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Útdráttur  
 

Á síðarihluta tuttugustu aldar fékk þjóðernishyggja aukna athygli á meðal 

félagsvísindamanna og tók mannfræðin upp þráðinn eftir að áherslur innan 

fræðagreinarinnar breyttust. Hugmyndir Benedict Anderson um ímyndaða þjóð hafa spilað 

stórt hlutverk í að yfirfæra þjóðernishyggju inn á áhugasvið mannfræðinnar. Í þessari ritgerð 

fjalla ég um þróun hugmynda til þjóðernishyggju innan mannfræðinnar, fjalla um rannsóknir 

mannfræðinga og skoða hvað mannfræðin getur lagt að mörkum í dag. Vegna sameiginlegs 

hugmyndafræðilegs uppruna við þjóðernishyggju er mannfræðin tilvalin til þess að rannsaka 

viðfangsefnið. Hún hefur í farteskinu þekkingu á hugtakinu menningu sem miðlægt er í bæði 

mannfræði og þjóðernishyggju, og getur skoðað viðfangsefnið út frá gagnrýnum augum.  Að 

undanförnu hefur þjóðernishyggja farið vaxandi í Evrópu og hefur mannfræðin getuna til 

þess að skoða hvað er menning, eterni og þjóð. 
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Formáli 
 
Að skila inn lokaverkefninu fylgir mikill léttir og hamingja þrátt fyrir að síðastliðnu þrjú ár í 

mannfræðinni hafa verið full af gleði. Ég hef haft gríðarlega gaman að því að læra mannfræði 

og hlakka til að nýta nýju þekkingu mína, sem til er komin vegna frábærra kennara á 

mannfræðinámsbrautinni.  Sérstaklega vil ég þakka leiðbeinanda mínum, James Gordon Rice, 

fyrir hjálpina á ritgerðinni. Hann kom með frábærar uppbyggilegar athugasemdir sem ég 

mun geyma og nýta mér í framtíðinni. Einnig vil ég þakka samnemendum mínum fyrir 

skemmtilegar umræður og félagsskap á meðan náminu stóð, og þá sérstaklega Erlu Björk 

Jónsdóttur fyrir að vera svo yndisleg að lesa yfir þessa ritgerð. Takk allir! 
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1 Inngangur 

Á síðustu árum hefur umræðan um þjóðernishyggju aukist meðal félagsvísindamanna á 

vesturlöndum. Það er í takt við flæði hnattvæðingar þar sem samspil ólíkra afla hefur í för 

með sér vangaveltur um sjálfsmynd þjóða. Rannsóknir á þjóðernishyggju hafa þar að leiðandi 

tekið stakkaskiptum á undanförnum árum og hafa mannfræðingar tekið upp þráðinn og 

skoðað og greint viðfangsefnið út frá kenningum fræðigreinarinnar. Í þessari ritgerð mun ég 

því fjalla um þjóðernishyggju út frá mannfræðilegu sjónarhorni. Ég mun skoða uppruna 

hugmynda á bakvið þjóðernishyggju sem rekja má til 19. aldar, áhuga mannfræðinnar á 

þjóðernishyggju, fræðimenn sem hafa haft áhrif á nálgun mannfræðinga, af hverju 

mannfræðin hóf seint að rannsaka hana, nálgun mannfræðinga sl. 30 ár og hvernig 

mannfræðin getur nýst við að rannsaka þjóðernishyggju í framtíðinni.    

 Í fyrsta kafla ritgerðinnar mun ég fjalla um hugmyndafræðilegan aðdraganda 

þjóðernishyggju og hugmyndir fræðimanna sem hafa haft áhrif á nálgun mannfræðinga á 

viðfangsefninu. Þar mun ég fyrst og fremst fjalla um þýska heimspekinginn Johann Gottfried 

Herder sem áhrifavald á hugmyndir rómantískrar þjóðernishyggju og mun ég síðan fjalla um 

fræðimennina Ernest Gellner, Benedict Anderson og Eric Hobsbawm því mannfræðingar hafa 

stuðst við fræðiskrif þeirra í rannsóknum sínum á þjóðernishyggju. Í öðrum kafla mun ég 

fjalla um hugtök mannfræðinnar sem mikilvæg eru til þess að rannsaka þjóðernishyggju og 

fara í upphaflegar rannsóknir mannfræðinga á henni. Í þriðja kafla mun ég síðan fjalla um 

hvernig rannsóknir mannfræðinga hafa breyst á síðustu árum vegna breyttrar heimsmyndar. 

Í lokin mun ég taka saman gagnsemi mannfræðinnar til þess að rannsaka viðfangsefnið í 

framtíðinni.           

 Í sögu mannfræðinnar eru rannsóknir á þjóðum, þjóðríkjum og þjóðernishyggju ný á 

nálinni. Framan af einblíndu mannfræðingar sér aðeins að litlum „frumstæðum“ samfélögum 

á meðan aðrar félagsvísindagreinar rannsökuðu stóru nútímasamfélögin og var þar að 

leiðandi þjóðernishyggja ekki innan áhuga- og rannsóknarsviðs mannfræðinnar (Eriksen, 

2007). Mannfræðin varð til sem fræðigrein í kringum árið 1850 og var þróunarhyggja fyrsta 

leiðardæmið (e. paradigm) í mannfræði. Hugsunarháttur mannfræðinga á þeim tíma var sá 

að maðurinn og samfélög þróuðust línulega úr einu stigi í annað og töldu þeir að öll samfélög 

hefðu eitt sinn verið á lægsta þróunarstiginu, sem þróðust síðar til siðmenningar. Því til 

stuðnings var þróunarkenning Charles Darwin yfirfærð frá þróun lífvera yfir á þróun 
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mannlegra samfélaga og var félagslegi skalinn látinn endurspegla líffræðilega skalann. Fyrstu 

mannfræðingarnir töldu því að hægt væri að finna upphaf og uppruna menningar með því að 

rannsaka „frumbyggja“ á þeim forsendum að þeir væru nær „upphaflegu“ stigi mannsins 

(Barnard, 2000).           

 Á þeim forsendum rannsakaði mannfræðin því einungis lítil „frumstæð“ samfélög (e. 

small scale) frá upphafi og breyttist það ekki með leiðardæmaskilum í upphafi tuttugustu 

aldar þegar að hugmyndum þróunarhyggju var afneitað og virknishyggjuhugmyndir urðu 

ráðandi. Þegar mannfræðingurinn Bronislaw Malinowski fór á vettvang á Tróbríand-eyjum 

árið 1914  setti hann fram nýja vettvangsaðferð sem átti eftir að breyta ásýnd 

mannfræðinnar um alla tíð (Barnard, 2000). Sú aðferð einkennir mannfræðina enn í daginn í 

dag (Ferguson og Gupta, 1997) og byggir hún á því að vera á vettvangi og vera þátttakandi í 

samfélaginu til þess að geta skilið það (Malinowski, 1984). Breskir mannfræðingar á þeim 

tíma líkt og A.R. Radcliffe-Brown, E. E. Evans-Prichards ásamt Malinowski voru á vettvangi til 

þess að reyna skilja virkni samfélaga. Þeir gengu út frá þeim forsendum að samfélagið væri 

ein heildstæð menning sem hefði virkni líkt og lífvera. Einn helsti ókostur virknishyggjunnar 

var tímaleysið sem einkenndi hana. Því þeir héldu því fram að menningin stæði óbreytt um 

alla tíð (Barnard, 2000). Sem ákveðið andsvar við þeim ókostum sem virknishyggja hafði í för 

með sér kom póstmódernismi fram, sem túlka má sem þriðja leiðarskiptardæmið, og er það 

enn ríkjandi í  mannfræði í dag. Með tilkomu póstmódernisma varð afbygging daglegt brauð 

mannfræðinga og var menning ekki lengur rannsökuð sem hluta af óbreytanlegri lífræni heild 

heldur var litið svo á að samfélög væru margradda og var aukin áhersla á menningalega 

mismun og kom þar fjölmenning til sögunnar. Mannfræðingar hófu að setja spurningarmerki 

við, og afbyggja hinar ýmsu hugmyndir, svo sem hvað væri staðbundin menning (Ortner, 

1984). Mannfræðingurinn Eric Wolf sagði að ef við afmörkum einstaka atburði og fyrirbæri 

án tengsla við aðra hluti erum við að skapa falskan raunveruleika. Með því að tala um og 

skapa þjóðir, samfélög eða menningar með einsleitan bakgrunn, sem er ólíkur öðrum, erum 

við að skipta heiminum upp í ólíkar einingar og kemur í veg fyrir að við skiljum samskipti eða 

átök innan þessa afmarkanna. Með því erum við að byggja ímyndaðan veggi sem gerir okkur 

erfiðara að skilja fyrirbærið  (Wolf, 1982; 369-370).      

 Mannfræðingarnir Veena Das og Deborah Pool telja ástæðuna fyrir því að 

mannfræðin hafi verið lengi af stað í rannsóknum á þjóðernishyggju sé sú að hún var of 

upptekin við að rannsaka samfélög sem talin voru „frumstæð“, eða ekki hluti af 
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nútímaríkjum (e. non-state). Að auki var litið á að  þjóð og þjóðríki væru eitt og sama 

fyrirbærið og var það ekki fyrr en með nýjum hugsunarhætti um afbyggingu að hugmyndir 

um þjóðir og þjóðríki hófu að breytast (Das og Poole, 2004).   

 Mannfræðingar hafa með stöðu sinni á vettvangi haft ólíkt sjónarhorn á 

þjóðernishyggju en aðrir fræðimenn.  Hægt er að sjá þjóðernishyggju endurspeglast í 

opinberum stofnunum en með því að rannsaka venjulegt fólk þá sé hægt að sjá hvernig 

þjóðernishyggja endurspeglast í hversdagsleikanum. Mannfræðingurinn Samah Sabra segir 

að með því að gera etnógrafíska rannsóknum á þjóðum og þjóðernishyggju sé hægt að fá 

betra sjónarhorn á hvaða hátt orðræða þjóðernishyggjunnar hefur áhrif á framleiðslu á 

þjóðarhugmyndum og landamærum. Enn fremur segir hún að við gætum áttað okkur á 

hvernig fólk upplifir og tengist þjóðríkinu (Sabra, 2007; 97).     

 Hvort sem að fólk telji sig þjóðernissinna eða ekki þá hafa allir eðlisbundnar 

hugmyndir um þjóðríki (Herzfeld, 2005) því við samþykkjum fyrirframgefnar hugmyndir um 

að þjóð sé til í daglegu máli (Hobsbawm og Kertzer, 1992). Þjóðernishyggja er því að mínu 

mati áhugavert fyrirbæri til þess að skoða og er ástæðan fyrir vali mínu á viðfangsefni mínu. 

Tengsl mannfræðinnar við þjóðernishyggju spilar einnig inní. Hugmyndir Herder um 

menningu átti mikilvægan þátt í að móta hugmyndir mannfræðinnar um menningu og var 

Franz Boaz, einn faðir mannfræðinnar undir áhrifum frá honum. Þótt að hægt sé að rekja 

uppruna mannfræðinnar lengra aftur en 1850 þá á mannfræðin og þjóðernishyggja 

sameiginlega hugmyndafræðilegan uppruna að rekja til upplýsingaaldar (Barnard og Spencer, 

1998; Kapferer, 2007). Mannfræðingurinn Michael Herzfeld líkti því á kíminn hátt að 

þjóðernishyggja væri líkt og drykkfelldi frændi mannfræðinnar sem væri vís með að koma 

með eðlislæg ummæli og hlutgera þjóðir (Herzfeld, 2005; 1). Mannfræði er gagnleg til þess 

að rannsaka þjóðernishyggju því hún varð til í svipuðum aðstæðum og þjóðernishyggjan. 

Bæði eiga þau sameiginlegt að hugmyndina um menningu og geta því rakið mikið af þeim 

hugmyndum niður til Herder (Spencer, 1990). Ég mun því í þessari ritgerð fara yfir gamlar og 

nýjar hugmyndir sem hafa skapað nálgun mannfræðinga að þjóðernishyggju.  
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2 Mannfræðileg nálgun á þjóðernishyggju á 19. og  20. öldinni 

Í þessum kafla verður fjallað þjóðernishyggju og sögulegan bakgrunn sem útskýrir 

mannfræðilega sýn á þjóðernishyggju og hvernig hún er mótuð af rómantískum hugmyndum. 

Síðan mun ég fara yfir hugmyndir sem liggja bakvið nálgun mannfræðinga sem notuð er við í 

rannsóknum þeirra til að sýna fram á hvaða hátt hugmyndir þeirra eru mótaðar. 

