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Útdráttur 
 
Markmið þessarar ritgerðar var að svara þeirri spurningu hvers vegna róttækur hægri flokkur 

finnst ekki á hægri væng stjórnmálanna á Íslandi þvert á það sem gengur og gerist á hinum 

Norðurlöndunum.  Stuðst var við kenningar um þjóðir, þjóðernishyggju og skilgreiningar á 

róttækum hægri flokkum og þær tengdar við vangaveltur um pólitískt hreyfiafl.  Gerður var 

samanburður á þróun róttækra hægri flokka á hinum Norðurlöndunum og á Íslandi, sem og 

tölfræði yfir innflytjendur og hælisleitendur. Þá var stefna stjórnvalda í málefnum 

innflytjenda og hælisleitenda skoðuð. Einnig voru greind gögn úr Íslensku 

kosningarannsókninni til þess að skoða kosningahegðun þess hóps sem líklegur var til þess 

að hafa neikvæð viðhorf gagnvart innflytjendum.  Helstu niðurstöður sýna fram á að stefna 

íslenskra stjórnvalda, sem miðar hefur að því að gera útlendingum utan Evrópu erfitt fyrir að 

setjast að hér á landi, hefur tryggt ákveðna einsleitni innan hóps innflytjenda.  Félagsleg 

vandamál sem orðið hafa til í kring um innflytjendur á hinum Norðurlöndunum, þar sem 

samsetning innflytjenda er öðruvísi, hefur ekki verið af sömu stærðargráðu á Íslandi. Pólitískt 

afl sem berst fyrir einsleitni innan íslensku þjóðarinnar er því í raun óþarft. 
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Formáli 
 
Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BA gráðu í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands vorið 

2013. Ritgerðin er metin til 12 ECTS eininga af 180 ECTS eininga námi. Leiðbeinandi og 

umsjónarmaður þessarar ritgerðar var Stefanía Óskarsdóttir og eru henni færðar mínar allra 

bestu þakkir fyrir gott samstarf og frábæra leiðsögn.  Eva Heiða Önnudóttir fær einnig góðar 

þakkir fyrir hjálp við úrvinnslu gagna úr Íslensku kosningarannsókninni.  Að lokum vil ég færa 

Gunnari, bróður mínum, mínar innilegustu þakkir fyrir yfirlestur og ómetanlega hjálp við 

skrifin.  
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1. Inngangur 
 
Með tilkomu hnattvæðingar hafa landamæri fullvalda ríkja orðið þokukenndari og heimurinn 

hefur í vissum skilningi opnast.  Tækniþróanir hafa gert það að verkum að öll samskipti, 

samgöngur og flutningar fólks landa á milli taka minni tíma en áður.  Í kjölfarið hefur farið 

fram sú umræða að þörfin fyrir þjóðarvitund hafi sjaldan verið meira aðkallandi en nú.  Í því 

samhengi hafa 19 róttækir hægri flokkar myndast milli áranna 1965 og 1995 í V-Evrópu og 

rétt rúmur helmingur þeirra hefur hlotið að meðaltali meira en 4% fylgi í þingkosningum.  

Þetta er þróun sem Norðurlöndin hafa ekki farið varhluta af, en róttækir hægri flokkar hafa 

hlotið mikið brautargengi í Danmörku, Noregi, Svíðþjóð og Finnlandi.1 Innflytjendastefna 

róttæku hægri flokkanna er í raun það eina sem sameinar þá, en Norðurlöndin hafa staðið 

frammi fyrir vandamálum sem tengja má auknum fjölda innflytjenda og þeirri staðreynd að 

löndin eru orðin fjölmenningarsamfélög.  Flutningar fólks landa á milli hafa mögulega aldrei 

verið meiri þar sem auðvelt er fyrir fólk að sækja tækifæri annars staðar finnist þau ekki á 

heimaslóðum.  Á Íslandi hefur orðið vart við þá alþjóðlegu þróun, en ekki finnst róttækur 

hægri flokkur hér á landi.  Því er áhugavert að reyna að svara því hvaða aðstæður eru til 

staðar í íslensku samfélagi sem gera þess háttar stjórnmálaafl, í ætt við það sem finnst á 

nágrannalöndum okkar, í raun óþarft.  

Áhugi höfundar á efninu kviknaði eftir samtal við Íslendinga sem bjuggu í Svíþjóð og 

Danmörku og upplifun þeirra sem útlendingar í landinu, en þeir höfðu orðið varir við aukið 

neikvætt viðhorf í sinn garð.  Vitað er að stjórnmálaflokkar verða til þar sem grundvöllur er 

fyrir þá.  Ef til dæmis hópur fólks telur að núverandi stjórnmálaflokkar endurspegli ekki 

skoðanir sínar eða hugmyndafræði getur myndast glufa fyrir nýjan stjórnmálaflokk á pólitíska 

litrófinu.  Spurningin sem er einkar áhugaverð í þessu samhengi, er af hverju við höfum ekki 

séð álíka þróun á hægri væng stjórnmálanna hér á landi líkt og á Norðurlöndunum, þrátt fyrir 

það að íbúar norrænu velferðarríkjanna teljast lifa við mjög svipaðar aðstæður og menningu.   

Þess vegna verður í þessari ritgerð leitast við að finna hugsanlegar skýringar á fjarveru 

róttæks hægri stjórnmálaflokks á Íslandi, þá sérstaklega með það til hliðsjónar að öll hin 

Norðurlöndin hafa fulltrúa slíkra flokka á þjóðþingum sínum. Reynt verður að útskýra við 

hvaða aðstæður þeir flokkar urðu til og hvað gerði það að verkum að þeir flokkar hlutu 

                                                      
1
 Michael Minkenberg, „The Radical Right in Europe Today: Trends and patterns in East and West“ í Is Europe on the “Righ 

Path”?: Right-wing extremism and right-wing populism in Europe, ritstj. Nora Langenbacher og Britta Schellenberg (Berlin: 
Friedrich-Ebert-Stiftung Forum Berlin, 2011), 27. 
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brautargengi hjá kjósendum. Með öðrum orðum er rannsóknarspurningin hvers vegna 

róttækur hægri flokkur hefur verið fjarverandi í íslenskum stjórnmálum á meðan finna má 

þess háttar flokk á öllum öðrum þjóðþingum Norðurlandanna.  Til þess að svara henni er 

hjálplegt að setja sig inn í klassískar og nýklassískar kenningar um þjóðir og þjóðernishyggju, 

sem og marxískar kenningar og kenningar sem skýra tilvist róttækra hægri flokka.  Þá verður 

einnig fjallað um hugtakið róttækt hægri út frá þeim tilfellum sem finnast á 

Norðurlöndunum.  Í leit að skýringum á þessu fráviki er lýsandi tölfræði, bæði frá Hagstofu 

Íslands og úr Íslensku kosningarannsókninni borin saman við tölfræði frá Norðurlöndunum. 

Við munum einnig skoða (1) hvort Ísland hafi sérstöðu í stefnu stjórnvalda í málefnum sem 

varða innflytjendur, hælisleitendur og flóttamenn samanborið við hin Norðurlöndin (2) lög 

og tölfræði um innflytjendur og hælisleitendur sem íslenska ríkið hefur tekið á móti verða 

skoðuð og (3) samanburður gerður á milli Norðurlandanna.  Í lok ritgerðar er svo hægt að 

meta hvort rekja megi fjarveru róttæks hægri flokks í stjórnmálum á Íslandi til 

umburðarlyndis þjóðarinnar gagnvart útlendingum í heimalandi sínu eða hvort stefna 

stjórnvalda hefur verið sterkasti áhrifavaldurinn í því að halda í raun útlendingum frá landinu 

í meira mæli en stjórnvöld á Norðurlöndunum hafa gert.  Færð verða rök fyrir því að stefna 

íslenskra stjórnvalda í innflytjendamálum hafi haft áhrif sem og þær efnahagsaðstæður sem 

þjóðin hefur búið við síðustu ár. 

Hagstofa Íslands skilgreinir hugtakið innflytjandi sem einstakling sem er fæddur 

erlendis og á erlenda foreldra. Innflytjendur eru einnig þeir einstaklingar sem eru fæddir á 

Íslandi en báðir foreldrar þeirra teljist útlendingar. Ef annað foreldri einstaklings er erlent en 

hitt íslenskt telst sá einstaklingur hafa erlendan bakgrunn en er ekki skilgreindur 

innflytjandi.2  Höfundur mun halda sig við þá skilgreiningu hér eftir og er hún byggð á 

íslenskri löggjöf. 

Helstu tegundir heimilda voru fræðigreinar sem birst höfðu í fræðilegum tímaritum, 

fræðibækur sem fjölluðu um þjóðir og þjóðernishyggju, Íslenska kosningarannsóknin, 

viðhorfskannanir á vegum Capacent Gallup og gögn frá hagstofum landanna sem hér um 

ræðir.  Öflun heimilda fór að mestu leyti fram í gegn um internetið og úrvinnsla gagna úr 

Íslensku kosningarannsókninni fór fram í tölfræðiforritinu SPSS.  Rétt er að taka fram að 

                                                      
2
 Hagstofa Íslands, ,,Innflytjendum fjölgar lítillega,“ http://hagstofa.is/Pages/95?NewsID=9569 (sótt 9. apríl  2013). 
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höfundur getur lesið dönsku, sænsku og norsku, en ekki finnsku, og hafði það áhrif á 

heimildaleit.   
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2. Kenningar um róttæka hægri flokka og þjóðerni 
 
Stjórnmálaflokkar myndast ekki upp úr þurru, heldur verða sérstakar aðstæður að vera til 

staðar í samfélögum til þess að gera þá nauðsynlega og knýja fólk til þess að mynda þá.  Jens 

Rydgren, sem skrifað hefur um róttæka hægri flokka í Evrópu, hefur einmitt skilgreint 

stjórnmálaflokk sem skipulagseiningu sem hefur það að markmiði að hámarka áhrif sín á 

stefnumótun í því samfélagi sem þeir hrærast í.  Þau markmið tengjast svo hugmyndafræði 

og gildum flokksins og það er hlutverk leiðtoga hans að vinna flokknum brautargengi svo 

vinna megi að þeim markmiðum.3 Þegar spurningunni er velt upp, af hverju róttækur hægri 

flokkur hefur ekki myndast á Íslandi verðum við að byrja á því að skilgreina hvað átt er við 

með róttækum hægri flokk.   

Í grein sem Michael Minkenberg (2011) skrifar í bók sem fjallar um róttæka hægri 

flokka í Evrópu kemur fram að hann skilgreini hugtakið róttækt hægri með nútímalegri 

kenningu.  Hún byggi á því að telja einhvern með í hóp eða útundan, og þar sé þjóðin fremsti 

hópurinn sem einstaklingar samsvara sig við, á meðan útlendingar teljast utan hans. Hann 

gerir þar að auki greinarmun á róttækum hægri flokkum og öfga hægri flokkum, en þeir 

síðarnefndu falla undir þá skilgreiningu að vera á móti hinu lýðræðislega ríki sem byggir á 

stjórnarskrárbundnum lögum. Róttækir hægri flokkar aðhyllast hins vegar róttæka 

hugmyndafræði sem tengd er við hægri væng stjórnmálanna.  Þeir eru þó ekki á móti hinu 

lýðræðislega ríki andstætt öfga hægri flokkum.  Eftir það er hægt að skipta róttækum hægri 

flokkum niður í tegundir eftir því hvernig þeir séu skipulagðir, en það snýst til dæmis um það 

hver tilgangur þeirra er, en gera þarf greinarmun á stjórnmálaflokkum sem hafa það að 

markmiði að bjóða fram í kosningum, svo og félagasamtökum eða hreyfingum sem hafa 

önnur markmið, til dæmis að hreyfa við fólki, en stefna ekki á að komast við stjórnvölin í 

landinu.4   

Minkenberg segir róttæka hægri flokka njóta velgengni uppfylli þeir nokkur skilyrði.  

Þessi tækifæri byggist á getu til að nútímavæða hugmyndafræði sína, grípi pólitísk tækifæri 

þegar þau gefast ásamt því að halda í tengslin við hugmyndina um þjóð samhliða því að ná 

að þróa ímynd sína þannig að hún skeri sig frá öðrum flokkum og bjóði fram nýjan valkost í 

                                                      
3
 Jens Rydgren, „Is extreme right-wing populism contagious? Explaining the emergence of a new party family,“ European 

Journal of Political Research 44. nr. 3 (2005): 416, sótt 1. apríl 2013. doi: 10.1111/j.1477-7053.2010.01321.x 
4
 Michael Minkenberg, „The Radical Right in Europe Today: Trends and patterns in East and West“ í Is Europe on the “Righ 

Path”?: Right-wing extremism and right-wing populism in Europe, ritstj. Nora Langenbacher og Britta Schellenberg (Berlin: 
Friedrich-Ebert-Stiftung Forum Berlin, 2011), 22-25. 
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stjórnmálum.5  Sá þáttur sem hefur þó einkennt og í raun sameinað alla farsæla róttæka 

hægri flokka er afstaða þeirra til innflytjendamála, en það er niðurstaða rannsóknar sem 

Elisabeth Ivarsflaten birti árið 2008 sem gerð var á sjö róttækum hægri flokkum.  Það gefur til 

kynna að stefna sem höfðar til andstæðinga innflytjenda getur verið mjög áhrifarík.6  

Minkenberg skiptir róttækum hægri flokkum niður í nokkrar tegundir, en það eru 

flokkar sem heyra undir einræðissinnaðar fasistahreyfingar, valdsæknar lýðhyggjuhreyfingar, 

hreyfingar sem hægt er að kenna við menningarlegt margræði og svo róttækar bókstafatrúar 

hreyfingar. Sú tegund hreyfinga sem hann nefnir menningarlegt margræði (e. 

ethnopluralism) byggir á hugmyndafræði sem fjallar um stigveldi kynþátta, en 

hugmyndafræðinni hefur tekist að endurnýja sig og breytast í takt við tímann.  Í dag snýst 

hugmyndafræði slíkra hreyfinga um vörn þjóðarinnar gegn innflutningi fólks og sameiningu í 

eina heild.  Þeir stjórnmálaflokkar sem flokkast undir þessa grein eru ekki á móti lýðræði í 

sjálfu sér, en byggja á slagorðum eins og “Þýskaland fyrir Þjóðverja“ þar sem þeir vilja tengja 

það hvaðan þú ert hvort þú fáir að taka þátt í kerfinu og fá bita af velferðarkökunni.7    

Tegund bókstafatrúa hægri flokka færa trúarleg rök fyrir því að þeirra menning og þjóðerni 

sé æðra en annarra en einræðissinnaðar fasistahreyfingar byggja á alræði og eru mjög 

skyldar þeim fasistahreyfingum sem voru uppi á millistríðsárunum.   

Þar sem hér verður greind fjarvera róttæks hægri flokks á Íslandi í norrænu samhengi 

er eðlilegast að skilgreina og flokka tegundir þeirra og fjalla lítillega um þá róttæku hægri 

flokka sem myndast hafa á hinum Norðurlöndunum.  Sú tegund sem róttæku hægri 

flokkarnir á Norðurlöndunum tilheyra flestir er sú sem Minkenberg kallar menningamiðaða 

hægri flokka sem trúa á aðskilnað sem byggir á uppruna og miðar að því að einstaklingar trúi 

því að þeir sjálfir og aðrir sem tilheyri sama hóp, séu á einhvern máta æðri en aðrir hópar í 

samfélaginu. Einnig geta róttækir hægri hægri flokkar á Norðurlöndunum flokkast undir 

tegund valdsækinna lýðhyggjuhreyfinga, en sú tegund stjórnmálaflokka er skilgreind með 

                                                      
5 Michael Minkenberg, „The Radical Right in Europe Today: Trends and patterns in East and West“ í Is Europe on the “Righ 

Path”?: Right-wing extremism and right-wing populism in Europe, ritstj. Nora Langenbacher og Britta Schellenberg (Berlin: 

Friedrich-Ebert-Stiftung Forum Berlin, 2011), 27. 
6
 Elisabeth Ivarsflaten, „What Unites Right-Wing Populist in Western Europe?: Re-Examining Grievance Mobilization Models 

in Seven Successful cases,“ Comparative Political Studies 41, nr. 1 (2008): 14. Sótt 2. apríl 2013. doi: 
10.1177/0010414006294168. 
7 Michael Minkenberg, „The Radical Right in Europe Today: Trends and patterns in East and West“ í Is Europe on the “Righ 
Path”?: Right-wing extremism and right-wing populism in Europe, ritstj. Nora Langenbacher og Britta Schellenberg (Berlin: 
Friedrich-Ebert-Stiftung Forum Berlin, 2011), 26. 
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óljósari hætti en aðrar.  Þeir stjórnmálaflokkar sem flokkast þar undir einkennast þó af 

innbyggðri hlýðni við valdhafa fremur en sjálfstæði einstaklingsins og leiðtogi sem þykir 

gæddur persónutöfrum er þar í brennidepli.   

Það sem sameinar allar þessar tegundir er þó sú staðreynd að flokkarnir vilja sjá 

einsleitni innan ríkisins þar sem þeir stilla þjóðinni upp á móti aðkomumönnum.8  

Þjóðernishyggja hefur allt frá því hún kom fram á 19. öld verið hreyfiafl í stjórnmálum víða 

um lönd.  Fræðimenn rökræða sín á milli hvernig skilgreina eigi hugtökin þjóð og 

þjóðernishyggju, en kjarni rökræðanna verður skýrður hér á eftir.  

