Ágripahefti
9. ráðstefnunnar um íslenska þjóðfélagsfræði
„Hvað búa eiginlega margar þjóðir í þessu litla landi?“
haldin á Ísafirði 17.-18. apríl 2015
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Velkomin

Föstudaginn 17. apríl og laugardaginn 18. apríl 2015 verður 9. ráðstefnan um
rannsóknir á íslensku þjóðfélagi haldin og fer hún að þessu sinni fram á Ísafirði. Ríflega fimmtíu fræðimenn munu flytja fyrirlestra þá tvo daga sem ráðstefnan stendur og eiga þeir það allir sameiginlegt að stunda rannsóknir á
sviði félags- og mannvísinda. Þeir munu kynna niðurstöður fjölbreyttra rannsókna sinna sem eru eins margbreytilegar og fræðimennirnir eru margir.
Þema ráðstefnunnar er ætlað að vekja okkur til umhugsunar en ekki þrengja
of mikið að. Þar sem íslenska samfélagið þróast nú ört, úr nokkuð einsleitu
yfir í margbrotið samfélag, varð fyrir valinu yfirskriftin "Hvað búa eiginlega
margar þjóðir í þessu litlu landi?" Yfirskriftin gefur tilefni til fjölbreytileika í
efnistökum og umræðum um menntun, trúarbrögð, þjóðerni, efnahag,
búsetu, stjórnmálaskoðanir, kyn, kynþætti, kynslóðabil og hvað eina sem
skilgreinir okkur sem samfélag.
Meðal efnis á ráðstefnunni í ár má nefna:
• Hlutverk háskóla

• Menning og tunga

• Atvinnulíf og stjórnun

• Menntun sem félagsleg breyta

• Auðlindir þjóðar

• Byggðaþróun

• Heilbrigðismál

• Kynleg sjónarhorn

• Lýðræði og völd í efnahagslífi

• Fjármál og stjórnun

• Afbrot og refsing

• Máttur fjölmiðla í litlu land

Ráðstefnan um íslenska þjóðfélagsfræði hefur verið haldin til skiptis í Háskólanum á Akureyri, Háskólanum á Bifröst, Háskólanum á Hólum og hjá Háskólasetri Vestfjarða sem nú er gestgjafi ráðstefnunnar. Í undirbúningsnefnd
9. ráðstefnunnar um íslenska þjóðfélagsfræði hafa setið: Auður Ingólfsdóttir
frá Háskólanum á Bifröst, Guðrún Helgadóttir frá Háskólanum á Hólum,
Þóroddur Bjarnason frá Háskólanum á Akureyri og Peter Weiss frá Háskólasetri Vestfjarða. Verkefnisstjóri var Birna Lárusdóttir sem hafði veg og vanda
að skipulagningu ásamt öðru starfsfólki Háskólaseturs. Undirbúnings-nefndin
aðstoðaði við val á þemu og málstofum, en að öðru leyti sá Háskólasetrið um
undirbúning ráðstefnunnar.
Við bjóðum fyrirlesara og aðra ráðstefnugesti hjartanlega velkomna og
væntum þess að næstu tveir dagar verði okkur öllum bæði fróðlegir og
ánægjulegir.
Peter Weiss,
forstöðumaður Háskólaseturs Vestfjarða
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9.	
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  um	
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  17.-‐18.	
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  2015	
  

	
  

FÖSTUDAGUR	
  17.	
  APRÍL	
  2015	
  
	
  
09:00	
  
	
  
09.30-‐
10.00	
  
	
  
	
  
10.00	
  
	
  

Skráning	
  og	
  afhending	
  ráðstefnugagna	
  
	
  
„Hvað	
  búa	
  eiginlega	
  margar	
  þjóðir	
  í	
  þessu	
  litla	
  landi?“	
  
Sr.	
  Agnes	
  M.	
  Sigurðardóttir,	
  biskup	
  Íslands,	
  leggur	
  út	
  af	
  yfirskrift	
  ráðstefnunnar	
  
	
  

10.15-‐
12.30	
  

Málstofa	
  1:	
  	
  	
  
Er	
  háskóli	
  fyrir	
  alla?	
  

Málstofa	
  2:	
  	
  
Atvinnulíf	
  og	
  stjórnun	
  

Málstofa	
  3:	
  	
  
Auðlindir	
  þjóðar	
  

Sigurður	
  Kristinsson	
  
Hlutverk	
  háskóla	
  í	
  íslensku	
  samfélagi	
  
–	
  raddir	
  háskólafólks	
  

Ólafur	
  Ísleifsson	
  
Rannsóknaráætlun	
  fyrir	
  verkefnið	
  
Ísland	
  2060	
  

Ágúst	
  Einarsson	
  
Íslenskur	
  sjávarútvegur	
  í	
  alþjóðlegu	
  
ljósi	
  

Stutt	
  
kaffi	
  
þegar	
  
hent-‐
ar	
  

Setning:	
  Peter	
  Weiss,	
  forstöðumaður	
  Háskólaseturs	
  Vestfjarða	
  

Gyða	
  Margrét	
  Pétursdóttir	
  
Jóhanna	
  Rósa	
  Arnardóttir	
  
Mennt	
  er	
  máttur	
  –	
  hlutverk	
  háskólanna	
  í	
  Tengsl	
  menntunar	
  og	
  atvinnulífs	
  
í	
  baráttu	
  undirskipaðra	
  hópa	
  fyrir	
  
Edward	
  H.	
  Huijbens	
  
félagslegu	
  réttlæti	
  
Ylrækt	
  landsbyggðanna	
  –	
  hlutverk	
  
Thamar	
  M.	
  Heijstra,	
  Finnborg	
  
ferðamanna	
  
Salome	
  Steinþórsdóttir	
  og	
  
Jón	
  Þorvaldur	
  Heiðarsson	
  
Þorgerður	
  Einarsdóttir	
  
Atvinnulíf	
  og	
  efnahagur	
  í	
  Eyjafirði	
  –	
  
Akademísk	
  húsverk	
  á	
  tímum	
  niður-‐
hvernig	
  hefur	
  það	
  þróast	
  í	
  gegnum	
  
skurðar	
  
hrunið?	
  

Auður	
  H.	
  Ingólfsdóttir	
  
Nýting	
  náttúruauðlinda	
  og	
  
náttúruvernd	
  –	
  andstæðir	
  pólar?	
  
Sveinn	
  Agnarsson	
  og	
  Vífill	
  Karlsson	
  
Áhrif	
  byggðakvóta,	
  strandveiða	
  og	
  
skelbóta	
  á	
  viðkvæmustu	
  sjávarbyggðir	
  
landsins	
  
Dagný	
  Arnarsdóttir	
  
Strandveiðar	
  í	
  íslenskum	
  fjölmiðlum	
  

12:30-‐
14:00	
  

Léttur	
  hádegisverður	
  í	
  sal	
  Frímúrara	
  á	
  horni	
  Suðurgötu	
  og	
  Kristjánsgötu	
  (húslengd	
  frá	
  Háskólasetrinu)	
  

14:00-‐
17:00	
  

Málstofa	
  4:	
  	
  
Heilsan	
  í	
  brennidepli	
  

Málstofa	
  5:	
  Lýðræði	
  og	
  völd	
  í	
   Málstofa	
  6:	
  	
  
íslensku	
  efnahagslífi	
  
Á	
  mörkum	
  hins	
  viðtekna?	
  

Stefán	
  Hrafn	
  Jónsson	
  
Heilsa	
  Íslendinga	
  eftir	
  stéttarstöðu	
  

Steinunn	
  Rögnvaldsdóttir	
  og	
  
Katrín	
  Ólafsdóttir	
  
Konur	
  taka	
  völdin?	
  Greining	
  á	
  völdum	
  
kvenna	
  í	
  íslensku	
  samfélagi	
  	
  

Helgi	
  Eiríkur	
  Eyjólfsson	
  
Félagsauður	
  í	
  hverfi	
  og	
  sjálfmetin	
  
heilsa	
  

Kaffi	
  
15:30-‐
16:00	
  

Sveinn	
  Guðmundsson	
  og	
  Jónína	
  
Einarsdóttir	
  
Óhefðbundið	
  hér,	
  hefðbundið	
  þar	
  –	
  
hvað	
  eru	
  óhefðbundnar	
  lækningar?	
  
Björk	
  Guðjónsdóttir	
  
Mótun	
  breyttrar	
  sjálfsmyndar	
  við	
  
langvarandi	
  þátttöku	
  í	
  Al-‐Anon	
  	
  
Sigurgeir	
  Guðjónsson	
  
Búseta	
  og	
  heimilisstaða	
  geðveikra	
  á	
  
Íslandi	
  1845-‐1910	
  
	
  

Guðbjörg	
  Linda	
  Rafnsdóttir	
  og	
  
Þorgerður	
  Einarsdóttir	
  
Hvaðan	
  komu	
  þau	
  –	
  hvert	
  ætla	
  þau?	
  
Um	
  völd	
  og	
  lýðræði	
  í	
  250	
  stærstu	
  fyrir-‐
tækjunum	
  á	
  Íslandi	
  
Sunna	
  Diðriksdóttir	
  
„Ef	
  þetta	
  varðar	
  ekki	
  business,	
  þá	
  vil	
  
ég	
  ekki	
  heyra	
  það.“	
  Viðhorf	
  æðstu	
  
stjórnenda	
  og	
  stjórnarmanna	
  til	
  laga	
  
um	
  kynjakvóta	
  í	
  stjórnum	
  fyrirtækja	
  	
  
Laufey	
  Axelsdóttir	
  
Kvenleg	
  gildi	
  og	
  arðsemi	
  fyrirtækja	
  

Jón	
  Gunnar	
  Bernburg	
  
Frumkvöðlastarfsemi	
  í	
  mótmæla-‐
bylgju	
  
Helgi	
  Gunnlaugsson	
  
Vilja	
  Íslendingar	
  refsa	
  vændis-‐
kaupendum	
  og	
  fíkniefnaneytendum?	
  	
  
Geir	
  Gunnlaugsson	
  og	
  Jónína	
  
Einarsdóttir	
  
Reynsla	
  fullorðinna	
  Íslendinga	
  af	
  
andlegu	
  ofbeldi	
  í	
  æsku	
  
Eydís	
  Brynjarsdóttir	
  og	
  Eðvald	
  
Möller	
  
Er	
  hægt	
  að	
  draga	
  úr	
  einelti	
  með	
  
skólafatnaði?	
  
	
  

Ólöf	
  Júlíusdóttir	
  
Stjórnendur	
  alltaf	
  á	
  vaktinni	
  –	
  tækni,	
  
tími	
  og	
  rými	
  
18:00-‐
23:00	
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Vettvangsferð	
  til	
  Súðavíkur	
  og	
  kvöldverður	
  í	
  Arnardal	
  í	
  Skutulsfirði	
  .	
  Rúta	
  fer	
  frá	
  Hótel	
  Ísafirði	
  kl.	
  18:00	
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LAUGARDAGUR	
  18.	
  APRÍL	
  2015	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
09:30-‐
12:00	
  

Stutt	
  
kaffi	
  
þegar	
  
hent-‐
ar	
  

Málstofa	
  7:	
  	
  
Menning	
  og	
  tunga	
  

Málstofa	
  8:	
  Brúum	
  við	
  bilið	
  
með	
  menntun?	
  

Málstofa	
  9:	
  	
  
Byggðir	
  hér	
  og	
  byggðir	
  þar	
  

Linda	
  Sólveigar	
  Guðmundsdóttir	
  
Hinsegin	
  innflytjendur	
  á	
  Íslandi	
  

Þorlákur	
  Axel	
  Jónsson	
  
Er	
  mikilvægur	
  munur	
  á	
  námsárangri	
  
eftir	
  búsetu?	
  	
  

Þóroddur	
  Bjarnason	
  
Ertu	
  að	
  koma	
  eða	
  fara?	
  Af	
  fólks-‐
flutningum	
  innan	
  lands	
  og	
  utan	
  

Anna	
  Elísa	
  Hreiðarsdóttir	
  og	
  Eygló	
  
Björnsdóttir	
  
„Það	
  var	
  einfaldlega	
  ekki	
  til	
  neinn	
  
peningur.“	
  Áhrif	
  efnahagshrunsins	
  á	
  
leikskólastarf	
  

Vífill	
  Karlsson	
  
Fækkun	
  barna	
  í	
  sveitum	
  landsins	
  –	
  	
  
umfang	
  og	
  mögulegar	
  orsakir	
  

Guðbjört	
  Guðjónsdóttir	
  
„Konurnar	
  eru	
  svolítið	
  heima	
  með	
  
börnin	
  bara	
  eins	
  og	
  í	
  gamla	
  daga.	
  ”	
  
Reynsla	
  íslenskra	
  kvenna	
  og	
  karla	
  sem	
  
hafa	
  flust	
  búferlum	
  til	
  Noregs	
  
Hafdís	
  Ingvarsdóttir	
  
	
  „Náttúrulega	
  er	
  allt	
  sem	
  þessir	
  
krakkar	
  gera	
  á	
  ensku.”	
  Enskan	
  og	
  
unga	
  fólkið	
  

Bergljót	
  Tul.	
  Gunnlaugsdóttir	
  
Miðlalæsi	
  og	
  efnahagsleg	
  áhrif	
  
	
  
Ágústa	
  Pálsdóttir	
  
Heilsulæsi	
  aldraðra	
  –	
  Upplýsingaöflun	
  
á	
  Netinu	
  

Albertína	
  Friðbjörg	
  Elíasdóttir	
  
„Hvað	
  er	
  eiginlega	
  þetta	
  heima?“	
  	
  
Hjalti	
  Jóhannesson	
  
Um	
  samfélagslegar	
  aðstæður	
  
sauðfjárbænda	
  og	
  fjölskyldna	
  þeirra	
  

Gígja	
  Svavarsdóttir	
  
Að	
  læra	
  með	
  nemendum	
  
12:00-‐
14:00	
  

Hádegisverður	
  á	
  veitingastaðnum	
  Tjöruhúsinu	
  í	
  Neðstakaupstað	
  á	
  Ísafirði	
  

14:00-‐
17:00	
  

Málstofa	
  10:	
  	
  
Kynleg	
  sjónarhorn	
  

Málstofa	
  11:	
  	
  
Fjármál	
  og	
  stjórnun	
  

Málstofa	
  12:	
  Máttur	
  
fjölmiðla	
  í	
  litlu	
  landi	
  

Andrea	
  Hjálmsdóttir	
  
Jákvæðar	
  vísbendingar	
  –	
  viðhorf	
  
unglinga	
  til	
  jafnréttis	
  1992-‐2014	
  

Stefán	
  Jóhann	
  Stefánsson	
  
Sjálfstæði	
  seðlabanka	
  

Birgir	
  Guðmundsson	
  
Brugðust	
  stóru	
  fjölmiðlarnir	
  stjórn-‐
málunum	
  í	
  kosningunum	
  2014?	
  	