2.1 Rómantískar hugmyndir 

Hugmyndafræðilegan aðdraganda þjóðernishyggju má rekja til frjálslyndra og mannúðlegra 

hugmynda á upplýsingaöld. Þær voru svar við atburðum líðandi stunda, og voru hugmyndir 

þeirra um frelsi og jafnrétti settar fram til að verja einstaklinginn gegn yfirvaldinu (Wilson, 

1973). Þær komu til vegna trúarlega umbreytinga, ferðalaga evrópumanna og upphafs auðs 

sem jók rökhugsun fræðimanna á upplýsingaöld (Kapferer, 2007) og fengu fræðimenn aukið 

brautargengi í samfélaginu á þeim tíma (Schoenmakers, 2012). Fór svo að hugmyndir þeirra 

áttu hlut í að gera frönsku og bandarísku byltingunni að veruleika, sem lauk með sjálfstæði 

ríkjanna. Þessar hugmyndir áttu að rekja til skrifa Jean-Jacques Rousseau um fullveldi og 

þeirri hugmynd að sönn siðmenning lægi hjá almenningi en ekki stjórnhöfum í landinu 

(Wilson, 1973).          

 Undir lok 18. aldar lauk upplýsingaöld og tók við rómantíska tímabilið, sem gagnrýni á 

upplýsingu. Fyrstu birtingarmynd rómantíkurinnar má sjá í bókmenntum, þar sem áhersla var 

lögð á tilfinningu og þá hugmynd að maðurinn væri menningalega aðgreindur hvor öðrum. 

Hugmyndasmiðir rómantíkur töldu að það vantaði tilfinningar í spilið og brugðust illa við 

köldum hugmyndum um persónulega hluti líkt og ást. Immanuel Kant, einn síðasti 

heimspekingur upplýsingarinnar, sagði að ást væri byggð á skyldurækni og tók þar að 

leiðandi út allar tilfinningar úr spilunum. Áhrif rómantíska stefnunnar náði síðar út fyrir 

bókmenntir og inn í fræðin. Þar var einn áhrifamesti fræðimaðurinn þjóðverjinn Johann 

Gottfried Herder (Gellner, 1998).        

 Herder var forustumaður rómantísku þjóðernishyggjunnar og lagði hann grunninn af 

hugmyndum hennar (Wilson, 1973). Líkt og endurreisnarmenn var Herder andvígur einveldi 

og alræði, og taldi það setja hömlur á frelsi fólks og er því kenning hans um mannlega 

fjölbreytileika og samheldi í samhengi við rökhugsun frá endurreisnartímanum 

(Schoenmakers, 2012). Hann setti fram kenningu sína sem andóf gegn hugmyndum 

upplýsingarinnar um að til væru algild lögmál um skipan mannlegs samfélags (Guðmundur 
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Hálfdanarson, 2001), þar sem hann vildi finna vísindalega niðurstöðu í heimspekilegar 

orðræður um menningu (Schoenmakers, 2012). Hugmyndir Herders voru byggðar á 

hugmyndum um að mannkynið væri ekki samansett af einstaklingum með algilda eiginleika 

heldur að mannkynið væri byggt á þjóðum eða menningum sem búa yfir sérhæfðum en 

sameiginlegum gildum. Hann taldi að gildi mannsins lægi ekki í því sem þeir eiga sameiginleg 

heldur í því sem aðskilur samfélög frá hvor öðrum. Það er fjölbreytileg menning sem skiptir 

máli (Gellner, 1998).           

  Þjóðernishyggja, út frá hugmyndum rómantískra hugmynda, beindi sjónum sínum að 

entískri skiptingu frekar en að óréttlátu sjórnarfari.  Hugmyndir Rousseau um fullveldi 

almennings voru enn upp á pallborði en rómantíka hugmyndin bætti við að sérhvert þjóðerni 

væri á lífrænan hátt ólíkt öðrum og þar af leiðandi gæti einstaklingur aðeins náð sínum 

markmiðum í náttúrulegum aðstæðum sinnar þjóðar. Því væri vægi þjóðar mikilvægari en 

einstaklingurinn og til varð þjóðríki (Wilson, 1973).        

 Herder skipti grunnhugmyndum sínum í tvennt. Annars vegar að það væri óslitinn 

þráður í gegnum söguna (e. continuity in history) og þar af leiðandi værum við komin af forni 

þjóð. Hinsvegar hélt hann því fram að hver þjóð væri líffræn heild og þar af leiðandi hætti 

hver þjóð að stjórna sér sjálf. Hugmyndir hans urðu ekki til upp úr þurru heldur byggði hann 

þær á hugmyndum fyrri fræðimanna. Út frá hugmyndum upplýsingafræðimannsins Charles 

de Montesquieu hélt að hann því fram að menningar sköpuðust í kringum náttúrulegt 

umhverfi þeirra og þar að leiðandi spilaði það hlutverk í að skapa þjóðarmun sem hægt og 

bítandi skapaði ólíkar þjóðareiningar, sem væru lífrænar gerðir sem hann taldi að 

endurspegluðust í þjóðarsálinni. Þar sem engar tvær þjóðir höfðu sameiginlegt umhverfi né 

sögu gætu engar tvær þjóðir haft sömu þjóðarsál. Hann sagði því að þjóðerni byggðist á 

náttúru og sögu en væri ekki tengt stjórnarháttum eins og menn upplýsingar töldu (Wilson, 

1973).           

 Herder var þó með afstæðishyggju sjónarhorn og var það hluti af hans heimspeki að 

enginn þjóð væri æðri annari því sérhver þjóð þróaðist í samhengi við náttúruleg umhverfi 

sitt og væri henni best falið að stjórna sjálfri sér. Ekki væri gott ef aðrar þjóðir reyndu að 

stjórna öðrum, því það myndi hafa það í för með sér að brjóta upp hinn óslitna þráð frá 

fortíðinni og eyðileggja líffræna heild þjóðar. Enn fremur taldi Herder  sérhver umhverfi þróa 

sitt eigið tungumál, list, bókmenntir, trúarbrögð, hegðun og lög sem endurspegluðu 

þjóðarsálina. Til þess að brúa bilið milli fortíðar og nútíðar taldi hann að leita þyrfti til 
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ljóðagerðar. Hann áleit að í ljóðum liggi fortíðin sem endurspeglaði menninguna. Því gæti 

ljóð verið menningararfur en á sama tíma viðhaldið tungumálinu í hreinu formi, sem var stór 

þáttur í hugmyndum hans (Wilson, 1973).       

 Hann lagði áherslu á tungumáli og sagði það lykilatriði í sjálfsskilningi mannsins því 

við föngum hugsanir okkar í orðum og það sé grundvöllur allra samskipta manna á milli. 

Jafnframt hafi það dýpri áhrif á manninn vegna þess að tilfinningalíf okkar er fólgið í 

móðurmálinu, þ.e.a.s í tungumálinu sem við lærum í barnæsku. Kenningar Herders átti hlut í 

að breyta hugmyndum fólks til þjóðríkja. Þær gáfu t.d tungumálum pólitíska merkingu sem 

þau höfðu ekki haft áður (Guðmundur Halfdánarsson, 2001). Þessu til stuðnings má benda á 

að Evrópu var skipt upp eftir Napóleon stríðin árið 1814 án þess að tungumál, menning eða 

etnískur uppruni væru tekin til greina. Heldur var skiptingin byggð á hagsmunum valdhafa 

(Gellner, 1998). Það er mikilvægt að hafa í huga sögulegt samhengi því hugmyndir hans 

endurspegla hans tíma. Þýskalandi var á þessum tíma skipt upp í 1800 mismunandi 

landsvæði og vildi Herder endurbyggja sameiginlegan þjóðaranda áður en það yrði of seint. 

Hann vildi endurupplifa dýrðatíma og taldi hann að Þýskalandi þyrfti að snúa aftur að 

grunninum til að upplifa nýja dýrðartíma  (Wilson, 1973). Þar sem Þýskaland var niðurbrotið í 

ólíka hluta var enginn sameiginlegur sjálfumleiki (e. Identity) þar sem ekkert miðlægt vald var 

til staðar. Því var sjálfumleiki fólks mótaður af ólíkum þorpum (Eller, 1999). Þessi 

hugmyndafræði Herders sáði fræjum fyrir framtíðina þar sem menning varð undirstaðan fyrir 

þjóðríkjum (Wilson, 1973).         

 Í þessu samhengi er Ísland fyrirtaksdæmi um vegna þess að íslensk þjóðernisstefna á 

hugmyndafræðilegar rætur í rómantíska stefnuna. Íslenskir námsmenn erlendis kynntust 

skrifum Herders í Kaupmannahöfn og heilluðust af hugmyndum hans (Halfdanarsson, 2001). 

Það varð til þess að hugmyndir Íslendinga gagnvart sjálfum sér breyttust enda taldi Herder 

að þjóð myndi staðna ef henni væri stjórnað af öðrum en íbúum þess. Því var mikilvægt fyrir 

framfarir Íslands að Íslendingar stjórnaðu sér sjálfir. Það urðu því breytingar á íslensku 

samfélagi á milli alda. Á átjándu öld kenndu Íslendingar sér sjálfir um ófarir sínar en á 

nítjándu öldinni var talað um hnignun Íslendinga af völdum utan að komandi áhrifa og var 

raunveruleiki samtímans borinn saman við menningarlíf þjóðveldisaldar, sem stóðst ekki 

samanburð. Sjálfstæðissinnar bentu að Ísland hafi blómstrað fyrr á tímum undir eigin 

sjálfstæði og töldu því forsenda fyrir efnahagslegar og félagslegar framfarir að þjóðin þyrfti 

að frelsast og losna undan ánauð Dana (Byock, 1992). Íslenska menningin var því dregin fram 
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til þess að réttlæta fullveldi þjóðarinnar (Halfdanarsson, 2001).    

 Mannfræðingurinn Gísli Pálsson segir einnig hafi íslenska tungumálið verið dregið 

fram líkt og Herder hafði talað fyrir. Íslenska tungumálið var talið hreint því það hafi haldist 

óbreytt í gegnum tímanna rás og væri þar af leiðandi æðri öðrum tungumálum. Að auki 

tengdi tungumálið okkur við landnámsmenn, þ.e fyrstu Íslendingana. Gísli  hefur einnig bent 

á að íslenska tungumálið hafi því ekki aðeins verið samskiptatæki manna heldur búi það yfir 

dýpri merkingu um íslenskan sjálfumleika, menningu og samfélag, og eigi sem slíkt djúpar 

rætur í rómantíkina (Pálsson, 1989).         

   

2.2 Hugmyndir Ernest Gellner og annarra áhrifmanna á nálgun mannfræðinga 

Í nálgun mannfræðinga hafa þrír fræðimenn yfirleitt verið nefndir sem áhrifmenn á 

hugmyndum um þjóðernishyggju innan mannfræðinnar. Það eru mannfræðingurinn Ernest 

Gellner, fræðimaðurinn  Benedict Anderson  og sagnfræðingurinn Eric Hobsbawm. 

 Þekkasti mannfræðingurinn til þess að rannsaka þjóðernishyggju var 

mannfræðingurinn Ernest Gellner. Áhugi hans á viðfangsefninu teygði sig yfir þrjá áratugi og 

gaf hann út fjölda fræðigreina og bóka á seinni hluta tuttugustu aldar. Þessi ákáfi Gellners fór 

ekki  framhjá öðrum fræðimönnum annarra sviða og er enn í dag oftar en ekki vitnað í hans 

verk þegar ritað er um þjóðernishyggju. Þrátt fyrir það fékk fyrsta bók hans Thought and 

change (1964) ekki mikla athygli á meðal félags- og hugvísindamanna, en eftir útgáfu annarar 

bókar hans,  Nations and nationalism (1983) hlaut hann eftirtekt annarra fræðimanna með 

skrifum sínum (O‘Leary, 1997). Á ferli sínum skilgreindi hann og fjallaði um þjóðernishyggju 

og sagði hann að hana byggist á hugmyndum rómantíkur um tilfinningalegt gildi og 

forsendum Herder um að mannkynið skiptist upp í ólíkar þjóðir (Gellner, 1998; 68).  

 Samkvæmt skilgreiningu Gellner er þjóðernishyggja „pólitísk hugmyndafræði sem 

segir að hin pólitíska og hin menningalega eining ætti að vera ein sú sama og ættu því þjóðir 

að stjórna sér sjálfar“ (Gellner, 1983; 1).  Í því felst að fólk búi með fólki innan sinnar þjóðar 

(Gellner, 1998). Hann segir að best sé að skilgreina þjóðernishyggju sem tilfinningu og sem 

hreyfingu. Þegar að þjóðernistilfinningar verða til leiða þær af sér hreyfingar. 