 

2.1  Þjóð og þjóðernishyggja 

Í umfjöllum um þjóðernishyggju þarf að greina á milli kenninga um klassíska nálgun og 

nýklassíska nálgun ásamt því að fjalla um hugmyndir marxista.9  Kenningar um félagsleg 

fyrirbæri eins og þjóð, þjóðerni og þjóðernishyggju leitast við því að svara spurningum eins 

og hvað þjóð sé og hvaða aðstæður innan samfélaga gera það að verkum að þjóðernishyggja 

spretti upp og verði útdreifð hugmyndafræði.  Deilur eru uppi um það hvort skipting milli 

þjóða í gegn um landamæri sé skilyrði fyrir tilveru mannlegs samfélags eins og við þekkjum 

það í dag, eða hvort örlög þess séu að yfirþjóðleg öfl taki yfir og að einstaklingar muni þróa 

með sér nýja sjálfsmynd sem tengist ef til vill ekki lengur þessari þjóð sem við höfum öll talið 

okkur tilheyra.  Það greina þó fáum um það í dag að þjóðin sé enn sterkt afl í heiminum, bæði 

á alþjóðavettvangi og í sjálfsmynd einstaklinga.10  Ekki eru allir sammála um hvernig 

skilgreina eigi hugtakið þjóð, en það fer eftir því hvaða sjónarhorni menn velja að beita.  

Deilur um það hvernig skilgreina eigi þjóð leiðir það af sér að einnig er fræðilegur ágreiningur 

uppi um það hvert megi rekja uppruna þjóðarinnar og þá þjóðernishyggjunnar.   

 

2.2  Klassísk nálgun 

Þegar talað er um hina klassísku nálgun á þjóðernishyggju er verið að tala um þá nálgun sem 

byrjaði að þróast á 6. og 7. áratug síðustu aldar, en blómatími hennar var á 9. áratugnum þar 

                                                      
8 Michael Minkenberg, „The Radical Right in Europe Today: Trends and patterns in East and West“ í Is Europe on the “Righ 

Path”?: Right-wing extremism and right-wing populism in Europe, ritstj. Nora Langenbacher og Britta Schellenberg (Berlin: 

Friedrich-Ebert-Stiftung Forum Berlin, 2011), 29-31. 
9 Graham Day and Andrew Thompson, Theorizing Nationalism (New York: Palgrave Macmillan, 2004), 2. 
10 Graham Day and Andrew Thompson, Theorizing Nationalism (New York: Palgrave Macmillan, 2004), Introduction. 
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sem margar greinar birtust um efnið sem eru nú þekktar sem kjarnarökræður innan 

nálgunarinnar.  Kenningarsmiðir klassísku nálgunarinnar telja þjóðernishyggju tiltölulega 

nýtilkomið fyrirbæri sem byrjaði að taka á sig mynd í lok 18. aldar og byrjun þeirrar nítjándu 

og að þjóðin sem fjölda fyrirbæri hafi orðið til á 18. öld.  Aðalrökræðan innan klassísku 

nálgunarinnar snýst um það hvernig þjóðernishyggja þróaðist og skiptist rökræðan í 

módernískar kenningar og menningarlegar kenningar um þjóðernishyggju (e. ethnic 

nationalism).  Sú rökræða hefur jafnframt áhrif á það hvað kenningarnar telja ástæður þess 

að hugmyndir um þjóðernishyggju hafa hlotið útbreiddan stuðning.  Það sem tengir 

kenningarnar saman er að þær leitast báðar við að svara þeim spurningum hvenær, hvernig 

og hvers vegna þjóðernishyggja þróaðist og er enn mikilvægt umræðuefni ásamt því að vera 

sammála um að þjóðernishyggja komi til móts við hugmyndir fólks um öryggi og samfélag.11  

Klassískar kenningar tala einnig um þjóðina sem félagslegan raunveruleika, en kjarninn í 

rökræðum innan kenninganna er spurningin um hvort þjóðir hafi orðið til í nútímanum eða 

ekki.  Spurningin sem um er að ræða er því ekki sú hvort þjóðir séu til, heldur stendur 

ágreiningurinn um það hvernig þær hafi orðið til.12 

Einn helsti fræðimaður módernísku kenningarinnar sem er önnur hlið klassísku 

nálgunarinnar er Ernst Gellner, en hann hélt því fram að forsendur uppbyggingar þjóða og 

myndunar þjóðernishyggju væru fyrst og fremst efnahagslegar og pólitískar.  Módernistar 

horfa á þjóðina og þjóðernishyggju sem fyrirbæri sem eigi ekki rætur að rekja lengra en til 

iðnbyltingarinnar, en þeir telja að iðnvædd samfélög og efnahagslegar framþróanir sem 

komu í kjölfarið hafi verið forsenda uppruna hugmynda um þjóð.  Upprisa nútímaríkisins og 

pólitískar breytingar sem fylgdu í kjölfarið, líkt og Franska byltingin, hafi verið mikilvægur 

þáttur í því að efla þjóðernisvitund almennings og kynda undir hugmyndum um þjóð.  Einn 

mikilvægasti þátturinn sem fylgdi iðnvæðingu og efnahagslegum framförum var sá að því 

fylgdi að vinnandi stéttir hlutu grunnmenntun.  Sú nýja menning sem varð til í kjölfarið fyrir 

atbeina ríkisins varð svo menning þjóðarinnar.13  Gellner vildi meina að það væri mannleg 

þörf að tilheyra þjóð. Það hefði frekar félagslegt gildi að tilheyra þjóðerni heldur en að fólk 

sækti í það vegna þess að það vildi stöðugleika og að upplifa þá tilfinningu að tilheyra 

einhverjum hóp.   

                                                      
11

 Graham Day and Andrew Thompson, Theorizing Nationalism (New York: Palgrave Macmillan, 2004), 8-10. 
12 Sama heimild, 12. 
13 Sama heimild, 9-10. 
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Þannig benti módernistinn Anderson á að útbreiðsla hins prentaða máls hafi ýtt undir 

hugmyndir um þjóðir eins og við þekkjum þær í dag, en ekki tungumálið í sjálfu sér. Það að 

fólk gæti tjáð sig sín á milli í gegn um prentaðar bækur og blöð og skilið hvað í því stóð ýtti úr 

vör þeirri þróun sem á endanum myndaði þjóðina.14  Módernistar eru kallaðir því nafni vegna 

þess að þeir tengja þróun hugmyndarinnar um þjóðina við nútímavæðinguna með ýmsum 

hætti. 

Kenningin um menningarlega þjóðernisstefnu heyrir eins og áður segir undir klassíska 

nálgun á þjóðernishyggju.  Helsti fræðimaður kenningarinnar var Anthony D. Smith en hann 

skrifaði mikið efni um þjóð, sjálfsmyndir þjóða og þjóðernishyggju.  Grunnurinn í 

hugmyndafræði kenningarinnar er að viðurkenna að þjóð sé raunverulegt fyrirbæri, en að á 

sama tíma geti þjóðir ekki orðið til úr engu. Smith vildi meina að ekki væri hægt að finna upp 

þjóð eins og vísindamaður. Þjóð verður til úr því sem hann kaus að kalla þjóðflokkasamfélög 

(e. ethnie), það er að jafnvel þótt þjóðir geti verið nútímalegar sé uppruni þeirra það ekki.  

Hann vill meina að þessi þjóðflokkasamfélög umbreytist og verði að þjóðum þegar 

nútímavædd ferli á borð við skrifræði, samhliða efnahagslegum og menningarlegum 

umbótum, verði til þess að breyta venjum þjóðflokka yfir í venjur þjóða.  Mörg þess háttar 

samfélög hafi þrifist án þess að leggjast niður en í stað þess þróast í takt við tímann og orðið 

sá grunnur sem þjóðir eru byggðar á í dag.  Aðal munurinn á þessari kenningu og kenningum 

módernisma er sá að þjóðir séu aldrei fundnar upp líkt og módernistar halda fram, heldur 

hafa þær einhverjar rætur úr fortíðinni sem leggur þann grundvöll sem til þarf.  Þær 

forsendur sem módernistar gefa sér í þróun þjóðernishyggju telja fræðimenn 

menningarlegrar þjóðernishyggju gagnlega, en þó ekki fullnægjandi skýringu.  Efnahagslegar 

og pólitískar forsendur hjálpi að sjálfsögðu til við mótun þjóðarinnar, en sé ekki tæmandi 

skýring á fyrirbærinu.  Það sem fræðimenn sem aðhyllast menningarlega þjóðernisstefnu 

halda fram, er að það sem sé aðlaðandi við þjóðernishyggju fyrir einstaklinga, sé að hún 

snúist um það sem er kunnuglegt og það sem þeir þekkja.  Mannfjöldinn þarf ef til vill að 

vera minntur á það reglulega hvaðan þeir koma og þá sögulegu sjálfsmynd sem þjóðin heldur 

uppi, og þá sérstaklega á óvissutímum. Fólk þarf þá að leita í sínar sögulegu rætur og 

sjálfsmynd til þess að fá innblástur og hljóta styrk til þess að takast á við erfiða tíma.  

Anthony Smith telur einmitt að hreyfingar sem byggi á þjóðernishyggju hljóti helst 

                                                      
14 Graham Day and Andrew Thompson, Theorizing Nationalism (New York: Palgrave Macmillan, 2004), 11. 
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hljómgrunn vegna þeirrar staðreyndar að þær vísa mikið í goðsagnir og tákn sem eru nú 

þegar til staðar og fólk samsvarar sig við.15  Smith gagnrýnir harðlega þá sem eru ekki 

sammála þeirri fullyrðingu að þjóðir séu ekki sjálfsögð þróun og óumflýjanleg félagsleg 

fyrirbæri, en marxistar halda því fram að þjóðir séu tilbúningur sem auðvaldið hafi fundið 

upp til þess að afvegaleiða öreigana í stéttabaráttu sinni.  Hann vill meina að þjóðir séu til 

vegna þess að hópar fólks deildu sameiginlegri menningu, sögulegri arfleifð og tengingu við 

„heimaland“.  Það sem átti sér stað eftir það var afrakstur félagslegrar víxlverkunnar sem 

leiddi af sér þjóðina.16   

Þjóðerni ætti að vera hreyfiafl í stjórnmálum að mati fræðimanna sem aðhyllast 

módernískar og menningarlegar kenningar um þjóðernishyggju sem sameinast í klassíska 

nálgun.  Fólk leitar í það sem það þekkir og orðræða róttækra hægri flokka í dag snýst um 

vörn þjóðarinnar gegn innflutningi fólks sem hefur önnur gildi og aðra menningu sem er 

framandi og samsvarast ekki því sem fólk er vant.   

 

2.3  Nýklassísk nálgun 

Nýklassísk nálgun (e. post-classical approach) á þjóðernishyggju kemur eins og gefur að 

hyggja, í kjölfar þeirra klassísku nálganna sem farið var í hér að ofan og kom fram á 

sjónarsviðið upp úr 1990.  Kenningin segir í grunninn að það þurfi nýjar leiðir til þess að 

hugsa um þjóðernishyggju og að það þurfi að endurskilgreina þau hugtök sem við vinnum 

með.  Nálgunin á sér rætur að rekja í kenningum í félagsvísindum sem aftur má rekja til 

rannsókna tengdar kyni, kynhneigð og femínisma.  Einnig hafa nálganir tengdar við nýja 

félagslega kenningu (e. new social theory) haft mikið að segja.  Þeir fræðimenn sem aðhyllast 

nýklassísku nálgunina hafna því að þjóð sé óumflýjanlegt félagslegt fyrirbæri.  Þrátt fyrir að 

flestir fræðimenn nálgunarinnar véfengi ekki frumspeki og þekkingarfræði klassískra 

kenninga greinir þá aðallega um það hvort þjóð sé sjálfsögð þróun eður ei.17  Samkvæmt 

fræðimönnunum Seidman og Alexander hafa allar nýklassískar kenningar um 

þjóðernishyggju það sameiginlegt að staðsetja þjóðernishyggju nær rökræðum um tengda 

þætti eins og kynþátt, fjölmenningu og kyn.  Nýklassískar nálganir hafa verið að spretta upp á 

                                                      
15 Graham Day and Andrew Thompson, Theorizing Nationalism (New York: Palgrave Macmillan, 2004), 10-11. 
16 Sama heimild, 12. 
17 Sama heimild, 12-13. 
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seinni árum í gegn um greinar félagsvísinda eins og stjórnmálafræði og stjórnmálaheimspeki 

þar sem spurningar um tilvist fjölmenningarþjóðfélaga, þar sem mörg trúarbrögð eru 

stunduð á sama tíma, vakna og hugmyndir um einsleita menningu þjóða eru í brennidepli.18 

 Áherslur nýklassískra kenninga eru ólíkar klassískum að því leyti að þær eru ekki eins 

uppteknar af langtímaþróun og félagslegum nálgunum um tilkomu þjóðernishyggju.  

Nýklassískar nálganir taka þá þætti til greina en eiga það yfirleitt sameiginlegt að hafna því 

hvernig við greinum þjóðir sem hópa sem lúta sameiginlegrar menningar og leitast við að 

túlka fremur samhengi hlutanna í stað þess að leita að algildum sannleika.  Nálganirnar 

leitast við að svara spurningum um gildi hugmyndarinnar um þjóðina sem raunverulegt 

samfélag. 

 Miller er einn þeirra fræðimanna sem heldur því fram að þjóðin sé raunverulegt 

fyrirbæri jafnvel þótt hún sé ekki áþreifanleg á sama hátt og hlutir sem við getum snert í 

daglegu lífi sem eru til staðar sama hvað fólki finnst um þá.  Hann vill meina að hægt sé að 

mynda sameiginlega menningu meðal almennings sem sé eignuð allri þjóðinni og að þjóð sé í 

raun form samfélags þar sem gildi og sjálfsmyndir séu viðfangsefni samkomulaga og 

vangaveltna sem sífellt eiga sér stað.  Þjóðernishyggja sé aftur á móti fyrirbæri sem fólk skapi 

sín á milli í sameiningu en sé ekki eitthvað sem fólk hefur enga stjórn yfir, sem er dæmigerð 

nálgun nýklassísta.  Í þversögn við klassískar nálganir er lögð höfuðáhersla á virkt hlutverk 

einstaklingsins í því að skilja og túlka þjóðernishyggju.19   

   

2.4  Marxísk nálgun 

Önnur mikilvæg kenning í sambandi við þjóðernishyggju er marxísk nálgun, en í stað þess að 

einblína á þjóðir og þá þróun sem átti sér stað við uppruna þeirra vilja fræðimenn taka annan 

pól í hæðina.  Marxíski sagnfræðingurinn Eric Hobsbawm setti fram þá kenningu að upp úr 

1870 hafi þjóðernishyggja orðið þáttur í stjórnmálum innan ríkja í nær hverju einasta landi í 

Evrópu þar sem fólk sýndi áhuga á að skrá niður og hampa sérstökum eiginleikum sem þóttu 

einkenna mismunandi þjóðerni og mynda í kring um þau ríki.  Eric Hobsbawm er marxískur 

sagnfræðingur sem hefur skrifað um uppruna og fall þjóðernishyggju og hann segir hana 

sækja í þá tíma sem þjóðir voru að myndast og tímar byltinga réðu ríkjum.  Besta dæmið er 

                                                      
18 Graham Day and Andrew Thompson, Theorizing Nationalism (New York: Palgrave Macmillan, 2004), 14. 
19 Sama heimild, 15-16. 
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að hans mati myndun nútíma Frakklands á tímum Frönsku byltingarinnar 1789.  Þá voru uppi 

háværar raddir um að allir sem tengdu sig ríkinu og stjórnkerfi þess ættu tilkall til almennra 

borgararéttinda.  Að hans mati var hugtakið þjóð óljóst samheiti yfir hópa fólk sem fæddist á 

svipuðum stað, átti sameiginlega ættfeður og sameiginlega siði.  Það hefði ekki verið fyrr en 

eftir stjórnmálabyltingar 18. og 19. alda að farið væri að tileinka ríkinu þessa hópa og rétt 

ríkisins til fullveldis.20   

 Kennismiðir sem fjallað hafa um þjóðir og þjóðernishyggju hafa deilt um hvort 

fyrirbærin séu fundin upp eða raunveruleg, en Hobsbawm er á þeirri skoðun, líkt og aðrir 

marxistar, að þau séu tilbúningur.  Þá hefur hann tekið sem dæmi, máli sínu til stuðnings að 

alls kyns hefðir og athafnir sem hafi táknræna merkingu hafi verið fundið upp, eins og til 

dæmis fánar, þjóðsöngvar, minnisvarðar, styttur og tákn til að fá lýðinn til þess að trúa því að 

hann eigi eitthvað sameiginlegt. Þá hafi einnig verið þróaðar alls kyns athafnir og viðburðir.  

