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Útdráttur 

Hnattvæðing undanfarinna áratuga hefur orðið þess valdandi að fólk af ólíku þjóðerni er víða í 

viðvarandi nábýli. Fjölmenning hefur rutt sér til rúms í áður rótgrónum 

menningarsamfélögum og víða hafa orðið grundvallar breytingar á félagsgerð og menningu 

þjóðfélaga. Í þessari rannsókn eru áhrif menningar og viðhorfa á þjóðernisstolt könnuð meðal 

15–16 ára unglinga í fjórum evrópskum eyjasamfélögum; Kýpur og Möltu í Miðjarðarhafi og 

Færeyjum og Íslandi í Norður-Atlantshafi. Gögnin sem unnið er með eru fengin úr evrópsku 

vímuefnarannsókninni og ná til alls 14.070 eyjaskeggja. Gerð var aðhvarfsgreining á 

forspárþáttum þjóðernisstolts þar sem öll samfélögin voru tekin saman í eitt líkan. Til frekari 

samanburðar á áhrifum ólíkra forspárþátta voru jafnframt gerðar aðhvarfsgreiningar fyrir 

hvert samfélag fyrir sig. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að unglingar í Norður-Atlantshafi 

búa yfir meira þjóðernisstolti en unglingar í Miðjarðarhafi. Strákar eru marktækt stoltari en 

stelpur á Miðjarðarhafseyjunum á meðan ekki er slíkur kynjamunur á Norður-

Atlantshafseyjunum. Á Möltu einni hefur efnahagsleg staða fjölskyldunnar áhrif á 

þjóðernisstolt. Aukinn stuðningur foreldra spáir alls staðar fyrir um aukið þjóðernisstolt og 

aðeins í Færeyjum mælist stuðningur vina ekki hafa áhrif á stolt unglinganna. Reynslan af því 

að hafa búið erlendis og fyrirætlanir um flutninga af landi brott til frambúðar spá fyrir um 

minna þjóðernisstolt. Unglingar á Miðjarðarhafseyjunum samsama sig frekar landssvæðinu 

sem þeir búa á og jafnframt í ríkari mæli Evrópu í heild. Þessir þættir spá fyrir um minna 

þjóðernisstolt. Rannsóknir hafa bent til þess að á tímum alþjóðavæðingar og Evrópusamruna 

kunni samsömun við einstök landssvæði og um leið álfuna í heild að koma í vaxandi mæli í 

stað samsömunar við einstök þjóðríki og þjóðerniskennd. Þessi rannsókn bendir til þess að 

slík þróun sé líklegri til að vera að eiga sér stað meðal ungs fólks á Miðjarðarhafseyjunum. 

Meðal eyjaskeggja í Norður-Atlantshafi mælist samsömun við eyjuna í heild hins vegar 

sterkari og þjóðernisstolt jafnframt meira. Samspil þessara þátta er hins vegar margþætt og 

þarfnast frekari rannsókna. 

  



iv 

 

 

 

Abstract 

Globalization has in many regions resulted in people of different origin now living in close 

proximity. Multiculturalism has established itself in many societies and in some cases led to 

fundamental changes on culture and social structure. In this paper the effects of culture and 

attitudes on national pride are examined among 15–16 years old in four European island 

communities; Cyprus and Malta in the Mediterranean and the Faroe Islands and Iceland in the 

North-Atlantic. The data used in this study is part of the ESPAD database, with a total of 

14,070 islanders participating. Linear regression models are used in comparing the effects of 

various predictors on national pride, both in between and within the communities. Results 

show that adolescents in the North-Atlantic are more proud of their nationality than their 

counterparts in the Mediterranean. Boys show significantly more pride than girls in the 

Mediterranean while this difference is non-significant in the North. Economic status of the 

family is only significantly related to national pride in Malta. More support from parents 

predicts more national pride among adolescents in those communities and more support from 

peers is only non-significant in the Faroe Islands. Having lived abroad for more than a year 

and intentions to emigrate permanently predicts less national pride. Adolescents from the 

Mediterranean identify more with their local region and Europe as a whole. Those factors 

significantly predict less national pride. Studies indicate that in an era of internationalization 

and European integration, regional identification and increased identification with Europe has 

increasingly been replacing identification with single nations and nationalism. This research 

indicates that such evolvement might be occurring among adolescents at the Mediterranean 

islands, but seems to be not as relevant in the North-Atlantic where identification with the 

island as a whole is stronger. However, the interplay between those factors is complex and 

needs further studies. 
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Inngangur 

Alþjóðavæðing síðustu ára hefur leitt til umfangsmikilla breytinga á félagsgerð og menningu 

þjóða á Vesturlöndum. Með samskipta- og tæknibyltingu hefur orðið gjörbreyting á daglegum 

samskiptum fólks og möguleikum til upplýsingaöflunar. Jafnframt hafa forsendur 

búferlaflutninga breyst og einstaklingar af ólíkum uppruna búa í nábýli um allan heim. Þannig 

hafa mörk menningarheima víða orðið þokukennd og fjölmenningin rutt sér rúms í áður 

einsleitari samfélögum. Áhrif þessa eru margþætt og hafa ýmsar rannsóknir bent til þess að 

þjóðerniskennd sé á undanhaldi (Tilley og Heath, 2007; Dogan, 1994). Hins vegar hefur 

komið fram að þjóðir leggi ekki síður en áður áherslu á sérstöðu sína og séreinkenni samhliða 

aukinni alþjóðahyggju (Þóroddur Bjarnson, 1999; Stefán Ólafsson, 1994). Evrópsk 

eyjasamfélög fengu mörg hver sjálfstæði eða aukið sjálfsforræði á 20. öld og eru í því ljósi 

ungar þjóðir. Samsömun meðal eyjaskeggja er jafnan talin sterk, ekki síst vegna skýrrar 

landfræðilegrar afmörkunar og nálægðar meðal íbúanna (Baldacchino, 2004). Um leið eru 

þessi samfélög virkir þátttakendur í tengslaneti samtímans og áhrifa hnattvæðingar gætir þar 

ekki síður en annars staðar. 

Ernest Renan hélt því fram í lok 19. aldar að viljinn til að mynda sameiginlegan arf 

minninga væri einn meginþátturinn í myndun og tilvist þjóðar. Eins og Halbwachs ([1925] 

1992) bendir á eru slíkar sameiginlegar minningar grundvallaðar á félagslegum samskiptum. 

Upprifjun tveggja eða fleiri einstaklinga sem eiga minningar um sömu atburði er þannig 

raunverulegri en upprifjun einstaklings í einangrun og sameiginlegur banki minninga er 

undirstaða samfélagsins (Anderson, [1983] 2002; Smith, 1992). Um leið verður samfélagið 

varanlegt og raunverulegt, veruleiki sem einstaklingur fæðist inn í og mótast af allt sitt líf. 

Samfélagið er til staðar löngu áður en hann fæðist, mótar hann allt lífið og heldur áfram að 

vera til löngu eftir að hann deyr (Durkheim, [1912] 1995). 
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Samfélög eru félagsleg smíði sem byggja á margbrotnum flokkunarkerfum (Douglas, 

[1966] 1989). Mikilvægur þáttur í slíkum flokkunarkerfum er skilgreining einstaklinga á 

sjálfum sér og öðrum. Því meiri sem samskipti einstaklinga innan hóps eru, því skýrar 

afmarkar hann sig frá öðrum hópum og um leið verður samstaðan innan hans sterkari 

(Durkheim, [1912] 1995). Samsömun einstaklings er því ávallt háð félagslegu umhverfi og 

um leið mótar þessi félagslegi samanburður sjálfsmynd einstaklingsins (Muller-Peters, 1998). 

Þjóðerniskennd er í þessu ljósi félagslega mótuð innan ramma félagsgerðar og 

menningar og getur átt sér tvenns konar grundvöll. Annars vegar getur hún byggst á því að 

fólk deili uppruna, sögu, tungumáli og menningu (Anderson, [1983] 2002; Jamieson, 2002; 

Smith, 1992). Þetta er einkennandi fyrir þjóðir sem byggja á ævafornum grunni og má þar til 

dæmis nefna Frakka, Grikki og Rússa. Hins vegar getur hún byggst á borgaralegum 

forsendum þar sem einstaklingur finnur til samsömunar með samfélagslegum gildum og 

viðmiðum þjóðarinnar. Þetta er einkennandi fyrir svonefndar nýjar þjóðir sem urðu til fyrir 

tilstuðlan innflytjenda og eiga sér styttri sögu (Hartz, 1964; Lipset, 1963). Má sem dæmi 

nefna Ástrali, Bandaríkjamenn og Kanadabúa, þjóðir sem samanstanda af fólki af ólíkum 

þjóðarbrotum. 

Þessar tvær ólíku forsendur í mótun þjóðerniskenndar vegast þó á með margvíslegum 

hætti. Innflytjendur meðal ‘nýrra þjóða’ bera með sér margvísleg áhrif frá upprunalandinu en 

engu að síður verða til nýjar forsendur í nýju samfélagi. Einkenni hins gamla samfélags lifa að 

einhverju leyti áfram en blandast um leið menningu annarra þjóða í nýju samfélagi 

(Tomasson, 1980). Þannig þróast hið nýja ríki sjálfstætt og á öðrum forsendum en 

upprunalandið. Bandaríkin voru stofnuð á grundvelli borgaralegrar samsömunar en þar gætir 

engu að síður samsömunar sem er byggð á uppruna. Þar hefur menning margra þjóðarbrota 

komið saman og þróast sjálfstætt að bandarískri menningu. Á hinn bóginn verður borgaraleg 

samsömun einnig sífellt mikilvægari í þjóðfélögum sem byggst hafa á uppruna. Þannig hefur 
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sívaxandi fjöldi innflytjenda frá Mið-Austurlöndum og enn fjarlægari heimshlutum orðið til 

þess að stjórnvöld víða um Evrópu hafa þurft að skilgreina grundvöll þjóðarinnar á nýjan hátt 

(Hobsbawm, 1995). 