Þjóðernistilfinningar verða annaðhvort til á neikvæðan hátt þegar að brotið er á lögmáli 

þjóðernishyggju um sjálfstjórn eða á jákvæðan hátt þegar að lögmál þjóðernishyggju 

uppfyllir og örvar ánægjutilfinninguna. Þegar að stærra ríki innlimar landsvæði annarar 
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þjóðar eða þegar minnihlutahópur nær yfirráðum á ákveðnu svæði hefur það í för neikvæðar 

tilfinningar meðal þjóðernissinna  (Gellner, 1983).     

 Gellner segir að þegar litið sé á samfélög eru tvö atriði sem hafa þurfi í huga og 

ómögulegt sé að aðskilja þau. Þessir þættir eru ímynd (e. image) og réttmæti (e. validity) 

þess. Það þurfi því að hafa í huga að hugmyndir og samfélög breytast í gegnum tíð og tíma, 

og því upplifa samfélög sig á ólíkt á mismunandi tímum því ráðandi hugmyndir um hvað 

teljist æskilegt breytist með tímanum. Því getur fólk í sama samfélagi litið ólíkt á heiminn 

eftir því hvenær það var uppi. Tíminn hefur því mikil áhrif á okkar félagslegu skynjun og er því 

menning síbreytileg (Gellner, 1964; 2).       

 Hann segir að sýn þjóðernissinna á þjóðernishyggju sé að hún er eðlislæg og algild, 

þ.e að þjóðir séu eðlilegur hluti af heimsmynd okkar (Gellner, 1983; 48). Þeir  telja að það sé 

náttúrulegt að fólk búi með sínu fólki (Gellner, 1998) vegna þess að fólk með sömu menningu 

eigi að búi saman undir sinni eigin stjórn líkt og Herder talaði um (Gellner, 1983). Gellner 

hafnar þessu hinsvegar og bendir á að þjóðir séu ekki náttúrulegt fyrirbæri líkt og hugmyndir 

rómantíkur kveðu á. Hann segir að þjóðir velji sér ákveðna eiginleika menningar sem var á 

svæðinu fyrr á tímum og verður sú menning ráðandi. Hún sé félagslega tilbúin þar sem 

verður að velja og hafna ákveðnum eiginleikum (Gellner, 1964; 48-51). Þjóðir eru því ekki 

vakna úr dvala líkt og kenningar þjóðernissinna kveða á um (Gellner, 1998).  

 Hann segir  það sé áberandi í umræðunni um þjóðernishyggju að það sé ekki áhugi 

fyrir að rannsaka hugmyndasögu hennar. Hann segir að hugmyndir þjóðernissinna séu 

byggðar á falskri meðvitund. Hún breytir goðsögum í raunveruleika og í leiðinni sé hún að 

verja menningu eldri samfélaga á meðan hún sé að byggja upp aðra menningu stórra 

samfélaga (Gellner, 1983; 123). Hann segir því að kenning þjóðernishyggjunnar sé í raun og 

veru ekki kenning í sjálfu sér heldur hafi hún sprottið upp vegna samfélagsbreytinga og hafi 

miðlægt stjórnarfar og menntun gert það að verkum að þjóðernishugmyndir fengu 

brautgengi (Gellner, 1998; 7). Hann setti fram eigin kenningu þar sem hann skipti 

mannkynssögunni upp í þrjú tímabil. Fyrsta tímabilið er veiðimenn og safnarar (e. pre-

agrarian), annað er landbúnaðarsamfélag og það þriðja iðnvætt samfélag (Gellner, 1964).

 Samfélag veiðimanna og safnara var of lítið til þess að skapa pólitíska verkaskiptingu 

og þar með varð ríkið ekki til. En tækifærið til þess að stofna ríki varð til með 

landbúnaðarsamfélaginu en þó ekki svo að hafi orðið algilt. Á þriðja stiginu, iðnsamfélaginu, 

var ekki annar kostur en að stofna ríki þar þau eru orðin stór og bjuggu yfir mikilli pólitískri 
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skiptingu (Gellner, 1983; 4-5). Áður fyrr var áherslan á gerðina (e. structure) en á milli annars 

og þriðja tímabils varð breyting á félagsskipulaginu sem olli rofi í félagsgerðinni og menning 

varð aðalatriðið. Í samfélögum með sterka gerð skipti menningin ekki máli. Gerðin sýnir 

hlutverk einstaklinga sem ákveður athafnir hans og tengsl við aðra en menningin hefur sýnt á 

táknrænan hátt félagslega stöðu hans í gegnum hegðun, athöfnum, klæðni og svo framvegis. 

Því skipti ekki máli áður fyrr hvort sá sem réði ríkjum talaði sama tungumál og smábóndi, því 

þeir vita báðir hlutskipti sitt og hvað er ætlað til af þeim (Gellner, 1964; 153-157).  

 Þarna braut Gellner þá á hugmynd niður að menning sé forsenda þess að samfélag 

gangi og setur fram rök fyrir því að það sé náttúrulegt að þjóðir stjórni sér sjálfar. Hann segir 

að menning sé mikilvæg  og að hún styrki gerð samfélagsins. En í nútímasamfélögum er 

menning ekki undirliggjandi í gerðinni heldur komi hún í stað hennar. Hann á við að athafnir 

koma á undan en síðan komi hlutverk. Þjóðernishyggja hefur ekki búið til aðstæðurnar þar 

sem menning skilgreininir hópa og býr til viðmið um hverjir tilheyra og hverir tilheyra ekki, 

heldur er þjóðernishyggja afleiðing þessa rofs sem varð á samfélögum vegna menningu og 

gerðar. Í nútímasamfélögum hefur menningin mótað sjálfumleika einstaklinga og flokkað fólk 

í þjóðerni. Samkvæmt Gellner er það ástæðan fyrir því að talið sé eðlislægt að tilheyra 

ákveðnu þjóðerni (Gellner, 1964; 153-157). Þar af leiðandi hefur þjóðernishyggjan búið til 

þjóðir, en ekki öfugt. Það er erfitt að vita hvað fellur undir þjóðernishyggju því hugmyndir 

hennar eru oft á tíðum valdar eftir handahófi. Það er hægt að benda á mun milli ólíkra 

menninga og segja að hann sé raunverulegur en hinsvegar er oft óljóst hvar andstæðan 

liggur. Það er til menningamunur, ójafnrétti, ójöfnuður og óréttmæt meðferð á fólki og 

hópum en þessi fjöldi menningarmismuns og óréttlætis í heiminum er mun hærri en fjöldi 

þjóða  (Gellner, 1964). Ef við skoðum tungumálið sem mikilvægt menningareinkenni þá er 

vert að athuga að yfir 8000 tungumál eru til á jörðinni. Það gefur auga leið að allar 

þjóðernishyggjur hafa því ekki komist á yfirborðið þar sem aðeins eru um 200 ríki á jörðinni 

(Gellner, 1983). Þrátt fyrir að Gellner hafi verið frumkvöðull á fræðisviðinu til þess að 

rannsaka þjóðernishyggju og þekktasti mannfræðingurinn þá var það annar fræðimaður sem 

skapaði grundvöll fyrir mannfræðilegum rannsóknum á þjóðernishyggju. Sá var 

fræðimaðurinn Benedict Anderson. Bók hans Imagined Communities (1983) varð 

tímamótaverk í rannsóknum á þjóðum og þjóðernishyggju, og var það ekki fyrr en eftir 

útgáfu hennar að mannfræðingar fóru að stunda rannsóknir á þjóðernishyggju (Sabra, 2007) 

og fóru að skoða ritverk 19. aldar um þjóðerni (Eriksen, 2010). Þrátt fyrir að Anderson hafi 
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ekki verið mannfræðingur fylgdi hann mannfræðilegum anda (e. anthropological spirit) 

(Anderson, 1991), tengdi þjóðernishyggju við áhugasvið mannfræðinnar og opnaði nýjar 

leiðir til að rannsaka þjóðernishyggju út frá mannfræðilegu sjónarhorni. Hann segir í bók 

sinni að það vanti fullnægjandi kenningar sem ná yfir hugtakið þjóð og tengir þær við 

menningar og setur þar að leiðandi þjóðir og þjóðernishyggju innan hugtaka mannfræðinnar. 

Ólíkt Gellner telur Anderson að best sé að nálgast þjóðernishyggju líkt og það tilheyri 

trúarbrögðum eða sifjakerfinu frekar en að hún sé hugmyndafræði á pólitíska rofinu vegna 

tilfinningarinnar sem þjóðernishyggjan vekur upp hjá fólki (Sabra, 2007).    

 Þegar Anderson gaf út sína bók þekkti hann til Gellners og hugmynda hans. Hann 

viðurkennir að þeir hafi áþekka rökfærslu en gagnrýnir Gellner fyrir að nota hugtök á borð 

við „uppfinning“ og „tilbúningur“ í stað „ímyndað“ og „skapað“. Hann telur að samfélög séu 

ekki skilgreind út frá hvort þau séu byggð á sannindum eða ekki, heldur á hvaða hátt þau eru 

ímynduð. En þrátt fyrir það eru báðar rökfærslurnar svipaðar um upprisu þjóða og 

þjóðernishyggju. Þær halda því báðar fram að félagslegar breytingar hafi skapað grundvöll 

fyrir þjóðernishyggju (Sabra, 2007). Það sem skilur Anderson frá Gellner að sá síðarnefndi 

lagði áherslu á pólitísku hlið þjóðernishyggjunnar á meðan sá fyrrnefndi lagði áherslu á 

kraftinn sem býr í henni og velti fyrir sér hvað býr í þjóðarsjálfumleika og tilfinningum 

(Eriksen, 2010). Hann sagði ef fólk er tilbúið að deyja fyrir þjóð sína þá hlýtur að vera 

óvenjulegur kraftur í henni (Anderson, 1983; 7).      

 Til að skilja  þjóðernishyggju samkvæmt Anderson þarft að skoða á hvaða hátt hún 

varð til í sögulegu samhengi. Sýn hans á þjóðernishyggju er sú að hún menningalega bundin 

og þjóðir séu mannlegur tilbúningur og skilgreinir þjóð sem ímyndað pólitísk samfélag. Það 

er ímyndað vegna þess að meðlimir samfélagsins munu aldrei þekkjast innbyrðis, kynnast 

þeim eða talast saman en þrátt fyrir það er sú hugmynd eða ímynd í huga fólks að það sé 

samband þeirra á milli (Anderson, 1991; 4-6).      

 Eins og Gellner, þá taldi Anderson að ákveðin félagsbreyting í Evrópu hafi leitt til 

upprisu þjóða og þjóðernishyggju. Anderson var aftur á móti með aðra skýringu og  sagði að 

með tilkomu prentkapitalisma (e. print capitalism) hafi komið grundvöllur að ímynda sér 

þjóð og með útgáfu á bókum og blöðum hafi komið sameiginleg þjóðartunga tengt saman 

fólk (Sabra, 2007). Anderson taldi að öll stór samfélög séu ímynduð. Í fyrsta lagi eru þjóðir 

ímyndaðar sem takmarkaðar því að hugmyndina að þjóðir séu aðeins fyrir ákveðna íbúa en 

ekki allt mannkynið. Í öðru lagi er fullveldi þjóða ímyndað, því hugmyndin um fullveldi á sér 
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uppruna í upplýsingaöld og er því mótuð af þeim tíma. Í þriðja lagi þá eru þjóðir ímyndaðar 

sem samfélag og álitnar vera ein heild þrátt fyrir að innan þess sé kerfisbundið ójafnrétti og 

arðrán ákveðinna hópa. Yfir seinustu tvær aldir hafa fjölmargir einstaklingar verið tilbúnir að 

drepa og deyja fyrir slíka ímyndun. Anderson veltir fyrir af hverju fólk sé tilbúið að gera slíkar 

fórnir og telur að svarið eiga sér í menningarótum þjóðernishyggju (Anderson, 1991; 6-7). 

Anderson reyndi að skilja kraftinn á bakvið þjóðarsjálfumleika og tilfinningu frekar en 

pólitísku hlið þjóðernishyggju, líkt og Gellner hafði gert (Eriksen, 2010) og taldi hann því að 

þjóðernishyggja væri því mikilvægt svið til þess að rannsaka (Sabra, 2007).    

 Með því að afbyggja hugmyndina um þjóð skapaði Anderson grundvöll fyrir 

skilgreiningu á þjóð en jafnframt benti á skort á kenningum í kringum þjóðernishyggju. 

Anderson segir að þjóðernishyggja sé byggð á menningalegum gripum. Með þeirri 

staðhæfingu hafi Anderson tengt hugtökin þjóðir og þjóðernishyggju innan hugtaka 

mannfræðinnar  (Sabra, 2007). Þar að auki býður hún upp á spurninga sem mannfræðingar 

spurja sig að (Herzfeld, 2005.).        

