðu kennarar spurningalistana fyrir að 
meðaltali 25 nemenda hópa, fyrirlögn tók 40 – 60 mínútur. Spurninga-
pakkinn var þýddur og bakþýddur með aðstoð sérfræðinga (Brislin, Lonner 
og Thorndike, 1973). 

Gagnagreining 

Fyrsta stigs þáttagreining. Leitandi þáttagreining (EFA-exploratory factor analysis), 
tegund almenn þáttagreining (FA-common factor analysis, hér Principal Axis 
Factoring, PAF) var beitt með hornskökkum snúningi (oblique, hér Oblimin) til 
að finna bjargráðaþætti  þar eð gert var ráð fyrir fylgni milli þátta. Þættir sem 
höfðu eigingildi  > 1 og skriðupróf mælti með voru valdir, en þáttagreiningin 
var framkvæmd á öllum hópnum fyrst og svo sérstaklega fyrir íslenska 
hópinn annars vegar og þann ástralska hins vegar.  

Val á atriðum. Að ná fram bestu atriðunum og losna við slök er 
jafnvægislist þar sem stundum þarf að velja eitt viðmið á kostnað annars. Við 
val á atriðum hér var eftirfarandi haft til viðmiðunar að: (a) svör við hverju 
atriði dreifðust á alla svarmöguleika; (b) hver þáttur innihéldi að lágmarki 5 
atriði; (c) hleðsla hvers atriðis á aðeins einn þátt væri .25 eða hærri; (d) 
alfastuðull hvers þáttar væri .70 eða hærri; og (e) meðal fylgnistuðull allra 
mögulegra para af atriðum fyrir hvern þátt, Mr, (mean inter-item correlations ) 
væri á bilinu .2 and .4. til að tryggja að atriðin væru hvorki of skyld/lík eða 
óskyld/ólík (Briggs og Cheek, 1987). PAF með Oblimin snúningi var 
framkvæmd á hópi eitt. Síðar var hópnum skipt í fjóra undirhópa eftir aldri 
og löndum og þáttabygging greind í öllum hópum. Atriði sem hlóðu lágt hjá 
öllum  hópum eða hlóðu á fleiri en einn þátt voru fjarlægð.  

Annars stigs þáttagreining var framkvæmd í leit að bjargráðavíddum 
(dimensions) með sömu forsendum og aðferðum og fyrsta stigs þátta-
greiningin. 

Samspil (interaction) og megináhrif (main effect) óháðra breyta (land x kyn x 
árgangur í skóla) og háðra (bjargráð) voru greind með fjölbreytu dreifi-
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greiningu (MANOVA) og  til að meta áhrif aldurs, kyns og búsetulands á val 
á bjargráðum voru F-gildi reiknuð með dreifigreiningu (ANOVA), þá var 
sökum stærðar úrtaks áhrifsstærð, η2 (effect size), reiknuð út miðað við alfa 
stuðul (α)  .001 eða minna, marktækni miðast við áhrifsstærð η2 ≥  .05 (5%).  

Endurprófunaráreiðanleiki (fjögurra mánuða millibil) var metinn með 
Pearson fylgnistuðli með 95% öryggisstuðli, gengið var út frá marktektar-
mörkum ≥ .50, en ekki = .70 skv. ströngustu kröfum, þar sem langur tími er 
milli prófana og unglingarnir að þroskast. Samleitniréttmæti var metið á sama 
hátt, gengið var út frá fylgni á milli atriða Kidcope við frumþætti MACS, 
marktektarmörk að meðaltali ≥ .45, því viðmiðunarprófið er próffræðilega 
slakt (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2001). Þá var aðgreiningarréttmæti metið á 
sambærilegan hátt, gengið var út frá fylgni MACS við óskylda kvarða (SSQN, 
SSQS, RSE) á bilinu -.30 < r < + .30, en búast mátti við nokkurri fylgni á 
milli þessara kvarða og félagslegra bjargráða. 

Niðurstöður 

Fimm grunnþættir bjargráða greindust fyrir hóp eitt í heild sinni (n = 9942) 
með samtals 34 atriði af þeim 53 sem lagt var upp með, hleðsla 30 atriða var  
≥ .25 á einn þátt einungis, hleðsla fjögurra atriða var á tvo þætti en þó þannig 
að afgerandi eða hærri hleðslan var á þáttinn sem þau tilheyra sbr. töflu 2. 
Sambærileg útkoma var hjá báðum aldurshópunum íslensku (7. og 10.bekk) 
og hjá þeim eldri áströlsku (10.bekk), en hjá yngri hópnum ástralska (7.bekk) 
fékkst fjögurra þátta útkoma, þó með sömu 34 atriðum. Hjá 7.bekk ástralska 
flokkuðust að miklu leyti saman þættirnir Að halda ró sinni og Að hlú að 
sjálfri/sjálfum sér, sjá lýsingu á þáttunum í töflu. Grunnþættirnir fimm 
greindust aftur hjá hópi tvö (n = 534), sömu 34 atriðin féllu í sambærilega 
þætti að þremur atriðum undanskildum (tæp 10%), sem telst ásættanlegt 
(Kline, 1986).  
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Tafla 2. Hleðsla atriða á fimm grunnþætti bjargráða, PAF, Oblimin, n = 9942 
  Þættir  
Atriði 1 2 3 4 5 

17 .41 .01 .00 .10 .07 
20 .36 -.13 .25 -.18 .23 
24 .44 .05 -.08 .02 -.02 
25 .41 -.12 .06 -.19 .18 
29 .35 .03 .21 -.18 .19 
40 .54 -.01 -.04 -.05 -.04 
43 .38 -.13 -.09 -.09 .03 
46 .49 .10 .04 .00 .04 
7 .00 .50 -.14 -.06 -.05 

18 -.07 .47 -.19 .10 .13 
27 .04 .54 -.09 -.10 -.06 
35 -.01 .60 .02 -.01 -.06 
36 .03 .69 .15 .04 .04 
42 .02 .62 -.02 .00 -.02 
9 .02 .08 -.56 .03 .09 

15 .08 -.06 -.51 -.14 -.02 
30 -.02 .25 -.56 .12 .07 
50 -.08 .05 -.49 -.19 -.04 
51 .27 -.03 -.31 -.18 .11 
52 .30 -.06 -.42 -.05 -.07 
6 -.12 -.04 -.08 -.67 .09 

12 -.13 -.04 -.01 -.81 -.02 
16 .06 .11 .06 -.41 .17 
32 .05 -.03 -.04 -.60 .05 
41 .02 .10 -.01 -.66 -.03 
49 .21 -.12 -.13 -.29 .19 
53 .19 .04 -.04 -.47 -.03 
5 -.14 -.10 -.03 -.01 .73 
8 .01 -.09 .02 .00 .56 

21 .05 -.03 -.08 -.06 .29 
26 .07 .22 .07 -.13 .29 
33 .04 .18 -.02 -.01 .42 
34 .22 .08 .03 -.04 .36 
47 .17 .01 .00 .00 .53 

Ath. Neðri hleðslumörk fyrir PAF er .25  
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Tafla 3. Bjargráðakvarðinn MACS; lýsing á frumþáttunum fimm MACS, alfa-
stuðull (α) og meðalfylgni allra atriða para (Mr) í hverjum þætti hjá hópi eitt 
(n = 9942) og hópi tvö (n = 534) 
Þáttur Lýsing 
Að halda ró sinni Tilaun til að halda ró sinni þrátt fyrir álag, sjá 

hið spaugilega, reyna að slaka á og láta sem 
ekkert hafi gerst. Atriði samtals 8. Dæmi:Ég 
hélt mínu striki eins og ekkert hefði í 
skorist. α = .73 og 70, Mr = .25 og .23 

Að sleppa fram af sér beislinu Losa um spennu með því að öskra á aðra, 
meiða sjálfa/n sig eða aðra, reykja, drekka 
og/eða nota önnur vímuefni, eyðileggja hluti. 
Atriði samtals 6. Dæmi: Ég skeytti skapi mínu 
á hlutum (t.d. með því að krota á 
veggi). α = .75 og .73, Mr = .34 og .31  

Að velta sér upp úr vandanum Hugsa stöðugt um vandann, sjálfsásákanir, 
uppgjöf. 
Atriði samtals 6. Dæmi: Ég hugsaði stöðugt 
um málið. α = 70 οg .66, Mr = .28 og .24 

Að leita stuðnings annarra  Virk/ur við að leysa vandann með ráðgjöf eða 
stuðningi annarra, leita aðstoðar annarra 
vegan tilfinningalegra þátta. 
Atriði samtals 7. Dæmi: Ég bað góðan vin, 
sem ég gat treyst, um ráð. α = 81 og .73, Mr = 
.37 og .28 

Að hlú að sjálfri/sjálfum sér  Virk/ur við að standast álagið með því að fara 
vel með sig, s.s. borða vel, sofa nóg, 
íþróttaiðkun, leita hjálpar í trúnni. 
Atriði samtals 7. Dæmi: Ég reyndi að borða 
reglulega. α = .70 og .71, Mr = .25 og .25 

 
Við annars stigs þáttagreiningu á bjargráðaþáttunum fimm greindust tvær 

víddir, sjá töflu 4. Heiti víddanna er í samræmi við almennar niðurstöður 
rannsókna á bjargráðum unglinga og heilsu þeirra og líðan, það er hagstæð 
eða farsæl bjargráð annars vegar og óhagstæð eða síður farsæl bjargráð hins 
vegar.  
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Tafla 4. Hleðsla grunnþátta á yfirþætti/víddir (dimensions), PAF með 
Oblimin snúningi, utan sviga hópur eitt (n = 9942), innan sviga hópur tvö (n 
= 534) 
Þáttur Hagstæð bjargráð Óhagstæð bjargráð 
Halda ró sinni .78 (.93) -.09 (-.17) 
Hlú að sjálfri/sjálfum sér .65 (.51) -.03 (.18) 
Leita félagslegs stuðnings .61 (.40) .17 (.31) 
Velta sér upp úr vandanum .15 (.02) .78 (.83) 

Sleppa fram af sér beizlinu -.04 (-.02) .33 (.46) 

 
Fjölbreytu dreifigreining (MANOVA, land, kyn, árgangur) sýndi engin 

marktæk samspilsáhrif en ein marktæk megináhrif, p < .001, milli kyns og 
bjargráðaþáttarins Að velta sér upp úr vandanum. Þríþátta dreifigreining 
(Three-way ANOWA sjá töflu 5), sýndu marktæk áhrif kyns á þennan þátt 
bjargráða og reyndist áhrifsstærðin η2 = .09 (9,28%). Stúlkur höfðu hærra 
meðaltal (M = 1,78, SF = 0,61) en piltar (M = 1,37, SF = 0,58). Frekari 
greining á bjargráðatriðunum í þessum þætti leiddi í ljós megináhrif á einu 
atriði („Ég grét“),  η2 = .18 (18,47%), en meðaltal stúlkna var hærra (M = 
1,76, SF = 1,07) en pilta (M = 0,75, SF = 0,92).  

Tafla 5. Samantekt þríhliða ANOVU (land x bekkur x kyn) sýnir F-gildi fyrir 
BJARGRÁÐAÞÆTTINA Halda ró sinni (RÓ), Sleppa fram af  sér beizlinu 
(SLEPP), Velta sér upp ú vandanum (VELT), Leita félagslegs stuðnings 
(FÉLST) Hlú að sjálfri/sjálfum sér (HLÚ), (N = 9144) 
Mæling  fg  RÓ  SLEPP  VELT FÉLST  HLÚ 
Land 1 270.94* 450.72* 70.74 98.45* 0.21 
Bekkur 1 52.35 168.98* 78.61 0.12 64.72 
Kyn 1 0.05 24.88 934.49** 304.04* 17.99 
Land x Bekkur 1 0.19 9.04 2.65 1.84 8.58 
Land x Kyn 1 0.19 2.62 0.63 3.09 2.61 
Bekkur x Kyn 1 0.97 7.62 117.24* 17.19 0.04 
Land x Bekkur  
x Kyn 

 
1 

 
0.11 

 
1.97 

 
2.07 

 
7.08 

 
2.59 

Villa 9136 (0.30) (0.35) (0.34) (0.41) (0.37) 
Ath.. Gildi innan sviga eru mean-square villur. 
* 1% < η2 < 5%. ** η2 ≥ 5%. 
 

Spönn endurprófunaráreiðanleikans fyrir einstaka atriði MACS kvarðans 
var á bilinu r = .40 til .80, meðaltal þáttanna fimm var:  r = .74 (FÉLST), r = 
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.68 (HLÚ), r = .59 (SLEPP), r = .74 (VELT), r = .53 (RÓ). 
Samleitniréttmæti var metið útfrá fylgni á milli atriða Kidcope við frumþætti 
MACS, fylgnispönn mældist frá r  = .25 til .68, meðaltal um .46, 
aðgreiningarréttmæti sem metið var út frá fylgni undirþátta  MACS við 
óskylda kvarða (SSQN, SSQS, RSE) var á bilinu -.27 < r < + .31. Allar 
niðurstöður réttmætismælinga voru sambærilegar milli hópa eitt og tvö.  

Umræða 

Þar eð almenn bjargráð eru talin áhrifarík sem verndar- ellega áhættuþáttur 
með tilliti til andlegs og líkamlegs heilbrigðis og viðmót einstaklingsins 
gagnvart sjálfum sér og öðrum í daglegu lífi, er mikilvægt að grunnhugtök 
fræðasviðsins séu skýr. Að öðrum kosti eiga vísindamenn óhægt um vik við 
rannsóknir á fyrirbærinu og illgerlegt er að bera saman niðurstöður 
rannsókna, hvað þá að vinna að forvörnum í ljósi þeirra. Miðað við próf-
fræðilega galla á fyrirliggjandi bjargráðakvörðum fyrir unglinga og óljósum 
skilgreiningum á frum- og yfirþáttum (víddum) almennt á fræðasviðinu, 
hvort heldur er um fullorðins-, unglinga- eða barnakvarða að ræða (sjá yfirlit 
Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2001) er augljós þörf á nánari skoðun. Þessari 
rannsókn var ætlað að leggja umræðunni lið með því að greina bjargráð 
unglinga og formgerð þeirra betur en gert hefur verið hingað til og styðjast 
við bestu möguleg próffræðileg rök, það er hanna nýjan kvarða.  

Lykilatriði við hönnun kvarða eða sálfræðilegra prófa til að tryggja 
réttmæti og áreiðanleika eru að: (a) val á atriðum endurspegli öll möguleg 
atriði á sviðinu; (b) stöðlun fari fram á úrtaki sem endurspeglar þýðið sem 
prófinu er ætlað; og (c) tölfræðiúrvinnslan hvíli á próffræðilegri nákvæmni 
skv. bestu vitund (best practice). Þessi atriði voru höfð að leiðarljósi við 
hönnun á bjargráðakvarðanum MACS og við samanburð reyndust 
próffræðileg gæði  hans mun meiri en annarra viðlíka kvarða fyrir unglinga 
(Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2001). Í fyrsta lagi byggir MACS á atriðum sem 
valin voru með próffræðilegri hliðsjón, þá var hann var þáttagreindur á sex 
sinnum stærra úrtaki en sá kvarði sem kemst honum næst og loks var hvert 
tölfræðiskref í úrvinnslu gaumgæft út frá próffræðilegum forsendum. Mæli-
fræðilegir eiginleikar MACS eru ýmist góðir eða vel við unandi, kvarðinn er 
stuttur, einfaldur í fyrirlögn og auðveldur í túlkun.  Í löndunum tveimur, 
Íslandi og Ástralíu, eru bjargráðaatriði unglinganna þau sömu og þau flokkast 
eins í grunnþætti sem svo flokkast í samskonar yfirvíddir. Kynjamunur á 
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notkun bjargráðaþáttarins Að velta sér upp úr vandanum er sá sami í báðum 
löndum, stúlkur beita því oftar en piltar, en að öðru leyti var enginn munur. 

Ýmsar tillögur um yfirvíddir bjargráða hafa litið dagins ljós. Tvískiptingin 
vandamála miðuð (problem-focused) og tilfinningamiðuð bjargráð (emotion-
focused) á sér langa sögu (Lazarus og Folkman, 1984). Önnur tillaga að tví-
skiptingu er sú að menn ýmist nálgist vandann (approach coping) eða forðist 
hann (avoidance) (Ebata og Moos, 1991, 1994) þar sem hvor víddin um sig 
tekur til bjargráða sem birtast í hegðun og eða hugsun (behavioral and cognitive 
coping). Hvorug þessara tillagna að bjargráðavíddum hefur tekist að sannreyna 
með tölfræðilegum leiðum.  

Niðurstöður úr fyrirliggjandi rannsókn benda til þess að bjargráð unglinga 
séu ýmist vandamálamiðuð (að leysa vandann) eða tilfinningamiðuð (að létta 
á tilfinningum) (problem versus emotion focused); ýmist nálgist þau vandann eða 
hliðri sér hjá honum (approach versus avoidant coping); ýmist  séu ungmennin virk 
eða óvirk þegar þau beita bjargráðum sínum (active versus inactive coping); og að 
ýmist séu bjargráð þeirra fólgin í athöfnum eða hugsunum (behavioral versus 
cognitive). Í ljósi þessarar rannsóknar er því hins vegar hafnað að víddir 
bjargráða feli þesskonar skiptingar í sér. Víddirnar tvær sem frumþættir 
MACS flokkast í, Hagstæð bjargráð og Óhagstæð bjargráð, innihalda báðar atriði 
sem fela í sér athafnir og hugsanir og unglingarnir eru ýmist virkir eða óvirkir 
þegar þeir beita bjargráðum sínum. Hins vegar er munur á Hagstæðum- og 
óhagstæðum bjargráðum að því leyti að Hagstæð bjargráð geta verið hvort heldur 
sem er vandamálamiðuð eða tilfinningamiðuð  og ungmennin ýmist nálgast 
vandann eða hliðra sér hjá honum en Óhagstæð bjargráð aftur á móti eru 
einungis tilfinningamiðuð og ungmennin hliðra sér hjá vandanum en reyna 
ekki að nálgast hann.  

Mikilvægustu niðurstöður úr þessari rannsókn er að tekist hefur að hanna 
próffræðilega traustan bjargráðakvarða fyrir unglinga sem er í senn auðveldur 
í notkun við fræðistörf og hagnýtt klíniskt greiningartæki. Tillaga að 
tvískiptingu bjargráða í víddir sem ýmist leiða til farsældar eða draga úr líkum 
á farsæld, sem ýmist vernda eða auka áhættu með tilliti til heilbrigðis og 
líðanar er hér studd próffræðilegum rökum, sem vonandi reynist þarft inlegg 
í alþjóðlega umræðu um hvernig skilja beri hugtök sem greina formgerð og 
eðli bjargráða unglinga.  
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Treatment of chronic aphasia with 
errorless learning procedures: A direct 

replication 

Zuilma Gabriela Sigurðardóttir 
Magnús Blöndahl Sighvatsson 

 

Single-subject experimental designs are often used to measure the effects of 
treatment for aphasia however; direct and systematic replications of original 
studies (Sidman, 1960; Barlow & Hersen, 1984) are uncommon or 
nonexistent in the literature. Perhaps one of the reasons for this is that 
language treatments have not been well-defined (e.g., Byng & Black, 1995; 
Robey, 1998). Definitions and operationalization of treatment variables and 
specification of treatment procedures is a necessary prerequisite for 
experimental replication. Replication of therapeutic effects is a prerequisite 
of advancement in any therapeutic field. Experimental analysis of treatment 
variables ultimately results in establishment of both, generality and 
limitations of treatment effects. Direct and systematic replications of single-
subject experimental studies of treatment effects are one avenue to establish 
the generality and limitations of those effects. Only with direct and 
systematic replications of single-subject experimental studies is it possible to 
ultimately determine which type of therapy is effective for what type of 
patient with what type of etiology and symptoms in which particular 
situation. This is particularly important in the field of aphasia because a clear 
relation between specific symptoms and underlying deficits has not yet been 
established (Hillis, 1989; Thompson, 1996) despite attempts to do so with 
the newest technology. The reasons why specific interventions affect the 
performances of aphasics, and the way different types of effective inter-
ventions affect those performances remain unknown. Treatment variables 
that can be linked directly to elements that are believed to be causes of 
specific symptoms remain undeveloped. The systematic search for equally 
important facets of treatment, i.e., the generality and limitations of treatment 
effects of therapy for aphasia has not yet begun. Treatments that are based 
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on operant procedures and stimulus control are usually well defined, which 
makes this approach an attractive model for designers of language therapy 
for aphasia who are trying to find effective, efficient, and efficacious 
treatments. Unfortunately, very few researchers in the field of aphasia have 
studied the effects of treatment based on operant conditioning or stimulus 
control procedures (Bardin Ayers, Potter & McDearmon, 1975; Doyle, 
Goldstein, Bourgeois & Nakles, 1989). Sigurdardóttir and Sighvatsson (2003; 
2005) worked with four people with Broca’s aphasia, 18 to 54 months post-
onset. Multiple-baseline across behaviors and A-B designs were used to 
evaluate the effects of treatment on a number of conversational behaviors, 
i.e., rate of correct responding to questions. Clinical significant changes were 
made on a number of dependent variables with all four participants. This 
study is a direct replication of the Sigurdardóttir and Sighvatsson’s study in 
an attempt to measure generality of effects of a treatment still under 
development.  

Method 

Subjects 

Three persons, ages fifty one to sixty seven, who had suffered a single 
cerebrovascular accident, participated in the study. All had been originally 
diagnosed as having severe aphasia. Twelve to fifty three months had passed 
since the incident that led to their aphasia took place; thus, they all suffered 
from chronic aphasia. 

Setting 

Baseline, training, and generalization sessions were conducted in the 
participant’s home or nursing home facility. 

Experimental stimuli 

Baseline and training phases. Visual stimuli were color photographs that were 
glued on the center of 21 X 15 cm. index cards that were laminated.  

Generalization phase. 15 X 10 cm. color photographs (photo cue cards) 
(Kerr, 1979; 1987) were used. A total of fifteen photo cards that were similar 
to those used in training were used first. 
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Dependent variables, scoring, and dependent measures 

Tasks (dependent variables). The following tasks were selected with the 
participants: a) Making sentences b) Sequencing c) Answering “Yes”or “No” 
to questions, or d) Naming numbers 

Scoring. Participants’ responses were scored as correct, incorrect, or no 
answer. After giving the participant an opportunity to respond, the 
experimenter waited for at least 10 sec. for an answer and gave a second 
opportunity to respond by repeating the question. If the participant did not 
respond then the experimenter scored “no answer” and initiated the next 
trial. The experimenter could also initiate the next trial if the participant 
refused to respond or indicated he had no answer. 

Dependent measures. The main dependent measure in all tasks was number 
of correct responses out of opportunities given. 

Independent/therapeutic variables 

The intervention consisted of: a) Giving standardized instructions for each 
task b) Setting the occasion for the target behavior c) Providing 
encouragement after each response d) Correcting errors after scoring by 
demonstrating the correct response and giving the instruction to imitate e) 
Rehearsal, and f) Praising appropriate responses. In addition, g) Visual 
performance feedback was given once per week when participants were 
shown a graph of their performance in each task during the previous week.  

Procedure and experimental design 

A multiple-baseline across behaviors was used to assess the effects of the 
treatment on the aphasia symptoms of each participant, however, if the 
treatment was ineffective and had to be modified or, different behaviors had 
to be selected in cases where the task had to be broken down to smaller 
units, an A-B design was used in the new task. 

Baseline. Baseline measures of all dependent variables selected for each 
participant commenced simultaneously. Measures were taken daily. Sessions 
lasted for 25-45 minutes each time. At least five baseline measures were 
taken before the intervention began on the first dependent variable. If initial 
measures revealed that the task had to be broken down to smaller units then 
baseline measures were taken from that point forward and were looked upon 
as separated from the multiple baseline. 

Intervention. The intervention lasted for 6 months. Sessions were held daily 
during weekdays and lasted for 30-60 minutes each time depending on the 
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type of tasks selected with each participant and on their performances in 
those tasks. Variations in the intervention were principally made in the kind 
of prompts (amount of help) provided to the participant. If the highest 
degree of assistance was not effective, new ways to attain stimulus control 
were tried. Three kinds of prompts were manipulated. In the beginning 
stages, for all participants in all tasks, the target response was modeled, e.g., 
in the making sentences-task the experimenter provided a sentence and the 
participant was asked to imitate. 

When a participant had shown 100% correct performance in a task 
(prompted or unprompted) on four consecutive sessions, the amount of help 
was reduced to the next level, level 2. On level 2, the experimenter waited for 
10 seconds and then gave a starting prompt, e.g., said the first two words of 
a sentence used during the prior prompt level and the participant had to 
finish the sentence. When participants had shown 100% correct performance 
on four consecutive sessions, the amount of help was again decreased to the 
next level of help, level 1. On level 1 participants got an indirect prompt, e.g., 
in the making sentences task the experimenter pointed at an item on the 
picture, e.g., a house, and asked “What can you tell me about this? In level 1 
and level 2 participants were given three opportunities to respond correctly 
before their response was marked as “incorrect” or “no answer”. 

Recycling. If a participant’s performance in a task deteriorated in at least 
two consecutive sessions or if the performance got unstable for several 
sessions, the level of help was increased in the following session and criteria 
for lowering the level of help was increased.  

Generalization. Generalization measures were taken in the last four weeks 
of the study. If training sessions lasted more than one half-hour then training 
was skipped and only generalization was measured, otherwise both training 
and generalization measures were conducted. 

Reliability 

Reliability was scored both with regard to the dependent variables and one 
independent variable, i.e., prompt level. 

Results 

Sigurdardóttir & Sighvatsson study’s results (2003, 2005) were replicated 
partially. The treatment had clinically significant effects on the performances 
of two participants, i.e., 1 and 2. However, the performances of participant 
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three could not be brought under the stimulus control attempted. Therefore, 
the intervention that was developed in an attempt to bring his performances 
under stimulus control set the stage for a new experiment not reported here. 
This result section is thus only about the performances of participants 1 and 
2. 

Reliability 

Reliability measures were taken in 0-50% of baseline sessions across 
participants and tasks. During intervention, reliability was measured in 18.5-
25% of sessions across participants and tasks. During generalization, 
reliability was measured in 25-30% of sessions across participants and tasks. 
Table 1 shows mean reliability for each participant in each task during 
training and generalization. Table 2 shows mean reliability for measures 
correct prompting with each participant in each task. 

Table 1. Mean reliability measures for main dependent variable during 
training and generalization in each task with each 
 

Training tasks
Sequencing
Sentences
Numbers
Yes/no answers

Generalization task
Sequencing
Sentences
Numbers
Yes/no answers

86,40
97,40

100
100

95,29
98,13

100
91,10

Participant
1 2
% %
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Table 2. Mean reliability measures for use of  correct prompt  
 

Correct prompt use
Sequencing
Sentences
Numbers
Yes/no answers

100
100

91,75
100

Participant
1 2
% %

 
 

Effects of training 

Performances of participants during baseline and training can be seen in 
Figures 1 to 5. In general, the intervention had clinically significant effects on 
the performances of two participants across tasks. Participant 1 performed 
well on both the sequencing task and in making sentences. His performance 
was better on sequencing, in that task he reached the point of perfect 
performance without any help from the experimenter. His performance in 
making sentences was very good and progressed but leveled off and 
remained under the control of the experimenter’s help. Thus, his 
performance was very comparable to the performance of participant 1 in the 
Sigurdardóttir & Sighvatsson’s study but was not as impressive. 

The performance of participant 2 on answering correctly “yes” or “no” to 
questions was good. This participant had regularly answered “yes” and “no” 
to the same question in the year previous to participating in this study, he 
answered either in that order or in the opposite order, i.e., said “no” first, 
then said “yes”. The people around him were never sure of which answer he 
intended to give or whether his response related to the question asked. He 
had been trained to use manual signing before participating in this 
experiment, however, he sometimes used one sign after the other. It was 
therefore important to attempt to teach him to use only one verbal answer to 
each question. He was trained to only orally respond “yes” or “no” and he 
was discouraged from using the manual signs. The first intervention that was 
tried was not successful. Therefore, the intervention was modified but it 
failed again to affect his performance, therefore the intervention was 
modified one more time. The successful intervention consisted in the level 3 
prompt having three components, i.e., instructing him on the correct 
position of his tongue depending on whether the answer was “yes” or “no”, 
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modeling the correct answer to the question, and saying the correct answer 
slowly, loudly, and with exaggerated mouth movements. When his 
performance was repeatedly correct in 100% of 10 opportunities, he was 
offered 30 opportunities to respond instead of 10. At the same time, the 
prompt level was changed, it was decreased to level 2, such that the 
instructions about the position of the tongue were skipped, the correct 
answer was modeled and the mouth movements were still exaggerated. His 
performance became unstable so level 3 prompt was tried again. The 
experimenter then followed the recycling-criteria used through-out the 
experiment. His performance did get better. Level 1 prompt consisted only 
of exaggerated mouth movements to demonstrate the sound of the first 
letter of the correct answer but no instructions or sounds were used. His 
manual signing was monitored and figure 4 shows his performance in 
manual signing “yes” and “no” as his oral “yes” and “no” answering was 
trained. It is clear that his performance in manual signing declined at the 
same time as his oral performance improved. This is interesting. There was 
no intervention attempted to reduce his use of manual signing, he only 
received instructions not to sign. His performance on naming numbers was 
unstable but he did make some progress. 

During measures of generalization, participant 1 showed stable 
generalization on both tasks, i.e., sequencing and making sentences. 
Participant 2 on the other hand showed little or no generalization across 
situations or settings. Generalization was most clear when the person he 
knew best, of those available to test generalization across trainers, was the 
one who worked with him through the tasks that measured generalization. 
This person had often taken reliability measures, thus, participant 2 had 
often been exposed to his presence while working through the tasks. 
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Figure 1. Performances of participant 1 during baseline and training 
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Figure 3. Performances of participant 2 during baseline and training in 
yes/no answers 



510 Sálfræði Zuilma G. Sigurðard. og Magnús B. Sighvatss.  

  

YES/NO MANUAL SIGNING

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99

Sessions

C
or

re
ct

 r
es

po
ns

es

10 stimuli 30 stimuli

Baseline

 
Figure 4. Performances of participants 2 in manual signing 
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Figure 5. Performances of participant 2 in naming numbers 
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Discussion 

This study was a direct replication of Sigurdardóttir and Sighvatsson (2003, 
2005). The results were replicated partially. The effects of training based on 
learning principles for symptoms of chronic aphasia were demonstrated in 2 
single-subject experiments, one with a multiple-baseline design across 
behaviors with participant 1 and on two behaviors with an A-B design with 
participant 2. The treatment-variables in this study were the same as in 2003-
study and they seem to have had the same effect on the performances of the 
participants in this study. Participant 1 seems to have been disabled to a 
similar degree as participant 1 in the Sigurdardóttir and Sighvatsson’s study, 
however, he seems to have been less motivated. Participant 2, however, was 
much more disabled than any of the participants in the Sigurdardóttir and 
Sighvatsson´s study. Nonetheless, the intervention affected his performances 
in a similar way, although not totally. An additional experiment was done to 
address the problems in other performances of this participant, an 
intervention was developed for those more severely disabled performances, 
backward chaining was used as the main intervention, this is not presented 
here. 

As in the Sigurdardóttir and Sighvatsson study, it is not clear from the 
present study which variable(-s) is/are the most important, sufficient, or 
necessary to achieve treatment effects. This study is important in light of the 
general importance of direct replications. The treatment did have clinically 
significant effects on most behaviors of two out of three participants. The 
results are not as impressive as those in the 2003-study, for example in terms 
of the level of generalization attained. The reason is not clear, treatment-
variables were the same, intervention lasted almost as long as in the original 
study, and the experimenters were the same. The only one variable that was 
different was level of disability of the participants, the participants in this 
study seem to have suffered from more severe types of aphasia, it is for 
example not clear that all participants are able to imitate behaviors modelled 
by the experimenter, perhaps inability to imitate verbal responses may limit 
treatment effects of the treatment described here and in the original study. 
However, it is still too early for this conclusion to be reached, further experi-
mental analysis of treatment variables is necessary. Further examination of 
the variables necessary to bring conversational behaviors in persons suffering 
from severe chronic aphasia under stimulus control by an intervention based 
on errorless learning procedures and operant conditioning is already 
underway. 
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Enginn kann tveimur herrum að þjóna: 
Stofnanir, stjórnir & halli 

Arnar Þór Másson 
Indriði H. Indriðason 

 

Flestar kenningar um lýðræði byggja á þeirri hugmynd að vilji almennings 
hafi áhrif á stefnu stjórnvalda með einum eða öðrum hætti. Í grófum dráttum 
má segja að hlutverk ríkisvaldsins sé fólgið í því að túlka vilja almennings og 
framkvæma hann. En það er langur vegur frá kjörstaðnum, þar sem 
kjósandinn lýsir yfir vilja sínum, til þess aðila sem afhendir kjósandanum þau 
gæði sem stjórnvöld leggja fram. Sú ganga einkennist öðru fremur af veitingu 
umboða. Kjósendur veita stjórnmálaflokkum eða þingmönnum umboð með 
því að greiða þeim atkvæði sitt. Þingmenn veita ráðherrum umboð til að fara 
með stjórn framkvæmdavaldsins og tiltekinna málaflokka. Leiðin endar ekki 
þar heldur veita ráðherrar frekari umboð til starfsmanna ráðuneyta og 
yfirmanna stofnana sem undir ráðuneytin heyra. Innan stofnana og ráðuneyta 
eiga enn frekari umboðsveitingar sér stað allt til þess starfsmanns sem 
afhendir þegnunum þau gæði og þjónustu sem stjórnvöld veita. Við getum 
þannig litið á ríkisvaldið sem keðju umboða. Og ef lýðræðið virkar vel, eru 
þetta þau gæði og þjónusta sem kjósendurnir óskuðu eftir þegar þeir fóru á 
kjörstað.1 

Hvaða skilyrði þurfa að vera til staðar til að samræmi ríki á milli vilja 
kjósenda og þeirra gæða sem stjórnvöld leggja fram? Án þess að fjalla 
ýtarlega um hver þau skilyrði eru, má nefna að það er oft talið æskilegt að 
bæði sé skýrt hverjar boðleiðirnar séu og hvar ábyrgðin liggi. Þessi skilyrði 
fela í sér ákveðna tegund umboðskeðju sem einkennist af því að hún er einföld 
í þeim skilningi að sé byrjað neðst í umboðskeðjunni (þar sem þegnarnir 
þiggja þjónustu frá ríkinu) og fetað sig fram til upphafs hennar (þar sem 
kosningar eiga sér stað), er einungis um eina leið að ræða. M.ö.o. hver 

                                                 
1  Auk þess mætti gera kröfu um að umrædd gæði og þjónusta séu veitt með sem minnstum 

tilkostnaði. 
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umboðsþegi þiggur umboð frá einungis einum umboðsveitanda sem hann er 
ábyrgur gagnvart. 

Það er auðsýnilega meira verk að skoða umboðskeðjuna í heild sinni en 
hægt er að takast á við hér. Við beinum því sjónum okkur að einum hluta 
hennar sem er veiting umboða til ýmissa stofnana ríkisins. Ástæðan fyrir því 
að við skoðum þennan þátt umboðskeðjunnar felst í því að ofangreindu 
skilyrði um einfalda umboðskeðju er ekki alltaf fullnægt. Stjórnun margra 
ríkisstofnana er þannig háttað að forstöðumenn þeirra eru skipaðir af 
ráðherra en auk þess er stofnuninni sett stjórn. Ekki er nóg með að hlutverk 
stjórnanna sé yfirleitt óljóst heldur er oft á tíðum skipan stjórnanna ákveðin 
af öðrum aðila en ráðherra. Þar eð þetta fyrirkomuleg er ekki algilt, er hér 
kjörið færi til að skoða hvort fyrirkomulag á veitingu umboða til stofnana 
hefur áhrif á starfsemi þeirra og árangur. 

Stjórnsýslukerfið  

Segja má að helstu einkenni íslenska stjórnsýslukerfisins séu ráðherra-
stjórnsýsla, faglegt embættismannakerfi og skipting kerfisins í ráðuneyti og 
stofnanir.2   

Ráðherrastjórnsýsla er grundvölluð í stjórnarskránni en þar kemur fram 
að forseti láti ráðherra framkvæma vald sitt og því fara ráðherrar með 
yfirstjórn stjórnsýslunnar, hver á sínu sviði. Ráðherrar eru jafnframt ábyrgir 
fyrir öllum stjórnarframkvæmdum samkvæmt 14. gr. stjórnarskrárinnar. 
Ráðherrar eru þannig efstir í embættiskerfi framkvæmdavaldsins sem byggir á 
stigveldi.3 

Faglegt embættiskerfi felur í sér að embættismenn (aðrir en ráðherra) eru 
ráðnir til starfa vegna faglegra sjónarmiðað og er starfstími þeirra ekki háður 
ráðherra.4 

Stjórnsýslukerfinu er síðan skipt upp í fá ráðuneyti sem einnig eru fámenn 
en fjölmargar ríkisstofnanir. Sjálfstæði ráðuneyta er mikið og fara ríkis-
stjórnin eða forsætisráðherra ekki með yfirstjórnarhlutverk gagnvart ein-
stökum ráðherrum og ákvörðunum á fagsviði þeirra samkvæmt stjórnarskrá. 
Ábyrgðarkeðja stjórnsýslunnar gæti því litið svona út í einfaldri mynd 15. 

 
                                                 
2  Fjármálaráðuneytið, 2000, bls. 13. 
3 Fjármálaráðuneytið, 2000, bls. 13. 
4 Fjármálaráðuneytið, 2000, bls. 17. 
5  Fjármálaráðuneytið, 2000, bls. 31. 
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Mynd 1. Hefðbundin ábyrgðartengsl 

Stofnanir 

Stofnunum ríkisins er í raun hægt að skipta upp í tvo meginflokka sem 
grundvallast af eðli starfseminnar og því hvaðan tekjur þeirra koma.  

A-hluti. Nær til þeirrar starfsemi ríkisins sem að langstærstum hluta er 
fjármögnuð af skatttekjum ríkissjóðs. Einkennandi fyrir þessa tegund 
ríkisrekstrar er að starfsemin er nátengd ríkinu og almennt háð ströngu 
eftirliti ráðuneytis. Starfsemin er bundin af margvíslegum lögum, s.s. fjár-
lögum, fjárreiðulögum, stjórnsýslulögum, upplýsingalögum og starfsmanna-
lögum, auk krafna um árangursstjórnun og verklag er varða framkvæmdir, 
innkaup og húsaleigu. Stærð stofnana og umfang verkefna er mismunandi en 
þrátt fyrir það eru sömu kröfur gerðar til þeirra allra. Grein þessi byggir á 
rannsókn á þessari tegund stofnana eingöngu.  

Fyrirtæki ríkisins.6 Þau starfa á markaði og standa að öllu eða verulegu leyti 
undir kostnaði við starfsemi sína með tekjum af sölu vöru eða þjónustu til 
almennings og fyrirtækja, hvort sem er í samkeppni eða í skjóli einkaréttar. 
Einkennandi fyrir þau er að þau njóta meiri sveigjanleika varðandi rekstar-
heimildir til þess að geta brugðist við aðstæðum á markaði. Þau eru samt sem 

                                                 
6  Fyrirtækin eru flest í B-hluta fjárlaga en einnig eru lánastofnanir í C-hluta og Seðlabankinn í 

D-hluta. 
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áður bundin ákveðnum ákvæðum fjárreiðulaga, sem og starfsmanna-, stjórn-
sýslu- og upplýsingalögum. Ekki eru til samræmdar reglur um þetta form 
fyrirtækja og t.d. er mismunandi hvort ráðherra skipar forstöðumann eða 
hann er ráðinn af stjórn. 

Eins og fram kom hér að ofan eru ríkisstofnanir á Íslandi margar, 
fjölbreytilegar og smáar. Svo mikil er fjölbreytnin að erfitt getur reynst að 
ákvarða hvað sé ríkisstofnun og hvað ekki. Í þessari grein eru stofnanir A-
hluta skilgreindar þannig að um sé að ræða stjórnsýslueiningu sem hafi 
sérstaklega skipaðan eða ráðinn forstöðumann.  

Ábyrgð ráðherra á stofnunum 

Eins og nefnt hefur verið byggir íslenska stjórnsýslan á stigveldi þar sem 
ráðherra situr efst. Með stigveldi er átt við að „...stjórnsýslan skiptist í skýrt 
afmörkuð stig sem hvert um sig lýtur boðvaldi næsta stigs fyrir ofan og ber 
ábyrgð gagnvart því.“7 Meginreglan er því sú að þegar ekki er um að ræða 
sérstakt stjórnvald, telst það lægra sett gagnvart þeim ráðherra sem verkefni 
þess heyra undir.8 Staða slíkra stjórnvalda innan stjórnsýslukerfisins er oftast 
ákvörðuð á þann hátt að mælt er svo fyrir í lögum að um sérstakt stjórnvald 
sé að ræða sem heyri undir yfirstjórn ákveðins ráðherra. Ráðherra hefur 
þannig heimild og skyldu til þess að hafa eftirlit með störfum lægra settra 
stjórnvalda.9 Nokkrar ríkisstofnanir eru sjálfstæðar ríkisstofnanir eða 
stjórnsýslunefndir. Ráðherra fer ekki með almennar stjórnunar- og eftirlits-
heimildir gagnvart þeim nema um það sé getið í lögum.  

Þegar sérlög um stofnanir eru skoðuð, er í reynd oft erfitt að greina í 
hvaða tilvikum er um að ræða sjálfstæðar ríkisstofnanir í raun þó svo að þau 
orð séu notuð í lögunum. Samkvæmt greiningu, sem gerð var á sérlögum um 
stofnanir árið 2000, eru þær örfáar, fæstar í A-hluta ríkissjóðs og hefur 
fækkað á liðnum árum.10 Meginreglan er því sú að ríkisstofnanir í A-hluta 
ríkissjóðs eru lægra sett stjórnvöld og þannig á ábyrgð ráðherra. Að auki 
skipar ráðherra í flestum tilvikum forstöðumann stofnunar sem ber þá 
ábyrgð gagnvart ráðherra beint. Með einfölduðum hætti má því segja að 

                                                 
7  Fjármálaráðuneytið, 2000 bls,. 17.  
8  Verkefnum ráðuneyta er skipt upp samkvæmt reglugerð. Sjá reglugerð nr. 3 2004 um 

Stjórnarráð Íslands.  
9  Forsætisráðuneytið, 1999, bls 88. 
10  Sjá m.a. fjármálaráðuneytið, 2000, bls. 115. Sama niðurstaða kom út úr greiningu höfunda á 

sérlögum um stofnanir með stjórnir í maí 2005. 
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ráðuneyti gegni í reynd svipuðu hlutverki gagnvart stofnunum í A-hluta 
fjárlaga og stjórnir í hefðbundnum hlutafélögum á markaði.11 Ráðherra er 
ábyrgur gagnvart Alþingi og almenningi fyrir rekstri þeirra stofnana sem 
undir ráðuneyti hans heyra. Ráðherra skipar forstöðumann án tilnefningar og 
tiltekur verkefni hans og skyldur í erindisbréfi. Ráðherra getur vikið 
forstöðumanni úr embætti, sinni hann ekki skyldum sínum, og hann gerir 
tillögur að fjárhagsramma með hliðsjón af verkefnum og stefnu stjórnvalda 
hverju sinni. Ráðherra hefur einnig yfirumsjón með stefnumótun í þeim 
málaflokkum sem stofnanirnar starfa í og gerir árangursstjórnunarsamninga 
við stofnanir um framkvæmd þeirra stefnu. Ráðherra ber síðan að hafa 
eftirlit með starfsemi stofnunarinnar og meta hana með hliðsjón af árangri og 
nýtingu þeirra fjármuna sem ákveðið hefur verið að setja í þau verkefni sem 
stofnunin sinnir. Þetta er almenna reglan en í einstaka tilvikum, sérstaklega 
þegar um er að ræða opinberar eftirlitsstofnanir, eru samskipti ráðuneyta og 
stofnana ekki þetta náin. Þessi samskipti ráðuneyta og stofnana eiga sér stað í 
flestum tilvikum burtséð frá því hvort stofnun hefur stjórn eða ekki.12 Mætti 
því ætla að stjórnum stofnana sem einnig heyra undir ráðherra en hafa ekki 
boðvald gagnvart forstöðumanni, gæti verið ofaukið í stjórnsýslukerfinu. 

Stjórnir í stofnunum 

Um þriðjungur stofnana í A-hluta hafa stjórnir. Á þeim tíma sem þessi 
rannsókn nær yfir hefur stjórnum fækkað umtalsvert enda hefur sú stefna 
verið mörkuð að þeim skuli fækkað. Samt sem áður hefur um þriðjungur 
stofnana í A-hluta ennþá stjórnir. Hlutverk þessara stjórna, samkvæmt lögum 
og reglugerðum sem um starfsemina gilda, er nokkuð misjafnt og oft á tíðum 
óljóst. Þrátt fyrir að í daglegu tali sé talað um stjórnir stofnana á svipuðum 
nótum og stjórnir t.d. hlutafélaga, er langur vegur þar á milli og ljóst að þau 
sem sæti eiga í stjórnum ríkisstofnana líta í flestum tilvikum ekki á sig sem 
fulltrúa eiganda eins og einkennandi er fyrir stjórnir hlutafélaga.  

                                                 
11  Hlutverk stjórna í hlutafélögum, eins og það kemur fram í lögum um hlutafélög, er nokkuð 

skýrt sem og verkaskipting milli stjórnar og annarra stjórnenda. Stjórnirnar eru kosnar af 
hluthöfum og hafa það hlutverk að ráða stjórnendur fyrirtækisins, vinna að og samþykkja 
stefnumótun, samþykkja fjárhagsáætlanir, sinna virku eftirliti með rekstri innan ársins og 
veita þannig stjórnendum almennt aðhald. Stjórnir bera síðan ábyrgð gagnvart hluthöfum 
og þurfa endurnýjað umboð á hverju ári.  

12  Arnar Þór Másson, 2004. 
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Stjórnir ríkisstofnana í A-hluta fjárlaga eru skipaðar af ráðherra til 
nokkurra ára í senn, oft þannig að hluti stjórnarmanna er skipaður samkvæmt 
tilnefningu utanaðkomandi aðila, þó sjaldnast stjórnarformaður. Hlutverk 
stjórnanna fer í flestum tilvikum eftir sérlögum um hverja stofnun. 
Hlutverkin eru æði mismunandi þar sem sumar stjórnir eiga fyrst og fremst 
að vera ráðgefandi á meðan aðrar koma að stefnumótun og hafa eftirlits-
skyldum að gegna. Yfirleitt er ekki kveðið sérstaklega á um hæfi stjórnar-
manna eða tiltekið með skýrum hætti hver verkaskiptingin skuli vera milli 
stjórna og forstöðumanna annars vegar eða milli stjórna og ráðuneyta hins 
vegar. Ekki eru til neinar almennar reglur, lög eða leiðbeiningar um starfs-
hætti stjórna hjá ríkinu þó að í 49. gr. fjárreiðulaga sé kveðið á um að 
forstöðumenn og stjórnir ríkisaðila beri ábyrgð á því að fjárhagsráðstafanir 
þeirra séu í samræmi við heimildir og að ársreikningar séu gerðir í samræmi 
við lög. Af þessari lagagrein verður ekki annað ráðið en að allar stjórnir 
ríkisstofnana hafi ásamt forstöðumönnum ákveðnum skyldum að gegna 
varðandi fjármál stofnana þrátt fyrir náin samskipti ráðuneyta og stofnana er 
varðar fjármálastjórn og þá staðreynd að sumar stjórnir eru fyrst og fremst 
skipaðar til þess að veita faglega ráðgjöf. Óhætt er að segja að hlutverk 
stjórna hjá ríkisstofnunum sé því oft og tíðum óljóst. Ráðherra skipar bæði 
stjórn og forstöðumann og báðir aðilar bera ábyrgð gagnvart honum. Stjórnir 
hafa sjaldnast bein völd yfir forstöðumanni og hafa fá tæki í hendi sér til þess 
að láta að sér kveða í rekstri stofnana þrátt fyrir að þess sé kannski vænst. 
Þetta flækir ábyrgðartengsl og upp geta komið álitamál um hver beri ábyrgð á 
ákveðnum málum. Er það ráðuneytið? Er það stjórnin? Eða er það 
forstöðumaðurinn? Í þessum tilvikum gæti hver bent á annan og erfitt yrði 
að ná sátt um niðurstöðu auk þess sem þetta fyrirkomulag brenglar skýrt vald 
ráðuneytis yfir stofnun samkvæmt stjórnskipun.13 

Hagsmunir stjórnarmanna 

Stjórnarmenn hlutafélaga líta eftir hagsmunum eigenda sem leggja peningana 
sína í reksturinn og gera þannig fyrirtækinu kleift að starfa. Hagsmunir 
eigendanna eru að fjárfesting þeirra skili arði með skilvirkum rekstri og góðri 
nýtingu fjármuna. Þessu er eins farið hjá ríkinu. Hagsmunir almennings eru 
góð nýting fjármuna og árangursrík starfsemi stofnana. Margar þjónustu-
stofnanir ríkisins standa hins vegar frammi fyrir því að veita þjónustu á 

                                                 
13  Arnar Þór Másson, 2004. 
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sviðum þar sem eftirspurn getur verið nánast óendanleg. Við þessar aðstæður 
getur myndast mikill þrýstingur af hálfu notenda á aukna þjónustu og eru þær 
kröfur oft í litlum tengslum við það fjármagn sem ákveðið hefur verið að 
veita til verkefnanna. Þá þarf að forgangsraða og finna ákveðið jafnvægi milli 
þeirra krafna sem settar eru fram af hálfu þeirra sem nota þjónustuna og þess 
fjármagns sem veitt er til rekstrarins. Það er hlutverk Alþingis, sem aftur á að 
endurspegla hagsmuni almennings, að ákveða þetta jafnvægi með samþykkt 
fjárlaga hverju sinni. Ráðherra ber síðan ábyrgð á því að fylgja stefnu-
mótuninni eftir, líkt og stjórn í hlutafélagi, og tryggja að verkefnin séu leyst af 
hendi á hagkvæman og árangursríkan hátt. Í þeim tilvikum að ráðherra skipar 
stjórn, á hún að gæta þessara sömu hagsmuna, þ.e. fylgja stefnumótuninni 
eftir. Í reynd virðist sem stjórnarmenn líti hins vegar oft á sig sem hagsmuna-
aðila fyrir notendur þjónustunnar. Þannig verður stjórnin oft þrýstihópur um 
meira fjármagn til starfseminnar sem ef til vill kemur niður á öðrum rekstri 
ríkisins og getur þannig leitt til þess að markmið Alþingis nást ekki. Í öðrum 
tilvikum telja sumir stjórnarmenn sig fyrst og fremst talsmenn þeirra aðila 
sem tilnefnt hafa þá til stjórnarsetu og geta þá beinlínis í einhverjum tilvikum 
unnið gegn stefnumótun Alþingis eins og hún birtist t.d. í fjárlögum.14  

Af ofangreindu má ljóst vera að veiting umboða til ríkisstofnana er ekki 
ætíð með því móti að hún tryggi að skýrt sé hvar ábyrgðin liggur eða hver 
umboðsveitandinn er. Ef skilyrðið um einfalda umboðskeðju brestur, má 
gera ráð fyrir að starfsemi stofnunarinnar líði fyrir það á einn eða annan hátt. 
Í þessari grein beinum við augunum að rekstri stofnana. Megintilgáta okkar 
er sú að stofnunum sem hafa bæði forstöðumann og stjórn, gangi verr að 
halda sig innan ramma fjárlaga heldur en stofnunum sem einungis hafa 
forstöðumann. Þ.e.a.s. við gerum ráð fyrir að rekstrarafgangur þessara 
stofnana sé lægri og að þær séu líklegri til að vera reknar með halla.  

Það má vissulega leiða líkur að því að fyrirkomulag æðstu stjórnar 
stofnunar hafi ýmisleg önnur áhrif á starfsemi stofnananna en hér hefur verið 
nefnt. En að skoða rekstrarniðurstöðu hefur umtalsverða kosti. Í fyrsta lagi 
er mun auðveldara að mæla rekstrarafgang heldur en t.d. gæði þjónustu – 
sérstaklega þegar um er að ræða stofnanir sem hafa með höndum mjög 
mismunandi þjónustu. Í öðru lagi er vilji umboðsveitandans hvað varðar 
rekstur stofnunarinnar skýr – stofnunni er ætlað að halda sig innan fjárlaga. 
Ef litið er á gæði þjónustu er augljóst að í fæstum tilvikum skilgreinir 
umboðsveitandinn mjög nákvæmlega hver gæði þjónustunnar skuli vera. 

                                                 
14  Arnar Þór Másson, 2004. 
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Gögn & greining 

Rannsóknin tekur til ríkisstofnana á árabilinu 1998-2003 sem eru í A-hluta 
fjárlaga, hafa forstöðumenn og eru reknar að mestu eða öllu leyti fyrir 
skattfé. Undanskildar eru stofnanir sem heyra undir þingið, embætti forseta 
Íslands og stofnanir dómsvaldsins. Alls er um 217 stofnanir að ræða og 
heildarfjöldi athugana eru 1181.15 

Gögnin um rekstrarafkomu stofnana eru fengin frá Fjársýslu ríkisins. 
Háða breytan er rekstrarafgangur sem hlutfall af fjárheimild stofnunar. Við 
skilgreinum rekstrarafgang stofnunar sem mismun heildarútgjalda stofnunar-
innar innan ársins samanborið við heildarfjárheimildir ársins. Til heildar-
fjárheimildar teljast fjárlög ársins og fjáraukalög að meðtöldum mörkuðum 
tekjum og öðrum rekstrartekjum stofnana en að frádregnum sértekjum. Rétt 
er að taka fram að rekstrarniðurstaða hvers árs er skoðuð sérstaklega og ekki 
tekið tillit til millifærslu hagnaðar eða taps milli ára. Ástæða þess að við 
skoðum rekstrarafgang sem hlutfall af fjárheimild er að stofnanirnar eru mjög 
misstórar og ef eingöngu er horft á krónutölu rekstrarafgangs er hætt við að 
stærri stofnanirnar hafi meira vægi. 

Upplýsingar um skipulag stofnananna (hvort þær hafa stjórn, hver skipar 
stjórn, o.s.frv.) eru fengnar úr sérlögum um stofnanirnar. Ríflega helmingur 
(119) stofnananna í úrtaki okkar hafði stjórn. Í flestum tilvikum (87,0%) hafa 
stjórnirnar hlutverk hvað varðar rekstur stofnananna. Ráðherra skipar 
stjórnir stofnana í flestum tilvikum (92,7%) en yfirleitt eftir tilnefningu frá 
öðrum aðilum (85,5%). Stjórnir stofnana hafa nokkuð hlutverk þegar að 
skipun forstöðumanns kemur. Af þeim stofnunum sem hafa stjórn annast 
stjórnin ráðningu forstöðumanns í fimm tilvikum en í 40 stofnunum hefur 
stjórnin umsagnar- eða tillögurétt.   

Sá möguleiki að fjöldi ársverka hefði áhrif á rekstrarafgang stofnananna 
var kannaður en áhrifin voru óveruleg og ómarktæk. Þar sem að upplýsingar 
skorti um fjölda ársverka fyrir nokkrar stofnananna í úrtakinu tekur 
greiningin hér ekki til fjölda ársverka.  

Tafla 1 gefur til kynna að stofnanir með stjórnir séu hlutfallslega oftar 
reknar með halla en þær stofnanir sem einungis hafa forstöðumenn. 
Stofnanir án stjórna eru reknar með halla í 45,8% tilvika en það hlutfall 
hækkar upp í 53,1% þegar um stjórnir er að ræða. Sambandið er marktækt 
við 95% marktæknimörkin (χ21=6.24, p=0,012). 

                                                 
15  Talning stofnana miðar við fjölda fjárlaganúmera. Nafnabreytingar og færslur á milli 

fjárlaganúmera ýkja fjölda stofnana lítillega. 



Enginn kann tveimur herrum að þjóna 521 

 

Tafla 1. Tíðni hallarekstrar með og án stjórnar 

 Halli  

Stjórn Nei Já Alls 

Nei 
290 
54,2% 

245 
45,8% 

535 
100% 

Já 
303 
46,9% 

343 
53,1% 

646 
100% 

Alls 593 588 1181 
 
 
Niðurstöður frumrannsóknar þessarar gefa til kynna að stjórnir hafi 

neikvæð áhrif á rekstrarafkomu ríkisstofnana. Rekstrarafgangur stofnana 
(sem hlutfall af fjárheimild) sem hafa bæði stjórn og forstöðumann er að 
meðaltali 2,04 prósentustigum lægri heldur en stofnana sem einungis hafa 
forstöðumann og er þessi munur marktækur við 99% marktæknimörk.16 Til 
að setja þennan mismun í samhengi má geta þess að heildarfjárheimild 
stofnana með stjórnir í úrtaki okkar var rúmlega 65 milljarðar króna árið 
2003. Ef marka má niðurstöður okkar um áhrif stjórna, má leiða líkur að því 
að með því leggja niður stjórnir allra þessara stofnana, hefði mátt spara 1,3 
milljarð króna.  

Hlutverk stjórna stofnana er nokkuð misjafnt og eru iðulega skilgreint í 
sérlögum um þær.17 Það er því áhugavert að skoða hvort skilgreining laganna 
á hlutverki stofnana hafi áhrif á rekstur þeirra. Svo virðist vera. Þar sem 
stjórnir hafa rekstrarhlutverki að gegna, er hallinn 3,0 prósentustigum lægri 
en þar sem stjórnir hafa ekki rekstrarhlutverk. Munur þessi er hinsvegar 
einungis marktækur við 90% marktæknimörkin. 

Þá er áhugavert að skoða hvort fyrirkomulag ráðningar forstöðumanns, 
og sér í lagi hvort stjórn stofnunarinnar komi að henni, hafi áhrif á rekstur 
stofnunarinnar. Þegar stofnanir með stjórnir eru skoðaðar, kemur í ljós að 
rekstrarafgangur stofnana þar sem ráðherra skipar forstöðumann án til-
nefningar eða umsagnar stjórnar er um 2,5 prósentustigum lægri en þeirra 
stofnana þar sem stjórnin hefur aðkomu að ráðningarferlinu hvort sem hún 
ræður forstöðumanninn eða hefur tillögu- eða umsagnarrétt. Munurinn er 
marktækur við 95% marktæknimörkin.  
                                                 
16  Fjölbreytuaðhvarfsgreining þar sem tekið er tillit til fjölda ársverka auk leppbreyta fyrir 

hvert ár gefur til kynna að munurinn sé ívið meiri eða 2,38%. 
17  Í nokkrum tilfellum var ekki ljóst hvort stjórnir stofnana höfðu rekstrarhlutverki að gegna.  

Þessum stofnunum var sleppt í samanburðinum. 



522 Stjórnmálafræði Arnar Þ. Másson og Indriði H. Indriðason  

  

Að lokum skoðuðum við hvort skipan stjórna hefði áhrif á rekstrar-
afgang. Samkvæmt umboðskenningunni má búast við að hjá stofnunum þar 
sem stjórnir eru skipaðar án tilnefningar, sé um meiri afgang að ræða heldur 
en þegar hagsmunaaðilar tilefna meðlimi. Gögnin um rekstrarafgang 
stofnana gefa til kynna að rekstrarafgangur þar sem ráðherra skipar án 
tilnefningar sé um hálfu prósentustigi hærri en hjá þeim stofnunum þar sem 
ráðherra skipar eftir tilnefningu hagsmunaaðila. Munurinn er hinsvegar ekki 
marktækur. Það eru einungis 40 athuganir (8 stofnanir) í gagnasafni okkar þar 
sem ráðherra skipar án tilnefningar sem gerir það að verkum að óvissan um 
áhrifin er allmikil. 

Umræða 

Í grein þessari höfum við skoðað rekstur ríkisstofnana út frá umboðs-
kenningunni. Samkvæmt kenningunni ætti bestur árangur að nást ef bæði 
boðvald og ábyrgð eru vel skilgreind. Sambýli stjórna og forstöðumanna í 
ýmsum ríkisstofnunum gefur til kynna að svo sé ekki alltaf. Greining okkar á 
rekstrarniðurstöðum gefur til kynna, líkt og umboðskenningin gerir ráð fyrir, 
að rekstrarniðurstaða þessara stofnana sé lakari en þeirra stofnana sem eru 
einungis undir stjórn forstöðumanns.  

Niðurstöðurnar gefa ennfremur til kynna að það sé ekki einungis tilvist 
stjórna sem skiptir máli heldur hafa völd og hlutverk þeirra líka áhrif. 
Stofnanir sem hafa stjórnir með rekstrarhlutverk standa sig betur – ef til vill 
vegna þess að ákvæði um rekstrarhlutverk stjórnar skilgreinir með skýrari 
hætti ábyrgð þeirra. Athyglisverðasta niðurstaðan hér kann að vera sú að 
þegar stjórnir koma að ráðningu forstöðumanna með einum eða öðrum hætti 
er rekstrarafgangur stofnunarinnar hærri. Ástæðan kann að vera sú að þegar 
stjórnin hefur áhrif á val forstöðumanns eru meiri líkur á að vildir stjórnar og 
forstöðumanns séu líkari sem leitt getur til aukinnar skilvirkni. Ef vildir 
stjórnar og forstöðumanns eru ólíkar, aukast líkurnar á ágreiningi um 
verkefni, markmið og leiðir sem getur leitt bæði til tafa á nauðsynlegum 
umbótum og hrossakaupa þar sem stjórn og forstöðumaður finna lausn á 
ágreiningi sínum þar sem báðir fá sitt fram með auknum tilkostnaði. 

Þó að niðurstöðurnar gefi til kynna að fyrirkomulag yfirstjórnar ríkis-
stofnana hafi áhrif á árangur þeirra, viljum við engu að síður fara varlega í að 
draga sterkar ályktanir að svo stöddu. Niðurstöðurnar gefa þó ríka ástæðu til 
frekari rannsókna á viðfangsefninu.  
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The Influence of Small States on the 
Institutional Structure of The European 
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Baldur Þórhallsson 
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Over the years the institutional structure of European Union (EU) has 
caused considerable debate and at times tension between the member states. 
This has been the case ever since the first steps were taken in the 
institutional building of the Union in the early 1950s. Historically the 
member states have rarely clashed on the basis of their size in the 
institutional debate. During the most recent treaty negotiations, however, a 
number of indicators have emerged suggesting a major cleavage between the 
large and small member states over institutional issues. Hence, it is 
interesting to observe how the position of the small member states has been 
affected by the development of the institutional structure and how the small 
states themselves have managed to influence this process. 

The aim of this article is to explore the influence of small states on the 
development of the institutional structure of the EU. In order to shed light 
on this matter, two case studies will be examined. Firstly, the process leading 
up to the Treaty of Nice and, secondly, the debate surrounding the 
Constitutional Treaty. The larger states, particularly Germany and France, are 
often said to dominate the integration process. Therefore, our concern is to 
analyse the ability of small states to influence treaty negotiations and the 
institutional modifications that are agreed to during these negotiations.  

It is important, however, to begin by examining how the concept of 
‘small state’ is defined with respect to the configuration of the EU and how 
we can examine the influence of states within an international institute like 
the Union by applying the small-state literature. 
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Size of States in the Union: Structural and perceptual 
considerations 

Theoretical perspectives still differ in their view on how the term ‘small’ 
should be defined when applied to the size of states. However, most of them 
name population as the most important variable in categorizing states 
according to size. The ‘small state’ category includes states with up to 40 
million inhabitants, all depending on where the line is drawn between it and 
the ‘medium size’ or ‘large’ category. The other three most commonly used 
variables in defining the size of states are territorial size, size of Gross 
Domestic Product (GDP) and military capacity.  

The EU member states have taken account of the number of inhabitants 
in determining ‘the strength’ of states within the institutional structure of the 
Union. Number of votes in the Council of Ministers and number of 
members in the European Parliament have been based on population figures 
for each and every state although the less-populated states have, 
proportionately, been over represented. The size of the Commissioner has 
also taken account of what have traditionally been regarded as the ‘large 
states’ and the ‘small states’. All states that are said to belong to the ‘the large 
state group’ had two Commissioners while states in ‘the small state group’ 
have only one Commissioner each, (This changed according to the Treaty of 
Nice, see discussion below).  