Aðlögun einstaklings að nýju og framandi samfélagi er háð félagsgerð og menningu 

upprunalands jafnt sem viðtökulands. Þar sem fyrir er mjög rík þjóðerniskennd eiga 

einstaklingar af erlendu bergi oft erfitt uppdráttar (Dekker o.fl., 2003) og útlendingahræðsla er 

yfirleitt mest í löndum þar sem þjóðerniskennd byggist á uppruna (Hjerm, 1998). Alþjóðlegar 

rannsóknir hafa þó sýnt að innflytjendur búa oft yfir svipuðu þjóðarstolti gagnvart hinu nýja 

samfélagi og þeir sem rakið geta uppruna sinn til viðkomandi þjóðar (Evans og Kelly, 2002). 

Samfara hnattvæðingunni verður landfræðileg samsömun mun minni og hefur verið bent á að 

flóttamenn frá ólíkum heimshornum séu oft líklegri til þess að samsama sig stórborgum 

Evrópu en þeim héruðum eða svæðum sem þeir komi upphaflega frá (Dijkstra o.fl., 2001). 

Þannig kann samsömun í vaxandi mæli að helgast af vali einstaklingsins eftir aðstæðum 

hverju sinni þar sem einstaklingur getur bæði samsamað sig aðstæðum og umhverfi í nútíð og 

um leið samsamað sig eftir uppruna. 

Þjóðerniskennd í Evrópu 

Oft hefur verið miðað við frönsku byltinguna sem upphaf þjóðernishyggju í nútíma skilningi. 

Með iðnbyltingunni efldust ríki Evrópu til muna, borgvæðing og nýlendustefna fylgdu í 

kjölfarið ásamt miklum átökum milli ríkja álfunnar. Um leið höfðu fjölmiðlar mikil áhrif á 

bæði þjóðerniskennd og staðlaðar ímyndir af menningu þjóða (Jamieson, 2002). Þannig 

bendir Benedict Anderson (2002 [1983]) á að með útbreiðslu prentlistarinnar hafi í sífellt 

ríkari mæli orðið til sá möguleika að „hugsa“ þjóðina, að fólk deili með sér sameiginlegum 

minningum og öðlist sameiginlega þekkingu, án þess að þekkja hvert annað. Þarna hafi bókin 

og dagblaðið gegnt lykilhlutverki og með vaxandi útbreiðslu og reglulegri útgáfu hafi þjóðin í 

þessu tilliti orðið til sem ímyndað samfélag. 
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Frá iðnbyltingunni og fram að seinni heimsstyrjöld var þjóðerniskennd í mikilli sókn í 

Evrópu. Aukinni útgáfu fylgdi möguleikinn á kerfisbundinni eflingu samvitundar með 

enduruppgötvun á sögulegri arfleifð þjóða. Þannig tengdist þjóðerniskennd ekki aðeins 

tungumáli, sögu og menningu, heldur jafnframt táknmyndum, stjórnmálalegum hreyfingum 

og margvíslegri hugmyndafræði um þjóðina (Smith, 2001). Meðal stærri ríkja álfunnar 

tengdist efling þjóðerniskenndar í þessu ljósi útþenslu í krafti heimsvaldastefnu á meðan 

smærri þjóðir lögðu áherslu á sambærilega þætti í viðleitni sinni til aukinnar sjálfstjórnar. 

Síðari heimsstyrjöldin og voðaverk þýskra þjóðernissinna mörkuðu hins vegar þáttaskil 

í þessum efnum. Þjóðerniskennd og þjóðernisstolt hafa upp frá því verið viðkvæm hugtök í 

pólitískri orðræðu og jafnvel lögð að jöfnu við nasisma. Arfur síðari heimsstyrjaldarinnar 

hafði jafnframt í för með sér aukið alþjóðlegt samstarf, sérstaklega með stofnun Sameinuðu 

þjóðanna og margvíslegra stofnana og samtaka sem þeim tilheyra. 

Á sama tíma varð pólitísk þróun á alþjóðavettvangi með þeim hætti að heiminum var 

skipt milli austurs og vesturs. Ríki Austur-Evrópu lutu forræði Sovétríkjanna með áherslu á 

miðstýrðan áætlunarbúskap. Í Vestur-Evrópu var á hinn bóginn allt kapp lagt á sameiginlega 

ytri tollastefnu, afnám innri tolla og óheft flæði fólks, fjármagns og þjónustu. 

Hernaðarbandalög voru mynduð beggja megin járntjaldsins; Atlantshafsbandalagið varð til 

meðal vestrænna ríkja undir forystu Bandaríkjanna og í kjölfar þess Varsjárbandalagið undir 

forystu Sovétmanna. Vígbúnaðarkapphlaup heimsveldanna hafði margvísleg áhrif og má 

raunar leiða að því líkur að það hafi hraðað samskipta- og tæknibyltingu samtímans. Áhrif 

þessarar þróunar á þjóðerniskennd eru margþætt og kann hún að einhverju leyti að hafa látið 

undan pólitískri hugmyndafræði á tímabilinu. Með falli kommúnismans urðu gríðarlegar 

pólitískar, efnahagslegar og félagslegar breytingar í Evrópu. Við sundrungu 

Austurblokkarinnar fengu mörg ríki sjálfstæði og pólitískt vægi þjóðerniskenndar jókst til 

muna. Svo virðist sem ríkuleg þjóðerniskennd hafi viðhaldist meðal hinna ólíku þjóðarbrota á 
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valdatíma kommúnista, en hafi í raun verið haldið niðri af yfirvöldum í viðleitni til að 

viðhalda lögum og reglu (Galtung, 1994). Þetta hefur vafalaust átt sinn þátt í þeim miklu 

átökum sem víða brutust út í Austur-Evrópu við fall kommúnismans og leiddu meðal annars 

til þjóðernishreinsana á Balkanskaga. Þannig kom til heiftarlegra stríðsátaka þegar 

sambandsríkið Júgóslavía liðaðist í sundur og hreyfingar ólíkra þjóðarbrota kröfðust 

endurheimtingar yfirráða yfir landssvæðum sínum (Zorn, 2009). Meðal Eystrasaltsríkjanna 

varð þróunin öllu friðsamlegri þó nýfengnu sjálfstæði hafi fylgt umtalsverð spenna milli 

upprunalegra þjóða og rússneskra innflytjenda (Juska, 1999). 

Í kjölfar sjálfstæðis og friðarumleitana hafa lönd Austur-Evrópu eitt af öðru fengið aðild 

að Evrópusambandinu og hefur samsömun við Evrópu mælst rík meðal íbúa þeirra (Haller og 

Ressler, 2006). Rannsóknir hafa jafnframt sýnt fram á jákvæða fylgni á milli sterkrar 

þjóðerniskenndar og sterkrar Evrópuvitundar (Fuss, 2003; Haller og Ressler, 2006; Risse, 

2003), enda felur aðild að Evrópusambandinu í sér von um aukið efnahagslegt og pólitískt 

öryggi í þessum löndum (Armbruster o.fl., 2003). 

Víða í Vestur-Evrópu virðist þjóðerniskennd hins vegar að einhverju marki vera að 

víkja fyrir samevrópskri vitund (Bornischier, 1994; Dogan, 1994). Flæði vinnuafls innan og 

utan Evrópusambandsins hefur storkað þjóðerniskennd Evrópubúa og ólíkir menningarheimar 

hafa blandast í áður rótgrónum samfélögum. Þetta hefur orðið þess valdandi að fólk á sífellt 

erfiðara með að samsama sig einvörðungu gildum og viðmiðum síns eigin afmarkaða 

samfélags. Um leið eflist samvitund meðal skýrt afmarkaðra hópa landa á milli. Þannig kunna 

til dæmis kaupsýslumenn í einu landi að eiga meira sameiginlegt með kaupsýslumönnum 

annars lands en með öðrum stéttum í sínu heimalandi (Dogan, 1994). 

Þróun þjóðerniskenndar kallast á við kenningu Emile Durkheim ([1912] 1995) um 

félagslegan veruleika og hvernig hann byggist á táknum (symbols) og siðvenjum (rituals). Sýn 

einstaklingsins á veruleikann er táknræn, en táknin verða fyrst raunveruleg þegar þau verða 



8 

 

 

 

hluti af daglegum siðvenjum fólks. Þannig gegnir evran til dæmis mikilvægu hlutverki í 

mótun Evrópuvitundar. Sem tákn hefur hún mynd af Evrópu á annarri hliðinni og sérstakt 

tákn viðkomandi lands á hinni hliðinni. Hún verður hins vegar raunveruleg í daglegu lífi 

einstaklinganna sem handfjatla hana dag hvern; kaupa inn, fá launin sín greidd í henni og 

greiða með henni skatt. Um leið blandast myntin með táknrænum hætti á milli 

aðildarríkjanna, evra með þýskum erni kann þannig að vera notuð af spænskum 

kaupsýslumanni á veitingahúsi í Finnlandi. Hin táknræna Evrópa verður þannig raunverulegt 

samfélag í siðvenjum og hugum þeirra sem nota gjaldmiðilinn. Í samræmi við það hefur 

Evrópuvitund aukist í þeim löndum sem tekið hafa upp evruna (Muller-Peters, 1998; Risse, 

2003). Með síauknu samstarfi milli ríkja álfunnar og stækkun Evrópusambandsins má vænta 

þess að Evrópuvitund aukist enn á næstu árum. Athyglisvert verður að teljast að hálfri öld 

eftir lok síðari heimsstyrjaldarinnar segjast Frakkar bera mest traust til Þjóðverja af öllum 

þjóðum Evrópu (Dogan, 1994). Þetta bendir eindregið til minnkandi tortryggni og aukinnar 

Evrópuvitundar. 