 Auk Gellner og Anderson var sagnfræðingurinn Eric Hobsbawm þýðingamikill fyrir 

rannsóknir mannfræðinga á þjóðernishyggju (Sabra, 2007). Nálgun Hobsbawm kemur út frá 

hugmynd hans um „uppfinningu að hefð“ (e. „invention of tradition“) og snýst það um að 

hægt sé að útskýra allt líkt og að það sé uppfinning sem hefur orðið að sið samfélagsins.  

Hann  tengdi tilvik frá iðnaðarbytlingunni við félagsleg-, efnahagsleg- og stjórnmálatengsl í 

samhengi við nútímavæðingu og þá framleiðslu sem átti sér stað á því tímabili. Hann sagði að 

þessir siðir ættu sér upptök í félagslegri og pólitískri virkni þess tíma og hafi orðið til í 

samhengi við iðnvæðingu, þéttbýlisvæðingu og í myndum nýrra félagslega stétta. Á þessum 

tíma hafi ný pólitísk regla myndast og fékk hún vald sitt á ólíkan hátt en áður hafi þekkst og 

spilað lýðræði hlutverki þar. Til þess að réttlæta vald þá var leitað í hefðir fortíðar sem höfðu 

verið uppbyggðar á fyrrnefndu tímabili til þess að réttlæta þær, og á því tímabili hafi orðið til 

hugmyndir um goðsagnir og tákn þjóða. Þær voru gerðar af stjórnvöldum og þeim sem valdið 

höfðu í samfélaginu og voru búnar til samankomur til að fagna því. Þar af leiðandi var 

nútímavæðing full af athöfnum og goðsögnum þar sem mannfjöldi var kominn saman í 

þéttbýlinu. Það hafi orðið auðveldara að búa til tákn og viðhalda þeim í þéttbýli en í 

dreifbýlinu (Babadazan, 2000).         

 Hobsbawm segir að til þess að rannsaka þjóðernishyggju þá þurfi að varst ákveðin 

skref, sem hann gagnrýnir Gellner fyrir. Í fyrsta lagi að fræðimenn megi ekki láta ríkið 
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endurspegla tilfinningar og hugmyndir einstaklinga innan þess. Í öðru lagi að fræðimenn eigi 

ekki gera ráð fyrir því að þjóðarsjálfumleiki sé æðsta skilgreining á félagseinkenni fólks og í 

þriðja lagi að þjóðarsjálfumleiki getur breyst og að nýjar hefðir geta myndast og orðið að 

þjóðarsjálfumleika (Sabra, 2007; 87).        

 Það má ekki ruglast á því að Hobsbawm lítur ekki á hefð líkt og mannfræðingar líta á 

menningu, né má líta á hefð sem sið. Að hans mati á hefð bæði við daglega atburði sem og 

við hátíðlegar athafnir sem sýna  mikilvæga athöfn eða hafa í för með sér táknræna virkni 

(Babadazan, 2000). Rök Gellner og Hobsbawm eru lík þrátt fyrir að aðalatriðið sé ekki það 

sama. Gellner lítur á þjóðernishyggju sem hugmyndafræði og skoðar hana út frá samspili 

menningar og stjórnmála á meðan að Hobsbawm lætur uppfinninguna ráða för. Þrátt fyrir 

það láta báðir fræðimennirnir nútímavæðingu vera mikilvægan þátt í greiningu sinni og 

þegar á botninn er hvolft er greining þeirra lík þar sem Gellner lítur svo á „þjóðar“menning sé 

ásköpuð líkt og í greiningu Hobsbawm. Undir lok ævi sinnar dró hann í land með mikilvægi 

iðnbyltingarinnar og sagði hana vera akkilesarhæl kenningar sinnar um þjóðernishyggju, en 

tengsl hans milli þjóðernishyggju og nútímavæðingu er víða samþykkt. Verk þeirra Gellner og 

Hobsbawm bæta hvor önnur upp. Útskýringin Hobsbawm á upphafi evrópskrar 

þjóðernishyggju þykir betri og er nálgun hans út frá stéttum og ólíkum hagsmunahópum. 

Hans sjónarhorn á því ekki jafn mikið við út frá rómantískum hugmyndum Herder en hefur 

þrátt fyrir það haft áhrif á nálgun mannfræðinga. Mannfræðingurinn Alain Babadazan segir 

að Hobsbawm eigi betur við en Gellner því að nálgun hans kemur frá ólíkum hópum, 

gerendum og stjórnvöldum. Nálgun Hobsbawm hefur því mikilvægara leiðandi gildi fyrir 

mannfræðinga en Gellner (Babadazan, 2000).      

 Í umræðunni um þjóðernishyggju er aðal deiluefni á milli þeirra sem aðhyllast 

módernískum hugmyndum og etnískum hugmyndum. Þeir fræðimenn sem hefur verið fjallað 

um fyrir ofan tilheyra allir módernískum hugsunarhætti og fylgja mannfræðingar þeirri hefð. 

Móderníska hefðin lítur á þjóð og þjóðernishyggju sem fyrirbæri sem eigi rætur sínar að rekja 

til uppruna félagslegra og efnahagslegra framfara sem tengd eru við nútímann, í stað þess að 

leita upphafs fyrirbærisins í fortíðinni. Ný og opinber menning þjóðar er því félagslega og 

sögulega sköpuð til þess að sameina fólk innan ákveðins svæðis eða stofns (e. population) og 

myndar sameiginlega þjóðarmenningu (Day og Thompson, 2004). Anderson, Gellner og 

Hobsbawm hafa allir bent á að í upphafi 20.aldar hafi Evrópa verið skipt upp í veldi en ekki 

þjóðríki (Sabra, 2007). Aftur á móti segir hin etníska hugmynd að þjóðir eiga sér langa sögu 
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og hefur viðhaldið sér í gegnum tímann og eigi því rætur að rekja til sjálfumleika etníska hópa 

nútímaríkja (Day og Thompson, 2004). En ráðandi nálgun til þjóðernishyggju hefur verið 

módernska hefðin og byggjast rannsóknir mannfræðinga á þeim grunni út frá hugmyndum 

Gellner, Anderson og Hobsbawm. Rannsóknir á etnerni og þjóðernsihyggju sýna að etník og 

þjóðarsjálfumleiki er ekki náttúrulegur heldur uppbyggður og að tengsl milli sjálfumleika og 

menningar er ekki jafn einfaldur og fólk heldur (Eriksen, 2010). 

  Þegar kemur að því að skoða þjóðernishyggju hefur hún marga sameiginlega þætti við 

mannfræði og er því mannfræðin kjörin til þess að rannsaka hana. Í næsta  kafla ætla ég að 

skoða mannfræðileg hugtök, setja þau í samhengi við þjóðernishyggju og á hvaða hátt þau 

eru gagnleg við að greina hana. Mannfræði er gagnleg til þess að rannsaka þjóðernishyggju 

því hún varð til í svipuðum aðstæðum og þjóðernishyggjan. Bæði eiga þau sameiginlegt að 

hugmyndina um menningu og geta því rakið mikið af þeim hugmyndum niður til Herder 

(Spencer, 1990).   

2.3 Hugtök og greining mannfræðinnar á þjóðernishyggju 

Á síðustu áratugum 20. aldar voru miklar breytingar á mikilvægum hugtökum. Það var byrjað 

að gera greinarmun á hugtökum eins og menningu, etnerni og þjóð (Eriksen, 2001) sem áður 

fyrr féllu saman í einn flokk. Hugmyndir rómantíkur gerir það að verkum að þessi hugtök 

renna saman í eitt og er því litið á þau sem náttúrulögmál (Hallfríður Þórarinsdóttir, 2004). Í 

þessum hluta ætla ég að fara yfir hugtök mannfræðinnar sem mikilvæg eru til þess að 

rannsaka þjóðernishyggjuna og mun ég taka fyrir hugtökin menningu, etnerni, sjálfumleiki og 

vald.  

2.3.1 Menning 

Hugtakið menningu þekkja mannfræðingar betur en flestir aðrir fræðimenn. Það hefur verið 

miðpunktur rannsókna á sviði mannfræðinnar frá árdögum hennar (Barnard, 2000). Til eru 

fjölmargar skilgreiningar á hugtakinu og er ein sú þekktasta eftir mannfræðinginn Edward 

Tylor sem sagði „að menning væri flókið samspil milli þekkingar, trúarbragða, lista, viðmiða 

og annarrar færni sem einstaklingur hefur tileinkað sér sem þáttakandi í samfélaginu“ 

(Barnard, 2000: 102). Með hugtakinu er verið að skoða mismunandi hugmyndir manna um 

félagslegt líf. Það felur í sér leiðir manna til þess að læra, kenna og skapa nýja þekkingu, sem 

er ekki meðfædd. Til dæmis er tungumál meðfæddur eiginleiki en að tala ákveðið tungumál 

er það ekki og er því tungumál hluti af menningaarfleið einstaklinga og þjóða (Rapport og 
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Overing, 2007).         

 Rannsóknir mannfræðinga í upphafi var litaðar af hugmyndum þróunarhyggjunar en í 

byrjun tuttugustu aldar hafnaði mannfræðingurinn Frans Boas þróunarskalanum og setti 

fram kenningu um menningalega afstæðishyggju (e. cultural relativism).  Sú hugmynd felur í 

sér að engin menning sé æðri öðrum og skoða þurfi hverja menningu á eigin forsendum. Það 

viðhorf hefur verið ráðandi í rannsóknum mannfræðinga á öðrum menningum alla tíð síðan. 

Hugmyndir um menningu hafa tekið stakkaskiptum innan mannfræðinnar í gegnum tíðina. 

Þegar að hugsunarhætti þróunarhyggjumanna var hafnað og hann lagður á hilluna tók við 

nýtt leiðardæmi innan fræðasviðsins sem kallaðist virknishyggja (e. functionalism). Með 

virknishyggju var mögulegt að rannsaka virknissamband ólíkra þátta samfélagsins í heild. Í 

fararbroddi voru bresku mannfræðingarnir Bronislav Malinowski og Alfred Radcliffe-Brown. 

Hugmyndir þeirra um virknishyggju voru frábrugðnar hvor annarri en áttu það sameiginlegt 

að eiga upptök í hugmyndum Émile Durkheim (Barnard, 2000). Hann hélt því fram til að finna 

náttúrulögmál þyrfti að rannsaka samfélag líkt og lífveru  (McGee og Warms, 2008). 

Samfélagið var álítin ein lífræn heild þar sem hver þáttur samfélagsins hafði sinn tilgang. 

Hann sagði að félagsstofnanir samfélagsins hafa virkni  á borð við líffæri lífveru sem þurfa á 

hvort öðru að halda til þess að virka (Barnard, 2000). Í hugmyndum Radcliffe-Brown var gerð 

samfélagsins í forgrunni og taldi hann að gerðin viðhéldist með endurnýjun í samfélaginu 

þegar nýtt fólk steig í hlutverk þeirra sem féllu frá. Þessi hugmynd kallast félagsgerðarhyggja 

(e. structural functionalism) (Kuper, 2015) og  innan hennar er menning álitin sem 

óbreytanlega heild sem breyttist ekki í gegnum tíðina. (Barnard, 2000). Þessi sýn Radcliffe-

Brown var ráðandi í rannsóknum breskra mannfræðinga fram eftir öldinni (Kuper, 2015). 

 Á sjöunda áratug 20. aldar blómstraði táknræn mannfræði hinu megin við 

Atlantshafið þar sem tákn menningar voru dregin fram. Í farabroddi voru mannfræðingarnir 

Clifford Geertz og Victor Turner (Ortner, 1984). Geertz taldi að „menning væri vefur tákna 

sem maðurinn hefur í spunnið í kringum sig með athöfnum sínum“ (236). Hann segir að 

táknin eru opinber sem hægt sé að skoða á hlutlaust. Þar af leiðandi væri hægt að túlka 

menningu út frá táknum hennar (Geertz, 1973/2006). Mannfræðingurinn Roger Keesing 

segir að það þurfi þó að hafa varan á og skoða á hvaða hátt þekkingu sé dreift og stjórnað. 

Að baki menningar eru einstaklingar eða hópar sem hafa vald til að skapa og skilgreina 

menningarlegar merkingar samfélagsins. Það sé afmarkaður hópur sem hafi aðgang að 

þekkingunni og deilir með öðrum (Keesing, 1987/2006). Með því hægt að rýna einungis í 
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tákn menningar sem sjá má á yfirborðinu getur birst óraunhæf mynd af samfélaginu og þarf 

því að skoða valdið sem liggur að baki. Mannfræðingar geta því skoðað menningatákn 

þjóðernishyggju með gagnrýnum augum. Þeir geta lesið tákn þjóðernishyggju og skilið 

merkingar út frá menningalegu samhengi, sem er mikilvægt í daglegu lífi fólks (Eriksen, 

2010).               