In the early days of small-state studies in the 1960s and 1970s, scholars 
were pre-occupied with the concepts of vulnerability and capacity, 
particularly in the process of decolonization. The ability of small states to 
function independently in the international system was frequently questioned 
because they were thought to be vulnerable to political and economic 
pressure. Small states were seen as having limited diplomatic power and 
military strength and, consequently, as being unable to defend themselves 
against their larger neighbours. Thus, they had little international power and 
were seen as reactive in the international system, in distinction to the 
proactive nature of large states. The economic viability of small states was 
also questioned, as they were thought to be economically vulnerable, in every 
respect (for a detailed discussion, see Griffiths, 2004). This claim has now 
been swept away, since many small states have done much better 
economically than their larger neighbours. For instance, small states in terms 
of population size (including the Nordic states, the Benelux states, Austria 
and Switzerland) have fared better, economically, than the four largest states 
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of the EU, i.e. Germany, France, Britain and Italy (Magnússon, 2004). On 
the other hand, small states are still seen as being highly vulnerable in terms 
of their small economies. In addition, political vulnerability, along with 
strategic and ‘perceptual’ vulnerability, continues to influence states’ 
domestic and international activities. 

In defining the size of states and their potential power it is necessary to 
consider the international environment. For instance, Handel (1981) argues 
that structural factors, such as geographical location (e.g. being in an area of 
great-power interests), international institutions (e.g. providing a shield 
against aggressive players) and inter-state relations (i.e. whether these are 
characterised by peace or conflict), have traditionally been seen as 
determining the fate of small states and their ability to function 
independently in the international arena. Policy-makers in small states will 
take these structural factors into consideration when deciding on a foreign 
policy to pursue. Hence, the international environment is a key determinant 
of whether or not a particular state can be regarded as small or large.  

This paper uses the four traditional variables (population, territory, GDP 
and military)1 along with ‘national administrative capacity’ to define the size 
of states in the EU. These variables provide concrete measures to define the 
size of states in the Union, as table 1 shows. The capacity of national 
administrations of member states is a decisive factor in determining their 
ability to defend their interests abroad and influence decision-making in 
institutions like the EU. This is particularly the case with respect to the 
capabilities of foreign services (for instance, see East, 1975, Vayrynen, 1971). 
The ability of small national administrations to work within the EU has often 
been put in doubt and the EU placed considerable emphasis on the need for 
states that entered the Union in 2004 to have appropriate administrative 
capacity (see for instance Commission of the European Communities, 2000). 
The success or failure of states within the Union may have as much to do 
with the administrative capacity and a skilful and efficient administration as it 
has to do with number of votes in the Council or number of Commissioners 
(Thorhallsson, 2000 and 2004). One way to determine the capacity of a 
national administration is to look at the size of its foreign service in terms of 
number of officials.  

                                                 
1  Scholars have made a number of attempts to combine these variables in order to define the 

size of states and their action-capacity (Jalan, 1982; Damijan, 1997; Castello et.al., 1997; 
Crowards, 2002). 
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However, this paper also recognises that a conceptual framework, 
intending to define the size of a state and the consequences for its 
international activity, needs to take the international structural and 
conceptual factors into account. Let us observe, for instance, a conceptual 
framework containing six categories with regard to the size of states, 
(Thorhallsson, forthcoming): 1) fixed size (population and territory); 2) 
sovereignty size (whether the state can maintain effective sovereignty on its 
territory; its ability to maintain a minimum state structure and presence at an 
international level); 3) political size (military and administrative capabilities 
and the degree of domestic cohesion, combined with the degree to which the 
state maintains an external united front); 4) economic size (GDP, market size 
and development success); 5) perceptual size (how domestic and external 
actors regard the state); 6) preference size (ambitions and prioritisations of 
the governing elite and its ideas about the international system). Previous 
attempts to move away from the traditional variables include Vayrynen’s 
(1971) criteria for evaluating the size of a state in terms of objective and 
subjective measurements, together with exogenous and endogenous 
measurements, and Katzenstein’s (1985) domestic economic and political 
characterization of small states.  

Thus, objective factors influence perceptions of the size of states and 
their overall action capacity. These factors have to be combined with a 
careful examination of the views of political elites and other relevant 
domestic and international actors. However, it is not the intention of this 
paper to analyse the overall influence of small states in the EU but, rather, 
the aim is to analyse the impact of small states on the institutional structure 
of the Union in two treaty negotiations. 

Table 1 indicates the size of states according to the four traditional and 
measurable variables along with administrative capacity (capacity of foreign 
services). A state is considered small or large, depending, respectively, on 
whether its number of inhabitants is below 17 million or 38 million and 
above, according to its territorial size, GDP, military expenditure and the 
number of people working in its foreign service, with only few exceptions. 
According to these figures the large states are considered to be Germany, 
France, the United Kingdom, Italy, Spain and Poland. The rest of the 
member states (19 states altogether) are regarded to belong to the small state 
category.  
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Table 1. Member States of  the European Union: Size Index 
 

States Population 
(in millions:  
July 2005 
(Estimate)) 

Surface 
area (in 
thousands of 
km2) 
 

GDP (in 
billions of 
euros: 
2004) 

Number of 
people 
working in 
the foreign 
service 
(April 2001)* 

Military 
expendi-
ture (in 
millions US 
$: 2004)** 

Small States:      
Malta 0.398 0.3 4.1 256 36.1 

Luxembourg 0.468 3 25.6 206 244 

Cyprus 0.780 9 12.4 231 203 

Estonia 1.333 45 9.0 479 181 

Slovenia 2.011 20 25.9 451 465 

Latvia 2.290 65 11.0 455 204 

Lithuania 3.596 65 17.9 440 336 

Ireland 4.015 70 146.2 820 1,010 

Finland 5.223 339 149.7 1,642 2,077 

Denmark 5.432 43 194.4 1,663 3,228 

Slovak Republic 5.431 49 33.1 931 585 

Austria 8.184 84 237.0 1,397 1,925 

Sweden 9.002 450 279.0 1,500 5,439 

Hungary 10.01 93 80.8 1,923A 1,485 

Czech Republic 10.24 79 86.2 2,165 1,741 

Belgium 10.36 31 283.7 2,103 4,398 

Portugal 10.57 92 135.0 2,038 3,115 

Greece 10.67 132 165.2 1,810 7,120B 

Netherlands 16.41 34 466.3 3,050 8,407 

      
Large States:      
Poland 38.64 324 195.2 2,730 4,149 

Spain 40.34 507 837.5 2,619 9,565 

Italy 58.10 302 1,351.3 4,688 27,759 

United Kingdom 60.44 245 1,715.8 5,500 47,401 

France 60.66 552 1,648.4 9,800 46,174 

Germany 82.43 357 2,207.2 6,515 33,888 
 

*Excluding personnel employed locally by missions abroad. 
**Figures are in millions US dollars at constant 2003 prices and exchange rates. The 
figures from; Luxembourg, Sweden, Hungary, the Netherlands, France and 
Germany are estimated. 
A: March 2004. 
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B: 2003. 
Sources: Population figures: the CIA World Fact Book (2005). Available online: 
http://cia.gov/cia/publications/factbook/index.html (Accessed 20 July 2005). 
GDP: Eurostat (2005). Available online: http://europa.eu.int/comm/eurostat 
(Accessed 20 July 2005). Surface area: Institut national d’études démographiques, 
The population of the world (2003) (ed.) by Pilson G. in Population & Societies 
(monthly newsletter), No. 392, July-August 2003, France: Institut national d’études 
démographiques. Number of people working in the foreign service: the Foreign 
Ministry in each country. Military expenditure: data from the Stockholm 
International Peace Research Institute (SIPRI), (2005). Available online: 
http://first.sipri.org/non_first/result_milex.php (Accessed 20 July 2005). 

The ability of small states to influence the institutional 
structure  

The debate at Nice 

The aim of the Nice Treaty was to prepare the Union for its fifth (and most 
extensive) enlargement. Therefore the negotiations touched on politically 
sensitive issues concerning the position and power of member states in the 
Union of the future. Two issues caused considerable tensions, and at times 
bitter conflict, between the small and large states throughout the negotiations 
process: firstly, the future size of the Commission College and, secondly, the 
re-weighting of votes in the Council and the forming of a qualified majority 
(Galloway, 2001). Because most of the accession states were small the large 
states were nervous that their position in the Union of the future would 
diminish (Archer and Nugent, 2002). Therefore the large states were 
determined to make sure their position was secured during the negotiation, 
especially in light of the fact that they would be losing ‘their’ second 
Commissioner in order to facilitate enlargement.  

As it turned out the issue of the Commission caused the biggest problems 
during the debate producing two opposing camps of small states versus 
large. All the large states proposed to establish a Commission with a set 
number of Commissioners in the College that would be fewer than the 
member states in an enlarged Union. The small however feared that this 
would pave the way for an institutional structure dominated by the large. 
Thus they published a counter-proposal stipulating that the Commission 
would consist of one Commissioner from each member state, despite the 
forthcoming increase in number of member states (SEC 1834/2, 2000). To 
the large states this was unacceptable as they felt the effectiveness of the 
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Commission would suffer. Gradually the more federally inclined small states 
(especially the Benelux) began to share the view of the large states (Legge, 
2002; Galloway, 2002). Nevertheless, during the final days of the Nice 
Intergovernmental Conference (IGC) a consensus was reached between the 
large states and most of the small states that constituted a short-term victory 
for the small states. According to the Treaty, the Commission would consist 
of members from all member states until their number would reach 27. After 
that a set number of Commissioners would be established that would be 
smaller than the total number of member states. The right to nominate a 
Commissioner, however, would rotate between member states equally and 
thus affect small and large states alike (Nugent, 2003; Sbragia, 2002; Legge, 
2002). On the other hand, it could be argued that, the compromise was a 
typical ‘Euro fudge’ solution where the small and large states met each other 
half way. The solution was based on the consensus culture of the Union 
indicating the necessity to reach a compromise, in order to avoid failure, 
where all states get at least part of what they asked for to be able to advocate 
a favourable deal back home. Later, however, this arrangement has been 
criticized by some, pointing out the danger that the largest states will be 
without a Commissioner for an entire term of five years, thus seriously 
undermining the legitimacy of the institution. This would indicate that the 
compromise benefited the small over the large (see for example, Norman, 
2003a).  

The second issue that caused ructions between the large and small states 
was that of the re-weighting of votes in the Council for a Union of 27 
member states. It was clear that the votes were disproportionately skewed 
towards the small states; in EU 15 the ten small states had 39 votes in the 
Council or 45 per cent, however their total share of the entire EU population 
was only 21 per cent (Galloway, 2001). This situation the large states wanted 
to change. They were, however, not very successful in their mission as the 
votes continue to be considerably skewed towards small states. Thus in the 
Treaty of Nice, for EU 27, the 21 small states were allocated 51 per cent of 
the votes in the Council despite comprising only 30 per cent of the total 
population (Galloway, 2001; Galloway, 2002; Treaty of Nice, 2001).  

As for the forming of a qualified majority the large states did better. The 
definition of a qualified majority according to the treaty was threefold. 
Firstly, the threshold of votes to form a qualified majority was raised from 
71,26 per cent to 73.4 per cent for EU 27, with the blocking minority 
comprising 26 per cent of the votes (91 votes out of 345) (Treaty of Nice 
2001). Secondly it was decided, following pressure from Germany, that a 
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qualified majority must also consist of member states comprising 62 per cent 
of the total EU population and that member states may “request 
verification” that this is the case (Treaty of Nice, 2001). These two amend-
ments clearly benefit the more populated states, with grater individual voting 
strength in the Council. The small states had expressed their concerns that 
the principal of the equality of EU member states was being overlooked as a 
qualified majority could be reached with fewer than half of the members of 
the Council after the re-weighing of votes. Therefore, all the small states 
(apart from Sweden and Belgium) called for a clause to be added to the 
Treaty stipulating that a qualified majority would also have to be cast by the 
majority of member states. The largest states (Germany, France, the UK and 
Italy) resisted at first but finally gave way (Tsebelis and Yataganas, 2002). 
This was an especially important condition for the least populous member 
states (Westlake and Galloway, 2004: 248). Thus the third part of the 
qualified majority definition protects the interests of the small. To conclude, 
the bargaining between the small states, on the one hand, and the large 
states, on the other, was intense at times but the strong tradition of reaching 
a consensus at the end of negotiations lead the way towards the compromise.  

The constitutional debate 

Even before the Nice IGC was concluded many European leaders began 
expressing their views that, in order to function well in an enlarged Union, 
the institutional structure would have to be modified more thoroughly and 
reduced in complexity. This debate continued after the end of the Nice 
Summit and was dominated by the large states. During the summer of 2000 
Germany’s, Foreign minister, Joschka Fisher and Jacques Chirac, the French 
President, put forward their ideas of a common constitution and an open 
forum, or convention, to discuss the future development of the Union 
(Fischer, 2000; Norman, 2003b). During the autumn of 2000 Tony Blair 
added his input, stressing the importance of streamlining the institutions 
(Blair, 2000). 

The Convention on the future of Europe commenced in February 2002. 
For the first few months the debate continued to be dominated by the large 
states. During the ‘listening phase’ in the summer of 2002 the British Prime 
Minister along with the leaders of Spain and France put forward the idea of a 
long-term chair of the European Council with considerable powers, instead 
of the system of rotating presidencies. This proposal was later supported by 
the other large states. The small, however, strongly opposed this proposal as 
they felt that this would reduce considerably the influence of the small states 
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within the Union. They also expressed their view that the small states had 
always managed the rotating presidency well and that it served to bring the 
EU closer to its people, which was a principal goal of the Convention. 
(Magnette and Nicolaïdis, 2003; Norman, 2003b). The issue of the European 
Council president along with the planned reduction of the size of the 
Commission College caused much tension between the large and small states 
throughout the constitutional debate.  

At the beginning of the institutional debate of the Convention in January 
2003 France and Germany expressed their views on how to reform the 
institutions. Their proposals officially introduced to the Convention the idea 
of a long-term chair, or president, of the European Council, elected by 
qualified majority voting (QMV) for a term of two-and-a-half years, 
renewable once (CONV 489/03). The president would have considerable 
powers and the role of the European Council in general would be enhanced. 
The small states feared that this could undermine the Commission and 
disrupt the community decision-making procedure and the equality of 
member states. Thus, they gradually formed an alliance, dubbed the ‘Friends 
of the community method’ that held a number of meetings and issued joint 
statements and proposals. This alliance was at times extensive and influential 
but it was never universal, with Denmark, Sweden and the Benelux 
frequently staying away (see for example Norman, 2003b).  

The main concerns of the small states were to retain the system of equal 
rotation of the presidency and ensure that every member state would keep 
the right to nominate a Commissioner. Although unsuccessful in convincing 
other members to scrap the idea of a European Council president, the small 
states did manage to reduce his/her powers significantly, so much that the 
president would in fact have less power and influence than the leader of the 
country holding the rotating presidency under the current system. Some fear 
that this could have dire consequences for the effective management of the 
European Council and the Union as a whole (Ludlow, 2003; Ludlow, 2004). 
As for the Commission the small states did not manage to prevent the 
College from being reduced (the small states were not united in this demand 
anyway). However, during the June 2004 IGC, just before the final draft of 
the Constitutional Treaty was completed, the small states did manage to 
ensure that the first Commission that would be appointed under the 
Constitution (at the time this referred to the 2009-2014 Commission) would 
consist of Commissioners from all member states. After that Commissioners 
would come from two-thirds of the member states, rotating between them 
on an equal basis (Ludlow, 2004). 
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It is worth noting that during the Convention the small states were 
plagued with unsympathetic leadership (especially from the Frenchman 
Valery Giscard d’Estaing), as in fact they were during the latter half of the 
Nice negotiations (incidentally also from the French). This served to increase 
the tensions between the large and small states even further. Moreover, it is 
worth noting that even after the fifth enlargement, that involved mostly 
small states, the 19 small members only account for 25 per cent of the total 
population of EU 25 and 22 per cent of its GDP. 

Conclusion 

The negotiations leading to the Nice and the Constitutional Treaties indicate 
that although the large states are the driving force during treaty negotiations, 
the small states do manage to exert influence. The large states set the agenda 
and the small states had little influence when it came to agenda setting in the 
debates. The large states also managed to push through the most funda-
mental of the institutional modifications. This was particularly the case when 
the large states were united in their demand for institutional changes. 
However, when it came to the ‘fine tuning’ of the institutional structure the 
small states were able to amend the initial institutional proposals consider-
ably. They did not manage to block proposal from the large states but, for 
instance, succeeded in curbing the power of the European Council President 
and securing that majority of member states are needed for QMV in the 
Council. The general trend, therefore, both at the Nice IGC and during the 
constitutional debate was that the large states provided the driving force 
towards amendments to the original treaties but the small states nevertheless 
managed to secure their position. Furthermore, the informal norms of 
consensus have dictated that member states settle their differences and form 
a common position before a decision is made. 

The original structure of the institutional framework of the Union created 
in the 1950s provided a shield for the small member states. The larger 
members had greater capacity, in every respect, than the small states but the 
vulnerability of the small states was reduced because of the pre-arranged 
institutional agreement. A consensus culture was both part of the deal and 
developed further as both camps, the small and large, regarded it beneficial 
for their ability to defend their interests.  

The larger states have increasingly challenged previous institutional settle-
ments in order to gain greater influence in the decision-making processes. 
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However, the original institutional set up still provides the small states with a 
shield from the gradually more aggressive players and the consensus culture 
continues to form states’ relations in the institutional debate. Thus, Handel’s 
claims about the necessity of studying the structural factors when determin-
ing the potential power of states internationally, are valuable. On the other 
hand, there is a need to consider objective factors such as ‘perceptual size’ 
(how domestic and external actors regard the role and influence of the state 
in question) and ‘preference size’ (ambitions and prioritisations of the 
governing elite and its ideas about the international system) in greater detail 
in order to fully understand states’ power potential in institutions like the EU 
(see detailed discussion in Thorhallsson, forthcoming). For instance, we need 
to answer questions such as; whether leading politicians in small states can, 
to some extent, select the size of their country by decisions about its 
international activity and to what extent pro-European views of the 
governing elite may affect where small-state’s stand in EU negotiations.  

Small states continue to be vulnerable to pressure from larger players, as 
the small-state literature established in its early days shows, but favourable 
structural factors such as the institutional structure of the EU and norms of 
how decisions are reached provides small states with potential influence. The 
small states managed to curtail the most radical proposals during the treaty 
negotiations which aimed to increase the power of the large states at the 
expense of others. The structural setting of the Union, with its consensus 
culture, benefits the small states in this respect and gives them the chance to 
amend unfavourable proposals. 
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Kjósendur á vergangi? 

Flokkshollusta íslenskra kjósenda 
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Flokkshollusta (party identification) hefur verið lykilhugtak í kosninga-
rannsóknum í tæplega hálfa öld eða frá því að hinn svokallaði Michigan-
hópur (kenndur við Michigan háskólann) gaf út bókina The American Voter 
árið 1960. Bókin hafði víðtæk áhrif á hugmyndir manna og umfjöllun um 
kjósendur og kosningahegðun. Vinsældir kenningarinnar má eflaust rekja til 
frjórrar umræðu um hana, hversu mikið skýringagildi hún hefur fyrir 
kosningahegðun og stöðugleika hennar til lengri tíma (Jenssen, 1999). 
Flokkshollusta hefur ekki aðeins verið talin felast í stuðningi við einstaka 
flokka og starfssemi þeirra heldur einnig í stuðningi við flokkakerfið í heild 
sinni. Flokkshollusta hefur því gegnt lykilhlutverki í lýðræðisríkjum með því 
að vera grunnur að pólitískri vitund kjósandans, auðveldað kjósandanum að 
mynda sér skoðanir á pólitískum atburðum, stjórnmálamönnum og 
málefnum sem eru uppi í samfélaginu hverju sinni, virkja þátttöku í 
kosningabaráttu og kosningum og viðhalda stöðugleika í flokkakerfinu 
(Norris, 1999). Undanfarna áratugi hafa kosningarannsóknir á Vesturlöndum 
sýnt að dregið hefur úr flokkshollustu og kjósendur eru líklegri en áður til að 
skipta um flokk milli kosninga. Þetta hefur beint sjónum fræðimanna aftur að 
flokkshollustukenningunni og hvort hún eigi síður við nú (Dalton, 2002). 

Kenningin um flokkshollustu leggur áherslu á einstaklinginn og tengsl 
hans við stjórnmálaflokka. Hún gerir ráð fyrir að kosningahegðun ráðist af 
viðhorfum til þriggja þátta stjórnmála: frambjóðenda, stjórnmálastefnu og 
sambands stjórnmálaflokka og ákveðinna þjóðfélagshópa. Allir þessir þættir 
hafa áhrif á kosningahegðun til skamms tíma en svo fer kjósandinn að 
samsama sig þeim flokki sem hann kýs og trúa því að viðkomandi flokkur sé 
besti fulltrúi sinn og síns þjóðfélagshóps. Þegar ný málefni eða deilur koma 
upp í þjóðfélaginu styttir kjósandinn sér oft leið og notar kennimerki (cues) 
frá flokknum sínum til að mynda sér skoðun og lækkar þannig upplýsinga-
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kostnað sinn verulega. Kenningin gerir þannig ráð fyrir að flokkar geti haft 
mótandi áhrif á skoðanir kjósenda sinna. Með tímanum myndar kjósandinn 
tengsl við flokkinn sem styrkjast með aldrinum og erfitt er að rjúfa. Ekki er 
gert ráð fyrir að aldur sem slíkur hafi áhrif á flokkshollustu heldur fjöldi 
samfleyttra kosninga sem kjósandinn kýs sama flokk. (Harrop og Miller, 
1987). Hér eftir verður þó talað um þetta samband sem áhrif aldurs á 
flokkshollustu til einföldunar. 

Þar sem flokkshollusta hefur verið álitin lykilatriðið í fjölmörgum þáttum 
sem viðkemur pólitískri hegðun kjósenda kom það fræðimönnum nokkuð á 
óvart þegar fyrst varð vart við að tryggðarbönd kjósenda við stjórnmála-
flokka virtust vera að trosna. Fyrstu vísbendingar um breytingar komu fram í 
sveiflukenndara gengi stjórnmálaflokka milli kosninga og í kjölfarið sýndu 
kosningarannsóknir að flokkshollusta fór minnkandi í flestum vestrænum 
ríkjum (Dalton, 2002).  

Hnignun flokkshollustu 

Undafarna áratugi hafa komið fram ýmsar kenningar sem fjalla um hnignandi 
flokkshollustu. Sumar halda því fram að breytingarnar hafi átt sér stað vegna 
þess að ljósvakamiðlar væru orðnir megin uppspretta pólitískra upplýsinga 
kjósenda í stað stjórnmálaflokka áður. Aðrar halda því fram að stjórnmála-
kerfi vestrænna ríkja, þar með talið stjórnmálaflokkar, hafi ekki staðið undir 
kröfum borgaranna um aukna velsæld. Þó gera vinsælustu kenningarnar ráð 
fyrir að kjósendur hafi að einhverju leyti breyst, að nýjar kynslóðir kjósenda 
séu betur menntaðar, hafi meiri aðgang að upplýsingum og eigi auðveldara 
með að vinna úr þeim. Þessir kjósendur þurfa því ekki að reiða sig á 
kennimerki stjórnmálaflokka til að mynda sér skoðanir á málefnum líðandi 
stundar. Ronald Inglehart (1997) og Russel J. Dalton (2003) eru meðal þeirra 
sem hafa fjallað um þessar breytingu og kalla hana „virkjun vitsmunanna“ 
(cognitive mobilization) og tengja hana við minnkandi flokkahollustu. Þeir telja 
að þessar nýju kynslóðir kjósenda séu ekki síður áhugasamar og virkar í 
stjórnmálum en þær eldri. Stjórnmálaþátttaka yngri kynslóða fari frekar fram 
í ýmsum hagsmunahópum en stjórnmálaflokkum og vilji til óhefðbundinnar 
þátttöku hafi aukist til muna. Með óhefðbundinni þátttöku er átt við t.d. 
mótmæli, ólögmæt verkföll eða það að skrifa undir áskoranir til stjórnvalda. 
Þetta telur Dalton benda til þess að yngri kynslóðir láti sér ekki nægja að 
kjósa á nokkurra ára fresti heldur hafi fundið þátttöku sinni nýjan farveg.  
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Hnignun flokkshollustu hefur komið fram í auknu flokkaflakki kjósenda 
sem getur haft þær afleiðingar að fylgi flokka sveiflast mikið milli kosninga 
og nýir flokkar náð umtalsverðum árangri (sbr. velgengni ýmissa græningja-
flokka) og rótgrónir flokkar jafnvel horfið af sjónarsviðinu. Eins og komið 
hefur fram hafa kenningar um flokkshollustu gert ráð fyrir að hún tengist 
aldri þ.e. að hollusta aukist eftir því sem kjósandinn eldist. Kenningar um 
hnignandi flokkshollustu gera hins vegar ráð fyrir að þetta mynstur sé ekki 
tengt aldri heldur kynslóðamun. Þ.e. að nýjar kynslóðir kjósenda myndi síður 
tengsl við stjórnmálaflokka heldur en þær eldri og að þessi tengsl muni 
haldast veik þrátt fyrir að kjósendurnir eldist. Þessar kenningar ganga gegn 
hvor annarri og geta haft ólíkar afleiðingar í för með sér fyrir flokkakerfi og 
þróun þeirra. Í þessari rannsókn er ætlunin að skoða hvort að það megi skýra 
minnkandi flokkshollustu á Íslandi með kenningum um hnignun flokks-
hollustu og sett fram sú tilgáta að kynslóðabil sé til staðar meðal íslenskra 
kjósenda þannig að yngri kynslóðir séu síður flokkshollar en þær eldri. 

Flokkshollusta á Íslandi 

Ólafur Þ. Harðason hefur gert kosningarannsóknir á Íslandi í kjölfar allra 
alþingiskosninga síðan 1983 eða sex sinnum. Í þeim hafa kjósendur verið 
spurðir hvort þeir séu stuðningsmenn flokka og því eru til mælingar á 
flokkshollustu íslenskra kjósenda sem ná yfir 20 ára tímabil. Ólafur (1995) 
telur að flokkshollusta hafi talsvert skýringargildi fyrir kosningahegðun 
íslenskra kjósenda þrátt fyrir að hún sé minni hér á landi en t.d. í Danmörku 
og Svíþjóð.  

Eins og sjá má á mynd 1 fækkar stuðningsmönnum flokka jafnt og þétt 
en árið 1983 er helmingur kjósenda stuðningsmenn ákveðinna stjórnmála-
flokka en þetta hlutfall fer niður fyrir 40% árið 1999. Mynd 1 sýnir að 
flokkshollusta hefur minnkað nokkuð á Íslandi á síðustu tveimur áratugum 
og þróunin því verið svipuð hér og á öðrum Vesturlöndum. 
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Mynd 1. Þróun flokkshollustu íslenskra kjósenda 1983 – 2003 (hlutfall 
stuðningsmanna stjórnmálaflokka). 

Samkvæmt kenningu höfunda The American Voter eykst flokkshollusta 
eftir fjölda kosninga sem kjósandinn hefur sama stutt flokk og eftir því sem 
flokkshollusta eykst er kjósandinn ólíklegri til að skipta um flokk á milli 
kosninga. Sem slíkt er þetta ekki afleiðing þess að eldast heldur frekar 
spurning um pólitískan þroska. Engu að síður má kalla þetta áhrif aldurs (life 
cycle effect). Samkvæmt kenningunni ætti því fylgni flokkshollustu og aldurs að 
vera stöðug ef flokkshollusta er ekki að taka almennum breytingum í 
samfélaginu. Þetta samband getur riðlast og flokkshollusta minnkað tíma-
bundið vegna stórviðburða á stjórnmálasviðinu eins og klofnings flokka (sbr. 
klofning Borgarflokksins frá Sjálfstæðisflokknum árið 1987) eða ef meiri-
háttar breyting verður á flokkakerfinu (t.d. sameining fjögurra flokka undir 
merkjum Samfylkingar árið 1999). Samkvæmt kenningunni ættu slík tíma-
bundin áhrif að ganga til baka þegar frá líður og flokkshollusta að komast í 
fyrra horf (Jenssen, 1999). 

Tengsl aldurs og flokkshollustu má auðveldlega sjá í töflu 1 (meðaltölin 
má einnig lesa sem hlutfall stuðningsmanna) sem sýnir flokkshollustu hjá 
þremur aldursflokkum eða 18 til 25 ára, 26 til 45 ára og 46 ára og eldri. Þessi 
aldursskipting er valin þar sem Converse (1976), einn af höfundum The 
American Voter, heldur því fram að samband aldurs og flokkshollusta sé ekki 
línulegt, heldur styrkist flokkshollusta mest snemma á lífsleiðinni en 
styrkingin minnki eftir því sem fólk eldist. Eins og sjá má í töflunni eru eldri 
kjósendur frekar stuðningsmenn flokka en þeir yngri. Mestur er munurinn á 
elstu og yngstu kjósendunum árið 1983 en minnstur 1991 og 2003. Flokks-
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hollusta yngstu kjósendanna sveiflast mest á milli mælinga, eykst á milli 
kosninganna 1983 og 1987 en minnkar svo í næstu þremur kosningum en 
eykst aftur 2003. En rétt er að hafa það í huga að í hverri mælingu er þessi 
hópur kjósenda nánast nýr.  

Tafla 1. Aldur og flokkshollusta  (Meðaltal - stuðningsmenn flokka fá gildið 
1 en aðrir 0). 

1983 1987 1991 1995 1999 2003
18-25 ára 0,34 0,40 0,36 0,30 0,27 0,37
 26-45 ára 0,47 0,41 0,39 0,35 0,33 0,33
 46-82 ára 0,61 0,54 0,45 0,48 0,43 0,46  

 
Í megindráttum virðist taflan styðja klassísku kenninguna um að flokks-

hollusta aukist með aldrinum. Aftur á móti vekur það athygli að flokks-
hollusta virðist almennt vera að minnka milli kosninga hjá tveimur elstu 
hópunum ef frá er talið árið 2003 (líklegt er að þar spili inn í tímbundin áhrif 
vegna mikilli breytinga á flokkakerfinu 1999). Þetta útilokar því ekki að 
kynslóðamunur sé á flokkshollustu þ.e. að flokkshollusta aldurshópanna 
minnki þegar nýjar kynslóðir (með minni flokkshollustu) koma inn í hópana 
en eldri kynslóðir með (meiri flokkshollustu) hverfa. 

Tafla 2. Fæðingarár (kynslóð) og flokkshollusta (Meðaltal – stuðningsmenn 
flokka fá gildið 1 en aðrir 0). 

1983 1987 1991 1995 1999 2003
1980-1985 - - - - 0,25 0,35
1970-1979 - - 0,35 0,30 0,27 0,32
1960-1969 0,35 0,40 0,37 0,35 0,33 0,34
1950-1959 0,44 0,40 0,39 0,34 0,36 0,40
1940-1949 0,46 0,44 0,39 0,48 0,41 0,49
1930-1939 0,59 0,53 0,43 0,40 0,44 0,46
1920-1929 0,60 0,54 0,48 0,56 0,52 0,58
1910-1919 0,56 0,56 0,59 0,57 - -
1900-1909 0,77 0,65 - - - -  

 
Í töflu 2 er þessi kynslóðarmunur augljós og nánast línulegur þannig að 

þeir sem eru fæddir fyrr á síðustu öld hafa meiri flokkshollustu en þeir sem 
eru fæddir seinna. Samkvæmt klassísku kenningunni ætti flokkshollusta 
einstakra kynslóða að aukast við hverjar kosningar. En í töflu 2 má sjá að 
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hún er nokkuð stöðug og virðist frekar vera minnka þó að það sé ekki 
einhlítt og í litlu mæli.  

Þegar að fjallað er um kynslóðamun er alltaf vandamál hvernig eigi að 
greina á milli áhrifa kynslóðamunar, aldurs og tímabundinna áhrifa. Tafla 2 
sýnir að fæðingarár eða kynslóð virðast hafa talsverð tengsl við flokks-
hollustu og því getur verið að það séu eingöngu þau tengsl sem koma fram 
milli aldurs og flokkshollustu í töflu 1. Einnig er erfitt að meta tímabundin 
áhrif sem koma fram vegna einhverra atburða eða breytinga sem verða á 
stjórnmálasviðinu. Töflurnar geta því verið að lýsa öllum þessum þremur 
atriðum sem nefnd hafa verið til sögunnar og geta haft áhrif á flokkshollusta.  

Samspil áhrifaþátta á flokkshollustu 

Til að svara þeirri spurningu hvort kynslóðamunur sé til staðar varðandi 
flokkshollustu óháð áhrifum aldurs og tímabundnum áhrifum verður að nota 
fjölbreytugreiningu. Aldur, kynslóð (fæðingarár) og tímabil (kosningaár) eru 
augljóslega tölfræðilega tengdar breytur og til að bregðast við líkum á hárri 
fylgni milli frumbreyta (intercorrelation) hafa þær verið endurskilgreindar 
sem tvígildar vísibreytur (Jenssen, 1999). Til að mæla tímabundin áhrif eru 
árin sem kosningarnar (mælingin) fóru fram notuð sem vísibreytur. Fólki er 
skipt í þrjá aldurshópa eins og rakið var hér að framan en þegar kemur að því 
að skilgreina kynslóðir vandast málið. Í fyrsta lagi eiga einungis þeir sem 
fæddir eru á milli 1923 og 1963 fulltrúa í öllum sex kosningarannsóknunum 
sem hér eru notaðar. Því eru þeir sem fæddir eru fyrir 1923 eða eftir 1963 
settir í sitt hvorn flokkinn og verða skoðaðir sérstaklega. Þegar kemur að 
þeim sem eru fæddir á milli 1923 og 1963 er skipting í flokka ekki eins 
augljós. Sagt er að fólk mótist helst af uppvaxtarárum sínum og gerð 
samfélagsins á hverjum tíma hafi mikil áhrif á þá mótun og því vaxi upp 
kynslóðir sem búa að sameiginlegri reynslu og hafi svipaða sýn á samfélagið 
(Inglehart, 1997). Því var afráðið að búa til tvo hópa einstaklinga sem alast 
upp á ólíkum tímabilum í stjórnmálasögu landsins. Annars vegar þá sem 
fæddir eru á milli 1923 og 1944 sem er kynslóð sem elst upp við stétta-
stjórnmál kreppuáranna. Hins vegar þá sem eru fæddir á milli 1945 og 1962, 
þekkja Ísland ekki öðruvísi en sem fullvalda ríki og ólust upp við að baráttan 
milli austur og vesturs endurómaði í allri stjórnmálaumræðu á Íslandi. 

Gögnin sem hér eru notuð eru fengin úr kosningarannsóknum Ólafs Þ. 
Harðarsonar prófessors sem framkvæmdar voru eftir kosningarnar árin 1983, 
1987, 1991, 1995, 1999 og 2003 og spanna því orðið 20 ára tímabil. Gögnin 
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eru vigtuð þannig að rannsóknirnar hafa jafnt vægi eða þannig að fjöldi 
svarenda fyrir hvert ár er sá sami (heildarfjölda svarenda er þó ekki breytt, 
N=8679). Notast er við aðhvarfsgreiningu (blockwise multiple logistic regression) 
og eru áhrifaþættir settir inn í skrefum.  

Tafla 3. Líkur á flokkshollustu (þeir sem eru stuðningsmenn flokka fá gildið 
1 en aðrir gildið 0). 

B (se) OR B (se) OR B (se) OR
Fasti 0,01 0,05 - -0,30 0,06 -0,04 0,10

 (samanb.) 1983 - - 1 - - 1 - - 1
1987 -0,18 * 0,07 0,84 -0,18 * 0,07 0,83 -0,13 0,08 0,88
1991 -0,39 *** 0,07 0,68 -0,39 *** 0,08 0,67 -0,29 *** 0,08 0,75
1995 -0,45 *** 0,08 0,64 -0,46 *** 0,08 0,63 -0,31 *** 0,08 0,73
1999 -0,58 *** 0,08 0,56 -0,60 *** 0,08 0,55 -0,40 *** 0,09 0,67
2003 -0,45 *** 0,07 0,64 -0,48 *** 0,08 0,62 -0,25 ** 0,09 0,78

 (samanb.) 18-25 ára - - 1 - - 1
26-45 ára 0,17 ** 0,07 1,19 0,09 0,07 1,09
46-82 ára 0,65 *** 0,07 1,91 0,23 * 0,11 1,25

Kynslóð (fæðingarár)
   1901-1922 0,34 *** 0,09 1,40

(samanb.) 1923-1944 - - 1
 1945-1963 -0,33 *** 0,08 0,72
 1964-1985 -0,46 *** 0,11 0,63

df
Fasti 
Kosningar 5 p<0,001
kosningar, aldur 2 p<0,001
kosningar, aldur, fæðingarár 3 p<0,001
*** p<0,001. OR Odd's Ratios
**  p<0,01.
*   p<0,05.

39,2

Kosningar

Aldur

-2 Log likelihood
11816,9

11596,2
11557,0

80,5
140,1

11736,3

I.P.

LOGISTIC REGRESSION
1. Líkan 2. Líkan 

p (improvement = 0)

3. Líkan

 
 
Fyrst er kosningarár sett inn í greininguna (1983 notað sem saman-

burðarár) og því næst aldur (18-25 ára notaður sem samanburðarhópur) sem 
er fulltrúi klassísku kenningarinnar um flokkshollustu. Að lokum er kynslóð 
sett inn til að skoða hvort kynslóðarmunur sé til staðar óháð aldri og 
kosningaári eins og kenningar um hnignandi flokkshollustu gera ráð fyrir. 
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Hér er samanburðarhópurinn þeir einstaklingar sem eru fæddir árið 1923 til 
1944 því þeir sem eru fæddir fyrr eiga ekki fulltrúa í öllum sex 
rannsóknunum. Niðurstöðurnar má sjá í töflu 3. 

Niðurstöður fyrsta líkansins þar sem kosningarár er inni sýnir að flokks-
hollusta hefur farið minnkandi frá 1983 og stuðningsmönnum flokka fækkar 
hlutfallslega. Í öðru líkani má sjá að aldur bætir marktækt við skýringagildi 
líkansins. Eftir því sem fólk eldist þeim mun meiri virðist flokkshollustan 
vera óháð kosningaári og líkanið styður því klassískar kenningar um flokks-
hollustu þ.e. að hún aukist með aldrinum. Þegar áhrifum kynslóða er bætt inn 
í aðhvarfsgreininguna batnar enn skýringargildi líkansins marktækt og 
myndin breytist nokkuð (sjá 3. líkan). Þeir sem eru fæddir á árunum 1901 til 
1922 hafa meiri flokkshollustu en viðmiðunarhópurinn sem fæddur er á 
árunum 1923 til 1944. Aftur á móti hafa þeir sem eru fæddir seinna minni 
flokkshollustu en viðmiðunarhópurinn. Áhrif kosningaárs minnkar nokkuð 
þegar kynslóðir eru settar inn í líkanið en stóru fréttirnar eru þær að áhrif 
aldurs minnka verulega. Þetta bendir til þess að flokkshollustu íslenskra 
kjósenda megi frekar skýra með kynslóð kjósandans en með aldri hans og að 
kynslóðarmunur sé á flokkshollustu. Þeir sem eru fæddir fyrr á síðustu öld 
eru líklegri til að vera stuðningsmenn stjórnmálaflokka en þeir sem eru 
fæddir seinna á öldinni. Þessar niðurstöður styðja kenningar um hnignandi 
flokkshollustu og þá tilgátu sem sett var fram í þessari rannsókn að kynslóða-
munur sé á flokkshollustu þannig að yngri kynslóðir íslenskra kjósenda 
tileinki sér síður flokkshollustu en þær eldri. Þó virðist að flokkshollusta 
aukist eitthvað með aldrinum en líklegt er að áhrif aldurs á flokkshollustu sé 
ofmetin í kenningum Michigan -hópsins.  

Lokaorð 

Kenningar um flokkshollustu hafa verið vinsælar í rannsóknum í stjórn-
málafræði og þótt hafa nokkuð hlutverk þegar á að skýra kosningahegðun. 
Klassíska kenningin gerir ráð fyrir að kjósandinn myndi tengsl við stjórn-
málaflokk snemma á lífsleiðinni og flokkurinn sem verður fyrir valinu ræðst 
oftar en ekki af því félagslega umhverfi sem kjósandinn elst upp í. Þessi 
tengsl styrkjast svo með árunum og kjósandinn notar tengslin til að spara sér 
upplýsingakostnað. Á seinni árum hafa komið fram kenningar um hnignun 
flokkshollustu en þær gera ráð fyrir að með auðveldari aðgangi að 
upplýsingum og aukinni getu kjósenda til að vinna úr þeim (meiri menntun) 
þurfi kjósendur síður að reiða sig á stjórnmálaflokka til að gera upp hug sinn. 
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Yngri og upplýstari kynslóðir muni því ekki tileinka sér flokkshollustu í sama 
mæli og þær eldri.  

Sú tilgáta var sett fram í þessari rannsókn að kynslóðabil sé á flokks-
hollustu íslenskra kjósenda og kenningar um hnignandi flokkshollustu eigi 
því betur við en klassíska kenningin. Niðurstöður rannsóknarinnar studdu þá 
tilgátu að kynslóðabil væri til staðar og að kenningar um hnignandi 
flokkshollustu ættu betur við íslenska kjósendur en klassíska kenningin. 

Tengsl kjósenda og stjórnmálaflokka hafa verið álitin gegna mikilvægu 
hlutverki í mótun pólitískrar vitundar og hafa mikil áhrif á kosningahegðun. 
Þegar þessi tengsl riðlast er ljóst að það hefur talsverð áhrif á stjórnmál. 
Flokkshollusta hefur hvatt til þátttöku í kosningum og kosningabaráttu. 
Dregið hefur úr kosningaþátttöku víða á Vesturlöndum svo ekki sér fyrir 
endann á. Lítil þátttaka til lengri tíma getur grafið undan trúverðugleika 
stjórnmálanna. Þeir kjósendur sem taka þátt gera seinna upp hug sinn og eru 
líklegri til að skipta um flokk milli kosninga. Fyrir stjórnmálaflokka hefur 
þetta þær afleiðingar að fylgi þeirra getur verið mjög breytilegt og úrslit 
kosninga sveiflukenndari. Kosningabarátta fer að skipta meira máli fyrir 
gengi stjórnmálaflokka og úrslit kosninga. Eins er ekki útilokað að gamlir og 
grónir flokkar hverfi af sviðinu og nýjum vaxi ásmegin. Flokkakerfið getur 
þannig tekið varanlegum breytingum.  

Ekki er ólíklegt að við séum þegar farin að sjá þessum breytingum stað 
hér á landi. Kosningaþátttaka hefur reyndar minnkað óverulega en á 
undanförnum árum hafa stjórnmálaflokkar ekki getað gengið að fylgi sínu 
vísu og nýjir flokkar náð nokkrum árangri. 
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Á kafi í Evrópusamrunanum 

Eiríkur Bergmann Einarsson 

 

Norðurlöndin eru meðal þeirra ríkja sem hafa verið hvað tregust í taumi í 
Evrópusamrunanum en öll hafa þau samt sem áður ákveðið að tengjast 
samrunanaþróun Evrópu nánum böndum þótt með mismunandi hætti sé. 
Ísland telst hafa mestar efasemdir og er eina ríki Norðurlandanna sem aldrei 
hefur sótt um aðild að Evrópusambandinu. Ýmsir fræðimenn, svo sem 
Christine Ingebritsen (Ingebritsen, 1998), hafa haldið því fram að mikilvægi 
sjávarútvegs komi í veg fyrir ESB-aðild Íslands þar sem sameiginlega sjávar-
útvegsstefna ESB er talin óásættanleg fyrir íslenska hagsmuni. Það grefur 
hins vegar undan slíkum kenningum að aldrei hefur verið reynt að fá lausn á 
sjávarútvegsmálinu í aðildarviðræðum þrátt fyrir að vísbeningar séu um að 
ásættanleg lausn geti fundist. Því til stuðnings má nefna að sendiherra ESB 
tók jákvætt í hugmyndir þáverandi utanríkisráðherra Íslands, Halldórs 
Ásgrímssonar, um að gera fiskveiðilögsögu Íslands að sérstöku stjórnsýslu-
svæði innan ESB þannig að yfirráðin yfir veiðunum væru áfram í íslenskum 
höndum (Gerhard Sabathil, 2003). Ennfremur má nefna að í nýlegu viðtali 
við einn helsta sérfræðing Möltu í Evrópumálum kom fram að Malta fékk 
margvíslegar varanlegar undanþágur í sínum aðildarsamnigi, meðal annars í 
sjávarútvegsmálum (Roderick Pace, 2005). Sú staðreynd að ekki hefur mátt 
reyna á sjávarútvegsmálið í samningaviðræðum við ESB kallar fram þá 
spurningu hvort aðrir þættir séu ráðandi um afstöðuna á Íslandi. Getur verið 
að það séu ekki aðeins efnahagslegir hagsmunir sem ráði för eins og Inge-
britsen segir heldur jafnvel hugmyndir Íslendinga um lögformlegt fullveldi 
þjóðarinnar sem ráði afstöðunni? En spurningin um fullveldi þjóðarinnar 
hefur einmitt verið verið ríkur þáttur í Evrópuumræðunni á Íslandi. Í takt við 
þetta segja fylgjendur ESB-aðildar nú að það fullveldisafsal sem klárlega felst 
í ESB-aðild hafi að mestu hluta þegar farið fram í gegnum aðildina að EES 
og Schengen og vilja með því aftengja fullveldismálið úr umræðunni. 
Andstæðingar ESB-aðildar halda því hins vegar fram að EES-samningurinn 
feli ekki í sér viðlíka fullveldisafsal og vilja með þeim rökum koma í veg fyrir 
ESB-aðild því hún feli í sér enn frekara afsal fullveldis.  
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Ein leið til að rannsaka þessi pólitísku átök um Evrópumálin er að skoða 
deiluna um hlutdeild Íslands í Evrópusamrunanum. Í gegnum greiningu á 
orðræðunni í Evrópuumræðunni er ljóst að bæði fylgjendur og andstæðingar 
ESB-aðildar gera sér ljósa grein fyrir mikilvægi fullveldisins í pólitískri 
orðræðu á Íslandi. Í þessu ljósi er áhugavert að skoða ólíka meðhöndlun 
leiðtoga stjórnarflokkanna, á meðan þeir þeir gegndu embætti utanríkis-
ráðherra, á upplýsingum um hve stórt hlutfall lagagerða ESB Ísland tekur 
yfir. 

Ólík svör utanríkisráðherra 

Vægi fullveldisorðræðunnar kom berlega í ljós í umræðunni um svar Davíðs 
Oddssonar utanríkisráðherra og formanns Sjálfstæðisflokksins við fyrirspurn 
Sigurðar Kára Kristinssonar, alþingsmanns, um innleiðingu EES-gerða. Í 
svarinu, sem dagsett er 9. maí 2005, er fullyrt að Íslendingar taki aðeins upp 
6.5 prósent af reglugerðaverki Evrópusambandsins í innlendan rétt (sjá 
viðauka), en fram að þessu hefur verið talið að hlutfallið sé mun hærra. 
Aðeins tveimur árum áður, eða þann 11. apríl 2003, hafði Halldór Ásgríms-
son, þáverandi utanríkisráðherra og núverandi forsætisráherra og formaður 
Framsóknarflokksins sem situr í þessari sömu ríkisstjórn, sagt í ræðu að þetta 
sama hlutfall væri 80 prósent.  

 
Löggjöf ESB er afhent EFTA-ríkjunum fullmótuð eftir takmarkaða aðkomu 
sérfræðinga okkar á frumstigum og embættismenn EFTA-ríkjanna eiga samskipti 
við embættismenn framkvæmdatjórnarinnar um formsatriði varðandi innleiðingu 
reglnanna í EFTA-ríkjunum. EFTA-ríkin eiga því mjög takmarkaða aðkomu að 
pólitísku samráði um efnisatriði eða þróun efnissviðs EES-samningsins. Innan 
EES hafa þjóðþing EFTA-ríkjanna ekki bein áhrif á þá löggjöf sem innleidd er. 
Alþingi hefur því ekki efnisleg áhrif á mótun yfir 80% af löggjöf ESB, sem Ísland 
er þó bundið af að leiða í lög. (Halldór Ásgrímsson, 2003).  
 
Þess má geta að svar Halldórs er í takt við þær niðurstöður sem komu 

fram skýrslunni Navigating by the stars sem CEPS-rannsóknarstofnunin í 
Brussel gerði fyrir norsku ríkisstjórnina árið 2002 en þar kemur fram að 
EES-ríkin - þar á meðal Ísland - taki yfir góðan meirihluta af tilskipunum 
ESB, (Emerson et al: 2002, bls. 8-9.) Sama tala kemur fram í bókinni Iceland 
and European Integration, on the edge. Þar kemur fram að Ísland yfirtaki um 80 
prósent af öllum reglum ESB, en um leið er sleginn sá varnagli að erfitt sé að 
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reikna hlutfallið út nákvæmlega. (Baldur Þórhallsson og Hjalti Þór Vignisson: 
2004, bls. 38). 

Ómögulegt er að skýra þennan mikla mun á svörum utanríkisráðherrana 
tveggja, þeirra Halldórs Ásgrímssonar, formanns Framsóknarflokksins, og 
Davíðs Oddsonar, formanns Sjálfstæðisflokksins, með breytingum á rekstri 
ESB eða EES né heldur einvörðungu með ólíkri talnameðferð sem eigi sér 
málefnalegar skýringar. Þetta verður sértaklega áberandi þegar haft er í huga 
að báðar tölurnar koma frá sama utanríkisráðuneyti í samfelldri tíð ríkis-
stjórnar sömu flokka. Við þetta bætist að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og 
Framsóknarflokks hefur formlega fylgt sömu stefnu í Evrópumálunum óháð 
því hvor flokkurinn hefur farið með utanríkisráðuneytið. Í stjórnarsáttmála 
ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks er Evrópusambandsaðild 
ekki á dagskrá heldur sagt að áfram skuli byggja á EES-samningnum. Þar 
segir: 

 
Samskiptin við Evrópusambandið verði áfram treyst á grundvelli samningsins 
um Evrópska efnahagssvæðið og annarra samninga sem Ísland á aðild að. Fylgst 
verði grannt með samrunaferlinu í Evrópu og áhrifum þess á íslenska hagsmuni. 
(Stjórnarsáttmáli ríkisstjórnarinnar, 2003) 
  
Eina sjáanlega breytingin sem orðið hefur á milli þess sem utanríkis-

ráðuneytið birtir þessar ólíku tölur er að nýr ráðherra hafði þá tekið við 
utanríkisráðuneytinu. Við stólaskiptin, þegar formaður Sjálfstæðisflokksins 
tók við utanríkisráðuneytinu af formanni Framsóknarflokksins varð sú regin-
breyting, að við tók ráðherra sem hafði mun neikvæðari afstöðu til hugsan-
legrar aðildar Íslands að Evrópusambandinu. Hin pólitíska breyta hafði 
breyst og var orðin önnur. Hugsanlega má með þeim hætti skýra muninn á 
útreikningum þessara tveggja utanríkisráðherra í ríkisstjórn sömu flokka á 
hlutfalli Evrópusambandsreglna sem rata í íslenskan rétt. Að breyting á hinni 
pólitísku forystu hafi orðið til þess að tilhneyging hafi orðið í ráðuneytinu til 
að útbúa tölurnar þannig úr garði að þær henti betur viðhorfum og mál-
flutningi þess ráðherra sem veitti ráðuneytinu forystu í hvort sinn. Án þess 
að hér gefist rými til að greina það mikið nánar er full ljóst að formaður 
Sjálfstæðisflokksins er andvígari aðild Íslands að Evrópusambandinu heldur 
en formaður Framsóknarflokksins, sem margoft hefur gefið hugsanlegri 
aðildarumsókn undir fótinn. Hér er látið duga að nefna sitt hvora tilvitnuna í 
þá sem dæmi um ólíka afstöðu leiðtoganna tveggja. 

Í ræðu á Alþingi þann 15. mars 2005 fjallaði Halldór meðal annars um 
ályktun Framsóknarflokksins um hugsanlega aðildarumsókn og sagði: 
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Í ályktun flokksins kemur fram að hugsanlegar aðildarviðræður við 
Evrópusambandið verði undirbúnar, ... Þar er minnst á aðild að 
Evrópusambandinu. Það er í fyrsta skipti sem það er gert á vettvangi flokksins. 
Það liggur sem sagt ljóst fyrir að flokkurinn sem slíkur útilokar það ekki að til 
aðildar geti komið í framtíðinni án þess að það hafi verið tímasett. (Halldór 
Ásgrímsson, 2005.) 
 
Í Morgunblaðinu þann 30. júní 2002 lýsti Davíð Oddsson þáverandi 

forsætisráðherra Evrópusambandinu með eftirfarandi hætti sem er lýsandi 
fyrir andstöðu hans gegn ESB-aðild:  

 
Evrópusambandið er eitthvert ólýðræðislegasta skriffinnskubákn, sem menn hafa 
fundið upp. (Davíð Oddsson, 2002).  
 
Hægt er að tína til margvísleg önnur ummæli leiðtoganna tveggja sem 

glögglega lýsa ólíkri afstöðu þeirra til Evrópumálanna en því miður er ekki 
rúm til að fara nánar yfir það hér. En að ofansögðu ætti að vera óhætt að 
álykta sem svo að það henti málflutningi formanns Framsóknarflokksins í 
Evrópumálum betur að Íslendingar taki nú þegar yfir megnið af reglum ESB 
og réttlæta með því að full aðild að ESB feli ekki í sér stóraukið afsal á 
fullveldi landsins á meðan það hentaði málflutningi fyrrverandi formanns 
Sjálfstæðisflokksins, sem er andvígur ESB-aðild, að sýna fram á að við ESB-
aðild yrði Ísland að taka yfir mun meira af reglum frá Brussel en nú gerist í 
gegnum EES-samninginn. Að því sögðu er rétt að greina svar Davíðs 
Oddsonar nánar í þessu ljósi. 

Greining á svari Davíðs Oddsonar 

Við skoðun á ofangreindu svari utanríkisráðherra við fyrirspurn Sigurðar 
Kára Kristjánssonar þar sem segir að í gegnum EES-samninginn taki Ísland 
aðeins 6,5 prósent af lagagerðum Evrópusambandsins kemur í ljós að þetta 
hlutfall gefur engan vegin rétta mynd af tengslum Íslands við reglugerðaverk 
Evrópusambandsins. Skoðum nokkur atriði. 

Ólíkar tegundir reglna 

Evrópusambandið setur lög með ýmsum hætti sem hafa mismunandi vægi. 
Tilskipanir (e. directives) eru rammalöggjöf og yfirleitt viðamestar en reglu-
gerðir (e. regulations) og ákvarðanir (e. decisions) eru margfalt fleiri. (Eiríkur 
Bergmann Einarsson: 2003, kafli 3.8). Samkvæmt svari utanríkisráðherra, þar 
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sem fram kemur að byggt er á upplýsingum frá EFTA-skrifstofunni í Brussel, 
hefur Evrópusambandið sett eftirfarandi fjölda reglna frá því EES-
samningurinn gekk í gildi árið 1994 og fram til ársins 2004: Samtals 1.047 
tilskipanir, 27.320 reglugerðir og 10.569 ákvarðanir. (sjá viðauka). Evrópu-
sambandið greinir mjög skýrt á milli þessara ólíku gerða en í svari utanríkis-
ráðherra er þeim öllum grautað saman og látið duga að nefna að á sama tíma 
hafi Íslendingar tekið upp alls 2.527 gerðir í gegnum EES-samninginn, (sjá 
viðauka). Með þessari aðferð fær utanríkisráðherrann út að Ísland taki 6.5% 
af reglugerðaverki ESB í innlend lög.  

Þessi framsetning gefur ekki rétt mynd af stöðu og þátttöku Íslands í 
Evrópusamrunanum. Fyrst skal nefna að ótækt er að leggja tilskipanir, 
reglugerðir og ákvarðanir Evrópusambandsins að jöfnu enda greinir ESB 
ávalt vel þar á milli. Sem dæmi þarf oft sérstaka lagalega ákvörðun þegar 
ákveðið er að niðurgreiða einstaka búvörur til einstakra bænda í einstökum 
aðildarríkjum. Ákvarðanir eru því ekki bindandi fyrir aðildarríkin heldur 
aðeins fyrir þann sem hún snertir. Einstaka lagaákvarðanir ESB rata því ekki 
endilega inn í reglusafn aðildarríkjanna. Þegar meta á hvaða hlutfall af 
reglugerðaverki ESB ratar inn í íslensk lög verður því að draga slíkar 
ákvarðanir frá. Eins er vægi þessara gerða afar ólíkt. Hlutfall og umfang 
tilskipana skipta mestu og ekki síður til hvaða sviða þær ná. EES-samningur-
inn nær fyrst og fremst til innri markaðarins, sem er innsti kjarninn í 
evrópsku samstarfi, en þar hefur verið meiri tilhneiging en annarstaðar að 
notast við tilskipanir. Reglugerðir eru hins vegar mjög notaðar í landbúnaði 
sem hefur sérstakann sess innan stofnana ESB en getur vart talist til 
mikilvægustu sviða í starfsemi ríkja þess. Sú aðferð að slá saman þessum 
tegundum lagaákvarðana gefur því villandi mynd. 

Vantaldar gerðir 

Samkvæmt EES-samningnum er nokkuð ljóst hvaða reglur ESB Íslandi ber 
að taka yfir en það er þó í höndum sameiginlegu EES-nefndarinnar að taka 
um það formlega ákvörðun. (Eiríkur Bergmann Einarsson: 2003, bls. 92). En 
þar fyrir utan rata ESB-gerðir ennfremur inn í íslenskan rétt í gegnum 
Dyflinarsamkomulagið og Schengen-landsmærasamstarfið, en þannig  tekur 
Ísland yfir stóran hluta af þeim lagagerðum ESB sem falla í þriðju stoð 
Evrópusambandsins. Í svari utanríkisráðherra er þó aðeins byggt á þeim 
gerðum sem Ísland tekur upp í gegnum sameiginlegu EES-nefndina.  (Sjá 
viðauka.) 

Samkvæmt upplýsingum frá lögfræðingi EFTA-skrifstofunnar í Brussel 
vantar í tölur utanríkisráðherrans fjölmargar reglugerðir sem afgreiddar hafa 
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verið með sérstökum hætti í sameiginlegu EES-nefndinni. Aðeins fyrir árið 
1998, svo dæmi sé tekið, vantar til að mynda 250 blaðsíður af lagagerðum 
sem ekki ertu taldar með því þær hafi verið meðhöndlaðar á annan hátt, (Skv. 
viðtali við lögfræðing á EFTA skrifstofunni í Brussel: 2005). Ekki fengust 
upplýsingar um önnur ár eða fjölda reglna á þessum 250 síðum.  

Þá má geta þess að í heildartöluna um yfirteknar ESB-gerðir fyrstu tíu 
árin eftir gildistöku EES, sem í svari ráðherrans eru taldar 2.527 alls, vantar 
vitaskuld allar þær nálega 1.500 gerðir eða svo sem fylgdu EES-samningnum 
í upphafi. 

Samantekt 

Af ofansögðu má ljóst vera að svar utanríkisráðherra er ansi ónákvæmt og 
gefur ekki rétta mynd af tengslunum við ESB. Bæði vantar í svarið fjölmargar 
reglugerðir sem orðið hafa að lögum á Íslandi sem ætti að gera hlutfallstöluna 
verulega hærri og ennfremur er hlutfallið í svari ráðherrans reiknað út frá 
reglum sem alls ekki eru bindandi fyrir aðildarríkin en samt er er ekki hægt að 
sjá í svarinu að þær meðhöndlaðar þannig heldur lagðar að jöfnu við 
bindandi lagagerðir. 

Samanburður við Svíþjóð 

Af svari utanríkisráðherra má því ætla að aðildarríki Evrópusambandsins taki 
yfir meginþorra allra lagagerða ESB en að Ísland taki einingis yfir lítið brot af 
þeim, eða 6.5 prósent. Sami skilningur kom fram í fréttaflutningi og í 
umræðum í fjölmiðlum um málið. (Sjá til að mynda; Sigurður Kári Kristjáns-
son, 2005.) Þetta gefur ekki rétta mynd því staðreyndin er sú að samkvæmt 
þeirri aðferð sem utanríkisráðherra notar í svari sínu taka sjálf aðildarríki ESB 
aðeins upp lítinn hluta af reglugerðaverki Evrópusambandsins í innlendan 
rétt. Í útreikningum sænska prófessorsins Fredrik Sterzel frá árinu 2001 
kemur til að mynda í ljós að Svíþjóð tekur einungis yfir lítið hlutfall af heildar 
reglugerðaverki ESB ef stuðst við sömu aðferðafræði og í svari íslenska 
utanríkisráðherrans. Með því að draga frá þær reglur ESB sem ekki eru með 
beinum hætti teknar upp í sænskt reglugerðarverk frá þeim 10.000 Evrópu-
reglum sem Sterzel segir að ESB hafi sett á þeim tíma fær hann út að 
einungis 3.650 Evrópureglur hafi verið í gildi í Svíþjóð þegar rannsókn hans 
var gerð árið 2001. Af þeim séu svo aðeins 1.200 svokallaðar kjarnareglur. 
(Sterzel: 2001, bls. 15.)  
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Með því að bera þessar tölur saman við þær sem koma fram í svari 
Davíðs Oddssonar kemur í ljós að Ísland hefur í árslok 2004 tekið litlu færri 
Evrópureglur, eða 2.527 til viðbótar við þær um það bil 1.500 reglur sem 
fylgdu EES-samningnum í upphafi; samanlagt gerir það um það bil fjögur 
þúsund Evrópureglur alls. Muninn væri hugsanlega hægt að skýra með því að 
svar utanríkisráðherra nær út árið 2004 en rannsókn Sterzels er gerð þremur 
árum fyrr, eða árið 2001. Að frádregnum þeim reglum sem bæst hafa við í 
EES-samninginn árin, 2002, 2003 og 2004 kemur út nokkurn vegin sama 
tala, litlu minni þó; eða 3.136, sem umreiknað í hlutfallstölur nemur tæplega 
86 prósentum af þeim reglum sem Svþjóð, sem aðildarríki ESB, þarf að taka 
yfir. Vera má að formaður Framsóknarflokksins hafi haft þetta hlutfall í huga 
í svari sínu en ef svo er lét hann vera að greina frá því eins og sjá má af 
tilvitnuninni í hann hér að ofan. Svar hans gefur því jafnvillandi mynd og 
svar formanns Sjálfstæðisflokksins. 

Tölurnar yfir reglugerðaverk ESB í úttekt Sterzel eru, eins og hér má sjá, 
nokkuð frábrugnar tölum íslenska utanríkisráðherranns en það sýnir glögg-
lega hversu vandmeðfarnar þær eru og hver auðvelt er að snúa þeim á 
mismunandi vegu til að fá ólíka  niðurstöðu.  

Hlutfall ESB-reglna í Svíþjóð og Hollandi 

Tilgangur Sterzels með rannsókn sinni var raunar ekki sá að meta hve stóran 
hluta af reglugerðaverki ESB rati inni í sænskan rétt heldur fyrst og fremst að 
meta hve mikill hluti af sænskum lögum og reglugerðum megi rekja til 
ákvarðana í Brussel. Það er ekki aðeins á Íslandi sem áttatíu prósent hlutfallið 
hefur heyrst og orðið að viðtekinni skoðun í umræðunni en því hefur oft 
verið haldið fram í sænskri þjóðmálaumræðu að 60 til 80 prósent af sænskum 
reglum komi frá Brussel. Í rannsókn sinni kemst Sterzel að því að sú tala á 
sér enga stoð í raunveruleikanum, hlutfallið sé nær því að vera 8% heldur en 
80%, (Sterzel, 2001, bls 13). 