Ungt fólk í Evrópu býr yfir minni þjóðerniskennd og minna þjóðernisstolti en þeir sem 

eldri eru (Dogan, 1994). Þjóðerniskennd virðist í því ljósi vera að víkja fyrir 

einstaklingshyggju og í samræmi við það segja ungmenni í Evrópu persónuleikann skipta 

meiru en þjóðernið. Áherslan á frelsi, jafnrétti og siðferði er orðin ráðandi, en hlutur trúar og 

hernaðarhyggju fer minnkandi (Dogan, 1994). Í þessu samhengi er þó rétt að benda á að 

rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl þjóðernisstolts í Evrópu við efnahagslega og pólitíska 

velgengni (Muller-Peters, 1998). Á tímum efnahagsþrenginga og um leið verulegrar fjölgunar 

innflytjenda í Evrópu kann því að aukast hættan á því að öfgasinnuðum þjóðernishreyfingum, 

sem leggja ríka áherslu á uppruna vaxi fiskur um hrygg. 
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Þjóðerniskennd í evrópskum eyjasamfélögum  

Smærri eyjasamfélög einkennast gjarnan af mikilli nálægð og sterkum tengslum 

einstaklingsins við samfélagið í heild (Baldacchino, 2004; Þórunn Steindórsdóttir, 2004). 

Jafnframt eru samskipti við nálæg lönd oft mikil og hefur það margvísleg áhrif á 

félagsgerðina (Connell, 2007). Hin skýra landfræðilega afmörkun hefur þau áhrif að tilfinning 

íbúanna fyrir eyjunni sem afmarkaðri samfélagsheild á ákveðnum stað eflist. Um leið verður 

hugmyndin um eyjaskeggja sem „okkur“ og íbúa annarra samfélaga sem „hina“ raunverulegri. 

Umræða um þjóðerniskennd meðal eyjasamfélaga hefur að ýmsu leyti verið frábrugðin 

þeirri umræðu sem þekkist meðal stærri ríkja á meginlandinu. Kann það að hluta að ráðast af 

skýrri afmörkun þessara samfélaga, smæð þeirra og oft einfaldri samfélagsgerð. Á meðan 

umræða um þjóðerniskennd í stærri samfélögum hefur oft tengst þjóðernisátökum og 

landvinningum, tengist umræða eyjaskeggja miklu heldur sjálfstæðisbaráttu og arfi 

tungumáls, menningar og sögu. Þetta skýrist að hluta af því að margar eyjanna voru áður 

nýlendur en hlutu sjálfstæði eða sjálfstjórn á liðinni öld. Þannig hafa eyjaskeggjar lagt áherslu 

á sérstöðu sinna samfélaga í þeirri viðleitni að öðlast frekara sjálfsforræði. 

Í þessari rannsókn eru borin saman áhrif ólíkra þátta á þjóðernisstolt ungs fólks í 

evrópskum eyjasamfélögum; Kýpur og Möltu í Miðjarðarhafi og Íslandi og Færeyjum í 

Norður-Atlantshafi. Fjölbreytileiki þessara eyjasamfélaga gerir þau vel til þess fallin að meta 

almenn einkenni þeirra, óháð landfræðilegum og menningarlegum þáttum. Þannig eru íbúar 

Kýpur  flestir af grískum uppruna og tilheyra grísku rétttrúnaðarkirkjunni,  íbúar Möltu eru 

hins vegar flestir af arabískum stofni og tilheyra kaþólsku rómarkirkjunni. Íslendingar og 

Færeyingar eru flestir af norrænum og keltneskum uppruna og tilheyra lúterskri ríkiskirkju. 

Jafnframt eru þessi eyjasamfélög talsvert misjöfn hvað varðar stærð, íbúafjölda og þéttni 

búsetu. Þannig bjuggu árið 2007 um 308 þúsund manns á 103 þúsund ferkílómetrum á Íslandi 

en á Möltu bjuggu rúmlega 405 þúsund manns á 316 ferkílómetrum (Hagstofa Íslands, 2009a, 
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2009b; National Statistical Office, 2007). Á sama ári var íbúafjöldi í Færeyjum ríflega 48 

þúsund (Hagstova Føroya, 2009). Kýpur er hins vegar fjölmennasta eyjasamfélagið sem 

rannsóknin tekur til en íbúar voru tæplega 780 þúsund í ársbyrjun 2007 (Eurostat, 2009). 

Rannsóknin tekur til gríska hluta eyjarinnar, en um 90% eyjaskeggja tilheyra þeim hluta.  

Fiskveiðar og landbúnaður voru um langan aldur mikilvægustu atvinnugreinar 

eyjaskeggja í flestum þessara samfélaga, en á undanförnum áratugum hafa hins vegar orðið 

umtalsverðar breytingar á vægi ýmissa greina. Þannig hefur hlutur verslunar og þjónustu 

aukist á meðan hlutur frumframleiðslu hefur minnkað. Ferðamennska hefur gegnt 

lykilhlutverki á Miðjarðarhafseyjunum og byggir Malta hagvöxt sinn að verulegu leyti á 

honum. Á Kýpur hefur hlutur fjármálaþjónustu jafnframt vaxið á undanförnum árum 

(European Union, 2009a; 2009b). Á Íslandi hefur vægi þessara þátta sömuleiðis aukist á 

undanförnum árum auk þess sem hlutur sjávarútvegs og orkufreks iðnaðar er verulegur 

(Stefán H. Jónsson, 2004). Þessi umbylting atvinnulífsins er hins vegar síst áberandi í 

Færeyjum og eru Færeyingar jafnframt meðal þeirra þjóða í heiminum sem hvað háðastar eru 

fiskveiðum. Þannig var hlutur sjávarútvegs í útflutningi eyjaskeggja 92–96% á árunum 1996 

til 2000 (Hamilton, Colocousis og Johansen, 2004). 

Miðjarðarhafseyjarnar tilheyrðu áður Bretum en Kýpur fékk sjálfstæði árið 1960 og 

Malta árið 1964. Íslendingar öðluðust sjálfstæði frá Dönum árið 1944, en Færeyjar eru í 

ríkjasambandi við Danmörku. Allar eiga þessar eyjar það sameiginlegt að vera í útjaðri 

Evrópusambandsins en tengsl þeirra við sambandið eru með ýmsu móti. Kýpur og Malta eru 

sjálfstæð ríki með fulla aðild að sambandinu en Ísland tengist því í gegnum Evrópska 

efnahagssvæðið. Færeyjar standa hins vegar utan Evrópusambandsins þrátt fyrir að Danmörk 

sé aðildarríki þess. 
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Kýpur 

Landfræðilega má segja að Kýpur liggi á mörkum tveggja menningarheima, þar sem Evrópa 

mætir Miðausturlöndum við botn Miðjarðarhafsins. Eyjan laut lengi yfirráðum Ottómana og 

síðar Breta og mótaðist þjóðerniskennd eyjaskeggja að talsverðu leyti í sjálfstæðisbaráttu á 

síðari hluta sjötta áratugarins. Þannig minnast Kýpur-Grikkir gjarnan helstu forkólfa 

baráttunnar í dýrðarljóma, en um leið hefur verið bent á hvernig þessi barátta hafi einnig 

mótast af feðraveldi sterkrar trúar (Vassiliadou, 2002). Í kjölfar sjálfstæðis frá Bretum jukust 

samskipti og tengsl við Grikkland, enda bróðurpartur íbúanna af grískum uppruna. Um leið 

kom til átaka á milli þessara ólíku þjóðfélagshópa og þegar þjóðernissinnaðir Kýpur-Grikkir 

hugðust sameina eyjuna í Grikkland réðust Tyrkir til inngöngu með það að leiðarljósi að gæta 

hagsmuna íbúa af tyrkneskum uppruna. Í kjölfar þessa var eyjunni skipt upp í tvo hluta og má 

segja að sú skipting myndi tvo ólíka menningarheima; annars vegar Kýpur-Tyrki sem 

aðhyllast múslimatrú og tala tyrknesku og hins vegar Kýpur-Grikki sem tala grísku og sem 

tilheyra grísku rétttrúnaðarkirkjunni (Constantionou, 2007). Þessi átök á milli ólíkra 

menningarheima, sem lúta mismunandi stjórnkerfum, hafa ólíka trú og tala ólík tungumál, 

hafa að umtalsverðu leyti mótað þjóðerniskennd Kýpur-Grikkja í seinni tíð. Hún byggist mjög 

á uppruna þar sem til kemur skýr aðgreiningu frá tyrkneska hlutanum, hylling þjóðfána og rík 

áhersla á tungumálið (Russou, 2002). 

Í tengslum við Evrópusamrunan og inngöngu Kýpur í Evrópusambandið hafa málefni 

eyjunnar talsvert verið rædd á alþjóðavettvangi. Aðeins Kýpur-Grikkir gengu í sambandið og 

segja má að ákveðinni sjálfstæðisbaráttu meðal eyjaskeggja hafi verið viðhaldið í tengslum 

við deilur um útfærslu sameiningar hinna ólíku hluta eyjunnar. Kýpur-Tyrkir hafa lagt áherslu 

á tvískipt fullveldi á meðan Kýpur-Grikkir hafa viljað sameina eyjuna undir eina stjórn (Vural 

og Perisianis, 2008). 
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Malta 

Við mótun þjóðerniskenndar á Möltu gegna lykilhlutverki annars vegar sterk tengsl við 

Bretland og hins vegar sterk staða kaþólsku kirkjunnar (Baldacchino, 2002). Á miðöldum lutu 

Maltverjar yfirráðum Spánarkonungs þar til hann gaf eyjuna Mölturiddurum á fyrri hluta 

sextándu aldar. Frakkar hernámu eyjuna í lok átjándu aldar en mættu harðri andspyrnu vegna 

tilrauna franska hersins til að bæla niður kaþólskt trúarlíf eyjaskeggja (Baldacchino, 2009). 