 Mannfræðingar rannsaka ekki lengur menningu líkt og afmarkaða einingu heldur 

skoða þeir utanaðakomandi áhrif á menninguna (Herzfeld, 2005). Menning er ekki  

ómóttækileg fyrir breytingum og þróast í gegnum tímana rás. Í dag horfa mannfræðingar á  

menningu sem ferli og líta því ekki á menningu sem stöðuga óbreytanlega einingu heldur sé 

hún breytanlegan. Það þarf að skoða menningu sem ferli sem væri uppbyggt, enduruppbyggt 

og  afbyggt (Wolf, 1982) því að á hverjum tímapunkti er menning mótuð af sögunni (Hastrup, 

1984).             

 Á undanförnum árum og áratugum hefur verið umræða um menningarhugtakið 

innan mannfræðinnar. Það hefur litið á það frekar til vandræða en að það hafi uppbyggilegan 

tilgang (Yengoyan, 1986; Hannerz, 1999). Í almennri umræðu hefur hugtakinu verið tekið 

sem náttúrulegum hlut (Hannerz; 1999) þrátt fyrir að það hafi ekki vísindalegt gildi sem hægt 

sé að mæla né prófa (Yengoyan, 1986). Stjórnmálamenn hafa notast á við hugtakið í sínum 

hugmyndafræðilegum tilgangi og gefið því aukið gildi í umræðunni sem ýtir undir misskilning 

á hugtakinu (Hannerz, 1999).          

 Norski mannfræðingurinn Unni Wikan hefur fært rök fyrir því að menningarhugtakið 

hafi tekið við af kynþáttahugtakinu. Það er notað til þess að réttlæta eða útskýra mun á milli 

„okkar“ og „hinna“, sem hugtakið kynþáttur hafði áður fyrr. Við lítum á okkur sem hugsandi 

fólk sem getur tekið sjálfstæðar ákvarðanir til að bregðast við aðstæðum okkar á meðan 

hegðun hinna er útskýrð út frá menningu þeirra, líkt og var útskýrt út frá kynþætti áður fyrr. 

Með því að útskýra hegðun hóps út frá menningu er verið að taka þá gerendahæfni sem við 

teljum okkur sjálf hafa, af hinum. Þau eru föst í menningavef sínum og hegða sér samkvæmt 

því. Það ber því að setja ekki of mikla áherslu á hugtak sem er mjög lauslátt (Wikan, 1999; 

57). Það ber því að varast að nota hugtakið til þess að skipta heiminum í okkar menningu og 

þeirra menningu þótt það tíðkist enn til dagsins í dag (Sørensen, 1995). Þegar kemur því að 

greina þjóðernishyggju þá þykja nálganir mannfræðinga á menningu henta vel til þess að 

skilja hugtakið (Gellner, 1998).  Þjóðernishyggja er ekki vakning á þjóðum fyrri tíma heldur 

velur hún menningu fyrri tíma og umbreytir henni. Hún velur sér því tákn og hafnar öðrum. 
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Sú hugmynd að hver menning eigi rétt að umbreytast í þjóð á því ekki stoð í 

raunveruleikanum. Þjóðir verða ekki til fyrr en með þjóðernishyggju og samspili menningar 

og pólitíkur (Gellner, 1994). Sú þekking sem hefur skapast innan mannfræðinnar síðastliðin 

150 ára kemur að góðum nótum við að rannsaka þjóðernishyggju á gagnrýninn og 

uppbyggilegan hátt. 

          

2.3.2 Etnerni 

Í gegnum tíðina hefur verið litið á etníska hópa líkt og um þjóð sé að ræða og byggist 

þjóðernishyggja oft á etnerni (Eller, 1999). Aðferðafræði mannfræðinga gefur 

mannfræðingum tækifæri að sjá á hverju etnerni byggist því þeir eru í beinum kynnum við 

fólkið sem þeir eru að rannsaka (Eriksen, 2010). Frumkvöðull í rannsóknum á etnerni var 

norski mannfræðingurinn Fredrik Barth (Bacas og Kavanagh, 2013). Hann sagði að etnísk 

afmörkun skilgreini hóp frekar en sú menning sem honum tilheyrir. Það þarf því að skoða ytri 

mörk hópa fremur en kjarnann til að sjá hvað aðskilur tvo mismunandi etníska hópa. Það er 

hægt með að skoða tengsl milli hópa sem myndast í samskiptum þeirra í félagslegum 

atburðum.  Etnískir hópar eru ekki í eðli sínum fyrirfram ólíkir hvor öðum í einangrun frá hvor 

öðrum heldur skapast það í samskiptum þeirra á milli (Barth, 1969; 17). Það eru því félagsleg 

samskipti sem móta etnerni (Eriksen, 2010). Með hugmyndum sínum til etnernis fékk Barth 

mannfræðinga til að efast um og setja spurningamerki við forsendur félagsgerðarhyggjunar 

(Bacas og Kavanagh, 2013).          

 Mannfræðin nálgast hugtakið með því að skoða á hvaða hátt fólk talar um sinn eigin 

hóp og hvaða einkenni einstaklingar telja sig hafa sem aðgreina þá frá öðrum hópum. Með 

vettvangsnálgun sinni eru mannfræðingar í skoða hvernig etnerni er skapað og endurskapað 

í daglegu lífi fólks (Eriksen, 2010). Anthony Cohen sagði að skilgreining á etnerni hæfist og 

lyki með afmörkunum eða landamærum. Hann sagði að eina ástæða þess væri til þess að 

geta gefið samfélagi sjálfumleika og að fá þau til að aðgreina sig frá öðrum hópum. Hann 

sagði því að meðvitund samfélaga væru sett í búning landamæra. Þar af leiðandi væru 

hugtakið samfélag og hugtakið landamæri hugmyndir sem væru skapaðar í tengslum við 

aðra. Hann sagði að sjálfumleiki byggðist ekki á gerð heldur í huga þeirra sem upplifa hann í 

gegnum heimsýn fólks (Cohen, 1982; 2).       

 Hugtökin „við“ og „hinir“ hafa verið mikilvæg í gegnum tíðina í mannfræði. Þar sem 
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hin mannfræðilega sýn á etnerni snýst um að skoða tengsl á milli tveggja ólíkra hópa þá þarf 

að skilgreina hverjir tilheyra hvorum hóp fyrir sig. Sú hugmynd hefur því verið mikilvæg þegar 

kemur að rannsóknum tengdum etnerni og nýtist vel í að skoða þjóðernishyggju. Innan hvers 

hóps er mismunandi félagsleg fjarlægð á milli „okkar“ og „hinna“ en sú hugmynd, hverjir 

erum við og hinir geta breyst eftir aðstæðum. Mannfræðilegar rannsóknir sýna að etnískur 

sjálfumleiki styrkist og skiptir mestu máli þegar honum er ógnað (Eriksen, 2010).   

 Í hverdagslegri umræðu er etnerni notað í samhengi við minnihlutavandamál og 

kynþáttatengsl en í mannfræði er hugtakið notað í samhengi við samband milli hópa sem 

telja sig og eru álitnir af öðrum, menningalega frábrugðnir hvor öðrum. Hugtakið etnerni 

getur falið í sér mismunandi skilning innan mannfræðinnar en þó allar nálganir 

mannfræðinnar sammála um að enterni tengist flokkun á fólki og hópasamböndum (Eriksen, 

2010). Etnerni er því fyrirbæri sem undirbyggir og gefur tilefni til etníska hópa og sjálfumleika 

þess (Eller, 1999). 

2.3.3 Sjálfumleiki 

Umræður um þjóðarsjálfumleika byggjast oft á fyrirframgefnum forsendum um að við eigum 

sjálfumleika sem er tengdur þjóðum. En hvaðan kemur sú hugmynd og af hverju er mikilvægt 

fyrir mannfólk að búa yfir henni? Af hverju þurfum við að tengja okkur við þjóð? Hvernig er 

sjálfumleiki félagslega uppbyggður og hvernig öðlast fólk þessi einkenni? Þessar hugmyndir 

eiga rætur sínar í skrif Herder um þjóðir. Þar fengu þjóðir sjálfumleika líkt og persónu væri að 

ræða. Þær eiga sér uppruna og líf, og hafa einkenni sem kallast hefur þjóðareinkenni. Í 

þjóðernishyggju er þjóðarsjálfumleiki mikilvægur (Verdery, 1993).   

 Þegar við tölum um sjálfumleika  er átt við að ákveðinn hópur deili ákveðnum 

einkennum, þ.e menningu og tungumálin. Þessi sjálfumleiki mótar einstaklinginn í gegnum 

félagslega umhverfið (Sökefeld, 1999). Etnerni og sjálfumleiki eru nátengd hugtök og eru 

breytileg eftir aðstæðum. Áður fyrr var litið á sjálfumleika persónu sem óopinbert og stöðugt 

fyribæri en nú er litið á það sem opinbert og breytilegt fyrirbæri (Eriksen, 2010). Það er því 

ferli sem getur breyst milli aðstæðna (Toland, 1993). Í mannfræðilegri orðræðu þýðir 

sjálfumleiki að vera maður sjálfur en jafnframt að vera ólíkur öðrum. Þar að leiðandi þegar 

við tölum um sjálfumleika þá er verið að tala um félagslega sjálfumleika en ekki hug 

einstaklinga. Til þess að skilja etnískan sjálfumleika þurfum við að skilja hvað það þýðir fyrir 

fólkið sjálft (Eriksen, 2010). Til þess að afbyggja hugmyndir um þjóðarsjálfumleika þarf að 
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skoða þær aðstæður sem hann verður til í. Það er því mikilvægt að skoða sögulegan 

bakgrunn (Friedman, 1992). 

 Skilgreiningin á sjálfumleika verður ekki til í tómarúmi heldur byggist hún á 

hugmyndum úr fortíðinni. Uppbygging fortíðarinnar hefur áhrif á sjálfumleika fólks. Í gegnum 

söguna sköpum við sjálfumleika (Friedman, 1992). Grikkir eru þekktir fyrir að vera ævaforna 

gömul þjóð. Frá því að grísk þjóð myndaðist á 18.öld hefur hún verið tengd við forn-Grikkja. 

(Friedman, 1992). Sömu sögu má segja um Ísland og tengsl við fortíðina. Við byggjum mikið á 

þjóðernishugmyndum sem lifa góðu lífi enn í dag. Mannfræðingurinn Kristín Loftsdóttir hefur 

sýnt hvernig efnahagsástandið á Íslandi hafði áhrif á hugmyndir um þjóðarsjálfumleika 

Íslendinga. Eftir að Íslendingar einkavæddu bankana og fóru að taka þátt í 

heimsfjármálamarkaðinum spruttu fyrri hugmyndir íslensku þjóðernishyggjunnar aftur upp á 

borðið. Hugmyndir um Íslendinga byggðu á eiginleikum víkinga áður fyrr og var 

þjóðarsjálfumleiki Íslendinga byggður á að einkennum þeirra.  Þetta dæmi sýnir hvernig fyrir 

hugmyndir hefur áhrif á sjálfumleika þjóða (Kristín Loftsdóttir, 2010; 9-10). Nýlegra dæmi er 

íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu. Í sumar tók liðið þátt í fyrsta sinn í lokakeppni 

Evrópumótsins og eftir góðan árangur var byrjað að fjalla um liðið líkt og víkingar færu þar á 

ferð á sama hátt og gert var á tímum efnahagsbólunnar.     

 Það má segja að við breytum sjálfumleika okkar eftir aðstæðum sem við finnum 

okkur í. Mannfræðingurinn Clyde J. Mitchell (1966) sýndi það í etnógrafíu sinni að Márítusar 

(e. mauritius) hegða sér ólíkt eftir ólíkum aðstæðum, eftir því að þeir eru hluti af ættbálk eða 

af þorpsbúum. Að sama skapi má segja að okkar íslenski  sjálfumleiki verður sterkastur þegar 

við kynnumst einstaklingum frá nálægðum þjóðum (Eriksen, 2010). Það má einnig benda á 

etnógrafísku ævisöguna Björg eftir Sigríði Dúnu Kristmannsdóttur (2001) þar sem að 

frásagnarpersónan breytti sjálfumleika sínum eftir mismunandi aðstæðum.  

 Ef við skoðum aftur Ísland í samhengi við rómantíska þjóðernishyggju þá má sjá dæmi 

um að „hinir“ í íslensku samfélagi hafi verið nágrannaþjóðir Íslendinga vegna þess að 

Íslendingar voru helst í samskiptum við norðurlandaþjóðirnar (Pálsson og Durrenberger, 

1989). Ísland gekk í gegnum svipað mynstur og aðrar nýlenduþjóðir ganga í gegnum í 

sjálfstæðisbaráttu sinni. Þær endurbyggja sögu sína til að sýna fram á gildi menningararfs 

síns í andstæðu við nýlenduherranna. Menningararfurinn sýndi að Íslendingar væru 

„menningalegri“ heldur en Danir vegna Íslendingasagna sinna og ættu því Íslendingar rétt á 

að vera sjálfstæð þjóð (Byock, 1992). Líkt og etnískur sjálfumleiki þá er þjóðarsjálfumleiki 
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skapaður í samhengi við „aðra“ og í tilviki Íslands þá voru það Danir (Eriksen, 2010).  