Fræðimenn í öðrum Evrópusambandsríkjum hafa komist að svipaðri 
niðurstöðu en víða hefur umræðan verið á sömu nótum og í Svíþjóð. Til að 
mynda komust hollensku fræðimennirnir Edwin de Jong og Michiel 
Herweijer að álíka niðurstöðu í nýlegri rannsókn þar sem fram kemur að 
hvað svo sem því tali líður að meginhluta af öllum lögum í Hollandi megi 
rekja til Brussel sýni gögn þeirra að aðeins lítill hluti, eða á milli 6 til 16 
prósent eða svo, eftir því hvernig það er reiknað, megi rekja til Evrópu-
löggjafarinnar. (Jong og Herweijer, 2005) 
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Samanburður við Noreg 

Norski utanríkisráðherrann fékk svipaða fyrirspurn og og sá íslenski á norska 
Stórþinginu. Í svari hans, dagsettu 22.03.2004, koma fram allt aðrar og lægri 
tölur um fjölda reglugerða sem ESB hefur sett, heldur en fram kemur í svari 
íslenskra utanríkisráðherrans Tölur norska utanríkisráðherrans eru þannig 
nær tölu Sterzels. Þar segir: 

 
Ifølge EUs årsrapporter fra årene 1997 til 2003, vedtok EU i 1997 totalt 1.845 
rettsakter, i 1998 1 828 rettsakter, i 1999 1 731 rettsakter, i 2000 1.475 rettsakter, 
i 2001 1 496 rettsakter, i 2002 1 543 rettsakter og i 2003 1.593 rettsakter. (Jan 
Petersen, 2004) 
  
Eins og sjá má í viðaukanum hér aftar eru þetta töluvert lægri tölur en 

koma fram í svari íslenska utanríkisráðherrans. Í svari norska ráðherrans 
kemur fram að árið 2003, svo dæmi sé tekið, hafi ESB sett alls 1.593 reglur 
en íslenski utanríkisráðherrann segir að þær hafi verið 3.346 samtals. Ekki 
kemur fram í hverju munurinn er fólginn en þessi ólíku svör sína ljóslega 
hvernig hægt er að meðhöndla tölurnar á ólíkan hátt, allt eftir því hvað menn 
kjósa að telja til.  

Raunar segir norski utanríkisráðherrann í svari sínu að ekki dugi að telja 
einvörðungu fjölda Evrópureglna sem Norðmenn taki upp til að skýra áhrif 
Evrópulöggjafarinnar á norskan rétt. Hann bendir sérstaklega á að stór hluti 
af regluákvörðunum ESB rati ekki með beinum hætti inn í reglugerða – og 
lagasöfn aðildarríkjanna og að Evrópusambandið setji reglur með mjög svo 
ólíkum hætti og að þær hafi ólíkt vægi. Í niðurstöðu sinni orðar hann þetta 
svona: 

 
Etter mitt syn viser dette at en ren tallmessig sammenligning mellom antall 
vedtatte rettsakter pr. år i EU og hvor mange av dem som blir innlemmet i EØS-
avtalen, ikke gir et relevant bilde av omfanget av de EU-forpliktelser som Norge 
forutsetningsvis vil måtte påta seg som følge av EØS-avtalen. Det er ulike 
størrelser som på denne måten sammenlignes. (Jan Peterson, 2004) 

Varhugaverðir útreikningar 

Eins og hér hefur verið sýnt fram á geta útreikningar af þessum toga verið 
afar villandi og varhugaverðir þegar meta skal hversu mikinn þátt Ísland 
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tekur í Evrópusavinnunni. Fræðimenn verða því að taka taka öllum slíkum 
upplýsingum með fyrirvara því brunnið getur við að pólitísk sjónarmið 
ráðamanna hverju sinni hafi áhrif á hvernig upplýsingar eru teknar saman og 
hvernig þær eru túlkaðar. Ennfremur er vandséð að það dugi að beita 
einfaldri magnmælingu, á borð við þá að telja fjölda þeirra reglugerða sem 
Ísland tekur upp í gegnum Evrópusamstarfið og deila þeim í hlutfall þeirra 
reglugerða sem Brussel ákveður fyrir aðildarríkin. Eins og að ofan segir hafa 
reglur ESB misjafnt vægi og ótækt er að leggja þær allar að jöfnu.     

Málefnasvið 

Önnur leið til að meta þátttöku Íslands í samstarfi ESB væri að greina þau 
málefnasvið sem samstarfið innan Evrópusambandsins nær yfir og meta 
þátttöku Íslands á hverju þeirra sviða fyrir sig. Með því að skoða þá 
málaflokka í samstarfi ESB þar sem Ísland tekur þátt kemur í ljós að Ísland 
er þegar komið á kaf í Evrópusamrunann og er þátttakandi í meginþorra 
samstarfssviða þess. Í nýgerðum samningum við tíu ný aðildarríki fóru 
viðræðurnar fram í 30 efnisköflum (auk eins fyrir það sem útaf stendur) sem 
gefa sæmilega mynd yfir þá málaflokka sem samsatarfið innan Evrópu-
sambandsins nær yfir. (Eiríkur Bergmann Einarsson, 2003, bls 77). Þeir eru: 
1. Frjáls vöruviðskipti, 2. frjáls för launafólks, 3. frjáls þjónustuviðskipti, 4. 
frjálsar fjárfestingar, 5. fyrirtækjalöggjöf, 6. samkeppnisreglur, 7. land-
búnaður, 8. fiskveiðar, 9. samgöngur, 10. skattalöggjöf, 11. peningamála-
samstarf, 12. talnameðferð, 13. félags- og atvinnumál, 14. orkumál, 15. 
iðnaðarstefna, 16. málefni smárra fyrirtækja, 17. rannsóknir og þróun, 18. 
menntun og þjálfun, 19. upplýsingatæknisamfélagið, 20. menningarmál, 21. 
byggðamál, 22. umhverfismál, 23. neytendamál og heilsuvernd, 24. dóms- og 
löggæslumál, 25. tollabandalagið, 26. utanríkissamstarf, 27. varnarsamstarf, 
28. fjármálastjórn, 29. fjárlög, 30. stofnanir.  

Ef við leggjum þessa málaflokka til grundvallar kemur í ljós að Ísland 
tekur nú þegar þátt í meirihluta þeirra, eða 17 af 30, auk nokkurrar aðkomu 
að ýmsum þáttum sem heyra undir aðra kafla og hér eru ekk taldir til. 
Efniskaflarnir 17 eru: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 og 
24. 

Þótt þessi aðferð sé líklega skynsamlegri heldur en sú að telja aðeins 
einstaka lagagerðir án þess að leggja á þær efnislegt mat dugar hún þó ekki 
heldur ein og sér því hér er ekki heldur lagt efnislegt mat á mikilvægi mála-
flokkanna né greint með hvaða hætti aðkoma Íslands er á hverju málasviði 
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fyrir sig. Í því takmarkaði rými sem þessum kafla er ætlað er því ekki ástæða 
til að halda áfram hér með greiningu á þessum nótum. 

Þörf á efnislegu mati 

Það er vissulega verðugt rannsóknarefni að meta hve nánum böndum við 
Íslendingar tengjumst öðrum Evrópuþjóðum í gegnum EES-samninginn og 
Schengen-landamærasamstarfið, ekki vegna staglsins um hugsanlega Evrópu-
sambandsaðild, heldur til að skilja þróun íslensks samfélags undanfarin ár. En 
að ofansögðu er hægt að álykta að ofangreindar magnmælingar dugi ekki 
einar og sér til að skýra það heldur verði að leggja á það efnislegt mat með 
því að greina muninn á aðild að EES annars vegar og Evrópusambandinu 
hins vegar. Í því augnamiði þarf að skoða til hvaða sviða EES-samningurinn 
og Schengen-samkomulagið nær efnislega og bera það saman við umfang 
samstarfsins innan ESB. Í þessari stuttu ritgerð er því miður ekki rými til að 
gera það en í slíkri rannsókn ætti að hafa eftirfarandi hætti í huga.  

Með EES-samningnum fékk Ísland einskonar aukaaðild að sambandinu. 
Samningurinn gerir Ísland svo gott sem að fullgildum þátttakanda á innri 
markaði ESB; fjórfrelsið svokallaða um frelsi með vöruviðskipti, þjónustu-
viðskipti, fjárfestingafrelsi og frjálsa för launafólks, var útvíkkið til 
EFTA/EES-ríkjanna auk þess sem komið var á kerfisbundnu samstarfi á 
ýmsum sviðum sem liggja fyrir utan innri markaðinn; svo sem á sviði 
umhverfismála, rannsókna- og menntamála. Til að taka dæmi má nefna að 
Ísland er fullgildur aðili að viðamikilli rannsóknaáætlun ESB. EFTA/EES 
ríkin samþykktu ennfremur að taka upp í innlendan rétt nær allar lagagerðir 
ESB sem gilda á innri markaðinum, en hafa þó ekki aðkomu að sjálfri 
ákvarðanatökunni. (Eiríkur Bergmann Einarsson: 2003). Að auki tekur Ísland 
nú fullan þátt í Schengen-landamærasamstarfi ESB og Dyflinar-samkomu-
laginu svokallaða með sérstöku samkomulagi sem gert var við Ísland og 
Noreg. Samanlagt gerir þátttakan í EES og Schengen Ísland að afar virkum 
þátttakanda í Evrópusamrunanum. En það eru einnig ýmsir þættir í starfsemi 
ESB sem standa fyrir utan EES-samningurinn. Hann inniheldur til að mynda 
ekki aðild að stofnunum ESB, svo sem Ráðherraráðinu, Evrópuþinginu og 
Evrópudómstólnum og mjög takmarkaða aðkomu að störfum Framkvæmda-
stjórnar ESB. Samningurinn nær heldur ekki til verslunar með landbúnaðar-
vörur. Ísland er ekki aðili að sameiginlegri sjávarútvegsstefnu ESB eða 
landbúnaðar- og byggðamálasamstarfi. EES-ríkin taka ekki þátt í sameigin-
legri stefnumótun um viðskipti gagnvart þriðju ríkjum, svo sem birtist til að 
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mynda í sameiginlegri tollaskrá og samþættri þróunaraðstoð. Samningurinn 
nær heldur ekki til samstarfs í efnahags- og peningamálum, skattamálum, 
utanríkis- og öryggismálum og í innanríkis- og dómsmálum utan Schengen.  

Á móti kemur að á sumum sviðum hefur Ísland jafnvel gengið lengra í 
Evrópusamrunanum heldur en sum þeirra ríkja sem formlega tilheyra 
Evrópusambaninu. Bretland stendur til að mynda fyrir utan Schengen-
samstarfið á meðan Ísland tekur þar svo gott sem fullan þátt. Og þótt það 
standi skýrum stöfum í Maastricht-sáttmálanum að Bretland skuli taka upp 
hina sameiginlegu mynt evruna, þá er raunin önnur. Í Bretlandi er enn notast 
við breskt pund. Með öðrum orðum þá er staða þeirra ríkja sem formlega 
standa fyrir utan ESB annars vegar og hins vegar þeirra sem þar eru fyrir 
innan ekki eins skýr og ætla mætti þegar meta skal hve mikinn þátt þau taka í 
Evrópusamrunanum. Lokaniðurstaðan er því sú að Ísland er þegar komið á 
kaf í Evrópusamrunann en það þarf þó að rannsaka mun nánar með efnis-
legum hætti. 
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Viðauki: Svar utanríkisráðherra við fyrirspurn Sigurðar Kára 
Kristjánssonar um innleiðingu EES-gerða. 

(spurningar 1 og 2). 
 
1. Hversu margar gerðir hafa stofnanir Evrópusambandsins samþykkt og gefið út á ári 

hverju 1994–2004?  
 
Með vísan til þessarar fyrirspurnar fór utanríkisráðuneytið þess á leit við 
skrifstofu EFTA í Brussel að tekinn yrði saman fjöldi svokallaðra bindandi 
gerða, en hugtakið gerð vísar annars til allra formlegra ákvarðana sem teknar 
eru af stofnunum Evrópusambandsins, óháð því hvort þær eru bindandi eða 
óbindandi fyrir aðildarríki þess. Samkvæmt upplýsingum skrifstofunnar, sem 
byggðar eru á lagagagnagrunni Evrópusambandsins (EUR-lex) var eftir-
farandi fjöldi tilskipana, reglugerða og ákvarðana settur á umbeðnu tímabili: 

 
 Ár   Tilskipanir  Reglugerðir  Ákvarðanir  
2004  111 2.157 925 
2003  126 2.244 976 
2002  96 2.371 980 
2001  102 2.597 1.190 
2000  83 2.777 1.068 
1999  102 2.782 1.036 
1998  100 2.849 929 
1997  81 2.641 972 
1996  95 2.524 798 
1995  72 3.086 767 
1994  79 1.292 928 
 1.047 27.320 10.569 

 
 
Samkvæmt þessu samþykkti Evrópusambandið 38.936 gerðir á tíma-

bilinu. Hafa ber í huga að hér er um að ræða heildarfjölda þeirra gerða sem 
Evrópusambandið hefur samþykkt á tímabilinu, þ.m.t. gerðir sem felldar hafa 
verið brott eða hafa eingöngu tímabundið gildi. Jafnframt skal árétta að lang-
stærstur hluti þeirra gerða sem samþykktar eru af Evrópusambandinu varða 
framkvæmd sameiginlegrar landbúnaðar- og sjávarútvegsstefnu þess en 
einnig er fjöldi gerða samþykktur á ári hverju er varða framkvæmd utanríkis-
viðskiptastefnu þess, þ.m.t. tollamál.  
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2.  Hversu margar þessara gerða hafa verið teknar upp í EES-samninginn, sbr. lög um 

Evrópska efnahagssvæðið, nr. 2/1993, og innleiddar hér á landi í samræmi við 
skuldbindingar Íslands samkvæmt honum?  

 
Inn í EES-samninginn eru aðeins teknar þær gerðir sem falla undir gildssvið 
samningsins. Gildissvið EES-samningsins er bundið við hið svonefnda 
fjórþætta frelsi (frjáls vöruviðskipti, frjálsa þjónustustarfsemi, frjálsar 
fjármagnshreyfingar og frjálsa för launþega) og þau svið önnur sem beinlínis 
eru talin varða fjórþætta frelsið (samkeppni, félagsmál, umhverfismál, 
neytendavernd, hagskýrslugerð og félagarétt). Samkvæmt upplýsingum 
EFTA-skrifstofunnar hafa 2.527 tilskipanir, reglugerðir og ákvarðandir verið 
teknar inn í EES-samninginn á umræddu tímabili, eða um 6,5% af heildar-
fjölda ESB-gerða á tímabilinu, sbr. eftirfarandi töflu.  

 
 Ár  Fjöldi gerða  
2004  296 
2003  285 
2002  310 
2001  389 
2000  209 
1999  556 
1998  161 
1997  132 
1996  77 
1995  77 
1994  35 
 2.527 

 
Rétt er að geta þess að á sviði heilbrigðiseftirlits með dýrum og plöntum 

er Ísland undanþegið þeim ákvæðum sem snúa að heilbrigðiseftirliti dýra að 
undanskildum þeim hluta gerðanna sem varða heilbrigðiseftirlit sjávarafurða. 
Enn fremur ber að athuga að Ísland hefur ekki innleitt sérstaklega gerðir sem 
fjalla um járnbrautir eða skipgengar vatnaleiðir. Fjöldi gerða sem ekki er 
innleiddur af þessum ástæðum er um 300 talsins. 

 



 

Viðhorf til sameiningar sveitarfélaga 

Grétar Þór Eyþórsson 

 

Áhugi á að endurskoða skipan sveitarfélaga á Íslandi hefur verið til staðar á 
Íslandi alveg frá því um miðja 20. öldina, en árið 1952 skoraði Samband 
íslenskra sveitarfélaga á ráðherra sveitarstjórnarmála að beita sér fyrir fækkun 
og stækkun þeirra. Það var þó ekki fyrr en hartnær 40 árum síðar að 
verulegur skriður komst á þessi mál, 20 – 30 árum á eftir nágrönnum okkar á 
hinum Norðurlöndunum. Ástæður þess hve Íslendingar eru seint á ferð með 
þessar breytingar eru fyrst og fremst tregða Alþingis til að setja lög um 
lágmarksstærð sveitarfélaga, auk þess sem mörg sveitarfélögin, sérstaklega 
þau minni, hafa staðið gegn þessu – þrátt fyrir þá ítrekuðu opinberu afstöðu 
sambands sveitarfélaga að stefna beri að sameiningu sveitarfélaga. Einnig er 
rétt að geta þess að vöxtur velferðarríkisins á Íslandi var heldur hægari og 
seinna á ferð en í nágrannalöndunum og því kom þörfin á að styrkja 
sveitarstjórnarstigið til að mæta auknum verkefnum síðar upp hér á landi. 
Auk þess var tilhneigingin sú að ríkisvaldið á Íslandi tók að sér flest þau 
verkefni sem vöxtur velferðarkerfisins krafðist.1  

Segja má að umræða um breytta skipan sveitarfélaga hafi verið hafin af 
Jónasi Guðmundssyni þá eftirlitsmanni með sveitarfélögum hjá félagsmála-
ráðuneytinu og síðar formanni Sambands íslenskra sveitarfélaga. Hann ritaði 
grein sem hann nefndi Var rétt að afnema Ömtin? í tímaritið Sveitarstjórnarmál 
árið 1943. Þar færði hann m.a. rök fyrir því að sveitarfélögin væru mörg hver 
orðin of lítil til að gegna hlutverki sínu og að aðeins yrði ráðin á því bót með 
stærri einingum. Lausn Jónasar var að taka upp Amtskerfið að nýju sem 
millistig, en sú hugmynd fékk lítinn hljómgrunn bæði þá og síðar.  

Ekki var gerð tilraun til að breyta skipan sveitarfélaga með lagasetningu 
fyrr en fyrst með sveitarstjórnarlögum 1961, en á áratugnum áður hafði þó 
Samband íslenskra sveitarfélaga hvatt ráðherra til slíks, án þess þó að sú 
brýning fengi hljómgrunn. Alþingi reyndist ekki tilbúið til að standa fyrir 
stórum breytingum, einkum í ljósi könnunar sem gerð var meðal sveitar-

                                                 
1 Sjá m.a. í Grétar Þór Eyþórsson (1998): 37 og Gunnar Helgi Kristinsson (2002): 29-30. 
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félaganna árið 1958, en hún leiddi í ljós mikla og víðtæka andstöðu þeirra við 
sameiningar. 

Lögin frá 1961 snertu skipan sveitarfélaganna að afar takmörkuðu leyti, 
aðeins var þar að finna ákvæði um að félagsmálaráðherra væri heimilt að 
sameina sveitarfélag sem hefði haft færri en 100 íbúa í 5 ár samfleytt, 
nágrannasveitarfélagi, að tilskildu samþykki sýslunefndar. 

Eftir hvatningar og áskoranir frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga skipaði 
félagsmálaráðherra nefnd árið 1966 sem kannaði forsendur fyrir nýrri skipan 
sveitarfélaga. Nefndin skilaði tillögum sem miðuðu að því að fækka sveitar-
félögum úr 220 í 66. Í meðförum Alþingis tók málið þó miklum breytingum 
og kom í ljós að þingið var ekki tilbúið til að taka svo stór skref í málinu, auk 
þess sem undirstrikað var að sveitarfélög yrðu ekki sameinuð gegn vilja íbúa 
og fulltrúa þeirra. Niðurstaðan eftir meðferð þingsins varð einungis sú að 
sveitarfélög sem höfðu haft 30 íbúa eða færri í þrjú ár samfleytt skyldu 
sameinast öðrum að fengnu samþykki sýslunefnda. Sett voru lög um 
sameiningu sveitarfélaga árið 1970, en sú löggjöf gekk skemmra í samein-
ingarátt en lagaákvæðin frá 1961, enda leiddi þetta ekki af sér neinar samein-
ingar og fram að næstu sveitarstjórnarlögum urðu einungis 5 sameiningar.  

Ný sveitarstjórnarlög voru sett árið 1986 og í þeim var að finna ákvæði 
um skiptingu sveitarfélaga sem voru nýmæli á þann hátt að samkvæmt þeim 
var félagsmálaráðherra heimilt að sameina sveitarfélög sem höfðu haft færri 
en 50 íbúa þrjú ár samfleytt, án þess að leita þyrfti samþykkis. Var þar með í 
raun brotin sú grundvallarregla að eigi verði sameinað án samþykkis íbúanna. 
Þetta lagaákvæði tók einungis til 16 sveitarfélaga, en því var ekki fylgt fast 
eftir því 5 árum síðar voru enn 13 sveitarfélög undir 50 íbúa markinu. 
Nokkrar frjálsar sameiningar áttu sér þó stað á tímanum og 1991 hafði 
sveitarfélögum fækkað úr 216 í 199.  

Í ársbyrjun 1991 tók Jóhanna Sigurðardóttir félagsmálaráðherra frum-
kvæði og skipaði nefnd sem leggja skyldi fram það sem kallað var „sam-
ræmdar tillögur um æskilega skiptingu landsins í sveitarfélög“. Nefndin lagði 
fram síðar á árinu tillögur um þrjár leiðir. Sú fyrsta var að miða lágmarks-
stærð við 500 íbúa sem þýddi fækkun sveitarfélaga í 60 – 70; leið tvö var að 
sameina öll sveitarfélög innan hverrar sýslu þar sem aðstæður leyfðu og 
þýddi fækkun í 25 sveitarfélög. Þriðja leiðin var að sameina alls ekki, heldur 
efla samstarf sveitarfélaga. Nefndin tók ekki afstöðu til leiðanna þriggja, en 
samband íslenskra sveitarfélaga lýsti þegar yfir stuðningi við leið 2 sem 
heppilegustu lausnina. Í ljósi þessa skipaði félagsmálaráðherra aðra nefnd 
árið 1992, svokallaða Sveitarfélaganefnd og skyldi hún leggja fram ítarlegri 
tillögur þar sem m.a. héldust í hendur tillögur um breytta verkaskiptingu ríkis 
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og sveitarfélaga, tekjustofna sveitarfélaga og svo breytta skipan þeirra. 
Nefndin lagði til að leið 2 skyldi fylgt í meginatriðum og með lögum frá 
Alþingi í maí 1993 var ákveðið að endanleg útfærsla á sameiningunum skyldi 
vera í höndum svokallaðra umdæmanefnda. Þegar tillögur þeirra lægju fyrir 
skyldi kosið um þær í öllum sveitarfélögunum er hlut áttu að máli. 

Þegar tillögur allra umdæmanefnda lágu fyrir snemma hausts 1993 var lagt 
til að sveitarfélögunum í landinu skyldi fækkað úr 196 í 43. Mynda skyldi 
með sameiningum 32 ný sveitarfélög, en 11 skyldu standa óbreytt. Samþykki 
meirihluta kjósenda í öllum sveitarfélögunum á hverju sameiningarsvæði 
þurfti til þess að sameiningu innan þess gæti orðið.  

Þann 19. nóvember 1993 var kosið um sameiningar í 185 sveitarfélögum. 
Atkvæðagreiðslurnar urðu fylgismönnum sameininga mikil vonbrigði. Alls 
sögðu íbúar 118 sveitarfélaga nei (64,5%) en sameining var samþykkt í 67 
(35,5%). Af tillögum umdæmanefnda um 32 ný sveitarfélög voru öll hlutað-
eigandi samþykk í aðeins einu tilfelli – á utanverðu Snæfellsnesi, þar sem 
síðan var myndað sveitarfélagið Snæfellsbær. Tilraunin til að stuðla að víð-
tækum sameiningum hafði mistekist að mestu til skemmri tíma litið, en í 
kjölfarið fylgdu allnokkrar sameiningar byggðar á varaákvæðinu í lögunum, 
sem leiddi til þess að þegar kosið var til sveitarstjórna 1994 hafði sveitar-
félögunum fækkað í 171.2 Veruleg hreyfing hefur orðið á sameiningum síðan, 
6 sveitarfélög á Vestfjörðum sameinuðust í Ísafjarðarbæ árið 1996 og skriða 
sameininga varð síðan fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 1998 með m.a. 
sameiningu 11 sveitarfélaga í Skagafirði, þriggja í Fjarðabyggð, fjögurra í 
Sveitarfélagið Árborg svo eitthvað sé nefnt. Þegar kosið var til sveitastjórna 
1998 voru sveitarfélögin orðin 124 og þegar kosið var í maí 2002 voru 
sveitarfélögin orðin 105. Fækkun þeirra frá því fyrir atkvæðagreiðslurnar 
1993 var því orðin 47 prósent.  

Það var síðan haustið 2003 að Árni Magnússon félagsmálaráðherra og 
aamband íslenskra sveitarfélaga hrundu í sameiningu af stað átaki sem kallað 
er Átak um eflingu sveitarstjórnarstigsins. Snýst átakið um allt í senn endurskoðun 

                                                 
2 Hin svokallaða 2/3 regla var: Hljóti tillaga umdæmanefndar meiri hluta greiddra atkvæða í 

öllum þeim sveitarfélögum sem málið varðar skulu sveitarstjórnir þær sem hlut eiga að máli 
taka ákvarðanir um fjárhagsmálefni sveitarfélaganna, fjölda fulltrúa í nýrri sveitarstjórn, nafn 
hins sameinaða sveitarfélags og önnur nauðsynleg atriði. Tilkynning um ákvarðanir þessar 
skal send félagsmálaráðuneytinu sem ákveður hvenær sameining fer fram og auglýsir hana í 
Stjórnartíðindum. Hljóti tillaga umdæmanefndar ekki samþykki í öllum hlutaðeigandi 
sveitarfélögum en þó meiri hluta greiddra atkvæða í a.m.k. 2 / 3 þeirra er viðkomandi sveitar-
stjórnum heimilt að ákveða sameiningu þeirra sveitarfélaga sem samþykkt hafa sam-
eininguna enda hamli ekki landfræðilegar aðstæður. Lög um breytingu á Sveitarstjórnar-
lögum nr. 8 1986. 1992--93. 116. löggjafarþing. 515 . mál.  
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á tekjustofnum sveitarfélaganna, verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga og 
sérstakt átak í að sameina sveitarfélög í landinu. Undir merkjum átaksins 
hefur þegar verið kosið um sameiningu 5 sveitarfélaga í Borgarfirði, þar sem 
4 samþykktu. Þann 8. október nú á árinu 2005 verður síðan kosið í 61 öðrum 
sveitarfélagi um 16 sameiningartillögur.  

Kenningar um kosningahegðun í sameiningarkosningum 

Ekki hafa margar rannsóknir verið gerðar á viðhorfum til sameiningar 
sveitarfélaga, né á áhrifum þeirra. Er því þar ekki eftir mörgu öðru að fara en 
hinni ríflega 30 ára gömlu sænsku rannsókn Lennart Brantgärde Kommunerna 
och kommunblocksbildningen frá 1974, auk rannsóknar Grétars Þórs Eyþórs-
sonar Kommunindelningspolitik i Island. Staten, kommunerna och folket om kommun-
sammanslagningar frá árinu 1998. Þar er greint frá könnun meðal sveitar-
stjórnarmanna frá árinu 1994, auk ítarlegrar greiningar á úrslitum atkvæða-
greiðslna í 185 sveitarfélögum árið 1993. Þá birti danski stjórnmálafræðingur-
inn Ulrik Kjær rannsókn á viðhorfum íbúa á Borgundarhólmi til sameiningar 
sem þar var kosið um árið 2001, Kommunesammenlægninger – Afstemmingen den 
29. maj på Bornholm som case. Nýjasta framlagið á þessum vettvangi er síðan 
bókin Sameining sveitarfélaga - Áhrif og afleiðingar eftir Grétar Þór Eyþórsson og 
Hjalta Jóhannesson frá árinu 2002 þar sem viðhorf fólks í sjö sameinuðum 
sveitarfélögum voru könnuð í tengslum við athugun á áhrifum og afleiðngum 
þessara sameininga. Rannsóknir á sameiningarmálum sveitarfélaga hafa farið 
vaxandi á síðustu misserum meðal norrænna stjórnmálafræðinga og nýverið 
gaf norska sveitarfélaga- og byggðamálaráðuneytið út greinasafn um sveitar-
félagaskipanina þar sem nokkrir fræðimenn leggja orð í belg, Synspunkter på 
dagens kommunestruktur.  

Þegar niðurstöður fyrri rannsókna eru hafðar að leiðarljósi má halda því 
fram að einkanlega fimm þættir hafi sterkust áhrif á það hvaða afstöðu fólk 
tekur til sameiningarmála. Hér er um að ræða, í fyrsta lagi væntingar um 
stöðu og völd eigin sveitarfélags í nýja sveitarfélaginu, í öðru lagi lýðræðis-
legar afleiðingar, í þriðja lagi spurningin um staðsetningu stjórnsýslu hins nýja 
sveitarfélags, í fjórða lagi fjárhag þeirra sveitarfélaga sem í hlut eiga og í 
fimmta lagi það sem kalla má kerfisbundna kosningaheðgun.     
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Væntingar um stöðu eigin sveitarfélags 

Þessi þáttur hefur sýnt sig vera sterkasti áhrifaþátturinn á afstöðu fólks og 
sveitarfélaga bæði í rannsóknum við sænskar og íslenskar aðstæður. Í þeim 
sveitarfélögum sem sýnt er að muni gegna hlutverki stjórnsýslu- og þjónustu-
kjarna í nýja sveitarfélaginu er fólk greinilega mun hallara undir það að 
sameinast (Brantgärde, 1974; Grétar Þór Eyþórsson, 1998). Á sama hátt eru 
íbúar þeirra sveitarfélaga sem sýnilega verða ekki í þessu hlutverki nei-
kvæðari. Þetta á í meira mæli við um millistór sveitarfélög sem lenda í þessu 
„aukahlutverki“, en minnstu sveitarfélögin. Er þar líkast til um að ræða að 
þau millistóru hafa í langflestum tilfellum byggt upp eigin stjórnsýslu og 
þjónustukerfi, auk hefða fyrir baráttu stjórnmálaafla um völdin. Þar telur fólk 
sig væntanlega hafa meiru að tapa en fólk í litlum landbúnaðarhreppum, sem 
í langflestum tilfellum hafa litla sem enga stjórnsýslu og þjónustu, auk þess 
sem hefðir fyrir lýðræðislegri baráttu eru minni (Grétar Þór Eyþórsson, 1998; 
Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson, 2002).   

Þetta þýðir að samband stærðar sveitarfélaga og viðhorfa er ekki línulegt 
og í raun er sambandið flóknara, því möguleikar sveitarfélags á að vera í 
lykilhlutverki í nýju sveitarfélagi fara alfarið eftir stærð þess í samanburði við 
önnur sveitarfélög sem mynda hið nýja. Meðalstórt sveitarfélag sem við einar 
aðstæður væri gefið sem kjarni, gæti við aðrar aðstæður verið án möguleika á 
slíku hlutverki. Hér má  taka dæmi um Hvammstanga sem við sameiningu 
Húnaþings vestra var klárlega eitt sveitarfélaganna um að verða kjarni – 
þegar til samanburðar Seltirningar og Mosfellsbæingar höfnuðu klárlega 
sameiningu við Reykjavík árið 1993 vegna stærðar Reykjavíkur. Þarna er því 
ljóst að stærð mæld í íbúafjölda ein og sér skýrir viðhorf fólk aðeins að hluta 
til.  

Lýðræði 

Við sameiningu sveitarfélaga verða þær breytingar meðal annars að tvær eða 
fleiri misjafnlega stórar pólitískar og stjórnsýslulegar einingar renna saman í 
eina stærri. Í fulltrúalýðræði hefur þetta gjarnan þær afleiðingar að kjörnum 
fulltrúum fækkar. Hinar augljósu afleiðingar eru því þær að færri kjörnir 
fulltrúar endurspegla vilja umbjóðenda sinna. Þetta þarf þó ekki nauðsynlega 
að þýða að lýðræði hraki, heldur má segja að forsendur fyrir virkara fulltrúa-
lýðræði séu veikari en áður, í fulltrúum talið, og að lengra verði milli kjósenda 
og fulltrúa þeirra. Þetta þýðir samkvæmt skilgreiningunni skref í átt til mið-
lægni (centralisering). Á hinn bóginn hefur verið bent á að með sameiningu 
skapist forsendur fyrir auknu lýðræði, þrátt fyrir fækkun kjörinna fulltrúa. 
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Þetta skýrist af því að með stærri og öflugri sveitarfélögum fái þau í raun 
meira vald yfir málefnum sínum og séu betur í stakk búin til að taka á sig 
fleiri verkefni. Þetta gefi ákvarðanatöku í sveitarstjórn meira vægi og innihald 
sem tvímælalaust megi túlka sem skref í átt til aukins lýðræðis – þótt þeir séu 
færri sem kosnir eru, taki þeir þýðingarmeiri ákvarðanir. Þessi rök hafa 
einkum heyrst frá þeim sem talað hafa fyrir sameiningu sveitarfélaga. Þannig 
hefur m.a. verið bent á að lítil vanmáttug sveitarfélög séu mörg með mikið af 
verkefnum sínum bundin í samstarfsverkefnum með nágrannasveitarfélögum 
og þar með sé hið pólitíska vald yfir miklu af starfseminni falið hjá 
ákvarðanatökuvaldi sem samanstendur af mörgum sveitarfélögum (sjá t.d. í 
Baldersheim, 1987). 

Þeir sem talað hafa gegn sameiningum hafa á hinn bóginn haldið því á 
lofti hversu fækkun fulltrúa sé slæm fyrir lýðræðið, aukin fjarlægð milli 
fólksins og fulltrúa þeirra bitni á lýðræðinu og fólk hafi ekki sömu áhrif á 
nánasta umhverfi sitt og áður. Þá hefur einnig verið gripið til kennisetninga 
sem haldið hafa frammi kostum sveitarstjórna við að þjálfa upp stjórnmála-
menn til starfa við stjórnmál á landsvísu, sem einhverskonar félagsmálaskóla. 
Þetta styrki lýðræði almennt.     

Staðsetning stjórnsýslu 

Sameining sveitarfélaga þýðir í flestöllum tilvikum að sveitarfélög sem að 
henni standa verða hluti af mun stærra stjórnkerfi en áður. Þetta hefur haft 
þær afleiðingar að samþjöppun stjórnsýslu hefur mikli áhrif á viðhorf fólks. 
Því hefur raunin orðið sú að sameinuð sveitarfélög hafa í sumum tilfellum 
reynt að taka mið af þessu. 

Þannig hafa nokkrar tegundir lausna á málum verið notaðar á fyrirkomu-
lagi stjórnsýslu þegar sveitarfélög eru sameinuð – lausnir sem gjarnan hafa 
tekið mið af aðstæðum. Fyrst má nefna til sögu lausn sem kalla má mestu 
mögulegu samþjöppun, þ.e. að allri stjórnsýslu og faglegri afgreiðslu mála sé 
fyrir komið á einum stað. Í öðru lagi lausn þar sem stjórnsýslu málaflokka er 
dreift á bæi eða staði í nýju sveitarfélagi og svokallaðri aðalstjórnsýslu sé ekki 
safnað á einn stað. Þriðja lausnin sem til greina kemur snýst um að yfir-
stjórnsýsla og skrifstofa bæjarstjóra séu sett á einn stað, en faglegri afgreiðslu 
mála sé dreift á fleiri staði. Tvær síðarnefndu lausnirnar miða því að dreifingu 
með mismunandi áherslum, á meðan hin fyrst nefnda felur í sér lausn 
samþjöppunar. Tala má um fyrst nefndu lausnina sem stærstu mögulegu sam-
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þjöppun, aðra leiðina sem dreifða stjórnsýslu og hina þriðju sem dreifða afgreiðslu 
með miðlægri aðalstjórnsýslu.3  Fleiri möguleikar koma hér einnig til greina.  

Rannsóknir á kosningum um sameiningu 5 sveitarfélaga á dönsku eyjunni 
Borgundarhólmi sýna glögglega að það mál sem þar réði mestu í hugum 
kjósenda var hvar ráðhús og þar með stjórnsýsla hins sameinaða sveitarfélags 
yrði staðsett (Kjær, 2001). 

Í rannsókn Grétars Þ Eyþórssonar og Hjalta Jóhannessonar á áhrifum og 
afleiðingum sameininga á Íslandi kom fram að staðsetning stjórnsýslu og þá 
ekki síst staðsetning aðal vinnustaðar bæjarstjóra voru íbúum mikilvæg mál í 
bæði Fjarðabyggð og Snæfellsbæ. Staðsetning stjórnsýslu virðist því hafa 
talsvert táknrænt gildi – jafnvel þó fjarlægðir milli staða séu litlar – hin form-
lega staðsetning skiptir miklu.  

Fjárhagsstaða sveitarfélaga 

Fjárhagsstaða sveitarfélaganna sem í hlut eiga þegar sameining stendur fyrir 
dyrum hefur einnig skipt talsverðu máli fyrir það hvaða afstöðu fólk tekur til 
sameininganna. Þannig er vilji fólks í sveitarfélögum sem standa betur minni 
til sameiningar með þeim sem verr eru stæðir og á sama hátt er vilji fólks í 
verr stæðum sveitarfélögum meiri til að sameinast þeim betur stæðu (Grétar 
Þór Eyþórsson, 1998). Allt hvílir þetta á innbyrðist samanburði milli sveitar-
félaga sem lagt er til að sameinist. Það er og algengt að slíkar upplýsingar liggi 
fyrir í aðdraganda sameiningarkosninga. Þáttur sveitarstjórnarmannanna í 
slíkri upplýsingamiðlun er mikilvægur. Oft er þó raunveruleg fjárhagsstaða 
sveitarfélaga flóknari hlutur en gefið er til kynna við slíkar aðstæður og oft 
látið nægja að láta skuldastöðuna eina segja söguna. Rök má færa fyrir því að 
þetta sé einungis hluti myndarinnar. Ljóst er að þessi áhrifavaldur um afstöðu 
margra til sameiningar hvílir stundum á upplýsingum sem ekki er augljóst 
hvernig á að túlka. 

Almennir fjárhagserfiðleikar einstaka sveitarfélaga hafa orðið verulegur 
áhrifavaldur, þar sem t.d. miklir erfiðleikar lítilla sveitarfélaga með rekstur 
grunnskóla hafa valdið því að fólk hefur valið sameininguna af illri nauðsyn. 
Þannig hefur t.d. athugun á tvennum sameiningarkosningum í Skagafirði 
1993 og 1997 sýnt talsvert samhengi milli viðhorfsbreytinga til sameiningar 
og versnandi fjárhagsstöðu vegna reksturs grunnskóla (Eva Marín Hlyns-
dóttir, 2001).  

                                                 
3 Byggt á Kjær (2001).  
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Kerfisbundið val  

Áður hefur verið fjallað um tortryggni í minni og þá einkanlega hlutfallslega 
minni sveitarfélögum við að sameinast sér stærri sveitarfélögum – ekki síst ef 
sá stóri hefur nokkra stærðarlega yfirburði. Fullyrða má með nokkrum sanni 
að minni sveitarfélög hafi í einhverjum tilfellum valið þá leið að sameinast 
innbyrðis til að styrkja sig í sessi sem einingar, án þess að sameinast hinum 
stóra. Þannig er haldið í smæðina á vissan hátt, en stærra og öflugra sveitar-
félag myndað í þeirri von að það geti lifað af inn í framtíðina án þess að 
verða undirsáti og jaðarbyggð hins stóra kjarna. Tvær sameiningarkosningar 
fóru fram haustið 2004 að frumkvæði sveitarfélaganna sjálfra, en telja má 
bæði tilvik vera kerfisbundinn (e. strategic) gjörning af þeirri tegund sem að 
ofan er lýst. Aukinheldur var í báðum tilvikum um að ræða smásveitarfélög 
þar sem a.m.k. hluti þeirra hafði umtalsverðar tekjur af fasteignagjöldum 
vegna virkjana og/eða stóriðju. Hér er verið að ræða um hreppana fjóra 
syðst í Borgarfirði, sunnan Skarðsheiðar og fjóra hreppa sunnan 
Blönduóssbæjar í Austur Húnavatnssýslu.4  

Lögbundinn sjálfsákvörðunarréttur sveitarfélaga og íbúa þeirra um 
sameiningar sveitarfélaga veldur því að kleift verður að velja lausnir af þessu 
tagi – lái hver sem vill.  

Nýrri rannsóknir á sameiningarviðhorfum: Eyjafjarðarsvæðið 
2005 

Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri stóð fyrir símakönnun meðal íbúa í 
Eyjafirði um afstöðu þeirra til sameiningar sveitarfélaga á svæðinu, en þar 
hefur verið lagt til að níu sveitarfélög sameinist. Var könnunin framkvæmd í 
febrúar/mars síðastliðnum. 

Í könnuninni var fólk spurt um viðhorf til sameiningar síns sveitarfélags, 
en einnig um ástæður fyrir afstöðu sinni, hvort heldur sem það var með, móti 
eða óákveðið. Var spurningin opin og svaraði fólk því algerlega frá eigin 
brjósti – engir valmöguleikar voru gefnir. Ekki er vitað til að fólk hafi áður 
verið spurt um sameiningarmál með þeim hætti áður. Unnið var úr opnu 
svörunum með aðferðum innihaldsgreiningar og þau því flokkuð eftir eðli og 
innihaldi. 

                                                 
4 Þetta eru: Leirár- og Melahreppur, Innri- Akraneshreppur, Hvalfjarðarstrandarhreppur og 

Skilmannahreppur á Hvalfjarðarsvæðinu og Svínavatnshreppur, Torfalækjarhreppur, 
Sveinsstaðahreppur og Bólstaðahlíðarhreppur í Austur- Húnavatnssýslu. 
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Þegar litið er til svara í öllum sveitarfélögunum sem heild, verður niður-
staðan eins ég sést að neðan. Rétt er að geta þess að uppgefnar ástæður fólks 
fyrir afstöðu sinni voru mjög mismunandi og niðurstöður því ekki mjög 
afgerandi. Því verða aðeins sýndar fjórar algengustu ástæður andstöðu og 
fylgis við sameiningu. 

Tafla 1. Fjórar algengustu röksemdir þeirra sem hlynntir voru sameiningu. 
Öll sveitarfélög. (%)  
Hlynntir sameiningu Ástæða  % 
Sterkari heild. Öflugri í byggðamálum 34,2 
Hagræðing. Aukin hagkvæmni. 27,0 
Þau litlu eru of lítil 4,4 
Atvinnumálin 4,0 

 
Þeir sem eru hlynntir sameiningu allra sveitarfélaga í Eyjafirði í eitt virðast 

byggja þá afstöðu sína einkum á tvennskonar rökum. Annarsvegar hag-
ræðingar og hagkvæmnirökunum (27%) og hinsvegar því mati að svæðið 
verði sterkari heild sem eitt sveitarfélag (34%). Mun færri tengja afstöðu sína 
við atvinnumál eða þá skoðun að minnstu sveitarsélögin séu of lítil til að vera 
sjálfstæð sveitarfélög.5  

Tafla 2. Fjórar algengustu röksemdir þeirra sem andvígir voru sameiningu. 
Öll sveitarfélög. (%) 
Andvígir sameiningu Ástæða % 
Hagsmunir þeirra smáu verða útundan 12,8 
Ókostur fjárhagslega 11,9 
Sveitarfélögin eru of ólík 10,4 
Of stór sameining 7,5 

 
Röksemdir andstæðinga sameiningar á Eyjafjarðarsvæðinu eru klassískar 

sé litið til kenninganna; fólk sér fyrir sér að þeir litlu verði útundan, að 
dreifbýlið og þéttbýlið eiga illa saman því atvinnulíf og mannlíf sé ólíkt og 

                                                 
5 Hér er rétt að fram komi að minnsta sveitarfélagið af þeim sem lagt er til að sameinist er 

Arnarneshreppur með 188 íbúa. Auk þess hafa Grýtubakkahreppur, Svalbarðsstrandar-
hreppur og Hörgárbyggð öll tæplega 400 íbúa hvert. Eyjafjarðarsveit og Ólafsfjörður hafa 
um 1000 íbúa, Siglufjörður ríflega 1400, Dalvíkurbyggð liðlega 2000 íbúa, en langstærst er 
Akureyri með yfir 16.500 íbúa. Stærðarmunurmilli sveitarfélaga er því nokkuð mikill á 
svæðinu.   
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loks hinar fjárhagslegu ástæður þar sem hin betur stöddu vilja síður 
sameinast þeim verr stöddu. Þetta eru meðal helstu rökemda sameiningar-
andstæðinga allt frá því uppúr miðri síðustu öld.6 Til viðbótar þessu telja 
allmargir að þessi sameining sem lögð var til væri of stór. 

Það kemur því vart á óvart að þegar sveitarfélög af ólíkum stærðum 
standa frammi fyrir spurningunni um sameiningu að í þeim minni sé fólk 
fremur uggandi um sinn hag og telji hættu á að geta orðið útundan í nýju 
sveitarfélagi. Fyrri rannsóknir hafa klárlega sýnt þetta. 

Í allnokkrum tilfellum eru fjárhagsleg sjónarmið ríkjandi um andstöðu. 
Þar telur fólk væntanlega að sveitarfélag þess og þar með það persónulega sé 
að verða hluti af heild sem standi ekki jafn styrkum fótum fjárhagslega. Þeirra 
sveitarfélag sé því sterkara fjárhagslega en sú heild sem yrði til með 
sameiningu. Þetta hefur einnig komið fram áður í rannsóknum sem algeng 
ástæða afstöðu fólks. 

Af hverju með og af hverju á móti? – greint eftir sveitar-
félögum 

Þegar röksemdir Eyfirðinga fyrir afstöðu sinni í sameiningarmálum eru 
greindar eftir einstökum sveitarfélögum kemur eftirfarandi mynstur í ljós, 
eins og lesa má út úr töflu þrjú. Í henni er að finna tvær algengustu rök-
semdir fyrir afstöðu fólks í hverju og einu sveitarfélagi. 

Hjá þeim sem eru hlynntir sameiningu eru tvennskonar röksemdir 
nánast allsráðandi í öllum sveitarfélögunum; annarsvegar sú röksemd að eitt 
sameinað sveitarfélag verði sterkari heild og að það hafi jákvæð áhrif í 
byggðalegu tilliti og hinsvegar það viðhorf að sameiningin væri hagkvæm og 
gæfi tækifæri til hagræðingar. Rökin fyrir sameiningu virðast því vera 
gegnumgangandi þau sömu – stærð, styrkur og hagkvæmni – burtséð frá því í 
hvaða sveitarfélagi viðkomandi býr. 

Í einungis þremur af sveitarfélögunum níu eru aðrar röksemdir meðal 
þeirra tveggja algengustu. Í sjávarbyggðunum á Tröllaskaga, Siglufirði og 
Ólafsfirði, eru jákvæð áhrif á atvinnumál næstalgengasta röksemd fyrir 
sameiningu alls Eyjafjarðar og í Arnarneshreppi nefnir níundi hver þeirra 
sem hlynntir eru sameiningu skólamál sem eina ástæðu þess að sameinast. 
Það virðast því einkum vera staðbundnar ástæður hverju sinni sem kalla fram 
röksemdir af öðru tagi.   
 

                                                 
6 Sjá í Grétar Þór Eyþórsson (1998), Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson (2002) og í 

Grétar Þór Eyþórsson (2003). 
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Tafla 3. Ástæður Eyfirðinga fyrir afstöðu til sameiningar, greint eftir sveitar-
félögum.  
 Með sameiningu Á móti sameiningu  
Siglufjörður  
 Sterkari heild - Byggðarleg áhrif 36,4 Ótímabært 16,7 
  Atvinnumálin 14,5 Of stór sameining 11,1 
Akureyri  
 Sterkari heild - Byggðarleg áhrif 34,7 Sveitarfélögin of ólík  16,7 
  Hagræðing/hagkvæmni 31,9 Hagsmunir þeirra smáu  
   verða útundan 13,3 
Ólafsfjörður  
 Sterkari heild - Byggðarleg áhrif 26,9 Hagsmunir þeirra smáu  
 Atvinnumálin 15,4 verða útundan 17,4 
    Verri þjónusta 17,4 
Dalvíkurbyggð  
 Sterkari heild - Byggðarleg áhrif 34,0 Hagsmunir þeirra smáu  
  Hagræðing/hagkvæmni 14,9 verða útundan 11,4  
   Vantar kynningu/upplýsingar 11,4 
Arnarneshreppur  
 Sterkari heild - Byggðarleg áhrif 33,3 Hagsmunir þeirra smáu  
  Skólamálin  11,1 verða útundan 15,8
   Gott eins og það er 15,8 
Eyjafjarðarsveit  
 Hagræðing/hagkvæmni 30,8 Ókostur fjárhagslega 27,6 
  Sterkari heild - Byggðarleg áhrif 30,8 Sveitarfélögin eru of ólík 6,9 
Hörgárbyggð  
 Hagræðing/hagkvæmni 44,4 Hagsmunir þeirra smáu  
  Sterkari heild - Byggðarleg áhrif 22,2 verða útundan 41,2
   Skólamálin 17,6 
Svalbarðsstrandarhr.  
 Sterkari heild - Byggðarleg áhrif 27,3 Ókostur fjárhagslega 26,7 
  Hagræðing/hagkvæmni 18,2 Hagsmunir þeirra smáu  
   verða útundan 13,3 
Grýtubakkahreppur  
 Hagræðing/hagkvæmni 16,7 Ókostur fjárhagslega  36,4 
  Sterkari heild - Byggðarleg áhrif 16,7 Gott eins og það er 13,6 

 
Röksemdir fólks og ástæður þess eru mun flóknari og fjölbreyttari hjá 

þeim sem eru mótfallnir sameiningu og litrófið þar því verulega mikið 
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flóknara. Í sex af sveitarfélögunum níu við Eyjafjörð er þó sú ástæða að 
hagsmunir þeirra litlu verði útundan algengasta eða næst algengasta rök-
semdin gegn sameiningu allra sveitarfélaganna. Þetta eru fyrst og fremst 
minni sveitarfélögin. Þetta mynstur er klárlega í samræmi við kenningar um 
viðhorf fólks og fyrri rannsóknir.7 

Í þremur sveitarfélaganna, Eyjafjarðarsveit, Svalbarðsstrandarhreppi og í 
Grýtubakkahreppi, eru flestir andvígir vegna þess að sameiningin sé ekki 
góður kostur fjárhagslega fyrir þá og þeirra sveitarfélag. Þetta reynist vera í 
nokkru samræmi við málflutning forsvarsmanna sveitarfélaganna í tengslum 
við umsagnir þeirra til sameiningarnefndar félagsmálaráðuneytisins. Þarna 
hafa því sveitarstjórnarmenn greinilega gefið tóninn, en hér má sjá að niður-
stöðurnar eru í samræmi við kenningarnar; þeir betur stæðu eru í einhverjum 
mæli andsnúnari sameiningu við þá verr stæðu. 

Sameiningarkosningar í október 2005. Hvað gerist? 

Þann 8. október næstkomandi verður kosið um sameiningu sveitarfélaga í 61 
sveitarfélagi á landinu. Þar verður kosið um alls 16 sameiningartillögur, 
þannig að verði þær samþykktar í öllum sveitarfélögunum, fækkar sveitar-
félögum í landinu um 46 eða hartnær um helming. Varla er þó raunhæft að 
ætla að sameiningar verði samþykktar í hverju og einu sveitarfélagi – meira 
álitamál er hversu víða nægilega mörg sveitarfélög samþykkja í hverju og einu 
tilviki til þess að af einhverri sameiningu geti orðið. Skoðanakannanir sem 
gerðar hafa verið hafa t.d. sýnt andstöðu hluta sveitarfélaganna, t.d. á 
Snæfellsnesi, Vestfjörðum, í Eyjafirði og í Þingeyjasýslum. Til að mynda sýnir 
könnun RHA frá í febrúar/mars 2005 að meirihluti er fyrir sameiningu í 4 af 
9 sveitarfélögum í Eyjafirði og í öllum sveitarfélögum utan Húsvíkurbæjar í 
Þingeyjasýslum. 

Hér að ofan hafa ástæður íbúa í sveitarfélögunum við Eyjafjörð fyrir 
andstöðu verið greindar og virðast þær fyllilega í samræmi við niðurstöður 
annarra rannsókna. Með öðrum orðum þá er það einkum tvennt sem ræður 
afstöðunni; í fyrsta lagi að óttinn við að verða með einhverjum hætti útundan 
í stóru sveitarfélagi er viðvarandi í sveitarfélögum sem eru hlutfallslega lítill 
hluti af þeirri heild sem lagt er til að sameinist. Í öðru lagi að íbúar í betur 

                                                 
7 Það flækir myndina eilítið hér að íbúar Akureyrar eru nokkuð á sama máli og íbúar smá-

sveitarfélaganna um þetta. Vart er hægt að túlka þetta svo að þeir óttist að þeirra eigin 
sveitarfélag verði útundan. Þetta er eflaust mat þeirra á áhrifum sameiningarinnar fyrir þá 
litlu, enda er margur Akrueyringurinn upprunninn í sveitunum í kring.  
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stöddum sveitarfélögum hafa síður áhuga á sameiningu við verr stödd 
sveitarfélög – slíkur ráðahagur gæti væntanlega haft neikvæð áhrif á fjárhag 
eigin sveitarfélags.  

Í nokkrum tilvikum þar sem kosið verður um sameiningu er um eitt 
langstærsta sveitarfélag að ræða. Þar eru meiri líkur en minni á að þeir 
fámennari muni fella sameiningu.  

Aðrir áhrifaþættir á afstöðu fólks sem eru fremur almennir en sértækir 
fyrir svæði eru annarsvegar skólamál og hinsvegar það sem kalla má kerfis-
bundnar (e. strategic) sameiningar. Í sameiningum stærri og minni sveitar-
félaga á landsbyggðinni hefur ótti um framtíð hinna smáu skóla oftar en ekki 
orðið ástæða til andstöðu eða að minnsta kosti tortryggni í garð sameininga 
þar. Rannsóknir hafa einnig sýnt að nokkrum árum eftir sameiningar hafa 
hagræðingaraðgerðir í skólamálum valdið deilum og úlfúð. Hér má t.d. nefna 
Dalabyggð (sbr. Grétar Þór Eyþórsson og Hjalti Jóhannesson, 2002) og síðar 
í Dalvíkurbyggð vegna ákvarðana um lokun Húsabakkaskóla í Svarfaðardal í 
sparnaðarskyni. Ljóst má því vera að skólamál verða örugglega sterkur áhrifa-
valdur í einhverjum tilfellum þegar kosið verður. Þau ein og sér munu valda 
því að meirihluti íbúa einhverra minni sveitarfélaga mun segja nei þann 8. 
október. 

Kosið verður um sameiningu í alls 61 sveitarfélagi um 16 tillögur í 
október næstkomandi. Hér hefur verið bent á hvað geti valdið því að fólk 
felli sameiningar og víst er að sé mið tekið af niðurstöðum rannsókna og 
reynslu, munu sameiningar verða felldar allvíða. Þar með er ekki sagt að ekki 
komi til neinna sameininga í kjölfar kosninganna – þær verða eflaust 
einhverjar. Íbúar margra sveitarfélaga munu veita sameiningum brautargengi. 
Hinsvegar mun það vart duga til þess að fækka sveitarfélögum í landinu um 
helming frá því sem nú er.  
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Small states as norm-setters and role 
models 

Gunnhildur Lily Magnúsdóttir 

 

International Relations (IR)-theorists argue that state’s power is built on its 
geographical size, its population size, and economic status. According to this 
view small states lack power in international relations (Goetschel, 1998). This 
paper challenges this view and points out various cognitive power resources, 
influenced by leadership theorists, which can be of great advantage to small 
states. Cognitive resources are by definition qualitative resources such as 
negotiating skills, expertise knowledge, ideas, example-setting, norm setting 
and mediation, in contrast to quantitative power resources, such as financial 
strength and number of votes (Peterson and Bomberg, 1999). A key element 
associated with the use of cognitive resources is the ability to persuade others 
of the rightfulness of your own way, by using variety of reasons such as 
technical knowledge, emphasis on moral principles and/or by setting good 
examples (Malnes, 1995; see also e.g. Ingebritsen, 2002; Kronsell, 2002) In 
this paper it is claimed that small states have been known, (and can), take the 
lead in certain policy areas in order to make their voice heard, if they already 
have an established image as experts, norm-setters, role models or mediators, 
in the policy areas in question. This leads us to the main hypothesis which 
can be summarized as follows:  

Small states can take the lead and increase their influences in certain policy areas of 
concern to them by using “cognitive power resources” such as expertise knowledge, norm 
setting, example-setting or mediation. 

Definition of Smallness 

In this study the concept of the “small state” is vital and needs to be briefly 
defined. A definition of a small state is not as simple task as one might 
expect. The geographical extent of a country is in no way an accurate 
measurement of “smallness”. Belgium is for example less than ¼ of the size 
of Greece but both are considered small states and both have a population 
around 10 million inhabitants. The most common measurement of state’s 
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size is the size of its population and that measurement is employed in this 
paper. That might however not be a sufficient measurement in every 
analysis. Luxembourg and Sweden are both considered small states within 
the EU but the difference in their population size is enormous.  

Attempts have been made to define the small state by using qualitative 
measurements instead of mere quantitative measurements. In traditional 
political thought, as reflected by Henri Rousseau and Charles de 
Montesquieu, a small state was defined in context of security where the small 
state was a state that was not considered to be a threat or danger to the 
neighbouring states. This classical but very narrow definition of a small state 
focuses on the military strength of the state and assumes that “small” equals 
“weak” and that small states are really “fragile creatures in the rough sea of 
international relations” (Goetschel, 1998:13). 

Contemporary scholars such as Robert Keohane take more factors into 
account when defining the small state. Keohane distinguishes between large 
and small states by focusing on whether their leaders think their states have a 
decisive impact on the international system (Keohane, 1969). According to 
Keohane states can be categorized into system-determining, system-
influencing, system-affecting or system-ineffectual states. The corresponding 
situation must be perceived by the state in question or simply put; to be 
small the state has to see itself as such (Keohane, 1969; Goetschel, 1998). 

Power, one of the most fundamental concepts in political science, is also 
an indicator of state’s smallness. Power may be defined both in positive and 
negative sense in relation with the concept of small state. In positive sense, 
power is the capability to modify the behaviour or action of others in the 
manner one desires. In a negative sense, power is the ability to prevent 
others from affecting one’s own behaviour (Singer, 1972). According to 
Goetschel (1998) the first form of power can be called influence and the 
latter form autonomy. In relation to these concepts small states can be 
defined as states suffering both from an influence and an autonomy deficit. 
They have relatively little influence in the international system and their 
autonomy in the international system is also small.  

Economic criteria have also been used by some scholars to define the 
small state and than in comparison with larger states’ economies. Smaller 
states are not as self-sufficient as the larger states. The small state depends 
on foreign markets for many sorts of goods and services that the small state 
itself does not produce. The small state’s production is usually limited to a 
narrow range of goods and the state is very dependant on exporting most of 
its goods (Thorhallsson, 2000). 
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When discussing the small states within the EU the definition of the 
small states has to a large extent already been set. After the Eastern 
enlargement in 2004 the EU is generally said to be a Union of six large states, 
Germany, France, Italy, UK, Spain and Poland and nineteen small states. 
These states do however not constitute a coherent group of member states. 
Whether or not the distinction made between the large states and small states 
within the EU is viable is still debated by those concerned with EU policy-
making since the member states usually do not form coalition based on size. 
Also, success does not derive primarily from being “big” in terms of 
population. Other factors, such as “the ability to adapt to membership” 
come into play, a capability which small states often hold to a larger degree 
than large states (Brown, 2001:12).  

Theoretical discussion  

In order to be an effective participant within the European institutions a member 
state needs to adopt a strategy or strategies in its approach to the myriad of 
issues that arise across the Union’s agenda. This is true for both large and small 
states, but is perhaps most salient for the latter, who cannot rely on sheer brute 
force of size to get their opinion across (Brown, 2000:37). 

 
Making your voice heard or trying to steer multilateral negotiations in a 
certain direction is a demanding task whether within the EU or other 
international organizations. Multilateral negotiations are usually characterized 
by complexity on every stage of the negotiating process (Bal, 1995). This 
complexity increases in correlation with the number of the participants in the 
negotiations simply because the preferences are multiplied and the 
bargaining space becomes much more difficult to identify. An effective way 
to reduce complexity in multilateral negotiations and gain support from 
other negotiators is to turn them into some sort of bilateral negotiations. 
This is typically done with coalition-building (Elgström and al., 2001) The 
negotiators proceed in some kind of a trial and error fashion where they try 
to find out whom to build coalitions with (Hopmann, 1996). But even when 
coalitions are built can multilateral negotiations never fully be transformed 
into bilateral negotiations. The reason is among other things that the 
bargaining space in multilateral negotiations is much more limited than in 
real bilateral negotiations. In multilateral negotiations one must take the 
preferences of so many parties into consideration and a coalition-building 
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can only be made when all parties needed for the coalition, expect to gain 
more from joining the coalition than playing solo (Hopmann, 1996).  

An effective leadership, whether of formal or informal nature, can 
therefore be crucial for the outcome of multilateral negotiations. Skilled 
negotiators of small states can make the most of the complexity of the 
multilateral negotiations by taking the initiative of offering a common 
solution, (favourable to their own interests), based on their knowledge and 
domestic experience. In multilateral negotiations, such as within the EU, 
small states do also have the advantage of being considered consensus-
oriented, not having a hidden agenda and willing to compromise (Baillie, 
1998; Brown, 2000). This favourable image or reputation has been a helpful 
resource for many small states’ leaders, both when holding formal position 
such as the Presidency of the Council of Ministers1 and when acting merely 
as participants in negotiations. Two distinctive forms of leadership, 
sometimes available to small states, will be discussed in the next two 
sections. It should be noted that the concept of leadership has been adapted 
to the discussion of this paper and the “leadership” of small states is here 
defined; as the ability of small states to take the lead in international negotiations, often 
outside the formal negotiation framework, due to their status, image, reputation, 
negotiating skills or knowledge.  

The power of norms, ideas and good examples 

Arild Underdal, Raino Malnes and Oran Young, all present two forms of 
leadership based on cognitive power resources, (either the use of norm-
setting, example-setting and knowledge, or mediation), as means of persu-
asion. These forms of leadership have gained leverage in academic literature 
in recent years in association with what has been called “soft power2”, in 
contrast to traditional hard military power. It had been discussed by other 
scholars earlier who focused specifically on small states such as Hirsch 
(1972) who claimed that a state could be large and small at the same time, 
hence small when it came to traditional power resources such as military 
disposal or economic strength but large when it came to alternative power 
resources. Goetschel (1998) elaborates by pointing out that traditional power 
resources based on quantitative strength have been affected by an ever more 
complex international environment where new resources have gained 
                                                 
1  On further information about small states’ Council Presidency see e.g. Tallberg, 2001; 

Svensson, 2000 or Magnúsdóttir, 2004. 
2  See e.g. Joseph S. Nye, 2004 who defines soft power  as “the ability to get what you want 

through attraction rather than coercion”. 
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leverage. Focusing primarily on small states Goetschel adds that small states 
have compensated for their “quantitative weakness” by emphasizing 
qualitative virtues such as mediation, bridge-building and other non-coercive 
means that can increase their bargaining strength (See also e.g. Rothstein, 
1968 and Schelling, 1980). 

Returning to Underdal, Malnes and Young, who offer well defined 
theoretical frameworks suitable for this study. The first form of leadership, 
presented by all the theorists in question, is exercised by leaders who base 
their powers on example-setting, norm-setting, ideas and/or knowledge. 
Underdal talks about “the unilateral leader” who tries to solve collective 
problems on his own by setting the pace for others to follow. Unilateral 
leadership is mainly exercised through two different mechanisms of which 
only the latter one can be considered realistic for small states. Firstly, the 
unilateral leader tries to influence or change the options available to the 
other actors with his actions. The unilateral leader’s second resource is 
however persuasion. He tries to persuade the other actors that his solution is 
the best solution by setting an example with his behaviour or by making 
unilateral sacrifices in order to demonstrate the need for others to follow the 
same path. A very important feature of the unilateral leadership is that it can 
be exercised outside formal negotiations, such as Council negotiations 
(Underdal, 1994). Small states wanting to influence the decision-making 
process in a certain policy area, can therefore try to act as unilateral leaders, 
e.g. through example-setting, before entering any formal negotiations or 
policy-processes.  

Malnes, influenced by Underdal’s unilateral leader, presents the 
“directional leader” who uses knowledge and sets examples himself to direct 
other people’s behaviour or induce people to adopt a particular line of 
policy. The directional leader moulds people’s beliefs, values and interests 
without using coercion or deception (Malnes, 1995). Malnes places a stronger 
emphasis on the power of knowledge than Underdal does when presenting 
the unilateral leader. 

Oran Young’s “intellectual leader” “…relies on the power of ideas to 
shape the intellectual capital available to those engaged in institutional 
bargaining”(Young, 1991:300). Young’s intellectual leader does however 
have fewer relevancies to small states than Malnes’ and Underdal’s leaders 
since Young is mostly concerned with leadership in history-making or 
structure-shaping negotiations, such as when institutions are formed. 
Underdal and Malnes do however not restrict their form of leadership to any 
particular form of decision-making.   
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The impact of good image and reputation  

The second form of leadership present in Underdal’s, Malnes’s and Young’s 
works is based on “a role to which representatives of small countries and 
international secretariats with constrained mandates can also aspire” 
(Underdal, 1994:190). This is the role of the mediator who wants to achieve 
common goals and to reconcile even though he may be an agent himself in 
the formal negotiations. This sort of leadership has often been exercised 
successfully by small states. Sweden, Ireland and Finland have for example 
all been praised for running a successful Council Presidency (Brown, 2000, 
See also Tallberg, 2001). Denmark, Sweden, Finland and Norway have also 
all acted as successful mediators in international conflicts. This sort of 
leadership can be important if we argue in line with negotiation theorists 
such as Fearon and Axelrod because it can create a favourable reputation and 
a good image of the state that successfully concluded the negotiations. A 
good reputation can be important in international cooperation like the EU 
where negotiators meet again and have a presumed image of each other. It 
can also give small states a chance to participate and influence global politics 
as “insiders” in the middle of international conflicts that need to be solved. 