Frakkar gáfust upp eftir tveggja ára ófrið og Maltverjar snéru sér til Breta og lutu yfirráðum 

þeirra fram á seinni hluta tuttugustu aldar. Bretar lögðu mikla áherslu á aukin áhrif breskrar 

menningar og tungu í stað áður öflugra menningartengsla Möltu við Ítalíu og ítalska tungu. Í 

seinni heimsstyrjöldinni gegndi Malta lykilhlutverki sem herstöð í stríðsátökunum við 

Miðjarðarhaf en í kjölfar lokunar Súez skurðarins á sjötta áratugnum minnkaði mikilvægi 

eyjunnar sem flotahafnar og Bretar minnkuðu umsvif sín stórlega. Þetta hafði umtalsverðar 

neikvæðar efnahagslegar afleiðingar fyrir eyjaskeggja sem í kjölfarið sömdu við Breta um að 

halda áfram starfsemi sinni að vissu marki. Því fór ekki mikið fyrir eiginlegri 

sjálfstæðisbaráttu meðal Maltverja og ítök Breta hafa verið mikil á eyjunni þrátt fyrir 

sjálfstæði hennar frá því á fyrri hluta sjöunda áratugarins. Malta gekk síðan í 

Evrópusambandið árið 2004 og er minnsta ríki þess, bæði hvað varðar fólksfjölda og stærð 

(Baldacchino, 2009). 

Baldacchino (2009) telur að þjóðerniskennd meðal eyjaskeggja einkennist um margt af 

því að Malta sé ríki án þjóðar. Þannig sé ekki með góðu móti hægt að skilgreina 

þjóðerniskennd eyjaskeggja og þá skorti tilfinnanlega sameiginleg þjóðartákn. Það sé 

hugsanlega fyrst eftir að eyjan gekk í Evrópusambandið og eyjaskeggjar þurftu að velja sér 

tákn á Evruna, sem farið hafi að bera á myndun og mótun þjóðerniskenndar. Jafnframt hafi 

aukinn innflutningur fólks á síðustu árum haft sitt að segja í þessu tilliti. Þjóðerniskennd 

meðal Maltverja virðist samkvæmt þessu vera nokkuð óljós. Hugsanlegt er að í þessu tilliti 

gæti verulega áhrifa af sambýli Maltverja og Breta. Portelly (2006) bendir hins vegar á að hin 
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miklu bresku áhrif og veruleg fjölgun fólks af breskum uppruna hafi mótað að vissu marki 

þjóðerniskennd þeirra sem rekja uppruna sinn til eyjarinnar. Enskan þróaðist sem hið opinbera 

tungumál yfirstéttarinnar og hafa síðan verið töluð tvö opinber tungumál á eyjunni, enska og 

maltneska. Rannsókn sýndi fram á að meðal ungmenna á Möltu gegnir þessi skipting 

tungumálsins lykilhlutverki í skilgreiningum þeirra á „okkur“ og „hinum“ (Portelly, 2006). 

Eins kemur fram að þeir sem rekja uppruna sinn til eyjarinnar einvörðungu, hafa lagt ríkulega 

áherslu á maltneska tungu og meðal þess hóps hefur mælst umtalsvert meira þjóðernisstolt en 

meðal annarra eyjaskeggja. Samkvæmt þessu kann í umræðu um þjóðerniskennd á Möltu að 

vera mikilvægt að skilgreina hvort átt er við Maltverja alla eða aðeins þá sem eiga uppruna 

sinn á eyjunni. 

Færeyjar 

Fólk af norrænum uppruna settist að í Færeyjum á miðöldum og allt frá kristnitöku um 

aldamótin 1000 hafa eyjarnar lotið erlendum yfirráðum, fyrst Norðmanna og síðar Dana. 

Þannig skera Færeyjar sig frá hinum eyjasamfélögunum í stjórnmálalegu tilliti, þar sem þær 

eru eina eyjasamfélagið sem ekki hefur öðlast fullt sjálfstæði og hefur umræða um 

sjálfstjórnarmál og sjálfstæði verið áberandi í orðræðu eyjaskeggja. Þróun sjálfstæðisbaráttu 

þeirra svipar mjög til þeirrar sem háð var á Íslandi. Stjórnmálaflokkar litu dagsins ljós í 

upphafi 20. aldar og eftir hernám Breta í síðari heimsstyrjöld var ljóst að ekki yrði horfið aftur 

til fyrra skipulags í sambandi eyjaskeggja við Dani (Hoff og West, 2008). Rekja má þróun 

færeyskrar þjóðerniskenndar í nútímaskilningi aftur til rómantíkurinnar með áherslu á 

færeyska menningu, sögu og tungumál. Þetta gerðist á meðan miklar samfélagslegar 

breytingar urðu þar sem færeyskt samfélag færðist frá því að vera hefðbundið bændasamfélag, 

yfir í að vera samfélag sem nánast alfarið byggði á atvinnufiskveiðum (Hoff og West, 2008). 

Danir gengu í Evrópusambandið árið 1973, en Færeyingar kusu að standa utan þess og 

þar réð mestu mikilvægi sjálfræðis í sjávarútvegsmálum (Hamilton o.fl., 2003). Í seinni tíð 
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hefur umræða um sjálfstæði verið áberandi, en eyjaskeggjar hafa löngum skipst í tvær 

fylkingar og má ætla að sú skipting mótist af misjöfnum tengslum íbúanna við Dani. Þannig 

aðhyllast sumir áframhaldandi stjórnmálasamband við Danmörku á meðan aðrir horfa til 

reynslu Íslendinga og aðhyllast fullt sjálfstæði (Akrén, 2006).  

Ísland 

Á Íslandi gegna landið, sagan, bókmenntirnar og tungumálið lykilhlutverki við mótun 

þjóðerniskenndar. Að vissu leyti má rekja þessa þætti til Íslendingasagnanna og annarra 

íslenskra miðaldabókmenna. Á þrettándu öld var orðin skýr aðgreining milli Íslands og 

annarra landa sem norrænir menn byggðu og íslenskar bókmenntir þess tíma snérust að sumu 

leyti um réttlætingu á tilveru þjóðarinnar á tímum vaxandi þjóðerniskenndar í Evrópu 

(Brynhildur Þórarinsdóttir, 2004). Í kjölfar illdeilna milli helstu höfðingjaætta misstu 

Íslendingar sjálfstæði sitt í hendur Norðmanna og lutu síðar yfirráðum Dana. Í anda 

rómantíkurinnar upphófst sjálfstæðisbarátta um miðja nítjándu öld þar sem rómantísk ímynd 

af sérstöðu og hreinleika tungumálsins, forni arfur bókmenntanna og aldalanga kúgun af hendi 

Dana voru leiðarljós (Magnús Einarsson, 1997). Samfelld saga tungumálsins þótti jafnframt 

sterkt vopn og var talin ein ríkasta ástæðan fyrir tilverugrundvelli Íslands sem sjálfstæðrar 

þjóðar (Guðmundur Hálfdanarson, 2001). Íslendingar lýstu sig sjálfstæða frá Dönum í síðari 

heimsstyrjöldinni og á næstu áratugum voru hernám stríðsáranna, aðild að NATO, bandarísk 

her- og sjónvarpsstöð og þorskastríð við Breta helstu prófsteinar á sjálfstæði þjóðarinnar í 

samskiptum við umheiminn. 

Á Íslandi hefur umtalsverð umræða farið fram um hugsanlega aðild landsins að 

Evrópusambandinu og málefnið verið áberandi í pólitískri umræðu. Sérstaklega hefur verið 

deilt um áhrif inngöngu í sambandið á auðlindanýtingu og hafa sjálfræði í sjávarútvegsmálum 

og sjálfstæði hagkerfisins verið áberandi í orðræðu þeirra sem standa gegn aðild Íslands að 

Evrópusambandinu. Aðrir hafa talið íslensku hagkerfi betur borgið í samneyti við aðrar 
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Evrópuþjóðir og um leið lagt áherslu á upptöku Evru sem gjaldmiðils (Baldur Þórhallsson, 

2002; 2008). 

Þjóðernisstolt unglinga í evrópskum eyjasamfélögum 

Í þessari rannsókn verða könnuð áhrif menningar og viðhorfa á þjóðernisstolt unglinga í 

fjórum evrópskum eyjasamfélögum sem liggja á jaðri Evrópu, frá botni Miðjarðarhafs að 

heimskautsbaug. Leitað verður svara við því hvort munur sé á þjóðernisstolti milli 

eyjasamfélaga í Miðjarðarhafi og Norður-Atlantshafi og jafnframt hvort munur sé á áhrifum 

ólíkra þátta milli þessara samfélaga. Í fyrstu verður litið til áhrifa kynferðis á þjóðernisstolt 

meðal unglinganna. Rannsóknir hafa bent til þess að strákum vegni betur en stelpum í smærri 

samfélögum sem um leið búa yfir einfaldari félagsgerð og stelpur eru líklegri til að flytja brott 

frá slíkum stöðum en strákar (Þóroddur Bjarnason, 2007; Þóroddur Bjarnason og Þórólfur 

Þórlindsson, 2006). Rannsókn á þjóðernisstolti íslenskra ungmenna sýndi jafnframt fram á 

meira stolt meðal stráka en stelpna (Þóroddur Bjarnason og Atli Hafþórsson, 2007). Því er 

hugsanlegt að strákar í öðrum eyjasamfélögum búi einnig yfir meira þjóðernisstolti en stelpur. 

Dogan (1994) heldur því fram að aukinni menntun og bættum efnahag fylgi 

undantekningalaust minnkandi þjóðernisstolt. Þannig búi börn sem koma frá heimilum sem 

betur standa fjárhagslega og koma úr betur menntuðum fjölskyldum yfir minna 

þjóðernisstolti. Í ljósi hækkandi menntunarstigs og efnahagslegrar velsældar á undangengnum 

árum mætti því búast við því að þjóðernisstolt unglinga hafi í öllum samfélögunum farið 

minnkandi. 

Fram hefur komið að auknum stuðningi í nærsamfélagi getur fylgt sterkari samsömun 

við samfélagið í heild (Sabatier, 2008). Því má búast við að aukinn stuðningur af hálfu 

foreldra og vina leiði af sér aukið þjóðernisstolt. Á sama tíma má búast við því að sívaxandi 

tengsl við umheiminn setji mark sitt á unglingana. Sífellt fleiri unglingar hafa búið erlendis 

um lengri eða skemmri tíma og Evrópusamruninn og vaxandi tengsl unglinga í þessum 
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samfélögum við meginland Evrópu hefur leitt til þess að möguleikar þeirra til búferlaflutninga 

hafa stóraukist. Samhliða því eru sífellt fleiri unglingar sem hyggjast flytja af landi brott í 

framtíðinni, ýmist til lengri eða skemmri tíma (Þóroddur Bjarnason, 2007). Rannsóknir benda 

til þess að flutningar milli landa tengist minnkandi þjóðerniskennd (Atli Hafþórsson og 

Þóroddur Bjarnason, 2008; Datler o.fl., 2005; Jones og Smith, 2001) og því má búast við 

minna þjóðernisstolti meðal unglinga sem dvalist hafa langdvölum erlendis eða hafa 

fyrirætlanir um slíka flutninga. 