  

Ásta	
  Jóhannsdóttir	
  
Kynverund	
  ungra	
  kvenna	
  	
  
Kaffi	
  
15:30-‐
16:00	
  

Sunna	
  Símonardóttir	
  
Orðræða	
  tengslamyndunar	
  í	
  
“femínískasta	
  landi	
  heims”	
  	
  
Ásdís	
  A.	
  Arnalds	
  
Fæðingarorlof	
  eftir	
  efnahagshrun	
  
Sæbjörg	
  Freyja	
  Gísladóttir	
  
Líkamsstaða	
  karla	
  

Einar	
  Guðbjartsson	
  
Um	
  hugtakaheima	
  kostnaðar-‐
stjórnunar	
  og	
  kostnaðargreiningar	
  
Bjarni	
  Frímann	
  Karlsson	
  
Regluverk	
  um	
  reikningsskil	
  
Eðvald	
  Möller	
  
Aðferðir	
  straumlínustjórnunar	
  
Sævar	
  Helgason	
  
Þekkingarstjórnun	
  við	
  hugbúnaðar-‐
gerð	
  

Valgerður	
  Jóhannsdóttir	
  
Viðmælendur	
  í	
  fréttum	
  2001	
  -‐2013	
  
Ragnar	
  Karlsson	
  og	
  Þorbjörn	
  
Broddason	
  
Hvar	
  ertu	
  kona?	
  „Glerþakið“	
  á	
  
umræðuvettvangi	
  dagblaðanna	
  
Valdimar	
  J.	
  Halldórsson	
  
Kannanir	
  –	
  vald	
  þeirra,	
  siðfræði	
  og	
  
þekkingaröflun	
  
Finnur	
  Friðriksson	
  og	
  Andrea	
  
Hjálmsdóttir	
  
Birtingarmyndir	
  sjálfsins	
  á	
  Facebook	
  

17:00	
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  17.-‐18.	
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  2015	
  

„Hvað er eiginlega þetta heima?“

Fjöldi rannsókna hefur verið gerður á orsökum búferlaflutninga til
suðvesturhornsins. Þessar rannsóknir hafa sýnt að fólk sækist eftir ákveðnum
búsetuskilyrðum sem það telur sig finna á höfuðborgarsvæðinu. Lítið hefur
hins vegar verið rannsakað af hverju fólk flytur ekki frá smærri byggðum og
sömuleiðis af hverju fólk flytur til byggðarlaga utan suðvesturhornsins.
Niðurstöður rannsóknar á staðartengslum og staðarsjálfsemd meðal núverandi
og fyrrverandi íbúa á Ísafirði sýna að viðmælendur hafa fremur svipuð
staðartengsl en hins vegar er staðarsjálfsemd sterkari meðal heimamanna og
brottfluttra en aðfluttra. Eitt af þeim hugtökum sem kom sterkt fram í
rannsókninni er hugtakið heima og þar einkum í tengslum við hversu
teygjanlegt hugtakið í raun og veru er. Þannig verður spurningunni velt upp í
erindinu, hvað þetta heima er eiginlega og ræddar hugmyndir um nýtt
rannsóknarverkefni til að taka spurninguna lengra.

Albertína Friðbjörg Elíasdóttir
Landfræðingur og verkefnastjóri atvinnumála á Akureyri
albertinae@gmail.com
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9.	
  ráðstefnan	
  um	
  íslenska	
  þjóðfélagsfræði	
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  17.-‐18.	
  apríl	
  2015	
  

Jákvæðar vísbendingar – viðhorf unglinga til jafnréttis 1992-2014

Á undanförnum misserum hefur jafnrétti kynjanna á Íslandi verið talið með
því besta sem gerist í heiminum og hefur Ísland síðastliðinn fimm ár setið í
toppsæti lista Alþjóðaefnahagsráðsins (World Economic Forum) sem leggur
mat á jafnrétti kynjanna í löndum heimsins. Þrátt fyrir þessa sterku stöðu
íslenskra kvenna í alþjóðlegu samhengi má greina merki um stöðnun eða
jafnvel bakslag í jafnréttismálum í íslensku þjóðfélagi og þrátt fyrir mikla
atvinnuþátttöku kvenna sýna rannsóknir fram á tiltölulega stöðugan launamun
kynjanna, konum í óhag, og lágt hlutfall kvenna í valdastöðum í samfélaginu.
Þá hafa nýlegar rannsóknir leitt í ljós að viðhorf íslenskra unglinga til
jafnréttismála eru íhaldssamari en eldri kynslóða, auk þess sem unglingar
aðhyllast íhaldssamari viðhorf til verkaskiptingar á heimilum en áður. Hér
verða kynntar niðurstöður nýrrar rannsóknar sem gefa jákvæðar vísbendingar
í jafnréttisátt og benda til þess að viðhorf unglinga í dag séu aftur að nálgast
þau viðhorf sem ríkjandi voru í upphafi 10. áratugarins.

Andrea Hjálmsdóttir
Lektor í félagsfræði við Háskólann á Akureyri
andrea@unak.is
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  um	
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Ísafirði,	
  17.-‐18.	
  apríl	
  2015	
  

„Það var einfaldlega ekki til neinn peningur.“
Áhrif efnahagshrunsins á leikskólastarf

Rannsóknir á áhrifum efnahagshrunsins 2008 á skólastarf hafa sýnt
margvíslegar afleiðingar, meðal annars segja kennarar það hafa komi niður á
gæðum starfsins (Eygló Illugadóttir, 2011). Áhrifin virðast meiri á leikskóla en
grunnskóla (Sigurlína Davíðsdóttir o.fl., 2012). Sem dæmi um áhrif má nefna
að sumarlokun hefur verið lengd, skólar verið sameinaðir, skorið hefur verið
niður í fjármálum og samdráttur hefur einkennt rekstrarumhverfið. Í erindinu
verður greint frá niðurstöðum úr rannsókn þar sem markmiðið var að kanna
áhrif efnahagshrunsins á starf leikskóla. Vorið 2011 var spurningakönnun lögð
fyrir 110 leikskólastjóra þar sem spurt var um ýmsa þætti er lúta að starfsemi
skólanna m.a. áhrif hrunsins.
Árið 2014 voru sömu leikskólastjórar spurðir um starfsemi leikskólanna, en þá
með sérstakri áherslu á hrunið. Alls bárust 65 svör við fyrri könnuninni en 69
við þeirri síðari. Niðurstöður í fyrri könnun sýndu jákvæðni og bjartsýni þrátt
fyrir niðurskurð. Í síðari könnuninni var bjartsýnin sem finna mátti áður mikið
til horfin og leikskólastjórar sögðu hrunið hafa haft mikil áhrif á starf skólanna.
Niðurstöður sýndu að margt í aðstæðum, starfsumhverfi og starfi leikskólanna
hafði breyst á árunum eftir hrun.

Anna Elísa Hreiðarsdóttir
Lektor við kennaradeild Háskólans á Akureyri
annaelisa@unak.is

Eygló Björnsdóttir
Dósent við kennaradeild Háskólans á Akureyri
eyglob@unak.is
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Nýting náttúruauðlinda og náttúruvernd – andstæðir pólar?

„Ef þú finnur hægrisinnaðan karl utan af landi með grunnskólapróf þá styður
hann olíuleit. Ef þú hittir háskólamenntaða konu á höfuðborgarsvæðinu sem
er frekar vinstrisinnuð þá er líklegast að hún sé á móti olíuleit.“ Tilvitnunin er
úr viðtali sem er hluti af rannsókn þar sem viðhorf og gildi einstaklinga sem
hafa beitt sér í opinberri umræðu um umhverfis- og loftslagsmál á Íslandi eru
skoðuð. Viðmælandinn dregur saman í eina setningu hvernig hann sér fyrir
sér víglínurnar í umhverfisumræðu á Íslandi. Margar af djúpstæðustu
samfélagsdeilum í íslensku samfélagi undanfarin ár og áratugi tengjast
togstreitunni milli nýtingar á náttúruauðlindum og kröfunnar um verndun
náttúrunnar. Nægir þar að nefna deilur um kvótakerfið, álver og
vatnsaflsvirkjanir. En hvar liggja þessar átakalínur? Hvaða hópar eru það sem
takast á? Hvaða hlutverk spila þættir eins og búseta, aldur, kyn,
stjórnmálaskoðanir, menntun og trú? Í erindinu verður sérstaklega horft til
þess hvernig þessar átakalínur birtast í togstreitu milli landsbyggðar og
höfuðborgarsvæðis og þau gildi sem liggja að baki ólíkri afstöðu til nýtingar á
náttúrunni. Kastljósinu verður einnig beint að kynjavinklinum og hvort
hagmunir og viðhorf karla og kvenna til nýtingar eða verndar á náttúrunni séu
ólík.

Auður H. Ingólfsdóttir
Lektor við félagsvísindasvið Háskólans á Bifröst
audurhi@bifrost.is
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Íslenskur sjávarútvegur í alþjóðlegu ljósi

Greint er frá uppbyggingu íslensks sjávarútvegs í tengslum við þróun erlendis
og rakið hvers vegna þróunin hér var að ýmsu leyti ólík þeirri sem þekktist
víða. Gert er grein fyrir stöðu fisks í trúarbrögðum og áhrifum erlendra
fiskveiðiþjóða við Ísland fyrr á tímum. Lýst er eftirspurn, framboði og
virðiskeðju í sjávarútvegi, mikilvægi eignarréttar, fiskneyslu í fjölþjóðlegum
samanburði og orsökum ofveiði. Fjallað er um hvernig hagfræðikenningum er
beitt við nýtingu fiskveiðiauðlindarinnar, vaxandi mikilvægi sjávarútvegs í
fæðuöflun heimsins, uppruna og ráðstöfun sjávarfangs í alþjóðaviðskiptum og
lýst er hlutverki stjórnvalda hérlendis og erlendis. Jafnframt er fjallað um
félagskerfi og hagsmunagæslu í sjávarútvegi í ljósi kenninga innan hagfræði.

Ágúst Einarsson
Prófessor við Háskólann á Bifröst
agust@bifrost.is
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Heilsulæsi aldraðra – Upplýsingaöflun á Netinu

Hlutfall aldraðra vex hratt á Íslandi eins og víða í öðrum vestrænum löndum.
Því er nauðsynlegt að huga að því hvernig velferðarsamfélagið getur stuðlað
að lífsgæðum eldri borgara og stutt við þátttöku þeirra í samfélaginu. Gott
aðgengi að upplýsingum sem og geta til að afla og notfæra sér upplýsingar
skiptir verulegu máli í því sambandi. Miklar breytingar hafa orðið á
upplýsingaflæði á undanförnum árum og þar með á möguleikum fólks til að
verða sér úti um upplýsingar. Einkum hefur færst mjög í aukana að miðla
upplýsingum í gegnum Internetið þar sem aðferðir og leiðir hafa verið í mikilli
þróun. Í erindinu verður fjallað um niðurstöður þriggja kannana sem gerðar
voru árin 2002, 2007 og 2012 þar sem rannsökuð er þróun í
upplýsingahegðun meðal Íslendinga í tengslum við upplýsingar um heilsu og
lífsstíl. Áhersla verður lögð á að kynna niðurstöður um þátttakendur sem
tilheyra tveimur elstu aldurshópunum, annars vegar fólk á aldrinum 60 til 67
ára og hins vegar fólk sem er 68 ára og eldra. Fjallað verður um hvar
þátttakendur í þessum aldurshópum kjósa að afla sér upplýsinga þar sem
borin verður saman upplýsingaleit í þremur mismunandi miðlum, það er
upplýsingaleit í fjölmiðlum, frá sérfræðingum á heilbrigðissviði og á
Internetinu. Ennfremur verða kynntar niðurstöður um hvernig þátttakendur í
þessum aldurshópum meta gagnsemi og áreiðanleika upplýsinga í fjölmiðlum,
frá sérfræðingum og á Internetinu.