En mikilvægt er að átta sig á því að þess háttar tilbúningur einskorðast ekki einungis við 

þjóðir, heldur hafa stéttir til dæmis búið sér til hefðir og siði sín á milli.  En allir þessir þættir 

og hlutir eru hannaðir til þess að fá stóran hóp fólks til þess að breyta hugarfari sínu og 

tileinka sér sameiginlega sjálfsmynd (e. collective identity). Þessir hlutir eru til þess gerðir að 

tryggja samhæfingu, veita valdhöfum lögmæti og gera komandi kynslóðum kleift að vera 

félagslega meðvituðum um þau félagslegu norm sem hópurinn hefur tileinkað sér.21  Þessi 

áhersla Hobsbawm leiðir hann að þeirri ályktun að þjóðir og þjóðernishyggja séu ekkert 

meira en félagsleg verkfræði, sem er í samræmi við þá skoðun marxista að þetta séu annars 

flokks hugtök og einungis hugmyndafræðileg.  Það er vegna þess að þeir líta svo á að fólk 

skiptist fyrst og fremst í tvær stéttir og að stéttabaráttan, þvert á landamæri, sé hreyfiafl 

mannkynssögunnar. Hobsbawm vill meina að nútímaríkið spili stórt hlutverk í lífi einstaklinga 

og geri þegna þess ómeðvitaða um það hvaða stétt þeir tilheyri.  Það geri það að verkum að 

fólk hefur sjálfsmynd sem einblínir á stöðu sína sem þjóðfélagsþegnar, sem gerir svo aftur 

þjóðina sjálfa að veruleika, sem er þó oft misskilin sem náttúrulegt og fyrirfram ákveðið 

fyrirbæri, en ekki tilbúningur.22 

Marx og hans fylgismenn töldu að þjóðin og þjóðernishyggja væru ekki áhersluefni í 

greiningu samfélagsins.  Talið var að þau fyrirbæri byðu ekki upp á nógu góðar skýringar á því 
                                                      

20 Graham Day and Andrew Thompson, Theorizing Nationalism (New York: Palgrave Macmillan, 2004), 26-27. 
21 Sama heimild, 30. 
22 Sama heimild, 31-32. 
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sem mestu máli skipti, en í stað þess var áhersla lögð á að skilja þau efnahagslegu öfl sem 

Marx var sannfærður um að mótaði mannkynssöguna að meira leyti en nokkur annar 

þáttur.23  Marxistar vilja fremur greina myndun þjóða út frá auðvaldinu og almúganum, það 

er þeirri nálgun um að auðvaldið hafi selt hinum vinnandi stéttum hugmyndina um þjóðina til 

þess að einstaklingar myndu frekar tengja sjálfsmynd sína við þjóðina sem það var hluti af, í 

stað þess að tengja sig við aðra einstaklinga í sömu stétt, þvert á landamæri.  Með þessu vildi 

auðvaldið stuðla að því að vinnandi stéttir gerðu ekki stórfellda uppreisn gegn sér og 

viðhalda valdastöðu sinni.24  Marxistar líta svo á að skilja megi söguna út frá stéttabaráttu 

fremur en samkeppni milli þjóða.  Þeir telja að þótt stéttir breytist með tímanum verða alltaf 

til staðar hagsmunaárekstrar þegar kemur að yfirráðum framleiðslutækja, hvernig 

framleiðslan er skipulögð og dreifingu gæða.  Munur þjóða á milli útskýrir að þeirra mati lítið 

sem ekkert, en grunnsambönd milli efnahagslífs og félagslegs samfélags nái að útskýra allt 

það sem á sér stað innan samfélaga.  Stéttirnar eru að þeirra mati aðal leikendur í 

samfélaginu og ráðandi í sjálfsmynd einstaklinga.25   

Marx og Engels tóku þjóðinni ekki sem sjálfsögðum hlut, en litu samt sem áður á hana 

sem ómikilvægt fyrirbæri sem væri einungis stuttur þáttur í langtíma þróun samfélagsins, og 

trúðu þeir að örlög þjóðernishyggjunnar færu saman með örlögum kapítalismans.26  

Samkvæmt marxistum ætti þjóðerni í raun ekki að vera hreyfiafl í stjórnmálum heldur 

eitthvað sem hylmir yfir stéttabaráttunni, sem er í raun það sem skiptir máli.  Þeir fræðimenn 

sem aðhyllast klassískar nálganir ættu að vera því ósammála þar sem þeir álíta þjóð og 

þjóðernishyggju náttúruleg og fyrirfram ákveðin fyrirbæri, á meðan fræðimenn sem kenndir 

eru við nýklassískar nálganir telja að þjóð og þjóðernishyggju sé ekki hægt að skilja án þess 

að setja í samhengi við hið félagslega svið. 

 Í þessum kafla hafa nokkrar helstu kenningar um þjóð og þjóðernishyggju verið 

kynntar í þeim tilgangi að útskýra mismunandi nálganir á þá staðreynd að þjóðir séu til og að 

þær séu stór hluti af sjálfsmynd þeirra einstaklinga sem teljast til þeirra.  Þjóðin er sterkt afl 

og helsti hópurinn sem einstaklingar samsvara sig við. Því er skiljanlegt að það myndist 

grundvöllur fyrir hugmyndafræði róttæka hægri flokka þar sem útlendingar eru margir og 

                                                      
23 Graham Day and Andrew Thompson, Theorizing Nationalism (New York: Palgrave Macmillan, 2004), 18-19. 
24 Sama heimild, 28. 
25 Sama heimild, 20-22. 
26 Sama heimild, 23-24. 
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þeim er stillt upp sem aðkomumönnum á móti þjóðinni og setja þá þessa sameiginlegu 

sjálfsmynd hennar í hættu. 
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3. Þróun róttækra hægri flokka á Norðurlöndunum  

 

Í V-Evrópu hafa myndast þónokkrir róttækir hægri flokkar á síðustu áratugum, en það er 

þróun sem Norðurlöndin hafa ekki farið varhluta af, þar sem róttækir hægri flokkar hafa 

hlotið mikið brautargengi í Danmörku, Noregi, Svíðþjóð og Finnlandi.27  Í þessari ritgerð 

verður ekki fjallað um Færeyjar, Grænland og Álandseyjar, heldur einungis stóru 

Norðurlöndin til þess að takmarka efni ritgerðarinnar.  Á Íslandi hefur hins vegar einhverra 

hluta vegna ekki þróast róttækur hægri flokkur og því er áhugavert að velta því upp hvaða 

aðstæður hafa skapast í samfélögum hinna Norðurlandanna sem skapa grundvöll fyrir 

starfsemi og stuðning við róttæka hægri flokka.  Er pólitískt landslag á Íslandi öðruvísi að 

einhverju leyti eða eru innflytjendur hér færri eða öðruvísi?  Til þess að reyna að leyta svara 

við því af hverju róttækur hægri flokkur hefur ekki þróast á Íslandi verðum við fyrst að fjalla 

um það hvernig slíkir flokkir hafa orðið til á öðrum Norðurlöndum.   

 Eins og áður hefur komið fram telur Minkenberg róttæka stjórnmálaflokka verða að 

uppfylla nokkur skilyrði til þess að njóta velgengni.  Það er að nútímavæða hugmyndafræði 

sína og hafa einstaklinga með skipulagshæfni og útsjónarsemi, að grípa pólitísk tækifæri og 

aðlaga sig að kerfinu, að halda í tengslin við hugmyndina um þjóð og að ná að þróa ímynd 

sína þannig að flokkurinn nái að skera sig frá hinum stjórnmálaflokkunum sem eru til 

staðar.28  Í Skandinavíu hafa flokkarnir náð að endurskilgreina hugmyndina um öfga hægri 

flokka, en munurinn liggur í því að öfga hægri flokkar eru andlýðræðislegir, öfugt við róttæka 

hægri flokka.29  Viss  þróun sem hefur átt sér stað í hugmyndafræði róttæku hægri flokkanna, 

en lögð hefur verið áhersla á neikvæð viðhorf gagnvart innflytjendum og menningarlega 

þjóðernishyggju (e. ethno-nationalism) þar sem baráttumál tengd innflytjendamálum hafa 

aðallega gefið flokkunum sérstöðu.30  Stefna í innflytjendamálum hefur gengið út á það að 

flokkarnir tala fyrir því að hleypa færri innflytjendum inn í landið, en það hefur alls ekki verið 

eina málefnið sem flokkar sem þessir hafa barist fyrir, en er þó það stefnumál sem kjósendur 

                                                      
27

 Michael Minkenberg, „The Radical Right in Europe Today: Trends and patterns in East and West“ í Is Europe on the “Righ 
Path”?: Right-wing extremism and right-wing populism in Europe, ritstj. Nora Langenbacher og Britta Schellenberg (Berlin: 
Friedrich-Ebert-Stiftung Forum Berlin, 2011), 27. 
28 Sama heimild, 27. 
29

 Susi Meret, „From the margins to the mainstream? The development of the extreme right in Denmark“ í Is Europe on the 
“Righ Path”?: Right-wing extremism and right-wing populism in Europe, ritstj. Nora Langenbacher og Britta Schellenberg 
(Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung Forum Berlin, 2011), 229. 
30

 Jens Rydgren, „Is extreme right-wing populism contagious? Explaining the emergence of a new party family,“ European 
Journal of Political Research 44. nr. 3 (2005): 420, sótt 1. apríl 2013. doi: 10.1111/j.1477-7053.2010.01321.x 
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tengja aðallega við flokkana.31  Róttækir hægri flokkar á Norðurlöndunum hafa það því 

sameiginlegt að uppfylla skilyrði Minkenberg um að hafa nútímavætt hugmyndafræði sína, 

halda í tengslin við hugmyndina um þjóð og náð að aðgreina stefnu sína frá stefnu annarra 

flokka þannig að þeir bjóða upp á nýjan valkost í stjórnmálum.   

 

3.1  Danmörk 

Gremja í garð innflytjenda, áhersla á menningarlega þætti og spurningar um sjálfsmynd eru 

farnar að spila stærra hlutverk í Evrópu.  Í þessu samhengi hefur almenningur í Evrópu í 

auknum mæli farið að sjá Íslam sem ógn við menningu og samfélög landanna sem hýsa mikið 

af innflytjendum sem eru múslimar.  Rannsóknir hafa sýnt fram á vaxandi ótta meðal 

Evrópubúa gagnvart vaxandi fjölda innflytjenda í Evrópu.  Niðurstöður könnunar sem gerð 

var í Danmörku árið 2010 benti til þess að helmingur þjóðarinnar taldi fjölgun innflytjenda sl. 

4 ár á undan jákvæða fyrir danskt samfélag á meðan 55% svarenda taldi Íslam vera ógn við 

danskt samfélag.32  Það þarf því engan að undra að stjórnmálaflokkur sem einblínir á málefni 

sem snerta innflytjendur, og þá sérstaklega á málefni sem tengjast gagnrýni á Íslam, fái 

hljómgrunn í samfélaginu.  Minkenberg flokkar Danska þjóðarflokkinn (da. Dansk Folkeparti) 

sem menningarmiðaðan hægri flokk vegna þess að hann einblínir mikið á það bil sem þeir 

telja vera á milli menningarheima kristinna og múslima í landinu. 

Danska þjóðarflokknum hefur tekist að ná mikilli útbreiðslu í Danmörku og er einn 

stærsti róttæki hægri flokkurinn á Norðurlöndunum. Flokkurinn tileinkaði sér 

innflytjendastefnu sem hlaut góðar undirtektir meðal Dana, en hún gekk meðal annars út á 

það að flokkurinn taldi Danmörku ekki eiga að vera fjölmenningarsamfélag og flokkurinn var 

fylgjandi því að innflytjendur lærðu dönsku og myndu sýna viðleitni til þess að samlaga sig 

danskri menningu og samfélagi.33  Þrjár stórar bylgjur innflytjenda inn í landið hafa 

sérstaklega orðið til þess að Danmörk telst í dag vera fjölmenningarsamfélag. Á 7. áratugnum 

hafði mikill straumur innflytjenda komið til Danmerkur frá löndum eins og Tyrklandi, 

Pakistan, fyrrum Júgóslavíu og Marokkó, og þá aðallega karlkyns verkamenn.  Það var mikill 
                                                      

31
 Susi Meret, „From the margins to the mainstream? The development of the extreme right in Denmark“ í Is Europe on the 

“Righ Path”?: Right-wing extremism and right-wing populism in Europe, ritstj. Nora Langenbacher og Britta Schellenberg 
(Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung Forum Berlin, 2011), 230. 

32
 Politiken,  ,,Indvandring og islam splitter danskerne,” politiken.dk, 17. ágúst 2010. 

http://politiken.dk/indland/article1038188.ece (sótt 1. apríl 2013) 

33 Danske Folkeparty, ,,Principprogram,” http://www.danskfolkeparti.dk/Principprogram.asp (sótt 17. apríl 2013). 

http://politiken.dk/indland/article1038188.ece
http://www.danskfolkeparti.dk/Principprogram.asp
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uppgangur í Danmörku á þeim tíma og skortur á vinnuafli, en þessi hópur sá um að mæta 

þeirri þörf.  Uppsveiflan breyttist svo í atvinnuleysi og stöðnun og árið 1973 greip danska 

ríkið á það ráð að takmarka straum innflytjenda inn í landið.  Samt sem áður náðist ekki að 

stöðva seinni bylgju innflytjenda þar sem konur og börn verkamannanna komu til landsins í 

þeim tilgangi að sameina fjölskyldur.  Þriðja bylgjan átti sér stað á 9. og 10. áratugnum sem 

samanstóð að mestu leyti af hælisleitendum sem voru að flýja hörmungar í heimalöndum 

sínum.  Árið 1990 töldu 7% danskra kjósenda að ríkisstjórnin þyrfti að gera eitthvað í 

innflytjendamálum, en árið 2001 hafði sú tala risið upp í 22%.34  Í fréttabréfi frá Hagstofu 

Danmerkur sem gefið var út 12. febrúar árið 2013 kemur fram að í byrjun sama árs voru 600 

þúsund einstaklingar búsettir í Danmörku, með erlendan bakgrunn.  Af þeim eru 267 þúsund 

einstaklingar, eða tæplega helmingur, sem koma frá löndum sem ekki teljast til hins 

vestræna heims, og er það fimmföldun ef miðað er við fjölda þess hóps fyrir 30 árum síðan.35  

Þá er það jafnframt þannig að um 4% íbúa Danmerkur eru skráðir í íslamskt trúfélag.36 

Danski þjóðarflokkurinn er nú eitt af bestu dæmunum sem við höfum í dag um 

róttækan hægri flokk í V-Evrópu sem hefur náð árangri meðal kjósenda en hann hefur verið 

að auka við sig fylgi frá því um miðjan 9. áratuginn.  Í þingkosningunum árið 1998 hlaut 

flokkurinn 7% atkvæða og hefur síðan þá haft viðvarandi viðurvist í dönskum stjórnmálum.37  

Í síðustu þremur þingkosningum í Danmörku árin 2005, 2007 og 2011 hefur flokkurinn hlotið 

12-14% atkvæða.38  Í könnun sem var gerð meðal danskra kjósenda í byrjun árs 2013 og var 

birt í metroXpress mældist fylgi flokksins hinsvegar 17,4% svo hann virðist vera að stækka ef 

marka má niðurstöðurnar.39   

Nafn Danska þjóðarflokksins hefur skýra vísun í menningarlega sjálfsmynd og því að 

tilheyra þjóðinni, en eins og nafnið gefur til kynna er þetta flokkur dönsku þjóðarinnar, eða 

                                                      
34 Susi Meret, „From the margins to the mainstream? The development of the extreme right in Denmark“ í Is Europe on the 
“Righ Path”?: Right-wing extremism and right-wing populism in Europe, ritstj. Nora Langenbacher og Britta Schellenberg 
(Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung Forum Berlin, 2011), 232-233. 
35

 Dorthe Larsen, ,,600.000 med udenlandsk oprindelse i Danmark,“ Nyt fra Danmarks statistik, nr. 68 (2013): 1 (sótt 21. 
apríl 2013). 
36

 Danmarks Statistik, ,,Religion,“ http://dst.dk/da/informationsservice/oss/religion.aspx (Sótt 21. apríl 2013). 
37 Susi Meret, „From the margins to the mainstream? The development of the extreme right in Denmark“ í Is Europe on the 
“Righ Path”?: Right-wing extremism and right-wing populism in Europe, ritstj. Nora Langenbacher og Britta Schellenberg 
(Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung Forum Berlin, 2011), 234. 
38 Election resources on the internet, ,,Denmark,” http://electionresources.org/dk/ (sótt 1. apríl 2013) 
39 Mbl, ,,Danski þjóðarflokkurinn jafnstór og Jafnaðarmenn í fyrsta sinn,” mbl.is, 27.febrúar 2013. 
http://www.visir.is/danski-thjodarflokkurinn-jafnstor-og-jafnadarmenn-i-fyrsta-sinn/article/2013130229144 (sótt 1. apríl 
2013). 

http://dst.dk/da/informationsservice/oss/religion.aspx
http://electionresources.org/dk/
http://www.visir.is/danski-thjodarflokkurinn-jafnstor-og-jafnadarmenn-i-fyrsta-sinn/article/2013130229144
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danskur flokkur fyrir danskt fólk.  Flokkurinn hefur náð að skilgreina sjálfan sig sem nýjan 

kost á móti meginstraumi stjórnmálanna með stefnu sinni, en hún er nátengd þeirri 

hugmynd að innflytjendur séu ógn við danska menningu og arfleifð.  Mikil áhersla er lögð á 

menningu, þjóðernissjálfsmynd og því að tilheyra þjóðerni í stefnu flokksins, en hann þó er 

aldrei skilgreint hvað þessi hugtök þýða fyrir flokkinn.  Flokkurinn hefur samt mjög sterkar 

skoðanir á því hvaða fyrirbæri það séu sem skaða ofangreinda hluti, en það eru til dæmis 

Evrópusambandið og fjölmenningarþjóðfélag.40  Frá árinu 2001 hefur flokkurinn verið 

einstaklega upptekin af spurningunni um gildi í samfélaginu og þá sérstaklega árekstur milli 

menninga og hefur í því samhengi málað upp mynd af tveimur stærstu andstæðunum í dag, 

það er nútímanum og Íslam.  Þá er dregin upp mynd af kristnum vestrænum samfélögum 

sem ýta undir umburðarlyndi og opnum gildum eins og lýðræði, málfrelsi og trúfrelsi á 

meðan dregin er upp mynd af Íslam sem á að endurspegla gagnstæða þróun sem 

óumburðarlynt samfélag sem hefur gamaldags og stífa sýn á lífið.  Með þessum lýsingum 

hefur flokkurinn náð að koma því til skila inn í danskt samfélag að því sé ógnað bæði 

menningarlega og efnahagslega af flæði innflytjenda inn í landið, og þá sérstaklega frá 

löndum utan V-Evrópu.  Þá telja meðlimir flokksins að múslimar og lönd sem aðhyllast þá trú 

séu ógn við danskt samfélag, en atburðir eins og árásin á Tvíburaturnana og uppþotin sem 

urðu vegna skopmynda af Múhameð spámanni hafi náð að renna stoðum undir þann 

málflutning, og þá sérstaklega að Íslam og öfga-Íslam sé einn og sami hluturinn.  Menning 