Evrópusamruninn hefur veikt hið sjálfstæða ríkisvald einstakra landa og samfara því 

hefur Evrópuvitund aukist umtalsvert. Fastlega má reikna því að sterk Evrópuvitund tengist 

minna þjóðernisstolti meðal unglinga í öllum þessum samfélögum. Á sama tíma hefur 

styrking Evrópuvaldsins og veiking ríkisvaldsins leitt til þess að grenndarhyggja (localism) 

hefur eflst víða um Evrópu (Dogan, 1994). Ekki er ljóst hvaða áhrif þetta hefur í tiltölulega 

einsleitum þjóðfélögum á borð við þau sem hér eru til athugunar, en þó er hugsanlegt að sterk 

samsömun við nærsamfélag eða tiltekið landssvæði innanlands tengist minna þjóðernisstolti. 

Aðferð og gögn 

Rannsóknin byggist á spurningum sem lagðar voru fyrir 15–16 ára skólanema í tengslum við 

evrópsku vímuefnarannsóknina ESPAD á vordögum 2007 (Þóroddur Bjarnason o.fl., 2007). 

Á Íslandi, Möltu og í Færeyjum náði rannsóknin til allra skólanema sem mættir voru á 

fyrirlagnardegi. Á Kýpur náði rannsóknin til allra skólanema á gríska hluta eyjarinnar. Eins og 

sjá má af töflu 1 náði rannsóknin til 61–81% þeirra einstaklinga sem fæddir voru árið 1991 í 

einstökum löndum. 
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Tafla 1 
Heildarfjöldi landsmanna og unglinga á aldrinum 15–16 ára ásamt úrtaksfjölda nema og 
svarhlutfalls vegna ESPAD 2007 

 

 

Mannfjöldi 2007 ESPAD 2007 

 

 

Heildaríbúafjöldi
1)

  15-16 ára
2)

  Úrtaksfjöldi
3)

 Svarhlutfall
4)

 

 

Kýpur 778,684 10,922 6,707 61% 

Malta 407,810 5,651 4,364 77% 

Færeyjar 48,327 827 630 76% 

Ísland 307,672 4,557 3,678 81% 

 
1)  Miðað er við 1. janúar 2007 á Kýpur og Möltu (Eurostat, 2009), Færeyjum (Hagstova Føroya, 2009) og 

Íslandi (Hagstofa Íslands, 2009a).  

2)  Heildarfjöldi 15–16 ára unglinga í landinu, ekki í skólakerfinu. 

3)  Sjá Hibell o.fl., 2008. 

4)  Svarhlutfall miðað við heildarfjölda 15–16 ára unglinga í landinu.  

 

Þeim spurningum sem unnið er með hér og varða þjóðerniskennd, samsömun og tengsl 

við útlönd var bætt við staðlaða spurningalistann í þeim eyjum sem hér eru til athugunar. Sá 

hluti tengist hliðarverkefni ESPAD rannsóknarinnar og nefnist Youth on the European 

Margins. Verkefnið byggist á samstarfi fræðimanna í þeim eyjasamfélögum sem taka þátt í 

rannsókninni og beinist sérstaklega að lífskjörum og viðhorfum unglinga í evrópskum 

eyjasamfélögum. Yfirlit yfir spurningarnar má sjá í viðauka V. 

Þjóðernisstolt er metið með svörum við spurningunni „Hversu stolt/ur ertu af því að 

vera (þjóðerni)?“ Svarmöguleikar voru (1) alls ekki stolt/ur, (2) ekki mjög stolt/ur, (3) frekar 

stolt/ur, (4) mjög stolt/ur. Jafnframt var gefinn svarmöguleikinn „Á ekki við af því að ég er 

ekki (þjóðerni).“ Svör við þessum lið voru ekki tekin með í lýsandi tölfræði fyrir 

þjóðernisstolt og í aðhvarfsgreiningum voru svör við þessari spurningu felld að meðaltali. 

Gerð var aðhvarfsgreining á forspárþáttum þjóðernisstolts eyjaskeggja þar sem svör frá 

nemum úr öllum samfélögunum voru tekin saman. Jafnframt var gerð var aðhvarfsgreining 

fyrir hvert eyjasamfélag fyrir sig og ólík áhrif forspárþátta borin saman, bæði innan hvers 

samfélags fyrir sig og í einstökum tilfellum á milli landa. Yfirlit yfir lýsandi tölfræði fyrir 

aðhvarfsgreiningu á þjóðernisstolti í hverju samfélagi fyrir sig má sjá í viðaukum I–IV. 
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Bakgrunnur. Efnahagsleg staða fjölskyldna var metin með spurningunni „Hvernig 

hefur fjölskylda þín það peningalega miðað við aðrar fjölskyldur í landinu?“ Gefnir voru sjö 

svarmöguleikar, frá (1) miklu verra, að (7) miklu betra. Í lýsandi tölfræði eru annars vegar 

þeir sem telja sig hafa það betra teknir saman og hins vegar þeir sem telja sig hafa það verra. 

Jafnframt var stuðningur af hálfu foreldra og vina metinn. Stuðningur foreldra er summan af 

svörum við tveimur spurningum um hversu auðvelt sé að fá annars vegar andlegan stuðning 

og hins vegar umhyggju og hlýju frá foreldrum (1: Nær aldrei; 5: Nær alltaf). Stuðningur vina 

er summan af tveimur samsvarandi spurningum. 

Tengsl við útlönd. Spurt var um reynslu nemanna af öðrum menningarheimum með 

búsetu erlendis. Spurt var „Hefur þú einhvern tímann um ævina búið í öðru landi í eitt ár eða 

lengur?“ Svarmöguleikar voru (1) nei, aldrei; (2) já, þegar ég var 12 ára eða yngri og (3) já, 

þegar ég var 13 ára eða eldri. Breytan Búseta erlendis tekur gildið 1 fyrir þá sem hafa búið 

erlendis en gildið 0 fyrir aðra. Einnig var spurt hversu líklegt nemendur telji að þeir muni í 

framtíðinni flytja til útlanda í eitt ár eða meira og jafnframt hversu líklegt þeir telji að þeir 

flytji af landi brott fyrir fullt og allt. Þessar breytur Flytja utan í eitt ár eða lengur og flytja 

utan til frambúðar taka fimm gildi frá (1) mjög ólíklegt til (5) mjög líklegt og eru þær notaðar 

í aðhvarfsgreiningu hér á eftir. 

Samsömun. Loks er landfræðileg samsömun metin út frá svörum við spurningu um 

hvað skipti nemendurna mestu máli. Fjórar tvískiptar breytur eru kóðaðar; Bærinn eða 

staðurinn þar sem nemandinn býr (1: já; 0: nei), Landssvæðið (1: já; 0: nei), Eyjan (1: já; 0: 

nei) og Evrópa (1: já; 0: nei). Í aðhvarfsgreiningu eru þeir sem svöruðu Eyjan notaðir sem 

viðmiðunarhópur. 

Niðurstöður 

Á mynd 1 má sjá samanburð á þjóðernisstolti á milli eyjasamfélaganna. Eins og sjá má mælist 

það hæst á Íslandi þar sem 68% unglinganna segjast vera mjög stoltir af því að vera 
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Íslendingar. Sambærilegt hlutfall er lægst á Möltu þar sem 38% sögðust vera mjög stoltir af 

þjóðerni sínu. Svipað hlutfall unglinga á Kýpur og í Færeyjum sögðust mjög stolt af þjóðerni 

sínu, alls 51% á Kýpur og 46% í Færeyjum. Hins vegar er meðaltal á fjögurra stiga skala 

þjóðarstolts hæst 3,57 á Íslandi og næst hæst 3,14 í Færeyjum. Meðaltalið er svo 3,11 á Kýpur 

og lægst 3,00 á Möltu (sjá viðaukar I–IV). Hlutfall þeirra sem segjast alls ekki vera stoltir af 

þjóðerni sínu er hæst 11% á Kýpur, þá 8% á Möltu, 6% í Færeyjum og lægst 2% á Íslandi. 

Munurinn á svörum unglinganna við því hversu stolt þau eru af þjóðerni sínu er tölfræðilega 

marktækur (χ
2

(9)=917,9; p<0,001). 

 

Mynd 1: Hlutfall 15–16 ára unglinga sem segjast vera mjög stoltir  
af þjóðerni sínu vorið 2007 

 

Kynbundinn munur. Á mynd 2 má sjá hlutfall þeirra sem segjast vera mjög stoltir af 

þjóðerni sínu, skipt eftir kynferði. Eins og sjá má hefur þetta samband sömu stefnu í öllum 

eyjasamfélögunum og eru strákar marktækt stoltari af þjóðerni sínu en stelpur. Munurinn á 
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milli kynjanna er hins vegar meiri á Miðjarðarhafseyjunum þar sem átta prósentustiga munur 

er á strákum og stelpum í þessu tilliti (Kýpur: χ
2

(3)=89,6; p<0,001. Malta: χ
2

(3)=38,2; p<0,001) 

Meðal unglinga frá Íslandi og Færeyjum munar fjórum prósentustigum á kynjunum (Ísland: 

χ
2

(3)=59,1; p<0,001. Færeyjar: χ
2

(3)=10,6; p=0,014). 