Ágústa Pálsdóttir
Prófessor í upplýsingafræði við Háskóla Íslands
agustap@hi.is
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Fæðingarorlof eftir efnahagshrun

Árið 2000 voru lög um fæðingar og foreldraorlof (nr. 95/2000) samþykkt á
Alþingi. Um var að ræða róttæka löggjöf þar sem Ísland var fyrst landa til að
tryggja báðum foreldrum jafnan rétt til fæðingarorlofs. Þegar lögin voru sett
var ekkert land sem veitti feðrum jafn margar vikur í fæðingarorlofi með
sambærilegum greiðslum. Í ljósi efnahagskreppunnar og skerðinga á
greiðslum í fæðingarorlofi er mikilvægt að skoða hvaða breytingar hafa átt sér
stað á töku fæðingarorlofs frá því lögin tóku gildi. Hér verður sjónum beint að
fæðingarorlofstöku feðra og atvinnuþátttöku mæðra fyrstu 18 mánuðina eftir
fæðingu fyrsta barns. Leitað verður svara við því hvaða félags- og
efnahagslegu þættir hafa áhrif á hvernig feður hér á landi nýta rétt sinn til
fæðingarorlofs og hvaða breytingar hafa orðið þar á frá árinu 2003. Enn
fremur verður kannað hvaða tengsl eru milli fæðingarorlofstöku feðra og
atvinnuþátttöku mæðra. Bornar verða saman niðurstöður úr tveimur
könnunum meðal foreldra ungra barna. Fyrri könnunin var framkvæmd árið
2007 og náði hún til foreldra sem áttu sitt fyrsta barn árið 2003. Í könnuninni
var spurt hvernig foreldrar höfðu hagað atvinnuþátttöku og umönnun
barnsins fyrstu þrjú æviárin. Sambærileg könnun var gerð árið 2013 meðal
foreldra sem áttu sitt fyrsta barn árið 2009. Með greiningu á gögnunum fást
svör við því að hvaða marki hefur tekist að ná fram markmiðum laganna um
að gera báðum foreldrum kleift að samræma vinnu og fjölskyldulíf og tryggja
barni umönnun beggja foreldra.

Ásdís A. Arnalds
Doktorsnemi við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands
aaa1@hi.is
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Kynverund ungra kvenna

Kynverund ungra kvenna er eitthvað sem flestir hafa skoðun á. Hvernig þær
eigi að líta út, hegða sér og koma fyrir er oft undir almenningseftirlitinu. Þrátt
fyrir að Ísland sé með „mesta jafnrétti í heiminum“, er kynverund íslenskra
kvenna ekki undanskilin þessu eftirliti. Markmið þessa fyrirlestrar er að greina
frá reynslu ungra reykvískra kvenna af kynverund sinni. Hvað þær sjái sem
áhrifavalda á kynverund sína og hvernig þær sjái kynverund annarra kvenna
fyrir sér. Þetta er partur af stærri rannsókn en hér verður fjallað um;
rannsókn sem byggir á viðtölum við og hópfundum með ungum konum.
Helstu niðurstöður eru þær að margt hefur áhrif á kynverund ungra kvenna
og hvernig þær upplifa sjálfa sig og jafnaldra sína; sem dæmi má nefna
líkamann, líkamshár, útlit og „drusluskömm“. Þær upplifa mikið eftirlit með
kynverund sinni, bæði frá sjálfum sér og samfélaginu. Sjálfsöryggi hefur mikil
áhrif á möguleika þeirra til að ögra eftirlitinu og þær líta á sjálfsöryggi sem
mjög eftirsóknarverðan eiginleika.

Ásta Jóhannsdóttir
Doktorsnemi í félagsfræði við Háskóla Íslands
asj13@hi.is
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Miðlalæsi og efnahagsleg áhrif – áhrif þess að vera ekki
upplýsingalæs m.t.t. fjárhags og atvinnutækifæra

Erindið lýtur að samfélagslegri stöðu þeirra sem hafa hætt í námi
(brottfallsnemendur) og eru í þeim áhættuhópi sem gæti orðið fastur í
vítahring menntunarskorts og upplýsingaólæsis. Þetta er vaxandi hópur sem
að rannsóknarniðurstöður stofnanna t.a.m. European Foundation for the
improvment of living and working conditions í Dublin hafa sýnt að er fyrir
hendi. Niðurstöður þessara rannsókna hafa verið stór þáttur í stefnumörkun
ESB í málefnum upplýsingasamfélagsins og m.a. Lissabon yfirlýsingarinnar frá
2000 og einnig haft áhrif á síðari tíma stefnumörkun hérlendis. Um 10 %
Evrópubúa er afskorin frá netheimum og þá um leið í raun frá umheiminum
að nokkru leyti. Ef um sambærilegt ástand er að ræða hérlendis þá væri
tilsvarandi hlutfallstala yfir 30 þúsund einstaklingar. Umfjöllunarefni mitt byggi
ég m.a. á niðurstöðum úr M.A. verkefni mínu, þ.e.; Stefnur og stofnanir
upplýsinga- og þekkingarsamfélagsins í ESB löndunum og á Íslandi. Verkefnið
fól í sér greiningu og samanburð á stefnum og stofnunum upplýsinga- og
þekkingarsamfélagsins. Hnattvæðing, þekkingarhagkerfi, rafræn stjórnsýsla,
upplýsingalæsi almennings voru nokkrir þeirra þátta sem voru til umfjöllunar
ásamt tengslum og áhrifum á stefnumótun.
Einangrun og vanhæfni þessa „týnda“ hóps er æ meira aðkallandi, ekki bara
af félagslegum, efnahagslegum og menningarlegum ástæðum, heldur einnig
vegna rekstarlegra hagkvæmnis-sjónarmiða stjórnsýsluna. Gífurlegur
sparnaður felst í rafrænni stjórnsýslu en hún er betur framkvæmanleg ef svo
gott sem allir hafia tiltæka tækni og hæfni til þátttöku.

Bergljót Tul. Gunnlaugsdóttir
MPA og MA í Evrópufræðum. Forstöðumaður upplýsingamiðstöðvar
Flensborgarskóla
bg@flensborg.is
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Brugðust stóru fjölmiðlar stjórnmálunum í kosningunum 2014?

Hlutverk fjölmiðla í kosningum hefur tekið breytingum á umliðnum árum og
áratugum samfara tækniþróun og vaxandi fagvæðingar bæði stjórnmála og
fjölmiðlanna sjálfra. Í þessum fyrirlestri verður fjallað um viðhorf
frambjóðenda í sveitarstjórnarkosningunum 2014 til þess hvernig fjölmiðlar
fjalla um stjórnmál og þá sérstaklega í aðdraganda kosninganna. Nýjar
upplýsingar verða birtar um mat stjórnmálamanna á frammistöðu
landsdekkandi fjölmiðla í kosningunum og um mikilvægi héraðsmiðla.
Jafnframt er fjölmiðlanotkun frambjóðenda kortlögð og reynt er að svara
spurningunni hvort hún sé lík eða ólík því sem var hjá stjórnmálamönnum í
Alþingiskosningunum 2013 og í sveitarstjórnarakosningunum 2010.

Birgir Guðmundsson
Dósent við félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri
birgirg@unak.is
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Regluverk um reikningsskil

Gerð grein fyrir hvernig lagaumhverfi ársreikninga hefur þróast hér á landi,
allt frá því að innleidd voru árið 1911 lög um verslunarbækur. Fram til þess
tíma hafði konungstilskipun frá 1787 gilt um skráningu viðskipta og uppgjör
þeirra fyrir hvert ár. Fyrstu bókhaldslögin, sem voru mun ítarlegri, leystu lög
um verslunarbækur af hólmi 1938 og voru síðan endurútgefin 1968. Þau
fjölluðu samt ekkert sérstaklega um ársreikninga. Um það efni þurfti að leita
til hlutafélagalaga. Lög um hlutafélög voru fyrst sett hér 1921, en þegar þau
voru leyst af hólmi 1978 með nýjum lögum um hlutafélög var þar að finna
sérstakan kafla um form og efni ársreikninga. Þegar fyrst voru sett sérstök lög
um ársreikninga, árið 1994, leiddi það til þess að ársreikningakafli
hlutafélagalaganna varð óþarfur og því felldur brott. Hvatinn að þessum
lögum var samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið 1993. Samkvæmt
honum skyldu aðildarríki ESB og EES innleiða í löggjöf sína ákvæði tiltekinna
tilskipana er snertu félagarétt. Tvær þeirra fjölluðu um ársreikninga félaga
með takmarkaða ábyrgð. Þetta leiddi til lagasetningar um gildistöku
alþjóðlegra reikningsskilastaðla. Lögin um ársreikninga voru því endurútgefin
2006 sem heildstæður lagabálkur. Þau hafa gilt hér síðan, en nú eru
veigamiklar breytingar í sjónmáli. ESB sendi frá sér nýja tilskipun í júní 2013,
sem kemur í stað fyrrnefndra tveggja tilskipana. Aðildarríkin eru skyldug til að
innleiða ákvæði hennar í löggjöf sína á þessu ári. Í gangi er á vegum
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins vinna við gerð lagafrumvarps er
tryggja á þessa innleiðingu með réttum hætti. Gerð verður grein fyrir helstu
atriðum þessarar nýju tilskipunar og spáð í hvaða áhrif hún muni hafa á
reikningsskil íslenskra hlutafélaga.

Bjarni Frímann Karlsson
Lektor við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands
bfk@hi.is
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Mótun breyttrar sjálfsmyndar við langvarandi þátttöku í Al-Anon

Langtíma þátttaka í Al-Anon fjölskyldudeildunum – oftast nefndar Al-Anon –
leiðir til breyttrar sjálfsmyndar og heilbrigðari lífsstíls. Al-Anon eru 12 spora og
12 hefða samtök sem grunduð eru á hugmyndafræði Alcoholics Anonymous
(AA). Markmið samtakanna er að aðstoða aðstandendur vímuefnaneytanda og
líta þau á vímuefnaneyslu/ofneyslu sem fjölskyldusjúkdóm, sem erfist sé
ekkert að gert og að breytt viðhorf geti stuðlað að bata.
Í erindi mínu, sem byggir á eigindlegri rannsókn, mun ég lýsa því ferli sem
þátttakendur fara í gegnum við að umbreyta reynsluheimi sínum. Ég leita til
Csordas (2003) þegar ég útskýri hvernig hið lokaða rými nafnleyndar, sem
fundir samtakanna eru, gefur þátttakendum svigrúm til samhjálpar, sem
virðist vera höfuðeinkenni innan Al-Anon. Á fundunum kynnast þátttakendur
ekki eingöngu samhjálp heldur og miðlun sameiginlegrar reynslu, sem dregur
fram sameiginlegt gildi hópsins og stuðlar þannig að styrkingu viðurkenndra
hugmynda innan hópsins, einhverskonar hópefli. Til að skilja það fyrirbæri
byggi ég meðal annars á hugtaki Durkheim‘s um samvitund hópa. Sú mikla
umbreyting á sjálfsmynd sem verður hjá þátttakendum, túlka ég svo með
hugtaki Bourdieu (1977) habitus eða veruháttur. Sú sjálfsmynd sem
þátttakendur hafa með sér í upphafi þátttöku og er sjálfgefin og ómeðvituð,
verður með tímanum meðvituð hugsun, skynjun, hegðun og mat.

Björk Guðjónsdóttir
Doktorsnemi í mannfræði við Háskóla Íslands
bjorkgu@hi.is
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Strandveiðar í íslenskum fjölmiðlum

Velta má fyrir sér hvort fjölmiðlaumræða geti haft áhrif á ákvarðanatöku um
ráðstöfun auðlinda, og ef svo er, hvort henni sé beinlínis ætlað að gera það.
Rannsókn Delaney et al, 2007 gaf ekki óyggjandi vísbendingu um bein og
skjót áhrif fjölmiðlaumræðu á úthlutun fiskveiðiheimilda Evrópusambandsins
frá ári til árs. Á hinn bóginn virtist inntak opinberrar umræðu um
fiskveiðistjórnun geta haft áhrif á viðhorf ráðamanna til lengri tíma litið og þar
með ákvarðanatöku stjórnvalda.
Fjölmiðlaumræða er einn helsti vettvangur opinberrar umræðu á Íslandi og
ætti þátttaka í henni því að vera afar mikilvæg hagsmunaaðilum um
ákvarðanatöku um ráðstöfun fiskistofna við landið og skipulag veiða.
Breytingar á fyrirkomulagi fiskveiða hafa verið í umræðunni á síðustu
misserum og má segja að tímamót hafi orðið í tengslum við strandveiðar sem
hófust sumarið 2009 að undangenginni lagasetningu sama ár.
Fjölmiðlaumræða um strandveiðar á Íslandi er viðfangsefni þessarar
rannsóknar. Dregin verður upp mynd af undirtóni umfjallana í tilteknum
prentmiðlum og ríkjandi röddum hagsmunaaðila í ljósvakamiðlum.
Rannsóknartímabilið spannar sex ár, 2009-2014. Til að fá svör við
rannsóknarspurningum var gerð kerfisbundin orðaleit með Boole-aðgerð í
fjölmiðlagagnagrunni CreditInfo Ísland með leitarstrengnum „strandveið*“
innan afmarkaðra leitarflokka. Frumniðurstöður gefa vísbendingu um að
umtalsverður munur sé á undirtóni ólíkra fjölmiðla í umfjöllunum um
strandveiðar. Umræðan litast aukinheldur mjög af tvípóla skoðunum ætlaðra
fylgjenda og andstæðinga strandveiða í stað þess að gefa almenna mynd af
framgangi veiðanna, svo sem aflabrögðum, aflaverðmæti, atvinnusköpun og
arðsemi veiða. Munur þessi hefur þó minnkað mikið eftir því sem liðið hefur á
rannsóknartímabilið.

Dagný Arnarsdóttir
Umhverfisfræðingur og fagstjóri hjá Háskólasetri Vestfjarða
dagny@uw.is

18	
   	
  

9.	
  ráðstefnan	
  um	
  íslenska	
  þjóðfélagsfræði	
  

Ísafirði,	
  17.-‐18.	
  apríl	
  2015	
  

Ylrækt landsbyggðanna – hlutverk ferðamanna

Til Íslands koma nú árlega yfir milljón gestir frá þjóðlöndum alls staðar að úr
heiminum. Hefð er fyrir því að líta á þessa gesti sem einsleitan hóp
ferðamanna sem skapar gjaldeyristekjur fyrir landsmenn og halda uppi
atvinnutækifærum, þó fyrst og fremst í þjónustugreinum eins og er. Í þessu
erindi verður litið nánar á ferðamenn sem gesti, sem hver fyrir sig getur eflt
tækifæri landsmanna til að uppfylla eigin hugmyndir, væntingar og þrár í
samspili við þær sem gestirnir hafa. Horft verður til þess hvernig fólk um allt
land getur nýtt sér gestakomur til eflingar og viðhalds eigin starfsemi og
þannig hvernig ferðaþjónusta er í raun ylrækt sem ferðamenn skapa
forsendur fyrir. Úr íslenskum jarðvegi; samfélags og náttúru spretta
græðlingar sem geta öðlast margeflda vaxtarmöguleika þegar gestir koma þar
að. Erindið mun fjalla um þær leiðir sem haldbærar eru til að skilja þessa
vaxtarmöguleika. Hugmyndir um deilihagkerfið, eðli og siðferði gestamóttöku,
auk ylræktarhugsunar um landsbyggðirnar, verða útskýrðar og dæmi tekin af
íslenskri ferðaþjónustu sem hefur tileinkað sér þessar hugmyndir. Þær
mýmörgu þjóðir sem sækja Ísland heim ár hvert verða þannig hluti okkar
samfélags og menningar og mikilvægt er að átta sig á með hvaða hætti það
getur átt sér stað svo að birtingarmyndirnar verði sem jákvæðastar.