íbúa frá þessum löndum sé of frábrugðin því sem Danir eigi að þekkja og því geti 

innflytjendur þaðan aldrei aðlagað sig að vestrænum gildum.  Danski þjóðarflokkurinn hefur 

til dæmis lagt áherslu á kynjajafnrétti þegar kemur að mismun milli menningarheima og 

heldur því fram að slæðan sýni fram á að konur séu kúgaðar og karlmenn séu 

ofbeldishneigðir og hrokafullir.41 

Forysta Danska þjóðarflokksins gaf það strax út að hún myndi leitast við að forðast 

átök innan flokksins um málefni sem gætu veikt trúverðugleika hans.  Þrátt fyrir að vera nýr 

og óreyndur flokkur tókst þeim ætlunarverk sitt, enda var strax gefið út að deilur innan 

flokksins yrðu ekki látnar viðgangast.42  Einnig var leitast við að norma flokkinn með því að 

                                                      
40 Susi Meret, „From the margins to the mainstream? The development of the extreme right in Denmark“ í Is Europe on the 
“Righ Path”?: Right-wing extremism and right-wing populism in Europe, ritstj. Nora Langenbacher og Britta Schellenberg 
(Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung Forum Berlin, 2011), 237-238. 
41 Sama heimild, 240-241. 
42 Sama heimild, 235-236. 
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gefa það út að meðlimir öfga og rasista hægri hreyfinga, eins og Hvítt stolt (e. White pride) 

væru ekki velkomnir í stjórnmálaflokkinn.  Flokknum hefur með sameiginlegu átaki meðlima 

því tekist að koma flokknum af jaðrinum og yfir í meginstraum stjórnmálanna í Danmörku.43 

 

3.2  Svíþjóð 

Svíþjóð hafði alltaf verið talið hafa mjög umburðarlynt og jákvætt viðmót gagnvart 

innflytjendum og hælisleitendum og stefna stjórnvalda var í samræmi við það.  Landið tók á 

móti miklum fjölda flóttamanna og leyfðu sameiningu fjölskyldna í ríkum mæli.44  Svíþjóð 

hefur því í gegnum tíðina tekið á móti mikið af einstaklingum sem eru af erlendu bergi 

brotnir, en hlutfallið er eitt það hæsta af öllum löndum V-Evrópu.  Þeir sem teljast til 

innflytjenda í Svíþjóð, sem og til seinni kynslóðar innflytjenda þar sem annað eða báðir 

foreldrar eru af erlendu bergi brotnu, eru rétt rúm 20% af heildar mannfjöldanum í Svíþjóð.45  

Af þeirri tölu er rúmur helmingur frá löndum utan Evrópu.46  Til þess að setja það hlutfall í 

samhengi þá eru einungis rétt rúm 8% mannfjöldans á Íslandi sem falla undir skilgreiningu 

innflytjenda.47 

 Landið stóð frammi fyrir miklum efnahagsþrengingum upp úr árinu 1990 sem gerði 

það að verkum að stjórnvöld töldu nauðsynlegt að endurmeta stefnu sína í 

innflytjendamálum.  Einnig höfðu innflytjendamál hlotið aukna athygli í sænsku samfélagi á 

9. áratugnum, ekki síst vegna þess að landið hafði þá nýlega tekið við miklum fjölda 

innflytjenda frá Mið-Austurlöndum.48  Innflytjendur urðu almennt verr úti heldur en hinn 

almenni Svíi í kjölfar efnahagsþrenginganna og hlutfall þeirra á atvinnuleysisskrá var hátt.  Því 

urðu innflytjendur og nýbúar í landinu almennt háðari fjárframlögum frá ríkinu heldur en 

innfæddir sem gerði það að verkum að farið var að líta á veru innflytjenda í landinu sem 

vandamál.  Umræðan um ógnina af Íslam í sænsku samfélagi fór einnig fram líkt og gerst 

hafði í Danmörku og nú á síðari árum hefur neikvætt viðhorf í garð innflytjenda í Svíþjóð 

                                                      
43 Susi Meret, „From the margins to the mainstream? The development of the extreme right in Denmark“ í Is Europe on the 
“Righ Path”?: Right-wing extremism and right-wing populism in Europe, ritstj. Nora Langenbacher og Britta Schellenberg 
(Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung Forum Berlin, 2011), 249-250. 
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 Carl-Ulrik Schierup og Alexandra Ålund, „The end of Swedish exceptionalism? Citizenship, neoliberalism and the politics 
of exclusion,“ Race Class 53. nr. 1 (2011): 48, sótt 2. apríl 2013. doi: 10.1177/0306396811406780 
45

 Sama heimild, 46. 
46 Sama heimild, 59. 
47 Hagstofa Íslands, ,,Innflytjendum fjölgar lítillega,“ http://hagstofa.is/Pages/95?NewsID=9569 (sótt 21.mars 2013). 
48

 Christoffer Green-Pedersen og Jesper Krogstrup, „Immigration as a political issue in Denmark and Sweden,“ European 
Journal of Political Research 47. nr. 3 (2008): 624, sótt 2. apríl 2013. doi: 10.1111/j.1475-6765.2008.00777.x 
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aukist.49  Einnig hefur nýlega orðið uppsveifla í útlendingahatri og tortryggni í garð þeirra 

sem eru múslimatrúar.50  Samkvæmt könnun sem framkvæmd er reglulega meðal sænskra 

kjósenda hefur komið í ljós að mikill meirihluti Svía vill sjá færri innflytjendur í landinu.51   

 Ólíkt Danmörku kom róttækur hægri flokkur seint inn á svið stjórnmálanna í Svíþjóð, 

en það var ekki fyrr en árið 1988 sem róttækur þjóðernishyggju flokkur, Sænsku 

demókratarnir (se. Sverigedemokraterna),  var stofnaður á landsvísu.  Flokkurinn á rætur 

sínar að rekja til nýnasistahreyfinga en hefur náð að hreinsa ímynd sína með góðum 

árangri.52  Þegar flokkurinn bauð fram í sínum fyrstu þingkosningum árið 1991 fékk hann ekki 

mikið fylgi, enda var annar lýðhyggjuflokkur, Nýtt lýðræði (e. New Democracy), einnig með 

stranga innflytjendastefnu.  Mikið af fylginu fór þangað, en Nýtt lýðræði hlaut 6,7% atkvæða 

í þingkosningunum 1991.53  Í kosningunum 1994 missti Nýtt lýðræði öll sín sæti á þingi vegna 

innri deilna og skandala en Sænskir demókratar hlutu samanlagt 5 sæti í sveitastjórnum í 

Svíþjóð og 14 þúsund atkvæði í þingkosningunum.  Í kosningunum 1998 hlaut flokkurinn svo 

8 sæti í sveitastjórnum yfir allt landið og 20 þúsund atkvæði í þingkosningum.54  Árið 2002 

náði flokkurinn þeim árangri að ná 40 sæti í sveitastjórnum, en flokknum hefur gengið vel að 

mynda svæðisbundnar grasrótarhreyfingar víðsvegar um landið.55  Flokkurinn hefur verið að 

fá meira fylgi með tímanum, en árið 2006 fengu þeir 2,9% fylgi og í kosningunum 2010 hlutu 

þeir atkvæði 5,7% kjósenda.56  Í kosningunum 2006 hlaut flokkurinn jafnframt 282 sæti í 144 

sveitastjórnum yfir landið.  Flokkurinn telst því ekki lengur á jaðrinum heldur hefur honum 

tekist að færa sig yfir í meginstraum stjórnmálanna.  Orðræða Sænsku demókratanna 

einkennist að miklu leyti af þeirri trú að innrás múslima inn í sænskt samfélag standi yfir og 
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að þeir séu einfaldlega hryðjuverkamenn.57  Meðal vinsælla slagorða flokksins er til dæmis 

„Við segjum það sem þú hugsar“ og halda talsmenn flokksins því fram að hann sé rödd 

venjulegs fólks.  Þá heldur flokkurinn því einnig fram að sænskur almenningur hafi verið 

svikinn af stjórnvöldum, en þá eiga sænsk stjórnvöld að hafa selt sænska velferðarríkið fyrir 

fjölmenningarþjóðfélag og ef ekki hefði verið fyrir þennan mikla straum innflytjenda inn í 

landið hefði sænska velferðarkerfið haldist eins og það var áður.  Flokkurinn hefur einnig lagt 

áherslu á það að tengja innflytjendur við glæpi sem framdir eru í landinu, og þá sérstaklega 

múslima, rómafólk (e. roma people) og þá sem koma frá Balkanlöndunum.58 

 

3.3  Noregur 

Upp hefur komið ágreiningur um það hvernig flokka eigi Framfaraflokkinn (e. Progress party) 

í Noregi, en einhverjir hafa lýst honum sem hinum fullkomna róttæka hægri flokk.  Þó eru 

ekki á allir sammála um það og hefur flokkurinn einnig verið skilgreindur sem nýfrjálshyggju 

flokkur sem einkennist af lýðhyggju.  Er það vegna þess hve mikla áherslu flokkurinn leggur á 

frjálsan markað og efnahagslega frjálshyggju, en hefðbundnir róttækir hægri flokkar eru oftar 

en ekki á móti nýfrjálshyggju vegna þess að það ýtir undir enn frekari hnattvæðingu.  

Framfaraflokkurinn sér sjálfan sig til dæmis ekki sem róttækan hægri flokk og gengst ekki við 

því að líkjast flokkum af því tagi og neitar því að vera líkt saman við Danska þjóðarflokkinn.59  

Flokkurinn hefur þó viss einkenni sem tengja hann við aðra róttæka hægri flokka í Evrópu, 

eins og kjósendur flokksins og stefnumál hans.60 

Flokkurinn á uppruna sinn í flokki Anders Lange sem stofnaður var til þess að 

andmæla hárri skattastefnu stjórnvalda árið 1973, en skipti svo yfir í sitt núverandi nafn árið 

1977.  Fáir töldu flokkinn eiga eftir að endast lengi, en mikill innri ágreiningur hafði einkennt 

hann þar til Carl I. Hagen tók við forystunni.  Skipulagi flokksins var þá breytt og hann tók upp 

sterka miðstýringu og stigveldi í kjölfarið, sem dugði til þess að lægja öldurnar.  Reglur 

flokksins kveða á um að hægt sé að reka menn úr flokknum hlýðnist þeir ekki forystunni og 
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því hefur reynst auðvelt fyrir flokkinn að losa sig við umdeilda meðlimi hans, þá sérstaklega 

þegar þeir hafa hagað sér þannig á opinberum vettvangi að það hafi skaðað ímynd flokksins.  

Meðlimir flokksins sem hafa farið yfir strikið í umræðu um innflytjendamál og teljast of 

róttækir í þeim efnum hafa til dæmis oft þurft að víkja úr röðum flokksins.  Sjálfur hefur 

Hagen sagt að flokkurinn verði að vera ábyrgur og fyrirsjáanlegur til þess að ná árangri.61  

Framfaraflokkurinn hefur haldið því fram að herða þurfi löggjöf um innflytjendur, en 

þar til um miðjan 9. áratuginn voru ekki miklar deilur um þau mál.  Þau fóru ekki að skipta 

kjósendur máli fyrr en upp úr 1985.62 Flokkurinn hlaut einmitt tæp 4% atkvæða í 

þingkosningunum 1985 en var orðinn þriðji stærsti flokkurinn í landinu eftir kosningarnar 

1989 með 13% atkvæða og var því ekki lengur flokkur sem hægt var að hundsa.63  Árið 2006 

tók Siv Jensen við leiðtogaembætti flokksins.  Flokkurinn hefur frá þeim tíma uppskorið 

meira fylgi en áður bæði á landsvísu sem og á sveitastjórnarstigi.64  Þannig hafði flokkurinn 

fengið 6,3% atkvæða í þingkosningum 1993, en í kosningunum árið 2009 hlaut hann 22,9% 

atkvæða.65   

 Líkt og þróunin varð í Svíþjóð og Danmörku fer að beinast athygli að 

innflytjendamálum meðal stjórnmálaflokka í Noregi í kjölfar aukins hlutfalls innflytjenda og 

hælisleitenda í löndunum.  Fyrst komu farandverkamenn til Noregs í einhverjum mæli upp úr 

árinu 1970, en það þótti ekki tiltökumál vegna þess að þeir voru ekki áberandi margir og ekki 

þótti líklegt að þeir myndu setjast að.  Ekkert atvinnuleysi ríkti í landinu og innflytjendurnir 

tóku láglaunastörf sem Norðmenn sóttu síður í.  Það var ekki fyrr en stórir hópar 

hælisleitenda komu til landsins um miðjan 9. áratuginn sem fór að bera á umræðu um 

innflytjendamál í auknum mæli.  Það vekur upp spurningar hvort fjöldi og uppruni 

hælisleitenda skipti máli með tilliti til uppgangs róttækra flokka.  

Málefnið var mikilvægt kjósendum og græddi Framfaraflokkurinn mikið fylgi á því að 

mynda sér stranga innflytjendastefnu einn norskra flokka.  Orðræða flokksins var á þá leið að 

norska ríkið væri að eyða of miklu fjármagni í það að halda uppi aðkomufólki sem frekar ætti 
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að fara í málefni tengd eldri borgurum sem hefðu norskan uppruna.  Á þessum 

uppvaxtarárum flokksins varð einmitt mikil aukning hælisleitenda í Noregi, en þeim fjölgaði 

úr rétt um 200 árið 1983 í 8.613 á einungis fjórum árum.66  Tala innflytjenda sem koma frá 

löndum sem teljast ekki til vestrænna landa hefur einnig risið mikið í Noregi og árið 2010 

samanstóðu 5% norskra landsmanna af einstaklingum sem voru af asískum, afrískum eða S-

amerískum uppruna.  Það hefur í för með sér aukningu úr örfáum þúsundum í byrjun 8. 

áratugarins yfir í kvartmilljón árið 2010.67  Samkvæmt norsku hagstofunni (no. Statistisk 

sentralbyrå) hefur múslimum í landinu fjölgað úr rúmlega 72 þúsundum árið 2006 í rúm 112 

þúsund árið 2012.68  Samt sem áður er það staðreynd að það eru ekki allir sem skrá sig í 

trúfélag múslima við komu sína til landsins og því áætla fræðimenn að talan sé nokkuð hærri.  

Þá er talið að einn af hverjum tíu íbúum höfuðborgarinnar Olsó séu múslimar og að 

múslimatrú sé orðin næst stærsta trúin í landinu á eftir kristni.  Samfélagið í Noregi hefur 

verið fremur einsleitt þegar kemur að trú og uppruna og það hefur reynst erfitt fyrir 

landsmenn að aðlaga sig fjölmenningarsamfélagi.  Athygli almennings hefur beinst mikið af 

málefnum eins og tungumálaörðugleika innflytjenda, atvinnuleysi þeirra, hlutfall þeirra sem 

háðir eru almannabótakerfinu ásamt fordómum og ójafnrétti.69   

Viss breyting hefur orðið á stefnu Framfaraflokksins í innflytjendamálum frá stofnun, 

en á 9. áratugnum voru þau aðallega sett í efnahagslegt samhengi þar sem flokkurinn var á 

móti því að innflytjendur ættu að fá sérmeðferð og styrki sem frekar ætti að nýta í þágu eldri 

borgara.  Með tímanum má greina tilfærslu á stefnunni frá efnahagslegum áherslum og yfir í 

menningarlegar og í leiðinni gagnrýni á fjölmenningarsamfélagið.  Flokkurinn færir rök fyrir 

því að fjölmenningarlegt samfélag leiði ekki annað af sér en deilur á meðan einsleitt samfélag 

stuðli að friði.  Þá hefur hann lagt til að Noregur taki Danmörku til fyrirmyndar í strangri 
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innflytjendalöggjöf, en danska ríkið sendir innflytjendur meðal annars úr landi séu þeir 

dæmdir fyrir glæpi.70 

Samkvæmt norsku hagstofunni töldu um 5% kjósenda innflytjendamál vera 

mikilvægasta málefnið þegar þeir völdu sér stjórnmálaflokk í kosningunum sem fram fóru frá 

1997 til ársins 2009.  Stærstur hluti þeirra teljast til kjósenda Framfaraflokksins og í 

kosningunum árin 2005 og 2009 töldu þriðjungur kjósenda flokkinn hafa bestu stefnu allra 

norskra flokka í innflytjendamálum.71   

 

3.4  Finnland 

Hér að ofan hefur verið fjallað um þróun og myndun róttækra hægri flokka í Danmörku, 

Svíþjóð og Noregi en Finnland er engin undantekning þar á.  Stjórnmálaflokkurinn Sannir 

Finnar (fi. Perussuomalaisten puolue) sem er róttækur hægri lýðhyggju flokkur hefur verið að 

sækja í sig veðrið á undanförnum árum.  Í þingkosningunum sem fóru fram þar í landi árið 

2007 hlaut flokkurinn einungis 4,1% atkvæða á meðan hann hlaut rúm 19% atkvæða í 

kosningunum 2011.72  Kosningabarátta þeirra gekk að miklu leyti út á að takmarka straum 

innflytjenda inn í landið og að þeir væru á móti veru Finnlands í Evrópusambandinu, enda 

tryggir það frjálst flæði fólks innan sambandsins. Talið er að andstaða flokksins við ESB hafi 

mestu máli skipt í stórauknu fylgi.73  Ekki eru allir á eitt sammála um að greina eigi flokkinn í 

ætt með öðrum róttækum hægri flokkum og telja hann eiga heima annarstaðar.74  Þó telja 

um 40% finnskra kjósenda flokkinn annað hvort leynt eða ljóst ala á hatri á innflytjendum.75  

Flokkurinn talar fyrir því að ekki eigi að stuðla að því að fá fleiri innflytjendur inn í landið, því 

það muni ógna finnsku samfélagi og menningu.  Flokkurinn nefnir þó ekki ógnina af Íslam 

eins og systurflokkar hans í nágrannalöndunum, mögulega vegna þess að samsetning 

innflytjenda í löndunum gæti verið ólík.  Þá eiga innfæddir Finnar að ganga fyrir þegar kemur 

að því að deila gæðum velferðarkerfisins.  Kjósendur flokksins teljast til steríótýpunnar af 
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kjósendum róttækra hægri flokka, það eru ómenntaðir karlmenn, og þeir sem kjósa flokkinn 

eru mest á móti auknum fjölda innflytjenda í landinu allra kjósenda.76  Það er vegna þess að 

ómenntaðir karlmenn eru líklegasti hópurinn til þess að vinna með innflytjendum og vera í 

samkeppni við þá á vinnumarkaði.  Innflytjendum í landinu hefur verið að fjölga á síðustu 

árum, eða úr 17 þúsundum einstaklinga á árinu 2000 í tæplega 30 þúsund á ári 2011.77  

Finnska ríkið hefur verið að taka við á bilinu 6 - 700 hælisleitendum ár hvert frá árinu 2002 í 

gegn um sérstaka kvóta, en þeir koma allir frá löndum í Asíu, Afríku og Mið-Austurlöndum.78  

Engu að síður eru hlutfallslega fáir sem teljast til innflytjenda og hælisleitenda í landinu 

miðað við löndin í kring.79   

 Það sem einkennir alla þá flokka sem nefndir hafa verið hér að ofan er stefna í 

innflytjendamálum sem höfðar til þeirra kjósenda sem hafa neikvætt viðhorf til innflytjenda.  