The cognitive power resources and the Nordic states  

Turning to a more empirical discussion, examples of small states using 
cognitive power resources successfully are taken from Christine Ingebritsen 
and Annica Kronsell. They have both focused their attention on the Nordic 
states and their performance on the international arena. They both challenge 
the view about the small states’ lack of power in international relations and 
illustrate how the Nordic states have been able to make their voice heard or 
even act as pioneers in certain issues of concern to them, such as in 
environmental matters and in international mediation.  

Ingebritsen specifically emphasizes norm-setting and example-setting as 
power resources for small states. She claims that small states can influence 
world politics by becoming “entrepreneurs of good practice” (Ingebritsen, 
2002), where they influence other states or organizations to follow in their 
footsteps by being positive role models. She also says that the small states in 
Europe have a long time experience in making the most of a system where 
they don’t structure the rules of the game but that their position has 
improved after the Cold War “as power moved from military sphere to the 
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moral sphere” where small states have found new authority as norm 
entrepreneurs (Ingebritsen, 2004).  

Ingebritsen emphasizes the “exceptionalism” of the Nordic states as a 
group of countries that shares norms and beliefs which are often different 
from the rest of the world (Ingebritsen, 1999). The Nordic states have 
however been able to promote their norms in certain areas of concern to 
them in the international society. Ingebritsen mentioned the strong emphasis 
on conflict avoidance or “peace-keeping” on domestic level among the 
Nordic states, e.g. on the labour market, which she calls a part of the 
Scandinavian legacy (Ingebritsen, 2002). The Nordic states have without a 
doubt been able to “export” this legacy or norm and influence world politics 
since they have been active in conflict resolution in various parts of the 
world. (Ingebritsen, 2004). Ingebritsen takes the Nobel Peace Prize as an 
example of small states endorsing “appropriate” standards of behaviour or 
norms in international society and says that the Norwegian Nobel 
Committee’s recognition of former US president Jimmy Carter was a 
“prominent example of how small states in Europe can punch above their 
weight and reinforce a worldview of how power can and should be exercised 
in world politics” (Ingebritsen, 2004).  

Ingebritsen states that the “green norms of the Nordic countries” (as part 
of their Scandinavian legacy), has brought the Nordic states a pioneering 
status in environmental matters internationally. The legitimacy of the Nordic 
countries is considered strong in environmental matters, e.g. within the EU, 
since the Nordic countries are relatively clean industrialized states with 
stringent laws about environmental protection in comparison with many 
continental European states. She talks about the emphasis on management 
and restriction of natural resources in the Nordic states, such as Norway’s 
restriction on oil and gas production, Sweden’s role in cleaning up the Baltic 
Sea region, Iceland’s restrictive fisheries management system and Danish 
innovations in land reform and green agriculture (Ingebritsen, 2002). These 
actions have, according to Ingebritsen, for long promoted sustainability, a 
term well known today outside the Nordic states in the global discussion 
about sustainable development. Ingebritsen also mentions the Finnish 
initiative with the Northern Dimension project in EU as a Nordic success 
story. Brown argues in similar vein and names the project as an example of 
small state with a big idea (Ingebritsen, 2004; Brown, 2000).  
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Small states in EU policy-making 

Annica Kronsell takes a narrower perspective focusing on the small states 
within the EU. She mainly analyzes Sweden’s performance on EU level in 
environmental matters3 when trying to answer how small states can influence 
the EU agenda. She argues that EU can be regarded as an even more 
extensive norm-setting arena than other international or regional organi-
zations. She approaches EU as a case of new governance and emphasizes the 
uniqueness of EU’s political system which she claims can be beneficial to 
small states who have an opportunity to become norm setters in the new 
governance system (Kronsell, 1997b/2002). She specifies three power 
resources for small states in EU negotiations which are directly associated 
with, norm-setting, example-setting or expertise knowledge. Firstly Kronsell 
talks about reputation and expectation of behaviour where she cautiously 
claims that small states can use their reputation and previous relations with 
the negotiating partners as a power resource if they have actively established 
a certain positive reputation, e.g. as experts in certain fields, before. By 
establishing a certain reputation or image of expertise small states can 
increase their legitimacy in the negotiations and direct the expectations of 
their negotiating partners about the small state’s position and will to 
negotiate in a way favourable to the small state in question (Kronsell, 2002). 
Sweden’s long established reputation as a forerunner in environmental issues 
has, according to Kronsell’s study, given Sweden more weight or legitimacy 
in environmental matters than its mere size would indicate, and facilitated 
the work of Swedish negotiators when negotiating at EU level. Kronsell 
emphasizes that concrete evidence of success associated with Swedish 
reputation is not easily traced but names the adoption of the EU acidification 
strategy. The acidification strategy of EU, which was initiated by Sweden, 
was “the outcome of both the long experience internationally and the 
development of strong competence and extensive expertise with regard to 
issues of acidification” (Kronsell, 1997a). Exploring the Swedish acidification 
strategy it is worth noting that Sweden had succeeded earlier in persuading 
others that Swedish values and standards might be somewhat reasonable 
when it came to the discussion on sulphur emission levels4. Sweden had 
since the 1960s tried to involve as many countries as possible in the work 
                                                 
3  See also e.g. Duncan and Liefferink (editors), 1999 and Peterson and Bomberg, 1999 for 

useful discussion about member states’ preferences and position within EU Environmental 
Policy. 

4  Sulphur is an acid substance which pollutes both soil and lakes.  
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aimed at decreasing sulphur emission levels co-operatively. In 1982 Sweden 
arranged a UN conference on environmental issues where consensus was 
finally reached about that “sulphur emissions contributed to large-scale 
environmental damages” (Kronsell, 1997b). Reflecting on Sweden’s long 
experience in environmental issues on international level Sweden’s initiative 
of holding the 1972 Stockholm5conference about international environ-
mental issues can also be pointed out as a Swedish success in environmental 
matters. The conference heightened the importance of environmental 
matters in other countries and also on the political agenda within the 
European Community. The result was that the European Community issued 
an environmental policy declaration and mandated the Commission to draw 
up a proposal for the First Environmental Action Programme in October 
1972, after the Stockholm conference. The Stockholm conference is therefore 
often said to have paved the way for the formation of EU Environmental 
Policy (Kronsell, 1997b; Andersen and Liefferink, 1997.)  

Secondly, Kronsell, emphasizes the importance of expertise and 
knowledge as a power resource in EU. She points to the fact that the 
Commission, the initiator of proposals, only has limited resources and often 
relies on outside expertise. The appointment of small states’ national experts 
who work for the Commission for a limited time give the small states an 
opportunity to work on their top priorities within a certain policy and to 
advocate their interests (Kronsell, 2002). Scientific knowledge and technical 
expertise are of greater importance in environmental matters than in many 
other policy areas due to the technical nature of the environmental issues. 
Scientific experts are gaining increased influences in EU environmental 
policy making since much of the groundwork on Commission proposals 
needs to be carried out by experts in preparatory committees. In the case of 
the EU acidification strategy, had the Swedish government already in 1995 
appointed a national expert to work on the acidification strategy at EU level. 
The national expert in question was also the head of Secretariat for 
Acidification in Gothenburg, “an organization with extensive involvement, 
high standing, and ample international experience with the problem of acid 
rain” (Kronsell, 2002).  

Thirdly, “up-loading” of national policy is, according to Kronsell, a 
valuable power resource in EU negotiations. “Uploading” can be explained 
as a way of convincing the Commission of the success of a certain national 
policy that should be adopted as an EU policy. This approach is very 

                                                 
5  The conference was organized by the United Nations. 
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common because specific parts of many EU policies are originated from 
certain national policies. The Commission often reads through national 
policies when preparing specific proposals, which was certainly the case, 
according to Kronsell, when the Fifth Environmental Action Program was 
prepared because the Fifth Environmental Action Program has its base in 
the Dutch Environmental Action Plan (Kronsell, 2000). Furthermore do 
officials of the Swedish Environmental Protection Agency, interviewed by 
Kronsell, argue that the IPPC directive of EU was influenced by Swedish 
Environmental Policy even though it came into action before Sweden was 
even a member of the EU (Kronsell, 2002).  

Concluding remarks 

Some light has been shed on the potential/available power resources of 
small states in international negotiations. Some theoretical possibilities of 
increased power have been explored and interpreted in favour of small 
states. However, we have yet to demonstrate in further details if they work in 
practice and much can certainly be lost in translation from potential power to 
actual influences (Keohane and Nye, 1989). This paper aimed at discussing 
certain possibilities that small states have to increase their power in 
international negotiations and to point out few examples. Examples from the 
Nordic states, supporting the main hypothesis to some extent, have been 
given, but there are obvious limitations to the discussion. The generalization 
power of the examples can be questioned since the Nordic states are an 
exclusive group of small states with specific common values and 
characterisics which differentiate them from other small states both on 
European level and globally. This diffirence makes it difficult to generalize 
about the ability of small states to increase their influences in international 
negotiations, based merely on Nordic examples of success.  

One can also easily point out that large states can just as well use the 
resources discussed earlier, such as norm-setting and example-setting, in 
order to increase their influences further. Such an argumentation does hold 
water but does not contradict Ingebritsen or Kronsell. Nobody doubts that 
the large states are more powerful than small states in international 
cooperation and some resources can be used by all states. Smaller states are 
however forced to make the most of these cognitive resources and do rely 
more on them than the larger states, due to the fact that the small states 
don’t have the financial or the political strength of the larger states. Smaller 
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states are also often considered less of a threat than large states in multi-
lateral negotiations, they don’t have interests in every issue-area and they are 
not considered having a hidden agenda. This image of trust and honesty can 
encourage and facilitate the successful use of the cognitive resources. 

Returning to the main hypothesis I cautiously conclude that examples 
from the Nordic states have shown that cognitive power resources are in 
certain cases valuable to the Nordic states’ performance and success in global 
politics. The significance of these cognitive power resources should however 
by no means be overemphasized or transferred directly to every small state in 
multilateral negotiations, without thorough investigation of the negotiational 
context and other determining factors.  
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Sérhagsmunastjórnmál og lengd 
stjórnarmyndunarviðræðna 

Indriði H. Indriðason 

 

Kosningar í flestum þingræðisríkjum einkennast af samkeppni á milli þriggja 
eða fleiri stjórnmálaflokka auk þess sem að enginn flokkanna vinnur 
meirihluta þingsæta. Grundvallarregla þingræðisins er að sitjandi stjórn njóti 
trausts, eða hið minnsta hlutleysis, meirihluta þingsins. Þar sem enginn 
flokkur vinnur meirihluta þingsæta þarf því að finna stjórn sem nýtur trausts 
þingsins. Í kjölfar kosninganna hefjast viðræður á milli flokkana í þeim 
tilgangi að mynda stjórn. Slíkar stjórnir geta hvort sem er verið meirihluta-
stjórnir eða minnihlutastjórnir þar sem einhverjir flokkar utan stjórnarinnar 
samþykkja að veita stjórninni stuðning, eða hlutleysi, sitt án þess að þiggja 
sæti í stjórninni. 

Frá sjónarhorni lýðræðisins hefur þetta fyrirkomulag ákveðna vankanta. 
Þar sem stjórnmálasamkeppni einkennist af baráttu tveggja flokka um völdin 
standa kjósendur frammi fyrir skýrum valkostum – þeir kjósa einfaldlega 
þann flokkinn sem þeir treysta betur til þess að sitja við stjórnvölin og með 
þeim hætti velja þeir beint hverjir fara með framkvæmdavaldið. Þar sem 
samsteypustjórnir eru reglan er val kjósenda hinsvegar ekki svo skýrt. Þó að 
kjósandi greiði tilteknum flokki atkvæði sitt og það auki, að öðru jöfnu, líkur 
flokksins á að komast í stjórn þá hefur hann lítið um það að segja hvaða 
stjórn er mynduð. Með öðrum orðum, að loknum kosningum tekur við 
flókið ferli stjórnarmyndunar þar sem að fjölmargir möguleikar eru fyrir 
hendi. Til að kjósendur geti varið atkvæðum sínum skynsamlega þurfa þeir 
að hafa einhverja hugmynd um hvernig dreifing þingsæta á milli stjórnmála-
flokkana hefur áhrif á niðurstöðu stjórnarmyndunar viðræðnanna.  

Það er af þessum sökum sem stjórnmálafræðingar hafa lengi reynt að búa 
til kenningar sem skýra hversvegna tiltekinn stjórn er mynduð. Án þess að 
fjalla ítarlega um þær kenningar sem settar hafa verið fram þá má skipta þeim 
í tvo flokka. Fyrri flokkurinn, gengur út frá þeirri forsendu að stjórnmála-
menn sækist fyrst og fremst eftir því að komast í ráðherrastól (Riker, 1962). 
Framkvæmdarvaldinu fylgja ýmis gæði sem stjórnmálamenn sækjast eftir. 
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Leiða má af þessari forsendu að stjórnir ættu að hafa tiltekin einkenni, t.d. 
vera meirihlutastjórnir sem ekki innihalda neina flokka sem stjórnin gæti 
verið án. Síðari flokkurinn, gengur hinsvegar út frá því að stjórnmálamenn 
sækist eftir því að hafa áhrif á stefnu stjórnvalda (Axelrod, 1970). Af þessari 
forsendu má leiða að stjórnir ættu t.d. að vera samansettar af stjórnmála-
flokkum sem hafa svipaða hugmyndafræði en minna máli skiptir hvort þær 
eru minni- eða meirihlutastjórnir því ef flokkur hefur kost á að hafa áhrif á 
stefnuna af bekkjum þingsalarins þá er stjórnarseta ekki eins eftirsótt. 

Lengi vel var farið með þessar kenningar sem andstæður og kapp lagt á 
að meta hvor kenningin spáði betur fyrir um stjórnarmyndanir. Það gefur 
hinsvegar auga leið að það er fátt sem útilokar það að stjórnmálamenn hafi 
bæði áhuga á ráðherrastólum embættisins vegna og vegna möguleikans á að 
hafa áhrif á stefnumótun. Martin og Stevenson (2001) voru fyrstir til að 
skoða þennan möguleika og komust að því að báðar kenningarnar hafa 
nokkuð til síns máls. Þó að rannsókn Martin og Stevenson hafi verið mikil 
framför þá kemur í ljós að einkenni stjórna í ólíkum löndum eru mjög 
mismunandi. T.a.m. eru minnihlutastjórnir mjög algengar í Danmörku á 
meðan þær heyra til undantekninga hér á landi (Indriðason, 2005a). Það er 
því ekki ljóst af rannsókn Martin og Stevenson hvort að niðurstöður þeirra 
fást af því að forsendurnar tvær eiga alstaðar jafnvel við eða hvort að í 
sumum löndum sækist stjórnmálamenn eftir embættum en í öðrum eftir 
áhrifum á stefnumótun. 

Fyrri rannsóknir mínar á stjórnarmyndunum (Indriðason, 2005a, 2005b) 
leitast við að skýra hversvegna ákveðnar tegundir stjórna eru algengari í 
sumum löndum en öðrum. Í stuttu máli er kenning mín sú að hegðun 
stjórnmálamanna mótist af eðli stjórnmálasamkeppninnar í hverju landi. Í 
sumum löndum eru fyrirgreiðsla og sérhagsmunastjórnmál mikilvægur þáttur 
pólitískrar samkeppni á meðan í öðrum löndum er samkeppnin fyrst og 
fremst á grunni almennra stefnumála. Þar sem að stjórnarseta veitir aukinn 
aðgang að fyrirgreiðslu má gera ráð að stjórnmálamenn hagi sér í meira mæli 
eins og markmið þeirra sé að komast í embætti. Þar sem sérhagsmuna-
stjórnmál skipta minna máli haga stjórnmálamenn sér hinsvegar líkt og þeir 
hafi fyrst og fremst áhuga á að móta stefnu stjórnvalda. Niðurstöður 
rannsóknar á stjórnarmyndunum í 14 löndum á tímabilinu 1945-1998 gefa til 
kynna að sérhagsmunastjórnmál hafi áhrif á hverskonar stjórnir eru 
myndaðar (Indriðason, 2005b). 

Stjórnarmyndanir og einkenni stjórnar eru einungis einn af mörgum 
hliðum samsteypustjórnmála. Stjórnarmyndanir fjalla ekki einungis um hvaða 
stjórnmálaflokkar mynda stjórnir heldur einnig þætti eins og hvernig 
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ráðuneytum er skipt á milli stjórnarflokkanna og ákvörðun stefnu stjórnvalda 
(samningu stjórnarsáttmála). Eftir að stjórn tekur við stjórnartaumunum er 
síðan þörf á að takast á við þá mál sem komu upp. Ýmis mál geta orðið til 
þess að stjórn missir traust þingsins eða orðið til þess að stjórnarflokkarnir 
sjá sér ekki fært að starfa áfram. Ef markmið stjórnmálamanna hafa 
skýringargildi hvað stjórnarmyndanir varðar ættu þau einnig að hafa 
skýringargildi hvað varðar skiptingu ráðuneyta, samningu stjórnarsáttmála, og 
hversu lengi stjórnir endast. Með öðrum orðum, ef kenning mín er rétt ætti 
hún einnig að hafa skýringargildi hvað þessa þætti varðar. Þetta gefur frekari 
færi á því að kanna skýringargildi kenningarinnar en það er einmitt tilgangur 
þessarar greinar. 

Hér verður augunum beint að þeim tíma sem það tekur að mynda 
stjórnir. Hversu langan tíma stjórnarmyndanir taka er nokkuð breytilegt á 
milli landa. Sumstaðar eru stjórnir myndaðar nánast samstundist. Annars 
staðar, t.d. í Hollandi, skiptir sá tími sem það tekur að mynda stjórn vikum 
og jafnvel mánuðum. Óæskilegt ástand skapast þegar stjórnamyndanir taka 
langan tíma. Þó að sitjandi stjórnir víki ekki strax að afstöðnum kosningum 
heldur sitji áfram hafa slíkar stjórnir takmarkað umboð til stefnumörkunar 
þar sem ekki er ljóst hvort að slíkar millibilsstjórnir njóti stuðnings þingsins. 
Slíkar stjórnir eru því ekki vel fallnar til að takast á við þau vandamál sem 
upp kunna að koma og tafir á aðgerðum stjórnvalda geta haft alvarlegar 
afleiðingar. 

Hversvegna ættu markmið stjórnmálamanna að hafa áhrif á lengd 
stjórnarmyndunnar viðræðna. Til að svara þeirri spurningu leita ég á náðir 
samningakenninga (bargaining theory). Nota má líkön samningafræðinnar til 
að sýna fram á að tafir á samkomulagi geta átt sér stað ef samningsaðilar 
þekkja ekki vildir hvors annars.1 Eftir því sem sérhagsmunastjórnmál eru 
mikilvægari því meiri áherslu leggja stjórnmálaflokkarnir á að komast í stjórn 
og því má gera ráð fyrir að styttri tíma taki að mynda stjórn. 

Tilgáta 1. Eftir því sem hlutfallslegt vægi sérhagsmunastjórnmál er meira því styttri 
tíma tekur stjórnarmyndunin. 

Tilgáta 1 gerir ráð fyrir að hugmyndafræðileg afstaða flokkanna breytist 
ekki þegar vægi sérhagsmunastjórnmála eykst. Það er hinsvegar ákveðið 
samspil á milli hugmyndafræðilegrar afstöðu flokkanna og mikilvægi sérhags-
munastjórnmála. Ef bilið á milli flokkanna eykst þá verður erfiðara að ná 

                                                 
1  Vildir samningsaðila vísa til þess hvernig hann metur ólíkar niðurstöður. Hér gætu óvissan 

t.d. falist í því að flokkur A veit ekki með vissu hversu hægrisinnaður flokkur B er eða 
hversu viljugur hann er til að færa sig inná miðjuna til að ná samkomulagi. 
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samkomulagi og tíminn þar til stjórn er mynduð eykst. Hversu mikið tíminn 
eykst mun þó vera minni þar sem sérhagsmunastjórnmál eru mikilvæg. 

Tilgáta 2. Eftir því sem flokkarnir eru hugmyndafræðilega ólíkari því lengri tíma 
tekur að mynda stjórn. Þessi áhrif dragast saman eftir því sem sérhagsmunastjórnmál eru 
mikilvægari. 

Diermeier and Roozendaal (1998) benda á að stjórnarmyndanir taki 
jafnan lengri tíma ef fráfarandi stjórn hefur farið frá eftir að hafa misst traust 
þingsins vegna þess að slíkt býður uppá baráttu innan fyrrverandi stjórnar-
flokka um hver leiði flokkinn. Sérhagsmunastjórnmál draga úr þessum 
áhrifum þar sem að fjöldi þeirra stjórna sem hugsanlegt er að mynda eykst 
þegar hugmyndafræði flokkanna skiptir minna máli auk þess sem flokkarnir 
hafa aukinn hvata til að leysa úr ágreiningi innan flokka sinna með hraði. 

Tilgáta 3. Þar sem að fráfarandi stjórn hefur misst traust þingsins tekur lengri tíma 
að mynda stjórn. Þegar sérhagsmunastjórnmál eru mikilvæg dregur úr þessum áhrifum.  

Að lokum, Diermeier og Roozendaal (1998) benda einnig á að í sumum 
löndum þarf stjórn ekki segja af sér eftir kosningar heldur getur setið áfram 
við stjórnvölin. Aukið vægi sérhagsmunastjórnmála leiðir til þess að þessi 
áhrif verða sterkari þar sem hvati þeirra flokka sem eru við stjórnvölin til að 
fara frá er lægri en áður. 

Tilgáta 4. Ef sitjandi stjórn þarf ekki að segja af sér eftir kosningar tekur að öðru 
jöfnu minni tíma að mynda stjórn. Þegar sérhagsmunastjórnmál eru mikilvæg verða þessi 
áhrifi sterkari.  

Greining og niðurstöður 

Tilgáturnar eru prófaðar á gögnum um lengd stjórnarmyndunarviðræðna í 10 
löndum á árabilinu 1950-1995. Gögnin um stjórnarmyndanirnar og aðrar 
óháðar breytur, að breytunum fyrir sérhagsmunastjórnmál undanskildum, eru 
fengin frá Martin & Vanberg (2003). Breyturnar innihalda upplýsingar um 
hvort að stjórnarmyndunin átti sér stað í kjölfar kosninga (Í KJÖLFAR 
KOSNINGA), hvort að fráfarandi stjórn tapaði trausti þingsins (TAPAÐ 
TRAUSTI), hvort að stjórnir verði að segja af sér (GETUR SETIÐ ÁFRAM), 
upplýsingum um hvort að flokkar hefðu gefið út yfirlýsingar um hvort að 
þeir hyggðust mynda stjórn saman ef færi gefst (FYRIRSJÁANLEG STJÓRN), 
fjölda flokka í stjórninni sem var mynduð (FJÖLDI FLOKKA), hvort stjórnin 
er minnihlutastjórn (MINNIHLUTASTJÓRN) og hversu ólík hugmyndafræði 
ólíkustu flokkanna í stjórninni var (ÓLÍK HUGMYNDAFRÆÐI). 
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Til að prófa tilgáturnar bæti ég í gagnasafnið gögnum um sérhagsmuna-
stjórnmál. Það er ekki einfalt mál að mæla mikilvægi sérhagsmunastjórnmála. 
Gögnin sem ég notast við hér er mælingar Institute of International Manage-
ment um gagnsæi ákvarðanatöku stjórnvalda (GAGNSÆI STJÓRNVALDA). 
Mælingin er byggð á skoðanakönnun sem framkvæmd var árið 1998 og um 
4000 fyrirtækjum í 46 löndum svöruðu. GAGNSÆI STJÓRNVALDA tekur gildi 
á bilinu 0 til 10, þannig að hærri gildi gefa til kynna minna vægi sérhagsmuna-
stjórnmála. Gögnin mæla þannig ekki vægi sérhagsmunastjórnmála beint en 
það er góðar ástæður til þess að ætla að fylgnin á milli gagnsæi ákvarðanatöku 
stjórnvalda og hlutverks sérhagsmunastjórnmála sé allnokkur. Gagnsæ 
ákvarðanataka dregur t.a.m. mjög úr möguleikum stjórnvalda til fyrirgreiðslu 
og eykur áhættuna af því að stjórnvöld verði fyrir álitishnekkjum.2 Annar 
ókostur við þessa breytu er að mælingarnar voru einungis framkvæmdar árið 
1998. Ég met það engu að síður svo að þetta sé ekki mikið áhyggjuefni. Í 
fyrsta lagi virðast það vera svo að þar sem sérhagsmunastjórnmál ná fótfestu 
eru þau æði lífseig. Í öðru lagi er það svo að þar sem breytingar hafa átt sér 
stað hefur þróunin yfirleitt verið á þann vegin að dregið hefur úr mikilvægi 
sérhagsmunastjórnmála (Treisman 2000, Keefer 2002, Tanzi & Davoodi 
1997). Ef tekinn er listi yfir þau ríki þar sem sérhagsmunastjórnmál eru 
mikilvægi í dag er nánast öruggt að það hið sama hefði mátt segja um ríkin 
fyrir 50 árum síðan. Þetta gerir það að verkum að þó að mælingarnar á 
mikilvægi sérhagsmunastjórnmála geti orsakað skekkju í niðurstöðunum þá 
gerir skekkjan það að verkum að erfiðara verður að finna tilgátunum 
stuðning og auðveldara að hrekja kenninguna. 

Þar sem háða breytan er sá tími sem líður frá því að stjórnarmyndunar-
viðræður hefjast þar til að þeim lýkur nota ég lifunargreiningu (survival 
analysis) við greiningu gagnanna.3 Lifunargreining gefur færi á því að meta 
áhrif óháðu breytanna á líkurnar á að stjórn sé mynduð á tilteknum 
tímapunkti að því gefnu að það hafi ekki þegar átt sér stað. Helsti kostur 
líkansins sem notað er að það er ekki nauðsynlegt að gefa sér forsendur um 
lögun grunnáhættunar, t.d. hvort að það sé líklegra að stjórn sé mynduð á 
fyrsta degi eða sjöunda degi.  

Óháðu breyturnar í líkaninu eru þær sem taldar voru að ofan auk breyta 
fyrir samvirkniáhrif á milli breytunnar GAGNSÆI STJÓRNVALDA annarsvegar 
og breytanna ÓLÍKRAR HUGMYNDAFRÆÐI, TAPAÐS TRAUSTS og GETUR 

                                                 
2  Aðrir hugsanlegir mælikvarðar á mikilvægi sérhagsmunastjórnmál eru mælingar á útbreiðslu 
spillingar og skilvirkni stjórnvalda. Niðurstöðurnar eru svipaðar ef þessir mælikvarðar eru 
notaðir sem styrkir tiltrú mína að gagnsæi stjórnvalda sé ekki slæmur mælikvarði.  

3  Nánar tiltekið þá nota ég hlutfallsáhættulíkan Cox (Cox proportional hazard model). 
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SETIÐ ÁFRAM hinsvegar en tilgátur 2-4 gera ráð fyrir samvirkni. Þá gáfu próf 
til kynna að áhrif fjölda flokka í stjórn væru háð því hversu langt var liðið frá 
upphafi viðræðnanna. Af þeim sökum er einnig gert ráð fyrir samvirkni-
áhrifum á milli FJÖLDA FLOKKA Í STJÓRN og tímans4 frá upphafi viðræðna. 
Stuðlarnir sem eru metnir gefa til kynna hvort óháða breytan hefur jákvæð 
eða neikvæð áhrif á líkurnar á að stjórnarmyndunarviðræðum ljúki á 
tilteknum degi.  

Niðurstöðurnar eru birtar í töflu 1. Á heildina litið eru niðurstöðurnar 
ekki ósvipaðar niðurstöðum Martin & Vanberg (2003) með einni undan-
tekningu. Niðurstöður Martin & Vanberg, og Diermeier & Roozendaal 
(1998), gáfu til kynna að það að stjórnin hefði misst stuðning þingsins hefði 
ekki tölfræðilega marktæk áhrif á hversu langan tíma það tekur að mynda 
stjórn. Niðurstaðan hér er að stjórnarmyndanir virðast taka lengri tíma þegar 
fráfarandi stjórn hefur tapað trausti þingsins. Þessi áhrif eru alltaf tölfræðilega 
marktæk við 90% marktæknimörk og við 95% mörkin í einu tilfellanna. 

Stjórnarmyndanir í kjölfar kosninga taka að öðru jöfnu skemmri tíma 
heldur en stjórnarmyndarnir sem eiga sér stað inná miðju kjörtímabili. Það að 
stjórnmálaflokkar hafi gefið út yfirlýsingar um vilja til stjórnarsamstarfs með 
öðrum flokkum hefur ekki marktæk áhrif á framgang viðræðnanna. Fjöldi 
þeirra flokka sem taka þátt í stjórnarmyndunarviðræðunum hefur marktæk 
jákvæð áhrif á lengd viðræðnanna þegar þær eru tiltölulega nýhafnar en þau 
áhrif fara dvínandi og verð loks neikvæð eftir u.þ.b. áttunda dag 
viðræðnanna. Með öðrum orðum, fyrstu viku viðræðnanna eru líkurnar á að 
viðræðum tveggja flokka ljúki með stjórnarmyndun hærri en ef þrír flokkar 
eiga í hlut en eftir rúmlega viku eru flokkarnir þrír hinsvegar líklegri til að 
mynda stjórn á gefnum degi. Ástæðan fyrir þessum niðurstöðum er að hluta 
til sú að flestar tveggja flokka stjórnir sem eru myndaðar eru myndaðar á 
tiltölulega stuttum tíma. Ef það tekur langan tíma að mynda tveggja flokka 
stjórnir eru orsakirnar sennilega þær að um sérstakar og óvenjulegar 
aðstæður er að ræða. Það er t.d. hugsanlegt að þetta eigi við um minnihluta-
stjórnir sem eru myndaðar eftir að tilraunir til myndunnar meirihlutastjórna 
hafa farið út um þúfurnar. 

                                                 
4  Notaður var náttúrulegur logarithmi af tímanum. 
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Tafla 1. Niðurstöður lifunargreiningar 
 (1) (2) (3) (4)  
Í KJÖLFAR KOSNINGA  -.542*** -.583*** -.48***  -.526*** 
 (.183)  (.185)  (.177)  (.178) 
TAPAÐ TRAUSTI 1.584* 1.966* 1.691* 2.092** 
  (.937)  (1.01)  (.928)  (1.003)   
FYRIRSJÁANLEG STJÓRN .174  .16  
 (.124)  (.123)  
GETUR SETIÐ ÁFRAM  1.231***  2.8449*** 1.352***  3.049*** 
 (.303)  (1.059)  (.294)  (1.055) 
ÓLÍK HUGMYNDAFRÆÐI .706*  .844** .704* .853** 
 (.361)  (.383)   (.36)  (.383) 
FJÖLDI FLOKKA Í STJÓRN  1.275*** 1.328*** 1.232*** 1.29*** 
 (.134)  (.138)   (.131)  (.135) 
FJÖLDI FLOKKA Í STJÓRN * LN(T)  -.447*** -.456*** -.452*** -.461*** 
 (.037)  (.037)  (.037)  (.037) 
MINNIHLUTASTJÓRN  -.472** -.37  -.527** -.418* 
 (.223)  (.233)  (.221)  (.231) 
GAGNSÆI STJÓRNVALDA  -.333* -.532** -.367*  -.57** 
 (.201)  (.243)  (.199)  (.24) 
GAGNSÆI * ÓLÍK HUGMYNDAFRÆÐI  .209*** .239*** .202*** .235*** 
 (.074)  (.079)  (.074)  (.079) 
GAGNSÆI * TAPAÐ TRAUSTI  .304* .373** .327* .4** 
 (.177)  (.19)  (.175)  (.189) 
GAGNSÆI * GETUR SETIÐ ÁFRAM  .305   .321* 
  (.193)   (.193) 
Athuganir  191 191  191 191 
Log likelihood ratio  -683.293  -682.045 -684.286  -682.902 
*** - 99% marktæknimörk, ** - 95% marktæknimörk, * - 90% marktæknimörk. 
 

Stuðlarnir fyrir breyturnar GAGNSÆI STJÓRNVALDA og ÓLÍK 
HUGMYNDAFRÆÐI hafa rétt formerki en til að gefa rétta mynd af áhrifum 
þeirra er nauðsynlegt að skoða þær í tengslum við samvirkni breytanna við 
aðra breytur í líkaninu. Ef við skoðum breytuna ÓLÍK HUGMYNDAFRÆÐI 
fyrst þá hefur aukning á bilinu á milli flokkanna sem eru aðilar að 
viðræðunum áhrif bæði í gegnum breytuna ÓLÍK HUGMYNDAFRÆÐI og 
samvirkniáhrifin GAGNSÆI * ÓLÍK HUGMYNDAFRÆÐI. Ef við horfum á 
síðasta líkanið í töflu eitt og gerum ráð fyrir að GAGNSÆI STJÓRNVALDA taki 
gildið fimm þá eru jaðaráhrifin af ÓLÍK HUGMYNDAFRÆÐI 2.03 (.853 + 
5*.235). Ef vægi sérhagsmunastjórnmála eykst og GAGNSÆI STJÓRNVALDA 
tekur gildið fjórir þá sjáum við að þessi sömu áhrif eru einungis 1.79 (.853 + 
4*.235). Áhrifin af breytunni ÓLÍK HUGMYNDAFRÆÐI eru því þau að 
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líkurnar á að stjórn sé mynduð á hverjum tímapunkti minnka ef hún tekur 
hátt gildi en þegar mikilvægi sérhagsmunastjórnmála aukast eru þessi áhrif 
minni en ella. Þetta er í samræmi við tilgátu 2 (og 1). 

Áhrifin af breytunni GAGNSÆI STJÓRNVALDA eru eilítið flóknari þar sem 
að það er samvirkni á milli breytunnar GAGNSÆI STJÓRNVALDA og þriggja 
annara breyta samkvæmt tilgátum 2-4. Þar sem stuðlarnir við samvirkni-
áhrifin eru allir jákvæðir (og enginn breytanna tekur neikvæð gildi) en 
stuðulinn fyrir GAGNSÆI STJÓRNVALDA er neikvæður er í fljótu bragði hægt 
að sjá að ekki er hægt að allhæfa um áhrifin. Ef ÓLÍK HUGMYNDAFRÆÐI 
tekur í meðallagi hátt gildi og fráfarandi stjórn missti traust þingsins eða þess 
er ekki krafist að stjórn segi af sér eftir kosningar þá eru áhrifin þau sem 
tilgáta 1 gerir ráð fyrir. Þessi skilyrði eiga við um flestar athuganirnar í 
gagnasafninu þannig að þó ekki sé hægt að segja að tilgátan sé studd að fullu 
má segja að hún sé ekki hrakin heldur. 

Ef stjórnin hefur misst stuðning þingsins var búist við að að stjórnar-
myndun taki lengri tíma samkvæmt tilgátu 3. Stuðlarnir fyrir breytuna TAPAÐ 
TRAUSTI og samvirkniáhrifin á milli TAPAÐS TRAUSTS og GAGNSÆIS 
STJÓRNVALDA eru jákvæðir sem gefur til kynna að áhrifin eru þvert á tilgátu 
3. Seinni hluti tilgátunnar varðar áhrif breytunnar GAGNSÆI STJÓRNVALDA á 
áhrifin af TÖPUÐU TRAUSTI. Samvirkniáhrifin gefa til kynna að þegar 
sérhagsmunastjórnmál eru mikilvæg þá dregur úr áhrifum TAPAÐS TRAUSTS. 

Þegar stjórn þarf ekki að segja af sér tekur það að öðru jöfnu skemmri 
tíma að mynda stjórn. Áhrif sérhagsmunastjórnmála hér eru að þau draga úr 
áhrifum breytunar GETUR SETIÐ ÁFRAM sem er þvert á tilgátu 4. Stuðulinn 
fyrir samvirkniáhrifin er hinsvegar aðeins marktækur í öðru líkaninu sem 
innheldur breytuna og þá aðeins við 90% marktæknimörkin. Hugsanleg 
orsök þessa er að mikilvægi stjórnarsetu dragi úr trausti á milli stjórnar-
flokkanna og að þeir séu tilbúnir til að íhuga samstarf við stjórnarandstöðu-
flokkanna. Slíkt atferli hefur ennfremur þau áhrif að styrkja samningsstöðu 
flokkanna, hvort sem það er gagnvart stjórnar- eða stjórnarandstöðu-
flokkunum, þegar t.d. að skiptingu ráðuneyta kemur. 

Að lokum, niðurstöðurnar gefa til kynna að það taki lengri tíma að mynda 
minnihlutastjórnir eins og eðlilegt hlýtur að teljast. Minnihlutastjórnir eru 
líklegar til að vera myndaðar þegar tilraunir til að mynda meirihlutastjórnir 
hafa runnið út í sandinn.  
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Niðurstöður 

Stjórnarmyndunarviðræður eru gjarnan álitnar vera áhugaverðar vegna þess 
að í þeim ræðst hvaða flokkar myndar ríkisstjórn. En stjórnarmyndanir eru 
áhugaverðar fyrir fleiri sakir. Í fyrsta lagi, hefur framkvæmdavaldið á þessu 
tímabili í raun ekki umboð þingsins og hefur því takmarkaða möguleika á því 
að bregðast við hverslags krísum sem upp kunna að koma. Það hlýtur því að 
vera samfélaginu í hag ef stjórnarmyndunarviðræður eru leiddar til lykta á 
sem stystum tíma.  

Í öðru lagi, þá hljóta stjórnarmyndunarviðræður að lúta sömu lögmálum 
og samsteypustjórnmál. Þ.e.a.s. ef kenning okkar um einhvern þátt 
samsteypustjórnmála, t.d. stjórnarmyndanir, reynist hafa gott skýringargildi 
þá ættu þær forsendur sem við notum sem uppistöður í kenningunni að 
gagnast við að skýra aðra þætti samsteypustjórnmála. Aðferðafræðilega er 
þetta mikil kostur þar sem trú okkar á að tiltekin kenning sé rétt hlýtur að 
vera í hlutfalli við fjölda þeirra prófa sem á kenninguna reyna og hún stenst.  

Í þessari grein hef ég tekið forsendur kenningar minnar um sérhagsmuna-
stjórnmál og stjórnarmyndanir og beitt þeim til að draga ályktanir um lengd 
stjórnarmyndunarviðræðna með hliðsjón af líkönum samningakenningar-
innar. Niðurstöðurnar gefa til kynna að vægi sérhagsmunastjórnmála hefur 
áhrif á lengd stjórnarmyndanna og um leið á hversu mikil áhrif aðrir áhrifa-
þættir hafa. Þó að á heildina litið bendi niðurstöðurnar til þess að kenningin 
sem lagt var upp með hafi meira skýringargildi en fyrri rannsóknir á lengd 
stjórnarmyndunarviðræðna er sumum tilgátunum hafnað og kallar það á 
nánari skoðun á fyrirbærinu. Hluti vandans felst í því að gagnasafnið sem 
notast er við inniheldur fremur takmarkaðar upplýsingar um stjórnar-
myndunarferlið. T.a.m. inniheldur það ekki upplýsingar um hverjum er veitt 
umboð til stjórnarmyndanna, hversu oft umboð er veitt og hvaða flokkar 
sitja að samningaborðinu hverju sinni. Líklegt er að eftir að þessum 
upplýsingum er safnað og þeim bætt í gagnasafnið fáist fyllri mynd af 
viðfangsefninu. 

Niðurstöðurnar lofa þó góðu hvað varðar áframhaldandi rannsóknir á 
lengd stjórnarmyndinarviðræðna og annarra þátta samsteypustjórnmála. Þær 
tilgátur sem hafa hvað skýrust tengslin við kenninguna um sérhagsmuna-
stjórnmál og stjórnarmyndanir eru studdar. Samspil hugmyndafræði 
flokkanna og sérhagsmunastjórnmála kemur mjög skýrt fram í niður-
stöðunum. Þar sem sérhagsmunastjórnmál hafa meira vægi hefur ólík 
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hugmyndafræði samningsaðila minni áhrif á lengd stjórnarmyndunar-
viðræðnanna. Þegar seta í stjórn skiptir meira máli eru stjórnmálamenn 
líklegri til að leiða ágreining um stefnumál til lykta með meiri hraða og vera 
tilbúnari til málamiðlana. 
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The debate on European integration in 
Iceland and Malta: An analysis 

Magnús Árni Magnússon 

 

The purpose of this paper is a focused comparison of the different 
approaches of two small and peripheral European states, Iceland and Malta, 
towards the European integration process, and to understand the nature of 
the political challenge towards ideas of a closer European integration in these 
countries.1 

When comparing these two nations what is usually noticed first is their 
small population. Iceland has a population of approximately 290.000, Malta 
390.000. Small population leads to various similar constraints and challenges 
which are discussed in theories of small states, such as those of Annette B. 
Fox (1959), David Vital (1967), Robert L. Rothstein (1968), Robert O. 
Keohane (1969), Peter J. Katzenstein (1985) and many more. Malta and 
Iceland also share many other similarities that make them interesting to 
compare, see Magnús Árni Magnússon, (2005). 

Liberal intergovernmentalists such as Andrew Moravcsik (1999) 
emphasise the importance of ‘commercial interests’, proposing that they 
provide the only empirically robust explanation for the long term evolution 
of the EU. The theory of Christine Ingebritsen (1998) that explains the 
integration process in terms of the economic structure of societies and the 
pursuit of interests of main economic actors has been considered to be of 
the same general strand (see Hansen, 2002, p. 10). According to Ingebritsen 
the political influence of leading sectors of the economy in the Nordic 
countries (Norwegian oil, Swedish manufacturing, Finnish manufacturing 
and forestry, Danish agriculture and industry and Icelandic fisheries) is the 
decisive factor in shaping the discourse on European integration 
(Ingebritsen, 1998, p. 34). She argues that the economic structure of the 

                                                 
1 This paper is based on a section in the working paper ‘The different approaches of Iceland 

and Malta towards European integration’ presented at the XIV Convention of the Nordic 
Political Science Association, Reykjavík, Iceland, 11-13 August 2005. For a copy of the 
working paper, please contact the author.  
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Nordic countries is a deciding factor in them joining or not joining the 
European Union.  

Neumann (2001) and Tiilikainen (2001) argue that too many questions are 
left unanswered in her analysis for it to explain what eventually led to voters’ 
choices in national referenda, like the ones held in Finland, Sweden and 
Norway following their accession agreements to the EU in 1994 and in Malta 
2003. The referenda resulted in EU membership in some but not all cases. 
This author tends to sympathize with that view. Regardless of how sectors 
might have influenced the character of the respective referenda debates, as 
Ingebritsen (2001) argues, (without a doubt correctly) in response to 
Neumann’s and Tiilikainen’s critique, the problem lies not in the different 
outcome of the referenda but rather the similarity of the national split. It is 
however safe to say that Ingebritsen is right in stressing the importance of 
economic sectors in the debate on joining the EU. 

With or without Ingebritsen’s theory, the truth is that for some time it 
has been taken for granted that what stands in the way of Iceland’s 
willingness to join the European Union is the country’s longstanding reliance 
on primary exports, and in particular the question of fishing rights in 
Icelandic waters (see for example Gunnar Helgi Kristinsson, 1996, p. 151 
and Gunnar Helgi Kristinsson, 1991, p. 169). Although a large proportion of 
Icelandic exports are fisheries products, the importance of fishing has been 
steadily diminishing. That has however not yet had a serious impact on the 
opposition to Iceland’s participation in the European integration process 
amongst a large section of the Icelandic political elite. No existing political 
party in Iceland has fully embraced the idea of Iceland applying for 
membership of the European Union, although the Social Democratic 
Alliance and the Progressive Party are both rather favourable in Icelandic 
terms (see SDA election manifesto, 2003, and resolutions of PP party 
congress, 2005). This supports the conclusions of Baldur Thorhallsson and 
Hjalti Thor Vignisson (2004) that the ‘fisheries sector is far from being the 
only controlling variable, overshadowing all others, in explaining Iceland’s 
response to European integration’. 

As opposed to liberal intergovernmentalists such as Moravcsik and 
Ingebritsen, poststructuralists such as Lene Hansen, Ole Væver et al. (2002) 
emphasise the importance of underlying cultural factors in the debate on 
European integration. The central claim of the poststructuralists is that 
‘crucial concepts’, such as ‘state’, ‘nation’ and ‘the people’ have a ‘structuring 
influence on the way in which ‘Europe’ can be articulated in a particular, 
national context’, (p. 2).  Thus when proponents of the EU want to make a 
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case for joining they have to do so by explaining how membership of the EU 
strengthens the idea of the nation and state, while those opposing integration 
try to convince the population that the EU poses a threat to national identity 
and/or political independence. 

 
In both Malta and Iceland the most recent period of intense debate on 

European integration in both countries was September 2002 – March 2003, 2 
which was the period precluding the referendum on EU membership in 
Malta (8 March 2003) and general election in Iceland in spring 2003. Going 
through most of the discourse on integration in the largest newspapers one 
first notices the different emphasis on sovereignty issues in the two 
countries.3 Of those who opposed Icelandic membership, 64% referred 
directly to the preservation of sovereignty and independence4 and another 
13% indirectly, using the argument of the loss of control of the fisheries 
resource. 17% used economic arguments.5 Only one person mentioned ties 
to the US as an alternative for Iceland.  

When looking at the discourse in Malta, economic arguments against 
membership were much more frequent. Of those opposing membership in 
Malta 38% used economic arguments – EU policy did not suit Malta, 
unemployment would rise, tourism would suffer, etc. – while 29% referred 
directly and indirectly to sovereignty issues and 11% mentioned the 
‘Partnership option’, created and advocated by the Malta Labour Party. 
Religious arguments, such as opposition to abortion on the opposing side 
and the pope’s support for European integration on the other appeared in 

                                                 
2 The sources used were Morgunblaðið, Iceland’s largest daily newspaper at the time, and the 

venue of choice for most of those who want to participate in a public political debate in 
Iceland, regardless of party affiliation, and The Malta Times and The Sunday Times, leading 
newspapers in Malta, written in English. In Morgunblaðið 55 articles were examined and 90 
in The Malta Times and The Sunday Times.  

3  Primaries in Iceland’s largest political parties took place in late fall 2002 which spurred 
much posturing on issues such as membership of the EU. In the actual election debate the 
EU issue became much less visible, and was almost treated by the parties advocating EU 
membership as something that should be kept out of the debate so as not to ruffle any 
feathers unneccessarily. 

4  The percentages mentioned are of course to be used as indications only of the frequency of 
certain arguments used in the different contexts in the two countries in question, and 
should in no way be treated as absolutes. 

5  I treat the argument over the control of fishing resources as an indirect argument about 
sovereignty and not an economic argument, since it revolves around the question of the 
nationality of the decision makers, and not on the economic aspect of their decisions. 
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Malta – though not in large quantities, while arguments referring to religion 
were non-existent in Iceland. 

Those supporting a membership application for Iceland most often used 
economic arguments to support their positions (44%), usually mentioning 
that the having the euro would be good for the Icelandic economy. The 
lowering of food prices was another theme in that category. Approximately a 
third of EU advocates in Iceland used the argument that Iceland should 
‘regain sovereignty’ inside the EU and in effect become a ‘system affecting 
state’, as defined by Keohane (1969), (see also Pace, 2001, pp. 402-3). Only 
two membership supporters felt the urge to respond to the concerns about 
fisheries raised by those opposing membership, mentioning that there was 
no indication that joining would be bad for Icelandic fisheries and that 
fisheries were becoming less and less important in the Icelandic economy. 
Only one person used the argument ‘we belong in Europe’ and one other 
mentioned that ‘nationalism was out of date’.  

Those supporting membership in Malta used similar arguments as the 
advocates of EU membership in Iceland. Thus 36% used direct economic 
arguments – generally that membership would be good for a stagnant 
Maltese economy. 19% used arguments that could be put in the ‘system 
affecting state’ category mentioned above. General fear of isolation and of 
being ‘left behind’ outside the EU was an argument used by 13% of EU 
advocates in Malta and 8% used the ‘we belong in Europe’ argument.  

The conclusions one can draw from this analysis are:  
 

1. The advocates of EU membership in Iceland and Malta use similar 
arguments to underpin their case – first and foremost economic 
arguments, and secondly ‘system affecting state’ arguments. The majority 
of arguments in both countries fall into these two categories, although 
the diversity of arguments for EU membership is greater in Malta than 
in Iceland where three quarters of the arguments were economic or 
‘system affecting state’ arguments. 

  
2. The difference in the arguments used by opponents of EU membership 

in the two countries is much greater. In Malta economic counter-
arguments to membership are much more frequent than in Iceland – 
possibly since the economic changes by membership are much greater in 
Malta than they would be in Iceland, since Iceland is almost a member 
of the EU in the economic sense. The biggest difference is the 
overwhelming use of the loss of sovereignty as an argument against 
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Iceland joining, while that seems to bother the Maltese to a much lesser 
extent. 

 
This general reading of the discourse in Iceland is in harmony with the 
findings of Hálfdanarson (2004) and Thorhallsson (2004) that protecting 
Iceland’s sovereignty and independence is paramount in the Icelandic 
political discourse around issues of European integration.  

The discourse in Malta is much less influenced by the language of 
sovereignty and independence, and much more focused on arguments 
brought forth by the opposition MLP, like the Partnership option, created by 
the party. Economic arguments deal with the threat of unemployment and 
that the cost of membership will probably be higher than the benefits. Some 
also strongly criticise the fact that funds, which the government allegedly 
promised would follow EU accession talks, were not forthcoming.  

The debate in Malta reflects the serious partisanism and political split that 
exists in the country, on which see Godfrey A. Pirotta, (1994) and in 
particular Michelle Cini (2002). Cini says that to maintain a difference 
between the two parties in a period of political convergence, the split on the 
EU question came in handy. ‘It is for this reason, that maintaining the party 
political division on Europe is so important. Whether pro-EU or anti-EU, 
this division has become emblematic of the differences between the two 
parties, at a time of convergence in other policy domains’ (p.13). 

In several interviews with leaders in Maltese society, it is interesting that 
answers to the question ‘why were the two parties so split on EU 
membership?’ usually find their place in the apparent societal split in Malta. 
In the words of Gejtu Vella, Secretary General of the Maltese labour union 
UHM ‘they do not agree on anything’ (author’s interview, 5 February 2004). 
A member of Parliament for the Nationalist Party agrees: ‘There was a blind 
honest reason [why the EU membership was such a deeply controversial 
issue in Malta, and the two main parties had such a different opinion on the 
matter], Partisan politics’ (author’s interview, 25 February 2004). 

Michael Parnis, Deputy General Secretary of Malta’s other large labour 
union GWU, attributes the split to a ‘divide and rule’ mentality, presented by 
the last colonial masters of Malta, the British:  

 
The British managed this island with a ‘divide and rule’ mentality. Now we see 
that Malta is divided in almost everything. There are two of everything. There 
was a time when we even had two football federations. We have two major trade 
unions, we have two major parties, in every major town there are two football 
teams, we have division in towns and villages even over saints and feasts. Even 
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in cigarettes we have Rothman’s blue and Rothman’s red. We have blue and red 
in beer. It’s very strange, Malta is like that. Every issue in Malta is divided in two. 
(author’s interview, 16 February 2004). 
 

Evarist Bartolo, former Minister of Education and National Culture and 
MLP spokesman on EU issues, agrees that Malta is a split society: ‘the 
culture is such that in every village, even if you believe in the same god, 
sometimes in fact even if you believe in the same saint, you have two 
churches and two bandclubs. So that can be part of the cultural paradigm.’ 
(Author’s interview, 13 February 2004). 

Parnis believes the two parties’ stances were almost coincidental. ‘I say 
that if the Labour party would have been in government at the period the 
Nationalist Party applied for membership of the EU, I’m sure that the 
Labour Party would have said ‘let’s join the European Union’.’ He believes 
that if that would have been the case, the NP would have been against 
membership, but since ‘this issue was raised by the Christian Democrats, or 
the Nationalist party, Labour had to be against.’ (Author’s interview, 16 
February 2004).  

Vella says that it was of no surprise to the Maltese that the two major 
political players on the island, the Nationalist Party and the Labour Party 
oppose each other on almost everything. ‘We have this unfortunate situation. 
They do not agree on anything, they even change tax regimes when there is a 
change in government.’ He says that it is very unfortunate that ‘on this small 
island’ the two main political parties do not join forces on the most 
important issues. ‘Instead, they seem to be always at each others’ throat to 
make sure they gain political mileage. So I believe that what we saw on the 
issue of the membership of the EU was a tug of war between the two main 
parties.’ (Author’s interview, 5 February 2004) He says that  

 
as a matter of fact, now a few months after the referendum, the MLP has 
switched their position from being against membership to being for it and 
making sure that Malta reaps the benefits of membership.’ Had Malta been in a 
position where both main parties had supported membership, that could have 
been much more fruitful for the country. We would not have waisted so much 
energy on things that were not that important, we could have used that energy to 
make sure that our economy and our social structure will continue to be 
upgraded. (Idem). 
 

Evarist Bartolo says that the two parties had a different opinion ‘because if 
one party says we want full membership at all cost, it was bound in a two 
party system to become controversial.’ (Author’s interview, 13 February 



The debate on European integration in Iceland and Malta 607 

 

2004). He says he thinks that the vision was created because of the approach 
of the Nationalist Party. He anyhow believes that the approach of the 
Labour Party could have provided a political convergence.  

Fr. Vanni Xuereb, Spokesman on EU issues for the Archdiocese of the 
Catholic Church in Malta, believes the partisan attitude of Maltese politics 
was reflected in the EU debate:  

 
If you look at our history you can see that whenever one political party has had a 
position on some issue the other party has always been completely against. In the 
1950s when the Labour Party wanted integration with Great Britain, the 
Nationalist Party was against. When the Nationalist Party wanted to negotiate 
independence in the ‘60s the Labour Party was against. There is a history of an 
almost natural antagonism between the two factions. Opposition means to 
oppose what the government proposes. I think the main reason was a question 
of internal politics. Once the Nationalist Party was proposing membership, the 
Labour Party had to be against. I think there was no ideological reason for it. So 
as soon as the referendum was over, the Labour Party, although it maintained it 
had not changed its position, in fact changed its position. Once the antagonism 
was no longer there, once the need to oppose was no longer there, then of 
course, it is no longer an issue to be against. (Author’s interview, 24 February 
2004). 

 
The challenges posed to ideas of integration have been somewhat similar 
reactions to different concepts of integration. While, in Malta, the main 
question revolved around membership of the European Union – an almost 
‘all or nothing’ approach – the questions in Iceland have been quite different. 
That country has gradually been more and more involved in the integration 
process through her membership of the European Economic Area (EEA). 
The serious debates in that process were two. The first took place when the 
country joined EFTA in the late sixties and early seventies, and the latter, 
when Iceland, together with Norway, Sweden, Finland, Austria and 
Liechtenstein joined the EEA. After that step was taken – and once it 
became clear that Norway would stay out of the EU – the economic 
pressure towards joining the European Union was miniscule.  

Malta never had the option of joining anything similar to the European 
Economic Area. The ideas of the Maltese Labour Party – Partnership with 
the EU – were somewhat similar to the situation Iceland enjoyed as member 
of the EEA. EU officials, such as Günter Verheugen, the EU commissioner 
responsible for enlargement, in a visit to Malta in January 2003, made it 
perfectly clear during Malta’s negotiation and ratification process that the 
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Partnership option was not a viable option. Only full membership was on 
offer.  

Conclusions 

My main conclusions are the following: 
 
1. In Iceland, the main reason for the opposition to EU membership is the 

issue of sovereignty. The lifeblood of Icelandic politics is the 
preservation of the formal sovereignty and independence gained in 1944 
(see e.g. Guðmundur Hálfdanarson, 2001). Iceland has in the period of 
independence been perfectly willing to accept the erosion of de facto 
sovereignty first by putting the defence of the country into the hands of 
a foreign superpower, and secondly by (together with Norway and 
Liechtenstein) integrating more deeply into law-making system and the 
economy of the European Union than any other third country with 
minimal opportunities to actually influence the law-making process. The 
important factor has been to maintain formal sovereignty by not joining 
the Union and thereby not sharing sovereignty formally with other EU 
nations. The fisheries argument can in my opinion be treated as a proxy 
variable for this all important underlying factor. 

  
2. In Malta, I believe the main reason for the challenges posed to EU 

membership to be the confrontational nature of Maltese politics. The 
issue of sovereignty is much less in the forefront in Malta, which 
apparently has a weaker emphasis on formal sovereignty than Iceland, 
although the emphasis on de facto sovereignty might be stronger, as 
witnessed by the ousting of the British navy in 1979. The Nationalist 
Party, traditionally culturally sympathetic to middle and upper class 
Italian/Catholic ideals of European integration (see e.g. Cini, 2002, pp. 
6-7) managed to brand itself as the party of the ‘European way’. The 
Labour Party went on the defensive and aligned itself with blue collar 
worries about unemployment in sectors that might lose their competitive 
edge within the Union. Due to the confrontational nature of Maltese 
politics this spiralled into a head-to-head clash on EU membership, 
where alternatives that apparently were based on rather weak 
assumptions were created and advocated in haste. After the issue of 
membership had been settled in a referendum and a general election a 
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few weeks later, attitudes towards the European Union fell into place 
with attitudes in other Mediterranean EU countries: relatively positive 
(see Pace, 2002, p. 117, also The Malta Times, 24 February, 2004, p. 6).  

 
Naturally I am aware that the results of this short analysis are by no means 
conclusive and more sources over a longer period of time need to be 
analysed in order to give more robust results. However I believe that they 
point to a different discursive framework in these two countries when it 
comes to the issue of involvement in European integration – a notion I 
intend to pursue further in my upcoming research. 

Although much of it is clouded in economic terminology it is difficult to 
bypass the topic of culture and politics in the discussion on European 
integration. The EC/EU was founded in the aftermath of the most 
horrifying war the world had known and was to serve to prevent future 
occurrences of a similar nature. It was formed by deeply devout and 
ideological men wishing for a better future for an integrated Europe. The 
methods used were economic – to integrate the economies of European 
nations to such an extent that they could not sever their ties and fight yet 
another war.  

The economic benefits of this project have been such, that nations on the 
fringe have been willing to find ways to get their share of the pie. Once they 
have found a way to do that, the cultural and political issues are free to take 
centre stage. Many Icelanders have the perception that they are reaping the 
economic benefits of EU membership already. They can afford to let the 
issue of formal sovereignty get in the way of full membership of the 
European Union. The Maltese were, in 2002-3 not reaping these benefits. 
Thus the political parties created the options – Partnership on the one hand, 
membership on the other. Maltese politicians did not have to work their way 
around the central issue of formal sovereignty in the same way that Icelandic 
politicians favouring EU membership have to do. They just had to man their 
guns and rally their loyal voters to their cause. The fight was a close one, but 
it has been concluded with Malta joining the EU. 

How long can Iceland avoid that fight? My answer is at a minimum as 
long as the nation has the perception that Icelandic economic interests are 
secured without giving up formal sovereignty. That could be for a long time 
indeed. 
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Kjósendur og stéttir á Íslandi 1983-2003 

Ólafur Þ. Harðarson 

 

„Maðurinn hugsar pólitískt eins og hann er félagslega. Félagsleg einkenni 
ákvarða hvað menn vilja í stjórnmálum“. Þessi fræga fullyrðing Lazarfeld frá 
fimmta áratugi 20. aldar felur í sér kjarna hins félagsfræðilega skóla um 
kjósandann, en Lazarfeld var einn helsti brautryðjandi kosningarannsókna í 
Bandaríkjunum og veröldinni (Lazarfeld, Berelson og Gaudet, 1944. 
Holmberg, 2000: 59, 106). 

 Þekktasta kennilega útgáfa félagsfræðilega skólans um kjósendur, flokka 
og flokkakerfi er sennilega kenning Lipset og Rokkan (1967) um mótun 
flokkakerfanna í Evrópu og frystingu þeirra, en þeir sögðu að „flokkakerfi 
sjöunda áratugarins endurspegluðu – með fáeinum en mikilvægum undan-
tekningum – félagslega klofningsþætti þriðja áratugarins“ (Lipset og Rokkan 
1967: 50). Hugmyndin var sú, að flokkakerfin í Evrópu hefðu myndast á 
grundvelli félagslegra klofningsþátta þegar kosningaréttur varð almennur á 
fyrstu áratugum 20. aldar. Helstu klofningsþættirnir byggðu á spennu og 
stundum átökum milli kjarna og jaðarsvæða (centre-periphery), ríkis og kirkju, 
sveita og borga og loks atvinnurekenda og verkafólks (Thomassen, 2005: 9). 
Þessir félagslegu þættir voru virkjaðir pólitískt með ýmsum hætti og 
mynduðu í grófum dráttum evrópsku flokkakerfin snemma á 20. öld, sögðu 
Lipset og Rokkan. Síðan „frusu“ flokkakerfinu og héldust óbreytt áratugum 
saman þrátt fyrir miklar þjóðfélagsbreytingar. 

 Kenning Lipset og Rokkan er stundum túlkuð sem félagsfræðileg 
nauðhyggjukenning: að félagslegi grunnurinn hafi einn og sér skapað 
stjórnmálaflokkana. Þetta er hins vegar ekki sanngjörn túlkun, því þeir félagar 
lögðu líka mikla áherslu á pólitíska þætti, t.d. samtakamyndun og stofnana-
lega þætti, sem höfðu úrslitaáhrif á það hvernig flokkakerfin mótuðust. 

 
Kjarni líkansins um félagslega klofningsþætti var að flokkakerfin væru ekki einber 
endurspeglun klofningsþáttanna. Samtakamyndun (alignment process) gat beinst í 
ólíkar áttir eftir mismunandi stofnanaumhverfi á tilteknum stigum 
lýðræðisþróunar og þegar stjórnmálaflokkar höfðu einu sinni verið stofnaðir 
urðu þeir gerendur (actors) sem vildu lifa af og höfðu þess vegna hagsmuni af því 
viðhalda tengslum sínum við kjósendur. Litið var á flokkana sem gerendur sem 
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skilgreindu fyrir kjósendur hvaða klofningsþættir skiptu þá máli. Sartori kvað 
skírt á um þetta síðasta í grein sinni „The Sociology of Parties: A Critical Review” en 
þar sagði hann: „Stjórnmálaflokkur er ekki „afleiðing“ stéttar. Það gerist frekar – 
og fyrr – að stéttin þiggur sjálfsmynd sína (identity) frá flokknum“... (Oskarson, 
2005: 85). 
 
 Lipset og Rokkan gerðu þannig ráð fyrir því að hið félagslega umhverfi 

væri ekki hið eina sem máli skipti, heldur skipti líka miklu máli hvernig 
samtök og flokkar brygðust við og túlkuðu þetta umhverfi – og að stofnana-
uppbygging samfélagsins hefði líka áhrif á þá túlkun og þau viðbrögð. Eigi 
að síður gegndu félagslegu klofningsþættirnir lykilhlutverki í skýringum þeirra 
á tilurð flokkakerfanna og hugmyndin um „frystingu flokkakerfanna“ vísaði 
til þess að í heildina tekið hefðu litlar breytingar orðið á flokkum og fylgi 
þeirra áratugum saman, eða frá stofnun flokkanna fram á sjöunda áratug 
tuttugustu aldar. 

 Kenning Lipset og Rokkan um myndun evrópsku stjórnmálaflokkanna 
telst enn til merkustu kenninga stjórnmálafræðinnar. En flestir eru nú þeirrar 
skoðunar að greining þeirra á evrópsku flokkakerfunum hafi þegar verið 
farin að úreldast á þeim tíma sem hún var sett fram (Thomassen, 2005: 9). Þá 
þegar – og jafnvel fyrr – hafi verið byrjuð þróun sem einkennt hafi síðustu 
fjóra áratugi tuttugustu aldar: annars vegar minnkandi skýringargildi félags-
legra klofningsþátta fyrir þróun stjórnmálaflokka og hegðun kjósenda og hins 
vegar minnkandi stöðugleiki flokkafylgis í kosningum.   