Edward H. Huijbens
Prófessor og sérfræðingur við Rannsóknamiðstöð ferðamála við Háskólann á
Akureyri
edward@unak.is
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Aðferðir straumlínustjórnunar

Öll fyrirtæki vilja hámarka hagnað sinn, m.a. með því að hagræða ferlum hjá
sér, í þeim tilgangi að koma í veg fyrir sóun, auka skilvirkni og minnka
kostnað. Með innleiðingu straumlínustjórnunar, og þeim verkfærum sem
henni tilheyra, eru tækifæri til staðar til að vinna markvisst í þessum þáttum.
Hvort sem verið er að leita eftir gæðum á vörum, góðri þjónustu eða
sérhæfðri þekkingu og kunnáttu þá er ljóst að árangur næst ekki nema með
góðu starfsfólki. Eitt af markmiðum stjórnunar er að hlúa að starfsfólki svo að
það verði ánægt í starfi og geti nýtt starfshæfni sína á sem árangursríkastan
máta.
Aðferðir straumlínustjórnunar eru í vaxandi mæli notaðar til að auka skilvirkni
og draga úr kostnaði. Aðferðafræðin á rætur sínar að rekja til
framleiðslufyrirtækja en þjónustufyrirtæki hafa í auknum mæli nýtt sér hana.
Hugmyndafræðin tekur á og kemur í veg fyrir sóun vinnu sem fyrirfinnst í
fyrirtækjum og framleiðslu þeirra. Reynt er að bæta flæði starfseminnar með
því að kortleggja ferli og tæki til að ná markmiðum með straumlínustjórnun,
og auðvelda þar með alla vinnu við að ná settum markmiðum.
Markmið þessa erindis er að kynna niðurstöður rannsóknar á upplifun
starfsmanna sam hafa tekið þátt í innleiðingarferli straumlínustjórnunar.

Eðvald Möller
Aðjúnkt við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands
eddi@hi.is
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Um hugtakaheima kostnaðarstjórnunar og kostnaðargreiningar

Kostnaðarstjórnun og kostnaðargreining eru hugtök sem hafa mikið að segja
um það hvernig rekstur fyrirtækis er háttað frá degi til dags. Oftar en ekki eru
þessum hugtökum ruglað saman og þau sett undir sama hatt sem sama
hugtakið. Í raun er innihald hugtakanna eins og svart og hvítt. Í fyrirlestrinum
verður fjallað um hver sé munurinn á þessum hugtökum og hvernig sá munur
lýsir sér. Tekin verða nokkur dæmi þar um, bæði fræðileg dæmi sem og
raundæmi.

Einar Guðbjartsson, dósent
Forstöðumaður meistaranáms í reikningsskilum og endurskoðun við
viðskiptafræðideild Háskóla Íslands
eg@hi.is
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Er hægt að draga úr einelti með skólafatnaði?

Einelti í grunnskólum er vaxandi vandamál og er mikið í þjóðfélagsumræðunni. Vellíðan barna skiptir foreldra höfuðmáli og hópefli skiptir börnin
miklu máli því þau vilja vera hluti af heildinni. Markmiðið hér er að varpa ljósi
á hvort skólaföt muni auka frekar vellíðan barna í skólum. Rannsóknin gekk út
á hvort skólaföt hafi fleiri kosti en galla, finna út hvort skólaföt leiði til betri
líðan barna, minnki einelti og auki hópefli. Í rannsókninni var beitt eigindlegri
og megindlegri rannsóknaraðferð.
Markmið þessa erindis er að kynna niðurstöðu rannsóknar þar sem kannað
var hvort hægt sé að ná betri árangri gegn einelti í íslenskum skólum með
innleiðingu skólafatnaðar. Helstu niðurstöður eru að skólaföt hefðu fleiri kosti
en galla þar sem nánast 60-70% þátttakenda voru sammála um að þau væru
félagslega jákvæð fyrir börn, þau efldu bæði stolt og sjálfsmynd þeirra. Í ljós
kom að skólaföt minnkuðu útgjöld heimilisins og að skólaföt bæta ímynd skóla
og styðja við jákvæða hegðun hjá börnum.

Eydís Brynjarsdóttir
Viðskiptafræðingur á Viðskiptablaðinu
eydis@vb.is

Eðvald Möller
Aðjúnkt við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands
eddi@hi.is
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Birtingarmyndir sjálfsins á Facebook

Tæpum tíu árum eftir að því var komið á laggirnar er Facebook orðin
vinsælasta samskiptasíða heims og lifir nú nánast sjálfstæðu lífi þar sem nýjar
samskiptavenjur hafa myndast og mótast. Nýlegar erlendar rannsóknir sýna
t.a.m. að meðlimir Facebook-samfélagsins nota síðuna ekki eingöngu til
beinna samskipta, hvort heldur er í gegnum einkaskilaboð eða
stöðuuppfærslur og eftirfylgjandi athugasemdir, heldur ekki síður til að skapa
sér sjálfsmynd sem birtist umheiminum á grunnsíðu hvers og eins og í
gegnum ýmsar stillingar og upplýsingareiti sem í boði eru. Þetta á ekki síst við
um unglinga og í erindinu verða kynntar fyrstu niðurstöður yfirstandandi
rannsóknar á Facebook-notkun meðal akureyrskra unglinga og hvernig þeir
búa sér til og birta ákveðna sjálfsmynd í bæði máli og myndum. Einkum er
stuðst við rýni á þeim upplýsingum sem unglingarnir miðla á grunnsíðu sinni
og með stöðuuppfærslum, sem og greiningu á þeirri orðræðu sem fram fer í
samskiptum þeirra. Einnig voru tekin rýnihópaviðtöl þar sem unglingarnir voru
spurðir nánar út í hvaða hvatir lágu að baki Facebook-notkuninni og hver
tilgangur hennar er.

Finnur Friðriksson
Dósent við kennaradeild Háskólans á Akureyri
finnurf@unak.is

Andrea Hjálmsdóttir
Lektor við félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri
andrea@unak.is
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Reynsla fullorðinna Íslendinga af andlegu ofbeldi í æsku

Uppeldisaðferðir foreldra sem fela í sér ofbeldi geta haft neikvæð áhrif á
skammtíma- og langtímaheilsu og vellíðan barna. Markmið rannsóknarinnar
var að kanna reynslu fullorðinna Íslendinga af andlegu ofbeldi í æsku og áhrif
þess á mat þeirra á uppeldi sínu.
Aðferð: Tekið var slembiúrtak 1500 einstaklinga 18 ára og eldri úr Þjóðskrá
Íslands og svöruðu 966 (64%) spurningum um reynslu sína af 8 mismunandi
formum andlegs ofbeldis í æsku.
Niðurstöður: 663 (69%) sögðu frá reynslu af að minnsta kosti einu eða fleiri
formum andlegs ofbeldis, karlar oftar en konur (OR 1.5 , 95 % CI 1,2-2,0).
Þátttakendur yngri en 30 ára voru 2,9 sinnum líklegri til að segja frá slíkri
reynslu samanborið við eldri þátttakendur (95 % CI 1,9-4,3). Yngri
þátttakendur voru líklegri til að segja frá reynslu um hótanir, kyrrsetningu, að
hlutir hafi verið teknir af þeim eða þeim verið hótað með að fjarverandi
foreldri yrði sagt frá vondri hegðun. 807 (84 %) töldu uppeldi sitt hafa verið
gott, 139 (14%) ásættanlegt , og 17 (2 %) slæmt. Þeir sem sögðu frá reynslu
af fjórum eða fleiri formum andlegs ofbeldis voru 6,2 sinnum líklegri til að
meta uppeldi sitt sem ásættanlegt eða slæmt, samanborið við þá sem sögðu
ekki frá slíkri reynslu eða reynslu af 1-3 formum andlegs ofbeldis (95 % CI
4,0-9,2).
Ályktun: Algengi frásagnar af reynslu af andlegu ofbeldi í æsku er hærra
meðal yngra fólks í samanburði við eldri þátttakendur. Þetta kann að
endurspegla samfélagslegar breytingar og breytt viðhorf gagnvart líkamlegum
refsingum sem nú eru bannaðar. Foreldrar þurfa að vera upplýstir um hvernig
uppeldisaðferðir geta haft langvarandi áhrif á heilsu og vellíðan barna til lengri
og skemmri tíma.

Geir Gunnlaugsson
Barnalæknir og prófessor við Háskólann í Reykjavík
geir@geirsson.com

Jónína Einarsdóttir
Prófessor við félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands
je@hi.is
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Að læra með nemendum

Erindið byggir á reynslu af þróunarverkefni okkar kennaranna við
Dósaverksmiðjuna sem miðar að því að vinna út frá kennslufræði fullorðinna;
hafa kennarar fjölbreytt námsefni, verkefni , aðstæður og þjálfun ef þeir/þær
vilja vinna út frá þeim hugmyndum? Leið kennaranna við Dósaverksmiðjuna
inniheldur m.a. kennslufræði í fullorðinsfræðslu, um nám fullorðinna,
(andragogy og experiential learning) og nýtingu hugmyndafræði/yfirskrift
Dósaverksmiðjunnar „Tungumál, menning, saga, matur og skemmtun“ við
nám og kennslu í kennslustofu við að læra og kenna íslensku sem erlent mál
út frá þessum meginþáttum í kennslufræði.
Við viljum deila reynslu okkar því þessi leið til að vinna með kennslufræði
fullorðinna og experiential learning hefur gefist mjög vel hjá
Dósaverksmiðjunni, nemendur gefa námi og kennslu jafnan mjög góða
einkunn í könnun í lok námskeiða og stóraukinn nemendafjöldi við skólann er
líka mælikvarði á að námið hentar mjög stórum hópi fólks. Skólinn hefur
stækkað óhemju mikið og síðasta ár voru yfir 900 nemendur bara í
íslenskunámi og flestir nemendur sem hafa byrjað í námi hjá
Dósverksmiðjunni virðast hafa tekið a.m.k. eitt til tvö námskeið á ári síðustu 4
ár og nýir nemendur í skólanum koma að mestu vegna þess að ánægðir
nemendur mæla með honum.

Gígja Svavarsdóttir
Framkvæmdastjóri Dósaverksmiðjunnar
gigja@skoli.eu
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Hvaðan komu þau – hvert ætla þau?
Um völd og lýðræði í 250 stærstu fyrirtækjunum á Íslandi

Æðstu stjórnendur atvinnulífsins tilheyra valdakjarna eða elítu hvers lands
(Christiansen, Møller og Togeby, 2004. Den danske elite). Elítan hefur oft
áhrif út fyrir eigið verksvið, meðal annars vegna tengsla við aðra valdakjarna
samfélagsins. Skortur á margbreytileika þess valdakjarna sem stjórnar
atvinnulífinu, einkum stærstu fyrirtækjunum, hefur verið visst vandamál að
mati stjórnvalda víða á Vesturlöndum. Sú umræða varð áberandi í kjölfar
efnahagshrunsins 2008. Fræða- og stjórnmálafólk og áhrifamenn í
atvinnulífinu hafa þó ekki verið á einu máli um orsakir og afleiðingar
einsleitninnar, né hvort/hvernig beri að uppræta hana, enda er það einkenni
valdakjarna að vera fremur stöðugir. Á Íslandi hefur það þó lengi verið trú
fólks að hér ríki talsverður efnahagslegur og kynbundinn jöfnuður og að flestir
hafi tækifæri til „frama“. Til að varpa frekara empirísku og kenningarlegu ljósi
á stöðu þessara mála hefur verið efnt til samstarfs á milli fræðafólks á Íslandi,
Noregi, Möltu og í Bandaríkjunum um söfnun eigindlegra og megindlegra
samanburðargagna. Í fyrirlestrinum munum við, með aðstoð áðurnefndra
gagna, varpa ljósi á samsetningu æðstu stjórna í 250 stærstu fyrirtækjunum
hér á landi. Við fjöllum um hvað einkennir hópinn með tillitil til kyns, aldurs,
búsetu, menntunar, fjölskyldustöðu og vinnutíma (þeirra sjálfra og maka) svo
dæmi séu nefnd. Einnig ræðum við hvaða skýringar einstaklingar innan
hópsins gefa á einsleitni í stjórnum og við stjórn fyrirtækja og hvers vegna
þau sjálf voru ráðin til þess að gegna þessum störfum. Gögnin eru spáný og
munu fyrstu niðurstöður liggja fyrir um miðjan apríl.