 

Mynd 2: Hlutfall 15–16 ára unglinga sem segjast mjög stoltir af þjóðerni sínu,  
skipt eftir kynferði 

 

Tengsl við útlönd. Hlutfall þeirra unglinga sem hafa búið erlendis í eitt ár eða lengur er 

hærra meðal unglinga á Atlantshafseyjunum en meðal þeirra sem búa á 

Miðjarðarhafseyjunum; alls 28% í Færeyjum og 18% á Íslandi á meðan sambærilegt hlutfall 

er 10% á Kýpur og 8% á Möltu. Á mynd 3 má sjá hlutfall þeirra sem segjast vera mjög stoltir 

af þjóðerni sínu, annars vegar þeirra sem hafa búið erlendis og hins vegar þeirra sem ekki hafa 

reynslu af slíku. 
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Mynd 3: Hlutfall 15–16 ára unglinga sem segjast mjög stoltir af þjóðerni sínu,  
skipt eftir því hvort þeir hafa búið erlendis tímabundið eða ekki 

 

Eins og sjá má á myndinni mælist hlutfall þeirra sem eru mjög stoltir alls staðar hærra 

meðal þeirra sem ekki hafa reynslu af búsetu erlendis. Á Kýpur eru hlutföll mjög stoltra 

annars vegar 39% meðal þeirra sem hafa búið erlendis og hins vegar 61% meðal þeirra sem 

ekki hafa búið erlendis. Munurinn er því alls 22 prósentustig og er tölfræðilega marktækur 

(χ
2

(3)=146,1; p<0,001). Á Möltu er hlutfall mjög stoltra 25% meðal þeirra sem hafa búið 

erlendis á meðan sambærilegt hlutfall meðal þeirra sem ekki hafa reynslu af búsetu erlendis er 

39%. Þessi munur er tölfræðilega marktækur (χ
2

(3)=38,0; p<0,001). Unglingar frá Færeyjum 

skera sig úr að því leyti að ekki er tölfræðilega marktækur munur á þjóðernisstolti þeirra sem 

hafa búið erlendis í eitt ár eða lengur og þeirra sem ekki hafa reynslu af slíku (χ
2

(3)=3,0; 

p=0,398). Á Íslandi mældist munurinn á hlutfalli mjög stoltra, skipt eftir því hvort þeir hafi 

búið erlendis eða ekki, alls 14 prósentustig. Alls sögðust 57% unglinga sem hafa búið erlendis 
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vera mjög stolt á meðan sambærilegt hlutfall var 71% meðal þeirra sem ekki hafa búið 

erlendis. Þessi munur er tölfræðilega marktækur (χ
2

(3)=51,6; p<0,001). 

 

Mynd 5: Svæðisbundin samsömun. Hlutfall 15–16 ára unglinga sem annars vegar  
segja eyjuna skipta mestu máli og hins vegar Evrópu. 

 

Samsömun. Á mynd 5 má sjá svæðisbundna samsömun, annars vegar er hlutfall þeirra 

sem segja eyjuna skipta mestu máli og hins vegar hlutfall þeirra sem segja Evrópu vera það 

svæði sem skipti þá mestu máli. Hlutfall samsömunar við eyjuna er hæst á Íslandi 40% en 

mælist hins vegar lægst á Miðjarðarhafseyjunum, alls 25% á Kýpur og 27% á Möltu. 

Samsömun við Evrópu mælist á hinn bóginn hæst í Miðjarðarhafinu þar sem 16% nemanna á 

Kýpur telja hana vera það svæði sem standi þeim næst og sambærilegt hlutfall er 12% á 

Möltu. Meðal nema á Íslandi er hlutfallið 11% og lægst er það 7% meðal nema í Færeyjum 

(χ
2

(9)=556,8; p=0,001). 
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Aðhvarfsgreiningar 

Tafla 2 sýnir aðhvarfsgreiningu þar sem forspárþættir þjóðernisstolts eru skoðaðir fyrir öll 

eyjasamfélögin saman. Þegar samfélögin eru skoðuð tvíhliða eru unglingar frá Íslandi notaðir 

sem viðmiðunarhópur. Eins og fram kom í lýsandi tölfræði sést að unglingar í öðrum 

eyjasamfélögum mælast í öllum tilfellum búa yfir marktækt minna þjóðernisstolti en 

unglingar frá Íslandi. Þannig eru unglingar frá Kýpur að meðaltali 0,46 stigum minna stoltir 

en íslenskir unglingar á fjögurra stiga skala þjóðernisstolts, unglingar frá Möltu að meðaltali 

0,57 stigum lægri og unglingar frá Færeyjum að meðaltali 0,43 stigum lægri. Þegar hins vegar 

hefur verið tekið tillit til annarra þátta í líkaninu breytist þessi mynd umtalsvert. Þannig 

mælast áhrif þess að vera frá Færeyjum ómarktæk á meðan áhrif þess að vera frá 

Miðjarðarhafseyjunum halda áfram að vera marktæk í átt að minna þjóðernisstolti. 

Sé litið til kynferðis sést að það að vera stelpa spáir tvíhliða fyrir um minna 

þjóðernisstolt. Sambandið er þó ekki sterkt og kynferði mælist ekki hafa marktæk áhrif þegar 

tekið hefur verið tillit til allra þátta. Eins og fram kom í lýsandi tölfræði var kynjamunur meiri 

meðal unglinga á Miðjarðarhafseyjunum. Þegar gagnvirk áhrif þess að vera stelpa og um leið 

frá Möltu eru skoðuð mælist sambandið marktækt í átt að minna þjóðernisstolti, að meðaltali 

um 0,13 stig á fjögurra stiga kvarða. 

Þegar samband efnahagslegrar stöðu og þjóðernisstolts er skoðað tvíhliða sést að 

bættum efnahag fylgi aukið þjóðernisstolt. Þegar tekið hefur verið tillit til annarra þátta í 

líkaninu mælast hins vegar ekki tengsl þarna á milli. Hér mælist hins vegar aftur marktækur 

munur séu gagnvirk áhrif milli efnahagslegrar stöðu og þess að vera frá Möltu skoðuð. Þannig 

mælist bættur efnahagur hafa marktæk áhrif í átt að auknu þjóðernisstolti um 0,35 stig á 

fjögurra stiga kvarða þjóðernisstolts. 
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Tafla 2 
Forspárþættir þjóðernisstolts unglinga í evrópskum eyjasamfélögum vorið 2007, 
óstaðlaðir B–stuðlar og staðalvillur 

 
Tvíhliða Líkan 

Skurðpunktur --- 3,333*** 

  
(,061) 

Eyjara) 
  -Kýpur -,459*** -,197*** 

 
(,020) (,026) 

-Malta -,572*** -,641*** 

 
(,022) (,080) 

-Færeyjar -,429*** -,001ó 

 
(,043) (,049) 

Kyn 

  Stelpa -,039** ,011 ó 

 
(,016) (,028) 

-Stelpa*Malta --- -,130*** 

 

--- (,033) 

Bakgrunnur 

  Efnahagur fjölskyldu ,022** ,014 ó 

 
(,008) (,009) 

-Efnahagur*Malta --- ,035* 

 

--- (,018) 

Stuðningur foreldra  ,054*** ,045*** 

 
(,004) (,004) 

Stuðningur vina ,032*** ,030*** 

 
(,004) (,004) 

Tengsl við útlönd 

  Búseta erlendis í eitt ár eða lengur -,313*** -,299*** 

 
(,026) (,025) 

Flytja af landi brott tímabundið ,013** -,005 ó 

 
(,006) (,007) 

Flytja af landi brott til frambúðar -,127*** -,099*** 

 
(,006) (,008) 

Samsömunb) 

  -Bærinn eða staðurinn -,197*** -,190*** 

 
(,019) (,018) 

-Landssvæðið -,262*** -,224*** 

 
(,025) (,025) 

-Evrópa -,948*** -,690*** 

 
(,026) (,029) 

Leiðrétt R2 

 

,177 
ó=ómarktækt   *p<,05 **p<,01 ***p<,001 

a)=Ísland er samanburðarhópur 

b)=Eyjan er samanburðarhópur 
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Tvíhliða hefur stuðningur foreldra og vina marktæk áhrif til aukins þjóðernisstolts og 

það helst þegar tekið hefur verið tillit til annarra þátta. Áhrifin eru þó ekki sterk þar sem  

stuðningur foreldra spáir fyrir um 0,05 stiga hækkun á fjögurra stiga kvarða þjóðernisstolts og 

stuðningur vina hækkun um 0,03 stig. 

Reynslan af því að hafa búið erlendis í eitt ár eða lengur hefur marktæk áhrif í átt að 

minna þjóðernisstolti, hvort sem sambandið er skoðað tvíhliða eða þegar stjórnað hefur verið 

fyrir öðrum þáttum í líkaninu. Þannig spáir líkanið því að þeir sem búið hafa erlendis mælist 

að meðaltali 0,30 stigum lægri á kvarða þjóðernisstolts. Sama á við um fyrirætlanir um að 

flytja af landi brott til frambúðar. Hins vegar hafa fyrirætlanir um að flytja brott tímabundið 

ekki áhrif þjóðernisstolt, hvort sem sambandið er skoðað tvíhliða eða eftir að stjórnað hefur 

verið fyrir öðrum þáttum. 

Síðasti liðurinn í aðhvarfsgreiningunni snýr að svæðisbundinni samsömun og eru þeir 

sem segja eyjuna skipta mestu máli samanburðarhópur. Hvort sem tengslin eru skoðuð 

tvíhliða eða eftir að tekið hefur verið tillit til annarra þátta fylgir aukinni grenndarhyggju og 

aukinni samsömun við Evrópu minna þjóðernisstolt. Þannig spáir samsömun við bæinn eða 

staðin fyrir minna þjóðernisstolti um að meðaltali 0,19 stig í samanburði við þá sem segja 

eyjuna skipta sig mestu og samsömun með landssvæðinu að meðaltali um 0,22 stig. Áhrif 

samsömunar við Evrópu hafa sterkust áhrif allra þátta í líkaninu á þjóðerniskennd. Í 

samanburði við þá sem segja eyjuna skipta mestu máli, spáir samsömun við Evrópu fyrir um 

0,69 stiga lækkun á fjögurra stiga kvarða þjóðernisstolts. 