 Flestar rannsóknir benda til þess að þeir félagslegu klofningsþættir sem 
mikilvægastir voru í Evrópu, stéttarstaða og trúarbrögð, skipti nú minna máli 
en þegar Lipset og Rokkan settu fram kenningu sína 1967, þó enn sé deilt 
um efnið. Ástæða þess að mikilvægi félagslegu klofningsþáttanna hefur 
minnkað er af tvennum toga: í fyrra lagi hefur þeim fækkað sem tilheyra 
ýmsum félagshópum sem mynduðu klofningsþættina (t.d. kaþólikkum sem 
sækja kirkju reglulega) og hins vegar hafa tengslin milli aðildar að félagshóp 
og kosningahegðunar minnkað (margir kaþólikkar sem sækja kirkju reglulega 
kjósa t.d. ekki lengur kaþólska flokka eða kristilega demókrata). Aðrir 
félagslegir þættir sem sumir töldu að myndu koma í staðinn hafa hvorki 
reynst jafn mikilvægir né varanlegir og stétt og trúarbrögð voru áratugum 
saman. Dæmi um slíka klofningsþætti eru einkageiri-opinber geiri, íbúðar-
eigendur-leigjendur, karlar-konur (Thomassen, 2005: 10-11). 
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Stéttakosning (class voting) 

Samband kosningahegðunar og stéttarstöðu hefur verið meira rannsakað en 
flest annað í sögu kosningarannsókna. Árið 1960 lýsti Lipset þessu sambandi 
á eftirfarandi hátt: 

 
Mikilvægsta einstaka staðreyndin um fylgi stjórnmálaflokka er sú, að í nánast 
öllum efnahagslega þróuðum löndum kjósa þeir tekjulágu einkanlega vinstri 
flokka, en þeir tekjuháu kjósa einkanlega hægri flokka (Lipset 1960: 223-224). 
 
Stéttarstaða hefur verið skilgreind á afar margvíslegan hátt í félags-

vísindum. Í kosningarannsóknum hefur einfaldur samanburður milli landa og 
tímabila oftast byggt á einfaldri tvískiptingu í verkafólk (manuals) og millistétt 
(non-manuals). Lengi vel var mest notaður mælikvarði sem Robert Alford 
(1963) setti fram í bókinni Party and Society og er venjulega kallaður Alford-
kvarðinn (Alford-index) eða bara stéttakosningar-kvarðinn (index of class voting). 
Þessi kvarði sýnir muninn á hlutfalli verkafólks sem kýs vinstri flokka og 
hlutfalli millistéttarfólks sem kýs vinstri flokka. (Ólafur Þ. Harðarson, 1995: 
299; Oskarson, 2005: 93). Ef allir verkamenn kjósa vinstri flokka en enginn 
úr millistétt kýs til vinstri tekur kvarðinn gildið 100%. Ef 80% verkafólks kýs 
vinstri flokka og 20% millistéttarfólks kýs vinstri flokka tekur kvarðinn gildið 
60%. Ef hlutfallslegur stuðningur við vinstri flokka er sá sami meðal 
verkafólks og millistéttar tekur kvarðinn gildið 0%. Ef enginn verkamaður 
kýs vinstri flokka en allir úr millistétt kjósa til vinstri tekur kvarðinn gildið -
100%. Í raunveruleikanum er nánast óþekkt að Alford-kvarðinn taki neikvætt 
gildi. 

 Frá upphafi samanburðarrannsókna hefur verið ljóst að styrkur Alford-
kvarðans var mjög mismunandi eftir löndum. Þannig sýndi Robertson (1984: 
21) að meðalstyrkur kvarðans á eftirstríðsárunum var 41% í Bretlandi og 
34% í Ástralíu, en 16% í Bandaríkjunum og 8% í Kanada. Jafnframt hefur 
komið í ljós að styrkur hans hefur breyst í tímans rás. Ole Borre (1984: 352) 
benti á að í Noregi, Svíþjóð og Danmörku hefði kvarðinn lækkað úr u.þ.b. 
55% á sjötta áratug tuttugustu aldar niður í 45% á sjöunda áratugnum, í 40-
45% á þeim áttunda og í 35% um 1980. Á tíunda áratug tuttugustu aldar tók 
Alford-kvarðinn gildið 25-30% í Svíþjóð og stóð í 26% í kosningunum 2002 
(Holmberg og Oscarsson, 2004: 55). Í Danmörku sýndi kvarðinn tæp 30% 
árið 1990, innan við 20% árið 1994 og tæp 15% árið 1998 (Christensen, 
2000: 36). Almennt má segja, að Alford-kvarðinn hafi sýnt minnkandi stétta-
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kosningu á síðari helmingi tuttugustu aldar, ekki síst þar sem hann var 
sterkastur í upphafi þess tímabils. 

 Síðustu 15-20 árin hefur Alford-kvarðinn verið gagnrýndur, m.a. fyrir að 
taka ekki tillit til breytinga á stærð stéttanna tveggja, verkafólks og millistéttar, 
né heldur fylgisbreytinga flokka (Ólafur Þ. Harðarson, 1995: 299-300). Maria 
Oskarson notar fágaðri kvarða, svokallaðan Thomsen-kvarða (sem byggir á 
log odds ratios), til þess að meta styrk stéttakosningar án þess að fylgis-
breytingar flokka hafi áhrif. Meginniðurstaða hennar er sú, að frá sjöunda 
áratug tuttugustu aldar fram til aldamóta hafi stéttakosning minnkað í öllum 
þeim sex löndum sem hún hefur gögn fyrir, en það eru Bretland, Þýskaland, 
Holland, Noregur, Svíþjóð og Danmörk (Oskarson, 2005: 93-96, 105). Sú 
almenna niðurstaða, að stéttakosningin hafi veikst, stendur þannig óhögguð, 
hvort sem notaður er Alford-kvarði eða Thomsen-kvarði.1 

Stéttakosning á Íslandi 1983-2003 og vísbendingar um 
hvernig hún var áður 

Svanur Kristjánsson (1977: 63-70) reyndi fyrstur manna að meta styrk 
stéttakosningar á Íslandi með því að greina gögn um heildir (aggregate eða 
ecological analysis). Hann reiknaði styrk tengsla milli kosningaúrslita í 
einstökum kjördæmum frá 1931-1959 og stéttarstöðu kjósenda í kjör-
dæmunum samkvæmt manntölum. Niðurstaðan var sú, að Alford-kvarðinn 
sýndi styrk stéttakosningar upp á 57-77% árin 1931-1942, 75-80% árin 1946-
1953, en 49% árið 1959. Þessar tölur eru bersýnilega of háar, enda er fylgi 
vinstri flokka (eða sósíalískra flokka) meðal verkalýðs mjög ofmetið í 
útreikningunum (Ólafur Þ. Harðarson, 1979, 1981). Slíkar skekkjur eru 
algengar þegar gögn um heildir eru notuð, enda eru slík gögn einkum notuð 
þegar betri gögn á borð við spurningarannsóknir eru ekki til staðar. En þó 
þessir útreikningar ofmeti styrk stéttakosningar á Íslandi á þessum tíma er 
full ástæða til að ætla að sú meginniðurstaða Svans haldi, að á Íslandi – öfugt 
við Skandinavíu – hafi hlutfall verkafólks sem kaus hægri flokka verið mun 
hærra en hlutfall millistéttarfólks sem kaus vinstri flokka og það hafi átt sinn 
þátt í að vinstri flokkar á Íslandi voru miklu veikari en í Skandinavíu (Ólafur 
Þ. Harðarson, 1995: 302-303). 

                                                 
1  Styrkur stéttakosningar skv. Thomsen-kvarða hefur ekki enn verið reiknaður fyrir gögn úr 

íslensku kosningarannsóknunum. Þess vegna er Alford-kvarðinn einn notaður um íslensku 
gögnin hér. 
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 Gunnar Helgi Kristinsson (1991: 211-213) greindi sömuleiðis gögn um 
heildir til þess að reyna að meta fylgi Framsóknarflokksins meðal bænda frá 
þriðja áratug tuttugustu aldar til 1959. Niðurstaða hans var sú, að 60-80% 
bænda hefðu kosið Framsóknarflokkinn á þessum tíma, nema um miðjan 
fjórða áratuginn, þegar fylgi flokksins fór niður í 50% meðal bænda en þá 
bauð fram klofningsflokkur úr Framsókn, Bændaflokkurinn. Þessar tölur 
ríma nokkuð vel við niðurstöður kosningarannsókna 1983-2003. 

 Frá 1983-2003 er hægt að reikna Alford-kvarðann fyrir Ísland á 
áreiðanlegan hátt með því að nota niðurstöður kosningarannsókna, þar sem 
bæði er spurt um starf svarenda og hvað þeir hafi kosið. Í fyrstu íslensku 
kosningarannsókninni 1983 þótti jafnframt ástæða til þess að reyna að 
skyggnast til fortíðar með því að spyrja um starf foreldra svarenda og hvaða 
flokk foreldrarnir hafi venjulega stutt þegar svarandi var að alast upp. Um 
70% svarendanna gat upplýst um starf og kosningahegðun feðra sinna og 
nota má þær upplýsingar til þess að athuga styrka stéttakosningar meðal 
feðranna. Ekki er unnt að gera samskonar stéttagreiningu fyrir mæður, því 
flestir svarendur sögðu mæður sínar hafa verið húsmæður eða bændakonur. 
Tafla 1 sýnir sýnir stuðning feðranna við meginflokkana fjóra eftir fæðingar-
ári svarendanna. 

Tafla 1. Flokkur sem faðir svaranda studdi venjulega þegar svarandi var að 
alast upp. Skipt eftir fæðingarári svarenda. Kosningarannsókn 1983. 
Prósentur. 
Flokkur föður  Fæðingarár svarenda   Alls 
 1901-20 1921-30 1931-40 1941-50 1951-63  
Kommúnistafl.,  
Sósíalistafl., Alþýðu- 
bandalag 1 9 12 11 15 11 
Alþýðuflokkur 17 12 26 17 13 16 
Framsóknarflokkur 38 32 26 26 23 28 
Sjálfstæðisflokkur 44 48 37 47 49 46 
 
Alls 100 101 101 101 100 101 
N= (97) (103) (104) (161) (214) (679) 
Heimild: Ólafur Þ. Harðarson (1995: 304). 

 
Upplýsingum um feðurna ber augljóslega að taka með fyrirvara; þær eru 

byggðar á mati og minni sona þeirra og dætra löngu síðar. En ef tölurnar 
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væru réttar, þá ættu þær að sýna okkur kosningahegðun feðranna u.þ.b.10-20 
árum eftir fæðingarár svarendanna. Þannig ættu t.d. tölurnar fyrir svarendur 
sem eru fæddir 1901-1920 að sýna kosningahegðun feðranna á árunum 1910-
1940. Í grófum dráttum ríma tölurnar um kosningahegðun feðranna nokkuð 
vel við raunveruleg kosningaúrslit.2 Lítið fylgi Kommúnistaflokks meðal elstu 
feðranna endurspeglar þá staðreynd að Kommúnistaflokkurinn bauð fyrst 
fram 1930 og fékk lítið fylgi (3-9%) á fjórða áratugnum. Meðal feðra 
svarenda sem fæddust 1931 til 1950 er fylgi við Sósíalistaflokk og Alþýðu-
bandalag dálítið minna en þessir flokkar fengu í kosningum á fimmta og 
sjötta áratug aldarinnar og fylgi Sjálfstæðisflokksins er almennt heldur 
ofmetið (Ólafur Þ. Harðarson 1995: 303-304, 337). Eigi að síður virðist 
óhætt að líta á niðurstöðurnar sem grófar vísbendingar. 

 Á Mynd 1 er feðrunum skipt í tvo hópa eftir fæðingarárum svarendanna, 
barna þeirra. Feður svarenda sem fæddust frá 1901 til 1940 eru kallaðir „eldri 
feður“ en feður svarenda sem fæddust frá 1941 til 1963 eru kallaðir „yngri 
feður“ – þó auðvitað geti sumir í seinni hópum verið eldri í reynd en 
einhverjir í fyrri hópnum. Í grófum dráttum getum við sagt að kosninga-
hegðun eldri feðra sé vísbending um kosningahegðun frá þriðja áratug 
tuttugustu aldar fram yfir 1950, en yngri feðra um tímabilið frá sjötta til 
áttunda áratugs aldarinnar. 

 Mynd 1 sýnir fylgi vinstri flokka eða sósíalískra flokka meðal verkafólks 
og millistéttar 1983-2003, auk upplýsinganna um eldri og yngri feður. Til 
vinstri flokka teljast hér Alþýðuflokkur, Kommúnistaflokkur, Sósíalista-
flokkur, Alþýðubandalag, Samfylking og Vinstri grænir.3 Til verkafólks teljast 
sjómenn og bæði faglært og ófaglært verkafólk, en þeir sem vinna önnur 
störf (bændur, þeir sem sinna þjónustu, sérfræðingar, atvinnurekendur og 
stjórnendur) teljast til millistéttar (sjá Ólafur Þ. Harðarson 1995: 309). 

                                                 
2  Samanburður á kosningaúrslitum og fylgi feðranna við stjórnmálaflokka byggir á þeirri 

forsendu að feðurnir hafi kosið á svipaðan hátt og aðrir, en það er auðvitað ekki víst. Hins 
vegar var stuðningur bæði feðra og mæðra svarenda við einstaka flokka svipaður samkvæmt 
kosningarannsókninni 1983 (Ólafur Þ. Harðarson 1995: 337). 

3  Fyrir þessari skiptingu eru ýmis rök, sem ekki verða rakin hér. Kvennalisti og Þjóðvaki eru 
ekki taldir til vinstri flokka í þessari greiningu, þó kjósendur hafi reyndar talið þá lengra til 
vinstri en Alþýðuflokk. En þó þeir væru taldir til vinstri flokka myndi það litlu breyta fyrir 
greininguna. 
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Mynd 1: Stéttakosning á Íslandi. Fylgi Alþýðuflokks, Kommúnistaflokks, 
Sósíalistaflokks, Alþýðubandalags, Samfylkingar og Vinstri grænna meðal 
verkafólks og millistéttar í alþingiskosningum. Prósentur. 

 Mynd 1 sýnir að meðal eldri feðra kusu 46% verkafólks vinstri flokka, en 
það gerðu einungis 8% millistéttarfólks. Stéttakosningin á Alford-kvarða er 
því 38%  – vísbending um árin frá því um 1930 fram yfir 1950. Alford-
kvarðinn fyrir yngri feður er mun lægri eða 21% – vísbending um íslenska 
stéttakosningu frá sjötta til áttunda áratugs tutttugustu aldar. Þetta bendir til 
þess að stéttakosning hafi verið mun veikari á Íslandi á þessum tíma heldur 
en gögn Svans Kristjánssonar gáfu til kynna. Munurinn á styrk stétta-
kosningar meðal eldri og yngri feðra bendir hins vegar til þess að 
stéttakosningin hafa minnkað verulega eftir miðja tuttugustu öldina.  

Fyrstu áreiðanlegu upplýsingarnar um Alford-kvarðann (sem byggja á 
svörum kjósenda um eigin hegðun) eru  frá 1983 og þá stendur hann í 11%, 
sem sýnir afar veika stéttakosningu. Sú þróun heldur áfram, Alford-kvarðinn 
er 10% árið 1987 og 7% árið 1991. Frá og með 1995 er stéttakosning nánast 
engin samkvæmt Alford-kvarðanum, sem sveiflast í kringum núllið: sýnir 
nákvæmlega 0% árið 1995, 2% árið 1999 og -4% árið 2003. 

 Þegar á heildina er litið benda gögnin til þess að fram á sjötta áratuginn 
hafi stéttakosning á Íslandi verið umtalsverð, svipuð og í Bretlandi, en mun 
veikari en í Skandinavíu. Á síðari hluta tuttugustu aldar minnkaði stétta-
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kosningin á Íslandi bæði fyrr og meira en í þessum löndum og var engin 
orðin á síðasta áratug aldarinnar. Stéttarstaða mæld á Alford-kvarðann hefur 
engin áhrif lengur á kosningahegðun Íslendinga, en skiptir enn máli í 
Bretlandi og Skandinavíu þó hún hafi líka veikst þar. 

Skipta starfshópar ennþá einhverju máli? 

Þó að munurinn á kosningahegðun hinna stóru meginhópa, verkafólks og 
millistéttar, hafi minnkað mikið á síðari hluta tuttugustu aldar og horfið á 
síðasta áratug aldarinnar er ekki þar sem sagt að allur munur á starfshópum 
hafi liðið undir lok. Tafla 2 sýnir stuðning sjö starfshópa við helstu flokkana 
1983-2003 og meðal feðra svarenda 1983. Rétt er að hafa í huga að oft er 
fjöldi svarenda í starfshópunum frekar lítill, þannig að skekkjumörk eru stór.4 
Þess vegna er rétt að taka einstökum stórum sveiflum milli kosninga með 
fyrirvara. Mestu máli skiptir hvort hægt er að greina heildarmynstur eða 
stöðuga þróun. Kjörfylgi flokkanna í einstökum kosningum kemur líka fram, 
þannig að auðvelt er að skoða hvort fylgi starfshópanna sveiflast mikið frá 
heildarfylgi flokkanna. 

 Megineinkenni Sjálfstæðisflokksins er það hversu svipað fylgi hans er í 
flestum starrfshópum – hann er vissulega í ríkum mæli „flokkur allra stétta“ 
þegar litið er til fylgis. Að þessu leyti er hann óvenjulegur meðal flestra hægri 
flokka, ekki síst á Norðurlöndum. Rétt eins og bræðraflokkar hans er 
Sjálfstæðisflokkurinn sterkastur meðal atvinnurekenda og stjórnenda, þar 
sem hann hefur oftast hlotið 50-60% fylgi. Oftast hefur fylgi flokksins verið 
minnst meðal bænda. 

 Framsóknarflokkurinn er allan tímann langsterkastur meðal bænda, en 
þeir eru orðnir mjög lítill hluti kjósendahópsins. Tölurnar um feður svarenda 
frá 1983 benda til þess að flokkurinn hafi fyrr á tuttugustu öld verið veikastur 
í hópi sjómanna og verkafólks, en það gildir ekki um svarendur sjálfa. 1983-
2003 hefur flokkurinn oftast verið veikastur meðal sérfræðinga, atvinnu-
rekenda og stjórnenda. 

 Skýrasta einkenni Alþýðuflokksins er fylgisleysi meðal bænda – og 
Samfylkingin hefur tekið þetta einkenni í arf. Bændafylgi Samfylkingar er 

                                                 
4 Í Töflu 2 er N (svarendafjöldi í hóp) undir 50 í þessum tilvikum: feður–lægri þjónusta (39), 

feður–sérfræðingar (31), sjómenn 1983 (44), sjómenn 1999 (40), bændur 2003 (42), 
sjómenn 2003 (47). 
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minna en Vinstri grænna, rétt eins og gilti um Alþýðuflokk og Alþýðu-
bandalag. Tölurnar um feður benda til þess að Alþýðuflokkur hafi fyrr á 
öldinni verið sterkastur meðal sjómanna og verkafólks. Þetta einkenni kemur 
ekki fram meðal kjósenda 1983-1995. Fylgi flokksins er yfirleitt svipað í 
öllum starfshópum. Reyndar virðist fylgi flokksins 1995 vera mest meðal 
sérfræðinga og atvinnurekenda! Sterkasta vígi Samfylkingarinnar er meðal 
þeirra sem falla í hópinn „sérfræðingar – faglærð þjónusta“. Svokallaðar 
„umönnunarstéttir“ eru fjölmennar í þessum hópi, starfshópar á borð við 
kennara og heilbrigðisstéttir þar sem konur eru margar. Þessi hópur var 
sterkasta vígi Alþýðubandalags og Kvennalista, þannig að Samfylkingin hefur 
tekið þennan arf þaðan. Athygli vekur jafnframt veik staða Samfylkingar með 
atvinnurekenda 1999 og sjómanna 2003.  

 Tölur um feður benda til þess að fyrr á öldinni hafi fylgi Kommúnista-
flokks-Sósíalistaflokks-Alþýðubandalags verið mest meðal verkafólks og 
minnst meðal bænda. Tvennt vekur sérstaka athygli um fylgi Alþýðu-
bandalagsins 1983-1995. Hið fyrra er sterk staða meðal „umönnunar-
stéttanna“ – einkenni sem Vinstri grænir taka ekki í arf. Hitt er sífellt 
minnkandi fylgi Alþýðubandalags meðal sjómanna – og sú þróun heldur 
áfram eftir að Vinstri grænir taka við keflinu sem flokkurinn lengst til vinstri. 
Raunar verður fylgi Alþýðubandalags meðal starfshópanna jafnara á tíunda 
áratug tuttugustu aldar – og Vinstri grænir 1999 eru sannkallaður „flokkur 
allra stétta“ þegar þeir hafa nánast sama fylgi í öllum starfshópum. Fylgi 
Vinstri grænna 2003 dettur hins vegar niður meðal sjómanna og atvinnu-
rekenda 2003, hvort sem það er varanleg breyting eða ekki. 

 Nokkur einkenni annarra flokka 1983-2003 má nefna. Helsta sérkenni 
Kvennalistans er sterk staða meðal „umönnunarstéttanna“. Bandalag 
jafnaðarmanna og Borgaraflokkur voru sterkastir meðal verkafólks og þeirra 
sem falla í flokkinn „lægri þjónusta“. Bandalag jafnaðarmanna og Þjóðvaki 
voru fylgislausir meðal bænda. Mesta athygli vekur þó að Frjálslyndi 
flokkurinn, sem að vísu var heldur stekari meðal sjómanna (8%) en annarra 
starfshópa 1999, virðist fá fylgi nærri þriðjungs sjómanna 2003. Að vísu ber 
að hafa í huga að sjómenn eru fáir í svarendahópnum og skekkjumörk því 
stór. 

 Starfshóparnir sjö sem hér hefur verið um fjallað kjósa ekki allir eins. En 
í flestum tilvikum skera þeir sig ekki stórkostlega frá heildarhópi kjósenda.  
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Tafla 2. Fylgi stjórnmálaflokka innan nokkurra starfshópa 1983-2003 og 
meðal feðra svarenda 1983. Prósentur. 
Sjálfstæðisflokkur 
 Feður 1983 1987 1991 1995 1999 2003 
Kjörfylgi í alþingis- 
kosningum  38,7 27,2 38,6 37,1 40,7 33,7 

Bændur 32 28 23 20 20 24 33 
Sjómenn 50 30 27 44 39 40 28 
Ófaglært verkafólk  30 33 24 32 35 38 25 
Faglært verkafólk  54 40 28 45 41 38 26 
Lægri þjónusta 54 43 30 46 39 45 32 
Sérfræðingar –  
faglærð þjónusta 39 35 24 32 30 39 28 
Atvinnurekendur-  
stjórnendur 65 62 57 56 42 54 47 

 
Framsóknarflokkur 
 Feður 1983 1987 1991 1995 1999 2003 
Kjörfylgi í alþingis- 
kosningum 19,0 18,9 18,9 23,3 18,4 17,7 
Bændur 61 57 48 50 61 53 48 
Sjómenn 11 17 20 16 26 25 19 
Ófaglært verkafólk 17 13 16 26 30 21 20 
Faglært verkafólk 10 16 18 16 25 18 26 
Lægri þjónusta 23 14 15 14 30 18 15 
Sérfræðingar –  
faglærð þjónusta 32 7 10 10 19 10 16 
Atvinnurekendur-  
stjórnendur 20 9 11 13 24 15 19 
 
Alþýðuflokkur – Samfylking (1999-2003) 
 Feður 1983 1987 1991 1995 1999 2003 
Kjörfylgi í alþingis-       
kosningum  11,7 15,2 15,5 11,7 26,8 31,0 
Bændur 4 4 2 0 3 7 7 
Sjómenn 27 11 15 18 9 20 17 
Ófaglært verkafólk 33 16 16 16 9 25 32 
Faglært verkafólk 21 12 23 17 13 22 29 
Lægri þjónusta 13 10 16 18 11 21 34 
Sérfræðingar –  
faglærð þjónusta 19 9 15 17 12 34 40 
Atvinnurekendur-  
stjórnendur 7 9 12 10 16 12 26 
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Kommúnistafl. – Sósíalistaflokkur – Alþýðubandalag – Vinstri grænir (1999-2003) 
 Feður 1983 1987 1991 1995 1999 2003 
Kjörfylgi í alþingis- 
kosningum  17,3 13,4 14,4 14,3 9,1 8,8 

Bændur 3 8 7 21 9 10 12 
Sjómenn 11 28 21 18 12 8 4 
Ófaglært verkafólk 20 17 16 15 15 8 12 
Faglært verkafólk 16 18 10 13 12 8 6 
Lægri þjónusta 10 13 10 9 7 7 10 
Sérfræðingar –  
faglærð þjónusta 10 21 18 13 17 9 9 
Atvinnurekendur-  
stjórnendur 8 10 7 5 12 8 3 
 
Kvennalisti 
 Feður 1983 1987 1991 1995 1999 2003 
Kjörfylgi í alþingis- 
kosningum  5,5 10,1 8,3 4,9   

Bændur  0 4 7 6   
Sjómenn  2 5 0 1   
Ófaglært verkafólk  6 13 8 4   
Faglært verkafólk  2 4 4 3   
Lægri þjónusta  7 17 12 4   
Sérfræðingar –  
faglærð þjónusta  17 26 21 13   
Atvinnurekendur-  
stjórnendur  3 5 14 4   

 

Bandalag jafnaðarmanna (1983) – Borgaraflokkurinn (1987) – Þjóðvaki (1995) –  
Frjálslyndi flokkurinn (1999 og 2003) 
 Feður 1983 1987 1991 1995 1999 2003 
Kjörfylgi í alþingis-  BJ Borg.  Þjv. Frjálslyndir 
kosningum 7,3 10,9  7,1 4,2 7,4 

Bændur  0 5  0 3 0 
Sjómenn  5 6  7 8 30 
Ófaglært verkafólk  12 10  7 5 11 
Faglært verkafólk  10 12  4 6 9 
Lægri þjónusta  10 8  8 3 9 
Sérfræðingar –  
faglærð þjónusta  7 4  8 3 6 
Atvinnurekendur-  
stjórnendur  4 7  1 6 4 
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Helstu undantekningarnar eru mikið fylgi bænda við Framsóknarflokkinn 
og lítið við Alþýðuflokk og Samfylkingu, mikið fylgi atvinnurekenda og 
stjórnenda við Sjálfstæðisflokk, mikið fylgi umönnunnarstétta við Kvenna-
lista og Samfylkingu og mikið fylgi sjómanna við Frjálslynda flokkinn 2003. 

Niðurstöður 

Þegar íslenska flokkakerfið myndaðist á árunum 1916-1930 skiptu félagslegir 
klofningsþættir miklu máli og margt í þeirri þróun fellur vel að líkani Lipset 
og Rokkan. Einn þeirra klofningsþátta sem miklu skipti var stétt. Á fyrri 
hluta tuttugustu aldar kaus verkafólk sósíalíska vinstri flokka í mun ríkari 
mæli en millistéttarfólk. Þessi munur virðist hafa minnkað eftir miðja öldina. 
Þegar kosningarannsóknir hófust 1983 var stéttakosning í þessum skilningi 
orðin mjög veik og við lok tuttugustu aldar hafði munurinn á kosninga-
hegðun verkafólks og millistéttar horfið á Íslandi. Stéttakosning í 
Skandinavíu var sterkari á tuttugustu öld heldur en á Íslandi. Hún hefur líka 
minnkað þar, en ekki horfið.  

 Varanlegur munur á kosningahegðun einstakra starfshópa hefur ekki 
alveg horfið. Í flestum tilvikum kjósa þó einstakir starfshópar svipað og allur 
almenningur. Stéttarlegar rætur flokkakerfsins birtast nú helst í því að bændur 
kjósa enn Framsóknarflokkinn í ríkum mæli en forðast Samfylkingu eins og 
Alþýðuflokkinn áður – og atvinnurekendur halla sér fremur að Sjálfstæðis-
flokki en aðir starfshópar.  
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Umbætur í starfsmannamálum hins 
opinbera: Tillögur milliþinganefnda 1916 

og 1934 

Ómar H. Kristmundsson 

 

Margvíslegar breytingar hafa átt sér stað í starfsmannamálum hins opinbera á 
Íslandi undanfarinn áratug. Á árinu 1996 voru samþykkt ný lög um réttindi 
og skyldur starfsmanna ríkisins (l. 70/1996). Árið 1997 var samþykkt í 
kjarasamningum ríkisstarfsmanna að taka upp nýtt launakerfi sem síðan hefur 
verið í mótun. Tekin hafa verið upp margvísleg tæki og tól við starfsmanna-
stjórnun svo sem starfsmannasamtöl, frammistöðumatskerfi og starfsmat. 
Þessar breytingar eru hluti af viðameiri umbótaviðleitni stjórnvalda víða um 
heim sem hafa að markmiði að auka árangur og skilvirkni hins opinbera og 
draga úr umfangi þess (Ómar H. Kristmundsson, 2003). Gjarnan er litið svo 
á að nýjungar af þessu tagi tengist nýjum viðfangsefnum og hugmyndum. 
Fræðimenn hafa þó sýnt fram á að oftar en ekki sé um að ræða hugmyndir í 
nýrri umgjörð, gamalt vín á nýjum belgjum (Caiden, 1991; Ingraham, 1997; 
Savoie, 1998). Í þessari grein er fjallað stuttlega um störf tveggja milliþinga-
nefnda sem settar voru á laggirnar á fyrri hluta 20. aldar í þeim tilgangi að 
leysa þeirra tíma úrlausnarefni í starfsmannamálum ríkisins. Sýnt er fram á 
margvíslega samsvörun milli viðfangsefna og lausna fyrrnefndra milliþinga-
nefnda og nýlegrar nýskipunar í starfsmannamálum hins opinbera.  

Milliþinganefndin 1916 

Réttarstaða embættismanna á Íslandi í upphafi 20. aldar var í anda skrifræðis-
hefða í Evrópu. Skv. þessum hefðum var gert ráð fyrir að til embætta væru 
ráðnir þeir sem hefðu fengið viðurkennda menntun oftast í sérstökum 
embættismannaskólum. Gert var ráð fyrir að þessir einstaklingar sætu í 
embættum sínum þar til þeir yrðu að hætta störfum vegna aldurs. Þeim var 
ætlað að sinna störfum sínum óskiptir og var bannað að taka þátt í 
kjaradeilum. Laun og eftirlaun þeirra voru ákvörðuð af til þessu bæru 
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stjórnvaldi, konungi eða löggjafarvaldi. Breytingar þær sem urðu í Evrópu, 
þar á meðal á Íslandi, á fyrri hluta 20. aldar með stofnun stéttarfélaga og 
samningsrétti höfðu lítil áhrif á þetta fyrirkomulag. 

Síðustu tvo áratugi 19. aldar og þann fyrsta á 20. öld var mikil og 
reglubundin umræða á Alþingi um stöðu embættismanna, þá fyrst og fremst 
um kjör þeirra, laun, eftirlaun og aukagreiðslur (sjá yfirgripsmikla umfjöllun 
um þessi viðfangsefni í Alþingi. Milliþinganefnd, 1916). Um þetta leyti voru á 
Íslandi nokkrir tugir embættismanna sem fengu laun skv. sérstökum launa-
lögum. Þetta voru æðstu embættismenn þjóðarinnar, stiftamtmaður (fram að 
1904 og eftir 1904 landritari), biskup, dómarar, landlæknir, héraðslæknar og 
kennarar. Laun þessara embættismanna höfðu fram á seinni hluta 19. aldar 
verið ákveðin í dönsku fjárlögunun. Á þessu varð breyting þegar Alþingi fékk 
löggjafar- og fjárveitingarvald 1874 og árið síðar voru sett fyrstu íslensku 
launalögin. Það voru raunar ekki allar stéttir embættismanna sem fengu 
sérstakar launagreiðslur á þessum tíma. Fram að 1877 höfðu sýslumenn 
umdæmin að léni, þ.e.a.s þeir greiddu gjald fyrir sýslurnar en á móti komu 
tekjur í formi tolla og skatta. Prestar fengu einnig fram að 1907 eingöngu 
tekjur af brauðum sem þeir þjónuðu.  

Launalögin frá 1875 tóku mið af dönskum hefðum hvað varðaði upphæð 
launa og launastiga nema hvað lögin gerðu ekki ráð fyrir hækkun launa eftir 
starfsaldri eins og dönsku launalögin. Ný endurskoðuð lög voru samþykkt 
1899 á grundvelli tillagna frá þingmönnum. Þau kváðu á um mikla lækkun 
meðal þeirra sem voru með hæstu launin. Veruleg umræða hafði átt sér stað 
um of mikil launafríðindi embættismanna og útgjöld vegna þeirra og hafði 
hún endurspeglast í átökum um hið svokallaða eftirlaunamál sem var til 
umfjöllunar með hléum frá 1883. Árið 1909 kom fram tillaga um afnám allra 
eftirlauna. Í stað þess að samþykkja tillöguna var ákveðið að setja á laggirnar 
fimm manna milliþinganefnd til að ,,íhuga rækilega óskir þjóðarinnar um 
afnám lögákveðinna eptirlauna“ (Alþingi. Milliþinganefnd 9. des. 1916, bls. 
2). Einnig var henni ætlað að rannsaka launakjör embættismanna og annarra 
starfsmanna landsjóðs. Að lokum fékk nefndin það hlutverk að skoða 
aðgreiningu á umboðsvaldi og dómsvaldi í því skyni að fækka sýslumanns-
embættum (og þá jafnframt embættismönnum ríkisins). Í nefndina voru 
kosnir Jósef J. Björnsson sem var formaður, Jón Magnússon, Pjetur Jónsson, 
Skúli Thoroddsen, allir alþingismenn, og Jón Jónatansson, búfræðingur. 
Pjetur forfallaðist og í hans stað var skipaður í nefndina Halldór Daníelsson, 
yfirdómari. 

Nefndin, sem kom fyrst saman 1915, skilaði af sér viðamikilli tæplega 400 
síðna greinargerð ári síðar. Með greinargerð nefndarinnar og frumvarpi sem 
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hún lagði fram á grundvelli hennar var í fyrsta sinn reynt að skilgreina 
launaforsendur opinberra starfsmanna á Íslandi, hvernig taka mætti tillit til 
verðlagshækkana við ákvörðun launa þeirra, hvað teldust vera sanngjörn laun 
og eðlilegur launamunur og hvort eðlilegt væri að laun hækkuðu með 
hækkandi starfsaldri. 

Það var niðurstaða nefndarinnar að æskilegast væri að ,,skipa launa-
kjörunum þannig að þau hjeldust í hendur við lifnaðarhættina og dýrleika 
lífsnauðsynjanna á hverjum tíma“ (Alþingi. Milliþinganefnd, 1916, bls. 185). 
Bent er á þá leið að Hagstofan safni upplýsingum um verðlag á helstu 
nauðsynjum. Embættismenn fái í kjölfarið uppbætur á laun á grundvelli 
verðlagsbreytinga. 

Eitt af vandasamari viðfangsefnum nefndarinnar, eins og raunar annarra 
sem síðar hafa komið að launaákvörðunum, var að skilgreina hvað teldust 
sanngjörn eða eðlileg laun. Þær forsendur sem nefndin tók mið af við þá 
ákvörðun voru eftirfarandi (bls. 181): 

 
1. Hve mikinn undirbúning starfið heimtar. 
2. Hve vandasamt starfið er og mikils varðandi fyrir þjóðfjelagið. 
3. Hvort starfinn er samfara mikil peningaábyrgð. 
4. Hvort starfið heimtar alla starfskrapta embættismannsins. 
5. Hvort starfið sje slitsamt og erfitt. 

 
Til viðbótar var nefnt að taka þyrfti tillit til þess hve mikil menntun lægi að 
baki starfinu en nauðsynlegt væri að embættismenn ,,fái í launum sínum 
endurgoldinn þann kostnað, er ætla má, að þeir alment hafi orðið að hafa til 
þess að búa sig undir embættið“ (bls. 181). Nefndin benti á að þegar ákveða 
skyldi laun þessa hóps þyrfti að hafa til hliðsjónar laun annarra stétta 
þjóðfélagsins. Eftir að hafa kannað málið reyndist ekki unnt að afla 
hagskýrslna um laun annarra stétta á þessum tíma og því varð samanburður 
þessi ekki mögulegur. 

Þriðja meginatriðið sem nefndin tók á var hvort laun skyldu tengd 
starfsaldri. Eins og áður hefur komið fram var Alþingi því mótfallið við 
setningu launalaga 1875. Nefndin taldi skynsamlegt í samræmi við hefðir í 
nágrannaríkjunum að laun hækkuðu um jafna upphæð á jöfnum árabilum í 
starfi. Benti nefndin á að ekki væri eðlilegt að ,,sá, sem byrjar embættis-
ferilinn við litla eða enga ómegð, setjist þegar að jöfnum launum og hinn fær, 
er lengi hefur gegnt embættinu og hefir opt mikinn kostnað af fjölskyldu ...“ 
(bls. 183).  
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Frumvarp um laun embættismanna, sem byggði að mestu á frumvarps-
drögum nefndarinnar og þeim þremur meginforsendum sem þau byggðu á, 
var samþykkt á Alþingi 1919 (l. nr. 71/1919). Í verðlagsákvæði laganna (33. 
gr.) segir að þeir skuli fá launabót sem taki mið af verðhækkunum á helstu 
lífsnauðsynjunum. Til að áætla þessa verðhækkun (,,dýrtíðaruppbót“) var 
Hagstofunni ætlað að halda verðlagsskrá þar sem hækkanir átta vörutegunda 
skyldu skráðar árlega. Hér var um að ræða rúgmjöl, hveiti, smjör, nýmjólk, 
nýtt kindakjöt, saltfisk, kaffi og sykur.  

Milliþinganefnd 1934 

Launamál embættismanna komu ekki til endurskoðunar Alþingis aftur fyrr 
en 1933 með skipun nýrrar milliþinganefndar. Aðdragandi þess að nefndin 
var skipuð kemur fram í inngangi að greinargerð nefndarinnar (Alþingi. 
Milliþinganefnd, 1934, bls. 3-5). Þar segir að gildandi launalög frá 1919 hafi 
verið sett á miklum verðbólgutímum og þótt dýrtíðaruppbótin hafi komið að 
gagni sé hún reiknað eftir verðlagi of fárra vörutegunda. Einnig kemur fram 
að sú venja hefði skapast að greiða einstökum embættismönnum launabætur 
eða bitlinga til viðbótar. Sagði nefndin að svo ramt kvæði að þessu ,,að þess 
[væru] eigi allfá dæmi, að slíkar launabætur starfsmanna ríkisins væru 
annaðhvort litlu minni eða jafnvel meiri en grunnlaunin og dýrtíðaruppbót 
samanlagt“ (Alþingi. Milliþinganefnd, 1934, bls. 3). Að lokum var bent á að 
þegar stofnuð væru ný embætti væru þau undanskilin í launalögum og laun 
því ákveðin eftir geðþótta eða skv. því sem gerðist í einkarekstri.  

Skv. ályktun Alþingis var viðfangsefni nefndarinnar að gera tillögur um 
hvernig draga mætti úr útgjöldum til starfsmanna ríkisins með hliðsjón af 
fjárhagsgetu almennings. Sérstaklega átti nefndin að taka til athugunar 
fækkun ríkisstarfsmanna, samræmingu launa þeirra og aukagreiðslur umfram 
föst laun (bls. 5). Í nefndina voru kosnir Arnór Sigurjónsson, bóndi, Gunnar 
M. Magnúss, kennari, Jörundur Brynjólfsson, alþm., Kári Sigurjónsson, alþm. 
og Kristján Albertson, rithöfundur. Jörundur var formaður en Kristján ritari.  

Nefndin safnaði umfangsmiklum gögnum, m.a. um tekjur einstakra stétta 
þar á meðal laun starfsmanna ríkisins. Á grundvelli þessara gagna lagði 
nefndin fram greinargerð og viðamiklar tillögur í formi lagafrumvarps. Eins 
og skýrsla milliþinganefndarinnar frá 1916 hafði verið var skýrsla 
nefndarinnar mikil að vöxtum. Auk þess að fjalla um launamál voru í fyrsta 
skipti sett fram heildstæð ákvæði um réttarstöðu ríkisstarfsmanna og ýmsa 
aðra þætti er vörðuðu starfsskilyrði þeirra. Frumvarpsdrög nefndarinnar voru 
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talsvert frábrugðin eldri launalögum þar sem uppistaðan var upptalning launa 
tilgreindra embættismanna. Sá hluti var nú einn kafli af fimmtán.  

Eins og milliþinganefndin frá 1919 hafði gert fjallaði nefndin ítarlega um 
launaforsendur, breytingar vegna verðlagsþróunar, launastiga og hækkanir á 
grundvelli starfsreynslu. Í fyrstnefndu viðfangsefnunum setti nefndin fram 
sambærilegar en mótaðri tillögur en forveri hennar en í því síðastnefnda 
gerði nefndin tillögu um breytingu sem gekk þvert á gildandi ákvæði 
launalaga og hefðir innan ríkisins.  

Eins og áður sagði taldist sú verðlagsviðmiðun sem notast var við skv. 
launalögunum frá 1919 ófullkomin þar sem miðað var við afar fáar 
neysluvörur. Í frumvarpi nefndarinnar er lagt til að Hagstofa Íslands rannsaki 
verðlag á öllum lífnauðsynjum svo sem húsnæði, fatnaði, matvöru, eldsneyti 
og ljósmeti um allt land á árinu 1933 og reikni út vísitölu miðað við það ár. 
Hagstofunni var ætlað að endurtaka þessa mælingu árlega. Þegar fimm stiga 
frávik varð á vísitölunni frá verðlagi ársins 1933 skyldi draga af launum 
starfsmanna eða greiða þeim launauppbót eftir því sem vísitalan sýndi hverju 
sinni (Alþingi. Milliþinganefnd, 1934, bls. 133).  

Nefndin setti fram nýjung hvað varðaði launaröðun embættismanna. Hún 
lagði til að teknir yrðu upp 10 launaflokkar sem tækju mið af eðli starfsins en 
að munur á lægstu og hæstu launum yrði talsvert minni en verið hafði (bls. 
62). Gerði hún ráð fyrir að þessir launaflokkar tilgreindu heildarlaun við-
komandi starfsmanna og allar aukagreiðslur yrðu felldar niður. Í lok 
frumvarpsins kemur fram löng upptalning á niðurfellingu sérstakra þóknana 
og annarra aukagreiðslna einstakra embætta.  

Nefndin ákvað að hverfa frá þeirri leið, sem milliþinganefndin frá 1916 
hafði lagt til og var síðan samþykkt í launlögunum frá 1919, að laun hækkuðu 
með auknum starfsaldri. Rök nefndarinnar voru m.a. þessi (Alþingi. 
Milliþinganefnd, 1934, bls. 64):  

 
[N]efndin [lítur] svo á, að ekki beri að veita umbun fyrir lengi unnið starf, heldur 
mikið starf og gott starf, ef umbun á að veita. Sú umbun á þá líka að koma svo 
fljótt sem frekast má verða. Laun á svo sem unnt er að miða við starf, hvers virði 
það er, og hversu vel það er af hendi leyst, ekki við hitt, hve lengi menn hafa að 
því unnið. ... Aldursuppbætur starfsmanna ríkisins brjóta líka í bág við kjör og 
kosti allra annarra stétta, því að þar gildir í höfuðatriðunum sú heilbrigða regla, 
að tekjur fara eftir afköstum við störfin og er það vitanlega bezta brýnið, sem til 
er, á atorku manna. 
 

Eins og áður sagði fjallaði nefndin ekki einungis um launamál ríkisstarfs-
manna. Hún taldi ekki hjá því komist að fjalla um réttindi og skyldur þeirra 
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þar sem ,,þau almennu ákvæði, sem nú gilda um opinbera starfsmenn vantar 
meinlega margt til þess að ákveða skyldur starfsmannanna gagnvart þjóð-
félaginu og ákveða og tryggja réttindi þeirra gagnvart því“ (bls. 150). Hafði 
nefndin m.a. til hliðsjónar frumvarp um réttindi og skyldur embættismanna 
sem lagt var fyrir Alþingi 1933 en náði ekki fram að ganga og ýmis eldri 
ákvæði laga. Þetta á þó ekki við um helstu nýmælin sem hér er getið um.  

Í sérstökum kafla um veitingar starfa er fjallað um skilyrði fyrir skipun í 
embætti sem voru m.a. íslenskur ríkisborgararéttur, að viðkomandi talaði og 
ritaði á íslenska tungu og hefði náð 21 árs aldri. Hann skyldi hafa sýnt það 
sem settur starfsmaður í a.m.k. eitt ár að hann væri hæfur í starfið. Ákvörðun 
um skipun yfirmanna starfsgreina (þar á meðal yfirmanna stofnana, dómara, 
sýslumanna, lögreglustjóra og yfirmanna Stjórnarráðsins) skyldi tekin á 
ráðherrafundi þar sem afl atkvæða réði.  

Skv. frumvarpinu var veitingarvald ráðuneytisins bundið ýmsum 
takmörkunum (Alþingi. Milliþinganefnd, 1934, bls. 123-124). Yfirmenn gátu 
þeir einir orðið sem voru með áskilið próf eða viðurkennda starfshæfni. 
Einnig var þess krafist að þeir hefðu starfað í a.m.k. tvö ár við góðan orðstír 
við sambærileg störf eða í þeirri starfsgrein, sem væntanlegt valdsvið þeirra 
næði yfir. Ekki var heimilt að veita mönnum forstöðu starfsgreina gegn 
skriflegum mótmælum ¾ starfsmanna í hlutaðeigandi starfsgrein. Veitinga-
valdshafi, svo sem ráðherra eða yfirmaður stofnunar ef um ráðningu undir-
manns var um að ræða, var óheimilt að veita skyldmenni starf. Skilgreint var í 
frumvarpinu hvaða skyldleiki geri veitingavaldshafa vanhæfan. Í greinargerð 
með frumvarpinu sagði að með ákvæðum kaflans um veitingar starfa væri 
,,leitast við að setja gagnkvæmar takmarkanir til varnar því, að óhæfir menn 
taki trúnaðarstöður og veitingarvaldinu sé beitt af handahófi“ (Alþingi. 
Milliþinganefnd, 1934, bls. 150).  

Höfundar frumvarpsins gerðu ráð fyrir sérstökum starfsmannadómi 
skipuðum þremur mönnum og skyldi formaður vera starfsmaður fjármála-
ráðuneytis sem hefði með höndum endurskoðun á starfsmannahaldi ríkisins. 
Annar skyldi vera fulltrúi fyrir þá stjórnardeild (ráðuneyti) sem mál það 
heyrði til sem til meðferðar var í hvert skipti og sá þriðji forstjóri þeirrar 
stofnunar sem um ræddi. Auk þeirra ætti sæti fjórði maður ef hlutaðeigandi 
starfsmannafélag óskaði. Sá hefði þó ekki atkvæðisrétt. Forstjóra viðkomandi 
starfsgreinar eða stofnunar var ætlað að ráða aðra starfsmenn (aðra en 
ráðherraskipaða) í samráði við starfsmannadóm. Ef ágreiningur væri um 
veitinguna gæti starfsmannadómur fyrirskipað samkeppnispróf (Alþingi. 
Milliþinganefnd, 1934, bls. 123). Starfsmannadómi var skv. frumvarpinu 
einnig ætlað að meta óskir forstjóra um ný störf og gera tillögur um fækkun 
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starfsmanna og bætta skipan á starfsmannahaldi ríkisins. Að lokum var 
dómnum ætlað að úrskurða í málum er vörðuðu vanrækslu eða ódugnað í 
starfi (bls. 133). Gert var ráð fyrir í frumvarpinu að úrskurði starfsmanna-
dóms mætti skjóta til ráðuneytisins en honum yrði ekki breytt nema með 
samþykki allra ráðherranna.  

Ýmsar aðrar nýjungar er vörðuðu starfsskilyrði starfsmanna ríkisins voru í 
frumvarpsdrögum nefndarinnar. Hér má nefna að starfsmenn með ráðu-
neytisveitingu (þ.e.a.s. æðstu embættismenn ríkisins) skyldu ráðnir með eins 
árs gagnkvæmum uppsagnarfresti en aðrir starfsmenn með þriggja mánaða 
gagnkvæmum uppsagnarfresti. Í báðum tilvikum skyldi sá sem sagt hafði 
verið upp störfum hafa rétt til að fá skriflega greinargerð fyrir ástæðum 
uppsagnar. Reyndust þær ekki réttmætar átti hann rétt til að taka við starfinu 
aftur eða fá bætur (Alþingi. Milliþinganefnd, 1934, bls. 124-125). 

Eftir að störfum nefndarinnar lauk 1934 var frumvarp hennar lagt fyrir 
Alþingi á næstu þingum án þess að fá samþykki (Launamálanefnd 1955, bls. 
45). Ekki er fyllilega ljóst hvers vegna frumvarpið fékk ekki hljómgrunn en 
eins og áður hefur komið fram fól það í sér fremur róttækar breytingar á 
starfsmannamálum ríkisins auk þess frumvarpið hefði leitt til umtalsverðrar 
kjararýrnunar meðal margra embættismanna. Það var ekki fyrr en 1945 að ný 
launalög tóku gildi en þau tóku nokkuð mið af frumvarpinu frá 1934 m.a. 
varðandi skipun starfa í launaflokka. Fyrstu heildarlögin sem samþykkt voru 
um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins árið 1954 (l. nr. 38/1954) tóku 
einnig mið af frumvarpi milliþinganefndarinnar frá 1934 (Gunnar Thorodd-
sen, 1954) án þess þó að taka upp róttækustu hugmyndirnar. Ekki reyndist 
hljómgrunnur fyrir starfsmannadómi en lög um ráðstafanir til að draga úr 
kostnaði við rekstur ríkisins frá 1958 (l. nr. 48 /1958), sem nú eru fallin úr 
gildi, gerðu ráð fyrir sérstakri nefnd sem skyldi m.a. heimila nýráðningar.  

Niðurstöður 

Hér hefur verið gerð stutt grein fyrir starfi tveggja milliþinganefnda frá fyrri 
hluta 20. aldar sem var ætlað að setja fram tillögur um úrbætur í starfsmanna-
málum ríkisins. Úrlausnarefni milliþinganefndanna eru að miklu leyti 
sambærileg við úrlausnarefni sem nú er glímt við enda varða þau hefðbundin 
kjaramál. Hér er um að ræða viðfangsefni eins og 
 

• hvað teljist sanngjörn laun miðað við eðli starfs og kjör á 
almennum vinnumarkaði,  
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• hver sé eðlilegur launastigi í launakerfi hins opinbera,  
• hvort og þá í hve miklum mæli aukagreiðslur eigi að tíðkast, 
• tengingu launa við starfsreynslu,  
• hækkun launa vegna verðlagsþróunar og  
• hvernig tryggja beri aðhald í launaútgjöldum hins opinbera.  

 
Einnig má nefna meginþætti sem liggja til grundvallar nýju starfsmati sem 

sveitarfélög hafa unnið að innleiðingu á að undanförnu. Þetta eru þekking/-
reynsla, ábyrgð þ.m.t. fjárhagsleg ábyrgð, álag/kröfur og umhverfi (sjá 
Samband íslenskra sveitarfélaga 2003). Þessir þættir, sem venjulega er tekið 
mið af í starfsgreiningum, þar á meðal í hinu kerfisbundnu starfsmati hjá 
ríkinu á sjöunda áratugnum (sjá t.d. Sveinn Björnsson, 1965), eiga sér 
samsvörun í viðmiðunum launanefndarinnar frá 1916. 

Sú afstaða milliþinganefndarinnar frá 1934 að fella niður starfsaldur-
hækkanir og binda laun meira við frammistöðu er að fullu sambærileg við 
meginmarkmið nýs launakerfis ríkisstarfsmanna frá 1997. Ákvæði um 
árangurstengingar er einnig í núgildandi starfsmannalögum (9. gr. l. 70/1996), 
þar sem heimilað er að forstöðumenn greiði starfsmönnum laun til viðbótar 
grunnlaunum m.a. vegna árangurs í starfi.  

Auk nýjunga í kjaramálum opinberra starfsmanna setti milliþinganefndin 
frá 1934 fram fyrsta heildstæða frumvarpið um réttarstöðu þessa hóps. 
Frumvarpið fékk ekki stuðning Alþingis en í því má finna samskonar ákvæði 
og í núgildandi starfsmannalögum. Hér má nefna ákvæði um almenn hæfis-
skilyrði, auglýsingaskyldu, skyldu til að hlíta breytingu á starfi, aukastörf og 
málsmeðferðarreglur starfsmanna- og stjórnsýslulaga. Afnám svokallaðra 
æviráðninga taldist með markverðustu nýmælum núgildandi starfsmannalaga 
en í þeim er kveðið á um að embættismenn séu skipaðir tímabundið til fimm 
ára í senn. Eins og áður hefur komið fram gerði milliþinganefndin ráð fyrir 
eins árs gagnkvæmum uppsagnarfresti fyrir ráðherraskipaða embættismenn. 
Ómálefnalegar uppsagnir voru þó óheimilar. Ákvæði um ráðningu annarra 
starfsmanna var sambærilegt og í núgildandi lögum.  

Tillaga síðari milliþinganefndarinnar um miðlæga stjórnsýslunefnd (starfs-
mannadóm), sem hefði yfirumsjón með starfsmannamálum ríkisins, héldi 
samkeppnispróf og legði fram tillögur um bætta skipun á starfsmannahaldi, 
var í samræmi við skipulag á starfsmannahaldi ríkja í Evrópu og Norður-
Ameríku á fyrri hluta 20. aldar (sjá t.d. Raadschelders o.fl., 1996). Hugmyndir 
af þessu tagi virðast hins vegar aldrei hafa náð verulegri fótfestu á Íslandi.  

Sú skýra samsvörun sem hér hefur verið rakin er athyglisverð ekki síst í 
ljósi þess hve mikilvægan sess þessar áherslur áttu í umbótastefnu íslenska 
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ríkisins á tíunda áratugnum, þeirri stefnu sem kennd hefur verið við 
,,nýskipan í ríkisrekstri“ (Ómar H. Kristmundsson, 2003). Þessi niðurstaða 
undirstrikar mikilvægi og notagildi stjórnsýslusögu (administrative history) 
við skoðun á úrlausnarefnum samtímans. Raadschelders (1998, bls. 11-12) 
telur að slík saga hafi að a.m.k. þrenns konar notagildi. Hann nefnir fyrst gildi 
þekkingar sem slíkrar. Meiri þekking á stjórnsýslusögu auki skilning á stjórn-
sýslu nútímans. Í öðru lagi megi draga hagnýtan lærdóm af einstökum 
aðgerðum og þeirri þróun sem hefur átt sér stað. Í þriðja lagi getur sagan nýst 
við lausnir á viðfangsefnum stjórnsýslu samtímans og í framtíðinni. Með því 
að setja ,,nýjungar” í stjórnsýslu í sögulegt samhengi er auðveldara að greina 
kjarna þeirra frá umbúðunum. Þótt einstök yfirlitsrit, svo sem saga Stjórnar-
ráðs Íslands sem gefin var út á síðasta ári, séu mikilvægt innlegg í íslenska 
stjórnsýslusögu eru tilteknar þættir hennar enn óskráðir. Þar má nefna að 
saga kjaramála opinberra starfsmanna er að mestu leyti óskráð en hún gæti 
haft mikilvægu hlutverki að gegna við umbætur í starfsmannamálum ríkisins í 
framtíðinni.  
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Staða og merking lýðræðis, fullveldis og 
þjóðríkisins á nýrri öld* 

Úlfar Hauksson 

 

Margir hafa haldið því fram að sterkasta hugmyndafræði síðustu alda sé 
þjóðernishyggja (Baradat, 1997). Það er margt til í þessari fullyrðingu en því 
má ekki gleyma að til er hugmyndafræði sem hefur á sér öllu jákvæðari ímynd 
og mætti allt eins halda fram að sé sú sem mestan stuðning hafi hlotið – 
lýðræði. Líkt og flestir valdhafar réttlæta vald sitt yfir tilteknu landsvæði með 
tilvísun til þjóðernis þá eru aðeins örfáar ríkisstjórnir í heiminum sem 
viðurkenna annað en að vald þeirra sé fengið með lýðræðislegum hætti. 

Hugtökin lýðræði, fullveldi og þjóðríki hafi verið útgangspunktur 
vestrænnar stjórnskipunnar allt frá frönsku byltingunni og jafnvel lengur, 
a.m.k. hvað varðar fullveldis- og þjóðríkishugmyndina. Á sama hátt og erfitt 
er að skilgreina nákvæmlega hvað gerir fólk að þjóð og hvernig skilgreina 
beri fullveldi (Baradat, 1997; Hutchinson & Smith, 1994; Guðmundur 
Hálfdanarson, 2001), hefur mönnum reynst erfitt að komast að niðurstöðu 
um hverskyns stjórnarfar telst vera lýðræði. Sem dæmi má nefna að í Sovét-
ríkjunum var það skoðun Kremlverja að stjórnskipulag þeirra væri lýðræðis-
legt (Baradat, 1997). Þar voru haldnar kosningar með reglulegu millibili og 
almúginn sýndi stuðning sinn við Flokkinn í verki, „alþýðulýðræði“. 
Stjórnvöld í Kreml töldu sig þar með starfa í umboði fólksins og uppfylla 
skilyrði um lýðræði. Svipaða sögu má segja um önnur fyrrverandi alþýðu-
lýðveldi í Mið- og Austur-Evrópu og um fjölmennasta ríki heims í dag, Kína. 
Fáir eru tilbúnir til að taka undir það sjónarmið að það eitt að halda 
reglulegar kosningar sé nóg til að uppfylla kröfuna um lýðræðislega stjórnar-
hætti. Lýðræði í sinni einföldustu merkingu merkir í hugum flestra að 
almenningur taki virkan þátt í stjórnmálum og stefnumótun samfélagsins og 
að meirihlutinn ráði. Samt er leitun að því stjórnarfyrirkomulagi þar sem sú 
er raunin og margir telja slíka skipan draumsýn og í raun óframkvæmanlega í 

                                                 
* Þessi grein er hluti af doktorsverkefni höfundar og er styrkt af Rannsóknarnámssjóði 

Rannís. 
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flóknum samfélögum nútímans. Í Þeim ríkjum sem búið hafa hvað lengst við 
lýðræði sem stjórnaform og eru viðurkennd sem virk lýðræðisríki er í raun 
langt í land með að almenningur stjórni sjálfur með beinum hætti heldur kýs 
hann reglulega fulltrúa til að fara með valdið. Aðrir valdhafar í þjóðfélaginu 
s.s. stjórnendur fyrirtækja og stofnana og ýmsir embættismenn eru alls óháðir 
lýðræðislegum kosningum. 

Sem aldrei fyrr eru þessi grundvallar hugtök – lýðræði, fullveldi og 
þjóðríki – mörgum hugleikin nú í upphafi 21. aldar enda hafa þau allt frá 
frönsku byltingunni verið samofinn, þ.e. hugmyndin um hið lýðræðislega 
fullvalda þjóðríki (Baradat, 1997). Öll þessi hugtök eru manna verk en ekki 
sjálfsprottinn fyrirbæri og öll eru þau því marki brennd að menn verða seint 
sammála um hvað þau merkja nákvæmlega. Líkt og önnur mannanna verk 
mætti ætla að almennar hugmyndir fólks um þessi hugtök tækju breytingum í 
tímans rás. Lýðræðishugmyndin hefur vissulega tekið miklum breytingum 
hvað varðar útvíkkun á kosningarétti en hugmyndin um fullveldi og þjóðríki 
hefur lítið breyst og hugmyndin um lýðræði hefur til þessa verið innmúruð 
innan veggja hins fullvalda þjóðríkis. Flestir fræðimenn hafa til þessa fyrst og 
fremst fylgt þessari hefð, þ.e. einblínt á lýðræði innan þjóðríkisins. Sumir 
fræðimenn eru hins vegar farnir að velta lýðræðishugtakinu fyrir sér handan 
landamæra þjóðríkisins. Málsvarar þessa sjónarhorns benda á ýmsar um-
byltingar sem orðið hafa á undanförnum áratugum og kalla á mikilvægi þess 
að lýðræðishugsunin verði víkkuð út fyrir múra þjóðríkisins. Nefna menn til 
sögunnar byltingu í samgöngum og samskiptum, frelsi í viðskiptum og aukið 
vægi ríkjabandalaga og alþjóðlegra stofnana. En hvaða áhrif gæti slík 
útvíkkun haft á stöðu hins fullvalda þjóðríkis – þá einingu sem fræðimenn 
hafa gengið út frá sem vísum aðalgeranda í alþjóðakerfinu á sviði stjórnmála? 
Er viðskiptafrelsi og lýðfrelsi að ganga að þjóðríkinu sem póltísku og 
menningarlegu fyrirbæri dauðu? Er krafan um aukið frelsi að grafa undan 
lögmæti alþjóðakerfisins þar sem hið fullvalda þjóðríki hefur verið aðal-
gerandi í u.þ.b. 250 ár?  

Hér að neðan verður farið ofan í merking ofangreindra hugtaka og velt 
upp þeirri spurningu hvort inntak þeirra hafi breyst á tímum aukinnar hnatt-
væðingar. Í ritgerðinni verður þeirri spurningu velt upp hvort krafa um 
lýðræðislegri ásýnd ríkjabandalags á borð við Evrópusambandið grafi undan 
hefðbundinni skilgreiningu á hinu fullvalda þjóðríki. Með öðrum orðum, er 
hægt að auka lögmæti ESB með beinni aðkomu almennings við ákvarðana-
töku án þess að veikja innri stoðir hins fullvalda þjóðríkis?  
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Þjóð og hið fullvalda þjóðríki  

Árið 1882 hélt franski trúarbragðafræðingurinn Ernest Renan fyrirlestur í 
Sorbonne háskóla þar sem hann hélt því fram að „þjóðir væru ekki eilíf 
fyrirbæri [...]. Þær eiga sér upphaf og þær munu líða undir lok“. (Guðmundur 
Hálfdanarson, 2001 bls. 18; Renan, 1994 bls. 18). Renan taldi líklegast að í 
Evrópu myndi bandalag Evrópuríkja koma í staðin fyrir hið fullvalda 
þjóðríki. Rúmlega 120 árum eftir að orð Renans hljómuðu í Sorbonne 
háskóla finnst mörgum sem spádómur hans sé að rætast. Evrópusambandið 
sé á góðri leið með að verða „ofurríki“ og muni leysa þjóðríkin af hólmi. 
Samkvæmt kenningum Renans eru þjóðir sögulega ákvarðaðar fremur en 
eðlislægar og hann var þeirrar skoðunar að þær viðmiðanir sem oftast eru 
notaðar til að ákvarða þjóðerni – kynþáttur, tungumál, trú, sameiginlegir 
hagsmunir og landfræðileg afmörkun – dygðu ekki til að greina þjóðir. Hann 
taldi útilokað að skilgreina hugtakið þjóð á annan hátt en að þjóðerni ráðist 
af sameiginlegum vilja einstaklinganna (Guðmundur Hálfdanarson, 2001). 
„Þjóð er sál, sálræn kennisetning“ (Renan 1994, bls. 17). Renan var á þeirri 
skoðun að það væru tvö atriði sem væru undirrót þjóðarsálarinnar: Í fyrsta 
lagi sameiginleg fortíð og í öðru lagi sameiginlegir hagsmunir í nútímanum. 
Sameiginlegar minningar og sameiginlegur vilji einstaklinga eru ráðandi þáttur 
í afmörkun þjóðernis að mati Renans (Guðmundur Hálfdanarson, 2001 bls. 
18; Renan, 1994 bls. 17). Hugh Seton-Watson, einn fremsti fræðimaður um 
nútíma þjóðernishyggju, boðar svipaða sýn á hugtakið þjóð og Renan. 
Watson heldur því fram að til að hægt sé að tala um þjóð verði einstaklingar 
að hafa tilfinningu fyrir samstöðu og finna samkennd. Þannig telur hann að 
þjóð sé til ef ákveðinn hópur fólks í samfélagi vilji mynda þjóð eða haga sér 
eins og þjóð. Watson er sammála Renan um að vonlaust sé að koma með 
vísindalega skilgreiningu á því hvað sé þjóð (Alter, 1994). 