 Mannfræðin hefur lagt áherslu sínar á að rannsaka sjálfumleika í stað menningar og 

þar af leiðandi farið í átt að aukinni gerendahæfni og sjálfsrýni. Það er vegna þess að við 

lítum ekki lengur á menningu sem staðnað fyrirbæri. Það hefur því verið erfitt að skoða 

menningu Nuer eða Hopi, sem áður fyrr voru þekktar rannsóknir innan mannfræðinnar. En 

það er mikilvægt að hafa í huga að hver manneskja hefur margar mögulegar sjálfsmyndir en 

aðeins örfáar sem skipta máli pólitísku og félagslegu samhengi (Eriksen, 2001). 

 

2.3.4 Ríki og vald 

Hugtakið ríki hefur verið notað yfir landfræðilega afmarkaða félagseiningu, sem býr yfir 

föstum reglum og sameiginlegum sjálfumleika (Rapport og Overing, 2007). Hugmyndin er ný 

af nálinni í sögu mannsins og kom ekki fram fyrr en eftir tilkomu þjóðernishyggju (Gellner, 

1964). Þ.e sú hugmynd að hver sá hópur sem skilgreinir sig sem þjóð eigi að mynda þjóðríki. 

Á þeim tíma komu einnig fram stjórnarhættir sem byggðust á miðlægu valdi, þar sem ríkið 

hafði óskorðað vald yfir ákveðnu svæði og einkarétt á valdi innan þess (Baumann, 1999). 

Innan ríkisins býr þjóð sem er skilgreind af tungumáli, menningu, trúarbrögðum, etnerni eða 

einhverjum af þeim samblöndum sem ríkið telji ákjósanlega eiginleika og geri hátt undir 

höfði. Þeir sem búa ekki yfir þessum eiginleikum tilheyra því ekki hópnum og verða titlaðir 

sem minnihlutahópur (Holsti, 2016). Frá upphafi mannsins hafa aldrei verið jafn mörg 

landamæri og eru þau í raun tákn um yfirráð ríkis (Wilson og Donnan, 2012).  

 Ríkið hefur einkarétt á valdi innan sinna landamæra. Þegnar borga skatta til þess, fara 

eftir lögum þess og hafa aðeins aðgang að því með vegabréfi eða landvistarleyfi. Þjóðerni er 

viðkennt eða hafnað innan hver ríkis og ræður það hverjir frá ríkisborgarararétt (Baumann, 

1999). Þegar að þjóðernishyggja er skoðuð þá þarf að skoða ríki og vald. Það var hugmynd 

Antionio Gramsci sem kom mannfræðingum í skilning á um hugtakið í daglegu lífi fólks. Hann 

sagði að yfirráð í samfélaginu byggðist á völdum formgerðar samfélagsins sem stjórnar 

samfélaginu. Þannig er hvor tveggja stofnanabundin stjórn og hugmyndafræðileg stjórn sem 

viðheldur óbreyttu ástandi samfélagsins. Með yfirráðum er ójöfnuður samfélaga réttmættur 

og honum viðhaldið (e. status quo) (Rapport og Overing, 2007). Sú hugmynd á rætur í 

yfirráðum á menningu. Gramsci segir að þeir sem stjórni menningunni hafi tækifæri og vald 

til þess að skapa ímynd af sjálfum sér og skilgreina ríkið (Toland, 1993). Því hafa margir 
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fræðimenn sagt að þekking er lykill af valdi og þeir sem stjórna henni, stjórna orðræðunni 

(Keesing, 1987/2006). Þjóðernishyggja er alltaf menningalega framleidd. Það eru 

þjóðernissinnaðir rithöfundar, listamenn og tónskáld sem afhjúpa, skapa, framleiða eða 

endurreisa menningu þjóða í gegnum verk sín (Spencer, 1990). Þjóðernishyggjan og 

nútímaríki eru undir áhrifum hugmyndafræði upplýsingar um frelsi og jafnrétti en á sama 

tíma eru tákn þjóðar valin sem útilokar ákveðna hópa innan samfélagsins. Það segir til um 

hver tilheyrir og hver tilheyrir ekki þjóðinni (Sigríður Matthíasdóttir, 2003).  

 Tákn menningar og sjálfumleika verður tákn valds, hvort sem það er hjá ríkinu eða í 

höndum einstaklinga. Rannsóknir á landamærum í mannfræði hafa verið að leggja áherslu á 

menningu og sjálfumleika sem aðgreinir tvö ólík þjóðríki (Wilson og Donnan, 2012). 

Mannfræðingar hafa því í verkfæratöskunni tæki og tól til þess að rannsaka þjóðernishyggju. 

Þeir þekkja menningu, etnerni, sjálfsmyndina og valdið.  

 

2.4 Mannfræðileg nálgun á seinnihluta 20. aldar  

Segja má að mannfræðin hafi verið sein á vettvang þegar kom að þjóðernishyggju og hófust 

rannsóknir að alvöru ekki fyrr en á níunda ártug seinustu aldar (Eriksen, 2010). Það væri ekki 

sannleikanum samkvæmt að segja þjóðir eða þjóðernishyggja hafi ekki komið við sögu fyrr 

því mannfræðingarnir Lloyd Fallers, Mauss, Dumont, Wanter og Geertz fjölluðu um hana að 

takmörkuðu leyti en ekki er hægt að segja að viðfangsefnið hafi verið hluti af mannfræðinni á 

þeim tíma (Eriksen, 2010; Barnard, 2000).       

 Ekki er heldur hægt að segja að fyrstu rannsóknir mannfræðinga tengdar þjóðum hafi 

verið beintengdar viðfangsefninu. Á tímum seinni heimstyrjaaldarinnar voru fyrstu 

mannfræðirannsóknirnar tengdar þjóðum framkvæmdar til að sjá fyrir hegðun þjóðríkja í 

stríðinu og átti að sjá fyrir „þjóðarkarakter“ landanna. Margret Mead einn af leiðandi 

mannfræðingum þess tíma tók þátt í rannsókninni og voru hún og aðrir mannfræðingar að 

greina menningagjörðir til að spá fyrir hegðun í ákveðnum aðstæðum. Byggt var á 

þjóðareinkennum ríkjanna og var markmiðið að búa til vísindaleg flokkunarkerfi yfir 

persónuleika þjóða. Margret Mead sagði að rannsóknir á þjóðarkarakter væru byggðar á 

birtingamynd menninga. Rannsókn þessi var tímamót fyrir mannfræðina vegna þess að 

notast var á við mannfræðilega nálgun og greiningu til að rannsaka hið stóra (e. large scale) 

nútímaríki.  Líkt og gefur að skilja þá var þetta mjög umdeilt og ýtti rannsóknin undir 
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staðalímyndir (Sabra, 2007).         

 Rannsóknir mannfræðinga síðan þá hafa ekki verið jafn galnar og reyna þeir að skoða 

gildi þjóða og hver framleiðir þau, þ.e hver hefur rétt til þess að skilgreina 

þjóðarsjálfumleikann í stað þess að skilja þjóð sem einsleita heild (Sabra, 2007).  

Mannfræðingar héldu því af stað að rannsaka þjóðernishyggju með sínum tækjum og tólum 

út frá hugmyndir um ímyndaða þjóð. Rannsóknir þeirra voru mismunandi og ætla ég, í 

framhaldi, að sýna hvernig mannfræðin notaði hugtökin sín til þess að rannsaka 

þjóðernishyggju. Ég mun fyrst fjalla um rannsókn Bruce Spencer í Sri Lanka og Ástralíu og 

fara síðan í rannsókn Richard Handler í Kanada. Bæði dæmin frá Kapferer og Handler vísa í 

fortíðina og ganga út frá forsendum um sameiginlega menningu út frá ímyndaðu samfélagi 

(Eriksen, 2010). 

 

2.4.1 Bruce Kapferer 

Árið 1988 gaf mannfræðingurinn Bruce Kapferer út bókina Legends of People, Myth of States 

þar sem hann rannsakaði búddista þjóðernishyggju hjá Sinhalese fólkinu í Sri Lanka og 

jafnréttisþjóðernishyggju í  Ástralíu (Kapferer, 1998). Bókin varð tímamótaverk þar sem hann 

sýndi hvernig þjóðernishyggja vekur upp ástríðu og tilfinningar hjá íbúum í tveimur 

mismunandi samfélögum (Eriksen, 2010).        

 Hún byggir á goðsögnum og trúarbrögðum þar sem tákn þjóðernishyggjunnar 

endurspegluðust í þeim í fyrrnefndum samfélögum. Dauði verður oft mikilvægt tákn og 

verða einstaklingar sem láta lífið í stríðum píslavættir þeirra sem létust fyrir þjóð sína. 

Kapferer segir að ef þjóð er samfélag sem einstaklingar eru tilbúnir að deyja fyrir, þá er 

þjóðernishyggja fær um að ná í dýpsku tilfinningar manna. Það er í anda Anderson (Eriksen, 

2010).            

 Í fyrrihluta bókarinnar skoðar Kapferer tengsl Sinhalese þjóðhópinn við Tamil 

þjóðhópinn í Sri Lanka en í þeim síðari fjallar hann um þjóðernishyggju Ástrala.  Mýturnar og 

goðsögurnar eru mikilvægar til að skilja þeirra sögulega heim. Hann gerir það í 

mannfræðilegu samhengi þar sem álitið er að menningin sé uppbyggð. Til að skilja 

sjálfumleika þeirra er lykilatriði að skoða goðsögur þeirra (Kapferer, 1988).   

 Í greiningu sinni á Sinhalese þjóðartáknum tengir hann ríkisvaldið, 

þjóðernishugmyndafræði og átök við Tamil við goðsögur Sinhalese. Það eru Vijaya og 
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Dutugemunu  goðsögur sem segja um uppruna Sinhalese og um leiðtoga Sinhalese. Sú fyrri 

segir frá uppruna Sinhalese þar sem prins kom frá Indlandi og átti í átökum við djöfla til að 

leggja undir sig Sri Lanka. Sú síðarnefnda er um Sinhalese leiðtoga sem losar landið við 

erlenda lénsherra og sigrar svo Tamils. Innfæddir líta á þessar goðsögur líkt að þær byggjast á 

sögulegum atburðum í pólitískri orðræðu og eru sögurnar notaður til þess að réttlæta 

yfirburði Sinhalese yfir Tamil minnihlutanum og til séu tvær ólíkar þjóðir (Eriksen, 2010).  

Þessar hugmyndir eru því enn hluti af daglegu lífi í deilum þeirra á milli (Kapferer, 1988).  

 Áströlsk þjóðernishyggja myndaðist af trúarlegum ástæðum í kjölfar stríðs þar sem 

þjóðsögur um ástralska sjálfumleika varð til. Þessar goðsögur fela í sér anda frelsisbaráttu 

Ástrala. Þar skoðar Kapferer trúarleg tákn í þjóðernishyggju beggja hópanna og hvernig þau 

hafa áhrif á menninguna og bar þau saman. Þegar talað er um þjóðernishyggju þá er talið að 

hún sé alþjóðlegt fyrirbæri sem er alltaf eins en hann vill rannsaka þetta tvennt vegna þess 

að þjóðernishyggjan er ólík hugmyndum okkar. Það þarf að skoða sögulegar rætur hennar, 

sem í báðum tilvikum eiga sér rætur í deilum og stéttaskiptingu. Þjóðernishyggja gerir 

menningu að fyrirbæri sem verður að dýrkun (e. worship). Menning er sköpuð af þeim sem 

hafa vald. Bruce Kapferer segir að oft sé sagt að eðli þjóðernishyggju sé trúarlegt og að hið 

pólitíska verði því trúarlegt í ferlinu. Það er vegna þess að menning verður að sakramenti 

þjóða og verður menningin mikilvæg í að skilgreina samheldni þjóða (Kapferer, 1988; 209)

 Kapferer sýnir fram á að beita mannfræðilegum aðferðum sé hægt að skilja 

menningu út frá gjörðum fólks. Menning er ekki aðeins aukahlutur sem hægt er að greina og 

túlka heldur er menning grundvallaratriði við að túlka félagslegan heim. Það er ekki hægt að 

skilja þjóðernishyggju þjóðanna út frá sama mynstri heldur er menning þjóðernishyggju 

rótgróin í sögulegum raunveruleika þjóðernissinna. Goðsögur þjóðanna hafa áhrif á 

verufræði og að sama skapi áhrif á hvernig þeir haga sér í daglegu lífi. Í þessu ferli getur 

hversdagsleg rökhugsun verið umbreytt í verufræði þjóðernishyggju varðandi goðsögur og 

athafnir. Hann segir að ólík heimsmynd hafi haft áhrif á upplifun fólks á goðsögum, hetjum 

og hefð, og sýnir  hvernig ólíkar menningar skapa ólíka þjóðernishyggjur (Kapferer, 1988). 