Þeir forspárþættir sem notast er við í þessu líkani skýra saman 17,7% af dreifingu svara 

á þjóðarstoltsspurningunni. Til að skoða ólík áhrif forspárþátta í hverju eyjasamfélagi fyrir sig 

og gera samanburð þar á milli voru jafnframt gerðar greiningar fyrir hvert samfélag fyrir sig. 

Niðurstöðurnar má sjá á töflu 3. 
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Tafla 3 
Forspárþættir þjóðernisstolts unglinga í evrópskum eyjasamfélögum vorið 2007, 
óstaðlaðir B-stuðlar og staðalvillur 

 
Kýpur Malta Færeyjar Ísland 

 

Skurðpunktur 3,105*** 2,654*** 2,735*** 3,138*** 

 
(,091) (,116) (,319) (,077) 

Kyn 

    Stelpa -,136*** -,107*** -,028
ó
 -,038

ó
 

 
(,028) (,031) (,094) (,024) 

 

Bakgrunnur 

    Efnahagur ,009
ó
 ,054*** -,013

ó
 ,015

ó
 

 
(,012) (,017) (,047) (,011) 

Stuðningur foreldra ,049*** ,057*** ,094*** ,045*** 

 
(,007) (,009) (,021) (,007) 

Stuðningur vina ,027*** ,034*** ,019
ó
 ,043*** 

 
(,007) (,008) (,021) (,006) 

 

Tengsl við útlönd 

    Búseta erlendis -,557*** -,192*** -,052
ó
 -,182*** 

 
(,047) (,068) (,091) (,029) 

Flytja brott tímabundið -,011
ó
 -,025

ó
 ,009

ó
 ,016

ó
 

 
(,013) (,017) (,039) (,010) 

Flytja brott til frambúðar -,051*** -,130*** -,168*** -,100*** 

 
(,014) (,017) (,039) (,012) 

 

Samsömun
a)

 

    -Bærinn eða staðurinn -,230*** -,183*** ,060
ó
 -,208*** 

 
(,033) (,036) (,092) (,025) 

-Svæðið -,221*** -,330*** ,221
ó
 -,208*** 

 
(,038) (,053) (,167) (,038) 

-Evrópa -,861*** -,707*** -,481*** -,499*** 

 
(,059) (,054) (,182) (,038) 

 

Leiðrétt R
2
 ,122 ,153 ,167 ,162 

ó=ómarktækt   ***p<,001 

a)=Eyjan er samanburðarhópur 

 

Séu samfélögin skoðuð hvert fyrir sig og stjórnað fyrir öllum þáttum kemur í ljós að kyn 

tengist þjóðernisstolti með ólíkum hætti á eyjunum. Þannig eru stelpur marktækt minna stoltar 

af þjóðerni sínu en strákar á Miðjarðarhafseyjunum á meðan kynferði mælist ekki hafa áhrif á 

Atlantshafseyjunum í norðri. 
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Efnahagsleg staða fjölskyldunnar hefur aðeins marktæk áhrif á þjóðernisstolt 

unglinganna á Möltu. Þar spáir bættur efnahagur fyrir um aukið stolt að teknu tilliti til annarra 

þátta í líkaninu. Auknum stuðningi af hálfu foreldra fylgir aukið þjóðernisstolt í öllum 

samfélögunum. Sambandið er hins vegar hvergi sterkt og lítill munur á milli 

eyjasamfélaganna. Þannig mælist aðeins marktækur munur á milli Færeyja og Kýpur annars 

vegar og Færeyja og Íslands hins vegar (PΔ=,05±,04). Þegar áhrif af stuðningi vina eru skoðuð 

sést að í Færeyjum mælist slíkur stuðningur ekki hafa marktæk áhrif þegar tekið hefur verið 

tillit til annarra þátta. 

Reynslan af búsetu erlendis hefur marktæk áhrif í átt að minna þjóðernisstolti á Kýpur, 

Möltu og Íslandi. Í Færeyjum hefur þetta samband sömu stefnu en mælist ekki hafa marktæk 

áhrif. Fyrirætlanir um flutning af landi brott í eitt ár eða lengur hefur hvergi marktæk áhrif á 

þjóðernisstoltið á meðan fyrirætlanir um slíka flutninga til frambúðar spá alls staðar fyrir um 

minna þjóðernisstolt. 

Við mat á áhrifum svæðisbundinnar samsömunar eru sem fyrr þeir sem segja eyjuna 

skipta sig mestu máli samanburðarhópur. Færeyjar skera sig úr hvað varðar grenndarhyggju, 

en öfugt við hin eyjasamfélögin mælist ekki marktækur munur á þeim sem samsama sig 

staðnum eða landssvæðinu annars vegar og hins vegar þeim sem segja eyjuna skipta mestu. Í 

hinum samfélögunum spáir grenndarhyggjan fyrir um minna þjóðernisstolt. Samsömun við 

Evrópu spáir í öllum tilfellum fyrir um minna þjóðernisstolt og að teknu tilliti til annarra þátta 

er þetta sú breyta sem mest áhrif hefur. Þannig spáir slík samsömun minna þjóðernisstolti um 

að meðaltali 0,86 stig á Kýpur og 0,71 stig á Möltu. Hins vegar er hallinn minni í Færeyjum 

og á Íslandi þar sem samsömun við Evrópu spáir minna þjóðernisstolti um að meðaltali 0,48 

og 0,50 stig á fjögurra stiga kvarða þjóðernisstolts. Munurinn er í þessu tilfelli marktækur á 

milli Miðjarðarhafsins og Norður Atlantshafsins (mældur munur á milli Færeyja og Kýpur 
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PΔ=,38±,37 og milli Íslands og Möltu PΔ=,21±,13). Skýrð dreifing svara við 

þjóðarstoltsspurningunni fer frá því að vera lægst 12,2% á Kýpur og hæst 16,7% í Færeyjum.  

Umræða  

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar búa unglingar á Norður-Atlantshafseyjunum yfir 

meira þjóðernisstolti en unglingar á Miðjarðarhafseyjunum. Jafnframt búa íslenskir unglingar 

yfir áberandi mestu þjóðernisstolti eyjaskeggja. Um leið og ríkuleg áhersla hefur verið lögð á 

margvíslega sérstöðu lands og þjóðar meðal Íslendinga, kann það að hafa áhrif í þessum 

samanburði að tengsl landsins við aðrar þjóðir eru í vissu tilliti með ólíkum hætti en meðal 

hinna eyjasamfélaganna. Að fengnu sjálfstæði lauk formlegum ítökum Dana á landinu og í 

kjölfarið lögðu Íslendingar mikla áherslu á sjálfstæði sitt í samskiptum á alþjóðavettvangi. 

Þannig einkenndist samstarf við erlend ríki og stofnanir á tvíhliðasamningum (Baldur 

Þórhallsson, 2005) og um leið hefur verið bent á að Íslendingar hafi í vissu tilliti skilgreint 

nágranna sína eftir þörfum hverju sinni (Þóroddur Bjarnason, 1999). Þjóðernisstolt reyndist 

hins vegar lægst á Möltu og kann það að einhverju leyti að kallast á við hugmyndir um óljósa 

stöðu þjóðerniskenndar meðal eyjaskeggja þar (sjá Baldacchino, 2009).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að samband kynferðis og þjóðernisstolts er ekki 

einhlítt meðal eyjasamfélaga. Þannig eru strákar marktækt stoltari af þjóðerni sínu en stelpur á 

Miðjarðarhafseyjunum. Hér kann að gæta áhrifa af íhaldssamari fjölskyldugerð og áhrifa trúar 

kann jafnframt að gæta hvað þetta varðar. Um leið mætti ætla að strákar væru stoltari af 

þjóðerni sínu en stelpur í Færeyjum, samfélagi sem byggir nánast alla sína afkomu á 

fiskveiðum. Þar mælist kynferði hins vegar ekki hafa áhrif þegar tekið er tillit til annarra þátta, 

þvert á það sem búast hefði mátt við. Sömu sögu er að segja af Íslandi og þarna kemur því 

fram munur á milli Miðjarðarhafseyjanna og Norður-Atlantshafseyjanna. Hvernig samspili 

þessara þátta er háttað er ekki að fullu ljóst og þarfnast frekari rannsókna. 
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Í fræðilegri umræðu er oft fjallað um þjóðerniskennd sem einkenni ákveðinna hópa sem 

eiga erfitt uppdráttar í samfélaginu, til að mynda þeirra sem eru efnahagslega illa staddir (sjá 

t.d. Dogan, 1994). Niðurstöður þessarar rannsóknar benda hins vegar til þess að þetta eigi ekki 

að öllu leyti við um unglinga í eyjasamfélögum. Þegar þetta samband er skoðað tvíhliða 

kemur í ljós að unglingar sem telja fjölskyldur sínar hafa það betra fjárhagslega, eru jafnframt 

stoltari af þjóðerni sínu og þegar stjórnað hefur verið fyrir öðrum þáttum reynist ekki vera 

samband þarna á milli nema á Möltu. Þessar niðurstöður benda því til þess að áhrif ýmissa 

þátta á þjóðernisstolt kunni að vera sérstök fyrir eyjasamfélög. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að auknum stuðningi foreldra fylgir aukið 

þjóðernisstolt og aðeins í Færeyjum hefur stuðningur af hálfu vina ekki slík áhrif. Mótun 

þjóðerniskenndar meðal unglinga fer þannig að vissu marki fram í uppeldi og upplifunum 

þeirra í nærsamfélaginu. Um leið hafa samskipti unglinga heimshorna á milli stóraukist og 

möguleikar þeirra til heimshornaflakks og búsetu í öðrum löndum hafa einnig aukist. 