Flokkarnir vilja almennt að gerð sé rík krafa til innflytjenda um að aðlaga sig samfélaginu.  

Tölfræðin bendir til þess að fjölgun erlendra einstaklinga sem koma utan Evrópu hafi viss 

félagsleg áhrif innan landanna sem gerir það að verkum að auðvelt er fyrir róttæku hægri 

flokkana að telja kjósendum trú um það að þeim stafi menningarleg og efnahagsleg ógn af 

innflytjendum í landinu.  Sú hefur ekki verið raunin á Íslandi.  
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4. Þróunin á Íslandi 

Enginn róttækur hægri flokkur í ætt við þá sem fyrirfinnast á hinum Norðurlöndunum hefur 

fulltrúa á Alþingi Íslendinga.  Eins og áður hefur komið fram hefur afstaða róttækra hægri 

flokka til innflytjendamála sameinað þá, sem bendir til þess að stefna sem höfðar til þeirra 

sem hafa efasemdir í garð veru innflytjenda í landinu geti verið mjög áhrifarík.80  Lengst af 

var meirihluti innflytjenda á Íslandi frá hinum Norðurlöndunum en á seinni árum hefur 

innflytjendum frá löndum Í Evrópu utan Norðurlandanna fjölgað.81 Innflytjendum á Íslandi 

hefur fjölgað nokkuð á heildina séð síðustu ár, eins og sést á mynd 1 þar sem Hagstofan 

hefur sett mannfjöldann á Íslandi upp í myndrit eftir uppruna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Mannfjöldi á Íslandi eftir bakgrunni 1996-2013. Mynd fengin af heimasíðu Hagstofunnar. 

 

Lengst af var hlutfall erlendra ríkisborgara á íslandi mun lægra en á hinum Norðurlöndunum 

og innflytjendur á Íslandi voru 2% árið 1996 en í dag teljast þeir til 8,1% mannfjöldans. Þar af 

eru innflytjendur sem eiga uppruna í Póllandi langfjölmennastir hér á landi í dag en þeir eru 

rétt rúm 36% innflytjenda.82  Áhugavert er að nefna að árið 1996 voru einungis 347 

einstaklingar með pólskan uppruna á Íslandi en árið 2008 voru þeir orðnir 9.082 talsins.  

Innflytjendur voru ennfremur flestir á vinnualdri, eða frá 20-39 ára, og hlutfallslega voru 
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mjög fá börn sem gefur til kynna að fólk hafi komið hingað til lands í þeim tilgangi að vinna.83  

Í samanburði við Danmörku og Noreg er mjög svipað hlutfall innflytjenda hér á landi, en þó 

vekur athygli að mun stærra hlutfall er af innflytjendum sem tilheyra annarri kynslóð þar.  

Það segir okkur að þróunin fer seinna af stað hér á landi og því er saga innflytjenda styttri á 

Íslandi en í nágrannalöndunum.  Þar að auki má benda á að jafnvel þótt hlutfall innflytjenda á 

Íslandi svipi mjög til þess sem gerist í Noregi og Danmörku í dag fór að bera á auknum fjölda 

innflytjenda þar í landi mun fyrr.  Þess vegna gæti  stór hluti innflytjenda hafa fengið 

ríkisborgararétt í þeim löndum og telst því ekki lengur til innflytjenda í tölfræðilegum 

skilningi.84   

Gögn frá Hagstofu Íslands sýna að fjöldi einstaklinga sem hlotið hafa íslenskan 

ríkisborgararétt fór ekki að taka kipp fyrr en árið 2004 og virðist hafa náð hápunkti árið 2008 

þegar 914 einstaklingar fengu íslenskan ríkisborgararétt en svo dró úr þessum fjölda. Samtals 

hafa 9.092 einstaklingar hlotið íslenskan ríkisborgararétt á árunum 1991 til 2012.85  Til 

samanburðar má nefna að í grein frá dönsku Hagstofunni frá árinu 2006 kom fram að 200 

þúsund útlendingar hefðu fengið danskan ríkisborgararétt, sem væru um 43% allra 

einstaklinga af erlendu bergi brotnu í landinu.  Það er hærra hlutfall en á Íslandi. Þá kom 

einnig fram að einstaklingar sem hefðu uppruna utan Evrópu sæktu um danskan 

ríkisborgararétt í mun ríkara mæli miðað við aðra hópa.86 

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á sambandi Íslendinga og innflytjenda með 

tilliti til viðhorfa, en þó hefur Capacent Gallup framkvæmt nokkrar kannanir.  Árið 2000 var 

haldin fyrsti opni fundur Félags íslenskra þjóðernissinna og í kjölfarið fóru fram umræður í 

íslensku samfélagi um innflytjendamál.  Capacent Gallup kannaði þá viðhorf Íslendinga til 

innflytjenda þar sem fram kom að meirihluti landsmanna, eða 56%,  töldu reglur sem heimila 

útlendingum að setjast að á Íslandi hæfilegar.  Þá taldi um þriðjungur svarenda reglurnar of 

rúmar en einn af hverjum tíu töldu reglurnar of strangar.  Þá kom fram að mikill meirihluti 

svarenda taldi að skylda ætti útlendinga sem hygðust setjast hér að til þess að læra íslensku, 
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eða um 82%.  Þá taldi tæplega helmingur svarenda að Íslendingar hefðu jákvætt viðhorf til 

útlendinga.87  Árið 2002 var svipuð könnun framkvæmd af Capacent Gallup þar sem 86% 

svarenda taldi mikilvægt að útlendingar á Íslandi lærðu íslensku, 40% svarenda töldu fjölgun 

innflytjenda á Íslandi jákvæða á meðan um þriðjungur taldi hana neikvæða. Þá taldi bara 

tæplega helmingur svarenda að innflytjendur mættu góðu viðmóti hér á landi.88  Neikvæðari 

viðhorf í garð innflytjenda fara hönd í hönd við fjölgun þeirra hér á landi.  Kannanir Capacent 

Gallup frá árinu 2008 sýna til dæmis að aukning hefur orðið á neikvæðu viðhorfi í garð 

fjölgun innflytjenda frá aldamótum, en þá töldu 45% svarenda reglur sem heimila 

útlendingum að setjast að á Íslandi of rúmar og eiga þá líklegast við það ákvæði EES 

samningsins sem heimilar frjálst flæði vinnuafls.89  Hlutfall svarenda sem töldu útlendinga fá 

jákvætt viðmót frá Íslendingum var þó mjög sambærilegt við það sem hafði verið í fyrri 

könnunum nefnt hér að ofan.90  Aftur hafði þeim þó fjölgað sem vildu skylda útlendinga til 

íslenskunáms, en sú tala var komin upp í 92% í könnuninni frá árinu 2008.91   

Einnig kannaði Capacent Gallup viðhorf Íslendinga til þess að veita flóttamönnum 

pólitískt hæli á Íslandi árið 2008, en niðurstöðurnar bentu til þess að fjórir af hverjum tíu 

teldu reglur um pólitískt hæli of strangar, fjórir af hverjum tíu töldu þær hæfilegar en tveir af 

hverjum tíu töldu þær of rúmar.  Þá taldi 43% svarenda afgreiðslu umsókna um pólitískt hæli 

á Íslandi réttláta á meðan 33% taldi þær óréttlátar.92   

Árið 2008 var einnig gerð rannsókn á vegum Háskólans á Bifröst á viðhorfum 

Íslendinga gagnvart innflytjendum.  Niðurstöðurnar gáfu til kynna að Íslendingar mældust 

almennt með jákvæðara viðhorf í garð innflytjenda en nágrannaþjóðirnar, væru almennt á 

þeirri skoðun að það væri heilladrjúgt fyrir efnahag íslands að útlendingar flyttu til Íslands og 

að menningarlíf Íslendinga auðgaðist við dvöl innflytjenda á landinu.  Íslendingar töldu sig 

einnig fordómalausari en aðrar þjóðir.  Viðhorfin voru þó að mælast neikvæðari en nokkrum 
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árum áður, á sama tíma og fjöldi innflytjenda á Íslandi var að aukast.  Um 40% svarenda 

töldu að Íslendingar ættu að ganga fyrir í vinnu þegar hart væri í ári og það var algeng skoðun 

að það væri betra fyrir þjóðfélagið í heild sinni að innflytjendur tæku upp venjur og siði 

Íslendinga.93  Athygli vekur að Háskólinn á Bifröst og Capacent Gallup framkvæmdu báðar 

þessar kannanir á viðhorfi Íslendinga til innflytjenda fyrir hrun og bentu niðurstöður þá til 

þess að viðhorf til innflytjenda væru að breytast.  Staðreyndin er þó sú að fæðingarlönd 

innflytjenda á Íslandi eru í langflestum tilfellum innan Evrópu, eða um 75%, sem gerir það að 

verkum að það er ekki stór hluti innflytjenda sem sker sig frá Íslendingum þegar kemur að 

litarhafti, trú eða menningu.94  Þeir innflytjendur sem hafa aðra trú, sem dæmi Íslam, hafa 

verið varir við neikvæð viðhorf í sinn garð á Íslandi.  Til þess að renna stoðum undir það hafa 

ekki allir verið á eitt sáttir við þá ákvörðunar Reykjavíkurborgar að samþykkja deiliskipulag 

sem geri ráð fyrir bænahúsi múslima.  Þá bárust miðar inn um lúgur í hverfinu sem gert er 

ráð fyrir að verði í nágrenni við moskuna, eða bænahúsið, þar sem fram komu eftirfarandi 

staðhæfingar: 

 

 Yfirmaður moskunnar heitir yfirleitt Imam og er stjórnmálamaður fyrst og fremst og aðgerðarstjóri GEGN 

gestgjafaþjóðfélaginu. Á föstudögum stjórnar hann hyllingum múslíma við Mekka, Múhameð sendiboða og 

Allah og getur einnig haldið pólitískar ræður um verkefni vikunnar. Þar fara fram dómar samkvæmt sharia-

lögum, um heiðursmorð, sem ættingjar framkvæma síðan yfir stúlkum, sem gerast of vestrænar. Sharia-lög 

eru kennd og kynnt þarna. Flest hryðjuverk eru skipulögð í moskunum. 

 

Þessi uppákoma, sem fjallað var um í fjölmiðlum, gefur til kynna að það sé undirliggjandi 

fáfræði og fordómar gagnvart múslimum hér á landi, en af meiru er að taka í þeim 

málaflokki.95  Því má velta upp þeirri spurningu hvort aukinn fjöldi múslima á Íslandi myndi 

gera svipaðar uppákomur tíðari. 

Þegar kemur að tölfræði varðandi hælisleitendur þá kom fram í ársskýrslu 

Útlendingaeftirlitsins frá árinu 2001 að umsóknum einstaklinga sem sótt höfðu um hæli á 

Íslandi hafði fjölgað verulega á örfáum árum.  Stofnunin tók við 4-5 umsóknum að meðaltali 

á ári frá 1990-1997 en árið 1998 fimmfaldaðist sú tala og hélst á því bili næstu þrjú árin.  Árið 
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2001 fékk stofnunin svo 52 umsóknir sem var mikil aukning.96 Í ársskýrslu 

Útlendingastofnunar frá árinu 2010 kemur svo fram að umsækjendurnir hafi verið 42 talsins 

árið 2007, 73 árið 2008, 35 árið 2009 og að lokum 51 fyrir árið 2010.97  Eftir það varð aftur 

aukning í umsóknum en árið 2011 bárust stofnuninni 76 umsóknir og allir skalar voru 

sprengdir árið 2012 þegar 115 umsóknir bárust.  Hafði það í för með sér að afgreiðslutími 

umsókna lengdist umtalsvert og fram kom í fjölmiðlum að fjármagn til þess að halda uppi 

hælisleitendum á meðan á afgreiðslutímanum stóð fór langt fram úr fjárlögum.98  Það virðist 

sem svo, ef meta má þá þróun sem átt sér stað í Danmörku, Svíþjóð og Noregi, að þegar 

hælisleitendum í landinu fer að fjölga sem koma utan Evrópu og skera sig því frekar úr að því 

er varðar útlit og menningu, að þá fari fram umræða um það hvað kosti ríkið að halda 

aðkomufólkinu uppi.  Það virðist sérstaklega eiga við þegar fjöldinn er orðinn mikill og þröngt 

er í ári efnahagslega, en þá virðist umræðan um það að frekar eigi að nýta fjármuni ríkisins 

betur í þágu þeirra sem eru innfæddir og eiga það frekar inni heldur en aðkomumenn.   

Á Íslandi hefur verið tekin upp innflytjendastefna að danskri og norskri fyrirmynd þar  

sem fólki sem kemur utan EES/ESB svæðisins er gert erfiðara fyrir að setjast þar að.  Stefnan 

miðar þó að því að auðvelt sé fyrir þann hóp að flytjast til landsins þegar skortur er á 

vinnuafli, en erfitt annars.  Er það gert með því að láta atvinnurekendur hafa umsjón með því 

að sækja um dvalarleyfi fyrir fólk, en íslensk stjórnvöld fengu gagnrýni fyrir þá stefnu frá ECRI 

(e. European Commission against Racism and Intolerance) árið 2007.99  Dvalarleyfi er þá í 

raun háð atvinnu og eru lögin sniðin að vinnumarkaðnum þar sem dvalarleyfi eru gefin út 

fyrir ár í senn100.  Þá er umsóknarferlið fyrir einstaklinga utan EES/ESB þannig úr garði gert að 

mikil pappírsvinna fylgi því.101  Þá á einstaklingur sem verður atvinnulaus á meðan  

dvalarleyfi er í gildi ekki rétt á atvinnuleysisbótum heldur verður hann þá að fara á félagslega 
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framfærslu og hefur þá um leið fyrirgert rétti sínum til þess að hljóta íslenskan 

ríkisborgararétt þegar fram líða stundir.102 

Hægt er að færa rök fyrir því að stefna stjórnvalda hafi ýtt undir þá þróun að 

innflytjendur hér á landi eru einsleitari hópur en við sjáum á hinum Norðurlöndunum, hvort 

sem það hefur verið gert að yfirlögðu ráði eður ei.  Innflytjendur eru almennt líkir 

Íslendingum þegar kemur að menningu, trú eða litarhafti.  Því er hægt að álykta að 

Íslendingum finnist þjóðarsjálfsmyndinni ekki ógnað, enda er hópur innflytjenda almennt 

ekki auðþekkjanlegur sem aðkomumenn í þeim skilningi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
102

 Hallfríður Þórarinsdóttir, Sólveig H. Georgsdóttir og Berglind L. Hafsteinsdóttir, Staða innflytjenda á erfiðleikatímum – 
raddir og viðhorf (Reykjavík: Rannsókn MIRRA – Miðstöðvar InnflytjendaRannsóknaReykjavíkurAkademíunni og Rauða kross 
Íslands, 2009), 10-11. 
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5. Mikilvægi innflytjendamála í hugum íslenskra kjósenda 

Ekki var byrjað að spyrja út í málefni tengd innflytjendum á Íslandi í Íslensku 

kosningarannsókninni fyrr en árið 2007, en það var svo endurtekið árið 2009.103  Þær 

spurningar sem við á eru þær sömu í báðum tilfellum, en það er spurningin: Ertu sammála 

því eða ósammála að innflytjendur séu alvarleg ógn við þjóðareinkenni okkar?  Þá voru 

svarmöguleikarnir: alveg sammála, frekar sammála, skiptir ekki máli, frekar ósammála, alveg 

ósammála, veit ekki og neitar að svara.  Einnig var  kannað hvaða svör kjósendur gáfu við 

spurningunni: Hvaða flokkur finnst þér vera með bestu stefnu í eftirtöldum málaflokkum?: 

Innflytjendamálum. Þá voru svarmöguleikarnir allir flokkarnir sem voru í framboði.104   

Eins og áður hefur komið fram telur Minkenberg velgengni róttækra hægri flokka 

vera háða vissum skilyrðum, en undir þau falla að flokkarnir verði að þróa ímynd sína á þann 

veg að hún skeri sig frá öðrum flokkum og að flokkurinn bjóði því fram nýjan valkost í 

stjórnmálum.105  Við greiningu gagna úr Íslensku kosningarannsókninni þar sem spurt er um 

afstöðu viðmælenda til innflytjendamála, var markmiðið að athuga hvort ekki reyndist 

pólitískur grundvöllur fyrir róttækum hægri flokk á Íslandi.  Það er, að þeir stjórnmálaflokkar 

sem voru til staðar á Íslandi á þeim tíma höfðu stefnu í innflytjendamálum sem hugnaðist 

þeim sem töldu innflytjendur alvarlega ógn við þjóðareinkenni Íslendinga, þannig að 

róttækur hægri flokkur sem hefði stranga stefnu í innflytjendamálum væri í raun óþarfur.   