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir
Prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands
glr@hi.is

Þorgerður Einarsdóttir
Prófessor í kynjafræði við Háskóla Íslands
the@hi.is

26	
   	
  

9.	
  ráðstefnan	
  um	
  íslenska	
  þjóðfélagsfræði	
  

Ísafirði,	
  17.-‐18.	
  apríl	
  2015	
  

„Konurnar eru svolítið heima með börnin bara eins og í gamla daga.“
Reynsla íslenskra kvenna og karla sem hafa flust búferlum til Noregs

Í kjölfar Hrunsins í október 2008 jukust flutningar Íslendinga til Noregs
umtalsvert og hefur fjöldi Íslendinga þar í landi ríflega tvöfaldast frá því sem
var fyrir Hrun. Í erindinu verður sjónum beint að Íslendingum sem flust hafa
til Noregs og byggir það á viðtölum við 40 íslenskar konur og karla sem tekin
voru í Noregi árin 2012 og 2013. Áhersla verður lögð á kynjaðar hliðar
flutninganna, en feminískar fræðikonur hafa bent á að fólksflutningar eru
kynjað ferli sem móta líf karla og kvenna á ólíkan hátt þar sem staða þeirra í
samfélaginu er oft ólík, til að mynda innan heimilisins og á vinnumarkaði.
Rannsóknir á fólksflutningum einskorðast yfirleitt við flutninga til Vesturlanda
frá löndum utan Vestursins, en í erindinu er markmiðið hins vegar að skoða
flutninga milli tveggja norrænna velferðarríkja sem bæði stæra sig af því að
vera á meðal þeirra landa í heiminum þar sem mest jafnrétti ríkir. Í erindinu
er því velt upp hvernig kynjuð norm tengd launavinnu og umönnun barna
endurspeglast í flutningum Íslendinga til Noregs og hvernig þessi norm móta
frásagnir og reynslu karla og kvenna á ólíkan hátt.

Guðbjört Guðjónsdóttir
Doktorsnemi í mannfræði við Háskóla Íslands
gug42@hi.is
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Mennt er máttur – hlutverk háskólanna í baráttu undirskipaðra hópa
fyrir félagslegu réttlæti

Í umfjöllun sinni um félagslegt réttlæti innan og utan akademíunnar kemst
Jose Calderon (2012) að þessari niðurstöðu: „The application of a
transformative pedagogy, rooted in a passion for overcoming systemic and
historical injustices, can determine whether historically excluded individuals
and groups can survive the traditional walls of the academy and can play a
role in advancing long-term structural changes in the larger society“ (103). Af
þessu má ráða að Calderon líti á það sem hlutverk akademíunnar að vera í
fararbroddi í baráttu fyrir aðgengi undirskipaðra hópa að fílabeinsturni
fræðanna og samfélaginu öllu. Í erindinu verður fjallað um niðurstöðu
Calderon og hugtökunum femínísk kennslufræði (hooks 1994), sjálfsbirting
(hooks 1995), siðferði ástríkis og siðferði persónulegrar ábyrgðar (Collins,
2000) beitt á tiltekið viðfangsefni úr samtíma okkar þar sem reyndi á
ofangreind atriði. Að auki verður skoðað hver viðbrögð samfélagsins eru
þegar það er gert. Í því sambandi er hlutverk áhrifavalda (Wedel 2009) greint.
Greiningin byggir á umfjöllun fjölmiðla þar sem kastljósinu er beint að
bloggskrifum nafngreindra einstaklinga, þingmanna og annarra, þar sem við
sögu koma femínískir brennuvargar og kvengerðir háskólastjórnendur sem
virða að vettugi reglur réttarríkisins og mannréttindi.

Gyða Margrét Pétursdóttir
Lektor í kynjafræði við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands
gydap@hi.is
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„Náttúrulega er allt sem þessir krakkar gera á ensku.”
Enskan og unga fólkið
Í fyrirlestrinum verður sagt frá rannsókn á viðhorfum ungmenna til
enskunotkunar og enskunáms. Fyrirlesturinn er hluti af viðamikilli rannsókn
sem hefur staðið í fimm ár um stöðu ensku á Íslandi. Meðal þess sem
rannsóknin sýndi var að notkun ensku í daglegu lífi fólks er orðin mjög
víðtæk, rúmur helmingur þátttakenda heyrðu ensku daglega (Birna
Arnbjörnsdóttir, 2011). Hér verður sjónum beint að þeim þætti sem sneri að
unglingum og enskunotkun þeirra. Við munum segja frá viðhorfum og notkun
unglinga á ensku í daglegu lífi og ensku sem kennslugrein í skólanum. Einnig
verður komið inn á sjónarmið kennara þeirra. Spurningalistar voru lagðir fyrir
nemendur í 10. bekk og kennara þeirra. Spurninglistanum til kennara var fylgt
eftir með 10 viðtölum. Rannsóknin náði til 18 grunnskóla um allt land af
ýmsum stærðum. Svarhlutfall var yfir 90%. Niðurstöður benda til að
enskunotkun meðal unglinga sé orðin mjög almenn, hún sé samofin daglegu
lífi þeirra. Hins vegar virðist vera gjá á milli þeirrar viðfangsefna sem þeir eru
að fást við í skólum og enskunotkun þeirra utan skóla. Enskan er skemmtileg
en viðfangsefnin í skólanum höfða síður til þeirra. Kennurum er þetta nokkuð
ljóst en sumir virðast fastir í hefðum og venjum og/eða skortir færni til að
mæta þessum nýju þörfum. Niðurstöður benda til þess að til að efla
enskukunnáttu þurfi að breyta áherslum í kennslunni og taka meira mið af
hversu snar þáttur enskan er í lífi ungs fólk á Íslandi og nýta betur þann
áhuga sem unglingar hafa á að nýta sér ensku í daglegi lífi.

Hafdís Ingvarsdóttir
Prófessor við menntavísindasvið Háskóla Íslands
hei@hi.is

Birna Arnbjörnsdóttir
Prófessor við deild erlendra tungumála, bókmennta og málvísinda við Háskóla
Íslands
birnaarn@hi.is
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Félagsauður í hverfi og sjálfmetin heilsa

Rannsóknir hafa sýnt jákvæð tengsl milli félagsauðs og heilsu. Þær hafa þó
ekki skorið á fullnægjandi hátt úr því hvort áhrif félagsauðs séu
samhengisáhrif eða samsetningaráhrif þegar hverfi eru einingar úrvinnslu.
Samhengisáhrif á makró-stigi (milli landa) og sérstaklega á míkró-stigi (milli
einstaklinga) hafa reynst nokkuð stöðug en á meso-stiginu (milli hverfa) hefur
ekki verið leitt fyllilega til lykta hvort þar gæti áhrifa félagsauðs í hverfinu eða
hvort um sé að ræða áhrif frá samsetningu einstaklinga í hverfum (Islam,
Merlo, Kawachi, Lindström, og Gerdtham, 2006). Nýlegri rannsóknir hafa
dregið í efa fyrri skilning á hverfa-áhrifum félagsauðs á heilsu þar sem ekki
hefur alltaf verið tekið tillit til félagsauðs á einstaklingsstiginu. Einnig hefur
verið bent á að í samfélögum sem einkennast af félagslegu jafnræði og
félagslegu heilbrigðiskerfi geti samhengisáhrif félagsauðs ekki verið
fyrirferðamikill áhrifaþáttur á heilsu einstaklinga (Kim, Subramanian, og
Kawachi, 2008).
Rannsókn þessi leggur mat á samhengis- og einstaklingsáhrif félagsauðs á
heilsu, þar sem félagsauður er skilgreindur sem félagslegt traust. Notast er við
fjölstiga lógistískt aðhvarfslíkan (e. multilevel logistic regression model) til að
meta bæði slembihrif og bundin hrif. Í slembihrifum er lagt mat á dreifingu
heilsu eftir búsetu í hverfi með innri fylgni (e. intraclass correlation) og
miðgildi líkindahlutfalls (e. median odds ratio). Í föstum hrifum eru
líkindahlutföll metin á sjálfmetna heilsu 4.547 einstaklinga í 46 hverfum í
þriðju framkvæmd spurningalistarannsóknarinnar Heilsa og líðan Íslendinga
frá Embætti landlæknis árið 2012. Er stjórnað var fyrir lýðbreytum, félags- og
efnahagslegri stöðu, einstaklingsbundnum heilsuáhrifaþáttum og félagsauði í
hverfi leiddu líkön í ljós stígandi samband milli félagsauðs í hverfi og
sjálfmetinnar heilsu. Hins vegar, þegar tekið var tölfræðilegt tillit til félagsauðs
á einstaklingsstiginu urðu áhrif félagsauðs í hverfi ómarktæk.
Rannsóknin rennir stoðum undir tilgátur um að félagsauður í hverfi hafi ekki
samhengisáhrif í þjóðfélögum með sterka velferðastefnu sem þjóðskipulag og
félagslegt heilbrigðiskerfi. Hins vegar reynast áhrifin á einstaklingsstiginu
stöðug, burtséð frá þjóðfélagsskipulagi. Rannsóknin er því framlag í fræðilega
umræðu um félagslega áhrifaþætti heilsu, félagsauð og dreifingu heilsu eftir
búsetusvæðum.

Helgi Eiríkur Eyjólfsson
MA-nemi í félagsfræði við Háskóla Íslands
hee30@hi.is
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Vilja Íslendingar refsa vændiskaupendum og fíkniefnaneytendum?

Deilur um refsingar og einstaka dóma eru algengar hér á landi ekki síst um
brot er tengjast kynferðis- og fíkniefnabrotum. Í lýðræðissamfélagi er
mikilvægt að víðtæk sátt ríki um réttarkerfið og viðbrögð þess við vandanum.
Mælingar á viðhorfum borgaranna eru því áhugaverðar fyrir margra hluta
sakir. Rannsóknarstofa í afbrotafræði við Háskóla Íslands hefur á
undanförnum árum reglulega staðið fyrir mælingum á afstöðu Íslendinga til
ýmissa álitamála er tengjast afbrotum í samvinnu við Félagsvísindastofnun
Háskóla Íslands. Í erindinu verður greint frá niðurstöðum mælinga sem
framkvæmdar voru á vordögum 2014. Einkum verður lögð áhersla á að skoða
afstöðu Íslendinga til tveggja hitamála í íslensku samfélagi á síðustu
misserum; vændiskaupa og afnáms refsinga við vörslu á fíkniefnum til
einkanota. Vilja Íslendingar halda í sænsku leiðina sem tekin var upp á Íslandi
2009 og refsa vændiskaupendum? Hversu mikill er stuðningur við að varsla á
fíkniefnum til einkanota verði gerð refsilaus?

Helgi Gunnlaugsson
Prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands
helgigun@hi.is
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Um samfélagslegar aðstæður sauðfjárbænda og fjölskyldna þeirra

Sagt er frá rannsókn á samfélagslegri þýðingu sauðfjárbúskapar sem
Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri framkvæmir fyrir Landssamtök
sauðfjárbænda veturinn 2014-15. Sauðfjárbændur og fjölskyldur þeirra er sá
þjóðfélagshópur sem atvinnu sinnar vegna býr yfirleitt við einna strjálasta
byggðamynstrið hérlendis. Vegna þessarar sérstöðu eru aðstæður þeirra að
mörgu leyti krefjandi og þjóðfélagsbreytingar ásamt ýmsum kröfum
samtímans breyta sífellt forsendum til búskapar og búsetu. Aðgengi að ýmissi
algengri þjónustu og innviðum er lykilatriði fyrir áframhaldandi búsetu á
svæðum þar sem þessi tegund búskapar er stunduð en hvorugu er hægt að
taka sem sjálfsögðum hlut líkt og oftast er hægt að gera í þéttbýli eða næsta
nágrenni þess. Fækkun íbúa, ekki síst barnafjölskyldna, veldur áhyggjum og
víða má sjá bresti í framboði þjónustu og stöðu innviða sem á móti rýrir
búsetuskilyrði og dregur enn frekar úr nýliðun. Afkomumöguleikar í
sauðfjárbúskap valda því að hann er gjarnan stundaður samhliða annarri
atvinnu. Sókn efnamikilla þéttbýlisbúa í jarðir á sumum landsvæðum hefur
neikvæð áhrif á nýliðun. Atvinnuháttabreytingar, sér í lagi ferðaþjónustan
getur bæði stutt sauðfjárbúskap á viðkomandi svæði eða veitt honum
samkeppni eftir aðstæðum. Athyglisverðar breytingar hafa orðið á
staðsetningu afurðastöðva og landfræðilegri dreifingu sauðfjárbúskapar.

Hjalti Jóhannesson
M.A. landfræðingur við Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri
hjalti@unak.is
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Tengsl menntunar og atvinnulífs

Í erindinu verður fjallað um tengslin milli menntunar og atvinnulífs og hvort
mun sé að finna milli höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar. Borin er saman
staða ungmenna í upphafi starfs, núverandi starfi eftir fjórum mismunandi
menntunarleiðum. Einnig er staða ungmenna borin saman við stöðu þeirra
sem eldri eru. Rannsóknin byggir á vinnumarkaðskönnun Hagstofu Íslands
árin 2006-2008 og á öðrum ársfjórðungi 2009. Niðurstöður sýna að
hlutfallslega fleiri ungmenni á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni ljúka
að minnsta kosti framhaldsskólanámi, hlutfallslega fleiri ungmenni á
landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu vinna í frumframleiðslu og iðnaði.
Um þriðjungur þeirra sem eru 35-64 ára starfa í opinberri þjónustu,
menntunakerfinu, velferðar- og heilbrigðisþjónustu. Hins vegar spáir menntun
foreldra til um hvort ungmenni ljúka háskólanámi, hvort sem er á landsbyggð
eða höfuðborgarsvæðinu. Meðal ungmenna sem hafa unnið eftir að formlegu
námi lýkur, en eru ekki í vinnu, þá fara hlutfallslega fleiri ungmenni á
höfðuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni í nám að nýju.