Kenning og skilgreining Renans á þjóð telst frjálslynd og var á sínum tíma 
sett fram til höfuðs menningarlegri – eða rómatískri – þjóðernisstefnu sem 
upphaflega má rekja til þýska heimspekingsins Herders. Kenningar Herders 
voru svo aftur settar fram sem andóf gegn hugmyndum upplýsingarinnar um 
að til væru altæk lögmál um skipan mannlegs samfélags (Guðmundur 
Hálfdanarson, 2001). Herder taldi að hver þjóð ætti sín sérkenni sem ættu sér 
djúpar rætur og bærust frá einni kynslóð til annarrar. Hann taldi því 
náttúrlegt að hver þjóð stjórnaði sér sjálf í samræmi við sín sérkenni – það 
væri ekki til nein algild fyrirmynd um það hvernig haga ætti samskiptum 
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þegnanna. Hver og ein þjóð ætti að starfa í anda hefða sinna og siða. 
Náttúran hefði aðskilið þjóðir og þær myndu, að fengnu frelsi, finna sitt 
„lífræna“ skipulag. Þessar kenningar Herders um þjóðríki og þjóðmenningu 
voru ein helsta forsenda þjóðernisstefnunnar í Evrópu. Herder hafnaði hins 
vegar hugmyndum um að ein þjóð væri annarri fremri (Guðmundur 
Hálfdanarson, 2001; Calleo, 1995). Íslensk þjóðernisstefna sver sig mjög í 
anda Herderisma, þ.e. að þjóðernið sé okkur í blóð borið og sé náttúrulegt. 

Hvað sem líður deilum um hvort þjóðir séu tilbúningur frá rótum eður ei 
þá geta flestir verið sammála um að þjóðerni er ákaflega raunverulegt 
fyrirbæri. Það sem gerir hugmyndina um þjóðerni eins sterka og raun ber 
vitni er að hún á auðvelt með að höfða til fjöldans. Peter Alter (1994) fjallar 
um þjóðernisstefnu sem pólitískt afl. Ein og sér hafi hún ekkert pólitískt 
innihald en þegar tengsl myndast milli þjóðernisstefnu og ríkis – og hún fer 
að snúast um yfirráð yfir ríkisvaldinu – verður hún mjög pólitísk í eðli sínu. 
Þjóðernisstefna sé því í senn hugmyndafræði og pólitísk hreyfing sem 
upphefur þjóðina og fullveldi hennar. 

Fullveldishugtakið hefur lengi vafist fyrir mönnum og í gegnum tíðina 
verið notað í margskonar merkingu um tengsl ríkisvalds og samfélags, Hin 
hefðbundna skilgreining á fullveldishugtakinu segir það fela í sé full og 
óskoruð yfirráð ríkisins á eigin landsvæði. Ríkisvaldið sé öllu valdi æðra innan 
ríksmarkana. Þar af leiðandi verður allt annað vald að lúta fullveldi ríkisins. 
Fullveldi þess takmarkast því ekki af neinu öðru valdi enda hefur ríkið þá 
sérstöðu að geta notað þvingun (lögreglu eða her) til að koma vilja sínum 
fram (Giddens, 1995; Bodin, 1971). Hugmyndin um hina fullvalda þjóð hlaut 
eldskírn sína í hildarleik frönsku stjórnarbyltingarinnar (Guðmundur Hálf-
danarson, 2001). Hin hefðbundna skilgreining, sem vísað var í hér að ofan, á 
þó rætur sínar að rekja til loka Þrjátíu ára stríðsins 1648. Á þinginu í 
Westphalen í lok stríðsins komu ríki Evrópu sér saman um skilgreiningu á 
fullveldishugtakinu sem renndi stoðum undir þjóðríkið sem geranda í 
alþjóðakerfinu (Fabbrini, 2003; Breslin, Hague & Harrop, 1998). Má því 
segja að römm sé sú taug á milli hugmyndarinnar um fullveldi og þjóðríki og 
að fullveldishugsjónin dragi vagn þjóðríkisins. 

Fullveldishugtakið hefur í raun tvær víddir. Innri vídd sem felur í sér rétt 
lögmætra stjórnvalda til að setja lög sem gilda eiga innan landamæra ríkis og 
framfylgja þeim með lögmætum hætti. Ytri víddin lýsir alþjóðlegri viður-
kenningu á lögsagnarumdæmi ríkisins. Hugtakið fullvalda ríki vísar til beggja 
þessara vídda – að ríkið sé viðurkennt sem fullvalda ríki og gerandi í 
alþjóðakerfinu og hafi þar með öðlast rétt til að taka eigin ákvarðanir innan 
sinna landamæra. Sem hugtak lifir fullveldið góðu lífi og til að ríki geti talist 
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fullvalda þarf það á viðurkenningu alþjóðakerfisins að halda. Fullveldis-
hugtakið byggir því á gagnkvæmri viðurkenningu ríkja og er undirstaða 
alþjóðalaga þar sem ekkert vald er formlega séð æðra valdi hinna fullvalda 
þjóðríkja sem eru gerendur í alþjóðakerfinu (Giddens, 1995; Breslin, Hague 
& Harrop, 1998). 

Auk þess sem fullveldishugtakið hefur innri og ytri vídd hefur það tvö 
sjónarhorn – lagalegt og pólitískt. Hin lagalega skilgreining (de jure) er þröngt 
sjónarhorn og er hin formlega skilgreining. Lagalegar skilgreiningar eru 
nytsamlegar en oft á tíðum segja þær lítið um hvernig hlutirnir eru í reynd. 
Til að fá raunsannari (de facto) mynd af innihaldi fullveldishugtaksins er 
notast við pólitískt sjónarhorn. Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá því 
menn sátu á rökstólum í Westphalen og flestir eru sammála um að lagalega 
skilgreiningin sé mjög takmörkuð og lýsi ekki raunverulegum samskiptum 
ríkja á milli. Sumir hafa gengið svo langt að kalla lagalegu skilgreininguna á 
fullveldi skipulagða hræsni því þjóðir hafi alla tíð verið með afskipti þvert á 
landamæri (Brown, 2001). 

Hafi fullveldisskilgreiningin átt illa við og verið ófullkomin um miðja 17. 
öld þá er óhætt að fullyrða að hún á illa við núna í upphafi 21. aldar. Þrátt 
fyrir að hið lagalega fullveldishugtak sé áfram mikilvægur grundvöllur að 
stjórnskipun ríkja og alþjóðalaga, er óhætt að draga í efa gildi hugtaksins við 
að lýsa raunverulegri félagslegri og pólitískri stefnumótun ríkja og 
samskiptum þeirra. Útbreiðsla lýðræðishugmynda og valddreifing á Vestur-
löndum hefur leitt til þess að hugsunin um full yfirráð og endanlegt vald 
þjóðríkja er hvorki raunsæ né eftirsóknarverð. Í nútíma þjóðfélögum deilir 
ríkisvaldið valdi sínu milli ólíkra stofnana og með mörgum ólíkum aðilum í 
samfélaginu. Fullveldi sem nær að lýsa slíkum aðstæðum verður til viðbótar 
við hina lagalegu hugmynd að vísa til raunverulegra áhrifa á ákvörðunartöku 
sem skiptir máli fyrir viðkomandi þjóð (Gunnar Helgi Kristinsson, 1990). 
Stöðugt flóknari samtvinnun ríkja í alþjóðakerfinu gerir það að verkum að 
landamæri ríkisins veita enga tryggingu eða vörn gegn utanaðkomandi 
áhrifum – slík túlkun á fullveldishugtakinu er einungis lagalegur skáldskapur.  

Clement Attle (1971), forsætisráðherra Bretlands 1945-51, skrifaði grein í 
The Saturday Review árið 1958 sem hann kallaði „Ógn óskoraðs fullveldis“1. Í 
greininni segir Attle að rót flestra vandamála sem þjóðir heims glími við megi 
rekja til stjórnleysis í alþjóðakerfinu og staðfasta trú manna á algjöran – eða 
svo til algjöran – rétt sérhvers ríkis til að gera það sem því þóknast. Hann 
gagnrýnir þá hugsun að það sé talið nánast andstætt mannlegu eðli að gefa 

                                                 
1 “The Perils of Absoulute Sovereignty” 
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eftir hluta af fullveldi þjóðríkja. Attle bendir á að því sé þvert á móti þannig 
farið því almenningur framselji hluta af sínu einstaklingsbundna fullveldi 
innan múra þjóðríkisins til þess að öðlast meira frelsi. Því gæti það ekki átt 
við um þjóðir í alþjóðlegu samhengi? Almenningur er því umbjóðandi 
lögmætra stjórnvalda. Framselur fulltrúum – stjórnvöldum – vald, t.d. í 
kosningum, og ætlast til þess að stjórnvöld setji almennar leikreglur í 
samfélaginu og auki þar með frelsi þegnanna.  

Það er augljóst af skrifum Attle um miðbik síðustu aldar að rík tilhneiging 
var – og er enn í dag – að telja hið fullvalda þjóðríki fasta og óumbreytanlega 
stærð í tilverunni. Sú upplifun byggir hins vegar á rótgrónum ruglingi 
tengdum hugtakinu fullveldi. Í lýðræðisríkjum byggir fullveldið, eins og 
komið var inn á hér að framan, á réttindum einstaklinganna – það eru í raun 
þeir sem eru fullvalda en ekki þjóðirnar sem slíkar. Þetta felur í sér að 
fullveldið tryggir einstaklingum ákveðin réttindi sem verða ekki af þeim tekin. 
Allir þegnar samfélagsins eiga jafnan hlut í lagasetningu og njóta jafnréttis 
gagnvart lögum. Hvað varðar fullveldi einstaklinga þá á ekki að skipta máli 
hvaða samfélagi þeir tilheyra svo framarlega sem þessi réttindi séu tryggð. 
Þjóðríkið, í hugmyndafræði lýðræðisþjóðfélaga, var upphaflega einungis 
hugsað sem hentugur rammi fyrir fullveldi einstaklinga, hálfgerð aukaafurð 
(Giddens, 1995; Guðmundur Hálfdanarson, 2001). Ákveðin þversögn 
einkennir því fullveldishugtakið, þ.e. að ríkið skuli hafa fullveldi yfir þegnum 
sínum en sækja það um leið til þeirra. Þegnarnir eru bæði undirstaða 
fullveldis og undir það settir. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir tengslum 
þjóðernishyggju og fullveldishugtaksins. Þjóðernishyggja gerir yfirleitt ráð 
fyrir því að fullveldið hvíli hjá þjóðinni en ekki hjá einstaklingunum. 

Á alþjóðavettvangi hefur fullveldishugtakið verið ráðandi í samskiptum á 
milli þjóða. Skýrasta dæmið eru Sameinuðu þjóðirnar en einnig má nefna 
NATO og síðast enn ekki síst Evrópusambandið. Á þessum vettvangi eru 
fulltrúar fullvalda þjóðríkja einu lögmætu samningsaðilarnir og allar alþjóð-
legar skuldbindingar fela í sér framsal á hinu klassíska fullveldi. Í upphafi var 
Evrópusambandið stofnað sem tollabandalag. Það hefur síðan þróast og 
orðið annað og meira. Sambandið hefur tekið við mörgum hlutverkum sem 
þjóðríkin höfðu áður ein á sinni könnu og í vissum málaflokkum hafa 
aðildarríkin lagt því til hluta af hinu hefðbundna fullveldi sínu, deilt því, eins 
og Stephen Weatherhill og Paul Beaumont (1999) kalla það. Evrópu-
sambandið er í stöðugri þróun hvað varðar form og inntak og sýnist sitt 
hverjum um ágæti samstarfsins og í umræðunni kristallast ólíkur skilningur á 
fullveldishugtakinu. Finna má ákveðna samsvörun í þessum ólíka skilningi á 
fullveldishugtakinu og ólíkum skilningi á hugtakinu þjóð sem rætt var um hér 
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að framan; enda nátengd hugtök. Þannig má tala um rómantíska sýn á 
fullveldishugtakið en í henni fellst áhersla umfram allt á hina lagalegu 
skilgreiningu (de jure) um fullkomin og óskoruð yfirráð ríkisins á eigin 
landsvæði. Hitt sjónarhornið mætti á hinn bóginn telja frjálslynt þar sem lögð 
er áhersla á pólitískt eða raunverulegt (de facto) fullveldi.  

Talsmenn fyrra viðhorfsins – þess rómantíska – vara við öllum tilbrigðum 
í þá átt að framselja hið lagalega fullveldi. Slíkt muni grafa undan rótum hins 
sjálfstæða þjóðríkis, veikja innviði samfélagsins og færa valdið frá fólkinu. 
Ekki sé nóg með að hin hefðbundna skipan sjálfstæðra og fullvalda þjóðríkja 
sé ógnað heldur stafar lýðræðinu einnig hætta af slíku valdaframsali. 
Talsmenn seinna viðhorfsins – þess frjálslynda – telja hins vegar að ekki sé 
hægt einangra hagsmuni einstakra þjóðríkja og með því að deila hinu lagalega 
fullveldi öðlist ríkin meira raunverulegt fullveldi. Samvinnan á vettvangi ESB 
hafi í raun styrkt þjóðríkið og rennt stoðum undir virkt lýðræði í 
aðildarlöndunum. Hér er því um að ræða ákaflega misjafna sýn og skilning á 
fullveldishugtakinu 

Lýðræðishugsjónin: Framsal valds og ábyrgð 

Óhætt er að fullyrða að lýðræði sem stjórnarform hefur aldrei verið vinsælla 
en nú. Fjölgun lýðræðisríkja ber þess glöggt vitni en þeim hefur fjölgað um 
ríflega helming á síðastliðnum 30 árum og gróin lýðræðisríki hafa viðhaldið 
lýðræðislegum stofnunum sínum. Þessi bjartsýnistónn sem slegin er í bók 
Anthony Giddens (2002) – Runaway World – er þvert á hrakspár sem hafðar 
voru uppi fyrir um 30 árum – eða árið 1975 – um framtíð lýðræðis sem 
stjórnarforms í bók þeirra Michel J. Crozier, Samuel P. Huntington og Joji 
Watanuki (1975) – The Crisis of Democracy. Í bókinni er m.a. vitnað í ummæli 
Willy Brandt í The New York Times rétt áður en hann lét af kanslaraembætti 
Vestur-Þýskalands. Hann sagðist sjá fyrir sér að lýðræðislegt stjórnarform í 
Vestur-Evrópu myndi heyra sögunni til eftir u.þ.b. 20-30 ár. Við tæki 
alræðisstjórn í formi klíkustjórnar eða herstjórnar. Nú eru sjálfsagt einhverjir 
á því að spádómur kanslarans fyrrverandi hafi ræst eða sé við það að rætast. 
Ríki Evrópu séu ofurseld klíkustjórn. Flestir myndu þó líklega telja full djúpt 
í árina tekið – engin ástæða sé til að gefa út dánarvottorð á lýðræðið. Það eru 
þó margir þeirrar skoðunar að lýðræði eigi í ákveðinni kreppu sem birtist í 
minnkandi kosningaþátttöku og að dregið hafi úr trausti almennings á 
stjórnmálamönnum og stofnunum samfélagsins. Rannsóknir sýna þó að yfir 
90 af hundraði íbúa í Vestur-Evrópu eru hlynntir lýðræði sem stjórnaformi 
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og að áhugi á stjórnmálum fer síst minnkandi þrátt fyrir að dregið hafi úr 
kosningaþátttöku (Giddens, 2002).  

Eins og áður hefur komið fram þá er hugmyndin að baki lýðræði sú að 
hið pólitíska vald sé í höndum hins almenna borgara. Lýðræðishugmyndin 
hefur hins vegar þróast með tímanum og má segja að hún hafi lagað sig að 
þörfum samtímans. Nú á tímum er leitun af því lýðræðiskerfi þar sem 
almenningur tekur beinan þátt í pólitískum ákvörðunum frá degi til dags. 
Slíkt þykir of erfitt í framkvæmd, óskilvirkt og er háð ákveðnum skilyrðum. 
Stjórnsýslueiningar þurfa að vera litlar, úrlausnarefnin þurfa að vera einföld 
og það þarf að ríkja fullur jöfnuður á milli kjósenda (Held, 1996). Nútíma 
samfélög þykja of flókin fyrir slíkt fyrirkomulag. Svar nútímaríkisins við 
þessum vanda er fulltrúalýðræði þar sem kjósendur velja fulltrúa til að fara 
tímabundið með valdið í sínu umboði. Fulltrúalýðræði hefur verið líkt við 
umboðskeðju (Chain of Delegation) þar sem hið lýðræðislega umboð fer frá 
hinum almenna kjósenda í gegnum stjórnkerfið til þeirra sem stjórna. Þeir 
sem fara með valdið bera síðan ábyrgð gangvart umbjóðendum sínum. Til að 
umboðskeðjan geti talist lýðræðisleg þarf hún að uppfylla þessi skilyrði um 
gagnvirkni (Strøm, 2000; Lupia & McCubbins, 2000).  

Ekki er ætlunin að fara lið fyrir lið í gegnum umboðskeðjuna hér í þessari 
grein. Það er hins vegar ljóst að í fulltrúalýðræðinu myndast ákveðinn 
lýðræðishalli strax í öðrum hlekk umboðskeðjunnar þegar kjósendur afsala 
sér valdi í hendur kjörinna fullrúa. Hugtakið lýðræðishalli – en hugtakið vísar 
til þess að of mikil fjarlægð og sambandsleysi sé á milli kjósenda og 
stjórnvalda - hefur samt aðalega verið notað um valdaframsal til alþjóða-
stofnana á borð við ESB. Evrópusambandinu hefur verið legið á hálsi að 
vera ólýðræðislegt og því hefur verið varpað fram að ef sambandið ætlaði að 
sækja um inngöngu í sjálft sig myndi það ekki uppfylla eigin kröfu um 
lýðræðislega stjórnarhætti! (Mény, 2002). Þessi gagnrýni hefur ekki einungis 
komið frá andstæðingum Evrópusamrunans. Ýmsir fræðimenn hafa bent á 
lögmætisskort ESB og viðrað hugmyndir um hvernig draga megi úr 
lýðræðishallanum og auka lögmætið. Eins og komið var inn á hér að ofan þá 
hefur hugtakið lýðræði verið beintengt við hugtökin þjóð og ríki en ekki 
fyrirbæri á borð við Evrópusambandið. Það þarf því ekki að koma á óvart að 
flestar lausnir á lýðræðishalla sambandsins hafa byggt á sambærilegum leiðum 
og farnar hafa verið innan þjóðríkjanna, þ.e. einhverskonar þingræðisleið. 
Það liggur hins vegar í augum uppi að slíkur gjörningur yrði stórt skref í átt 
að stofnun sambandsríkis. Hvorki almenningur í aðildarlöndunum né 
stjórnvöld eru höll undir slíkt.  
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Umræður 

Vart þarf að fara í grafgötur með það að hugtökin þjóðríki, fullveldi og 
lýðræði eru margræð og sitt sýnist hverjum fyrir hvað þau nákvæmlega 
standa. Hugtökin – og birtingarform þeirra – hafa þróast í gegnum tíðina og 
merking þeirra verið mönnum hugleikin frá örófi alda. Á því verður engin 
breyting í bráð. Hins vegar blasir við að heimsmyndin breytist með 
ógnarhraða og óhætt að fullyrða að hinu formfasta og skýrt afmarkaða 
skipulagi þjóðríkisins er ógnað bæði innan frá og utan frá. Því liggur fyrir að 
hugsa þarf hugmyndir manna um fullveldi og lýðræði innan landamæra 
þjóðríkja á vissan hátt upp á nýtt. Hvernig á að tryggja hinum fullvalda 
borgara áhrif í lýðræðiskerfi sem nær út fyrir landamæri og hið verndaða 
umhverfi þjóðríkisins? Hvernig er hægt að tryggja taumhald umbjóðenda á 
fulltrúum í flóknu samfélagi framtíðarinnar? Þetta eru framtíðarverkefni 
stjórnmálafræðinnar. 

Þrátt fyrir að pólitísk stjórnun verði sífellt alþjóðavæddari – stefnumótum 
fari fram á alþjóðavettvangi – þá er fátt sem bendir til annars en að hollusta 
almennings sé enn bundin tryggðarböndum við þjóðríkið. Niðurstaðan er sú 
að þjóðríkið – í sinni grófustu mynd – er ekki að deyja drottni sínum í bráð. 
Dómsdagur sá er Renan spáði þjóðum Evrópu fyrir um 120 árum er ekki 
runnin upp. Evrópsk þjóðarsál er ekki til staðar svo heitið geti og íbúar 
Evrópu hafa í litlum mæli tileinkað sér evrópska samkennd. Eins og kemur 
fram í bók Guðmundar Hálfdanarsonar, (2001) má þó segja að skipulag 
þjóðríkja í óbreyttri mynd sé að verða hálfgerð tímaskekkja – þau eru flest 
einfaldlega of lítil og háð hagsmunum smárra þrýstihópa til að takast á við 
flókin verkefni sem krefjast úrlausna auk þess sem samskiptatækni nútímans 
hefur tengt ólíkar þjóðir nánum böndum. Á sama tíma eru mörg ríki það stór 
að stjórnvöld hafa fjarlægst þegna sína og lýðræðishalli er tilfinnanlegur. 
Bandaríski fræðimaðurinn Daniel Bell lýsir þessari þverstæðu þannig (bls.25) 
að þjóðríki nútímans séu „of lítil fyrir stóru vandamál lífsins og of stór fyrir 
litlu vandamála lífsins“. 
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Glæpur og refsing handa börnum 

Brynhildur Þórarinsdóttir 

 

Kröfur um uppeldislegt gildi hafa fylgt barnabókum alla tíð, allt frá því á 
árdögum greinarinnar á tímum Upplýsingarinnar (Silja Aðalsteinsdóttir, 
1981). Barnabókin varð þá þegar mikilvægt tæki við félagsmótun barna í 
hinum ört vaxandi borgum Evrópu, tæki til að kenna þeim á þjóðfélag sem 
þau stóðu allt í einu svolítið utan við. Þannig helst upphaf barnabókmennta í 
hendur við borgamyndum og því kemur af sjálfu sér að barnabókmenntir á 
Íslandi eiga sér ekki eins langa sögu og í iðnríkjunum næst okkur. 
Þjóðfélagsbreytingarnar sem voru forsenda sérstakra barnabóka urðu ekki 
fyrr en á tuttugustu öld hérlendis (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981). Íslenskar 
barnabókmenntir taka í raun ekki að vaxa og dafna fyrr en á kreppuárunum 
þegar félagslegt raunsæi er ríkjandi í bókmenntum. Rithöfundar vildu 
umfram allt fræða lesendur sína og siða og þess má sjá skýr merki á 
barnabókum. Innrætinging var því við lýði við upphaf barnabóka hér, ekki 
síður en erlendis, þótt áhrif upplýsingarinnar hefðu verið löngu horfin. Fyrir 
vikið urðu íslenskar barnabókmenntir pólitískt róttækari í uppeldishlutverki 
sínu (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981). 

Kröfur um uppeldislegt gildi barnabóka heyrast alltaf við og við. Þær hafa 
þó í aðra tíð ekki verið jafnháværar og í kringum áttunda áratug tuttugustu 
aldar þegar barnabókahöfundum var ætlað að ala upp félagslega meðvitaða 
hugsjónamenn. Silja Aðalsteinsdóttir skrifar í barnabókmenntasögu sinni 
„Íslenskar barnabækur 1780-1979“: „Þegar kemur að einstökum bókum 
dregur höfundur þessa rits enga dul á þá skoðun sína á hlutverki barnabóka 
að þær eigi umfram allt að vekja börn til umhugsunar og aðgerða, vera 
vekjandi og hvetjandi, helst pólitískar og róttækar“ (Silja Aðalsteinsdóttir, 
1981, bls. 15).  

Kröfur um innrætingu í barnabókum heyrast vart nú til dags. Segja má að 
frelsi barnabókahöfunda hafi aukist samhliða því sem skólatíminn hefur 
lengst og fleiri hlutir færst inn í formlega menntun barna. Þannig eiga kröfur 
8. áratugarins um uppeldisgildi barnabóka sér vissan samhljóm í nýjustu 
Aðalnámskrá grunnskólans. Þar stendur að skólinn, í samvinnu við heimilin, 
eigi að „búa nemendur undir líf og starf í lýðræðislegu þjóðfélagi og að dýpka 
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skilning þeirra á samfélaginu og hlutverki einstaklingsins í því.“ (Aðalnám-
skrá grunnskóla, 1999, bls 16). 

Þótt barnabókahöfundar hafi verið leystir undan marxískum uppeldis-
kröfum er ekki þar með sagt að innihald bóka fyrir börn hafi rýrnað. 
Barnabækur nútímans geyma margvíslegan fróðleik sem ekki blasir alltaf við 
á yfirborðinu. Þar koma fyrir persónur af öllu litrófinu; samkynhneigðir, 
innflytjendur, flóttamenn og einstæðir foreldrar (Hér mætti benda á bækur 
Kristínar Helgu Gunnarsdóttur (t.d. 1997, 2001), auk bóka Guðrúnar Helga-
dóttur). Þar koma einnig fram margvíslegar hugmyndir um samfélagið og 
samskipti manna, meðal annars hugmyndir um glæp og refsingu.  

Thorbjörn Egner og Enid Blyton 

Barnaefni er ekki laust við glæpi en afbrotin eru þá sniðin að lesendahópnum 
og lausn málsins gjarnan einföld. Íslensk börn hafa alist upp við tvær ólíkar 
lausnir sem óravegur er á milli. Annars vegar er það sem kalla má bresku 
lausnina, þ.e. bófar bera illskuna utan á sér og útlit þeirra kemur upp um þá. 
Þetta er áberandi í bókum Enid Blyton en bófarnir í fimmbókunum eru t.d. 
undantekningalítið varaþunnir (Ármann Jakobsson, 1999). Eins og Ármann 
bendir á hendir það söguhetjurnar stundum að gruna ranga menn en 
eingöngu ef þær hafa gleymt að huga að útlitinu; þeir sem hafðir eru fyrir 
rangri sök eru þegar betur er að gáð hvorki svipljótir né grimmdarlegir.  

Glæpamennirnir í bókum Blyton (t.d. 1957, 1958, 1960) eru staðal-
manngerðir; enginn þarf að efast um örlög þeirra. Þeir eiga ekki skilið neina 
vorkunn og er hreinlega útskúfað úr samfélaginu. Lesendur vita að þeir 
munu brjóta aftur af sér um leið og þeir losna úr fangelsi þar sem eðli þeirra 
er óbreytanlegt. 

Á hinum enda litrófsins er það sem kalla má norrænu lausnina, en gott 
dæmi um hana er að finna í verkum Thorbjörns Egner. Í Hálsaskógi (Egner 
1992 [1953]) og Kardimommubænum (Egner, 1986 [1955]) ríkir mikil 
samkennd. Fyrirgefningin er ríkur þáttur í samskiptum manna og bæði 
refurinn og ræningjarnir þrír fá annað tækifæri þrátt fyrir óhreint sakavottorð.  

Viðhorf Kardimommubæinga til ræningjanna er í upphafi neikvætt, eða 
eins og segir í Handtökusöngnum: „Þá skálka stöðva verður. / Þeim skal nú 
refsað senn, / það eitt þeir eiga skilið / sem eru brotamenn.“ (Egner, 1986 
[1955], bls. 50). Handtaka ræningjanna markar tímamót í lífi þeirra. Þeir 
sleppa ekki við refsingu þótt samfélagið sé skilningsríkt og fyrirgefandi 
heldur ganga í gegnum ákveðinn hreinsunareld. Bastían bæjarfógeti dæmir 
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félagana í 45 daga varðhald þar sem þeir fá allt sem þeir þarfnast til að verða 
nýtir þjóðfélagsþegnar. Að endurhæfingunni lokinni ná þremenningarnir að 
sýna hvað í þeim býr með því að bjarga virtum bæjarbúa úr eldsvoða og fá 
uppreisn æru. Augljóst er að þeir munu ekki brjóta af sér aftur, og það sem 
meira er – þeir eiga greiða leið í æðstu stöður í samfélaginu.  

Á sama hátt gefa Hálsaskógarbúar glæpadýrum sínum annað tækifæri. 
„Nú segjum við að gert sé gert og étið það sem étið er – og síðan ákveðum 
við að upp frá þessu eigi öll dýrin í skóginum að vera vinir …“ (Egner, 1992 
[1953], bls. 59). Mikki refur sannar sig með því að frelsa Bangsa litla og er 
boðinn velkominn aftur í samfélagið með húrrahrópum.  

Guðrún Helgadóttir 

Guðrún Helgadóttir hefur sent frá sér á þriðja tug barnabóka. Þær bækur 
sem hér liggja til grundvallar fjalla allar á einhvern hátt um sakamál. Í sumum 
kemur glæpur fyrir sem aukaatriði (Jón Oddur og Jón Bjarni, 1974; Páll 
Vilhjálmsson, 1977), í öðrum skiptir glæpur miklu máli án þess að vera í 
forgrunni (Litlu greyin, 1993; Ekkert að þakka!, 1995); í enn öðrum er 
glæpurinn drifkraftur sögunnar (Ekkert að marka! 1996; Aldrei að vita! 1998).  

Ofantaldar bækur koma út á yfir tuttugu ára tímabili, þegar ólíkar stefnur 
eru ríkjandi í barnabókmenntum. Kröfur 8. áratugarins um marxískan 
boðskap hafa vikið þegar komið er undir lok 20. aldar þegar allt virðist 
leyfilegt. Börnin í nýrri bókum Guðrúnar eru þrátt fyrir það náskyld 
fyrirmyndarsöguhetjum 8. áratugarins; afskaplega meðvituð um félagslegt 
óréttlæti og tilbúin að leggja sitt af mörkum til að jafna kjör manna. Þetta sést 
skýrast í bókinni Ekkert að þakka! þar sem tvö sjö ára börn komast yfir 
mikið fé sem þau deila út til fátækra.  

Ofantaldar sögur eiga margt sameiginlegt. Allt eru þetta t.d. raunsæis-
sögur, sagðar frá sjónarhóli barna. Skýrasti samnefnarinn er þó sá að 
hugmyndir Guðrúnar um afbrot koma klárlega fram í bókunum. Leið 
Guðrúnar er ekki eins einföld og þær sem að framan voru raktar; hún er 
hvorki sú að afhjúpa illmenni og refsa þeim, né að fyrirgefa öllum. 
Samfélagið vegur og metur hvert tilvik og ákveður hverjum skuli refsað og 
hverjum vorkennt. Talsverð spenna er því í sögunum og lausnin blasir ekki 
alltaf við. Í grundvallaratriðum einkennist viðhorf hennar af skilningi á 
högum manna. Glæpamenn eru ekki eðlisvondir heldur yfirleitt fórnarlömb 
aðstæðna. 
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Fyrsta vísbendingin um þetta viðhorf Guðrúnar kemur fram strax í fyrstu 
bók hennar, Jóni Oddi og Jóni Bjarna (1974) þar sem pervisin fyllibytta stelur 
fötum pabba í sundlauginni. Þjófurinn er ekki fordæmdur og enginn talar um 
refsingu, þótt manngarmurinn sé tekinn á löggustöðina.  

Áherslur Guðrúnar í glæpamálum birtast síðan fullmótaðar í bókinni um 
Pál Vilhjálmsson (1977). Alvarlegur glæpur er framinn þegar peningum er 
stolið í skólanum. En skólasamfélagið er náið og boðorðin skilningur og 
fyrirgefning. Skólastjórinn kveður tárvotur upp úr með að ekki verði leitað 
lögformlegra leiða til refsingar; sá seki þurfi ekki að óttast varðhald þar sem 
„Það væri nóg refsing í því að líða svona illa“. (bls. 85).  

Palli er harðákveðinn í að finna þjófinn: „Það skyldi sko enginn glæpa-
maður fá að vaða uppi í skólanum. Sá skyldi fá það.“ (bls. 85). Hann verður 
þó að endurskoða hugmyndir sínar um hirtingu þegar hann áttar sig á því að 
þjófurinn er lítil stelpa í níu ára bekk. Mamma fer með Palla heim til hennar 
og þar blasir við mikil eymd. Sökin er ekki barnsins og úrskurður 
„dómarans“ er því réttlátur þegar ræninginn spyr grátandi af skömm hvað 
gert verði við sig: „Ekkert Mæja mín, sagði mamma. Alls ekkert. Ég skal 
hjálpa þér út úr þessu.“ (bls. 92).  

Lausn mömmu felst í að fá félagsráðgjafa handa fjölskyldunni, þ.e. 
refsingin beinist að hinni einstæðu, drykkfelldu móður sem þarf nú að sæta 
eftirliti opinberra aðila. Glæpurinn sjálfur er enn litinn alvarlegum augum en 
mamma gætir þess að andúð fólks beinist ekki gegn Mæju litlu. Hún lætur 
Palla lofa að minnast ekki á sekt hennar við nokkurn mann. Palli samþykkir 
það undireins enda er honum horfin öll refsigleði. Þrátt fyrir ungan aldur 
áttar hann sig á því að Mæja er fórnarlamb aðstæðna og á alls ekki skilið að 
sæta formlegri refsingu.  

Komist undan refsingu 

Í bókinni Ekkert að marka! er um flóknara dæmi að ræða þar sem glæpa-
maðurinn sleppur við verðskuldaða refsingu. Slíkt gerir miklar kröfur til 
ungra lesenda sem eiga eftir að stíga mörg mikilvæg skref á þroskabrautinni.  

Ekkert að marka! er margslungin saga þar sem lítil börn glíma ekki bara 
við sakamál heldur eigin sannfæringu eftir að upp um glæpamanninn kemst. 
Glæpurinn er eldfimt efni í barnabók; landasala til unglinga. Orðalagið sem 
fullorðna fólkið notar um slíkan glæp (áður en í ljóst kemur hver glæponinn 
er) staðfestir alvarleik málsins: „Þetta pakk gerir sér leik að því að eyðileggja 
börnin í landinu.“ (bls. 77).  
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Persónur sögunnar eru því í stökustu vandræðum þegar í ljós kemur að 
sprúttsalinn er gamla konan í næsta húsi. Lína gamla er vinkonu mömmu 
annarrar aðalpersónunnar og býr m.a.s. á heimili hennar um skeið. Þegar 
strákarnir tveir sem eru í aðalhlutverkum hafa afhjúpað Línu er komið að 
foreldrum þeirra að ákvarða framhaldið. Drengirnir búast við því að Lína fari 
í fangelsi en feður þeirra eru á öðru máli. Lína er send til dóttur sinnar í 
London; dæmd í útlegð eins og forfeður hennar í Íslendingasögunum.  

Meginástæðan fyrir því að Línu er hlíft við ákæru er að hún er vesalingur, 
gömul einstæð kona sem reynir að drýgja ellilífeyrinn. Á vissan hátt má segja 
að hún sé fórnarlamb aðstæðna, þótt staða hennar sé ekki jafn ömurleg og 
Mæju litlu. En ástæðan er ekki bara sú að Lína passar illa við ímynd 
glæpamannsins. Óttinn við umtalið kvelur feður drengjanna sem vilja alls 
ekki verða bendlaðir við málið, sérstaklega ekki sá þeirra sem er í pólitík. Þeir 
fleygja öllum vísbendingum um glæp Línu og þegar lögreglan loks kemst á 
sporið er ekkert sem bendir til þess að kerlingin hafi brotið lög. Feðurnir 
ganga því mun lengra en mamma Palla og segja má að þeir gerist í raun 
meðsekir. Viðbrögð þeirra fylla aðalpersónurnar réttlátri reiði. Lína á að 
þeirra mati að fara í fangelsi eins og aðrir glæpamenn.  

Það sem drengirnir sjá ekki er að feður þeirra hafa dæmt Línu til refsingar 
sem er í raun grimmilegri en fangelsisdómur. Gömlu konunni er útskúfað og 
hún á enga möguleika á að snúa aftur í faðm samfélagsins. Hér beitir Guðrún 
af snilld því sem kallað er „tvíþætt ávarp“ í barnabókum, þ.e. hinn innbyggði 
lesandi er bæði barn og fullorðinn sem skilja söguna mismunandi skilningi. 
(Silja Aðalsteinsdóttir 1999).  

Strákarnir hafa enn ekki náð sér í næstu bók, Aldrei að vita!, og eru 
harðákveðnir í að láta refsa næstu bófum. Það verður þó aldrei vafamál enda 
eru þessir glæpamenn útlendingar sem standa utan samfélagsins. Nú velkist 
enginn í vafa um að þeir verðskuldi refsingu og lögreglan er kölluð til þótt 
glæpurinn, æðadúnsþjófnaður, geti varla talist jafn alvarlegur og landasala 
sem „eyðileggur æsku landsins“.  

Síðasta dæmið sem hér verður nefnt um meðferð glæpamanna er að finna 
í verðlaunabókinni Litlu greyin (1993). Aðalpersóna bókarinnar, sex ára 
drengur, vingast við ungling sem reynist vera strokufangi frá Litla Hrauni. 
Unglingurinn reynist drengnum vel og bjargar hreinlega lífi ömmu hans. 
Faðir drengsins býður fanganum í kvöldverð og hlustar fordómalaus á sögu 
hans. Ungi maðurinn segist skammast sín fyrir fortíð sína og þjófnað sem 
hann tók þátt í vegna þess að hann lenti í slæmum félagsskap. Pabbinn 
kveður að því búnu upp dóm: „Ætli hann sé nokkur glæpon“ (bls. 121). Það 
er ekki þar með sagt að hlífa beri unglingnum við refsingu. Líkt og Kasper, 
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Jesper og Jónatan þarf hann að sitja af sér endurhæfandi fangelsisdóm til þess 
að eiga möguleika á að falla aftur inn í samfélagið.  

Í bókarlok hefur unglingurinn öðlast nýtt líf, hann hefur lokið afplánun, 
er kominn í skóla og björt framtíð blasir við honum með áframhaldandi 
samskiptum við fjölskyldu drengsins. 

Kenningar Braithwaites 

Kenningar John Braithwaites sem hann setur fram í ritinu Crime, Shame, and 
Reintegration (1989) sameina margar kenningar afbrotafræðinnar um félagslegt 
taumhald. Braithwaite heldur því fram að þar sem félagsleg samkennd 
(communitarianism) ríki sé sterk tilhneiging til að beita aðlögunarsmán 
(reintegrative shaming) til að aðstoða glæpamenn við að fóta sig á ný. Niður-
lægingin sé eins konar hreinsunareldur sem tryggi að menn eigi afturkvæmt í 
samfélagið. Lykilatriðið er að glæpurinn er ekki persónugerður. Glæpa-
maðurinn er ekki stimplaður og hann öðlist því ekki „master status“ sem bófi 
(Braithwaite, 1989).  

Vanþóknun samfélagsins verður að fylgja vilji til að taka aftur við brota-
manninum. Aðlögunarsmán (reintegrative shaming) hreinsar glæpastimpilinn af 
einstaklingnum með því að refsa fyrir glæpinn en fyrirgefa síðan brota-
manninum. Þegar slíkar sáttaumleitanir eru ekki til staðar verður smánin 
útilokandi (disintegrative shaming). (Braithwaite, 1989).  

Eric Baumer o.fl. (2002) hafa skoða íslenskt samfélag út frá kenningum 
Braithwaites. Þau komast að því að kenningar Braithwaites eigi á vissan hátt 
vel við Ísland; smán gegni hér mikilvægu hlutverki í óformlegu, félagslegu 
taumhaldi, og það versta sem menn geti hugsað sér sé að tapa virðingu sinni í 
augum annarra. Þess vegna beri Íslendingar t.d. takmarkað traust til form-
legra refsinga á borð við fangelsisvist (Baumer o.fl., 2002).  

Niðurstaða Baumers og félaga (2002) er þó sú að öfugt við það sem ætla 
megi út frá kenningum Braithwaites sé hlutfall þeirra sem brjóti af sér á ný að 
refsingu lokinni ámóta hátt á Íslandi og í löndum þar sem félagsleg 
samkennd er ekki jafn rík. Það mætti því draga þær ályktanir að aðlögunar-
smán virkaði ekki sem skyldi hérlendis. Það eru þó ýmis atriði sem þyrfti að 
skoða áður en hægt væri að halda því fram. Smán er til að mynda marklaust 
hugtak ef andstæða hennar heiður er ekki til staðar.  
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Umræða 

Guðrún Helgadóttir er einn afkastamesti rithöfundur samtímans og fullyrða 
má að hún hafi haft mótandi áhrif á meginþorra þess fólks sem fætt er 1965 
og síðar. Þótt Guðrún hafi um árabil verið þingmaður eru bækur hennar ekki 
pólitískur áróður, en í þeim birtast ákveðin skilaboð um samfélagsleg gildi. 
Fyrirmyndarsamfélag hennar einkennist af félagslegri samkennd (communi-
tarianism), fólk stendur saman og lætur sér annt um náungann. Í þeim 
tilvikum sem samhjálpin hefur brugðist grípa barnungar söguhetjurnar til 
sinna ráða til að bæta hag þeirra sem minna mega sín.  

Í sumum tilvikum eru þeir sem minnst mega sín brotamenn sem koma 
þarf í veg fyrir að útskúfað verði úr samfélaginu. Bækur Guðrúnar eru 
krefjandi fyrir unga lesendur þar sem erkitýpurnar smælingi og bófi renna 
saman í eina persónu; lítil stelpa stelur peningum og gömul amma stundar 
landasölu. Bækurnar sýna sanna mynd af samfélaginu að því leytinu til að í 
þeim er enginn algóður eða alvondur; það getur hent hvern sem er að brjóta 
einhverjar reglur. 

Sögur af glæpum gegna lykilhlutverki við að móta hugmyndir ungs fólks 
um afbrot og refsingu. Í barnamenningu síðustu áratuga koma fram gjör-
ólíkar hugmyndir um meðferð brotamanna. Annars vegar er efni sem boðar 
skilyrðislausar refsingar og útskúfun glæpamanna úr samfélaginu (disintegrative 
shaming). Hins vegar er efni sem boðar samúð með glæpamönnum og hvetur 
til þess að þeir fái annað tækifæri (reintegrative shaming). Bækur Guðrúnar 
Helgadóttur brúa bilið milli þessara ólíku áherslna. Lykilatriðið í verkum 
hennar er að ávallt þarf að grafast fyrir um ástæður glæpa áður en dómur er 
felldur. Stundum er rétt að dæma menn í fangelsi en fólk þarf engu að síður 
að vera tilbúið að fyrirgefa brotamönnum svo þeir eigi kost á að snúa til baka 
og öðlast nýtt líf. 

Framsetning Guðrúnar á glæp og refsingu er enginn skáldskapur heldur 
sprottin úr íslenskum raunveruleika. Verk hennar endurspegla skoðanir 
þjóðarinnar sem reynist vera á báðum áttum þegar kemur að refsingum. Í 
könnun sem gerð var árið 1994 kom í ljós að 54% Íslendinga telja að 
vímuefni séu helsta orsok glæpa, en þrátt fyrir það sögðu 81% refsingar vera 
helst til vægar eða allt of vægar. (Helgi Gunnlaugsson, 2000). Íslendingar 
virðast því velkjast í vafa um hvort líta beri á glæpamenn sem fórnarlömb 
(vímuefna) eða illmenni, rétt eins og söguhetjur Guðrúnar Helgadóttur.  
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„Menningarlæsi“ fullorðinna 
Athugun á lestrarvenjum fólks á þrítugs- og 

fimmtugsaldri 

Guðný Guðbjörnsdóttir 

 

Íslendingar hafa lengi litið á sig sem bókaþjóð, enda lestur bókmennta verið 
aðgengilegasta leiðin til að kynnast eigin rótum og menningararfi. Hugtakið 
menningarlæsi hefur verið skilgreint sem „það að öðlast þekkingu á 
ákveðnum bókmenntum og sögulegum staðreyndum til að geta tekið þátt í 
menningarlífi og stjórnmálum þjóðar á upplýstan hátt“ (McLaren, 1988). 
Vissulega má deila um margt í þessari skilgreiningu, t.d. um skilning á 
menningarhugtakinu í þessu samhengi, um það hvaða bókmenntir og 
staðreyndir um er að ræða, svo og um það hversu miklu máli menningarlæsi 
skiptir til að vera fær um nám og starf í nútímaþjóðfélagi (Guðný Guðbjörns-
dóttir, 2000, 2005a; ásamt Morra, 1997, 2004a og b).  

Það sjónarmið að á tímum örra breytinga „muni þeir námsfúsu (learners) 
erfa landið á meðan þeir útlærðu (learned) munu finnast þeir vel í stakk búnir 
til að takast á við heim gærdagsins“ (Cairns, 2000: 46) endurspeglar vel 
vandann við að ná utan um fyrirbærið menningarlæsi á merkingarbæran hátt. 
Sumir vilja leggja áherslu á færni t.d. í að skrifa, tala og lesa og með tilkomu 
nýrra miðla er algengt að læsishugtakinu sé skipt upp öðruvísi, samanber 
hugtakið upplýsingalæsi, sem skipta má síðan í fjölmiðlalæsi, tölvulæsi og 
netlæsi (Ingibjörg Sverrisdóttir, 2001). Enn aðrir leggja áherslu á innihald 
þess sem er numið, t.d. vestrænan menningararf eða íslenskar bókmenntir 
vegna tengingar við sjálfsmyndir fólks, menningu, trúarbrögð eða þjóðerni. 
Hugtakið menningarlæsi, tengist bæði færni og innihaldi, samanber annars 
vegar íhaldssöm (neo-conservative) sjónarmið Hirch (1987) sem vill 
skilgreina ákveðna þætti sem allir eiga að þekkja í Vestrænni menningu og 
hins vegar sjónarmið margmenningarsinna (t.d. Gee, 1988; Said, 2000; 
McCarthy o.fl., 2003), sem leggur áherslu á að allir hafi sömu möguleika á að 
ná valdi á læsi og á að samsama sig við það innihald sem telst það mikilvægt 
að vera kennt í skólum.  
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Þar sem áhugi höfundar beinist bæði að læsishugtakinu sem ferli í víðri 
merkingu og að því hvað er lesið, einkum að hlut íslenskra bókmennta, er 
stuðst við hugtakið menningarlæsi, þó að viðurkennt sé að yfir hugtakinu 
menningu og um leið menningarlæsi hvílir ákveðinn skuggi, bæði vegna 
afmörkunar við vestræna menningu og oft svokallaða hámenningu og nú á 
tímum fjölmenningar jafnvel við rasisma eða kynþáttahyggju (Wikan, 1999).  

Í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga voru fornsögurnar gerðar að almennings-
eign og þær hafa síðan verið kenndar í skólum, þó að vissulega sé umdeilt 
hve mikið það eigi að vera, hvers vegna og hverju það skilar (Heimir Pálsson 
o.fl., 1997; Ragnar Ingi Aðalsteinsson, 2001; Guðný Guðbjörnsdóttir og S. 
Morra, 2004). Skiptir þekking á íslenskum menningararfi Íslendinga máli í 
dag, eða eru þeir uppteknir af upplýsingalæsi almennt, í viðleitni sinni til að 
ná tökum á tilverunni á 21. öldinni? Hver eru viðhorf fullorðinna miðað við 
unga fólkið, sem sumir telja fjarlægjast bóknám og jafnvel eins og í Japan líkt 
við Shi Jinrui (nýja manngerð), vegna byltingarkenndra breytinga á læsi þeirra, 
hugsanagangi, klæðnaði og tómstundavenjum (Carrington 2004; Guðný 
Guðbjörnsdóttir, 2005a og b; Þorbjörn Broddason, 2005).  

Tilgangur rannsóknarinnar, sem er liður í umfangsmeiri rannsókn 
höfundar og Sergio Morra á menningarlæsi á Íslandi, er að skoða lestrar-
venjur tveggja aldurshópa fullorðinna og viðhorf þeirra til íslenskra bók-
mennta. Þar sem almennt þykir nauðsynlegt að skoða lestur í samhengi við 
aðra tómstundaiðkun, verður það einnig gert hér, m.a. notkun á tölvum og 
neti eða upplýsingalæsi. Fyrri rannsóknir höfundar hafa beinst að ungu fólki í 
skólum, en nú er ætlunin í fyrsta skipti að horfa til tveggja aldurshópa 
fullorðinna, til samanburðar. 

Sambærilegar íslenskar rannsóknir á fullorðnum eru fáar og ekki fyllilega 
sambærilegar. Samkvæmt könnun Hagvangs um lestrarvenjur Íslendinga frá 
árinu 1979 lásu tæplega 50% þátttakenda tvær bækur eða fleiri á mánuði 
(Áslaug Agnarsdóttir, 1998). Í þjóðarpúlsi Gallup frá 1997 þar sem 
Íslendingar á aldrinum 16-75 ára svöruðu kom fram að tæplega 67% lásu eina 
eða fleiri skáldsögu á síðastliðnum 12 mánuðum, um 53% eina eða fleiri 
fræðibók, um 42% ævisögu og tæplega 30% eina eða fleiri ljóðabók. Konur 
lásu talsvert meira en karlar, ef frá eru skildar fræðibækur (IMG Gallup, 
1997). Ekki var spurt sérstaklega um lestur íslenskra bókmennta, fornsagna 
eða þjóðsagna í ofannefndum könnunum. Vinsæl námskeið Jóns Böðvars-
sonar um Íslendingasögur á undanförnum árum benda til mikils áhuga, en 
ekki er vitað hve almennur hann er. Ekki var heldur spurt um mat fólks á 
bókum eða um uppáhaldssöguhetjur. 
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 Í þessari grein verður reynt að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum.  
1. Hvaða sess hefur bóklestur miðað við aðrar tómstundir og 

upplýsingalæsi meðal fólks á Íslandi 2004-5? 
2. Hvernig eru bóklestrarvenjur Íslendinga á þrítugs- og 

fimmtugsaldri? Hvaða sess hafa íslenskar bókmenntir fornar og 
nýjar?  

3.  Hvaða bækur og sögupersónur eru vinsælastar meðal 
fullorðinna og bendir mat þeirra til að landsmenn hafi 
samræmda mælikvarða á slíkt fyrir íslenskar og erlendar 
bókmenntir? 

4. Kemur fram munur á lestrarvenjum kynjanna? 

Aðferð 

Gagnasöfnunin fyrir þennan áfanga rannsóknarinnar átti sér stað með 
spurningalistaathugun veturinn 2004-5.  

Ákveðið var að gera símakönnun og athuga tvo aldurshópa fullorðinna: 
 
a. Um 100 Íslendinga á aldrinum 25-30 ára valda af handahófi úr þjóðskrá 
b. Um 100 Íslendinga á aldrinum 45-50 ára valda af handahófi úr þjóðskrá 
 
Félagsvísindastofnun sá um val á úrtökum a og b úr þjóðskrá. Miðað var 

við að ná 100 svörum úr hvorum aldurshópi og var gagnaöflun hætt eftir að 
því marki var náð. Þá hafði verið hringt í 340 einstaklinga. Eftir að dregnir 
voru frá þeir sem voru búsettir erlendis, látnir eða veikir var svörunin 63%.  

Við gerð spurningalistans var að hluta til byggt á eldri listum um lestrar-
venjur, þekkingu og viðhorf til íslenskrar menningar (Sjá Guðný Guðbjörns-
dóttir, 2000) til að hægt verði að bera niðurstöðurnar nú saman við svörin úr 
fyrri rannsóknaráföngum við aðra aldurshópa. Sami listinn var notaður fyrir 
báða aldurshópana. 

Þær spurningar sem fjallað er um í þessari grein eru efnislega eftirfarandi: 
Spurt var hve margar bækur viðkomandi hafði lesið s.l. 2 vikur; hversu oft 
þau færu á internetið; hversu oft þau færu í tölvuleiki og um tómstundir 
almennt. Þá var spurt hveru oft þau lesa spennubækur, íslenskar þjóðsögur, 
Íslendingasögur, íslenskar skáldsögur eða smásögur fyrir fullorðna, erlendar 
skáldsögur eða smásögur fyrir fullorðna og að lokum í fræðslubókum. Loks 
voru þátttakendur beðnir að nefna 3 bestu bækurnar sem þeir hefðu lesið um 
ævina og 3 eftirminnilegustu sögupersónurnar. Að lokum voru 10 þekkingar-
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spurningar og spurning um mat þátttakenda á breytingum á íslenskri 
menningu. 

Vegna þekkingarspurninganna var ákveðið að gera símakönnun í stað 
póstkönnunar. Starfsfólk félagsvísindastofnunar framkvæmdi könnunina. 
Hringt var á tímabilinu nóvember 2004 - janúar 2005. Erfitt var að fá fólk til 
þátttöku þegar líða tók nær jólum og því ar ákveðið að ljúka við hringingar í 
janúar.  

Niðurstöður 

Fyrst er athugað samhengi lesturs og annarra tómstunda, hjá aldurshópunum 
tveimur. 
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Merkja mátti við fleira en eitt svo samanlögð hlutföll eru hærri en 100. Marktækur munur 
á hópunum hvað varðaði tíma sem fór í lestur og vera með vinum/fjölskyldu (**p<0,01). 

 
Mynd 1. Í hvað varðir þú tómstundum þínum helst s.l. mánuð? Svör tveggja 
aldurshópa árið 2004-5. 

Mynd 1 sýnir að marktækur munur er á svörum hópanna hvað varðaði 
lestur og að vera með vinum/fjölskyldu. Mun fleiri á fimmtugsaldri eyða 
tómstundum sínum í lestur en fleiri á þrítugsaldri með vinum og fjölskyldu. 
Þar sem merkja mátti við marga liði er óljóst hvað þetta merkir í tíma. Ljóst 
virðist þó að lestur var mun almennari tómstundaiðja en tölvu- og internets-
notkun hjá þessum aldurshópum báðum, en athugunin nær ekki til læsis á 
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vinnustað. Þá er ljóst að lestur er ekki sú tómstundaiðja sem flestir iðka, 
báðir aldurshópar segjast horfa meira á sjónvarp, vera meira með vinum og 
fjölskyldu og fólk á þrítugsaldri er meira í íþróttum og heilsurækt en við 
lestur. 

En hvernig eru lestrarvenjurnar? Fyrst var athugað hver munurinn er á 
lestrarvenjum aldurshópanna tveggja (25-30 ára og 45-50 ára) s.l. 2 vikur, 
samanber mynd 2. 
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Mynd 2. Fjöldi lesinna bóka s.l. 2 vikur. Svör tveggja aldurshópa árið 2004-5. 

Myndin sýnir að 40 % fólks á fimmtugsaldri hafði ekkert lesið en 49% 
hinna og hinir lásu langflestir eina bók, en sumir mun fleiri. Ekki er um 
marktækan mun á lestri hópanna að ræða. Nánari greining á meðallestri sýnir 
að ekki var kynjamunur á lestri hjá fólkinu á þrítugsaldrinum, bæði kyn lásu 
rúmlega eina bók að meðaltali (1.08 vs. 1.10). Í eldri hópnum lásu karlar að 
meðaltali 0.96 bók en konurnar 1.65 bók. Konur á aldrinum 45-50 ára lásu 
því mest að meðaltali og aðeins 27% þeirra lásu enga bók s.l. 2 vikur, í 
samanburði við um 50% annarra. 
Ef hópunum er slegið saman og áhrif kynferðis og menntunar eru skoðuð, 
kemur eftirfarandi í ljós (sjá töflu 1):  
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Tafla 1. Hve margar bækur lastu á síðastliðnum hálfum mánuði? Greining 
eftir kynferði og menntun. 

 
Aukin menntun fullorðinna virðist auka líkurnar á því að eitthvað sé lesið, 

þar sem 58% þeirra sem voru með gagnfræðapróf eða minna lásu enga bók, 
44% þeirra með framhaldsskólamenntun og 33% þeirra með háskólapróf, en 
þessi munur er ekki marktækur. Það sama á við um kynjamuninn. 

Áður en litið verður nánar á lestrarvenjur verður vikið að notkun inter-
netsins? Eins og fram kom á Mynd 1 þá er ljóst að tölvu- og internetnotkun 
þessa fólks skipar lægri sess sem tómstundaiðja en lestur meðal viðmælenda. 
Þegar spurt er um internetnotkun almennt, kemur eftirfarandi í ljós, 
samanber töflu 2. 

Tafla 2. Hversu oft ferðu á Internetið?** 
 25-30 ára 45-50 ára  
 Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Alls 
Aldrei/mjög sjaldan 3% 3 14% 14 9% 
1-2 sinnum í 
mánuði 

4% 4 3% 3 4% 

1-2 sinnum í viku 9% 9 13% 13 11% 
3-4 sinnum í viku 7% 7 14% 14 10% 
Daglega 41% 41 31% 31 36% 
Oft á dag 36% 36 25% 25 31% 
Alls 100% 100 100% 100 100% 
**P<.01  

 
Yngri aldurshópurinn notar internetið marktækt meira en sá eldri. Nánari 

greining eftir kynferði og menntun sýnir að 12% karla fóru aldrei/mjög 

    
Enga Eina Tvær Þrjár 

Fjórar 
eða fleiri 

Alls Fjöldi 

Kyn         
 Karl 50% 28% 12% 5% 6% 100% 101 
 Kona 38% 31% 15% 9% 6% 100% 99 
                  
Menntun        
 Gagnfræðapróf 58% 25% 15% 0% 3% 100% 40 
 Iðn-, stúdents- 

eða 
sérskólapróf 44% 30% 14% 7% 6% 100% 103 

 Háskólapróf 33% 33% 11% 13% 9% 100% 54 
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sjaldan á internetið en 5% kvenna. Þeir sem nota netið daglega eða oftar 
dreifast jafnt á kynin (66% karla og 67% kvenna). Internetnotkun virðist 
mest meðal háskólamenntaðra (0% aldrei og 91% daglega), en minnst meðal 
þeirra sem hafa gagnfræðapróf eða minna (20% aldrei og 40% daglega). Þeir 
sem eru með einhverja framhaldsmenntun koma þar á milli (8% aldrei og 
66% daglega). Þessi munur er þó ekki tölfræðilega marktækur. 

En hvað með tölvuleiki? Eins og með internetið fer fólk á þrítugsaldri 
meira í tölvuleiki en eldri hópurinn, en yfir 30% þeirra iðka tölvuleiki á móti 
14% hinna. 

Tafla 3. Hversu oft ferðu í tölvuleiki? 
 25-30 ára 45-50 ára  
 Hlutfall Fjöldi Fjöldi Hlutfall Alls 
Aldrei/mjög sjaldan 67% 67 86 86% 77% 
1-2 sinnum í mánuði 17% 17 6 6% 11% 
1-2 sinnum í viku 7% 7 5 5% 6% 
3-4 sinnum í viku 5% 5 0 0% 2% 
Daglega 4% 4 2 2% 3% 
Oft á dag 0% 0 1 1% 1% 
Alls 100% 100 100% 100% 100% 
  

 
Öfugt við internetnotkun þá eru aðeins fleiri konur en karlar sem aldrei 

fara í tölvuleik (80% vs. 73%) og aðeins fleiri karlar sem fara í tölvuleik 
daglega (5% en 2% kvenna). Tölvuleikjanotkun þátttakenda er mest meðal 
þeirra sem minnsta menntun hafa (68% aldrei og 6% daglega í samanburði 
við 80% aldrei og 2% daglega meðal háskólamenntaðra), en sá munur er ekki 
tölfræðilega marktækur. 

En víkjum nánar að lestrarvenjunum og því hvaða bækur viðmælendur 
lesa. Hafa skal í huga að könnunin er gerð í kring um jólin, þannig að 
bókaútgáfa jólanna endurspeglast líklega í lestrinum. 

Fyrst hvað viðmælendur voru helst að lesa s.l. 2 vikurnar. Nefndir voru 
mjög margbreytilegir titlar og tegundir bóka, álíka margir eftir íslenska og 
erlenda höfunda og fáir titlar stóðu uppúr. Þær bækur eða höfundar sem 
fengu 3 tilnefningar eða fleiri voru DaVinci lykillinn (4 tilnefningar) og 
Englar og djöflar (4), Einhverskonar ég (3) og bækur Arnaldar Indriðasonar 
(7) eða Grafarþögn (2), Kleifarvatn (2), Röddin (1), Mýrin (1) og Napóleon-
skjölin (1). Sem sagt spennubækur og ein ævisaga, þar af eru tveir höfundar 
af þremur íslenskir.  
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Næst var athugað hvaða bækur viðkomandi lesa almennt. Spurt var 
hversu oft viðkomandi lesi eftirfarandi tegundir lesefnis: íslenskar fornsögur, 
íslenskar skáldsögur eða smásögur, íslenskar þjóðsögur, spennubækur, 
erlendar skáldsögur eða smásögur og í fræðslubókum almennt, um manninn, 
umhverfið, dýr, tækni eða annað. Einnig var spurt hversu oft þau yrki ljóð 
eða semji sögur: 

Tafla 4. Lestur og skapandi textagerð tveggja aldurshópa fullorðinna árið 
2004-5. Þeir sem gera aldrei og oftast.  

    25-30 ára (%) 45-50 ára (%) 
       
Hversu oft yrkir þú ljóð/semur sögur?     
 Aldrei/mjög sjaldan     87 87 
 Einu sinni í viku/oftar     7 8 
Hversu oft lestu í spennubókum?     
 Aldrei/mjög sjaldan    45 43 
 Einu sinni í viku/oftar   14 12 
Hversu oft lestu ísl. þjóðsögur?     
 Aldrei/mjög sjaldan    92 76 
 Einu sinni í viku/oftar     1 1 
Hversu oft lestu Íslendingasögur?     
 Aldrei/mjög sjaldan     96 88 
 Einu sinni í viku/oftar     0 1 
Hversu oft lestu ísl. skáldsögur?     
 Aldrei/mjög sjaldan     64 50 
 Einu sinni í viku/oftar     3 4 
Hversu oft lestu erl. skáldsögur?     
 Aldrei/mjög sjaldan     47 48 
 Einu sinni í viku/oftar     14 9 
Hversu oft lestu í fræðslubókum?     
 Aldrei/mjög sjaldan     33 42 
 Einu sinni í viku/oftar     25 21 

  
 

Tafla 4 sýnir að í báðum aldurshópum eru það 87% sem aldrei yrkja eða 
semja en 7-8 % virðast gera það reglulega. Það er jafnstórt hlutfall kvenna og 
karla sem yrkir ekki (67%) en 10% karla yrkja eða semja vikulega eða oftar en 
aðeins 5% kvenna. 

Ef litið er til mismunandi lesefnis í töflu 4 þá vekur athygli hve fáir lesa 
Íslendingasögur og þjóðsögur í báðum aldurshópum. Um 4% fólks á 
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þrítugsaldri og 12% hinna segjast stundum lesa Íslendingasögurnar og 1% 
vikulega. Þarna er nokkur munur á fólki á 30. og 50. aldrinum, en þeir 
síðarnefndu lesa þær frekar. Um 24% eldra hópsins les eitthvað í þjóðsögum, 
en mun færri í hinum hópnum. Báðir hópar lesa mest af spennubókum og 
erlendum skáldsögum og magnið er mjög svipað.  

Nánari greining sýnir að það er marktækur kynjamunur á lestri á fræðslu-
bókum, körlum í hag (P<.05) og aukin menntun eykur líkur á lestri 
fræðslubóka (P<.01). Þá er marktækur kynjamunur á lestri íslenskra bók-
mennta, konum í hag (P<.001).  

En hvað með þekkingu á þessum bókmenntum? Hér var gerð lítil 
athugun á því sviði þar sem spurt var 10 spurninga úr mismunandi bók-
menntum. Í ljós kom að lítill sem enginn munur kom fram á tíðni réttra svara 
hjá aldurshópunum þegar spurt var um þjóðsögur eða goðafræði, en mark-
tækur munur kom fram á 2 atriðum af þremur um Íslendingasögur, eldri 
hópnum í vil og á öllum þremur atriðum um samtímabókmenntir: Eldri 
hópurinn þekkti marktækt betur svarið úr bók Halldórs Laxness og Þórbergs 
Þórðarsonar en yngri hópurinn var hlutskarpari þegar spurt var um barnabók 
eftir Guðrúnu Helgadóttur.  

En hvert er mat þátttakenda á mikilvægi þess að lesa íslenskar fornsögur 
og íslenskar bókmenntir almennt í ljósi þess hve lítið þær eru í raun lesnar, og 
hvers vegna? Lítill munur kom fram á viðhorfum aldurshópanna, samanber 
töflu 5. 

Tafla 5. Telur þú mikilvægt að íslendingar lesi fornsögur eins og Íslendinga-
sögur eða Norræna goðafræði?  
 25-30 ára 45-50 ára  
 Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Alls 
Mjög mikilvægt 32% 32 27% 26 29% 
Frekar mikilvægt 45% 45 43% 42 44% 
Hlutlaus  12% 12 13% 12 12% 
Ekki mikilvægt 6% 6 11% 11 9% 
Alls ekki mikilvægt 5% 5 6% 6 6% 
Alls 100% 100 100% 97 100% 
  

Þegar spurt var sambærilegrar spurningar um íslenskar bókmenntir, voru 
niðurstöður mjög svipaðar og í hvorugu tilfellinu er marktækur munur á milli 
hópanna.  