Til þess að kanna hvort það gæti staðist var byrjað á því að fá upp tíðnitöflur í 

tölfræðiforritinu SPSS til þess að fá upplýsingar um það hvernig viðmælendur svöruðu 

spurningunni um það hvort þeir væru sammála eða ósammála því að innflytjendur væru 

alvarleg ógn við þjóðareinkenni okkar.  Niðurstöðurnar voru þær að árið 2007 voru 32,8% 

svarenda alveg eða frekar sammála því að innflytjendur væru alvarleg ógn við þjóðareinkenni 

okkar, á meðan einungis 23,7% svarenda voru á þeirri skoðun árið 2009.  Sá hópur sem hér 

er um að ræða telst því hafa neikvætt viðhorf til innflytjenda og því var áhugavert að skoða 
                                                      

103
 Íslenska kosningarannsóknin er yfirgripsmikil rannsókn þar sem lagðar eru fyrir spurningar sem tengjast kosninga- og 

stjórnmálahegðun íslenskra kjósenda.  Rannsóknin er hluti af norrænu rannsóknarsamstarfi um lýðræði og kosningar, en 
einnig er hún unnin í alþjóðlegu samstarfi við Comparative Studies of Electoral Systems (CSES) og The European Voter (TEV).  
Hún á að gefa vísbendingar um það hvaða afstöðu kjósendur hafa til stjórnmálaflokka, prófkjara og þeim málefnum sem 
hæst ber á baugi í íslensku samfélagi hverju sinni.  Hún hefur verið framkvæmd í kjölfar kosninga til Alþingis Íslands síðan 
árið 1983, en Ólafur Þ. Harðarson prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands hefur staðið fyrir henni.   
104

 Ólafur Þ. Harðarson, „Íslenska kosningarannsóknin: Viðhorf til málefna á vettvangi stjórnmálanna, 2007 og 2009,“ 
Félagsvísindastofnun Háskóla  Íslands http://www.fel.hi.is/islenska_kosningarannsoknin (sótt 31. mars 2013) 
105 Michael Minkenberg, „The Radical Right in Europe Today: Trends and patterns in East and West“ í Is Europe on the 
“Righ Path”?: Right-wing extremism and right-wing populism in Europe, ritstj. Nora Langenbacher og Britta Schellenberg 
(Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung Forum Berlin, 2011), 27. 

http://www.fel.hi.is/islenska_kosningarannsoknin
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hann nánar út frá því hvaða stjórnmálaflokk hann kaus í kosningum til Alþingis 2007 og 2009, 

ásamt því að athuga hvaða flokk hann teldi hafa bestu stefnuna í innflytjendamálum.  Taka 

skal fram, að sá hópur sem höfundur skilgreinir hafa neikvæð viðhorf í garð innflytjenda er í 

raun til að einfalda útskýringar á úrvinnslu gagna.  Þótt hópurinn telji innflytjendur vera 

alvarlega ógn við þjóðareinkenni Íslendinga þá er ekki hægt að fullyrða að svarendur hafi 

neikvæð viðhorf gagnvart innflytjendum, en hægt er að draga þá ályktun að sá hópur væri 

líklegri til þess að vera andvígur auknum fjölda innflytjenda í landinu, heldur en þeir sem 

töldu innflytjendur ekki vera ógn. 

 

5.1  Viðhorf til innflytjenda og kosningahegðun 

Ákveðið var að nota kí-kvaðrat próf vegna þess að fylgibreyturnar voru á nafnkvarða og meta 

átti hvort breyturnar væru háðar eða óháðar hvor annarri og marktækt samband væri þar á 

milli. Fyrst var farið í úrvinnslu úr 2007 könnuninni.  Til þess að fá sem marktækastar 

niðurstöður var farið í að sameina svarmöguleikana við spurningunni um það hvort fólk væri 

ósammála eða sammála því að innflytjendur væru ógn við þjóðareinkenni Íslendinga.  Það 

var gert á þann hátt að svarmöguleikarnir „Alveg sammála“ og „Frekar sammála“ voru 

sameinaðir í einn og endurspegla þá neikvætt viðhorf í garð innflytjenda.  Svarmöguleikarnir 

„Alveg ósammála“ og „Frekar ósammála“ voru sameinaðir í einn og endurspegla þá jákvætt 

viðhorf í garð innflytjenda.  Svarmöguleikarnir „Skiptir ekki máli“, „Neitar að svara“ og „Veit 

ekki“ voru svo skilgreindir sem „Missing“ og komu þá ekki fram í úrvinnslu gagnanna frekar, 

þar sem þeir voru óviðkomandi í þessu tilfelli.  Í breytunni hvaða stjórnmálaflokk fólk kaus í 

kosningunum 2007 voru svarmöguleikar eins og „Annað“, „Kaus ekki“, „Skilaði auðu“, „Neitar 

að svara“ og „Veit ekki“ skilgreindir sem „Missing“ af sömu ástæðu og fyrr var nefnd.  

Kjósendur Íslandshreyfingarinnar voru einnig skilgreindir sem „Missing“ þar sem þeir voru of 

fáir. 

Eftir það var framkvæmt kí-kvaðrat próf til þess að komast að því hvort þeir sem 

hefðu neikvætt viðhorf til innflytjenda kysu einhvern íslenskan stjórnmálaflokk frekar en 

annan.  Kí-kvaðrat prófið var framkvæmt þar sem viðhorf til innflytjenda var sett í 

frumbreytu og hvaða flokk fólk kaus í kosningunum í fylgibreytu.  Valið var að fá niðurstöður í 

Chi square og Phi og Chramer‘s V valið sem mælitölur á styrk sambandsins.   
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Niðurstöður kí-kvaðrats gáfu það til kynna að 26% kjósenda Samfylkingarinnar, 9,2% 

Framsóknarflokksins, 47,2% Sjálfstæðisflokksins, 8,9% Vinstri grænna og 8,7% kjósenda 

Frjálslynda flokksins höfðu neikvætt viðhorf til innflytjenda á Íslandi, það er þeir voru alveg 

eða frekar sammála þeirri fullyrðingu að innflytjendur væru alvarleg ógn við þjóðareinkenni 

okkar.  Niðurstöðunar voru marktækar (p-gildi < 0,05).  En styrkur sambandsins var samt sem 

áður miðlungs (Phi = 0,198).  Út frá þessu fáum við þær upplýsingar að mikill meirihluti þeirra 

sem taldist hafa neikvætt viðhorf í garð innflytjenda kaus Sjálfstæðisflokkinn árið 2007. 

Þessi sama aðferð var svo endurtekin fyrir kosningarannsóknina fyrir árið 2009.  Þá 

ber að taka fram sérstaklega að kjósendur Lýðræðishreyfingarinnar voru skilgreindir sem 

„Missing“ þar sem þeir voru of fáir. Niðurstöður kí-kvaðrats prófs voru á þá leið að 23% 

kjósenda Samfylkingarinnar, 19% Framsóknarflokksins, 34,3% Sjálfstæðisflokksins, 16,1% 

Vinstri grænna, 2% Frjálslynda flokksins og 5,6% kjósenda Borgarahreyfingarinnar sögðust 

vera alveg eða frekar sammála þeirri fullyrðingu að innflytjendur væru alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni okkar. 

Niðurstöðunar voru marktækar (p-gildi < 0,05).  En styrkur sambandsins er samt sem 

áður miðlungs (Phi = 0,187).  Það segir okkur að stærsti hluti þeirra sem taldist hafa neikvætt 

viðhorf í garð innflytjenda kaus Sjálfstæðisflokkinn árið 2009.  Það sem vekur hins vegar 

athygli er sú staðreynd að Frjálslyndi flokkurinn hlaut einungis 2% atkvæða þeirra sem 

töldust hafa neikvætt viðhorf í garð innflytjenda, þrátt fyrir þá staðreynd að flokkurinn 

markaði sér þá stefnu í innflytjendamálum fyrir kosningarnar, að setja fyrirvara við mikinn 

innflutning útlendinga til landsins.106  Þá er hægt að draga þá ályktun að mikilvægi stefnu 

flokkanna í innflytjendamálum hafi ef til vill ekki verið ofan á í samfélaginu á þeim tíma, enda 

snérist kosningabaráttan að miklu leyti um lausnir í efnahagsmálum þar sem efnahagshrunið 

var nýafstaðið.  Úrvinnsla úr 2009 könnuninni sýndi fram á að þau mál sem skiptu kjósendur 

mestu máli í kosningunum voru efnahagsmál, efnahagskreppan og hagsmunir fólks og 

heimila vegna efnahagskreppunnar.107 

 

 

                                                      
106 Vísir, ,,Stefna Frjálslyndra í málum innflytjenda vekur ugg,“ visir.is, 6. nóvember 2006 http://www.visir.is/stefna-
frjalslyndra-i-malum-innflytjenda-vekur-ugg/article/2006111060039 (Sótt 17. apríl 2013). 
107 Ólafur Þ. Harðarson, „Íslenska kosningarannsóknin: Viðhorf til málefna á vettvangi stjórnmálanna, 2009,“ 
Félagsvísindastofnun Háskóla  Íslands http://www.fel.hi.is/islenska_kosningarannsoknin (sótt 17.apríl 2013) 

http://www.visir.is/stefna-frjalslyndra-i-malum-innflytjenda-vekur-ugg/article/2006111060039
http://www.visir.is/stefna-frjalslyndra-i-malum-innflytjenda-vekur-ugg/article/2006111060039
http://www.fel.hi.is/islenska_kosningarannsoknin
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5.2  Viðhorf til innflytjenda og stefnu flokkanna í innflytjendamálum 

Einnig var skoðað hvernig þessi hópur svaraði spurningunni um það hvaða flokki þeim fannst 

hafa bestu stefnuna í innflytjendamálum og byrjað var að greina gögn úr 

kosningarannsókninni frá árinu 2007.   

Viðhorf til innflytjendamála var sett í frumbreytu í kí-kvaðrat greiningu og því hvaða 

flokki fólki fannst hafa haft bestu stefnuna í innflytjendamálum var sett í fylgibreytu.  Þau 

gildi sem skilgreind voru „Missing“ í fylgibreytunni voru „Annar flokkur“ og „Brottfall/svarar 

ekki“.  Einnig voru svarendur sem völdu „Íslandshreyfinguna“ skilgreindir sem „Missing“ þar 

sem þeir voru of fáir en í frumbreytunni voru sömu gildi og áður hafa verið nefnd skilgreind 

„Missing“.   

Niðurstöður kí-kvaðrats gáfu það til kynna að meirihluti þeirra svarenda sem taldist 

hafa neikvætt viðhorf til innflytjenda, taldi Frjálslynda flokkinn hafa bestu stefnuna í 

innflytjendamálum, eða 40%.  Þá töldu 5,6% svarenda Sjálfstæðisflokkinn hafa bestu 

stefnuna, Samfylkingin 6%, Framsókn 1,7% og Vinstri grænir 1,5%.  Athygli vekur að tæp 5% 

eru þeirrar skoðunar að enginn flokkanna hafi bestu stefnuna í innflytjendamálum og 38% 

segist ekki vita hvaða flokkur hafi bestu stefnuna.  Niðurstöðunar voru marktækar (p-gildi < 

0,05).  Styrkur sambandsins var mjög sterkur (Phi = 0,349).   

Þessi aðferð var svo endurtekin fyrir kosningarannsóknina sem gerð var árið 2009 og 

sömu gildi voru skilgreind „Missing“ og frá árinu 2007 í frumbreytunni, sem var viðhorf til 

innflytjenda.  Gildin sem voru skilgreind „Missing“ í fylgibreytunni, sem var hvaða flokki fólki 

fannst hafa bestu stefnuna í innflytjendamálum, voru „Annar flokkur“ og „Brottfall/svarar 

ekki“.  Eftir það var framkvæmd kí-kvaðrat greining og niðurstöðurnar gáfu það til kynna að 

12,3% þeirra svarenda sem töldust hafa neikvætt viðhorf til innflytjenda, töldu Frjálslynda 

flokkinn hafa bestu stefnuna í innflytjendamálum.  Þá voru 8,3% þeirra kjósenda sem töldust 

hafa neikvætt viðhorf til innflytjenda sem töldu Sjálfstæðisflokkinn hafa bestu stefnuna í 

innflytjendamálum, Samfylkingin hlaut 5% atkvæða, Framsókn 3,7% og Vinstri grænir 4,3%.  

Athyglisvert er að sjá að tæp 13,2% eru þeirrar skoðunar að enginn flokkanna hafi bestu 

stefnuna í innflytjendamálum og 40,8% segist ekki vita hvaða flokkur hafi bestu stefnuna.  

Niðurstöðunar voru marktækar (p-gildi < 0,05) og styrkur sambandsins var miðlungs sterkur 

(Phi = 0,267).   
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Greina má þá breytingu frá nokkrum árum áður, að mun færri af þeim sem hafa 

neikvætt viðhorf í garð innflytjenda telja Frjálslynda flokkinn bjóða upp á bestu stefnuna í 

innflytjendamálum og enn fleiri segja að þeir viti ekki hvaða flokkur hafi bestu stefnuna í 

innflytjendamálum.  Einnig má greina aukningu hjá þeim hópi sem telur að enginn flokkur 

hafi bestu stefnuna í innflytjendamálum, sem styður þá fullyrðingu að innflytjendamál hafi 

ekki verið ofarlega í hugum kjósenda. 

 

5.3  Ályktun 

Markmiðið með þessari greiningu var að sjá hvort eitt af þeim skilyrðum sem Minkenberg 

nefndi fyrir því að róttækur hægri flokkur næði árangri, það er að flokkurinn næði að þróa 

ímynd sína á þann veg að hún skeri sig frá öðrum flokkum og að flokkurinn bjóði því fram 

nýjan valkost í stjórnmálum, væri til staðar á Íslandi.  Markmiðið var að athuga hvort þeir 

sem teldust hafa neikvætt viðhorf til innflytjenda, eða væru líklegri til þess að vilja hægja á 

straumi innflytjenda inn í landið, kysu einhvern stjórnmálaflokk frekar en annan og hvaða 

flokk þeir teldu hafa bestu stefnuna í innflytjendamálum.  Þeir svarendur sem tilheyrðu þeim 

hópi töldu flestir að Frjálslyndi flokkurinn hefði boðið fram bestu stefnuna í 

innflytjendamálum, eða vita ekki hvaða flokkur bjóði fram bestu stefnuna.  Á milli þessa er 

sterkt samband.  Þeir sem tilheyrðu hópnum sem um ræðir kusu hinsvegar flestir 

Sjálfstæðisflokkinn í kosningunum 2007 og 2009, en miðlungs samband er þar á milli. 

Þrátt fyrir að stór hluti þeirra sem tilheyrði hópnum taldi Frjálslynda flokkinn hafa 

bestu stefnuna í innflytjendamálum kusu þeir ekki flokkinn í miklum mæli.  Þeir kusu frekar 

Sjálfstæðisflokkinn og Samfylkinguna samkvæmt niðurstöðum úr SPSS.  Það gefur til kynna 

að innflytjendamál hafi líklega ekki haft úrslitavald þegar kom að því að velja stjórnmálaflokk 

fyrir kjósendur, heldur hafi önnur mál vegið þyngra.  Frjálslyndi flokkurinn bauð fram 

strangari stefnu en aðrir flokkar í innflytjendamálum fyrir Alþingiskosningar 2009 þar sem 

þeir vildu setja fyrirvara á síaukinn straum innflytjenda til landsins.  Flokkurinn  hlaut samt 

ekki mikið fylgi meðal þeirra kjósenda sem töldust líklegri til þess að vera sammála þeim 

skoðunum.  Það gefur til kynna að ekki sé grundvöllur fyrir róttækum hægri flokk í ætt við þá 

sem finnast á hinum Norðurlöndunum, þar sem hið pólitíska landslag virðist ekki vera til 
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staðar.108  Innflytjendamál virðast ekki skipta kjósendur það miklu máli að þeir myndu haga 

atkvæði sínu eftir því. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

108
 Eiríkur Bergmann Einarsson, „Íslenskt þjóðerni og óttinn við innflytjendur,“ Ritið 7 (2008): 57. 
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6. Niðurstöður 
 
Markmið þessarar ritgerðar var að velta upp þeirri spurningu hvað skýrir að hérlendis hafi 

ekki komið fram róttækur hægri flokkur öfugt við önnur lönd í Skandinavíu.  Vandamál sem 

önnur Norðurlönd hafa verið að glíma við eru til dæmis bilið milli atvinnuleysis og lífsgæða 

hjá innflytjendum og innfæddum, ágreiningur milli kynja og kynslóða innan minnihlutahópa, 

sýnilegur búsetuaðskilnaður innfæddra og innflytjenda og þar fram eftir götum.  Einnig hefur 

tilkoma lítilla hópa róttækra íslamista haft áhrif. Nefna má að framið var 

sjálfsmorðssprengjutilræði í Svíþjóð árið 2010.  Þá framdi innfæddur norskur maður 

hryðjuverk í Noregi árið 2011 þar sem hann myrti tugi manns að hans sögn í baráttu sinni 

gegn fjölmenningu og íslamvæðingu Evrópu.  Á Norðurlöndunum hefur orðið vart við 

umræður á þá leið að innflytjendur séu einhvers konar ógn við samfélagið.  Tekið hefur verið 

upp á því að tala um velferðarkerfið sem eitthvað sem við borgum í til þess að halda þeim 

uppi.109  Þá má merkja að staða fólks á vinnumarkaði hafi áhrif á viðhorf þeirra til 

innflytjenda.  Þannig eru ómenntaðir karlmenn helstu kjósendur róttækra hægri flokka, enda 

sá þjóðfélagshópur sem líklegastur er til þess að vera í samkeppni við innflytjendur á 

vinnumarkaði.   