Jóhanna Rósa Arnardóttir
Doktor í félagsfræði
jra@hi.is
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Frumkvöðlastarfsemi í mótmælabylgju

Erindið fjallar um þróun fjöldamótmælanna sem áttu sér stað á Íslandi í
kjölfar bankahrunsins haustið 2008 og í janúar 2009. Kenningar um
mótmælabylgjur benda til þess að vænlegt sé að útskýra þróun tiltekinna
mótmæla með því að beina sjónum að samspili þjóðfélagslegra breytinga,
frumkvöðlastarfs og mótmælaþátttöku almennings. Í erindinu er þetta samspil
skoðað í mótmælunum sem hófust í október 2008. Fjölbreyttri gagnaöflun er
beitt. Skoðuð eru gögn frá lögreglu, eigindleg viðtöl eru tekin við 27
mótmælendur (bæði frumkvöðla í mótmælunum og óbreytta mótmælendur)
og stuðst er við könnun á mómælaþátttöku 609 höfuðborgarbúa. Gögnin sýna
að eftir bankahrunið fór í gang frumkvöðlastarf einstaklinga sem skynjuðu
tækifæri í aðstæðunum. Þessir einstaklingar skipulögðu fjöldafundi sem urðu
vettvangur fyrir mótmæli; þar var fjármálakreppan skilgreind sem
lýðræðiskreppa og sameiginlegar kröfur settar fram. Síaukin þátttaka
almennings í fundunum hvatti fleiri frumkvöðla til að setja á svið borgaralega
óhlýðni og þær væntingar mynduðust að mótmælin gætu orðið fjölmenn og
hörð og þannig haft áhrif á stjórnvöld. Þessi uppbygging þátttöku, væntinga
og aðgerða varð grundvöllur fyrir hörðu mótmælin sem síðan áttu sér stað í
janúar 2009.

Jón Gunnar Bernburg
Prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands
bernburg@hi.is
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Atvinnulíf og efnahagur í Eyjafirði – hvernig hefur það þróast í
gegnum hrunið?

Í fjölmiðlum og annarri umræðu er oft enginn greinamunur gerður á
landshlutum. Skiptingin er oft og tíðum einungis í höfuðborgarsvæðið annars
vegar og restina af landinu hins vegar sem gengur undir nafninu landsbyggð.
Svo er sagt að hlutirnir á landsbyggðinni séu svona og hinsegin þó þeir séu
afar mismunandi eftir landshlutum. Í þessari rannsókn er reynt að meta
efnahagslegar stærðir í Eyjafirði og þær bornar saman við landsmeðaltal.
Borinn er saman tekjuskattsstofn á mann í Eyjafirði við tekjuskattsstofn á
landinu í heild. Eins eru laun á mann á vinnualdri skoðuð með samanburði við
Ísland í heild og metið hvort fullyrðingin um að Eyjafjörður sé láglaunasvæði
eigi við rök að styðjast. Skoðað er menntunarstigið í firðinum í samanburði
við Ísland í heild og metið sérstaklega hvernig menntunarstig er mismunandi
milli kynja. Atvinnuleysi eftir menntun er skoðað og hvernig það hefur þróast
eftir hrun í Eyjafirði. Eignir, skuldir og eigið fé einstaklinga er borið saman við
landsmeðaltöl sem og eignir, skuldir og eigið fé fyrirtækja sem eru skráð í
firðinum. Hagnaður fyrirtækja er einnig skoðaður í gegnum kreppuna og
þeirri spurningu svarað hvort það séu einungis fyrirtæki í sjávarútvegi sem
græði en önnur lítið sem ekkert.

Jón Þorvaldur Heiðarsson
Lektor við viðskiptadeild Háskólans á Akureyri
jthh@unak.is
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Kvenleg gildi og arðsemi fyrirtækja

Í kjölfar efnahagshrunsins á Íslandi kom fram sú umræða að fjármálakerfið
hefði verið leikvöllur karla og að skortur væri á konum og kvenlegum gildum
við stjórn þess. Sérstakir eiginleikar kvenna voru dregnir fram og þeir taldir
mikilvægir til að auka heilbrigði fjármálageirans. Þessi umræða náði inn á þing
og átti þátt í því að lög um kynjakvóta við stjórn atvinnulífsins urðu að
veruleika. Í lok ársins 2014 lögðu Félagsvísindasvið Háskóla Íslands og KPMG
fyrir könnun meðal æðstu stjórnenda í um 250 stærstu fyrirtækjum á Íslandi
og byggir erindi þetta á þeim gögnum sem safnað var. Lögð er áhersla á að
fjalla um hvort og þá hvernig sú umræða sem skapaðist um mikilvægi kvenna
fyrir arðsemi fyrirtækja endurspeglist í viðhorfum meðal stjórnenda.

Laufey Axelsdóttir
Doktorsnemi í kynjafræði við Háskóla Íslands
laa2@hi.is
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Hinsegin innflytjendur á Íslandi

Kynningin byggir á rannsókn sem fjallar um reynslu hinsegin innflytjenda af
því að búa á Íslandi, en hér verður megináherslan á hinsegin innflytjendur frá
hinu hnattræna Suðri. Hinsegin innflytjendur tilheyra ýmsum hópum á Íslandi,
til dæmis, sínu etníska samfélagi, hinsegin samfélaginu og hinu íslenska
samfélagi, sem hefur gjarnan áhrif á reynslu þeirra. Á undanförnum fimmtán
til tuttugu árum hefur innflytjendum á Íslandi fjölgað umtalsvert, nokkurn
veginn samhliða verulegum lagalegum breytingum sem hafa átt sér stað
varðandi réttindi hinsegin fólks á Íslandi. Á þessum tíma hafa almenn viðhorf
til þessara tveggja hópa einnig tekið stakkaskiptum. Í kynningunni verður
byggt á kenningum er lúta að því að tilheyra, til að endurspegla stöðu
þátttakenda í íslensku samfélagi, og um kenningar er snúa að hvítleika til að
gera grein fyrir hvernig þátttakendur geta fundið fyrir útilokun. Viðmælendur
eru einstaklingar sem hafa mismunandi etnískan uppruna en eru allir fyrstu
kynslóðar innflytjendur á Íslandi, og skilgreina sig sem hinsegin eða
samkynhneigða. Fjallað verður um hvernig sjálfsmynd þátttakenda og
upplifun þeirra af því að tilheyra mismunandi samfélögum skarast og hefur í
mörgum tilfellum mótandi áhrif hvert á annað.

Linda Sólveigar Guðmundsdóttir
Doktorsnemi í mannfræði við Háskóla Íslands
lig14@hi.is
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Rannsóknaráætlun fyrir verkefnið Ísland 2060

Miklir hagsmunir atvinnulífs og íslenskra atvinnufyrirtækja eru bundnir við að
geta sett sér fyrir sjónir líklega þróun á komandi áratugum í helstu þáttum
sem snerta atvinnulíf, umhverfi þess og starfsskilyrði. Með þessari rannsókn er
fyrirhugað að líta sem næst hálfa öld fram í tímann. Framtíðin er óvissu
undirorpin en mikilvægt er að ætlast á um helstu þætti sem geta ráðið vexti
og viðgangi atvinnulífsins hér á landi. Einn slíkur þáttur er þróun mannfjölda
hér á landi, vöxtur hans og samsetning eftir aldri. Annar þáttur er þróun í
framleiðni vinnuafls og eftir atvikum fjármagns á komandi tímum. Þessir tveir
þættir munu ráða miklu um afköst og afkomu atvinnulífsins og samfélagsins
alls á næstu áratugum. Rannsókninni er ætlað að varpa ljósi á þessa þessa
þætti og draga upp sviðsmyndir af hugsanlegri þróun þeirra og afleiðingum
þeirra fyrir hag atvinnulífsins og almennings.
Meginmarkmið rannsóknarinnar er þannig að fá heildarsýn á þróun íslensks
efnahagslífs og samfélags fram til 2060 í ljósi þeirra breytinga sem líklegar eru
á íbúafjölda og aldurssamsetningu þjóðarinnar. Í því felst að skoða
framtíðarþróun á helstu mörkuðum íslensks efnahagslífs, s.s markaði fyrir
vörur og þjónustu, vinnumarkað, fjármagnsmarkað, utanríkisviðskipti og
fjármagnsmarkað. Þróun á einstökum mörkuðum þarf að skoða í samhengi
við aðra markaðaði og áhrif á efnahagslífið í heild.

Ólafur Ísleifsson
Dósent og framkvæmdastjóri gæðamála við Háskólann á Bifröst
olafurisl@bifrost.is
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Stjórnendur alltaf á vaktinni – tækni, tími og rými

Konur eru mun færri meðal æðstu stjórnenda í viðskiptalífinu en karlar. Sú
niðursveifla í efnahagslífinu sem varð vegna hrunsins hefur orðið til þess að
pólitísk vitundarvakning hefur átt sér stað um aukin áhrif kvenna í
viðskiptalífinu. Í þessu erindi verður skoðað hvernig konur og karlar sem
gegna lykilhlutverkum í viðskiptalífinu skipuleggja tímann í starfi og einkalífi
þar sem tímaskortur virðist vera óumflýjanlegur. Niðurstöðurnar byggja á
viðtölum við 17 kven- og 15 karlkynsstjórnendur sem tekin voru árin 2010 og
2011, á tímum mikilla sviptinga í samfélaginu. Konur og karlar sem hafa náð
þessari stöðu eru sífellt í kapphlaupi við tímann, en hlaup kynjanna er ólíkt.
Atvinnulífið gerir kröfur um að stjórnendur séu til staðar á öllum tímum
sólarhrings. Samfelld sumarfrí eru fátíð og ekki gefst tími til að sinna alhliða
heimilis- eða umönnunarstörfum. Aðrir sjá um þau verk. Þrátt fyrir
sveigjanlegan vinnutíma þá virðist sveigjanleikinn helst bæta við þær
vinnustundir sem unnar eru á degi hverjum. Aukin tækni á helst þátt í því að
nú geta stjórnendur unnið hvar og hvenær sem er, sem gerir það að verkum
að erfiðara verður að aðskilja heimilislíf og vinnu og ná fram jafnvægi á milli
þessara tveggja þátta.

Ólöf Júlíusdóttir
Doktorsnemi í félagsfræði við Háskóla Íslands
olj2@hi.is
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Hvar ertu kona? „Glerþakið“ á umræðuvettvangi dagblaðanna

Frá því að íslenskar konur öðluðust kosningarétt hafa þær smám saman látið
til sín taka í æ ríkara mæli á öllum sviðum þjóðlífsins. Enn eiga konur þó víða
undir högg að sækja til að öðlast jafna stöðu á við karlmenn og rjúfa
margumtalað ósýnilegt „glerþak“. Eitt þeirra sviða þar sem hallar enn verulega
á konur gagnvart körlum er umræðuvettvangur dagblaðanna.
Í erindinu verður fjallað um þátttöku og hlut kvenna á umræðuvettvangi
blaðanna, nánar tiltekið í aðsendum greinum í dagblöðunum á
lýðveldistímanum. Konur voru lengi vel vart sýnilegar í þessum hluta
almannarýmisins. Það var ekki fyrr en kom fram á áttunda áratuginn og þann
níunda að konur fóru að kveða sér hljóðs að nokkru gagni á þessum vettvangi
samfara vitundarvakningu kvenna um mátt sinn og megin, sem kristallaðist
ekki síst í Kvennafrídeginum 1975 og með framboði Kvennalistans 1982. Enn
eiga konur þó langt í land með að standa jafnfætis körlum sem höfundar
aðsendra greina. Gerð verður grein fyrir niðurstöðum megindlegrar
innihaldsgreiningar á aðsendum greinum í dagblöðum hér á landi á
lýðveldistímanum með tilliti til umfjöllunarefnis, skólagöngu og starfsvettvangs
höfunda eftir kyni. Höfundar færa rök fyrir því hvernig ólík þátttaka í
greinarskrifunum endurspeglar ójafna stöðu kynjanna á ýmsum sviðum
samfélagsins, fremur en að skýringanna sé að leita í „eðlislægri“ óframfærni
kvenna.

Ragnar Karlsson
Aðjúnkt við félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands og sérfræðingur á
Hagstofu Íslands
ragnar.karlsson@hagstofa.is

Þorbjörn Broddason
Prófessor emeritus við félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands
tbrodd@hi.is
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Hlutverk háskóla í íslensku samfélagi – raddir háskólafólks

Í nóvember 2011 var gerð viðhorfskönnun meðal allra akademískra
starfsmanna í háskólum á Íslandi. Spurt var um afstöðu til margvíslegra þátta
er snerta samfélagslegt hlutverk háskóla og starfsskyldur háskólafólks. Þær
niðurstöður sem birtar hafa verið úr rannsókninni sýna að íslensku
háskólafólki er mikið í mun að háskóli sé gagnrýnið afl í samfélaginu og
sjálfstætt griðland fræðanna þar sem akademískt frelsi er grundvallaratriði.
Jafnframt vill háskólafólk taka meiri þátt í samfélagslegri umræðu en raunin
er. Nokkrar áhyggjur koma fram af því að kostun rannsókna ógni hlutlægni
þeirra og eru slíkar áhyggjur mestar á sviði félags-, mennta-, hugvísinda og
lista. Til að fá fyllri mynd af viðhorfum íslensks háskólafólks til starfa sinna og
starfsumhverfis voru árið 2014 tekin rýnihópaviðtöl við akademíska
starfsmenn þriggja íslenskra háskóla; Háskólans á Akureyri, Háskóla Íslands
og Háskólans í Reykjavík. Í rýnihópunum var rætt um hlutverk og
megineinkenni háskóla, sérstöðu eigin háskólastofnunar, samfélagslegt
hlutverk háskóla og afleiðingar þess fyrir kennslu, rannsóknir og þátttöku í
samfélagslegri umræðu; samræmingu á ólíkum hlutverkum háskóla og
togstreitu þeirra á milli; áhrif innra skipulags og hvatakerfis háskóla á störf
háskólafólks og raunverulega starfsemi háskóla; akademískt frelsi,
umbótastarf og breytingar. Í erindinu verður greint frá helstu niðurstöðum
rýnihópaviðtalanna og þær settar í samhengi við fyrri niðurstöður.