2.4.2 Richard Handler 

Í annari rannsókn á þjóðernishyggju rannsakaði kanadíski mannfræðingurinn Richard Handler 

þjóðernshyggju í Québec í Kanada. Þar segir hann að þjóðernisímynd Quebec byggjast á  

ímyndaðri þjóð (Eriksen, 2010). Hans rannsókn snérist um að skoða á hvaða hátt 
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þjóðernissinnar á Québec byggðu upp arfleið sína og til þess að greina hana notaðist hann á 

við tákn (Handler, 1985).         

 Hann ákvað að rannsaka söfn í Québec í því samhengi og tákn sem birtast þar. Hann 

segir að söfn velji menningalegar eignir (e. cultural property) sem eiga að endurspegla 

sjálfumleika þjóðar. Þar af leiðandi er hægt að sjá með berum augum hvaða tákn eru valin í 

menningunni. Markmiðið með rannsókn hans var að skoða hámenninguna sem fylgir 

stofnunum á borð við söfn og þá hluti sem þar eru geymdir. Hann skoðar hvaða arfleið þau 

geyma og hverrar arfleið sé verið að endurspegla (Handler, 1985).     

 Í þjóðernisorðræðu í Quebec er hugatakið le patrimione vinsælt. Það þýðir í einföldu 

máli að sjá fyrir þjóðarmenningu sem eign, og þar að leiðandi að þjóðin eigi sameiginlega 

eignir. Ef hlutur er orðinn 25 ára gamall þá verður hann hluti af patrimonie og þar með getur 

hann orðið að þjóðarmenningu Quebec búa. Rannsókn hans snérist að því að skoða sögu 

hluta  og hvers vegna ákveðnir hlutir voru valdir. Í gegnum löggjafavaldið í Quebec eru hlutir 

valdir þar sem raun var verið að setja saman menningu, minnismerki og listahluti taka þá úr 

sínu sögulega samhengi og setja í eitt vel skilgreint samhengi þeirra (Handler, 1985) 

 Með því voru þeir að sýna sjálfum sér og öðrum þjóðum að franska kanadíska Quebec 

ætti sögulegar og menningalegar eignir. Því voru sögusöfn og þjóðminjasöfn sett upp til að 

sýna menningaarfinn. Því að menningaeignir fá virðingu með aldrinum eða vegna tengsla við 

ákveðna viðburði, eða það verður táknmynd tilveru þjóðarinnar. Það sem er í raun og veru 

ósvikin frönsk-kandaísk menning er því breytilegt eftir tíma og geta því nýrri hlutir ekki verið 

hluti af franski kanadískri menningu (Handler, 1985).    

 Hugmyndir franskra-kanadíska þjóðernissinna og í hugmyndafræði þjóðernishyggju 

Quebec er sú að það sé þarna þjóð til sem frábrugðin öðrum. Handler segir að þetta sé 

sameiginleg ímyndun á ákveðnum eiginleikum og sé eins og líffræn heild. Þeir hafa sömu 

menningu, arfleið og þjóðarsál (e. personality) sem aðgreinir þá öðrum. Þjóðin er sögð hafa 

eða búa yfir menningu. Það sé deilt um hvaða sé menningararfur sem tilheyri menningunni 

en ekki deilt um að það sé þarna til Quebec þjóð sé til. Þar með er hugmyndafræðin byggð á 

tilveru í stað ákveðinnar einkenna (Handler, 1985; 198).  

3 Mannfræði og þjóðernishyggja á 21. öldinni 

Á undanförnum árum hefur nálgun mannfræðinga breyst í samræmi við breyttar félagslegar 

og efnahagslegar í heiminum, og hefur umræðan um landamæri þjóðríkja aukist í kjölfarið 
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(Gottfried, 2002).  Mannfræðin hefur breytt áherslum sínum frá því að rannsaka afmörkuð 

landamæri til þess að beina sjónum sínum þvert á landamæri. Hugtakið þverþjóðleiki  (e. 

transnationalism) hefur verið nýtt til þess að útskýra nýjar nálganir og hefur verið notað 

mikið í rannsóknum mannfræðinga, fyrir of eftir aldarmótin 2000 (Gellner, 2012). 

 Mannfræðilegar rannsóknir beinast að staðbundum samfélögum við alþjóðleg 

landamæri og er sjónum beint að menningu sem ferli. Mannfræði landamæra hefur hjálpað 

félagsvísindamönnum innan og utan mannfræðinnar að skilja að þjóð og ríki eru samansett 

af fólki sem ætti ekki að vera smækkuð í einfalda birtingamynd fulla af klisju. Mannfræðingar 

eru í návígi við vettvanginn og sjá þar af leiðandi fjölbreytileika hins daglega lífs og þakka má 

rannsóknum Fredik Barth sem, eins og áður sagði, sýndi fram á að félaglsleg uppbygging á 

sjálfumleika átti sér stað í samskiptum ólíkra hópa (Wilson og Donnan, 2012).   

 Nýlega hefur þverþjóðleiki orðið grundvallaratriði til þess að fá skilning á 

fólksflutningum á milli landamæra. Hugtakið nær yfir félagsferli innflytjenda milli 

landfræðilega, pólitískra og menningalega landamæra, og er hugtakið notað til að skoða 

sjálfumleika þvert á landamæri. Þverþjóðleiki og fólksflutningar sýna að sjálfumleiki sé 

uppbyggður í ákveðnu umhverfi og er mannfræðin til þess fallin að skoða hverjir tilheyra og 

hverjir tilheyra ekki   (Brettell, 2016).  Í þessum kafla ætla ég að ræða breytta heimsmynd, 

sem hefur orðið til þess að mannfræðilegar rannsóknir á þjóðernishyggju hafa breyst og hvað 

mannfræðingar geta til málanna lagt í breyttu umhverfi.  

 

3.1 Breytt heimsmynd og mannfræðilegar rannsóknir 

Margt hefur spilað inn í breytingar á heimsmyndinni undanfarið. Nefna má pólitískar 

ákvarðanir seinustu ára og áratuga, hryðjuverkaárásina 11. september 2011 í New York, 

aukna öryggisgæslu þjóðríkja, efnahagsvandamál og áherslu á landamæri Evrópu (Wilson og 

Donnan, 2012). Mörg „gömul“ evrópsk þjóðríki hafa gengið við liðs við Evrópusambandið og 

hafa þar með gefið eftir hluta af sjálfsákvörðunarvaldi sínu. Innan sem utan þjóðríkjanna 

hafa nýjar hreyfingar sprottið upp. Þessar hreyfingar byggjast á ákveðnum svæðum, ákveðnu 

etnerni eða jafnvel á sameiginlegri andúð á útlendingum (e. xenophobia) (Eriksen, 2010).

 Þetta hefur valdið því að spurningum um þjóðarsjálfumleika, í samhengi við 

menningu, trúarbrögð og eterni. Vegna orðræðunnar um Íslam og múslima þá er nærtækt að 

taka umræðuna sem dæmi um fólksflutninga þeirra. Það hefur verið auknar umræður um 
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hverjir teljast vera „við“ og „hinir“ í Evrópu. Gildi Evrópu eru sterk og byggjast á kristnum 

gildum, og því er auðvelt að útiloka Íslam. Umræðan eftir 11. September 2001 hefur sett 

Íslam og Evrópu í andstæður hvers annars. Múslimar í Evrópu verða skilgreindir sem 

„evrópskir múslimar“ í stað þess að vera múslimar í Evrópu (Grillo, 2004). Umræðan um 

„okkur“ og „hina“, sem og umræðan um landamæri í evrópskum stjórnmálum, hefur færst í 

aukanna með borgarastyrjöldinni sem geysir í Sýrlandi. Vegna aðstæðna eru hundruðir 

þúsunda flóttamanna sem fara á milli landamæta í leit að betra lífi og er umræðan um 

landamæri Evrópu meiri nú en þegar Schengen samstarfið og Dublinarsáttmálann voru 

samþykkt árið 1995 og 1997 (Delouis, 2016).  

 Í samhengi við umfjöllum um sterkari landamæri þá ætla ég að fjalla um rannsókn 

mannfræðingsins Dimistris Dalakoglou (2013) vegna þess Grikkland hefur verið talið 

landamæri Evrópu vegna staðsetningar sinnar. Dalakoglou hefur rannsakað landamæri, 

öryggi og útlendingahatur í samhengi við pólitíska hugmyndafræði í aðdraganda upprisu ný-

nasisma í Grikklandi (Dalakogloum 2013).       

 Grikkir tóku upp vestræna hugmyndafræði á níunda áratug síðustu aldar og urðu í 

kjölfarið félagslegar og efnahagslegar breytingar í landinu. Grikkir voru hluti af innra starfi 

Evrópu sem þýddi að landamæri innan sambandsins var aflétt en aftur á móti þurfti að verja 

ytri landamæri þess og þar var Grikkland á jaðrinum, og því urðu landamæri Grikklands að 

landamærum Evrópu. Eftir aldamótin breyttust skilyrðin fyrir vestrænn hugmyndafræðinni 

og varð mikil hræðsla við Íslam og fór svo að hugmyndir félagslífsins teygðu sig inn á pólitíska 

sviðið. Hann telur að það hafi skapað togstreitu í sjálfsumleika Grikkja. Grikkir eru sögulega 

og menningalega líkari löndum á Balkan-skaganum, austur-Evrópu og norður Afríku en 

Vestur-Evrópu. Það hefur gert það að verkum að nágrannar þeirra hafa orðið af „hinum“ og 

innflytjendum af þeim svæðum kennt um þær ófarir sem hafa ógnað vestrænum 

hugmyndum Grikkja. Til að mynda hefur Albönum verið kennt um lækkun launa á grískum 

markaði. Nú til dags eru það múslimar sem verða fyrir barðinu á því og sagðir vera ógn við 

almenning og byggir sú orðræða á kynþáttafordómum (Dalakogloum 2013).   

 Það varð því togstreita milli tveggja sjálfumleika meðal íbúa þjóðarinnar, þess gríska 

og þess evrópska. Þessi áratuga stefna Grikkland hefur leitt að útlendingahatri og 

kynþáttahyggju, og hefur réttmætt andúð gagnvart innflytjendum og hafa innflytjendur 

orðið réttindalausir í Grikklandi. Hörð innflytjendastefna hefur gert það að verkum að þeir 

eru þeir eru utangarðs í samfélaginu, (Dalakogloum, 2013).    



  

31 

 Dalakogloum telur að fylgi ný-nasista eigi sér langan aðdraganda og eigi sér rætur í 

hugmyndafræði í Evrópu. Þeir hafa gert innflytjendur að andstæðingum sínum, þ.e „hinum“. 

En það hefur einnig orðið togsreita innan Evrópusambandsins og telja margir Grikkja vera 

lata. Öfga- hægri (e. far-right) hópar í Evrópu eru sammála um að innflytjendur séu ógn við 

Evrópu. Þeir telja að múslimar muni ógna hvítri menningu Evrópu eða að þeir hafi áætlanir 

um að leggja undir sig álfuna með trú sinni (Dalakogloum, 2013). Eins og Eriksen (2010) segir 

þá verður sjálfumleiki sterkari þegar honum er ógnað og hugmynd um kristna Evrópu fær 

meira vægi (Dalakogloum, 2013).       

 Dalakogloum segir að á krísutímum þá geti þjóðríki ekki brotið á menninganánd milli 

ríkisborgara og ríkis og þurfi því að efla öryggi, stefnur, landamæri, auka þjóðernishyggju og 

jafnvel kynþáttahyggju til að verja sig gegn öðrum og séu þjóðríki því að samsama sig í 

auknum mæli við stefnu ný-nasistahópa og öfugt (Dalakogloum, 2013; 520).  

 Í Þýskalandi er einnig að  aukin þjóðernishyggja vegna fólksflutninga milli landamæri 

sem hefur leitt af sér andspyrnu við flóttafólk. Í nýrri rannsókn mannfræðinganna Seth M. 

Holmes og Heide Castañeda skoðuðu þau birtingamynd flóttamanna þar í landi. Þau litu á  

framsetningu á fréttum af flóttafólki og valdinu sem í því felst, og voru með Antonio Gramsci 

í huga um mismunandi stöðu fólks innan samfélags.  Fjölmiðlaumfjallanir, pólitísk ummæli og 

almenn umræða varðandi málefni flóttamanna býr til stöðubáráttu út frá táknum, lögmæti 

og efnahagslegum áhrifum sem er afleiðing fólksfjölgunar. Markmið greiningar þeirra er að 

skoða á hvaða hátt framsetningin hefur áhrif á neikvæða umræðu í garð flóttamanna og 

skoða þau tákn, félagslega, pólitíska og flokkun sem felur í sér að tilheyra og tilheyra ekki. 