Þegar spurt var hvers vegna þau telja mikilvægt eða ekki að lesa forn-
sögurnar, nefndu langflestir menningararfinn sem ástæðu, 73% 25-30 ára og 
59% hinna. Þarna er um marktækan mun á svörum hópanna að ræða. Næst-
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algengustu ástæður voru að fornsögurnar væru fróðlegar (18-19%) og að þær 
veru gagnlegar (12-14%). Eldri hópurinn merkti marktægt oftar (22%) við 
valkostinn annað en þeir á þrítugsaldrinum. Dæmi um slík svör þátttakenda 
voru: „annars værum við ekki þjóð“, „frábærar bókmenntir“, „fá menningar-
legt samhengi“, „skemmtilegar“, „fá skilning á tungumáli“, „svo sagan glatist 
ekki“, „til að halda í rætur og söguhefð þjóðarinnar“, „vegna menningar-
hefðar og tilvitnana í daglegu lífi“, „þarna birtist grundvöllur okkar“, „það 
eiga allir að þekkja hvaðan við erum komin“. Fá neikvæð svör komu, en þó 
var nefnt að aðgengi væri erfitt vegna tungumáls, að þær skipti ekki máli og 
eigi ekki erindi við nútímann.  

Um 17-20% beggja aldurshópa telja mikilvægt að lesa íslenskar bók-
menntir vegna þess að það sé gagnlegt og jafnmargir vegna þess að það sé 
fróðlegt. Aðeins 1-2% segjast ekki hafa áhuga á bókmenntum. Um 
þriðjungur svarenda, í báðum aldurshópum merkti við valkostinn annað og 
ritaði svör frá eigin brjósti. Langflest þessara svara voru jákvæð og má flokka 
efnislega á eftirfarandi hátt: 

1. Stuðningur við góða listamenn: „Við eigum svo góða höfunda“, „eru 
listamenn eigum að styðja þá“, „ef enginn læsi þær myndi enginn 
skrifa þær“, „styrkja rithöfundana“, „til að styðja það að við eigum 
rithöfunda, viðhalda rithöfundum og menningu“. 

2. Spegill samtímans: „fá menningarstrauma úr samtímanum“, „fylgjast með 
samtímanum“, „gefur okkur skilning á okkar samfélag“, „nær í tíma en 
Íslendingasögur, maður getur samsamað sig með sögum og 
persónum“, „segja ýmislegt um íslenskt samfélag“. 

3. Gagnlegt: „Eykur orðaforða“, „fjölbreytni í lestri“, „góðar bókmenntir“, 
„halda við almennu læsi og bæta málfar“, „heldur málinu lifandi“, 
„heldur tungumálinu við og eflir íslenskar bókmenntir“, „líkamsrækt 
hugans“, „passa sitt fólk“, „stuðla að framþróun í málinu“, „til að 
fylgjast með“, „til að halda íslenskri bókaútgáfu gangandi“, „til að læra 
á samtímann“, „til að þekkja samfélag sitt“, „varðveisla tungumálsins“, 
„varðveita tungumálið“, „vegna málsins“, „þekkja tíðarandann í nútíð 
og náinni fortíð“.  

 
 Mun færri nefndu skemmtigildi: „Til að hafa gaman af“, „afþreying“, þar af 

einn sem sagði reyndar að það væri ekki skemmtilegt. 
 
Næst var athugað hverjar væru bestu bækurnar sem þátttakendur hefðu 

lesið og hverjar væru eftirminnilegustu bókapersónurnar. Er til eitthvað sem 
íslenskir lesendur eru sammála um að sé betra en annað þegar bókmenntir 
eru annars vegar? 



„Menningarlæsi“ fullorðinna 667 

 

Þátttakendur voru beðnir að nefna 3 bestu bækur sem þeir höfðu lesið 
um ævina. Bestu bækurnar sem fullorðna fólkið hafði lesið reyndust vera 
mjög margbreytilegar, og tiltölulega fáar fengu mörg atkvæði. Flestar 
tilnefningar fékk DaVincy lykillinn (17), en næst komu íslenskar bækur eftir 
Halldór Laxness almennt, en oftast voru Sjálfstætt fólk (13) og Íslandsklukkan 
(11) nefndar, en auk þess fengu Atómstöðin, Kristnihald undir jökli, Heimsljós, 
Brekkukotsannáll og Salka Valka 1-2 tilnefningar hver. Njála var sú fornsaga 
sem var oftast tilnefnd eða átta sinnum og þrjár aðrar fornsögur fengu eina 
tilnefningu hver Egilssaga, Gunnlaugssaga ormstungu og Gísla saga Súrssonar. Ég 
lifi eftir Gray fékk sex tilnefningar og Englar alheimsins fjórar. Flestar bækur 
Arnaldar Indriðasonr fengu 1-2 tilnefningar hver. Aðrar tilnefndar bækur 
fengu 1 eða 2 tilnefningar, t.d. fengu Biblían og Hringadrottinssaga 2 til-
nefningar hvor. 

Að lokum var athugað hvaða bókarpersónur eru eftirminnilegastar að 
mati þátttakenda. Spurt var hverjar eru þrjár eftirminnilegustu bókar-
persónurnar sem þú manst eftir. 

Margar persónur voru nefndar, en mjög fáar stóðu uppúr í vinsældum: 
Bjartur Í Sumarhúsum var langoftast nefndur eða 23 sinnum, Jón Hreggviðs-
son og Erlendur lögga komu næst með 15 tilnefningar hvor og þá Harry 
Potter með níu. Úr fornsögunum voru nokkrir nefndir, en enginn oft: Egill 
(5) og Njáll (4) voru vinsælastir en eftirfarandi komust á blað með 1-2 
tilnefningum: Bergþóra, Grettir, Skarphéðinn, Gísli Súrsson, Gunnar á 
Hlíðarenda og Hallgerður. Mun færri kvenpersónur en karlpersónur voru 
nefndar sem uppáhaldspersónur, en Salka Valka og Snæfríður Íslandssól 
voru vinsælastar með fimm tilnefningar hvor. 

Samantekt og umræða 

Megintilgangur þessarar greinar var að kanna lestrarvenjur tveggja aldurshópa 
fullorðinna Íslendinga. Sérstaklega þótti áhugavert að skoða hvaða bækur 
þátttakendur eru að lesa, hver þáttur íslenskra bókmennta er í því sambandi, 
hvaða bækur og bókapersónur eru í uppáhaldi meðal landsmanna og hvort 
lestrarvenjur eru kynjaðar. 

Spurningalistaathugun sem þessi hefur kosti og galla, en hér skal einkum 
bent á að fyrirlagningartíminn var sérstakur (fyrir og eftir jól). Við þetta var 
ekki ráðið af praktískum ástæðum, en niðurstöðurnar ber að skoða í því ljósi. 
Hér er ætlunin að draga niðurstöður saman, ræða þær og svara rannsóknar-
spurningunum.  
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Fyrst var athugað hvaða sess bóklestur hefur miðað við aðrar tómstundir.  
Eins og búist var við er lestur ekki ráðandi tómstundaiðja á Íslandi sam-

kvæmt þessari athugun. Sjónvarpsnotkun er almennari í báðum aldurshópum 
og meira var um að báðir aldurshóparnir eyði tómstundum með vinum og 
fjölskyldu og sá yngri í heilsurækt (sjá Mynd 1). Internetnotkun er mun 
almennari meðal fólks á þrítugsaldri en fimmtugsaldri, bæði eru fleiri sem 
nota það og það er notað oftar. Internetnotkun virðist aukast með aukinni 
menntun, en tölvuleikjanotkun minnka, en sá munur nær því ekki að vera 
tölfræðilega marktækur. Tölvuleikir eru ekki vinsælir meðal fólks á þrítugs og 
fimmtugsaldri, sérstaklega ekki hjá eldri hópnum (86% aldrei, tafla 3).  

Þegar bóklestrarvenjur þessarra tveggja aldurshópa fullorðinna voru 
skoðaðar, kom ekki í ljós mikill munur hvort sem litið var til s.l. 2 vikna 
(mynd 2), eða almennt (tafla 4). Þó virðast fleiri á fimmtugsaldri (45-50 ára) 
lesa þjóðsögur (24% stundum), Íslendingasögur (12% stundum) og íslenskar 
skáldsögur en fólkið á þrítugsaldri. Þetta virtist skila sér í þekkingar-
spurningunum, þar sem eldri hópurinn kom marktækt betur út í 2 síðast-
nefndu bókaflokkunum.  

 Það er greinilega ekki forgangsatriði að lesa Íslendingasögurnar meðal 
fólks á þessum aldri. Það verður fróðlegt að fylgjast með þessari þróun, 
hvort áhuginn á Íslendingasögunum fer eftir aldri fólks eða sögulegan tíma. 
Má búast við því að það fólk sem nú er á þrítugsaldri verði áhugasamara eftir 
20 ár, eða eru að eiga sér stað menningarbreytingar sem gera Íslendinga-
sögurnar og þjóðsögurnar minna áhugavekjandi en áður, hvort sem ástæður 
eru aukið framboð á öðrum tómstundum, fjölmenningarleg áhrif eða 
minnkandi þjóðerniskennd? Um það er ekkert hægt að fullyrða hér, en síðari 
rannsóknir leiða vonandi í ljós.  

Viðhorfspurningin um mikilvægi þess að lesa fornsögur og íslenskar bók-
menntir bendir til mun jákvæðari niðurstöðu en lestrarvenjurnar gefa tilefni 
til að búast við. Ráðandi sjónarmið var að þær beri að lesa vegna þess að þær 
séu menningararfur, gagnlegar, fróðlegar og mikilvægar almennt fyrir sjálfs-
myndir okkar sem einstaklinga og þjóðar, sem spegill samfélagsins. Þá voru 
margir sem vilja styðja við góða listamenn og nokkrir nefna skemmtigildið. 
Því virðist sem viðhorf og athafnir fari ekki alveg saman að þessu leyti. Er 
þar ef til vill komin skýringin á vinsældum námskeiða um Íslendingasögurnar, 
sem haldin hafa verið undanfarin ár? 

En hvaða bækur reyndust vinsælastar og voru taldar bestar og hvaða 
sögupersónur reyndust eftirminnilegastar? Bendir mat þátttakenda til að 
íslenskir lesendur hafi samræmda mælikvarða á slíkt fyrir íslenskar og 
erlendar bókmenntir? 
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 Ef skoðað er hvað fólk var að lesa s.l. 2 vikur voru mjög margar bækur 
nefndar og erfitt að skilgreina einhvern kjarna sem var vinsælli en annað. 
Efstar urðu spennubækur eftir Brown og Arnald Indriðason og ævisaga 
Þráins Bertelssonar. Margar bækur voru einnig tilnefndar sem bestar, en flest 
atkvæði fékk spennubók Browns Da Vincy lykillinn og bækur Halldórs 
Laxness, einkum Sjálfstætt fólk og Íslandsklukkan. Njála kom fjórða í röðinni 
og var vinsælasta fornsagan.  

Segja má að það sé nokkur eining í matinu á spennusögum, einkum þeirri 
erlendu sem var metsölubók á þeim tíma sem könnunin var gerð og þótti 
greinilega góð. Íslensku spennubækurnar og ævisagan komust ekki í hóp 
þeirra sem voru taldar bestar, en það gerðu tvær skáldsögur Halldórs Laxness 
svo og Njála. Engin þessara bóka er alveg ný, en flestar hafa þær verið lesefni 
í grunn- og framhaldsskólum landsins, sem oft er vísasta leiðin til vinsælda og 
að tilheyra því sem á ensku kallast „canon“ (Howland, 1995) enda mikið vald 
sem felst í því að ákveða hvaða bækur eru námsefni í skólum (Paechter, 
2000; Apple, 1999). Fróðlegt verður að fylgjast með hvort þessar bækur 
halda sínum sessi, eða hvort um tímabundið mat er að ræða. Ætlunin er að 
bera þetta saman við gögn um 10. bekkinga sem þegar liggja fyrir og við 
sambærilegar kannanir í framtíðinni. 

 En reyndust lestrarvenjurnar kynjaðar? Lesa kynin mismunandi bækur og 
hvernig er upplýsingalæsi kynjanna háttað? Sem áður segir kom fram 
marktækur (P<.05) kynjamunur á lestri á fræðslubókum, körlum í hag. Þá er 
marktækur kynjamunur á lestri íslenskra bókmennta, konum í hag (P<.001) 
og 45-50 ára konur lásu mest s.l. 2 vikur 1.65 bók. Þetta er sama mynstur og í 
fyrri rannsóknum (IMG Gallup, 1997, Guðný Guðbjörnsdóttir, 2000). 
Tölvuleikjanotkun karla er meiri en kvenna, en internetnotkun er svipuð.  

Mat á því hvort Íslendingar eru að lesa minna eða meira nú en áður er 
ekki auðvelt, bæði vegna skorts á eldri rannsóknum á fullorðnu fólki og 
vegna þess að lestur er nú að færast yfir í aðra miðla eins og internetið (Are 
Americans reading less? Or more? , 1993; Áslaug Agnarsdóttir, 1998). Sama á 
við um mat á því hvort þekking á tungumálinu eða menningararfinum 
almennt sé á undanhaldi eða aðeins að breytast með nýjum kynslóðum og 
nýju framboði á menningarefni. Þó að sumir vilji halda í þann skilning að 
menningarlæsi felist í að lesa bestu textana sem til eru í vestrænni menningu 
(Hirch, 1987), þá benda aðrir á að stöðugt bætist við það sem þykir æskilegt 
að kunna menningarlega séð og að mælikvarðar á hvað sé gott (e. canon) 
breytist einnig (Totosy De Zepetnek, 1994). Aðrir telja mikilvægara að allir 
fái að læra það í skóla sem er merkingarbært fyrir viðkomandi óháð 
bakgrunni (Gee, 1987, McCarthy og fl., 2003) og hafna hugtökum eins og 
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menningu, þar sem hugtakið hafi slagsíðu sem líkja megi við kynþátta-
mismunun (Wikan, 1999). Hvort sem hugtakið menningarlæsi er notað eða 
ekki, þá er þörf á nýrri skilgreiningu sem er í takt við breytta miðla og 
fjölmenningarlegar aðstæður samtímans. Sumir tala um þörf fyrir að aftengja 
sambandið á milli ráðandi afla og bókmenntavals, hleypa röddum minni-
hlutahópa að, losa bókmenntakennslu úr viðjum nýlenduhugsunar (Hulan og 
Warley, 1999). Hverjir verða hinir námsfúsu sem erfa landið og hverjir sitja 
eftir með þekkingu fortíðar? Hver verður stefna skólans? 

Fyrri rannsóknir mínar á þessu sviði sýna að það er fyrst og fremst í 
skólum sem Íslendingasögur og þjóðsögur eru lesnar meðal grunn-og 
framhaldsskólanema. Þessi athugun staðfestir að lestur þeirra er lítill utan 
skólans, einnig meðal fullorðinna, en viðhorf fólks á þrítugsaldri og 
fimmtugsaldri eru jákvæð í samræmi við ráðandi orðræðu skólans. Lesenda-
hópurinn virðist stærri meðal þeirra sem eru á fimmtugsaldri en þrítugsaldri, 
en ekki er ljóst af hvaða ástæðu, þó líklegt sé að nýju miðlarnir ráði þar 
miklu.  

Skilgreining á því besta í okkar menningararfi er eðlilega umdeild og 
líklegt að nokkur átök verði um það hvaða þætti eigi að draga fram í okkar 
skólakerfi til að stuðla að sameiginlegri sjálfsmynd á nýrri öld (Unnur Dís 
Skaptadóttir, 2004; Guðný Guðbjörnsdóttir, 2004a og 2004b, 2005a og b; 
Phillips, 2000). Það er von höfundar að þessi rannsókn eigi eftir að nýtast til 
samanburðar í framtíðinni og við ákvarðanir menntamálayfirvalda um inntak 
menntunar fyrir alla borgara á Íslandi, til að þeir verði sem færastir til að 
móta og endurmóta það sem kallast hefur menning og menningararfur 
landsmanna. 
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Kyngervi í leikskóla 

Guðrún Alda Harðardóttir 

 

Leikskólafræði er ung grein og íslenskar leikskólarannsóknir enn af skornum 
skammti. Umfjöllun um kyngervi í leikskólastarfi hér á landi hefur verið lítil 
og oft nokkuð einhliða. Hver rannsakandi hefur óhjákvæmilega áhrif á hvað 
er rannsakað, hvaða sjónarhorni er beint að viðfangsefninu og túlkun 
niðurstaðna.  

Niðurstöður sem hér er gert grein fyrir eru hluti af doktorsrannsókn 
minni við Kennaraháskóla Íslands. Upphaflega ætlaði ég ekki að skoða 
rannsóknargögnin út frá kynjafræðilegu sjónarhorni – en þar sem kyngervi 
birtist svo sterkt í gögnunum tel ég rangt að horfa framhjá því og mun hér í 
þessari grein skoða rannsóknargögnin í því ljósi.  

Póstmódernísku femínísku sjónarhorni er beint að leikskólastarfi en 
hingað til hafa fáir rannsakendur gert það við rannsóknir á leikskóla (Blaise, 
2005). Þó eru sextán ár síðan Davies (1989) benti á það sem öflugt sjónar-
horn til að endurskilgreina kyngervi í leikskóla. Innan póstmódernísks 
femínisma, ríkir sú þekkingarfræðilega sýn að veröldin og þekking okkar á 
henni sé mótuð og skilin af okkur (Dahlberg, 2001) líkt og í póstmódernisma 
en útfrá femínísku sjónarhorni (Crotty, 2004). Að einstaklingurinn mótist að 
stórum hluta með því að skilgreina sig útfrá því umhverfi sem hann bý í 
(Dahlberg, 2001). Rannveig Traustadóttir (2003) bendir á að markmið 
femínískra rannsókna sé að finna það sem hefur verið vanrækt eða falið og 
draga það fram á sjónarsviðið. Hér er það gert með leikskólastarf. 

Leikskólinn sem fjallað er um í rannsókninni starfar í anda ítalskrar 
hugmynda- og aðferðafræði sem kennd er við borgina Reggio Emila. 
Malaguzzi (1995, 1998) frumkvöðull aðferðarinnar taldi þekkingu barna 
verða til í samskiptum við önnur börn, fullorðna, hugmyndir og hluti. 
Þekking (fyrir utan páfagaukalærdóm) krefjist uppgötvunar og hún sé 
persónuleg. Innan leikskólastarfsins í Reggio Emilia er talið mikilvægt að fella 
múra jafnt innan veggja leikskólans, milli faggreina svo og út í samfélaginu 
(Edwards o.fl., 1998), þannig að heildræn sýn verði á nám barna og þau verði 
sýnileg og virkir þátttakendur í samfélaginu. Af framangreindu má greina 
skyldleika milli leikskólastarfsins í Reggio Emilia og póstmódernisma, en 
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hann brýtur einmitt upp staðlaðar hugmyndir, fellir múra og efast um 
hlutlausa þekkingarleit og framleiðslu sannleika (Lenz Taguchi, 2004). 
Hinsvegar gagnrýnir Brown (2004) leikskólastarfið þar í bók sinni Gender in 
the early years, hún telur að í leikskólum í Reggio Emilia sé lítil áhersla lögð á 
jafnrétti kynja, að þar birtist hefðbundin sýn á kynin, rólegar stelpur og 
hressir strákar. En Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004) bendir á í bók sinni 
Karlmennska og jafnréttisuppeldi, að í leikskólastarfi í anda Reggio-aðferðarinnar 
ætti að vera auðvelt að efla meðvitund barna á kynjamun og kynlægum 
hlutverkum. Áhugavert er að skoða hér kyngervi í íslensku leikskólastarfi þar 
sem unnið er í anda Reggio Emilia. 

Kyngervi í leikskólum 

Frá unga aldri mótast sjálfsmynd barns, það lærir ekki aðeins „hver“ það er, 
Björg/Björn, heldur einnig „hvað“ það er, stúlka eða drengur. Strax við 
fæðingu eða þegar vitað er hvers kyns barnið er bregst umhverfi þess 
mismunandi við, bleik föt eru til dæmis keypt fyrir stúlkur og blá fyrir drengi. 
Foreldrar eru taldir vera einn sterkasti áhrifavaldur á mótun kyngervis 
(gender) (félagslegt kyn) barna (Meissner, 2005), þó kemur fram í rannsókn 
O´Brien og félaga (2000) að ekki var marktækur munur á þekkingu þriggja 
ára barna á staðalímynd kynja eftir því hvort þau áttu frjálslynda eða 
hefðbundna foreldra. Fleiri þættir hafa þar áhrif, til dæmis leikskólastarf, það 
er talið hafa mikil áhrif á sjálfsmynd barna (Ekholm og Hedin 1993) en hér á 
landi ganga um 90% tveggja ára barna í leikskóla, (Hagstofa Íslands, 2004).  

Nýleg rannsókn Blaise (2005) sýnir að fimm ára leikskólabörn voru vel 
fær um að skilgreina kyngervi (gender) þeirra. Rannsókn Davies (1989) á 
fjögurra og fimm ára leikskólabörnum sýnir mikilvægi þess að þeim sé veitt 
frelsi til að staðsetja sig á fjölbreytilegan máta, hvort sem það flokkast undir 
skilgreiningu fullorðinna á því karllæga eða kvenlæga. Í rannsóknarsamantekt 
sinni komast þær Scott og Schau (1985) að því að nemendur sem voru vanir 
fjölbreyttum verkefnum sem spegluðu áhugasvið beggja kynja voru líklegri til 
að þroska með sér umburðarlyndi gagnvart hlutverkum kynja. Ekki síst sé 
mikilvægt að huga að námsumhverfi leikskólabarna. Þó sýna viðtöl 
MacNaughton (2000) við leikskólakennara og rannsókn Anniku Månsson 
(2000) að hlutverkaleikur án íhlutunar fullorðinna stuðli frekar að staðal-
ímyndum. Þetta er ekki síst áhugavert fyrir þær sakir að í rannsókn Jóhönnu 
Einarsdóttur (1998) á þátttöku íslenskra leikskólakennara í leik barna, kom í 
ljós að þeir voru óvirkir í leik með börnum. En samkvæmt rannsóknum 
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MacNaughton og Månsson þurfa kennarar að skapa aðstæður sem stuðla að 
því að brjóta upp staðalímyndir. Áhugavert er að skoða hvort kennarar 
leikskólans geri það. 

Eins og fram hefur komið starfar leikskólinn sem skoðaður er í þessari 
rannsókn í anda Reggio Emilia, eftir aðferð sem Brown (2004) telur forðast 
kynjafræðilega greiningu. Því er það verðugt verkefni að skoða leikskóla-
starfið þar með kynjafræðilegu sjónarhorni. Rannsókninni er ætlað að svara 
spurningunni: Hvað má greina í rannsóknargögnunum sem vísar til 
kyngervis í leikskólastarfinu?  

Rannsóknaraðferð 

Beitt er eigindlegum rannsóknaraðferðum, þar sem viðföng eru skoðuð án 
þröngs ramma (Cohen og Manion, 1994). Creswell (1998) bendir á að 
eigindlegar rannsóknaraðferðir eigi sér stað við eðlilegar aðstæður, ekki er 
hægt að alhæfa út frá slíkum niðurstöðum, en þær geta gefið vísbendingar og 
jafnvel hvatt til frekari rannsókna. Rannsóknin fór fram í einum leikskóla hér 
á landi, við sem eðlilegustu aðstæður þátttakenda, ég reyndi að öðlast sem 
bestan skilning á starfinu og kom að jafnaði einu sinni í viku yfir eitt skólaár. 
Í leikskólanum voru sextíu börn á aldrinum, átján mánaða til fimm ára og 
tuttugu starfsmenn.  

Við gagnagreiningu nota ég orðræðugreiningu en þegar sú aðferð er 
notuð er verið að skoða mál og tjáningu, hvernig einstaklingar búa til 
merkingu og tengsl orðræðunnar við félagslegan veruleika, en orðræða er 
talin mikilvæg til að skapa hann og móta. (Crotty, 2004).  

Við skrif þessa kafla voru eftirfarandi gögn úr rannsókn minni greind: 
Þátttökuathuganir, dagbókarskrif, formleg og óformleg viðtöl við átta 
leikskólakennara og upptökur af reglulegum fundum starfsmanna leikskólans 
yfir eitt skólaár og nokkur hundruð ljósmyndir, þær voru greindar sem orð, 
til dæmis hvort litir á fatnaði myndi orðræðu. Sem hjálpartæki við greiningu 
notaði ég tölvuforritið NVIVO, en einnig greindi ég með því að marghlusta á 
upptökur og lesa gögnin og lyklaði síðan. Hér eru niðurstöðurnar flokkaðar 
samkvæmt því. Starfsfólki leikskólans gafst kostur á að gera athugasemdir við 
kaflann. 
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Niðurstöður 

Hér verður leitast við að svara því hvað greina megi í rannsóknargögnunum 
sem vísar til kyngervis í leikskólastarfinu. 

Munur á stúlkum og drengjum? 

Þegar leikskólakennararnir voru spurðir hvort þeir greindu mun á starfi 
stúlkna og drengja, sögðust kennarar yngri barna (1,8 – 3ja) ekki greina mun 
á drengjum og stúlkum í leik, en stúlkurnar væru klæddar í bleik föt. 
Kennarar eldri barna sögðust greina mun á viðhorfum drengja og stúlkna, 
bæði kynin væru glysgjörn en stúlkurnar væru hrifnari af bleika litnum eða 
eins og einn kennaranna orðaði það: „Það er búið að troða því inn að hann 
[bleikur] sé fyrir stelpur.“ Drengirnir voru hins vegar hrifnari af gulli, til 
dæmis höfðaði gullbox eitt mikið til þeirra. Fjögurra ára börnin saumuðu 
mikið með pallíettum, jafnt drengir sem stúlkur.  

Rannsóknargögn styðja álit kennaranna, litaval á klæðnaði skiptist eftir 
kynjum, stúlkurnar klæddust bleikum, rauðum og fjólubláum fötum, stöku 
sinnum slæddust aðrir litir með, eins og gulur, brúnn og blár, þá oft sem 
sokkabuxur eða skokkar. Drengirnir klæddust bláum og gráum fötum, 
tveggja ára drengirnir klæddust stöku sinnum litum eins og grænum, eldri 
drengirnir klæddust frekar litríkari fötum eins og rauðum og appelsínugulum 
bolum, en aldrei bleikum. Í vatnsherberginu klæddust börnin sundfatnaði 
leikskólans, stúlkurnar fóru í sundboli og drengirnir í sundskýlur. Tveggja ára 
börnin voru stundum bara í bleyju, einnig kom fyrir að einn drengjanna 
klæddi sig í sundbol og var í honum án athugasemda.  

Kennararnir sögðust ekki sjá mun á verklagi kynjanna, rannsóknargögnin 
staðfesta það til dæmis þegar ljósmyndir af börnunum að sauma í höndunum 
og í saumavél, eru skoðaðar og hendur þeirra einungis teknar út þá er ekki 
hægt að greina mun á verklagi eftir kyni. 

Af framangreindu má sjá að ekki var greinanlegur munur á verklagi 
kynjanna hins vegar töldu kennararnir vera mun á viðhorfum eldri barnanna 
eftir kyni. 

Sama kyn í leik 

Í viðtölum kom fram hjá leikskólakennurum yngri barnanna (1½-3ja ára) að 
kyn barnanna hafi ekki áhrif á það við hverja þau leika sér. En börnin gerðu 
samt greinarmun á því hvers kyns ljónin voru sem þau léku sér með, ljón-
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ynjuna sögðu þau vera mömmuna, ljónið pabbann og ungana vera börnin. 
Leikskólakennarar fjögurra og fimm ára barnanna, töldu þau leika sér mikið 
eftir kyni en sum þeirra velji hins vegar frekar að leika sér við gagnstætt kyn, 
það henti þeim börnum betur. Önnur rannsóknargögn styðja álit 
kennaranna, uppúr þriggja ára aldri léku stúlkur sér frekar saman, bæði í 
hlutverkaleikjum svo og við að lita, mála o.fl. drengirnir léku sér einnig mikið 
saman þá oft í kubbaleikjum, leik með segulpinnum o.fl. Í verkefnavinnu 
settist barn oft við hliðina á sama kyni og það tilheyrði. En eins og fram 
hefur komið töldu leikskólakennararnir þetta ekki vera algilt, sum barnanna 
velji frekar að leika sér við gagnstætt kyn. Einn þeirra taldi að það kyn sem er 
í minnihluta dragi sig gjarna út úr leik.  

Hjá leikskólakennurunum kom fram að drengirnir leika sér frekar í hetju- 
og hasarleikjum en stúlkurnar, og þær séu hrifnari af verkefnavinnu sem felur 
í sér að teikna eða lita. Þegar tvær þriggja ára stúlkur og einn drengur léku sér 
í fyrsta sinn með segulpinna, þá mótuðu stelpurnar glugga, kodda, hús, rólu 
og tjald úr seglunum. Drengurinn gerði stafi og þegar ein stúlknanna sagði: 
„Ég á kodda sem heitir rúmfatalagerkoddi.“ Sagði hann: „Minn er Úlfa-
koddi.“  

Af framangreindu má sjá að börnin sem voru yngri en þriggja ára léku sér 
jafnt við bæði kyn en eldri börnin völdu oft að leika sér við sama kyn en 
einnig voru einstaklingar sem völdu frekar að leika sér við gagnstætt kyn.  

Brjóta upp staðalímyndir 

Ég velti fyrir mér hvort greina megi að kennarar skapi aðstæður sem geta 
brotið upp staðalímyndir. Í rannsókninni kemur fram að börnin fengu mikla 
möguleika á að taka þátt í ákvarðanatökum, stóran hluta dagsins gátu þau 
valið frjálst hvað þau gerðu og hvernig þau unnu að verkefnum, þau höfðu 
fölbreyttan efnivið að vinna og leika sér með, þó unnu árgangar að sameigin-
legum verkefnum sem voru valin af börnunum sjálfum. Í einum slíkum hóp 
voru tíu fjögurra ára börn, fimm stúlkur og fimm drengir, verkefnavinnan 
þeirra hófst um haustið með efnisbúta úr óbleiktu lérefti. Hópurinn ákvað 
fyrst að lita bútana, síðan saumuðu þau eftirfarandi úr léreftsbútunum; hvert 
barn saumaði mynd, hópurinn saumaði eitt sameiginlegt teppi og einn 
sameiginlegan kjól. Verkefnavinnan stóð yfir í tæpt ár. Viðfangsefni hópsins 
skapaði fjölmargar umræður meðal annars um hlutverk kynja eins og hér 
verður greint frá.  

Verkefnavinnan einkenndist af lýðræðislegum vinnubrögðum þar sem 
leikskólakennarinn var nokkurs konar verkstjóri, börnin komu með 
hugmyndir, ræddu þær og völdu í sameiningu. Kennarinn (Elsa) leiddi börnin 
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óbeint áfram t.d. með því að leggja fram efnivið og notaði fyrri skráningar 
(ljósmyndir) til að rifja verkefnavinnu barnanna upp með þeim, spurði útfrá 
skráningunum t.d.: „Þarna er Jóhann að sauma, en passaði það á ykkur sem 
við vorum að sauma?“ og spurði hvað þeim finnist að þau eigi að gera næst í 
verkefninu. Börnin ræddu meðal annars hvernig efnisbútarnir sem þau voru 
búin að mála á ættu að raðast á stórt efni og þegar börnin höfðu raðað 
bútunum þá teiknaði Elsa tillögur þeirra á blað. Að því loknu hófst umræða 
um litaval, hvernig stóra efnið ætti að vera á litinn. Þegar hér var komið sögu, 
höfðu allar stúlkurnar sem búnar voru að velja, valið bleikan lit og drengirnir 
bláan, þar til einn drengjanna valdi gulan. Elsa greip þá tækifærið og sagði: 
„loksins er einhver sem velur eitthvað annað en bleikt og blátt.“ Þar með 
braut hún að hluta upp staðlað val barnanna og drengirnir fóru að velja 
mismunandi liti – en stúlkurnar ekki. Í verkefnavinnunni skiptust börnin á að 
vinna að fín- og grófgerðu verkefni, meðan nokkur börn saumuðu voru 
önnur til dæmis að hanga í köðlum, hlaupa og hoppa og ekki var hægt að 
greina minni áhuga annars kynsins en hins á hverju verkefni fyrir sig. Þau 
sem voru að sauma voru einbeitt og áhugasöm og hin sem voru í 
hreyfileikjum gerðu það einnig af heilum hug. 

Hér að framan má greina að börnin ræddu um sig sem kynveru bæði með 
og án kennara svo og að kennari stuðlaði að því að brjóta upp staðalímyndir 
barnanna. 

Að sjá sig sem kynveru 

Rannsóknargögnin sýna að eldri börnin ræddu um sig sem kynveru bæði 
með og án kennara. Til dæmis þegar fjórar fimm ára stúlkur ræddu tilgátur 
sínar um fæðingar. Umræðan hófst á að eins stelpan lyftir peysunni upp og 
sagði: „Sjáðu sauminn á maganum.“ Stelpurnar ræddu síðan hvort börnin 
komi út úr „pullunni“ [hugtak þeirra] eða rassinum. Jóhanna var ósammála 
og sagðist hafa komið út úr rassinum, hinar sögðust hafa komið úr 
„pullunni“. Jóhanna sagðist loks trúa mömmu sinni betur og hún segi hana 
hafi komið úr rassinum. Stuttu síðar kom Hugrún til mín og sagðist vera að 
velta fyrir sér hvað barnið ætti að heita og spurði hvað mér finnist.  

 
Ég segist ekki vita það, það fari svolítið eftir því hvort það sé stelpa eða strákur 
og horfi á magann á henni með dúkkuna undir peysunni. Hún horfir á mig og 
segir „ætti hún að heita Íris?“ Ég spyr hvort hún viti að það sé stelpa? Hún segist 
vita það og dregur dúkkuna undan peysunni. Dúkkan er með plasthöfuð og 
taubúk í hvítum áföstum galla með bleiku munstri framan á. Ég spyr hvernig hún 
viti að það sé stelpa? Hún tekur í fætur dúkkunnar glennir þær aðeins í sundur og 
segir „hún er ekki með tippi, sjáðu þannig veit ég að þetta er stelpa“. 
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Gögnin sýna einnig samræðu barna og kennara, útfrá ljósmyndum af 

börnunum máta hálfsaumaðan kjólinn. Á myndunum voru tvær stúlkur að 
máta kjólinn. Útfrá myndunum spunnust umræður meðal barnanna um það 
hvort að drengir geti verið í kjól. Stúlkurnar töldu ekki, en í samræðunni má 
greina að drengirnir berjast fyrir máli sínu og leita raka, eins og sjá má: 

 
Jónatan:  Jú, útí Skotlandi fæðast strákar í kjól!  
Leikskólakennari:  Fæðast þeir í kjól? 
Jónatan:  Já 
Leikskólakennari:  Já, en þeir nota pils er það ekki? Skotapils. Hafið þið ekki séð 
  einhvern mann í kjól? 
Stelpurnar: Neihei hei hei (hlæja) 
Brynjar:  Ég sá í sjónvarpinu að þeir geta verið í skotapilsi 
Leikskólakennari:  Já það er einmitt í Skotlandi alveg rétt hjá Brynjari  
  þá eru karlmenn voða oft í pilsi, svona skotapilsi  
Leikskólakennari:  Já vitið þið um fleiri menn eða stráka sem eru í pilsi eða kjól?  
Stelpurnar hlægja  
Leikskólakennari:  Þegar þið farið niður í dúkkukrók krakkar þá prófið þið fötin 
  þar er það ekki?  
Börnin:  Já  
Hulda: Ég fer í kjjjóólll! 
Sólveig:  Og ég fer líka í kjól  
Leikskólakennari:  Og þið strákar þið hafið líka farið í pilsin  
Jóhanna:  Ég fer bara í kjól í dúkkó. 
Brynjar:  Strákar má alveg fara í kjól 
Leikskólakennari:  Já  
Hulda: Mig langar bæði að fara í kjól og pils 
Brynjar:  Það má alveg karlar vera stelpur – í dúkkó 
Leikskólakennari: Já það má alveg  
Jónatan:  Strákar geta líka verið mömmur 
Brynjar:  Já og líka stóri bróðir og stóra systir líka 
  
Hér má líta svo á að stúlkurnar telji fráleitt að karlmenn gangi í pilsum 

eða kjólum. Það er ekki fyrr en umræðan færist yfir á hlutverkaleik í dúkku-
krók að þær fallast á að strákar geti leikið önnur hlutverk eins og að stelpur 
geti leikið pabba. Þó kemur aldrei fram hjá þeim hvort þær fallist í raun á að 
karlmenn geti klæðst pilsi. Í lok samræðunnar mátuðu öll börnin kjólinn. 
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Viðhorf til barnanna 

Jákvætt viðhorf til barnanna var ríkjandi meðal fullorðinna, það birtist bæði í 
framkomu og í umræðum. Til dæmis á starfsmannafundum, í leshópum og 
ekki síst á mánaðarlegum fundum þar sem kennarar hvers hóps hittust í 
svonefndum leiðtogahópum. Mun oftar má greina jákvæðar umræður um 
börnin en neikvæðar. Sem dæmi um slík umæli eru setningar eins og „krakkar 
eru svo klárir.“ „Þetta eru svo miklar vitsmunaverur svo miklu miklu meira 
en almenningur er að horfast í augu við“. „Börn tveggja til fimm ára eru 
mikið spunafólk.“ Það má segja að rauður þráður í leikskólastarfinu sé 
virðing fyrir barninu – fyrir einstaklingnum, að hann fái möguleika á að velja 
og hafa skoðanir, það birtist bæði í orði og gjörðum.  

Að lokum 

Það sem greina mátti í rannsóknargögnunum sem vísar til kyngervis í 
leikskólastarfinu var að ekki var greinanlegur munur á verklagi kynjanna, hins 
vegar töldu kennararnir vera mun á viðhorfum eldri barnanna eftir kyni. 
Börnin sem voru yngri en þriggja ára léku sér jafnt við bæði kyn en eldri 
börnin völdu oft að leika sér við sama kyn en einnig voru einstaklingar sem 
völdu frekar að leika sér við gagnstætt kyn. Börnin ræddu um sig sem 
kynveru bæði með og án kennara og kennari stuðlaði að því að brjóta upp 
staðalímyndir barnanna á kyn. Leikskólakennararnir töldu bæði kynin vera 
glysgjörn en stúlkurnar væru hrifnari af bleika litnum. Yngri börnin léku sér 
jafnt við bæði kynin en eldri börnin völdu oft að leika sér við sama kyn en 
einnig voru dæmi um einstaklinga sem völdu gagnstætt kyn.  

Leikskólakennararnir höfðu mikla trú á getu barnanna og segja má að 
rauður þráður í leikskólastarfinu sé virðing fyrir barninu, að það fái 
möguleika á að velja og hafa skoðanir, það birtist bæði í orðum og gjörðum. 

Í lokinn dreg ég rannsóknarniðurstöðurnar saman í eftirfarandi orðræðu: 
 

• Enginn munur á starfi yngri barna eftir kyni. 
• Verklag kynja eins en viðhorf ólík meðal eldri barna. 
• Eldri börn ræða um sig sem kynveru. 
• Kennari brýtur upp staðalímyndir. 
• Ekki bleikt fyrir stráka.  
• Glysgjörn börn.  
• Klárir krakkar.  
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“You cannot put academic learning in 
the freezer for nine years” A case study 

of a woman’s life history 

Hafdís Ingvarsdóttir 

 

In the 1970s and the early 1980s process-product research, also called the 
teaching effectiveness approach, was the most productive and vigorous of 
teacher research programmes. The basic tenet of process-product research 
was to define the relationship between what teachers do and what learners 
learn and thus estimate teachers' effectiveness. Data was usually collected 
through observation in classrooms where the observer counted the 
occurrence of observable behaviour (Shulman, 1986). Those type of studies 
have mostly been abandoned as researchers came to understand that: 
“Teaching cannot in its wholeness be conceived of as the sum of a limited 
number of isolated, effective teaching behaviours often called “skills”” 
(Lowyck, 1984, p.9). 

However, those studies led to the significant finding that “teachers did 
make a difference” (Shulman, 1986: 10). This can be looked upon as the 
catalyst for the continuum of teacher thinking research. The question was 
thus no longer as Shulman points out “Do teachers matter?” but “how can 
we research what matters in the work of teachers?” Lately a new question 
has risen: What matters from the point of view of the teachers themselves?  

A shift in paradigm 

The key to teacher development or growth is to know much more about the 
knowledge teachers hold and not least for teachers themselves to know what 
their personal theories are and how these theories are formed (Handal and 
Lauvås, 1987; Elbaz, 1990; Fenstermacher, 1994). Teachers personal theories 
have been defined by Handal and Lauvås (1987:8) as the ever changing 
system of knowledge, experience and values which is relevant to his or her 
teaching practice at any given time.  
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The research reported here was carried out with the above aims. The 
immediate aim was to make teachers’ personal theories explicit and to under-
stand how these theories are formed, and how they affect teachers’ work in 
the classroom. A future aim is to use this information to enhance teacher 
growth.  

In the earlier research tradition, teachers were seen as objects; researchers 
were collecting knowledge about teachers. Teacher research has shifted 
toward more qualitative or what Kelly (1955) calls idiographic approaches. 
The research community now prefers to talk about research with teachers, 
which emphasises a shift in the philosophical stance and the collaborative 
nature of teacher research. And, instead of collecting knowledge about 
teachers, researchers have become interested in the knowledge teachers hold 
(Carlgren, Handal, Vaage, 1994) 

The study reported here is in accordance with this thinking, i.e. to raise 
teachers’ awareness of their own personal theories, not just what they are but 
to discover through their own thinking that these theories exist, how they 
perceive they were formed, and lastly, to explore the consequences of these 
theories for their work. Goodson (1981) suggested that to understand some-
thing as personal as teaching it was critical that instead of using large-scale 
surveys or historical analysis, researchers came to know about the teacher as 
a person. Goodson was thus calling for a different methodology, one that 
put the individual teacher at the centre of the inquiry.  

Stories and narratives in teacher research 

The literature includes extensive reasoning for using narratives in research on 
teacher thinking. The theory of narratives indicates humans as natural 
storytellers; the study of narrative reveals how humans experience and create 
their lives; and how narratives allow access to the cognition of the storyteller 
(Bruner, 1987; Connelly and Clandinin, 1990; Carter, 1993). Diamond (1991) 
maintained that through language we could understand people’s inter-
pretation of their worlds. 

Within teacher thinking research, narratives have been playing an 
increasing part (Connelly and Clandinin, 1988; Elbaz, 1990). Teacher narra-
tives give access to what teachers feel and think, and at the same time they 
also disclose the transformative experiences in their past thinking that still 
influence their present thinking (Diamond, 1992). Story, which by its nature 
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is imbued with a multiplicity of meanings, is a suitable form for expressing 
knowledge that arises from action (Carter, 1993).  

A further issue which makes a case for the use of story in teacher 
research is its cultural sensitivity. Each story is unique, as each teacher is 
unique (Kelly, 1955). However, the cultural context affects teachers’ stories: 
the story is always drawn, at least in part, from stories made available to us 
by the culture in which we live and work (Bruner, 1987). If we are serious in 
our desire to understand teachers, researchers need to listen to teachers in 
the various contexts and multifarious settings within which they operate. 
Teachers’ stories are not just personal, they are inseparable from culture and 
context. 

Narrowing the story concept to biography or life history as a reflection of 
one’s life arouses the storyteller’s consciousness, which is the prerequisite for 
being able to talk about oneself. Life history is not just life retold as in 
biography: life history can highlight certain issues and put them into sharper 
focus. Biography is a personal account of one’s life, whereas life history is 
perhaps best defined as “a sociologically read biography” (Bertraux, 1981).  

Life history methods have proved rewarding as a way of collecting data to 
investigate the lives and careers of teachers (Sikes, Measor and Wood 1985; 
Friðriksdóttir and Aðalbjarnardóttir, 2002). In having to tell their life history 
to another person, teachers have to look back and reflect on their whole life. 
This becomes an awareness-raising exercise opening up the possibilities of 
making teacher thinking explicit and gives us insight into their perception of 
how their theories were formed.  

Rivers of life 

In several biographical and life history studies researchers try to identify 
different phases in people’s careers. “It is clear that biography has an impor-
tant influence on constructs we bring to bear on any situation we find 
ourselves in at present” (Pope and Denicolo, 2001). In accordance with this 
school of thought I chose to use the ‘river technique’ or what I call rivers of 
life. This is a technique in the constructivist tradition developed by Pope and 
Denicolo (1993). The river technique is a drawing technique to explore the 
influence of the past on the present. 

When using the river technique participants are asked to think back on 
their life experience and elicit particular incidents and experiences, which 
might have influenced their career path. They draw their life as a bending 
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river in which each bend represents a change in direction of, or intention for, 
their career. One of the benefits of using the river technique is that the 
subsequent interview becomes more of a ‘personal interrogation’ by the 
teachers themselves. During the interview participants give reasons for 
choosing these particular incidents and the consequences they have had for 
their practice. This technique thus requires the bare minimum of inter-
vention on behalf of the researcher (Pope and Denicolo, 1993). 

My reason for choosing this particular technique was in accordance with 
the aim of the research i.e. to allow the teacher’s own voice to be heard with 
minimal interference. The teacher selected and drew up the highlights of 
her/his story, in private, and was then given the opportunity to elaborate on 
it without being interrupted, or, even more important, not guided into 
talking about issues which might be of interest to the researcher but might 
not be relevant in the particular story being told. Through this technique the 
storyteller is given, as Elbaz, (1990) put it, “power to define her own reality”. 
By adopting this approach I was adhering to the constructivist view that 
teachers themselves define constructs, which represent reality as they see it at 
any given time (Pope and Denicolo, 2001). 

María’s story 

In this paper I will present one case study created in the narrative tradition 
where data was collected through rivers of life. The life history starts with 
the themes that emerged from Maria’s life history.  

 
Themes emerging from Maria’s river of life: 
The saga period 
Thirst for learning 
Going abroad 
Tough beginnings 
Motherhood  
Teaching career 
Growing and developing 
Contentment 
 
María was born in Reykjavík in the late thirties. Her early memories are of 

her playing school with her cousin. The cousin, who was older, was usually 
the teacher and it was she who taught María to read. Later they both became 
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teachers. Maria loved the teacher who taught her Icelandic and history in 
primary school and still thinks she was the best teacher she has ever had. She 
was gentle, but at the same time a strong disciplinarian and, most important-
ly, she knew how to tell stories. “She told us Njála and Laxdæla and the saga 
of Gísli Súrsson and the saga of Egill and more and all these stories are so 
hammered in my brain that I still remember them”. I did not understand till 
I became an adult all the work she must have put in order to be able to do 
this.” This is the ‘saga period’ in the bend in her river.  

María thinks this teacher may also indirectly have influenced her politic-
ally, as she made her pupils very proud of being Icelandic and María felt, for 
example, that the treaty the Icelandic government made with Nato after the 
Second World War was treachery, similar to when Iceland was sold to the 
Norwegian kings in the 13th century. This teacher also talked a lot about  
heroines and they became in a way  Maria’s role models. “I had my favourite 
persons, Guðrún Ósvífursdóttir and Auður Vésteinsdóttir. I saw them both 
vividly wearing those beautiful and colourful clothes.” In lower secondary 
school she began to learn English and had another excellent teacher. “She 
was a very impressive teacher.” María remembers when her students many 
decades later were doing a sketch, imitating their teachers, that she did not 
recognise this English teacher as herself but instead she felt she was seeing 
her old English teacher. “Very strange, but there I saw that she must have 
influenced my teaching.” 

María did not find it feasible to work in an office and wanted to learn 
more. She decided to go to grammar school, a decision her parents 
supported. They seemed to understand her ‘thirst for learning’. There were 
moments when she wanted to work at sea, her father being a captain, but she 
gave up that idea, as she wanted to get married and have children. 

She has very fond memories of her years at grammar school. She had 
many brilliant teachers there who were, with hindsight, perhaps more 
memorable as personalities than as pedagogues. 

There was little tradition of girls pursuing further studies and oppor-
tunities were few. She would have liked to study natural sciences, but that 
was not possible in Iceland at that time and she could not afford  to go 
abroad. She would also have liked to study Icelandic but in those days this 
was a 6-7-year course of study, which was beyond her financial limitations. 
In the end she opted for English, in which she could complete a BA degree 
in three years. After two years she applied for a grant to go to England. 
‘Going abroad’ was not common in those days and this decision shows her 
determination. She spent two terms at university in England. After that she 
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found a summer job in a hotel. The vocabulary María learned at the hotel has 
always been invaluable for her as a teacher.  

She decided to take a diploma in pedagogy, knowing that teaching was 
the most likely livelihood with her background. The required teaching 
practice was much longer than it is today but in those days the classes were 
streamed and trainees only taught the best pupils. When she began teaching 
classes with predominantly low-achievers she was totally unprepared for 
what was in store for her. “I had never in my life met this kind of children.”  

Obtaining her first teaching position was not handed to her on a plate 
and this bend in the river is labelled ‘tough beginnings’. She applied and 
expected to be received with open arms with her good qualification and top 
grades — but she was turned down. A “ man with a family” was considered 
to need the job more although he was without qualifications. She felt humili-
ated but did not want to give up. In the end she was offered 20 hours at this 
school, teaching mostly natural sciences! It proved to be a very difficult year: 
she had no idea how to manage these students and when she complained, 
nobody seemed to care. After two years of teaching she went on maternity 
leave and, in fact, had three children in four and a half years. ‘Motherhood’ 
created a big bend in her life. There was no option but to give up her job and 
stay at home.  

After some time she was offered a few hours' teaching in an evening 
school which she gladly accepted because then her husband could look after 
the children. She liked teaching adults. “It was great fun, teaching there was 
wonderful. I looked forward to the classes.” She felt it was important to keep 
people from dropping out and important that they should find it worthwhile 
coming to her classes. Her main aim was that they should leave class feeling 
that they had learned something new. It was also during this period that she 
began to go to in-service courses which she attended frequently ever since. 
“You cannot put academic learning in the freezer for nine years, […] you 
also lose your confidence”.  

As her children got older she wanted to go back to day-school teaching. 
She was offered a part time post in a secondary school thereby taking up 
what proved to be her life long ‘teaching-career’. 

After having taught for a couple of years she felt she needed a new 
challenge, a need which appears to have followed her throughout her life. 
Her thirst for learning had not been quenched, so in spite of having a family 
of five and a job she enrolled in a postgraduate course in English Literature. 
“I only intended to, you know, just to listen and keep up.” Soon she 
discovered that she wanted to see if she could not do it “just like the kids”. 
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María claims that the postgraduate degree most of all gave her more 
confidence but also inspired her when teaching literature. Her main aim in 
teaching is to teach her students to enjoy English literature, to teach them to 
enjoy reading a good book.  

María claims that her teaching has been developing throughout the years. 
She has been ‘growing and developing’. In the old days she thought more 
about teaching the language and grammar, now the emphasis is more on 
content and how students go about their work. These shifts in emphasis 
have happened gradually as she, through the years, has travelled to many 
countries, attending courses, visiting schools and institutions to keep up with 
the latest development. On these visits she has been introduced to many 
ideas, some of which she has wanted to take home and implement in her 
school. As an example she names self-access facilities for extensive reading 
and cross-curricular work.  

All through her career she has been looking for ways of breaking out of 
the isolation which teachers find themselves in: “The problem is that we 
always fall back on what we are used to and know”. However, she feels she 
has been lucky to work in a school where she has had the opportunity to 
initiate some changes. 

Maria’s demeanour toward her students reflects patience and respect. She 
prepares her lessons well and in the lesson I observed she used mostly 
group- and pair-work, engaging students in certain tasks while going around 
and assisting them when they called upon her. This approach is a far cry 
from the prevailing teaching method when she started teaching. In the last 
couple of years there has been great emphasis on Information and 
Communication Technology (ICT) in schools. This was not something she 
was particularly interested in and she has experienced this as a heavy 
pressure. “If you were going to hang on or not stand in the way of develop-
ment you had to follow suit”. “I sometimes cried out of frustration and 
anger”. However, when reflecting on her career, contentment is uppermost 
in her mind:  

[Teaching] has changed me as a person. I have trained myself to be positive to 
look for the good things in my students. […] When I was teaching in the evening 
school I understood for the first time that this motivation or the desire to learn is 
just one of man’s primal needs like you eat and breathe, so you learn […] I feel 
now, you see, that it has, in fact, been a privilege to have been allowed to work 
with young people for such a long time. 
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Discussion 

One aim of the research was to give way to the teacher's own voice, making 
explicit her personal theories. As we follow Maria’s life history through her 
rivers of life three issues seem to be the most prominent in her theory 
formation: influences of the past, academic development, and attitudes in society towards 
women as professionals. 

Influences of the past  

It is clear how Maria’s best teachers have influenced her thinking about 
teaching. Her theory of the importance of literature was formed in her early 
childhood and still after over thirty years of teaching her main aim as a 
teacher is to teach her students to love literature. And when she, in mid-life, 
returns to university it is further literature studies she is seeking. Maria thinks 
her teachers, particularly the first one, have also heightened her ambition for 
learning. It was not common for girls to be so determined to go to grammar 
school and not even be satisfied with that. Maria feels that she was certainly 
influenced by her teachers but she also feels her parents’ attitudes were 
important. Without their support she would not have been able to go to 
grammar school and she tells the sad story of a friend who did not have her 
parents’ support and had to leave school. Maria also acknowledges her 
teaching experience, particularly her students as having influenced how she 
thinks about teaching. The first year was a battle for survival without 
support. This may have influenced her theories of the importance of 
collaboration among teachers. Her years in adult teaching made her realise 
the importance of each individual and the importance of patience, showing 
respect and having the lessons well organised.  

Teachers are often influenced by their former teachers, as has been stated 
in the research literature (see e.g. Zeichner, Tabaschnick, Densmore, 1987). 
Maria is no exception and thinks her former English teacher influenced both 
her conduct and teaching methods as she began to teach English in an 
upper-secondary school, even though she was not aware of this influence at 
the time. 

Academic development.  

Maria’s life-long ambition for learning can be traced to her early 
childhood. When the opportunity has risen she has attend shorter and longer 
courses, visited schools and institutions and read. All this has made her 
revise and develop her theories on teaching and learning. She selects and 
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implements ideas that are compatible with her earlier theories and teaching 
context. It is noteworthy that she feels that pursuing further academic studies 
has first and foremost given her confidence as a teacher, confidence with 
regard to her subject knowledge but also to persevere trying to improve her 
teaching and to influence her colleagues to take up new approaches. Her 
discussions with her colleagues in the English Department have been 
invaluable and have helped her reflect on her teaching. By reflecting on her 
life Maria can elaborate on how her theories of teaching have changed 
through the years. This is one indication of how important reflection is for 
teacher growth (Bartlett, 1990; Korthagen, 2001). 

Attitudes in society 

One of the most striking features of Maria’s story is society's attitude 
towards women as professionals. This issue goes through her whole story 
and has been influential in forming her personal theories. For example, her 
anger and feelings of frustration have strengthened her motivation for 
continuing both to learn and to seek excellence in her profession. 

Maria’s story reveals a distinct process in the attitude toward women as 
professionals in the latter part of last century. This applies to attitudes to 
women having an education, to their educational opportunities, attitudes to 
the role of parenting (mothering), and attitudes toward women as a 
workforce. It was not the aim of this research to uncover such development 
but this is an example of the unanticipated findings that inductive research 
approaches often lead to. This progress has been documented in feminist 
writings in the 20th century (see e.g. Einarsdóttir, 1987). It is, however, 
instructive to hear how it affected the lives of individuals and how it 
highlights the importance of idiosyncratic approaches in data collection 
which, as in this case, help to correct stereotypes of women teachers as some 
sort of semi-professionals choosing teaching as a cosy job compatible with 
their “real” job of being a housewife. 

Conclusion 

Listening to women teachers’ own interpretation of their life history 
significantly enhances our understanding of the complex development in the 
professional lives of women teachers. It makes teachers’ personal theories 
and their perceived formation explicit. As we have seen, life history also 
uncovers issues that can hinder or facilitate teacher growth. Comparison 
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with the life histories of women born later in the 20th century tells us that 
although progress has been made with regard to women as professionals we 
need to stay vigilant (Ingvarsdóttir, 2003). One-way of staying vigilant is to 
continue collecting and presenting life histories of women’s professional 
lives and careers. 
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Challenges and Obstacles  
The personalised Approach to Education 

Jakobína Ólafsdóttir and Hafdís Ingvarsdóttir 

 

Under the heading of personalised education (einstaklingsmiðað nám) the political 
and official authorities of primary and lower-secondary schools in Reykjavik 
have put forward a long-term plan/policy of educational and pedagogical 
objectives for the primary and lower-secondary schools in Reykjavik.  

Primary and lower-secondary schools are compulsory in Iceland. 
Personalised education as the educational authorities define it is outlined in 
The Operational plan for Primary and lower-secondary Education in Reykjavik 2005 as 
follows:  
o The primary and lower-secondary schools apply open and flexible 

practices, where pupils work independently as well as in cooperation 
with others, with the aid of information- and communication technology  

o Different individuals, gifted as well as those pupils who need more time 
for learning, are met with challenging assignments according to their 
abilities and with reference to multi-intelligence and multicultural society 

o Pupils are responsible participants in their education and work according 
to plan that is made jointly by pupils, teachers and parents. Objectives 
and the path towards the objectives are set in these plans  

o Pupil’s cooperation, thematic work, mixing dissimilar individuals in 
groups, independent assignments, creativity and initiative are stressed as 
well as giving the pupils opportunity for distance education.  

o Pupils are to learn to choose critically from material on the Internet, in 
books and in articles. They are to learn to evaluate material and to make 
use of it.  

o Pupil’s achievements are to be evaluated with varied methods, coopera-
tively and continuously.  
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o Each pupil is assigned to a main teacher but teachers and other staff 
work in close cooperation (teams) and carry mutual responsibility for a 
defined group of pupils within a level as well as from multiple levels.  

The aims stated in the policy are of pedagogical nature. When it comes to 
educating children one can detect polarisation of two main strategies that 
affect the structure of their education. On one hand there is a strategy that 
aims at showing efficiency measured by numbers such as cost per pupil and 
average grades for schools. In applying the opposite strategy the attention is 
directed toward theory of pedagogy and education. How can we structure 
our schools so that it serves every child in such a manner that the child will 
be well educated without major trade offs?  

It is politically correct to keep costs down and keep average grades up. 
Low costs are favourable to the taxpayer. High average grades favour the 
image of schools. This is problematic because these measures do not 
enlighten us about the long-term affect of the service the schools are 
providing for the community and for the benefit of the children. 

The measurement objectives are deeply rooted in the culture of 
management of school systems. This raises the question of how pedagogical 
objectives, as those included in the policy of the school authorities, fare in a 
culture ruled by this paradigm of measurements.  

The conflicts in educational theory 

It is useful to investigate history to further an understanding of the structures 
prevailing in educational theory. Labaree (2005) tells the story about 
progressivism, schools and schools of education in the 20th century in North-
America. He labels the progressive movement as either administrative or 
pedagogical and maintains that there has been a struggle between the 
administrative progressivism and the pedagogical progressivism. In this 
struggle the administrative movement has won. Labararee attributes the 
impact the administrative progressives have had on schools to the appeal its 
reform ideas had to people in power. Its utilitarian quality and a claim of 
scientific authority also made it easier to sell. Progressivism today is syno-
nymous with Labaree’s pedagogical progressivism and he points out that the 
label of constructivism captures the approach of pedagogical progressivism. 
What Labaree has to say about educational strategy of the administrative 
progressive nature is: 
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Reform is moving in the direction of establishing rigorous academic frameworks 
for the school curriculum, setting performance standards for students, and using 
high stakes testing to motivate students to learn the curriculum and teachers to 
teach it (Labaree, 2004 p. 2).  
 
The pedagogical progressive movement does not favour reforms in this 

direction but Labaree (2005) points out that although the pedagogic pro-
gressivism movement has had an enormous impact on educational rhetoric it 
has had a very little impact on educational practice.  

Knight (2002) also looks at two different approaches in education. The 
constructivist approach and what he conceptualises as intensive-explicit 
approach to instruction. These concepts do not have a precise meaning but 
indicate a general direction. Knight (2002) describes intensive-explicit 
instruction “as a set of instructional procedures that together efficiently and 
effectively enable teachers to convey content clearly to pupils in a manner 
that leads to pupils’ mastering information” (p 4). The explicit part of the 
concept refers to the teachers “clearly modelling covert thinking and 
providing detailed feedback as pupils move toward mastery of content” (p 
4). The object is for the pupil to understand, remember and generalise 
content taught by a teacher.  

The expressions of extremes in educational practice and theory put 
forward by Knight (2002) and Labaree (2005) is analogous with what has 
been said here about the strategic polarisation in educational practice. These 
strategies can be pictured as opposite ends on a continuum. The content of 
the authorities’ policy for personalised education in primary and lower-
secondary schools in Reykjavik can be understood as an expression of 
willingness to move education in primary and lower-secondary schools in 
Reykjavik along this continuum toward a more constructivist education.  

Although various strategies to educating children are introduced in 
educational theory there is a structure to their foundations. This structure is 
fairly complicated and is made up of multiple elements that exist in 
dimensions and count for the variety of approaches that exists to schooling. 
The elements combine to form the whole and consist of epistemology, 
ontology, and educational objectives, learning models, teaching models, 
curriculum, culture and distribution of power. In every classroom these 
elements are at work and hey shape the practice in the classroom. These 
elements are to some extent interrelated and change in one is likely to affect 
another.  



698 Uppeldisfræði Jakobína Ólafsd. og Hafdís Ingvarsd.  

  

For every individual who has a stake in education it is important to 
understand the implications of these elements for the teacher as a 
professional and for the pupil as a learner.  

Constructivist approaches in education 

In reviewing the literature numerous definitions of constructivism in 
education can be found. In the constructivist classroom the pupil is an active 
participant in constructing knowledge rather than a passive receiver of it 
(Elkind, 2004; Gibbons, 2003). Brooks and Brooks (1993) maintain “each of 
us makes sense of our world by synthesizing new experiences into what we 
have previously come to understand” (p. 4). Knight (2002) points out that 
constructivist pedagogy is general and allows various ways for the teacher to 
structure his/hers practices. In a constructivist classroom constructivism 
affects how curriculum is presented and how pupils are perceived and 
evaluated (Brooks and Brooks, 1993).  

Milbrandt, Felts, Richards and Abghari (2004) offer the notion that at the 
heart of constructivist teaching is the understanding that pupils are in control 
of their own learning. According to them creative problem solving is 
constructivist by nature. Milbrandt et al. argue that the constructivist 
approach connects pupils to the real world beyond the classroom. It is the 
process of achieving knowledge rather than knowledge itself that motivates 
learning.  

The research 

The implementation of the policy that aims at personalised education sets 
the background for this research. The research sets out to investigate how 
school principals and teachers make sense of this policy in general as well as 
with regard to their local settings and organisational context. The aim is to 
increase the knowledge and understanding of the process that is initiated 
when a policy involving transformation of prevailing state and cognitive 
models, is created and implementation attempted in primary and lower-
secondary schools.  

In this paper some of the preliminary findings in the research will be 
highlighted and interpreted.  
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Six teachers in three lower-secondary schools have been interviewed at 
this point and this paper builds on data from these interviews which were 
transcribed verbatim and analysed. In selecting school the aim was to choose 
schools with different characteristics as follows: A school that is known as 
“didactical” i.e. in its approach to teaching, a school that is known as settled 
but open to new ideas in approaches to teaching and a school that is 
purposefully aiming at constructivist or personalised approaches to teaching.  

In this paper teacher’s views of didactical and constructivist approaches 
in instructional settings and how they regard themselves as participants in 
efforts towards more constructivist approaches in their school’s practices will 
be observed. 

Teacher’s perceptions  

Most of the teachers that were interviewed claimed to be rooted in 
traditional approach to teaching. By traditional approach they mean that they 
stand in front of the class, use the blackboard and give lectures while the 
pupils receive the knowledge the teacher wants to communicate. How they 
viewed themselves in this sense was without regard to whether their school is 
regarded as traditional or not and even whether they had more or less 
teaching experience. Constructivist approach to teaching is equated to 
modern approach to teaching among the teachers. Asdis and Albert are 
teachers in a lower secondary school that is known to follow didactical ways 
in teaching. They both have long experience as teachers. Albert talked about 
the rigid structure of his school: “The institution shapes the practice. I don’t 
know why one does not turn everything around when he starts teaching and 
teach like one was educated to teach”. In his opinion tradition is powerful: 
“New teacher would have lot of difficulties in changing things. One inherits 
the tradition”. 