Ekki er nýtt af nálinni að mannveran telji sig eiga eitthvað sameiginlegt með hópi 

annarra einstaklinga sem greinir þá frá öðrum hópum.  Ekki er hægt að bera á móti þeirri 

staðreynd að þjóðerni sé veigamesta form pólitískrar samkenndar í nútímanum en ekki er 

hægt að standa fastar á einni skýringu umfram aðrar á því hvers vegna þjóðfélagshópur fer 

að álíta sig þjóð og hvernig hann aðgreinir sig frá öðrum hópum og þar með þjóðum.110  Í dag 

snýst hugmyndafræðin einmitt um þá staðreynd að þjóðir eru byrjaðar að verja sig gegn 

innflutningi aðila sem tilheyra öðrum þjóðum með því að sameinast í eina heild gegn þeirri 

þróun.  Hobsbawm myndi halda því fram að það væri vegna þess að þjóðin hefði 

sameiginlega sjálfsmynd og samþykkti viss félagsleg norm sem það væri hrætt við að myndu 

breytast.  Módernískar nálganir myndu frekar tengja þá þróun við hugmyndir fólks um það 

að þjóðin veiti fólki öryggi og þá tilfinningu að það tilheyri vissu samfélagi sem það þekkir.  

Þjóðernishyggjan og hugmyndafræði róttækra hægri flokka höfðar svo til fólks vegna þess að 

                                                      
109

 Brochmann, Grete og Anniken Hagelund, Immigration policy and the Scandinavian welfare state 1945-2010 (Houndmills, 
Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2012), 1-4. 
110 Guðmundur Hálfdánarson, Íslenska þjóðríkið: Uppruni og endimörk (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag: 
ReykjavíkurAkademían, 2001), 37. 
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hún vísar í eitthvað sem fólk ber kennsl á í sinni sjálfsmynd og þekkir.  Sumir fræðimenn álíta 

hugmyndafræði róttækra hægri flokka í dag einmitt samanstanda aðallega af baráttunni fyrir 

því að aðskilja hugmyndina um þjóðina frá fjölmenningarsamfélagi.111 

Hér að ofan hefur verið sýnt fram á það að umræða á hinum Norðurlöndunum þegar 

kemur að þjóðernishyggju hefur þróast á annan veg en gerst hefur á Íslandi, og þá 

sérstaklega með tilliti til múslima sem búsettir eru í þeim löndum.  Þar einkennist umræðan 

af því að þeir innflytjendur sem séu múslimatrúar séu of ólíkir innfæddum frá menningarlegu 

sjónarhorni til að aðlagast gestasamfélögunum.  Þeir viðhaldi sinni óumburðarlyndu og 

ströngu menningu og gildum sem fer ekki saman með jafnréttis- og 

umburðarlyndissjónarmiðum Norðurlandabúa.  Á Íslandi hefur umræðan um þá ógn sem 

Íslendingum stafar af múslimum búsettum hér á landi farið fram, en aldrei verið jafn 

umfangsmikil og heiftúðleg og á Norðurlöndunum, enda skipta múslimar hér á landi einungis 

örfáum hundruðum.   

Þá er hægt að leiða líkur að því að innflytjendastefna íslenskra stjórnvalda hafi ýtt 

undir þá þróun að langsamlega flestir einstaklingar sem eru af erlendu bergi brotnu á Íslandi 

koma frá Evrópu, eru kristnir og ljósir á hörund.  Ísland er ólíkt Norðurlöndunum að því leyti 

að þar kom mikið af erlendum verkamönnum á 7. og 8. áratugum síðustu aldar frá Mið-

Austurlöndunum á meðan langflestir innflytjendur á Íslandi eru frá Evrópu.112 Þá hafa ekki 

verið átök milli innflytjenda og Íslendinga líkt og algengt er í nágrannalöndum, mögulega 

vegna þess að hópur innflytjenda samanstendur að mestu leyti af einstaklingum sem hingað 

eru komnir til að mæta skorti á vinnuafli.  Íslensk stjórnvöld hafa sjaldan látið mannúðleg 

sjónarmið ráða þegar kemur að flæði útlendinga til Íslands, en landið tekur við fáum 

hælisleitendum og innflytjendalöggjöfin gerir það að verkum að flæði vinnuafls er beintengt 

við þörf fyrir utanaðkomandi vinnuafl.113 

Erfitt er að meta það hver staða róttæks hægri flokks á Íslandi væri í dag ef 

efnahagshrunið hefði aldrei átt sér stað.  Viðhorfskannanir sem framkvæmdar voru fyrir hrun 

bentu til þess að jafnvel þótt afstaða Íslendinga til innflytjenda væri almennt jákvæð væri 

                                                      
111 Susi Meret, „From the margins to the mainstream? The development of the extreme right in Denmark“ í Is Europe on 
the “Righ Path”?: Right-wing extremism and right-wing populism in Europe, ritstj. Nora Langenbacher og Britta Schellenberg 
(Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung Forum Berlin, 2011), 239. 
112 Eiríkur Bergmann Einarsson, „Íslenskt þjóðerni og óttinn við innflytjendur,“ Ritið 7 (2008): 63-64. 
113

 Hallfríður Þórarinsdóttir, Sólveig H. Georgsdóttir og Berglind L. Hafsteinsdóttir, Staða innflytjenda á erfiðleikatímum – 
raddir og viðhorf (Reykjavík: Rannsókn MIRRA – Miðstöðvar InnflytjendaRannsóknaReykjavíkurAkademíunni og Rauða kross 
Íslands, 2009), 26-29. 
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hún þó að breytast.  Á Íslandi hefur ekki orðið vart um andúð í garð innflytjenda eftir hrun, 

heldur hefur gremja samfélagsins algjörlega beinst að efnahagsmálum og málefni 

innflytjenda hafa ekki hlotið mikla athygli í pólitískri umræðu.114  Það kom skýrt fram í 

greiningu gagna úr Íslensku kosningarannsókninni frá árunum 2007 og 2009 að einstaklingar 

sem líklegri væru til þess að hafa neikvæð viðhorf í garð innflytjenda kusu flestir 

Sjálfstæðisflokkinn og Samfylkinguna jafnvel þótt það teldi flokkana ekki hafa bestu stefnuna 

í innflytjendamálum.  Frjálslyndi flokkurinn var þó helst talinn sá flokkur sem hafði bestu 

stefnuna í innflytjendamálum, að mati þeirra svarenda sem voru líklegri til þess að hafa 

neikvætt viðhorf til innflytjenda, en flokkurinn fékk þó almennt ekki atkvæði þeirra 

einstaklinga, en hann hvarf af þingi eftir kosningarnar 2009 þar sem hann náði ekki 

lágmarksfylgi.  Sú staðreynd bendir sterklega til þess að innflytjendamál hafi ekki verið 

íslenskum kjósendum hugleikin í kjörklefanum, heldur látið áherslur í efnahagsmálum ráða.   

Þegar horft er til kenninga Minkenberg um þær aðstæður sem nauðsynlegar eru til 

þess að róttækir hægri flokkar nái árangri er auðveldlega hægt að sjá fram á að flokkarnir á 

Norðurlöndunum hafa náð að nútímavæða hugmyndafræði sína þar sem ekki lengur er talað 

um öfga hægri flokka heldur eitthvað í ætt við róttæka lýðhyggju flokka.  Flokkarnir hafa allir 

gripið þau pólitísku tækifæri sem stóðu þeim til boða með því að nýta sér vandamál sem 

tengdust innflytjendamálum og móta sér harða stefnu í þeim.  Þeir náðu þar með að þróa 

stefnu sem aðskildi þá frá öðrum flokkum og bjóða fram nýjan valkost í stjórnmálum.  Hægt 

er að leiða líkur að því að ekki hafi róttækur hægri flokkur hlotið brautargengi á Íslandi vegna 

þess að pólitísk tækifæri væru einfaldlega ekki til staðar.  Sannað þykir eftir greiningu gagna 

úr Íslensku kosningarannsókninni að kjósendur hafi hingað til ekki greitt atkvæði eftir stefnu 

flokka í innflytjendamálum og því hefur mikilvægi málaflokksins í hugum kjósenda verið 

hverfandi.  Spennandi verður að sjá hvort greining gagna úr Íslensku kosningarannsókninni, 

sem framkvæmd verður eftir kosningar til Alþingis árið 2013, muni gefa aðra mynd þar sem 

samkeppni á vinnumarkaði hefur orðið meiri eftir hrun og fleiri útlendingar reiða sig á 

félagslega aðstoð.  Þó hefur ekki farið mikið fyrir umræðu í innflytjendamálum í aðdraganda 

kosninga, en þau mál hafa ekki verið nefnd í fjölmiðlum svo vert sé að nefna.  

                                                      
114 Hallfríður Þórarinsdóttir, Sólveig H. Georgsdóttir og Berglind L. Hafsteinsdóttir, Staða innflytjenda á erfiðleikatímum – 
raddir og viðhorf (Reykjavík: Rannsókn MIRRA – Miðstöðvar InnflytjendaRannsóknaReykjavíkurAkademíunni og Rauða kross 
Íslands, 2009), bls. 11. 
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Hægt er að leiða lýkur að því að pólitíska landslagið á Íslandi í dag bjóði ekki upp á 

róttækan hægri flokk í ætt við þá sem finnast á Norðurlöndunum vegna þess að samsetning 

innflytjenda á Íslandi er einsleitari og líkari innfæddum heldur en gengur og gerist á hinum 

Norðurlöndunum.  Þótt alltaf hafi verið vart við umræðu um þau vandamál sem fólk af 

erlendu bergi brotnu með ólíka menningu skapa íslensku samfélagi hefur umræðan aldrei 

komist á það stig að skapa pólitíska hreyfingu um það mál.  Innflytjendur virðast ekki hafa 

skapað íslensku samfélagi félagsleg vandamál af þeirri stærðargráðu sem nægilegt væri til 

þess að mynda hreyfiafl í stjórnmálum sem berst fyrir einsleitni innan þjóðarinnar, að svo  

stöddu. 
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7. Lokaorð 

Þegar kom að því að svara þeirri rannsóknarspurningu af hverju ekki væri að finna róttækan 

hægri flokk á Íslandi í ætt við þá sem fyrirfinnast á öllum hinum Norðurlöndunum voru 

skilyrði Michael Minkenberg fyrir tilvist róttækra hægri flokka höfð til hliðsjónar.  Þau segja 

til um að flokkarnir nái árangri nái þeir að endurnýja hugmyndafræði sína, bjóða fram á nýjan 

valkost í stjórnmálum og grípa þau pólitísku tækifæri sem flokkunum gæfist kostur á.  Færð 

hafa verið rök fyrir því að sú innflytjendastefna sem sameinar róttæku hægri flokkana á 

Norðurlöndunum hafi verið það pólitíska tækifæri sem flokkarnir hafa haft þörf fyrir.  

Stefnan hafi svo fallið í kramið hjá kjósendum vegna þeirra félagslegu vandamála sem 

Norðurlöndin voru að glíma við í sambandi við síaukin fjölda innflytjenda og hælisleitenda í 

löndunum.  Ströng stefna í innflytjendamálum, sem miðar að því að viðhalda einsleitni innan 

þjóðarinnar, hafi verið sá þáttur sem hafi verið mikilvægastur fyrir flokkana við að aðskilja sig 

frá þeim stjórnmálaflokkum sem þá þegar voru til staðar í löndunum.  Öfga hægri flokkar hafi 

náð að endurnýja hugmyndafræði sína út frá hugmyndum um fjölmenningarsamfélagið og 

þá ógn sem þjóðríkjunum stafar af útlendingum með annan bakgrunn, menningu og gildi.  Sú 

endurnýjun hefur gert það að verkum að í dag eru þessir flokkar almennt ekki lengur kenndir 

við öfga hægri og rasisma, heldur er talað um róttæka lýðhyggju hægriflokka.   

 Á Íslandi er ekki að finna róttækan hægri flokk á þingi og leiða má líkur að því að 

ástæður þess megi finna bæði í samsetningu og fjölda innflytjenda hér á landi í samanburði 

við hin Norðurlöndin, sem og efnahagslegar aðstæður á Íslandi.  Ströng innflytjendalöggjöf 

sem gerir einstaklingum utan EES svæðisins erfiðara fyrir að setjast að á landinu og fátíð 

móttaka hælisleitenda hefur gert það að verkum að langstærsti hluti einstaklinga með 

erlendan bakgrunn á Íslandi eru frá Evrópu.  Þeir eru vel flestir kristnir og ljósir á hörund, svo 

þeir skera sig ekki frá hópnum útlitslega séð og koma frá svipuðum menningarheim.  

Efnahagslegar aðstæður á Íslandi fyrir hrun gerðu það að verkum að mikill fjöldi útlendinga 

settist þar að til þess að mæta skorti á vinnumarkaði og töldu Íslendingar sig hafa 

umburðarlynt viðmót gagnvart þeim hópi.  Þá mældust Íslendingar hafa jákvæðara viðmót í 

garð innflytjenda fyrir hrun en gerðist í nágrannalöndum þótt viðhorfið væri sífellt að verða 

neikvæðara.  Eftir hrun hefur viðmót í garð innflytjenda ekki breyst mikið ef marka má 

kannanir.  Þá sýnir greining gagna úr Íslensku kosningarannsókninni að stór hluti þeirra sem 

mældust líklegri til þess að hafa neikvætt viðhorf í garð innflytjenda taldi Frjálslynda flokkinn 
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hafa bestu stefnuna í innflytjendamálum fyrir kosningarnar 2007 og 2009, en kaus flokkinn 

samt sem áður ekki.  Það bendir til þess að fólk hafi hagað atkvæði sínu eftir skoðun þeirra á 

öðrum málefnum sem segir okkur að málefni innflytjenda hafi ekki verið mikilvæg í hugum 

kjósenda, enda hefur lítið farið fyrir pólitískri umræða um þau mál eftir hrun. 

 Ritgerðin sýnir því fram á að róttækur hægri flokkur hefur ekki hlotið brautargengi á 

Íslandi vegna þess að pólitíska landslagið virðist ekki vera hliðhollt þeim málefnum sem þess 

háttar flokkar berjast fyrir.  Stærsti þátturinn sem stuðlað hefur að því er einsleitni í hópi 

innflytjenda á Íslandi, þar sem stefna íslenskra stjórnvalda hefur ýtt undir þá þróun.  Ekki  er 

hægt að útiloka að róttækur hægri flokkur myndi þróa með sér fylgi hér á landi ef breytingar 

yrðu á samsetningu innflytjenda eftir uppruna, þar sem einstaklingar utan vestrænna ríkja 

myndu taka upp búsetu hér á landi í margfalt meira mæli en nú er.  Slíka ályktun má draga út 

frá þeim fordæmum sem finna má á hinum Norðurlöndunum varðandi samsetningu og 

uppruna innflytjenda.  

 Aukin áhrif hnattvæðingar og sífellt meiri samvinna ríkja í gegn um alþjóðlegar 

stofnanir gerir það að verkum að spurningar um lögmæti þjóða og þjóðernishyggju verður 

áfram eitthvað sem á eftir að skipta miklu máli.  Þar sem enn er uppi ágreiningur um þessi 

hugtök, sem og að rannsóknir á róttækum hægri flokkum eru tiltölulega nýjar af nálinni, mun 

þessi spurning vera okkur viðkomandi í komandi framtíð.  Til þess að tryggja áframhaldandi 

frið milli mismunandi menningarhópa innan Norðurlandanna þarf að rannsaka betur það 

hreyfiafl sem þjóðernið er, ásamt því að vinna að því að skoða betur þá nýju sjálfsmynd sem 

hefur orðið til eftir að löndin hafa orðið fjölmenningarsamfélög.   
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Viðauki 
 

Tafla 1. Kí-kvaðrat greining á því hvort samband sé á milli þess hvaða viðhorf fólk hefur til 
innflytjenda og þess hvaða flokk fólk kaus í Alþingiskosningunum 2007 og 2009. 

 

2007* 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

imueclt Ertu sammála 

því eða ósammála að 

innflytjendur séu 

alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni okkar? * 

prtvote07 Hvaða flokk 

eða lista kaust þú (í 

Alþingiskosningunum 12. 

maí síðastliðinn)? 

1158 72,6%  437      27,4% 1595   100,0% 

 

 

imueclt Ertu sammála því eða ósammála að innflytjendur séu alvarleg ógn við þjóðareinkenni 

okkar? * prtvote07 Hvaða flokk eða lista kaust þú (í Alþingiskosningunum 12. maí síðastliðinn)? 

Crosstabulation 

 prtvote07 Hvaða flokk eða lista kaust þú (í 

Alþingiskosningunum 12. maí síðastliðinn)? 

T

otal 

1 

Samfylkin

guna (S) 

2 

Framsóknarfl

okkinn (B) 

3 

Sjálfstæðisfl

okkinn (D) 

4 

Vinstrihreyfi

nguna 

grænt 

framboð (V) 

5 

Frjálsly

nda 

flokkin

n (F) 

imuecl

t Ertu 

1

0 
Count 96 34 174 33 32 

3

69 
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sammála 

því eða 

ósammála 

að 

innflytjen

dur séu 

alvarleg 

ógn við 

þjóðarein

kenni 

okkar? 