Umfjöllunin getur verið óvægin og alið á ótta. Með því að skoða áðurnefnda þætti vilja þau 

sýna framsetningu á fólki án heimilis (e. displaced) og hvernig mismunandi þjóðríki bregðast 

við þeim, og sjá hvernig ótti við menningu, etník og trú er breytileg, og þar af leiðandi 

hvernig afmörkun á félagslegum flokkunum er sköpuð og endursköpuð, og velur fólk í 

sitthvorn flokkinn, hvort þau eiga rétt á að vera í landinu eða ekki  (Holmes og Castañeda, 

2016).            

 Þetta ástand hefur sett spurningamerki við sjálfumleika Evrópu og Þýskalands.  

Evrópa er ekki á einu máli þegar það kemur að flóttamannaástandinu og eru löndin 

ósammála um fjölda flóttamanna sem leyfa á í Evrópu. Á meðan Þýskaland hefur svarað 

kallinu og boðið flóttamenn velkomna hafa önnur lönd á borð við Ungverjaland hafa brugðist 

illa við (Holmes og Castañeda, 2016).        
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 Í upphafi síðasta sumars sögðu þýsk stjórnvöld að flóttamenn þyrftu að sækja um 

hæli í fyrsta landinu sem þeir kæmust að, innan Evrópusambandins. Í flestum tilfellum komu 

flóttamenn inn á landsvæði Evrópu í gegnum Grikkland og Ítalíu. Kanslari Þýskalands, Angela 

Merkel, breytti þó um skoðun og sagði sýrlenska flóttamenn ekki þurfa að sækja um hæli í 

því landi sem þeir stigu fyrst færi á innan landamæra Evrópusambandsins.  Í október höfðu 

Þjóðverjar tekið við fleiri flóttamönnum en nokkur önnur aðildarþjóð Evrópusambandins. 

Umræða um fjölmenningu og innflytjendur er orðin flóknari eftir atburði síðasta árs. Þótt að 

Merkel hafi auðveldað sýrlenskum flóttamönnum að koma til landsins þá hafa annað 

flóttafólk sótt þangað einnig. Það er litið á sýrlenskar fjölskyldur eigi „skilið“ að koma vegna 

aðstæðna sinna en þau eru ekki þau einu sem eru án heimilis. Fólk er að flytjast til Evrópu af 

mismunandi ástæðum (Holmes og Castañeda, 2016).     

 Í umræðunni eru orðin innflytjandi og flóttamaður til skiptist í almennri, pólitískri, og 

fjölmiðlaumfjöllun. Þegar talað er um innflytjandaástand þá er gert minna úr því að þau 

þurfa hjálp en aftur á móti þegar talað er um flóttamannaástand þá stykir það hugmyndina. 

Þegar fjallað er um innflytjendur þá virðist umræðan flokka þá sem tækifærissinna því að litið 

er svo á að þeir hafi tekið frjálsa ákvörðun um að flytja sig þvert yfir landamæri og er staða 

þeirra því veikari. En stefna stjórnvalda gagnvart hælisleitendum endurspeglar alltaf pólitíska 

hagsmuni um hvaða hópur á skilið aðstoð (Holmes og Castañeda, 2016).   

 Umfjöllun fjölmiðla og pólitísk umræða nær sjaldan til sögulegs, félagslegs, 

efnahagslegs og pólitískt ástands innflytjenda og flóttamanna. Fólk án heimilis er ekki einn 

hópur. Þau koma frá ólíkum löndum og af ólíkri stétt, og dæmi um að talið er einhver á ekki 

rétt á aðstoð vegna þess að þau eru ekki frá Sýrlandi og það þyrfti að gera upp á milli 

flóttafólks af mannúðlegum ástæðum og efnahagslegum (Holmes og Castañeda, 2016). 

 Í miðju flóttamannaástandi hefur Evrópa verið á tveimur áttum, sýnt samúð en einnig 

ótta af menningalegum, etnískum og trúarlegum mun og flóttafólk og innflytjendur gerðir af 

„hinum“. Í orðræðunni hafa flóttamenn verið tengdir við hryðjuverkamenn og hafa árásirnar 

í París í Nóvember í fyrra ekki bætt ástandið. Menningamunur, etnískur og trúarlegum 

munur er notaður til þess að merkja þá sem eru taldir vera ógn (Holmes og Castañeda, 

2016).          

 Forsætisráðherra Ungverjalands sagði að það þyrfti að vernda Evrópu frá áhrifum 

múslimskra flóttamanna og hafa aðrir stjórnmálaleiðtogar tekið undir með að segja að 

kristnir séu meira velkomnir en múslimar og hefur sú umræða aðeins aukist eftir 
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hryðjuverkaárásina í París árið 2015. Leiðtogi breska Sjálfstæðisflokksins sagði 

flóttamannaástandið vera samsæri til að gera Evrópu að fjölmenningasamfélagi og leit hann 

á fjölmenningu sem ógn. Holmes og Castañeda (2016) segja að þar sé verið að gefa í skyn að 

Evrópa sé einleit, hvít og kristin og sé ólík „hinum“ á etnískan, menningalega og trúarlegu 

hátt og eigi því ekki samleið (Holmes og Castañeda, 2016).   

 

3.2 Hvað geta mannfræðingar lagt til málanna?  

Það er ekki nýtt af nálinni að mannfræðingar vilji leggja orð í belg í umræðuna. Árið 1928 

skrifaði Franz Boas bókina Anthropology and Modern life og færði þar rök fyrir hagnýtu gildi 

mannfræðinnar til þess að leysa úr málum á borð við rasisma og þjóðernishyggju (Eller, 

2009). Hann taldi að mannfræðin byggi yfir vísindalegri aðferð við að greina aðstæður innan 

menninga og þjóða (Haraldur Ólafsson, 1997), og  að með rannsóknum mannfræðinga væri 

því hægt að greina aðstæður og notast á við niðurstöðurnar í ákvörðunartökum á 

félagslegum vandamálum (Eller, 2009).  Mannfræðin getur lagt af mörkum samfélagslegar 

umræður með að ræða fjölbreytileika í mannlegum samfélögum víða um heim og að gera hið 

óeðlilega eðlilegt og benda á hið óeðlilega í hinu eðlilega (Haraldur Ólafsson, 1997). 

 Það er nægilegur efniviður fyrir mannfræðinga að rannsaka á þessu sviði. Nýlegir 

atburðir benda til þess að hugmyndin um landamæri, afmörkun og ystu mörk (e. frontier) 

mun verða áfram umræðuefni innan fræðanna vegna hindranna sem felst í þeim (Wilson og 

Donnan, 2012). Það getur því verið tækifæri fyrir mannfræðina að halda áfram að rannsaka 

þjóðernishyggju.          

 Sumarið 2016 kaus Bretland að yfirgefa Evrópusambandið eftir að niðurstaða úr 

þjóðaratkvæðisgreiðslu féll í skaut andstæðinga sambandsins, svokallaðir brexit-sinnar. Þrátt 

fyrir að stuttur tími sé liðinn frá kosningunum og endanlegar afleiðingar útgöngunnar séu 

ekki komnar á yfirborðið, þá eru mannfræðingar strax byrjaðir að skoða áhrif brotthvarfisins. 

Þó svo að mannfræðingar vilji skoða stóru myndina frekar en að greina nýlega atburði, þá 

virðist brotthvarfið benda til aukinnar þjóðernishyggju í kjölfar fólksflutninga til Evrópu. Það 

virðist því vera að viðbrögð kjósenda við aðstæðunum en ekki má gleyma áhrifum og áróðri 

stjórnmálamanna (Stein, 2016). Það er áhugavert að upplifun fólks á erlendu fólki er ólík eftir 

aðstæðum þeirra (Dzenovska, 2016).        

 Það gæti orðið aukin eftirspurn eftir rannsóknum mannfræðinga af þeim sökum því 
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umræðan byggist á fordómum og gæti þetta orðið kjörið tækifæri fyrir mannfræðinga að 

stíga fram og eiga í samræðum við almenning. Því eins og hefur komið fram þá er 

mannfræðin vel til þess fallinn að rannsaka málefni tengdum þjóðum, menningum, etneri, 

sjálfumleika og hefðum  (Stein, 2016).   

 

4 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur þjóðernishyggja verið skoðað út frá mannfræðilegu sjónarhorni. Það 

hefur verið fjallað um á hvaða hátt hugmyndir mannfræðinnar hafa þróast í gegnum tíðina. 

Hugmyndir þjóðernishyggju hafa mótað þjóðríki Evrópu síðustu öldina og gerir enn þann 

daginn í dag. Hugmyndir um þjóðir, þjóðernishyggju og þjóðríki eiga sér upptök í 

hugmyndum Herder á 19.öld. Hann bjó til þá fyrirframgefnu forsendum, sem við tökum sem 

eðlilegum hlut í dag, um að sjálfumleiki sé tengdur þjóðum. Hugmyndin er byggð á að ekki sé 

hægt að finna algild lögmál samfélaga heldur er heimurinn samansettur úr þjóðum eða 

menningum með mismunandi hæfileika út frá umhverfi sínu og því væri best ef þjóðir 

stjórnuðu sér sjálfar. Með þessu breytti hann hugmyndum manna til þjóðríkis. 

 Mannfræðin var sein að taka upp viðfangsefnið en þegar hún gerði það þá bjó hún 

yfir öllum þeim tækjum og tólum sem til þarf til að rannsaka þjóðernishyggjuna vegna þess 

að margir þættir hennar eru nátengdir viðfangsefnum mannfræðinnar, eins og menning, 

etnerni og sjálfumleiki, en ekki má heldur gleyma valdatengslum og táknum sem dregin eru 

fram. Rannsóknir mannfræðinga í gegnum tíðina á menningu gefa okkur skilning á að 

hugtakið er ekki heilagur óbreytanlegur sannleikur heldur er það breytileg þótt að 

þjóðernishyggja velji sér menningartákn til að varpa fram. Enn fremur var það rannsókn 

Fredrik Barth sem hjálpaði okkur að skilja að etnerni er mótað í félagslegum aðstæðum. 

 Þessi hugtök ásamt nýjum hugmyndum gerði mannfræðinni kleift að rannsaka 

þjóðernishyggjuna. Það var ekki lengur litið á þjóð sem eðlislægt fyrirbæri heldur voru 

komnar fram nýjar hugmyndir fram. Þá sérstaklega frá Benedict Anderson sem staðsetti 

þjóðernishyggjuna innan áhugasviðs mannfræðinnar með skrifum sínum um ímyndaða þjóð. 

Aðrir fræðimenn líkt og Ernest Gellner og Eric Hobsbawm hafa haft áhrif með hugmyndum 

sínum en það var Anderson sem fékk mannfræðinga til að rannsaka þjóðernishyggju, og fóru 

Bruce Kapferer og Richard Handler á vettvangi með hugmyndir Anderson í huga. Sá 

fyrrnefndi sýndi fram á þjóðernistilfinningar í mismunandi samfélögum og síðarnefndi 
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uppbyggingu á þjóðerni.          

 Í dag hafa önnur hugtök verið í brennidepli en áður fyrr, líkt og hnattvæðing og 

þverþjóðleiki, og hafa rannsóknir breyst í takt við það. Í kjölfarið hafa spurningar um 

landamæri vaknað og hverjir tilheyra og hverjir tilheyra ekki þjóðríkinu, og hafa landamæri 

Evrópu verið í brennidepli. Stofnun Evrópusambandsins og aukinn fjöldi flóttamanna til 

Evrópu hafa haft í för með sér aukna orðræðu byggða á fordómum og hafa nýjar hreyfingar 

orðið til, sem telja sig ætla að verja sín þjóð gagnvart erlendum öflum. Það hefur því sprottið 

upp aukin þjóðernishyggja í Evrópu sem vert er að rannsaka. Út frá fyrri hugmyndum hefur 

menning og þjóðir verið hlutgerðar og alhæft um fólkið innan þess og verið að setja upp 

einfalda mynd um veruleika sem er ekki til staðar. Það er því verið að taka í burtu 

fjölbreytileika innan þess. Í dag hafa múslimar verið dregnir upp sem hópur og hafa verið 

orðið fyrir aðkasti og útilokun í Evrópu og hefur trúarskoðun þeirra skilgreint sjálfsumleika 

þeirra í Evrópu. Við getum því notað mannfræðina til þess uppræta þessa fordóma og 

staðalímyndir byggða á gamalli hugmynd og notað hana til að rannsaka og skilja 

þjóðernishyggju. 
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