Niðurstöðurnar sýna að áhrif þess að hafa búið í öðru landi eru víðast sterk í átt að minna 

þjóðernisstolti og það styður þær hugmyndir að auknum hreyfanleika og tengslum við önnur 

lönd fylgi minni þjóðerniskennd. Hversu sterk þessi tengsl eru er hins vegar misjafnt á milli 

eyjasamfélaganna. Reynslan af því að hafa búið erlendis hefur afgerandi mest áhrif á Kýpur 

en ekki mældist marktækt samband þarna á milli meðal færeyskra unglinga. Hugsanlegt er að 

áhrif þessa séu minni í Færeyjum vegna þess að algengust búseta erlendis sé í Danmörku og 

vegna sterkra tengsla ríkjanna séu áhrif þessa á þjóðernisstolt minni en ella. Sá umtalsverði 

munur sem er á milli eyjasamfélaganna hvað þetta varðar kemur hinsvegar nokkuð á óvart og 

þarfnast frekari rannsókna. Eins og búist var við spá fyrirætlanir um flutning af landi brott til 

frambúðar fyrir um minna þjóðernisstolt. Hins vegar hafa fyrirætlanir um tímabundna búsetu í 

öðru landi ekki áhrif á þjóðernisstolt. Um leið og rannsóknin leiðir í ljós að tímabundin búseta 

erlendis spáir fyrir um minna þjóðernisstolt, vaknar því óneitanlega upp sú spurning hvort 
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eyjaskeggjar sem snúa heim á ný hafi fjölmenninguna í farteskinu og þess vegna minna 

þjóðernisstolt en áður.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að auknum tengslum við önnur lönd og um leið 

samsömun við Evrópu fylgir minna þjóðernisstolt. Þannig kemur fram að 12–16% 

unglinganna á Miðjarðarhafseyjunum samsama sig helst Evrópu og slík samsömun hefur 

sterkari áhrif í átt að minna þjóðernisstolti þar en meðal unglinga í Norður-Atlantshafi. 

Hugsanlegt er að hér hafi nálægð við önnur lönd áhrif sem og nýfengin aðild að 

Evrópusambandinu. Samsömun við einstök landssvæði mælist meiri meðal unglinga á 

Miðjarðarhafseyjunum og grenndarhyggju fylgir jafnframt minna þjóðernisstolt í öllum 

samfélögunum nema Færeyjum.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á gott forspárgildi fyrirætlana og viðhorfa unglinga 

(Þóroddur Bjarnason, 2004). Hugmyndir þeirra endurspegla því ákveðnar menningarlegar og 

pólitískar breytingar sem kunna að verða í nánustu framtíð. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

benda til þess að aukinni samsömun við afmörkuð landssvæði og Evrópu í heild fylgi minna 

þjóðernisstolt og það styður við þær hugmyndir að aukinni grenndarhyggju og Evrópuvitund 

fylgi dvínandi þjóðerniskennd (sjá Dogan, 1994). Hins vegar fylgir aukinni samsömun við 

eyjuna í heild aukið þjóðernisstolt og styður það jafnframt fyrri rannsóknir (sjá Þóroddur 

Bjarnason, 1999). Samsömun við Evrópu og um leið landssvæði er meiri meðal unglinga á 

Miðjarðarhafseyjunum á meðan samsömun við eyjuna í heild er meiri á Norður-

Atlantshafseyjunum. Um leið mælist meira þjóðernisstolt meðal unglinga í norðri. Sé það 

þróunin að samsömun við landssvæði og um leið Evrópu fari vaxandi styður þessi rannsókn 

þær hugmyndir að þjóðerniskennd sé víkjandi og jafnframt að sú þróun sé meira áberandi á 

Miðjarðarhafseyjunum. Samband þessara þátta er þó ekki einfalt og þjóðerniskennd meðal 

eyjaskeggja í Evrópu kann að verða viðhaldið af öðrum þáttum. Þannig kann þjóðernið að 

verða ofarlega í hugum Kýpurbúa samhliða mögulegum samruna þjóðarbrotanna og í kjölfar 
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inngöngu í Evrópusambandið virðast ólíkir þjóðfélagshópar á Möltu vera að efla með sér 

samvitund og þjóðerniskennd. Umræða um sjálfstæði meðal Færeyinga er líkleg til að 

viðhalda þjóðerniskennd og á tímum Evrópusambandsumræðu virðist ólíklegt annað en að 

mjög stoltir Íslendingar haldi áfram að leggja áherslu á sérstöðu lands og þjóðar. Til að varpa 

ljósi á þróun þjóðerniskenndar og þjóðernisstolts í eyjasamfélögum Evrópu er því þörf á 

áframhaldandi samanburðarhæfum rannsóknum.  

Baldacchino (2004) bendir á að oft megi sjá félagsgerð og samfélagslega þróun stærri 

ríkja í smækkaðri og um leið skýrari mynd í smærri eyjasamfélögum. Samhliða 

hnattvæðingunni hafa mörk menningarheima sífellt orðið þokukenndari og í menningarlegu 

tilliti hafa eyjasamfélög færst nær landi. Um leið kunna menningarlegir þættir og viðhorf 

eyjaskeggja að endurspegla betur viðhorf þeirra sem búa á meginlandinu en áður. 

Fjölbreytileiki evrópskra eyjasamfélaga kann því að veita tiltekna þverskurðarmynd af stærri 

ríkjum álfunnar og veita mikilvæga innsýn í samspil ólíkra félags- og menningartengdra þátta 

í víðu samhengi. Í því tilliti er beinn samanburður við nærliggjandi ríki á meginlandinu 

aðkallandi, ekki aðeins til að varpa ljósi á samanburð eyja við stærri ríki, heldur jafnframt til 

að varpa ljósi á hugsanlega sérstöðu eyjasamfélaga á tímum alþjóðavæðingar og 

Evrópusamruna. 
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Viðauki I 

Lýsandi tölfræði fyrir aðhvarfsgreiningu á þjóðernisstolti unglinga á Kýpur vorið 2007 

 

Spönn Meðaltal Staðalvilla Staðalfrávik 

Kyn 

Stelpa 0-1 0,51 ,006 0,50 

Bakgrunnur 

Efnahagur 1-7 4,72 ,014 1,13 

Stuðningur foreldra 2-10 8,43 ,027 2,10 

Stuðningur vina 2-10 8,13 ,027 2,16 

Tengsl við útlönd 

Búseta erlendis í 1 ár eða meira 0-1 0,10 ,004 0,30 

Flytja brott 1 ár eða lengur 1-5 2,50 ,018 1,40 

Flytja brott til frambúðar 1-5 2,64 ,017 1,29 

Samsömun 

Bærinn eða staðurinn 0-1 0,38 ,013 1,02 

Landssvæðið 0-1 0,21 ,006 0,49 

Eyjan 0-1 0,25 ,006 0,43 

Evrópa 0-1 0,16 ,005 0,40 

Fylgibreyta 

Þjóðernisstolt 1-4 3,11 ,005 0,37 
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Viðauki II 

Lýsandi tölfræði fyrir aðhvarfsgreiningu á þjóðernisstolti unglinga á Möltu vorið 2007 

 

Spönn Meðaltal Staðalvilla Staðalfrávik 

Kyn 

Stelpa 0-1 0,53 ,008 0,50 

Bakgrunnur 

Efnahagur 1-7 4,11 ,015 0,92 

Stuðningur foreldra 2-10 8,69 ,030 1,80 

Stuðningur vina 2-10 8,27 ,032 1,92 

Tengsl við útlönd 

Búseta erlendis í 1 ár eða meira 0-1 0,05 ,004 0,23 

Flytja brott 1 ár eða lengur 1-5 2,90 ,022 1,33 

Flytja brott til frambúðar 1-5 2,30 ,022 1,30 

Samsömun 

Bærinn 0-1 0,49 ,008 0,50 

Svæðið 0-1 0,12 ,005 0,32 

Eyjan 0-1 0,27 ,007 0,44 

Evrópa 0-1 0,12 ,006 0,33 

Fylgibreyta 

Þjóðernisstolt 1-4 3,00 ,016 0,96 
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Viðauki III 

Lýsandi tölfræði fyrir aðhvarfsgreiningu á þjóðernisstolti unglinga í Færeyjum vorið 
2007 

 

Spönn Meðaltal Staðalvilla Staðalfrávik 

Kyn 

Stelpa 0-1 0,53 ,021 0,50 

Bakgrunnur 

Efnahagur 1-7 4,42 ,038 0,89 

Stuðningur foreldra 2-10 8,23 ,090 2,06 

Stuðningur vina 2-10 7,87 ,098 2,23 

Tengsl við útlönd 

Búseta erlendis í 1 ár eða meira 0-1 0,28 ,019 0,45 

Flytja brott 1 ár eða lengur 1-5 2,03 ,055 1,27 

Flytja brott til frambúðar 1-5 2,61 ,058 1,26 

Samsömun 

Bærinn 0-1 0,57 ,021 0,49 

Svæðið 0-1 0,07 ,011 0,25 

Eyjan 0-1 0,29 ,020 0,45 

Evrópa 0-1 0,07 ,011 0,25 

Fylgibreyta 

Þjóðernisstolt 1-4 3,14 ,039 0,91 
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Viðauki IV 

Lýsandi tölfræði fyrir aðhvarfsgreiningu á þjóðernisstolti unglinga á Íslandi vorið 2007 

 

Spönn Meðaltal Staðalvilla Staðalfrávik 

Kyn 

Stelpa 0-1 0,49 ,008 0,50 

Bakgrunnur 

Efnahagur 1-7 4,51 ,018 1,04 

Stuðningur foreldra 2-10 8,64 ,033 1,92 

Stuðningur vina 2-10 8,18 ,036 2,10 

Tengsl við útlönd 

Búseta erlendis í 1 ár eða meira 0-1 0,18 ,007 0,38 

Flytja brott 1 ár eða lengur 1-5 3,33 ,022 1,32 

Flytja brott til frambúðar 1-5 2,09 ,019 1,08 

Samsömun 

Bærinn 0-1 0,39 ,008 0,49 

Svæðið 0-1 0,10 ,005 0,30 

Eyjan 0-1 0,40 ,008 0,49 

Evrópa 0-1 0,11 ,005 0,32 

Fylgibreyta 

Þjóðernisstolt 1-4 3,57 ,012 0,69 
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Viðauki V 

Spurningar úr ESPAD 2007 sem unnið er með í þessari rannsókn, íslenski listinn 
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