% within 

imueclt Ertu 

sammála því 

eða ósammála 

að 

innflytjendur 

séu alvarleg 

ógn við 

þjóðareinkenn

i okkar? 

26,0% 9,2% 47,2% 8,9% 
8,7

% 

1

00,0

% 

% within 

prtvote07 

Hvaða flokk 

eða lista kaust 

þú (í 

Alþingiskosnin

gunum 12. 

maí 

síðastliðinn)? 

28,7% 29,3% 37,7% 17,3% 
58,

2% 

3

1,9

% 

1

1 

Count 239 82 287 158 23 
7

89 

% within 

imueclt Ertu 

sammála því 

eða ósammála 

að 

innflytjendur 

séu alvarleg 

ógn við 

þjóðareinkenn

i okkar? 

30,3% 10,4% 36,4% 20,0% 
2,9

% 

1

00,0

% 

% within 

prtvote07 

Hvaða flokk 

eða lista kaust 

þú (í 

Alþingiskosnin

gunum 12. 

maí 

síðastliðinn)? 

71,3% 70,7% 62,3% 82,7% 
41,

8% 

6

8,1

% 

Total Count 335 116 461 191 55 
1

158 
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% within 

imueclt Ertu 

sammála því 

eða ósammála 

að 

innflytjendur 

séu alvarleg 

ógn við 

þjóðareinkenn

i okkar? 

28,9% 10,0% 39,8% 16,5% 
4,7

% 

1

00,0

% 

% within 

prtvote07 

Hvaða flokk 

eða lista kaust 

þú (í 

Alþingiskosnin

gunum 12. 

maí 

síðastliðinn)? 

100,0

% 
100,0% 100,0% 100,0% 

100

,0% 

1

00,0

% 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 
45,54

0a 
4 ,000 

Likelihood Ratio 
46,08

2 
4 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
1,805 1 ,179 

N of Valid Cases 1158   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 17,53. 
 

Symmetric Measures 

 Value Approx. 

Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,198 ,000 

Cramer'

s V 
,198 ,000 

N of Valid Cases 1158  

a. Not assuming the null hypothesis. 
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b. Using the asymptotic standard error assuming the 

null hypothesis. 

 

*10 þýðir alveg sammála og frekar sammála því að innflytjendur séu alvarleg ógn á meðan 11 
þýðir hið öfuga, þ.e. jákvætt viðhorf í garð innflytjenda. 
 

 

2009* 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

prtvote09 Hvaða 

flokk eða lista kaust þú (í 

Alþingiskosningunum 

25.apríl síðastliðinn)? * 

imueclt Ertu sammála því 

eða ósammála að 

innflytjendur séu 

alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni okkar? 

1023 73,9% 362      26,1% 1385    100,0% 

 
 

prtvote09 Hvaða flokk eða lista kaust þú (í Alþingiskosningunum 25.apríl síðastliðinn)? * 

imueclt Ertu sammála því eða ósammála að innflytjendur séu alvarleg ógn við þjóðareinkenni 

okkar? Crosstabulation 

 imueclt Ertu 

sammála því eða 

ósammála að 

innflytjendur séu 

alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni okkar? 

Tot

al 

10 11 

prtvote09 Hvaða 

flokk eða lista kaust 

þú (í 

Alþingiskosningunum 

25.apríl 

síðastliðinn)? 

1 Samfylkinguna 

(S) 

Count 57 264 321 

% within 

prtvote09 Hvaða 

flokk eða lista kaust 

þú (í 

Alþingiskosningunum 

25.apríl 

síðastliðinn)? 

17,8% 82,2% 
100

,0% 
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% within imueclt 

Ertu sammála því 

eða ósammála að 

innflytjendur séu 

alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni 

okkar? 

23,0% 34,1% 
31,

4% 

2 

Framsóknarflokkinn 

(B) 

Count 47 114 161 

% within 

prtvote09 Hvaða 

flokk eða lista kaust 

þú (í 

Alþingiskosningunum 

25.apríl 

síðastliðinn)? 

29,2% 70,8% 
100

,0% 

% within imueclt 

Ertu sammála því 

eða ósammála að 

innflytjendur séu 

alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni 

okkar? 

19,0% 14,7% 
15,

7% 

3 

Sjálfstæðisflokkinn 

(D) 

Count 85 144 229 

% within 

prtvote09 Hvaða 

flokk eða lista kaust 

þú (í 

Alþingiskosningunum 

25.apríl 

síðastliðinn)? 

37,1% 62,9% 
100

,0% 

% within imueclt 

Ertu sammála því 

eða ósammála að 

innflytjendur séu 

alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni 

okkar? 

34,3% 18,6% 
22,

4% 

4 Count 40 179 219 
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Vinstrihreyfinguna 

grænt framboð (V) 

% within 

prtvote09 Hvaða 

flokk eða lista kaust 

þú (í 

Alþingiskosningunum 

25.apríl 

síðastliðinn)? 

18,3% 81,7% 
100

,0% 

% within imueclt 

Ertu sammála því 

eða ósammála að 

innflytjendur séu 

alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni 

okkar? 

16,1% 23,1% 
21,

4% 

5 Frjálslynda 

flokkinn (F) 

Count 5 13 18 

% within 

prtvote09 Hvaða 

flokk eða lista kaust 

þú (í 

Alþingiskosningunum 

25.apríl 

síðastliðinn)? 

27,8% 72,2% 
100

,0% 

% within imueclt 

Ertu sammála því 

eða ósammála að 

innflytjendur séu 

alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni 

okkar? 

2,0% 1,7% 
1,8

% 

6 

Borgarahreyfinguna 

(O) 

Count 14 61 75 

% within 

prtvote09 Hvaða 

flokk eða lista kaust 

þú (í 

Alþingiskosningunum 

25.apríl 

síðastliðinn)? 

18,7% 81,3% 
100

,0% 
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% within imueclt 

Ertu sammála því 

eða ósammála að 

innflytjendur séu 

alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni 

okkar? 

5,6% 7,9% 
7,3

% 

Total 

Count 248 775 
102

3 

% within 

prtvote09 Hvaða 

flokk eða lista kaust 

þú (í 

Alþingiskosningunum 

25.apríl 

síðastliðinn)? 

24,2% 75,8% 
100

,0% 

% within imueclt 

Ertu sammála því 

eða ósammála að 

innflytjendur séu 

alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni 

okkar? 

100,0% 100,0% 
100

,0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 
35,82

4a 
5 ,000 

Likelihood Ratio 
34,71

3 
5 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
,204 1 ,652 

N of Valid Cases 1023   

a. 1 cells (8,3%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 4,36. 
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Symmetric Measures 

 Value Approx. 

Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,187 ,000 

Cramer'

s V 
,187 ,000 

N of Valid Cases 1023  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the 

null hypothesis. 

 
 

*10 þýðir alveg sammála og frekar sammála því að innflytjendur séu alvarleg ógn á meðan 11 
þýðir hið öfuga, þ.e. jákvætt viðhorf í garð innflytjenda. 

 

Tafla 2. Kí-kvaðrat greining á því hvort samband sé á milli þess hvaða viðhorf fólk hefur til 
innflytjenda og þess hvaða flokk fólk telur vera með bestu stefnuna í innflytjendamálum. 

 

2007* 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

bprtimm Hvaða 

flokkur finnst þér vera 

með bestu stefnuna í 

innflytjendamálum * 

imueclt Ertu sammála því 

eða ósammála að 

innflytjendur séu 

alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni okkar? 

1476 92,5% 119 7,5% 1595     100,0% 
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bprtimm Hvaða flokkur finnst þér vera með bestu stefnuna í innflytjendamálum * imueclt Ertu 

sammála því eða ósammála að innflytjendur séu alvarleg ógn við þjóðareinkenni okkar? 

Crosstabulation 

 imueclt Ertu 

sammála því eða 

ósammála að 

innflytjendur séu 

alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni okkar? 

Tot

al 

10 11 

bprtimm Hvaða 

flokkur finnst þér 

vera með bestu 

stefnuna í 

innflytjendamálum 

1 Samfylkingin (S) 

Count 31 149 180 

% within 

bprtimm Hvaða 

flokkur finnst þér 

vera með bestu 

stefnuna í 

innflytjendamálum 

17,2% 82,8% 
100

,0% 

% within imueclt 

Ertu sammála því 

eða ósammála að 

innflytjendur séu 

alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni 

okkar? 

6,0% 15,6% 
12,

2% 

2 

Framsóknarflokkurinn 

(B) 

Count 9 27 36 

% within 

bprtimm Hvaða 

flokkur finnst þér 

vera með bestu 

stefnuna í 

innflytjendamálum 

25,0% 75,0% 
100

,0% 

% within imueclt 

Ertu sammála því 

eða ósammála að 

innflytjendur séu 

alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni 

okkar? 

1,7% 2,8% 
2,4

% 

3 Count 29 149 178 
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Sjálfstæðisflokkurinn 

(D) 

% within 

bprtimm Hvaða 

flokkur finnst þér 

vera með bestu 

stefnuna í 

innflytjendamálum 

16,3% 83,7% 
100

,0% 

% within imueclt 

Ertu sammála því 

eða ósammála að 

innflytjendur séu 

alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni 

okkar? 

5,6% 15,6% 
12,

1% 

4 Vinstrihreyfingin 

grænt framboð (V) 

Count 8 82 90 

% within 

bprtimm Hvaða 

flokkur finnst þér 

vera með bestu 

stefnuna í 

innflytjendamálum 

8,9% 91,1% 
100

,0% 

% within imueclt 

Ertu sammála því 

eða ósammála að 

innflytjendur séu 

alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni 

okkar? 

1,5% 8,6% 
6,1

% 

5 Frjálslyndi 

flokkurinn (F) 

Count 208 147 355 

% within 

bprtimm Hvaða 

flokkur finnst þér 

vera með bestu 

stefnuna í 

innflytjendamálum 

58,6% 41,4% 
100

,0% 

% within imueclt 

Ertu sammála því 

eða ósammála að 

innflytjendur séu 

alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni 

okkar? 

39,9% 15,4% 
24,

1% 

96 Enginn Count 25 66 91 
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flokkanna % within 

bprtimm Hvaða 

flokkur finnst þér 

vera með bestu 

stefnuna í 

innflytjendamálum 

27,5% 72,5% 
100

,0% 

% within imueclt 

Ertu sammála því 

eða ósammála að 

innflytjendur séu 

alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni 

okkar? 

4,8% 6,9% 
6,2

% 

97 Neitar að svara 

Count 13 44 57 

% within 

bprtimm Hvaða 

flokkur finnst þér 

vera með bestu 

stefnuna í 

innflytjendamálum 

22,8% 77,2% 
100

,0% 

% within imueclt 

Ertu sammála því 

eða ósammála að 

innflytjendur séu 

alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni 

okkar? 

2,5% 4,6% 
3,9

% 

98 Veit ekki 

Count 198 291 489 

% within 

bprtimm Hvaða 

flokkur finnst þér 

vera með bestu 

stefnuna í 

innflytjendamálum 

40,5% 59,5% 
100

,0% 

% within imueclt 

Ertu sammála því 

eða ósammála að 

innflytjendur séu 

alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni 

okkar? 

38,0% 30,5% 
33,

1% 
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Total 

Count 521 955 
147

6 

% within 

bprtimm Hvaða 

flokkur finnst þér 

vera með bestu 

stefnuna í 

innflytjendamálum 

35,3% 64,7% 
100

,0% 

% within imueclt 

Ertu sammála því 

eða ósammála að 

innflytjendur séu 

alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni 

okkar? 

100,0% 100,0% 
100

,0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 
179,5

07a 
7 ,000 

Likelihood Ratio 
188,6

43 
7 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
2,271 1 ,132 

N of Valid Cases 1476   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 12,71. 

 
 

Symmetric Measures 

 Value Approx. 

Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,349 ,000 

Cramer'

s V 
,349 ,000 

N of Valid Cases 1476  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the 

null hypothesis. 
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*10 þýðir alveg sammála og frekar sammála því að innflytjendur séu alvarleg ógn á meðan 11 
þýðir hið öfuga, þ.e. jákvætt viðhorf í garð innflytjenda. 

 

 

2009* 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

bprtimm Hvaða 

flokkur finnst þér vera 

með bestu stefnuna í 

innflytjendamálum * 

imueclt Ertu sammála því 

eða ósammála að 

innflytjendur séu 

alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni okkar? 

1264 91,3% 121 8,7% 1385    100,0% 

 
 

bprtimm Hvaða flokkur finnst þér vera með bestu stefnuna í innflytjendamálum * imueclt Ertu 

sammála því eða ósammála að innflytjendur séu alvarleg ógn við þjóðareinkenni okkar? 

Crosstabulation 

 imueclt Ertu 

sammála því eða 

ósammála að 

innflytjendur séu 

alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni okkar? 

Tot

al 

10 11 

bprtimm Hvaða 

flokkur finnst þér 

vera með bestu 

stefnuna í 

innflytjendamálum 

1 Samfylkingin (S) 

Count 16 151 167 

% within 

bprtimm Hvaða 

flokkur finnst þér 

vera með bestu 

stefnuna í 

innflytjendamálum 

9,6% 90,4% 
100

,0% 
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% within imueclt 

Ertu sammála því 

eða ósammála að 

innflytjendur séu 

alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni 

okkar? 

4,9% 16,1% 
13,

2% 

2 

Framsóknarflokkurinn 

(B) 

Count 12 27 39 

% within 

bprtimm Hvaða 

flokkur finnst þér 

vera með bestu 

stefnuna í 

innflytjendamálum 

30,8% 69,2% 
100

,0% 

% within imueclt 

Ertu sammála því 

eða ósammála að 

innflytjendur séu 

alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni 

okkar? 

3,7% 2,9% 
3,1

% 

3 

Sjálfstæðisflokkurinn 

(D) 

Count 27 62 89 

% within 

bprtimm Hvaða 

flokkur finnst þér 

vera með bestu 

stefnuna í 

innflytjendamálum 

30,3% 69,7% 
100

,0% 

% within imueclt 

Ertu sammála því 

eða ósammála að 

innflytjendur séu 

alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni 

okkar? 

8,3% 6,6% 
7,0

% 

4 Vinstrihreyfingin 

grænt framboð (V) 

Count 14 98 112 

% within 

bprtimm Hvaða 

flokkur finnst þér 

vera með bestu 

stefnuna í 

innflytjendamálum 

12,5% 87,5% 
100

,0% 
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% within imueclt 

Ertu sammála því 

eða ósammála að 

innflytjendur séu 

alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni 

okkar? 

4,3% 10,4% 
8,9

% 

5 Frjálslyndi 

flokkurinn (F) 

Count 40 21 61 

% within 

bprtimm Hvaða 

flokkur finnst þér 

vera með bestu 

stefnuna í 

innflytjendamálum 

65,6% 34,4% 
100

,0% 

% within imueclt 

Ertu sammála því 

eða ósammála að 

innflytjendur séu 

alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni 

okkar? 

12,3% 2,2% 
4,8

% 

6 

Borgarahreyfingin (O) 

Count 3 8 11 

% within 

bprtimm Hvaða 

flokkur finnst þér 

vera með bestu 

stefnuna í 

innflytjendamálum 

27,3% 72,7% 
100

,0% 

% within imueclt 

Ertu sammála því 

eða ósammála að 

innflytjendur séu 

alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni 

okkar? 

0,9% 0,9% 
0,9

% 

96 Enginn 

flokkanna 

Count 43 84 127 

% within 

bprtimm Hvaða 

flokkur finnst þér 

vera með bestu 

stefnuna í 

innflytjendamálum 

33,9% 66,1% 
100

,0% 
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% within imueclt 

Ertu sammála því 

eða ósammála að 

innflytjendur séu 

alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni 

okkar? 

13,2% 9,0% 
10,

0% 

97 Neitar að svara 

Count 38 96 134 

% within 

bprtimm Hvaða 

flokkur finnst þér 

vera með bestu 

stefnuna í 

innflytjendamálum 

28,4% 71,6% 
100

,0% 

% within imueclt 

Ertu sammála því 

eða ósammála að 

innflytjendur séu 

alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni 

okkar? 

11,7% 10,2% 
10,

6% 

98 Veit ekki 

Count 133 391 524 

% within 

bprtimm Hvaða 

flokkur finnst þér 

vera með bestu 

stefnuna í 

innflytjendamálum 

25,4% 74,6% 
100

,0% 

% within imueclt 

Ertu sammála því 

eða ósammála að 

innflytjendur séu 

alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni 

okkar? 

40,8% 41,7% 
41,

5% 

Total Count 326 938 
126

4 
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% within 

bprtimm Hvaða 

flokkur finnst þér 

vera með bestu 

stefnuna í 

innflytjendamálum 

25,8% 74,2% 
100

,0% 

% within imueclt 

Ertu sammála því 

eða ósammála að 

innflytjendur séu 

alvarleg ógn við 

þjóðareinkenni 

okkar? 

100,0% 100,0% 
100

,0% 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 
90,01

2a 
8 ,000 

Likelihood Ratio 
88,37

8 
8 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
2,624 1 ,105 

N of Valid Cases 1264   

a. 1 cells (5,6%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 2,84. 
 

Symmetric Measures 

 Value Approx. 

Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,267 ,000 

Cramer'

s V 
,267 ,000 

N of Valid Cases 1264  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the 

null hypothesis. 

 

*10 þýðir alveg sammála og frekar sammála því að innflytjendur séu alvarleg ógn á meðan 11 
þýðir hið öfuga, þ.e. jákvætt viðhorf í garð innflytjenda. 
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2009 
 

Statistics 

issue12009 Hvaða málefni 

skiptir þig mestu máli í 

nýafstöðnum 

Alþingiskosningum? - 

Flokkað 

N 
Valid 1385 

Missing 0 

 

 
 

 
 