Sigurður Kristinsson
Prófessor í heimspeki við Háskólann á Akureyri
sigkr@unak.is

	
  

41	
  

9.	
  ráðstefnan	
  um	
  íslenska	
  þjóðfélagsfræði	
  

Ísafirði,	
  17.-‐18.	
  apríl	
  2015	
  

Búseta og heimilisstaða geðveikra á Íslandi 1845-1910

Þann 17. febrúar árið 1845 fékk biskup Íslands, Steingrímur Jónsson,
leiðbeiningar (instrúx) um fyrirhugað manntal í landinu. Manntalið átti að fara
fram 2. nóvember og var það nýmæli tekið upp að skrá þá sem taldir voru
vitskertir eða vitstola. Reyndar féll sú skylda niður árin 1855-70 en var tekin
aftur upp í manntalinu árið 1880. Auk manntalanna gefa gögn
milliþinganefndar um fátækramál sem skipuð var með konungsúrskurði árið
1901 ítarlegar upplýsingar um fjölda geðveikra. Manntölin og gögn
milliþinganefndar gefa skýra mynd af lýðfræðilegri samsetningu geðveikra á
tímabilinu. Í þessu erindi verða tveir þættir skoðaðir sérstaklega eða búseta
og heimilsstaða geðveiks fólks í sumanburði við þá íbúa sem ekki töldust
geðveikir. Gögnin sýna að um aldamótin 1900 bjó hærra hlutfall geðveiks
fólks í dreifbýli en þéttbýli og flestir þeir sem töldust geðveikir voru
niðursetningar á sveitabýlum. Í framhaldinu verður varpað ljósi á hvers vegna
svo var og búseta og heimilisstaða hópsins rakin frá manntalinu 1845.

Sigurgeir Guðjónsson
Doktor í sagnfræði
sigurgeir4@gmail.com
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Heilsa Íslendinga eftir stéttarstöðu

Það að heilsa mótist að hluta til af félagslegri stöðu fólks kemur meðal annars
fram í því að fólk í efri lögum samfélagsins býr að jafnaði við betri heilsu en
þeir sem eru í neðri lögum þess (Kawachi, 2000). Félagsleg stétt er
lykilhugtak í umfjöllun félagsfræðinnar um lagskiptingu samfélagsins. Karl
Marx tilgreinir stéttaskiptingu út frá mismunandi aðgengi fólks að
framleiðsluferli eða tækjum í hagkerfinu (Marx, 1966). Í umfjöllun Max Weber
um lagskiptingu samfélagsins aðgreinir hann stétt og stöðu (status) fólks.
Weber fjallar um að stéttarstaða snúi að möguleikum fólks til að geta nýtt sér
vöru og þjónustu á markaði til að hafa áhrif á hlutskipti sín. Scott leggur út frá
skrifum Weber og segir að kapitalismi, stétt og markaður séu nátengd
fyrirbæri; kapítalísk þjóðfélög eru stéttskipt þjóðfélög“ (Scott, 1996, bls 35).
Stétt ákvarðast samkvæmt Weber ekki aðeins að aðgengi framleiðslutækja
heldur einnig af virðingu starfsstétta, menntun, erfðum, greind, metnaði og
bakgrunni fjölskyldunnar. Stétt er minna og minna upplifuð sem sameiginleg
örlög hópa heldur meira sem saga einstaklinga. Rannsóknir á stéttamun á
heilsu hafa stuðst við mælingar á fimm aðgreindum undirþáttum félagslegrar
stöðu; starfi, tekjum, menntun, auði og einkennum þess svæðis sem fólk býr í
(Marmot, 2005). Í ljósi hugmynda Giddens um að stétt tengist í auknum
mæli neyslu fólks (Giddens, 1994) verður í kynningunni fjallað um nokkra þá
þætti sem skýra þann stéttamun sem fram kemur í rannsókninni Heilsa og
líðan Íslendinga árið 2012. Í ljós kemur að menntun, tekjur, starf og ýmsar
mælingar á neyslu skýra umtalsverðan hluta af þeim stéttamun í heilsu sem
greinist hjá Íslendingum.

Stefán Hrafn Jónsson
Dósent við Háskóla Íslands og félagsfræðingur við Embætti landlæknis
shj@hi.is
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Sjálfstæði seðlabanka

Stefán Jóhann Stefánsson, hagfræðingur, stjórnmálafræðingur og ritstjóri í
Seðlabanka Íslands, fjallar um sjálfstæði seðlabanka. Erindi Stefáns er byggt á
meistararitgerð hans í opinberri stjórnsýslu auk greiningar á nýlegri umræðu
sem átt hefur sér stað innanlands og erlendis um efnið. Farið verður yfir
markmið, mælikvarða og árangur af sjálfstæði seðlabanka og nefnd helstu
atriði í þróun sjálfstæðis Seðlabanka Íslands. Þar er farið yfir skref til aukins
sjálfstæðis en einnig rætt um atvik og aðstæður þar sem vegið hefur verið að
sjálfstæðinu. Staldrað er við það „verð“ sem seðlabankar greiða fyrir
sjálfstæðið í formi aukins gegnsæis og ábyrgðarskila og spáð í framtíð
sjálfstæðis seðlabanka í ljósi nýrra viðhorfa eftir fjármálahrunið, þar sem
meðal annars er lögð aukin áhersla á hlutverk seðlabanka við
fjármálastöðugleika.

Stefán Jóhann Stefánsson
Ritstjóri á skrifstofu seðlabankastjóra Seðlabanka Íslands
stefan.johann.stefansson@sedlabanki.is
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Konur taka völdin? Greining á völdum kvenna í íslensku samfélagi

Í alþjóðlegum samanburði standa íslenskar konur vel að vígi hvað varðar
kynjajafnrétti. Í ljósi orðræðunnar hér á landi mætti ætla að kynjajafnrétti sé
náð í samfélaginu – eða jafnvel að konur hafi gengið skrefinu lengra og séu
farnar að „taka völdin“. Í raunveruleikanum eru konur í minnihluta á Alþingi, í
sveitastjórnum og í stjórnum fyrirtækja, vinnumarkaður er mjög kynskiptur og
kynbundinn launamunur viðvarandi. Þá virðist mikill kynjahalli í umfjöllun
fjölmiðla. Erindið fjallar um völd kvenna í íslensku samfélagi. Litið verður á
þróun síðustu ára og á þær rannsóknir sem gerðar hafa verið um konur í
valdastöðum hér á landi sem og erlendis. Umfjöllunin einskorðast þó ekki við
völd yfir efnislegum gæðum heldur verða völd á vinnumarkaði, í fjölskyldulífi, í
æðstu stjórnun og í fjölmiðlum, og samhengið þar á milli, greind frá
kynjasjónarmiði. Erindið er unnið í tengslum við rannsóknarskýrslu um stöðu
karla og kvenna á vinnumarkaði sem við vinnum að um þessar mundir.

Steinunn Rögnvaldsdóttir
MA í kynjafræði
steinunnrognvalds@gmail.com

Katrín Ólafsdóttir
PhD, lektor við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík
katrino@ru.is
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„Ef þetta varðar ekki business, þá vil ég ekki heyra það.“ Viðhorf
æðstu stjórnenda og stjórnarmanna til laga um kynjakvóta í
stjórnum fyrirtækja

Í janúar 2014 boðaði Ragnheiður Elín Árnadóttir iðnaðar- og viðskiptaráðherra
til fundar í þeim tilgangi að fá fram sjónarmið æðstu stjórnenda í íslensku
atvinnu- og efnahagslífi um áhrif og virkni laga um kynjakvóta í stjórnum
fyrirtæka. Fulltrúar úr ýmsum geirum atvinnulífsins fjölmenntu á fundinn og
fóru þar fram fjörugar umræður og rökræður meðal fundargesta, þar sem
ýmis ólík sjónarmið fengu að njóta sín. Það sem allir fundargestir gátu þó
sæst á var það að opin umræða um kynjakvóta er mikilvæg bæði milli
stjórnvalda og atvinnulífsins sem og í samfélaginu öllu. Í erindi þessu verður
farið yfir niðurstöður varðandi viðhorf æðstu stjórnenda og stjórnarmanna til
laga um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja þar sem unnið er upp úr gögnum
könnunar sem Félagsvísindasvið Háskóla Íslands Íslands og KPMG lögðu fyrir
æðstu stjórnendur í um 250 stærstu fyrirtækjum Íslands árið 2014. Einnig
verða kynntar helstu niðurstöður fyrri kannana Félagsvísindasviðs HÍ og KPMG
sem lagðar voru fyrir stjórnarmenn fyrirtækja á Íslandi á árunum 2011-2013,
þar sem kortlögð voru lykilatriði varðandi stjórnarhætti og störf stjórna á
Ísland sem og viðhorf stjórnarmanna til laga um kynjakvótann.

Sunna Diðriksdóttir
MA nemi í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands
sunnad@hi.is
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Orðræða tengslamyndunar í „feminískasta landi heims“

Ísland er sjötta árið í röð í fyrsta sæti í árlegri úttekt alþjóða efnahagsráðsins,
World Economic Forum á jafnrétti karla og kvenna. Fæðingarorlofið á Íslandi
hefur verið viðurkennt á alþjóðavettvangi fyrir að vera framsækið þegar
kemur að réttindum feðra. Ódýr og góð dagvistun er í boði fyrir ung börn og
flestar konur vinna utan heimilis og það er meðal annars vegna þessa sem
Íslandi hefur verið lýst í erlendum fjölmiðlum sem ákveðinni fyrirmynd þegar
kemur að jafnrétti kynjanna og femínisma.
Jafnvel þó að fáir íslenskir foreldrar skilgreini uppeldisaðferðir sínar sem
tengslauppeldi, þá hefur orðræðan um tengslamyndun og tengslauppeldi síast
inn í orðræðu sérfræðinga sem og sameiginlegan orðaforða íslenskra foreldra.
Kenningar um tengslamyndun hafa verið harðlega gagnrýndar frá upphafi og
hefur sú gagnrýni bæði beinst að aðferðafræðilegum þáttum og
hugmyndafræðilegum forsendum kenninganna.
Meðganga, fæðing og koma barns í heiminn skapar foreldra sem þarfnast
ráðgjafar. Í þessari rannsókn er orðræðugreiningu beitt til þess að komast að
því hvernig slík ráðgjöf er veitt innan orðræðuheims tengslamyndunar. Efni á
vefsíðu Heilsugæslunnar og vefsíðunum ljósmóðir.is og brjóstagjöf.is var
orðræðugreint, en síðurnar bjóða upp á upplýsinga- og fræðsluefni um
meðgöngu, fæðingu, brjóstagjöf og umönnun. Áhersla var lögð á að skoða
birtingarmynd hinnar íslensku móður innan tengslamyndunarorðræðu en
einnig hvort tengslamyndunarorðræða á Íslandi sé frábrugðin hinni
hefðbundnu orðræðu tengslamyndunar eða hvort kenningarnar hafi verið
nútímavæddar eða endurunnar til þess að taka meira tillit til feðra og til að
stuðla að jafnrétti og sameiginlegri ábyrgð foreldra. Orðræðugreining á
upplýsinga- og fræðsluefni leiddi í ljós að líkami móðurinnar er skilgreindur
sem vettvangur framleiðslu (fyrir barnið) og hugur móður er
sjúkdómsvæddur. Orðræða tengslamyndunar á íslensku vefsíðunum byggir á
alþekktum þrástefum eðlishyggjunnar þar sem litið er á móðurhlutverkið sem
hið náttúrulega hlutverk konunnar. Hegðun og tilfinningar móður eru látnar
skipta öllu máli fyrir tengslamyndun smábarnsins og velferð þess um alla
framtíð en feðrum er aftur á móti markvisst skipað í hlutverk aðstoðarmanns.

Sunna Símonardóttir
Doktorsnemi í félagsfræði við Háskóla Íslands
sks23@hi.is
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Áhrif byggðakvóta, strandveiða og skelbóta á viðkvæmustu
sjávarbyggðir landsins

Snemma á níunda áratugnum var kvótakerfi komið á í fiskveiðum á Íslandi.
Við upphaf þess tíunda var framsal heimilað. Þrátt fyrir góð áhrif þess á
arðsemi í greininni, stærð flotans og gagnsæi hefur kvótakerfið verið gagnrýnt
fyrir að koma illa við einstök byggðarlög. Byggðakvóti, skelbætur og
strandveiðar eru sértækar aðgerðir sem hefur verið beitt til að draga úr
þessum neikvæðu byggðaáhrifum kvótakerfisins. Í þessari rannsókn verður
gerð tilraun til að meta áhrif þessara aðgerða á viðkvæmustu sjávarbyggðir
landsins. Stuðst verður við opinber gögn frá 2005-2014 og metið hvort þessar
aðgerðir hafi örvað veiðar, landanir og vinnslu í viðkomandi byggðarlögum.
Niðurstöðurnar benda til að áhrifin séu í besta falli hverfandi lítil.

Sveinn Agnarsson
Dósent við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands
sveinnag@hi.is

Vífill Karlsson
Ráðgjafi og hagfræðingur hjá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi
vifill@ssv.is
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Óhefðbundið hér, hefðbundið þar – hvað eru óhefðbundnar
lækningar?

Aukinn áhugi íslensks almennings og heilbrigðisstarfsmanna er á því sem í
daglegu tali er gjarnan nefnt „óhefðbundnar lækningar“. Þó óhefðbundnar
lækningar í heild séu oft skilgreindar sem andstæða eða jafnvel ógn við
lækningar sem byggja á vísindahyggju má skipta þeim í fjölda undirflokka
sem hver byggir á eigin hugmyndafræði og meðferðarúrræðum. Athygli vekur
að í Gíneu-Bissá eru lækningar, sem á hliðstæðan hátt eru skilgreindar í
andstöðu við lækningar sem byggja á vísindahyggju, kallaðar hefðbundnar
lækningar.
Í erindinu verða skoðuð meðferðarúrræði á Íslandi og í Gíneu-Bissá sem ýmist
eru flokkuð sem óhefðbundin eða hefðbundin. Hver er munurinn á þessum
meðferðarúrræðum? Hvað gerir óhefðbundnar lækningar óhefðbundnar og
hefðbundnar lækningar hefðbundnar? Hvað er það sem skýrir mismunandi
hugtakanotkun? Hver eru tengsl þessara lækningaforma við lækningar sem
byggja á vísindahyggju? Á sér stað skörun, blöndun eða samvinna?