 Dagbjört and Elisabet are young teachers with only one-year experience. 
The school they teach in is less than ten years old and strives purposefully 
towards offering personalised education. Dagbjört says that as a pupil she 
attended “unbelievable old-fashioned schools”. She says, “I was just brought 
up that way […] and at the teaching university, they did not manage to 
change me in to an idealist”. Dagbjört claims that her experience as a young 
student/pupil has been a powerful factor in shaping her approach to 
teaching. But she is aware that she will need to change her approach gradu-
ally as a teacher in this school. She says: “I just felt that I needed to try and 
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know how it was to teach before I started to develop something new”. But 
she is positive towards the aspect of changing her approach to teaching and 
says: “It will definitely be enjoyable […] I feel I will be doing something new 
and exiting”. When she talks about what she expects from changes in her 
teaching practices she focuses on the student’s responsibility and independ-
ency. She comments:  

 
I feel you know, things like taking responsibility […] if they do not do their 
homework then, just you know, then it is their problem not the teacher’s. […] 
Let them take responsibility. It will be exciting to see how it will be now that we 
will organise [their studies] with them. […] To se if they will do better now that 
they make their decision about what to do […]. I look forward to seeing that.  
 
She credits her optimism to interactions with teachers who are 

experienced in personalised approaches in their practices. Albert focuses as 
well on problems of students taking responsibility for their education in the 
lower levels of the secondary school:  

 
“Some of them can cope. They just take care of their things. But others do not 
cope. They want this control. They want to be pushed. Of course it is effective 
but at some point they need to start to take responsibility. Maybe it is the 
advantage in personalised education”.  
 
Elísabet is the only one of the teachers who does not categorise herself as 

someone who is or has been traditional in her approach to teaching. She 
says: “My role; I am first and foremost a guide. For instance I do not teach 
anyone anything unless they want to learn themselves […]. [My role is] to 
help them with their studies. And then I am the one who is in charge”. 

 Asdis feels that she would be willing to accept changes along the line 
with the authorities’ policy but she feels that her working environment does 
not support such changes. She says: “I could very well think of these changes 
if conditions, if external condition would be improved”. To this she adds: “I 
think that it must be very enjoyable…I mean it must add value to the 
work…to cooperate with others [teachers]…but as I say with different pre-
conditions”. Albert was asked whether he was content with working 
traditionally within a traditional a setting or if he would prefer to work in a 
setting where the pupils were more independent and his work would consist 
more of organising and supervision. He answers: “To be the supervisor! Yes 
I would like that. This [the tradition] is not holy to me. Sometimes I am 
disgustingly bored with this”.  
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Helga and Bergur are teachers in a school that is settled but is known to 
be open to new ideas in teaching. Both have long experience as teachers. 
Helga says about how teachers should think: “One should start with an open 
mind and try/test everything”. To this she adds: “Although something has 
been perceived as good it does not necessarily fit everyone”. Helga feels that 
in some respect the approach to teaching in her school has been 
constructivist: “Group work and lots of methods other than just standing in 
front of the blackboard, which may not be the most common to day. […] 
This is in the focus now […] pupil’s independence and all that”. Bergur is a 
math and science teacher with over twenty-five years of teaching experience. 
He regards himself as a conservative teacher with conservative values and 
conservative methods. He says: “I am not ready to take anything raw. I am 
ready to try but I say simply how I have approached it [the teaching] until 
now, I feel that it has worked. So I do not see a reason to change that much. 
Of course everything is changing but I mean radical changes. One is always 
learning […] but it does not lead to radical changes”.  

Albert is a math teacher and clearly thinks that pupils would benefit from 
changes in the approach to teaching his subject in his school. “Yes this is the 
method, solve one hundred math problems-like that. It is like that and the 
pupil is of course deprived of his thinking”. 

The traditional constructivist 

In talking to teachers who claim to be “traditional” in their approach to 
teaching it was noticed that their notions where constructivist when it came 
to some of the aspects of their profession.  

Asdis says about her role as a teacher: “I see more how important the 
pedagogical role is. In order to get what one wants to get because it does not 
work to stand in front of the blackboard and rattle off the facts. First and 
last […] is the role to supervise them [the pupils]”. Although Bergur claims 
to teach a lot from the blackboard his ideas about teaching children who 
have problems or for some reason are delayed in their studies, is of 
constructivist nature. He says:  

 
One gets, I think, often to help the development of the one in question just 
through chat. One is not always teaching. One is chatting. One is talking about 
the world at large, about life and about existence. One always tries to mix in that 
sort of things and one tries not to be formal. One is not in front of the 
blackboard. One sits beside or in front of the pupils and one tries to behave 
more, as a friend in this context and that is just what a lot of them just need. It 
can just save many [pupils].  
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Constructivist approach and readiness 

In talking about the implementation of personalised instruction teachers had 
different feelings toward what appears to be the same phenomena. One of 
these phenomena is the learner’s readiness. Elisabet sees herself as instru-
mental for the process of the pupil overcoming his lack of readiness. She 
says: “You have this time to sit down with them and set these objectives. 
Sometimes you have to pull it from them. Of course they do not know how 
to set goals. It needs to be taught to them, help them and then continue 
working on it, in this personalised instruction”. Asdis sees the learners’ lack 
of readiness as an obstacle. She says:  

 
These children they are so badly disciplined. To think one can have it 
personalised and so, you know. The children at different levels [in their studies] –
like looking themselves –help them to work independently. It is just not in ones 
capacity. […] My ability to let them work independently is not in the picture. 
They have not been brought up to do it. 
 

And Asdis sees others obstacles:  
 
One needs just to push them forward – communicate – let everybody do the 
same – but one day I must. I don’t trust myself to make them work –variously- 
and seek for themselves. The facilities for it are not at hand. […] The time 
provided to care for these children as stipulated in regulations is far from 
sufficient. […] So what one would call personalised education – if one were to 
try to give the children attention then there is by far no time to do it.  
 
Although Helga claims that some of the aspects of her teaching are 

constructivist she seems to feel that more is demanded of her and feels that 
she is not prepared to move further towards constructivist approach at this 
point. She says: “I can’t see it in my subject in such a way that I can just 
come into my classroom and everybody is doing something. At the moment 
I can’t see that. I know that I should do that. Someday I will be prepared to 
receive all the ideas”.  

Some of the teachers appeared to have put thought into what needs to be 
done to increase the likelihood of succeeding in implementing personalised 
approach to teaching into their schools. Elísabet feels that organising should 
be more in focus and Helga believes that the community in the school needs 
to be cohesive and cooperative. More optimism could be detected when 
talking to teachers in the school that is striving purposefully towards 
personalised education than in the other two schools. Dagbjört says about 
her future vision of personalised instruction: “I’m sure that when this gets 
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going it will roll not less than the other [the traditional approach] and I am 
sure that with some [pupils] disciplinary problems will even diminish”.  

Discussion 

A lot has been said in the literature about the reluctance, within school 
systems, to change (Cuban, 2003; Tyack and Cuban, 1995; Sarason, 1996; 
Sarason, 1990). Sarason (1990) argues that the process of implementation of 
new ideas, of how to shape practises in schools, entail an understanding of 
the setting in which these ideas are to be embedded.  

In comments, presented in this paper, teachers express a tension between 
the didactical and constructivist approach to educating children or, as 
Labaree (2005) labels it, the administrative and pedagogical progressivism. 
None of the teachers can be categorised as strictly traditional or strictly 
constructivist in their approaches to teaching. All of them found a move 
toward a more constructivist approach challenging regardless of where their 
thinking can be placed on a traditional/constructivist continuum. This 
challenge had different meaning to individuals. Some felt that it added 
excitement to their work while other found it overwhelming. 

A common factor in the teachers’ views is that they believe in the bene-
fits of the constructivist approach of learning for the pupils but some of 
them cannot see how a change towards more constructivist approach can be 
obtained in their school settings. Albert beliefs in the constructivist approach 
as beneficial for the pupils. As a teacher he finds the constructivist approach 
appealing but he feels restricted by the structure offered by his school. This 
includes management as well as facilities 

Armenakis, Harris and Mossholder (1993) describe readiness in terms of 
beliefs, attitudes and intentions of members of organisation. In management 
of change readiness is a phenomena that needs to be in focus. In a school 
setting lack of readiness can be built into multiple factors and restrain 
process. Under these circumstances teachers’ lack of readiness tends to be in 
focus (Elkind, 2004).  

Although in many aspects the teacher’s concerns seemed to rest on a 
common ground there are differences in their feelings towards the challenges 
related to a move towards more constructivist approaches in their practices. 
The teachers in the school that is described as purposefully striving towards 
offering more personalised education to their pupils tend to identify them-
selves as agents of change. They see themselves as active participants in 
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creating readiness for the changes. The teachers in the school that is 
described as known to be traditional do not assume this role. They focus on 
the obstacles and these obstacles seem to build a wall between them and the 
role of the change agent. The teachers in the school that has been described 
as settled and open to new ideas are open to the idea of assuming the role of 
a change agent although they do not seem to invest in it to the same extent 
as the young teachers in the school that is purposefully aiming towards 
personalised education. 

A difference in attitudes can also be detected in the notion of the 
relationship between badly disciplined pupils and constructivist approaches. 
Dagbjört sees the constructivist approach to teaching, as a possible solution 
to disciplinary problems while Asdis perceives disciplinary problems as an 
obstacle on the path toward more constructivist approach to teaching. 

Conclusion 

The content of the authorities policy expresses their aspirations towards 
more constructivists approach to teaching in the primary and lower-
secondary schools in Reykjavik. In the classroom the teacher is influential in 
shaping the practice (Elkind, 2004). An understanding of teachers attitudes, 
believes and intentions is therefore of value in identifying phenomena that 
are of significance for implementation of policy in the school system.  

In this paper the focus has been on how teachers view traditional and 
constructivist approaches to teaching and how they perceive themselves as 
participants in efforts towards more constructivist approaches in their 
school’s practices. 

The data introduces differences in whether and how the teachers assume 
the role of a change agent. These findings are preliminary and will be 
pursued in continuing research into these issues. The analysis of the data 
reveals that phenomena take on a different meaning to different persons. It 
is of interest to gain a better understanding of why a particular phenomenon 
takes on different sets of meanings to individuals. The findings in this paper 
also raise the question how organizational culture shapes professional 
identity and how individuals perceive their role in the organization. 
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Fjölmenningarleg kennsla:  
Sjónarhorn skólafólks 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, Hafdís Ingvarsdóttir og 
Eyrún M. Rúnarsdóttir 

 

Fólki af erlendu bergi brotnu sem sest hefur að hér á landi hefur fjölgað á 
síðustu árum. Sem dæmi má taka að árið 1990 höfðu innan við 2% 
þjóðarinnar erlendan ríkisborgararétt en árið 2004 voru það 3,6%. Það ár 
höfðu um 3% (1369) grunnskólanemenda íslensku sem annað tungumál og 
töluðu þeir 43 tungumál sem sitt fyrsta mál (Hagstofa Íslands, 2005). 

Íslenskir skólar, skólastjórnendur og kennarar standa því um þessar 
mundir frammi fyrir nýjum áskorunum sem fylgja því að vinna með börnum 
og unglingum af ýmsu þjóðerni sem tala mismunandi tungumál og hafa 
margvíslegar hefðir og gildi í farteskinu.  

Tvö fjölmennustu sveitafélög landsins, Reykjavík og Kópavogur, hafa sett 
sér stefnu í málefnum innflytjenda og nokkur önnur sveitafélög vinna að 
slíkri stefnu. Jafnan er í þessum stefnumörkunum lögð áhersla á jöfn réttindi 
þegnanna og gagnkvæma virðingu í samskiptum fólks af ólíkum uppruna 
(Kristín Á. Árnadóttir, 2002; Kópavogsbær, 2004). 

Stefna sveitafélaganna hefur verið að bjóða börnum og unglingum af 
erlendum uppruna á aldrinum 9-15 ára að hefja nám á Íslandi í svonefndum 
móttökudeildum. Árið 1993 var fyrsta móttökudeildin sett á stofn í Reykjavík 
og á árinu 2005 starfrækja sex grunnskólar á landinu móttökudeildir. 
Nemendur stunda nám í mótttökudeild í um eitt ár. Þar er lögð áhersla á að 
búa þá undir nám í heimaskóla eða í almennum bekk í móttökuskólanum. 
Austurbæjarskóli tók að sér að vera ‘móðurskóli’ í Reykjavík í fjölmenningar-
legum kennsluháttum árið 2000 eftir að þar hafði verið starfrækt móttöku-
deild. Þetta nýja hlutverk felur meðal annars í sér að veita öðrum skólum 
ráðgjöf um fjölmenningarlega kennsluhætti. Tveir framhaldsskólar bjóða nú 
fram sérstakar námsbrautir fyrir nemendur af erlendum uppruna. 

Af framansögðu er ljóst að mikilvægt skólaþróunarstarf er framundan við 
að hlúa sem best að börnum og unglingum af erlendu bergi brotnu sem 
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setjast hér á skólabekk og við að efla hæfni allra nemenda til að búa í 
samfélagi fjölmenningar.  

Ýmsar rannsóknir sýna hve brýnt er að leita eftir sjónarmiðum kennara og 
skólastjórnenda þegar byggja á upp árangursríkt skólastarf (t.d. Day, 2004; 
Fullan, 1993; Hargreaves, 1994). Það skýtur því nokkuð skökku við, að á 
meðan finna má hafsjó hugmynda um og rannsóknir á kennsluaðferðum á 
sviði fjölmenningarlegrar kennslu (t.d. Banks og Banks, 2004; Nieto, 1999), 
virðast rannsóknir á sjónarmiðum og reynslu kennara sem kenna í fjölþjóð-
legum bekkjum sárafáar.  

Nokkrar rannsóknir hafa þó beinst að hugmyndum kennaranema og 
nýútskrifaðra kennara um fjölmenningarlega kennslu. Þannig hafa Neuharth-
Pritchett og félagar (2001) kannað hvernig kennaranemar skilgreina 
fjölmenningarlega menntun og hvernig þeir telja heppilegast að koma slíkri 
menntun í framkvæmd. Aðeins 16% þeirra sýndu að þeir hefðu ‘djúpan 
skilning’ á þessari menntunaráherslu samkvæmt kvarða sem þeir hönnuðu. 
Artiles og McClafferty (1998) athuguðu hvort og þá hvernig námskeið fyrir 
kennaranema um fjölmenningarlega kennsluhætti leiddi til breytinga á 
hugmyndum þeirra um árangursríka kennsluhætti í fjölþjóðlegum bekkjum. 
Niðurstöður þeirra gefa vísbendinu um að í slíku kennaranámi eigi sér stað 
veruleg þróun í hugsun kennara. Þá kom fram í rannsókn þeirra Expósito og 
Favela (2003) að aðeins þeir kennarar sem höfðu ígrundun í starfi vel á valdi 
sínu áttu auðvelt með að meta og mæta þörfum nemenda sem höfðu ólíkan 
menningarlegan bakgrunn.  

Bæði erlendar rannsóknir (Day, Pope og Denicolo, 1990) og innlendar 
(Eyrún M. Rúnarsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2003; Hafdís Ingvars-
dóttir, 2004; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1999a) benda til þess hve sýn kennara 
á starf sitt mótar hvernig þeir vinna með nemendum. Þar skiptir ekki síst 
máli að þeir ígrundi starf sitt; þeir skoði markmið sín og daglegt starf 
markvisst (sjá t.d. Schön, 1984; Shulman, 1987; hér á landi t.d.: Hafdís 
Ingvarsdóttir, 2004; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1999b).  

Í ljósi ofangreindra niðurstaðna teljum við mikilvægt fyrir þróun 
fjölmenningarlegrar kennslu að leita eftir sjónarmiðum og reynslu kennara 
sem starfa með börnum og unglingum sem flytja til landsins og hefja 
skólagöngu. Með hugtakinu fjölmenningarleg kennsla er átt við kennslu þar 
sem saman eru nemendur af ólíku þjóðerni og kynþætti eða með 
mismunandi menningarlegan bakgrunn. Markmið og áherslur kennslunnar 
felast í að skapa aðstæður sem efla samvinnu nemenda og auka gagnkvæman 
skilning þeirra á menningu hver annars. Áhersla er lögð á að nemendur læri 
af hver öðrum frekar en aðeins um hver annan til að efla fjölmenningarlega 
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færni þeirra. Grunngildin gagnkvæm virðing og traust eru leiðarljósið ásamt 
rétti hvers og eins og ábyrgð. Tungumálanámið er aðeins einn þáttur 
samofinn öðrum þáttum kennslunnar. Við köllum slíka nálgun heildstæða 
nálgun í fjölmenningarlegri kennslu. 

Hér beinum við athyglinni að því hvernig kennarar og skólastjórnendur 
sem hafa nokkra reynslu af að vinna með nemendum af ýmsu þjóðerni líta á 
hlutverk sitt og starf. Við leggjum áherslu á að skoða (a) hvað þeim finnst 
mikilvægast í starfi með nemendum af ólíkum uppruna og hver markmið 
þeirra eru og (b) hvað reynsla þeirra af kennslu á þessu sviði hefur leitt í ljós 
um þau skref sem taka þarf. 

Aðferð 

Gögnum var safnað með spurningalista og viðtölum. Spurningalisti var 
lagður fyrir 32 kennara (27 konur og 5 karla) sem kenna íslensku sem annað 
mál. Kennararnir sóttu námskeið um kennslu nemenda af erlendum uppruna 
sem haldið var í Fræðslumiðstöð Reykjavíkur í ágúst 2004. Erfitt er að fá 
nákvæmar tölur um fjölda þeirra kennara sem sinna kennslu nemenda af 
erlendum uppruna á Íslandi enda margir í hlutastarfi. Fullyrða má þó að 
hlutfall þeirra í úrtakinu sé hátt og því um að ræða stóran hluta þeirra 
kennara sem sinna slíkri kennslu.  

Kennararnir komu víðsvegar að af landinu og kenndi 21 á grunnskólastigi 
(1 karl) en 11 á framhaldsskólastigi (7 konur og 4 karlar). Kennararéttindi 
höfðu 26 þeirra, þar af 15 með B.Ed gráðu, 10 með kennsluréttindi á 
framhaldsskólastigi og einn kennaranna var menntaður sérkennari. Þeir sex 
sem eftir standa höfðu háskólapróf en ekki kennaramenntun. 

Í spurningalistanum var meðal annars spurt um (1) ástæðu þess að 
kennararnir sóttu námskeiðið og (2) hvernig þeim fyndist að taka ætti á móti 
nemendum af erlendum uppruna í skólunum. Ýmsir svarmöguleikar voru 
gefnir (sjá í viðauka). Með opnum spurningum var meðal annars spurt um 
markmið kennaranna í kennslu nemenda af erlendum uppruna, hvernig þeim 
fyndist þeir búnir undir slíka kennslu og hverjar væru helstu áskoranirnar sem 
þeir hefðu mætt í starfinu.  

Til þess að öðlast betri skilning á starfi þeirra sem sinna nemendum af 
erlendum uppruna tókum við einnig djúpviðtöl við kennara og skóla-
stjórnendur. Hér verður byggt á viðtölum sem við tókum við þrjá kennara og 
tvo skólastjórnendur í grunnskólum og framhaldsskólum, en þeir hafa unnið 
að þróunarverkefnum í fjölþjóðlegum bekkjum.  
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Viðmælendur okkar voru Magnús (skólastjóri) og Ósk (kennari) sem 
staðið hafa að móðurskólaverkefni í fjölmenningarlegum kennsluháttum um 
nokkurra ára skeið. Þá var leitað til Ara skólastjórnanda í framhaldsskóla sem 
hefur þróað námsleið fyrir nemendur af erlendum uppruna. Auk þess 
leituðum við til Jóhönnu sem er kennari við móttökudeild og Herdísar sem 
einnig kenndi við slíka deild. Viðmælendur eru kynntir hér undir dulnefni. 
Viðtölin voru tekin á tímabilinu frá mars 2004 til mars 2005. Hvert viðtal tók 
um 1-2 klukkustundir. Þau voru tekin upp á segulband og afrituð orðrétt af 
bandinu.  

Sjónarhorn kennara og skólastjórnenda 

Mikilvægast 

Við gagnagreiningu um hvað kennurum finnst þurfa að leggja mesta áherslu 
á í starfi með nemendum af ólíkum uppruna og hver markmið þeirra eru, 
notum við þrjár spurningar úr spurningalistanum. Þær eru um: (1) ástæður 
þess að þeir komu á námskeið um kennslu nemenda af erlendum uppruna, 
(2) þau verkefni sem þeim finnst mest aðkallandi þegar skóli tekur á móti 
barni/unglingi af erlendum uppruna og (3) markmið þeirra (opin spurning). 
Við greindum jafnframt markmið þeirra í viðtölunum.  

Mikilvægt er að átta sig á hvernig kennaramenntun getur sem best stutt 
við þá sem kenna þessum nemendum og okkur þótti því áhugavert að skoða 
hvort kennaramenntun tengdist viðhorfum þeirra. Af þeim sökum greindum 
við svör við spurningunum þremur í spurningalistanum eftir menntun; hvort 
þeir væru með (a) kennarapróf frá Kennaraskóla Íslands og/eða B.Ed. próf, 
(b) háskólagráðu í sérgrein og kennsluréttindanám, eða (c) háskólagráðu án 
kennsluréttinda.  

Kennararnir fengu sjö svarmöguleika við spurningunni: Hvers vegna 
ákvaðst þú að koma á þetta námskeið? Þeir voru beðnir um að velja þrjá 
þeirra sem réðu miklu um ákvörðun þeirra og forgangsraða þeim (sjá 
viðauka). Þær þrjár staðhæfingar sem urðu í efstu sætunum voru: 1. Að verða 
færari í að kenna íslensku sem annað mál (90%), 2. Að verða markvissari í vinnu-
brögðum (74%) og 3. Að þróa skólastarf sem nýtir hæfileika alls þess ólíka fólks sem 
þar starfar (48 %). Lítill munur kom fram á afstöðu þeirra eftir menntun 
(Kennpr. KÍ/B.Ed, Háskólagráða og kennsluréttindi, Háskólagráða: 1. 93%, 
89%, 86%; 2. 73%, 89%, 57%; 3. 40%, 56%, 57%).  

Eins og sjá má á ofangreindum niðurstöðum telur hátt hlutfall kennara 
mikilvægt að auka færni sína í kennslu íslensku sem annars tungumáls. Sama 
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má segja um að verða markvissari í vinnubrögðum (síst þó þeir sem ekki hafa 
kennarapróf). Þessar niðurstöður benda til þess að færni kennaranna í 
kennsluaðferðum sé þeim ofarlega í huga. Um helmingur kennarahópsins 
leggur einnig áherslu á skólastarfið almennt og hæfileika allra sem þar starfa.  

Áherslurnar sem birtast í svörum kennaranna koma ekki á óvart í ljósi 
þess að markmið námskeiðsins var að auka færni kennara í kennslu íslensku 
sem annars tungumáls. Einnig má vera að áhersla þeirra á færni undirstriki 
óöryggi kennara í því nýja hlutverki sem þeir eru að glíma við, það er að 
takast á við nýja kennslugrein og að kenna nýjum nemendahópi.  

Kennaranir voru einnig beðnir um að forgangsraða verkefnum sem 
mikilvægt er að skóli sem tekur við nemandum af erlendum uppruna takist á 
við. Kennararnir merktu við þrjá þætti af níu mögulegum og forgangsröðuðu 
þeim (sjá viðauka).  

Meirihluti kennaranna (20 þeirra eða 63%) taldi að skólinn ætti að leggja 
áherslu á að efla sjálfstraust nemandans í að tjá sig; 19% settu það verkefni í fyrsta 
sæti. Nærri helmingi þeirra (14 eða 44%) fannst mikilvægt að nemandinn fái 
strax inni í móttökudeild fyrir nýbúa eða stuðning í bekknum og settu 41% þann 
möguleika í fyrsta sæti. Þá töldu 12 (38%) að mikilvægt væri að þjálfa íslensku-
kunnáttu nemendans; 9% fannst þetta mikilvægasta verkefnið.  

 
 

Mynd 1. Aðkallandi verkefni skólans þegar tekið er á móti barni/unglingi af 
erlendum uppruna eftir menntun kennara (%) 

Hver eru að þínu mati þau verkefni sem eru mest aðkallandi þegar 
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Mynd eitt sýnir hlutfall svara kennara við framangreindri spurningu eftir 
menntun þeirra. Þar koma fram vísbendingar sem vert er að huga nánar að, 
ekki síst þar sem þessi forgangsröðun endurspeglar að hluta markmið 
kennaranna. Í fyrsta lagi bendir há svörun á fyrsta möguleika; að efla sjálfstraust 
nemandans til að tjá sig til þess að kennarar, einkum kennaramenntaðir 
kennarar, telji munnlega færni í íslensku afar þýðingarmikið markmið. Þessir 
kennarar virðast telja að nemendur þurfi umfram allt að ná færni í að tjá sig á 
nýja tungumálinu. Þannig öðlist þeir öryggi sem eflir þá í samskiptum við 
aðra nemendur og kennara. Þeir virðast líta á íslenskuna fyrst og fremst sem 
samskiptatæki. 

Í öðru lagi leggja kennarar áherslu á móttökudeildir en það má túlka sem 
áherslu á íslenskukunnáttu, þar sem mikið er lagt upp úr íslenskukennslu í 
þeim deildum. Móttökudeildir og starfssemi þeirra eru lítt þekkt utan grunn-
skóla og kann það að skýra að það eru aðallega grunnskólakennarar sem 
merkja við þann lið.  

Í þriðja sæti sjáum við að íslenskan er enn í forgrunni en með annarri 
áherslu. Hér er einungis rætt um að þjálfa íslenskukunnáttu. Leiða má að því 
líkum að þann lið túlki svarendur sem hefðbundna málakennslu með 
tilheyrandi áherslu á málfræðikunnáttu. Íslenskan sé í þeirra huga fræðigrein 
sem ná þarf valdi á. Þar er hlutfall grunnskólakennara lægst enda mun minni 
áhersla á faggreinar í námi þeirra. Vert er að ítreka að þar sem þátttakendur 
eru fáir (þótt úrtakið telji í raun hátt hlutfall þýðis) ber að fara varlega í 
túlkun.  

Svör kennaranna við opnu spurningunni: „Hver eru meginmarkmið þín 
þegar þú kennir „nýjum“ Íslendingum?“ voru flokkuð og komu fram þrjú 
meginstef:  

1. Að auka færni nemenda í íslensku (14 kennarar; 11 höfðu kennslu-
réttindi). 

2. Áhersla á einstaklinginn, menningu hans og vellíðan (12 kennarar; 11 
höfðu kennsluréttindi). 

3. Fjölmenning: Allir læra, allir græða (4 kennarar; allir með kennslu-
réttindi). 

Kennarar sem heyrðu undir fyrsta hópinn undirstrikuðu mikilvægi munn-
legrar færni og skilnings á nýja tungumálinu og væri það lykilatriði í lífi í nýju 
landi. Sumir nefndu kennsluáherslur svo sem að einfalda málfræði og að 
þjálfa námstækni nemenda sem mikilvægt markmið. Sameiginlegt þessum 
hópi kennara var áhersla á færni í íslensku. Einn þeirra svaraði til dæmis á þann 
veg að færni í íslensku gerði: „nemendur færa til þess að nýta sér frekara 
skólastarf og nám og […] færa til að lifa á Íslandi.“  
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Annar hópurinn beindi sjónum sínum að nemendum sem einstaklingum og 
vildi koma til móts við þarfir hvers og eins, jafnt tilfinningalegar sem 
námslegar. Einn þeirra skrifaði: „Að skapa honum [nemandanum] öruggt og 
traust umhverfi svo að honum líði sem best og reyna að nýta þá kunnáttu og 
þekkingu sem hann býr yfir sem grundvöll íslenskukennslunnar.“ Aðrir í 
þessum hópi lögðu áherslu á mikilvægi gagnkvæms trausts í samskiptum 
kennara við nemendur og styðjandi samskipti. Jafnframt töldu þeir mikilvægt 
að veita nemendum af erlendum uppruna innsýn í íslenskt samfélag. 

Svör þriðja hópsins vísuðu til alls nemendahópsins en ekki eingöngu 
nemenda af erlendum uppruna. Þeir lögðu áherslu á mikilvægi þess að allir 
nemendur, jafnt innfæddir sem aðfluttir, læri hver af öðrum og vinni saman 
að verkefnum. Einn þeirra sagði: [Markmiðið er] „að allir græði eitthvað á 
kennslunni og finnist þeir vera að læra. Að stuðla að vellíðan í skólanum og 
láta alla finnast þeir velkomnir.“  

Djúpviðtöl við kennara og skólastjórnendur um fjölmenningarlega 
kennslu skerptu sýn okkar á markmið þeirra í slíku starfi. Í viðtölunum, líkt 
og í svörum við spurningalistanum, kemur fram rík áhersla á færni nemenda í 
íslensku. Þetta er sérstaklega ofarlega á baugi hjá þeim Jóhönnu, sem hafði 
tiltölulega nýverið hafið kennslu nemenda af erlendum uppruna, og Ara sem 
menntar framhaldsskólanemendur. Jafnframt er ljóst af orðum þeirra að 
þeim er afar annt um nemendahópinn og vilja koma til móts við þarfir hans á 
ýmsa vegu. Ara er til að mynda umhugað um að nemendur af erlendum 
uppruna njóti þess stuðning sem þörf er á til að ljúka framhaldsskólanámi og 
standa jafnfætis öðrum á vinnumarkaði. Hann segir: „[Markmiðið er einnig] 
að forða þjóðfélaginu frá þeirri ógæfu sem það er að vera með hóp fólks sem 
litið er niður á og sem samlagast ekki umhverfi sínu. Það býður ekki upp á 
annað en ófremdarástand.“ Jóhanna tjáði okkur að meginverkefni móttöku-
deildarinnar væri að styðja börnin, viðurkenna menningarlegan bakgrunn 
þeirra og að „hjálpa þeim í gegnum krísur.“ Oft yrðu þau fyrir „menningar-
sjokki“ þegar þau byrjuðu í skóla í framandi landi. Mjög mikilvægt markmið 
deildarinnar væri að kenna þeim íslensku og veita þeim góða almenna 
menntun. Hún undirstrikaði mikilvægi þess að auka námslega færni nemenda 
sinna og sagðist hafa fundið það fljótt að nemendurnir hefðu mikinn áhuga á 
að læra og þeir væru klárir.  

Ósk og Magnús, sem hafa tiltölulega langa starfsreynslu í fjölmenningar-
legri kennslu, beina sjónum sínum ekki einungis að færni nemenda af 
erlendum uppruna í íslensku heldur einnig að menningu hvers nemanda. 
Jafnframt leggja þau áherslu á félagslegar og tilfinningalegar þarfir þeirra. Þau 
telja brýnt að búa alla nemendur, innfædda jafnt sem þá sem eru af erlendum 
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uppruna, undir að starfa og lifa saman. Magnús segir stefnu skólans og skóla-
brag byggjast á áherslu á mannréttindi og gagnkvæma virðingu. Markmið 
hans endurspegla þessa áherslu. Miklu skipti að hlúa að samskiptum 
nemenda, að þeir læri að bera ábyrgð á samskiptum sínum við aðra, beri 
umhyggju hver fyrir öðrum og standi saman:  

 
Það er þetta gamla traust. Það er grunnurinn að … mannlegum samskiptum … 
Að þeir [nemendur] læri að virða hver annan bæði lífsstíl og í samskiptum … Ef 
við horfum … til framtíðar … þá er það félagsfærnin sem er sá þáttur sem 
kemur til með að reyna mest á hjá öllum.  
 
Í sama streng tekur Ósk og leggur áherslu á að um leið og menningarlegur 

bakgrunnur hvers nemanda sé virtur sé markmið fjölmenningarlegrar 
kennslu meðal annars að koma fremur auga á það sem nemendur eiga 
sameiginlegt en það sem skilur þá að; nota ‘við nálgun’ í stað ‘við-þið 
nálgun.’ Þessi áhersla kemur fram í námsverkefnum skólans í einkunnar-
orðunum: „Enginn getur allt. Allir geta eitthvað.“  

Það sem reynslan leiddi í ljós  

Almennt höfðu þeir kennarar og skólastjórnendur sem við lögðum 
spurningalista fyrir og áttum viðtöl við jákvætt viðhorf til þess að vinna með 
nemendum af erlendum uppruna. Starfið væri afar gefandi bæði faglega og 
persónulega. Um leið sé vinna með fjölmenningarlega bekki mikil áskorun. 
Að þeirra mati birtast áskoranirnar með ýmsum hætti og margt mætti 
vissulega fara betur.  

Í opnum spurningum listans var meðal annars spurt um undirbúning fyrir 
kennslu nemenda af erlendum uppruna. Meirihluti kennaranna (19, 61%) 
sagðist vera illa eða sæmilega undirbúninn; 10 kennarar nefndu sérstaklega að 
þeir hefðu úr litlu námsefni að moða og nokkrir nefndu að lítil sem engin 
menntun væri í boði á þessu sviði. Einn þeirra sagði: „Í upphafi var þetta 
eins og að kasta sér í djúpu laugina! Var auðvitað með alla kunnáttu í faginu 
íslensku á hreinu – kunni ekkert að miðla henni til útlendinga, a.m.k. ekki 
alveg fyrst.“ Jóhanna, kennari í móttökudeild sagði um kennslu sína þegar 
deildin var stofnuð:  

 
Ég hafði ekkert námsefni, ég hafði enga námskrá. Ég hafði ekki hugmynd um 
hvernig ég átti að fara að því að kenna þessum börnum. Ég vissi bara hvað ég gat 
verið góð við þau. 
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Nokkrir kennarar sem svöruðu spurningalistanum höfðu reynslu af að 
kenna erlend tungumál og/eða reynslu af að búa og starfa erlendis. Þeir áttu 
það sameiginlegt að finnast þeir nokkuð vel undir kennsluna búnir. Einn 
þeirra sagði: „Menntun í íslensku og erlendu máli [reyndist vel sem undir-
búningur]. Reynsla mín sem þýskukennari nýttist betur en reynsla mín sem 
íslenskukennari.“ Kennarinn er hér fyrst og fremst að tala um íslensku-
kennslu fyrir aðflutta nemendur. 

Sumir kennaranna sögðu sárlega skorta skýra stefnu yfirvalda sem þeir 
gætu byggt starf sitt á. Herdís, kennari í móttökudeild sagði um það:  

 
Ég vil bara fá meira skipulag og ég vil að ríkið taki meiri ábyrgð á sig ... Ég held 
að það þurfi að koma miklu ákveðnari stefna frá stjórnvöldum. Við höfum 
raunverulega ekkert til að standa á; við höfum enga jörð undir okkur, við 
kennarar sem vinnum við þetta. 
 
Fram kom að sumir hefðu sjálfir unnið námsefni í skólum sínum á þessu 

sviði en eðlilegast þótti kennurunum að heildræn stefnumótun um náms-
efnisgerð fyrir nemendur af erlendum uppruna færi fram. Jafnframt kom 
fram að þeir óttuðust að yfirvöld nýttu sér ekki nægilega vel reynslu annarra 
Norðurlandaþjóða af móttöku nemenda af erlendum uppruna við stefnu-
mörkun hér á landi og vildu sjá skýrari viðleitni í þá átt.  

Úr svörum kennaranna má lesa að í upphafi hafi brýn þörf knúið skólana 
til að sinna nemendum af erlendum uppruna án þess að fyrir hendi hafi verið 
skýr stefnumótun fræðsluyfirvalda um markmið, inntak og leiðir í 
fjölmenningarlegri kennslu. Námsefni var ekki fyrir hendi og menntun 
kennara til að takast á við þetta nýja hlutverk var verulega ábótavant. 

Horft fram á við 

Hér að framan höfum við dregið fram markmið kennara sem vinna með 
nemendum af erlendum uppruna og við höfum leitað eftir hvað þessi reynsla 
hefur leitt í ljós.  

Stór hluti kennaranna lítur á það sem hlutverk sitt fyrst og fremst að efla 
færni nemenda af erlendum uppruna í íslensku. Meirihluti þeirra telur mest 
aðkallandi þegar skóli tekur á móti barni eða unglingi af erlendum uppruna 
að efla sjálfstraust þeirra til að tjá sig og þeir segjast sækja námskeið til að verða 
færari í að kenna íslensku sem annað tungumál. 

Vísbendingar komu þó fram um að hluti kennaranna líti svo á að 
markmið þeirra einskorðist ekki eingöngu við að kenna íslensku. Þessir 
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kennarar velta fyrir sér hlutverki sínu í fjölmenningarsamfélagi, hvernig þeir 
geti undirbúið alla nemendur, innfædda jafnt sem aðflutta, að lifa í samfélagi 
fjölmenningar. Þá fást vísbendingar úr viðtölum okkar við kennara og 
skólastjórnendur um að þeir sem lengri reynslu hafa af að vinna með 
fjölmenningarlega hópa hafi smám saman öðlast víðari sýn á starf sitt. Með 
öðrum orðum, frá því að beina athyglinni í upphafi einvörðungu að íslensku-
kennslu nemenda af erlendum uppruna hafi þeir einnig farið að líta svo á að 
vinna þurfi heildstætt og þá með öllum nemendum skólans að verkefnum 
sem leggja áherslu á samvinnu þeirra, gagnkvæman skilning og virðingu fyrir 
menningu hver annars.  

Kennararnir benda á að verulega skorti á undirbúning kennara við að taka 
á móti nemendum af erlendum uppruna og standa að fjölmenningarlegri 
kennslu. Skortur á sérfræðiþekkingu á þessu sviði gæti verið ein ástæða þess 
að hátt hlutfall kennaranna virðast líta á tungumálakennslu sem aðskilda 
færni frá heildstæðari nálgun; nálgun sem leggur áherslu á að styrkja hvern og 
einn nemanda í samskiptum við aðra í fjölmenningarsamfélagi skólans. Þeir 
öðlist þannig færni sem þeir flytja með sér út í lífið.  

Niðurstöður rannsóknarinnar draga fram ýmsa þætti sem þarft er að 
skoða nánar. Fyrst skal nefna kennaramenntun. Áhersla kennaranna á 
íslenskukennslu eina sér fremur en að líta á hana sem samofna heildstæðri 
fjölmenningarlegri kennslu bendir til að mjög skorti á undirbúning og 
menntun margra kennara sem kenna á þessu sviði. Kennarar sem sinna 
kennslu barna og unglinga af mörgum þjóðernum þurfa því betri undir-
búning og stuðning. Taka má sem dæmi að ekki má ganga að því sem vísu að 
kennarar sem hafa fræðilega þekkingu í íslensku geri þeim kleift að taka 
fjölmenningarlega kennslu að sér án þess að hljóta til þess sérstakan undir-
búning. 

Þrátt fyrir að innan skólakerfisins hafi verið tekin fyrstu skrefin í að 
skipuleggja kennslu nemenda af erlendum uppruna er þörf á mun meiri 
vinnu á þessu sviði. Kennaramenntunarstofnanir þurfa að bjóða upp á 
sérhæfingu þar sem kennsla í íslensku sem erlendu máli er samþætt öðrum 
menningarlegum viðfangsefnum. Menning og tunga eru samofin en aðeins 
hluti þeirrar félagslegu færni nemenda sem nauðsynlegt er að efla og styrkja 
frá fyrsta skóladegi (t.d. Kaikkonen, 2001). Reyndir kennarar eins og þeir sem 
tóku þátt í rannsókninni þurfa einnig að fá meiri tækifæri til að endurmennta 
sig fyrir þetta hlutverk. Að okkar mati færi best á að sú endurmenntun yrði í 
formi langtímastuðings og þjálfunar í tengslum við starfvettvang viðkomandi 
kennara. Ígrundun er mikilvægur þáttur í slíkri endurmenntun eins og bæði 
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erlendar og íslenskar rannsóknir hafa sýnt (t.d. Schön, 1984; Shulman, 1987; 
hér á landi: Hafdís Ingvarsdóttir, 2004; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1999b).  

Samkvæmt kennurunum þarf jafnframt að setja fram skýra stefnumótun 
og tryggja að námsefni við hæfi sé til staðar. 

Þótt ýmislegt megi augljóslega fara betur í skólastarfinu var ánægjulegt að 
heyra hversu jákvæðir kennarnir eru í garð nemenda sinna og hversu ögrandi 
og áhugavert þeim þykir að takast á við þessa kennslu. Í viðtölunum kom 
fram mikill metnaður og jafnvel eldmóður.  

Í fjölmenningarlegri kennslu á hugtakið nemandi jafnt við um kennara sem 
nemendur; allir aðilar þurfa að læra og aðlagast. Aðeins með þeim skilningi 
býður kennsla nemenda af erlendum uppruna upp á tækifæri og áskoranir 
eða eins og einn kennarinn orðaði það:  

 
Kynnast þeim, læra að meta kosti þeirra. Byggja brú milli grunnskóla og 
framhaldsskóla. Taka þátt í því að móta íslenskt skólasamfélag sem nýtir sér það 
að fá þessa miklu fjölbreytni inn í starf sitt. Hjálpa „nýjum“ nemendum að byggja 
upp góða sjálfsmynd og meðvitund um getu sína. 
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Viðauki 1 

Úr spurningalista: 
 
1. Hvers vegna ákvaðst þú að koma á þetta námskeið? 
 
Merktu við 3 möguleika eftir því hversu miklu þeir réðu um ákvörðun þína. 
Settu 1 fyrir mikilvægasta atriðið og svo koll af kolli. 
 
___ a) Að ná betur til nemenda sem hafa annan uppruna en ég hef. 
___ b) Að verða öruggari með mig gagnvart öðrum sem hafa annars konar 
 gildismat, skoðanir og forgangsröðun en ég hef. 
___ c) Að læra að meta, skilja og vinna með fólki sem hugsar og hagar sér á 
 annan hátt en ég geri. 
___ d) Að þróa skólastarf sem nýtir hæfileika alls þess ólíka fólks sem þar 
 starfar. 
___ e) Að vinna gegn fordómum og óréttlæti. 
___ f) Að verða færari í að kenna íslensku sem annað mál. 
___ g) Að verða markvissari í vinnubrögðum. 
 
 
2. Hver eru að þínu mati þau verkefni sem eru mest aðkallandi þegar skóli 
tekur við barni/unglingi af erlendum uppruna? 
 
Merktu við 3 möguleika eftir því hversu miklu þeir réðu um ákvörðun þína. 
Settu 1 fyrir mikilvægasta atriðið og svo koll af kolli. 
 
___ a) Að nemandinn fái strax inni á móttökudeild fyrir nýbúa eða 
 stuðning í sínum bekk. 
___ b) Að efla sjálfstraust hans/hennar til að tjá sig. 
___ c) Að fá ólíka hópa nemenda til að vinna saman. 
___ d) Að vinna með viðhorf og skilning íslensku nemendanna á aðstæðum 
 þeirra sem koma nýir erlendis frá. 
___ d) Að þjálfa íslenskukunnáttu hans/hennar. 
___ e) Að gera nemandanum fært að halda áfram í námi á sama hraða og 
 áður en hann kom til landsins. 
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___ f) Að starfslið skóla hjálpi nemandanum að aðlagast og stuðli að 
 vellíðan  hans í nýju umhverfi. 
___ g) Að skapa umhverfi þar sem hæfileikar allra nemenda skólans geta 
 notið sín og nemendur læra hver af öðrum. 
___ h) Að bekkjarkennari og starfsfólk skóla fái viðeigandi þjálfun í 
 móttöku nýrra Íslendinga. 
 



 

Tengsl milli líkamlegra umkvartana, 
lífsstíls og sálfræðilegra þátta1 

Sigurlína Davíðsdóttir 

 

Undanfarna áratugi hefur tengingum líkama og hugar verið veitt æ meiri 
athygli, eins og aukinn fjöldi rannsókna í heilsusálarfræði ber vitni um. Ýmsar 
slíkar tengingar hafa fundist, þar sem hugarástand tengist líkamlegri heilsu.  

Margir hafa gert tilraunir til að skilja betur hvernig þessi tenging virkar. 
Wallston (1992) bjó til dæmis til kvarða til að mæla heilsuharðgjörvi (health 
hardiness), sem byggður er á niðurstöðum rannsókna Kobasa (1979), sem 
sýna að eigin stjórnun, að stunda starf sitt eða áhugamál af eldmóði og að líta 
á breytingar sem áskorun en ekki ógnun, stuðlar allt að bættri heilsu. Nýlegar 
rannsóknir sýna að þeir sem eru harðgerðir njóta betri heilsu en aðrir. Þannig 
hefur fundist að harðgerðum, írönskum starfsmönnum í viðskiptalífi leið 
mun betur en öðrum (Ghorbani og Watson, 2005), að harðgerðir, 
bandarískir starfsmenn í tölvufyrirtækjum voru síður streittir og ánægðari í 
vinnunni en aðrir (Steinhardt o.fl., 2003), að harðgerðir, bandarískir háskóla-
stúdentar voru síður streittir og sýndu minni einkenni um sálfræðileg 
vandræði en aðrir (Skirka, 2000), og að harðgerðir, bandarískir hjúkrunar-
fræðingar fundu síður fyrir streitu, þreytu, kvíða, þunglyndi og líkamlegum 
vandræðum en aðrir (van Servellen o.fl., 1994). 

Bjartsýni hefur einnig tengst heilsufari fólks. Scheier og Carver (1985) 
skilgreindu bjartsýni sem stöðuga tilhneigingu til að búast almennt við 
„góðum“ eða „slæmum“ niðurstöðum. Þetta tengist því að fólk leggur á sig 
til að ná markmiðum sem það trúir að það geti náð. Bjartsýni spáir þannig 
stundum fyrir um bætt heilsufar, m.a. fannst í einni slíkri rannsókn að 
svartsýnislegur skýringastíll spáði fyrir um líkamleg veikindi eftir þrjátíu og 
fimm ár (Peterson o.fl., 1988). Nýlegar rannsóknir sýna að dánarhlutfall 
bjartsýnna er lægra en annarra á efri árum (Giltay o.fl., 2004), að fullorðnir 
karlmenn eru í minni áhættu vegna hjartaáfalla en aðrir ef þeir eru bjartsýnir 

                                                 
1  Rannsóknasjóði Félagsvísindadeildar Háskóla Íslands og Heilsustofnun Náttúrulækninga-

félags Íslands í Hveragerði eru þakkaðir styrkir sem gerðu þessa rannsókn mögulega. 
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(Kubzansky o.fl., 2001), að fólk náði sér fljótar eftir dauðsfall í fjölskyldunni 
af völdum krabbameins ef það var bjartsýnt fyrir (Kurtz o.fl., 1997), og þeir 
sem sinntu um Parkinson sjúklinga urðu síður veikir ef þeir voru bjartsýnir 
fyrir (Lyons o.fl., 2004).  

Streita hefur tengst heilsufari, þannig að ónæmiskerfið er óvirkara í streitu 
og getur síður unnið á aðvífandi ógnunum. Skynjuð streita minnkar t.d. 
virkni drápsfruma (Segerstrom o.fl., 1998), eykur líkur á bakverkjum (Bru 
o.fl., 1997), og tengist geðkvillum (Sinha og Watson, 1997). Þrátt fyrir að 
streita hafi verið rannsökuð gríðarlega mikið, er ekki einfalt að mæla hana. 
Nokkrar tilraunir hafa þó verið gerðar til þess. Holmes og Rahe (1967) 
notuðu kvarða yfir neikvæða og jákvæða atburði lífsins sem útheimtu 
aðlögun. En ekki skynja allir atburði á sama hátt. Þess vegna þróuðu Cohen 
og Williamson (1988) kvarða fyrir skynjaða streitu og fundu að þeir sem 
skynjuðu minni streitu en aðrir tryggðu sér nægan svefn, neyttu morgun-
verðar, lítils áfengis og lítilla eða engra lyfja eða eiturefna. Nýleg rannsókn 
(Goldman o.fl., 2005) sýnir að bæði skammtíma og langtíma streita tengist 
óæskilegu líffræðiástandi eldra fólks, sérstaklega eldri kvenna. 

Enn eitt hugtakið sem tengist heilsu er A manngerðin (Type A), sem 
hefur sýnt sig að vera áhættuþáttur í ýmsum gerðum hjartaáfalla (Friedman 
og Rosenman, 1974). Þessi manngerð er talin vera sérlega samkeppnishörð 
og vinnusöm, fjandsamleg, óþolinmóð og með ýktar talvenjur (hávær, talar 
hratt og grípur fram í fyrir öðrum). B manngerðin er nokkurn veginn laus við 
þessa eiginleika. A manngerðin kemur oft miklu í verk, enda er vinnan helsta 
áhugamálið. Nýleg rannsókn (Fusilier og Manning, 2005) sýnir að fólk af A 
manngerðinni var ánægt með vinnuframlag sitt og fannst það gera vel í 
vinnunni, en það var mun þreyttara tilfinningalega en aðrir.  

Kvíði tengist einnig neikvæðum heilsufarseinkennum. Kvíða er hægt að 
skilgreina sem óljósa tilfinningu um vanlíðan eða væntingu um óvissa eða 
óskilgreinda ógnun (Sarafino, 1998). Spielberger (1972) greinir á milli stöðugs 
kvíða (trait anxiety) og skammvinns kvíða (state anxiety). Þeir sem eru 
haldnir stöðugum kvíða túlka oft untanaðkomandi áreiti sem meira ógnandi 
en aðrir og líkaminn bregst við þessari túlkun sem hættu. Sterk tengsl hafa 
fundist milli stöðugs kvíða og líkamlegrar vanheilsu (Sareen o.fl., 2005). 

Öll hugtökin sem hér hafa verið nefnd, tengjast atburðum í lífi fólks, og 
það túlkar þessa atburði á mismunandi vegu. Þegar eitthvað óþægilegt gerist, 
eignar fólk mismunandi orsökum þessa atburði (Peterson o.fl., 1988). 
Peterson skoðaði aðallega þrjár víddir í slíkum eignunum, stöðugleika (mun 
þetta gerast aftur og aftur, eða var það bara þetta eina sinn?), altækni (hefur 
þetta áhrif á allt sem gerist, eða bara þetta eina?), og persónulega eignun 
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(hefur þetta með mig að gera, eða eitthvað allt annað?). Peterson o.fl (1988) 
fann að þeir sem töldu 25 ára að neikvæðir atburðir í lífi þeirra væru stöðugir, 
altækir og af þeirra eigin völdum, voru líklegri en aðrir til að hafa dáið eða 
vera við slæma heilsu þrjátíu og fimm árum síðar. Kwon og Lemon (2000) 
fundu að svartsýniseignanir af þessu tagi tengdust geðlægðareinkennum, en 
þó sérstaklega þegar varnarviðbrögð einstaklinga voru fremur frumstæð. 

Auk þeirra sálfræðilegu hugtaka sem hér hafa verið rædd, er ljóst að 
lífsstíll skiptir máli fyrir líkamlega heilsu. Til dæmis hefur alkóhólismi tengst 
heilsufarsvandamálum af ýmsu tagi, t.d. krabbameinum (Purohit o.fl., 2005), 
briskirtilsvandamálum af ýmsu tagi (Purohit o.fl., 2003), lifrarvandamálum 
(Purohit og Russo, 2002), hjartaáföllum og heilablóðföllum (Lucas o.fl., 
2005). 

Þá er einnig orðið ljóst að tóbaksreykingar hafa slæm áhrif á heilsufar 
fólks. Bandaríska landlæknisembættið gaf frá sér skýrslu (Centers for Disease 
Control, 1990), þar sem fram kom að þeir sem hætta að reykja lifa lengur en 
þeir sem ekki hætta, og það að hætta reykingum bætir heilsu fólks verulega. 
Einnig er það orðin almenn vitneskja að mörgum finnst verulega erfitt að 
hætta reykingum (American Lung Association, 2003; National Cancer 
Institute, 2000).  

Ungt fólk er hugsanlega ekki farið að uppskera veruleg óþægindi þótt 
lífsstíll þess sé ekki skynsamlegur eða hugsanamynstrin eins og best yrði á 
kosið. Þrátt fyrir það gæti verið áhugavert að skoða hvernig þessi lífsmynstur 
tengjast daglegum, líkamlegum umkvörtunum, svo sem höfuðverkjum, 
öndunarfærasýkingum, bakverkjum og öðru sem angrar fólk frá degi til dags, 
en þetta getur verið fyrsta vísbending um vandræði. Þegar athugað er hvernig 
þessar líkamlegu umkvartanir tengjast hugsanamynstrum og lífsstíl fullorðins 
fólks, ættu afleiðingar þessa að vera komnar fram, séu þær til staðar. 
Markmið þeirra tveggja rannsókna sem hér eru kynntar er að kanna hvernig 
sálfræðilegir þættir og lífsstíll tengist líkamlegum umkvörtunum og hvaða 
breyting verður á þessum tengslum með hækkandi aldri. Samkvæmt fyrri 
rannsóknum ættu eftirfarandi þættir að vera forspá um líkamlegar 
umkvartanir: a) svartsýni, b) streita, c) A-manngerð, d) stöðugar, altækar og 
persónulegar væntingar fyrir óþægilega atburði, e) alkóhólismi, og f) 
reykingar. Þeir þættir sem ættu að tengjast minni umkvörtunum eru þessir: a) 
heilsuharðgjörvi (heilsustjórnun, að hafa áhuga fyrir að hugsa um heilsu sína, 
og að líta á breytingar á heilsu sem áskorun en ekki ógnun), b) bjartsýni, og c) 
óstöðugar, altækar og almennar væntingar fyrir óþægilega atburði. 
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Aðferð 

Þátttakendur  

Greint er frá þátttakendum í hvorri rannsókn fyrir sig, en mælitækin voru þau 
sömu í báðum rannsóknum. 
 
Rannsókn I 

Þeir sem tóku þátt í rannsókn I (Sigurlína Davíðsdóttir, 2004) voru 105 
nemar í grunnnámi í sálfræði við bandarískan háskóla, 21 karl og 76 konur (8 
þátttakendur merktu ekki við kyn). Meðalaldur úrtaksins var 18,6 ár 
(staðalfrávik 0,9 ár) og aldursbil var frá 17-21 ár.  
 
Rannsókn II 

Þeir sem tóku þátt í rannsókn II voru dvalargestir á Heilsustofnun 
Náttúrulækningafélags Íslands í Hveragerði, 168 konur og 93 karlar, alls 263 
(2 þátttakendur merktu ekki við kyn). Aldursbilið var frá 17-80 ára, 
meðalaldurinn var 57,6 ár, staðalfrávik 14,7 ár. 

Mælitæki 

Kvarði um heilsustjórnun (Wallston, 1992). Þetta er undirkvarði úr stærri 
spurningalista sem er í heild 31 spurning en kvarðinn um heilsustjórnun er 
hér styttur úr 11 spurningum niður í 8. Dæmi um spurningar er í kvarðanum 
eru: ,,Ég sinni heilsu minni vel“ og ,,Áform mín um að bæta heilsu mína 
ganga venjulega ekki upp,“ og svarmöguleikarnir eru frá 1 (mjög ósammála) til 
5 (mjög sammála). Áreiðanleiki kvarðans hefur mælst 0,78. 
 
Kvarði um bjartsýni / svartsýni (Scheier og Carver, 1985). Kvarðinn byggist á 8 
fullyrðingum þar sem fjórar eru orðaðar á jákvæðan veg og fjórar á 
neikvæðan veg eins og t.d.: ,,Hlutirnir ganga sjaldan upp hjá mér“ og ,,Ég er 
alltaf bjartsýn á framtíð mína“, með svarmöguleikana frá 1 (mjög sammála) til 5 
(mjög ósammála). Áreiðanleiki kvarðans er 0,76. 
 
Kvarði um skynjaða streitu (Cohen og Williamson, 1988). Þessi kvarði 
samanstendur af 14 spurningum sem eru ýmist orðaðar jákvætt eða neikvætt. 
Dæmi um spurningar er: ,,Hve oft á undanförnum 3 vikum hefur þú fundið 
til taugaspennu og streitu?“ og ,,Hve oft á undanförnum 3 vikum hefur þér 
fundist að allt gangi þér í haginn?“ Svarmöguleikarnir eru frá 0 (aldrei) til 4 
(mjög oft). Áreiðanleiki kvarðans er 0,78. 
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Kvarði Bryant og Yarnold (1989) um A - manngerðina. Þessi kvarði samanstendur 
af 21 spurningu sem mæla hegðun A – manngerðarinnar. Dæmi um 
spurningar eru: „Þegar þú ert að hlusta á einhvern tala og þessi manneskja er 
lengi að koma sér að efninu, langar þig þá til að flýta fyrir þeim?“ með 
svarmöguleika frá 1 (oft) til 3 (næstum aldrei), og „Seturðu stundum eindaga á 
skilafresti eða kvóta á sjálfa(n) þig í námskeiðum eða öðru?“ með 
svarmöguleika frá 1 (nei) til 3 (já, reglulega). Áreiðanleiki kvarðans í heild og 
undirkvarða er á bilinu 0,45 til 0,72. 
 
Kvarði Spielberger (1983) um kvíða. Hér er notaður sá hluti kvarðans sem mælir 
stöðugan kvíða, en það eru 20 spurningar. Spurningarnar eru m.a. svona: 
,,Mér finnst ég vera taugaóstyrk(ur) og eirðarlaus“ og ,,Ég finn til öryggis“ 
með svarmöguleika frá 1 (næstum aldrei) til 4 (næstum alltaf). Áreiðanleiki 
kvarðans er 0,90. 
 
Kvarði Peterson og Villanova (1988) um skýringastíl. Í kvarðanum eru 12 dæmi um 
atvik sem geta hent hvern sem er, 6 jákvæð og 6 neikvæð. Þátttakendur eru 
beðnir um að ímynda sér þetta atvik henda þá. Síðan skrifa þeir aðalástæðu 
þessa atviks á auða línu og merkja síðan við á kvarða hversu mikið:  

A) ástæðan er vegna annarra (1) eða vegna mín (7),  
B) sama atvik myndi aldrei vera af sömu ástæðu í framtíðinni (1) eða alltaf af sömu 

ástæðu (7),  
C) ástæðan hefur aðeins áhrif á þessar aðstæður (1) eða allar aðstæður (7) 
D) atvikið væri alls ekki mikilvægt (1) eða mjög mikilvægt (7). 

 
Áreiðanleiki fyrir A) er 0,66, fyrir B) 0,85 og fyrir C) er hann 0,88. 
Áreiðanleiki fyrir D) hefur ekki verið mældur. 
 
Kvarði til að mæla áfengissýki (Babor og Grant, 1989). Þessi kvarði var þróaður 
hjá Heilbrigðisstofnun Sameinuðu þjóðanna (World Health Oranization) og 
er 10 spurningar, eins og t.d. ,,Hve oft drekkurðu sex eða fleiri glös á sama 
kvöldinu?“ og ,,Hve oft á síðasta ári þurftirðu að fá þér í glas að morgni eftir 
mikla drykkju kvöldið áður?“ með svarmöguleika frá 0 (aldrei) til 4 (næstum 
daglega).  
 
Kvarði um reykingar. Þátttakendur eru beðnir að merkja við þá staðhæfingu um 
reykingar sem lýsir þeim best. Staðhæfingarnar eru 8 og eru frá því að vera: 
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,,Ég hef aldrei reykt sígarettur, ekki tekið reyk“ til ,,Ég reyki venjulega meira 
en 20 sígarettur á dag“. 
 
Kvarði um sállíkamlegar umkvartanir (Shutty, DeGood og Schwartz, 1986). Þetta 
er einn af undirkvörðunum úr kvarðanum SCL-90 og er um sállíkamleg 
einkenni. Kvarðinn inniheldur 18 spurningar eins og t.d.: ,,Hve mikið hefur 
höfuðverkur angrað þig eða valdið þér erfiðleikum í fortíðinni?“ og ,,Hve 
mikið hefur máttleysi í einhverjum hluta líkamans angrað þig eða valdið þér 
erfiðleikum í fortíðinni?“ með svarmöguleika frá 0 (alls ekki) til 4 (mjög mikið). 
Áreiðanleiki kvarðans fyrir sállíkamleg einkenni er 0,77. 

Niðurstöður 

Í Töflu 1 eru sýndir þeir þættir sem hafa fylgni við sállíkamlegar umkvartanir 
í báðum rannsóknum. Greinilegur samhljómur er milli eldra fólks og yngra í 
þessum efnum. Þeir þættir sem hafa sterk, jákvæð tengsl við líkamlegar 
umkvartanir eru streita, kvíði, A-manngerð og altækur skýringastíll í 
óþægilegum aðstæðum. Þar að auki tengjast reykingar slíkum kvörtunum hjá 
eldri hópnum. Neikvæð tengsl við líkamlegar umkvartanir hafa hins vegar 
bæði heilsuharðgjörvi og bjartsýni. Engin tengsl finnast við stöðugan og 
persónulegan skýringastíl, ekki heldur við alkóhólisma.  

Tafla 1. Fylgni prófaðra breyta við líkamlegar umkvartanir 
Breytur Rannsókn I Rannsókn II 
Heilsuharðgjörvi -0,35** -0,47**  
Bjartsýni  -0,29** -0,24** 
Skynjuð streita  0,49**  0,53** 
A manngerð   0,17*  0,20* 
Kvíði   0,44**  0,44** 
Skýringastíll     
 Stöðugur  0,12  0,19 
 Altækur  0,32**  0,27* 
 Persónulegur  0,06  0,12 
Alkóhólismi   0,06  0,20 
Reykingar   0,04  0,25** 
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Í Töflu 2 er sýnt, hversu mikið af líkamlegum umkvörtunum skýrist af 
sálfræðilegum þáttum annars vegar og lífsstíl hins vegar í báðum 
rannsóknum. Í Rannsókn I með ungu fólki skýrðu sálfræðilegur þættir um 
39% af líkamlegum umkvörtunum (R2) en lífsstíll aðeins 1%. Í Rannsókn II 
með eldra fólki skýrðu sálfræðilegu þættirnir 43% af líkamlegum 
umkvörtunum, en nú var lífsstíll farinn að bæta meira við skýringuna, eða 
21%. Þarna var þó aðeins um að ræða reykingar, þar sem alkóhólismi virtist 
ekki hafa nein tengsl við líkamlegar umkvartanir, eins og fram kom í Töflu 1. 

Tafla 2. Skýring líkamlegra umkvartana af  sálfræðilegum þáttum og lífsstíl 
Rannsókn I R R2 R2breytt Adj.R2 St.villa F Fbr.   p 
 

Líkan 1a  0,63 0,39 0,39  0,32 5,9 5,41 5,41 0,001 
Líkan 2b 0,64 0,40 0,01  0,30 6,0 4,13 0,32 0,81  
 

Rannsókn II R R2 R2breytt Adj.R2 St.villa F Fbr.   p 
 

Líkan 1a 0,66 0,43 0,43  0,30 6,1 3,19 3,19 0,008 
Líkan 2b 0,80 0,64 0,21  0,53 5,0 5,69 9,38 0,001 
a) Forspárbreytur: heilsustjórnun, bjartsýni, streita, A manngerð, kvíði, skýringastíll 

(sértækur, altækur, persónulegur). 
b) Forspárbreytur: heilsustjórnun, bjartsýni, streita, A manngerð, kvíði, skýringastíll 

(sértækur, altækur, persónulegur), alkóhólismi, reykingar. 

Umræður 

Í rannsóknum þeim sem hér er greint frá, kemur fram greinilegt mynstur, 
þannig að hugsanlega er hægt að alhæfa frá þeim yfir á aðra hópa. Þannig 
virðast sálfræðilegir þættir skýra um 40% af líkamlegum umkvörtunum fólks, 
hver sem aldur þess er. Ungt fólk er enn ekki farið að taka afleiðingum af 
lífsstíl sínum í daglegri líðan, en eldra fólk líður fyrst og fremst fyrir reykingar 
sínar. Þótt alkóhólismi hafi vissulega afar neikvæð áhrif á heilsu fólks, eins og 
margar rannsóknir sýna, koma þau áhrif ekki fram í þessari rannsókn. 
Athyglisvert er að með því að skoða þá sálfræðilegu þætti sem hér eru settir 
fram og einungis tvær breytur til að mæla lífsstíl, er þó hægt að skýra 64% af 
líkamlegum umkvörtunum eldra fólks. Þessar niðurstöður mætti hugsanlega 
nýta í klíniskri vinnu, þar sem markmiðið er að bæta líðan og almenna heilsu 
skjólstæðinga. Forvarnir eru yfirleitt miðaðar við lífsstíl, en þessar 
niðurstöður virðast benda til þess að full ástæða væri til að líta einnig til 
sálfræðilegra þátta. 
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