Sveinn Guðmundsson
Doktorsnemi í mannfræði við félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands
sveinng@hi.is

Jónína Einarsdóttir
Prófessor í mannfræði við félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands
je@hi.is
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Líkamsstaða karla

Erindið fjallar um líkamsstöðu karla og birtingarmyndir karlmennsku í
ljósmyndum frá völdum tímapunktum á 20. öldinni og til samtímans. Í
fyrirlestrinum verða kynntar niðurstöður yfirstandandi rannsóknar á sögulegri
þróun karlmennsku eins og hún birtist í uppstillingum íslenskra karlmanna fyrir
framan linsu myndavélarinnar. Markmið verkefnisins er að safna og greina
sjónrænar heimildir og setja í fræðilegt samhengi við rannsóknir á
karlmennsku, líkamsmenningu og limaburði. Gengið er út frá því að
karlmennska sé félagslega mótuð í samspili einstaklinga og umhverfis og því
síbreytileg eftir tíma, samfélagi og stað. Ólík karlmennska mótar líkamann
með ólíkum hætti og ber svip af samfélagsaðstæðum og breytingum. Til
dæmis taldist karlmannlegt að standa í réttstöðu í byrjun 20. aldar og var til
marks um styrk, sjálfstæði og jafnræði. Hálfri öld síðar þótti réttstaðan aftur á
móti hallærisleg og alvöru karlmenn voru slakir og svalir. Í þessari rannsókn
eru ljósmyndir af karlmönnum sem varðveittar eru í skjalasöfnum Austfirðinga
og Ísfirðinga greindar í þessu tilliti. Þær eru svo bornar saman við myndir sem
teknar eru sérstaklega fyrir rannsóknina af körlum í samtímanum. Ætla má að
niðurstöðurnar, sem ekki liggja enn fyrir, endurspegli ákveðnar sögulegar
þróunarlínur í því hvernig íslenskir karlar hafa tjáð karlmennsku og sjálfsmynd
í líkamsstöðu á ljósmyndum.

Sæbjörg Freyja Gísladóttir
Meistaranemi í þjóðfræði við Háskóla Íslands
sabjorg@gmail.com
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Þekkingarstjórnun við hugbúnaðargerð

Þekkingarverðmæti eru óáþreifanlegar eignir og óefnisleg verðmæti fyrirtækja
og er þá átt við önnur verðmæti en tæki, vélar og byggingar sem gerð eru skil
í fjárhagsbókhaldi þeirra. Þekkingarverðmætum er skipt í þrjá flokka:
Mannauð sem eru starfsmenn fyrirtækisins, skipulagsauð, þ.e. á hvern hátt
þeir framkvæma störf sín, og viðskiptaauð, þ.e. á hvern hátt samskiptum
þeirra er háttað hver við annan og hagsmunaaðila, birgja og viðskiptavini.
Þekkingarstjórnun er það ferli sem miðar að því að þoka þekkingu upp á
yfirborðið og gera hana aðgengilega fyrir fyrirtækið og starfsmenn þess.
Meginmarkmið þessarar greinar er að kynna niðurstöður rannsóknar þar sem
kannað var hvort íslensk hugbúnaðarhús eru að nýta sér þekkingarstjórnun til
að fanga og dreifa þekkingu. Hér verður leitast við að svara
rannsóknarspurningunni: Eru hugbúnaðarhús með skipulögðum hætti að nýta
sér þekkingarstjórnun við hugbúnaðargerð?

Sævar Helgason
Kerfisstjóri hjá Viðskiptablaðinu
saeh1@hi.is

Eðvald Möller
Aðjúnkt við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands
eddi@hi.is
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Akademísk húsverk á tímum niðurskurðar

Alþjóðavæðing, samkeppni og árangursmælikvarðar eru hluti af stjórnun og
fjármögnun háskóla nú til dags. Slíkar áherslur hafa aukist með þeim
aðhaldsaðgerðum og niðurskurði sem áttu sér stað í kjölfar
fjármálakreppunnar árið 2008. Erindi þetta fjallar um áhrif niðurskurðar á
störf akademísks starfsfólks og á starfsferil þeirra sem eru að stíga sín fyrstu
skref inn í akademíu, út frá kynjasjónarmiði. Erindið byggir á eigindlegum og
megindlegum gögnum sem safnað var á Íslandi í tengslum við GARCIA
rannsóknarverkefnið, Gendering the Academy and Research combating Career
Instability and Assymetries, sem er styrkt af sjöundu rammáætlun
Evrópusambandsins. Niðurstöðurnar benda til þess að niðurskurður og aukin
áhersla á að vera í hópi bestu háskóla í heimi, hafi breytt formlegum skyldum
akademískra starfsmanna. Við fjöllum um hvernig „akademísk húsverk“ hafa
áhrif á „akademískt kapítal“, og hvernig akademísk húsverk dreifast ójafnt á
milli fræðimanna eftir stöðu þeirra innan háskólans. Viðnám við þessu kerfi er
að finna hjá svokölluðum jaðarhópum innan akademíunnar, en með
takmörkuðum árangri, þar sem meirihluti fræðimanna aðlagar sig að því kerfi
sem háskólinn byggir á í dag.

Thamar M. Heijstra
Post-doc við félags-og mannvísindadeild Háskóla Íslands.
thamar@hi.is

Finnborg Salome Steinþórsdóttir
Doktorsnemi í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands
finnborgs@gmail.com

Þorgerður Einarsdóttir
Prófessor í kynjafræði við Háskóla Íslands
the@hi.is
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Kannanir – vald þeirra, siðfræði og þekkingaröflun

Árið 2012 gerði ég könnun fyrir Svæðisráð Rauða kross Íslands á
norðanverðum Vestfjörðum í því skyni að fá yfirsýn yfir þá hópa fólks sem
helst þyrftu aðstoðar við á svæðinu, svo hægt væri að gera sér grein fyrir
hvort sú aðstoð sem Rauði krossinn veitir í dag sé sú rétta, og hvort einhverjir
fái ekki þá aðstoð sem þeir þurfa. Við framkvæmd könnunarinnar hafði ég
hliðsjón af svipuðum könnunum Rauða krossins sem gerðar hafa verið á
landsvísu undanfarin ár. Þar sem þær kannanir beinast að öllu landinu en ekki
einstökum landshlutum eða svæðum innan einstakra landshluta, vildi
Svæðisráð Rauða krossins á norðanverðum Vestfjörðum gera sérstaka könnun
á því svæði. Mælst var til þess að ég tæki viðtöl við fólk í félagasamtökum og
á opinberum stofnunum sem vinnur við að aðstoða þá sem eiga undir högg
að sækja í samfélaginu, því þannig væri auðveldast og fljótast að fá yfirsýn
yfir hvaða hópar fólks þyrftu helst á aðstoð að halda. Ekki var ætlast til þess
að viðtöl yrðu tekin við fólk sem þyggur opinbera aðstoð, því þá hefði
rannsóknin orðið mun tímafrekari og dýrari. Í fyrirlestri mínum mun ég ræða
tilurð könnunarinnar og þær siðferðilegu spurningar sem vöknuðu hjá mér við
framkvæmd hennar, og annarra kannana af svipuðum toga.

Valdimar J. Halldórsson
Mannfræðingur og staðarhaldari að Hrafnseyri
hrafnseyri@hrafnseyri.is
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Viðmælendur í fréttum 2001-2013

Miklar breytingar hafa orðið í fjölmiðlun undanfarna áratugi. Breytingarnar
eiga sér pólitískar, efnahagslegar og ekki síst tæknilegar rætur. Netið og
stafræn tækni hafa gjörbreytt framleiðslu, dreifingu og neyslu fjölmiðlaefnis
og meðal annars gert mun fleirum kleyft að tjá sig opinberlega. Ísland hefur
ekki farið varhluta af þessum breytingum en lítið er vitað um áhrif þeirra á
fjölmiðla. Í þessu erindi verður gerð grein fyrir fyrstu niðurstöðum rannsóknar
á fréttamiðlum hér á landi á tímabilinu 2001-2013. Fjallað verður um
viðmælendur í fréttum, en mikið hefur verið rætt um að ný tækni hafi orðið til
að breikka þann hóp sem tjáir sig opinberlega og kemst að í fjölmiðlum . Í
erindinu er skoðað sérstaklega við hverja er talað í og í hverja er vitnað í
helstu fréttamiðlum landsins og hvort og þá hvaða breytingar hafa orðið á
viðmælendum í fréttum á rannsóknartímabilinu.

Valgerður Jóhannsdóttir
Verkefnisstjóri/aðjúnkt í blaða- og fréttamennsku við Háskóla Íslands
vaj@hi.is
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Fækkun barna í sveitum landsins – umfang og mögulegar orsakir

Sveitir landsins hafa átt á brattann að sækja nánast alveg frá því í lok 19.
aldar þegar aðstæður hérlendis voru mjög erfiðar vegna jarðhræringa og
óhagstæðs veðurfars. Þá tók fólk að streyma til Ameríku og síðan í þéttbýli allt
í kringum landið þegar tæknivæðing hófst í sjávarútvegi . Víða til sveita hefur
fólki því vart fjölgað mjög allan þennan tíma. Vísbendingar hafa um nokkra
hríð komið fram um að fækkun þessi hafi tilsvarandi áhrif á fjölda barna og
því hafi allt of víða þurft að loka skólum vegna nemendaskorts sem hefur gert
ýmsum sveitarfélögum erfitt að halda úti skólarekstri. Því var ráðist í að draga
upp mynd af fækkun barna í þessari rannsókn. Til samanburðar var horft til
sömu þróunar í þéttbýli og erlendis. Þá var áhugavert að bera saman þróun á
fjölda barna gagnvart fjölda fullorðinna. Meginniðurstöður voru þær að
börnum fækkaði um 25-50% til sveita hérlendis á tímabilinu 1998-2014 á
meðan fullorðnum fækkaði yfirleitt bara um tæplega 10%. Enn fremur var
leitað skýringa á þessari miklu fækkun og hvers vegna hún er í ósamræmi við
fækkun annars staðar utan höfuðborgarsvæðisins.

Vífill Karlsson
Ráðgjafi og hagfræðingur hjá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi
vifill@ssv.is
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Er mikilvægur munur á námsárangri eftir búsetu?

Námsmatsstofnun hefur lengi lýst betri námsárangri á höfuðborgarsvæðinu
heldur en á landsbyggðunum með vísan í samræmd próf grunnskólans
(Námsmatsstofnun, 2013). Námsmatsstofnun hefur einnig lýst versnandi
frammistöðu nemenda á landsbyggðum samanborið við höfuðborgarsvæðið á
grunni PISA rannsóknar OECD (Almar M. Halldórsson o.fl., 2013). Einnig hefur
verið ályktað á grunni PISA rannsóknarinnar að félagslegur bakgrunnur
nemenda skipti litlu máli fyrir námslega stöðu nemenda við lok skyldunáms
(Almar Miðvík Halldórsson o.fl., 2007). Af þessu mætti álykta að búseta
nemenda skýri námsárangur þeirra frekar en félagsleg staða. Er það svo?
Notaðar verða upplýsingar um einkunnir nemenda á samræmdum prófum
vorið 2006 í íslensku og stærðfræði. Þær eru tengdar mælikvörðum PISA
rannsóknarinnar á félagslegri stöðu nemenda og viðhorfum þeirra til náms (N
3695). Aðhvarfsgreining á sambandi einkunna við búsetu, félagslega stöðu
og viðhorf nemenda sýnir að búsetan sem slík hefur takmarkað skýringargildi
varðandi námsárangur. Óvarlegt er að álykta um skólastarf út frá opinberum
upplýsingum um mismunandi námsárangur eftir búsetu af því að ekki er
reiknað með ólíkri félagslegri samsetningu landsbyggðanna og
höfuðborgarsvæðisins.

Þorlákur Axel Jónsson
aðjúnkt við kennaradeild Háskólans á Akureyri
thorlakur@unak.is
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Ertu að koma eða fara? Af fólksflutningum innan lands og utan

Neikvæð áhrif fólksflutninga frá landsbyggðunum til höfuðborgarsvæðisins
hafa verið áberandi í umræðu um byggðamál um áratuga skeið. Eftir
efnahagshrunið haustið 2008 jókst brottflutningur fólks frá landinu og ýmsir
hafa viðrað þá skoðun að byggðavandi steðji nú að landinu í heild. Þannig
hefur Ásgeir Jónsson hagfræðingur haldið því fram að byggðavandi Íslands
hafi breyst frá því að vera brottflutningur úr dreifbýli til höfuðborgarsvæðisins
í að vera brottflutningur ungs fólks úr landi. Ólafur Haukur Símonarson
rithöfundur og Egill Helgason fjölmiðlamaður hafa tekið í sama streng og
haldið því fram að „víglínan“ liggi alls ekki um Elliðaárbrekkur milli dreifbýlis
og þéttbýlis, heldur um Keflavíkurflugvöll milli Íslands og meginlandanna
handan hafsins. Hér verður rætt um takmarkanir þess að skilgreina
fólksflutninga sem byggða anda eða stríð milli svæða og vandann við
kyrrstöðu mannfjöldans. Fjallað verður um flæði fólks til og frá einstökum
landshlutum með tilliti til aldurs, kyns og uppruna. Sérstök áhersla verður lögð
á hlutverk höfuðborgarsvæðisins í þessu sambandi og flutningsjöfnuð
einstakra landshluta gagnvart öðrum löndum.

Þóroddur Bjarnason
Prófessor við hug- og félagsvísindasvið Háskólans á Akureyri
thoroddur@unak.is
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