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Útdráttur	

Segja	má	að	menningararfleið	Íslendinga	sé	einna	helst	að	finna	í	sögum	og	hefðum	

þjóðarinnar.	Þökk	sé	þessari	menningararfleið	hefur	skapast	sterkt	þjóðareinkenni	

sem	tekist	hefur	að	sameina	þjóðina	með	stolti	og	á	sama	tíma	sundrað	henni	með	

mótun	 sterkrar	 þjóðernishyggju.	 Þessi	 hugmyndafræði	 tók	 á	 flug	 þegar	 Ísland	

öðlaðist	sjálfstæði	árið	1944	eftir	að	hafa	setið	undir	stjórn	Danmörku	í	rúma	öld.		

Þetta	 nýkomna	 frelsi	 gaf	 þjóðinni	 tækifæri	 til	 að	 endurskoða	 liðna	 tíma,	 horfa	 til	

framtíðar	og	móta	nýja	sjálfsmynd.	Í	gegnum	árin	hefur	íslensk	þjóðernishyggja	orðið	

sýnilegri	 með	 áhrifum	 hnattvæðingar,	 en	 hnattvæðingin	 hefur	 skapað	 ákveðinn	

grundvöll	fyrir	starfsemi	ólíkra	menningarhópa	þvert	á	landamæri.	Það	hefur	meðal	

annars	leitt	til	þess	að	flæði	fólks	og	hugmynda	til	Íslands	hefur	færst	í	aukana	og	út	

frá	því	hefur	skapast	umræða	í	íslensku	samfélagi	að	vernda	þurfi	íslenska	menningu	

gagnvart	þessum	lítið	þekktum	menningarheimum.	Það	í	framhaldi	hefur	alið	af	sér	

ótta	og	ýtt	undir	þjóðernishyggju	margra	Íslendinga	og	er	eitt	af	því	sem	einkennir	

íslenskan	veruleika	í	samtímanum.	Í	eftirfarandi	ritgerð	verður	fjallað	enn	frekar	um	

íslenska	þjóðríkið	og	gert	grein	fyrir	íslenskri	þjóðernishyggju	út	frá	mannfræðilegu	

sjónarhorni.	
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Abstract	

It	has	been	argued	that	the	cultural	heritage	of	Iceland	is	deeply	connected	to	the	

country’s	history	and	traditions.	The	 Icelandic	heritage	has	been	the	driving	 force	

that	has	shaped	the	country's	strong	national	characteristics	which	now	define	 it.	

This	 has	 both	 united	 the	 nation	 with	 pride	 and	 at	 the	 same	 time	 led	 to	 a	

disintegration	within	it	through	the	manifestation	of	nationalism.	In	the	year	1944	

this	 ideology	 was	 strengthened	 when	 Iceland	 gained	 its	 independence	 from	

Denmark.	The	newly	gained	liberty	gave	the	Icelandic	nation	a	chance	to	review	its	

past,	 look	 to	 the	 future	 and	 reshape	 its	 own	 identity.	 Throughout	 the	 years	

globalization	 has	 had	 a	 strong	 impact	 and	 created	 a	 transboundary	 platform	 for	

different	cultural	groups	to	come	together	which	has	led	to	the	mobility	of	people,	

ideas	and	ideology	across	countries.	This	platform	has	opened	up	a	discussion	within	

the	Icelandic	society	where	certain	groups	now	feel	the	need	to	protect	the	Icelandic	

cultural	 heritage	against	 the	perceived	outside	 threat	 that	 this	mobility	presents.	

Subsequently	 this	 has	 caused	 fear	 and	 increased	 nationalism	 amongst	 many	

Icelanders	 and	 is	 becoming	 one	 of	 the	 defining	 factor	 of	 Icelandic	 reality.	 In	 the	

following	paper	the	Icelandic	nation	and	nationalism	will	be	further	discussed	from	

an	anthropological	perspective. 
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1 Inngangur	

Rétt	eftir	árið	1900	fór	íslenskt	nútímaríki	að	mótast.	Ísland	losnaði	undan	dönskum	

stjórnvöldum	og	fékk	heimastjórn,	fullveldi	náðist	árið	1918,	sem	var	fyrsta	skrefið	í	

sjálfstæði	 þjóðarinnar	 og	 baráttunni	 lauk	 árið	 1944	 með	 stofnun	 lýðveldis	

(Heimastjórn,	 e.d.).	 Þegar	 Ísland	 fékk	 sjálfstæði	 voru	 ekki	 allir	 sammála	 hvernig	

íslenskt	samfélag	skyldi	byggt	upp.	Deilan	snerist	annars	annars	vegar	um	það	hvort	

ætti	að	taka	mið	af	þeirri	hugmyndafræði	sem	var	ríkjandi	í	Evrópu	á	fyrri	hluta	20.	

aldar	 og	 einblína	 á	 framþróun	og	 gildismat	 borgarmenningar,	 eða	 einblína	ætti	 á	

fortíðina	 og	 gæta	 hefðbundna	 íslenska	 bændamenningu	 (Sigríður	Matthíasdóttir,	

2004,	bls.	115–116).	Þessi	ár	voru	því	mikilvæg	í	stjórnmálalegri	umræðu	auk	þess	að	

þjóðernisleg	sjálfsmynd	Íslendinga	fór	að	myndast.	Hið	nýfengna	frelsi	Íslendinga	var	

sett	 í	 samhengi	 við	 íslenska	 fortíð	 og	 hafði	 það	 áhrif	 á	 mótun	 sjálfsvitundar	 (e.	

identity)	 Íslendinga	 og	 gerir	 jafnvel	 enn	 þann	 dag	 í	 dag,	 en	 sjálfstæðisbarátta	

Íslendinga	 er	 sú	 þjóðernisbarátta	 sem	 hefur	 lengi	 einkennt	 íslenska	 menningu	

(Guðmundur	Hálfdanarson,	2001).		

Með	tímanum	hefur	flæði	fólks	og	hugmynda	færst	í	aukana	og	víða	um	heiminn	

hefur	myndast	umræða	að	herða	þurfi	landamæri	gagnvart	utanaðkomandi	ógn	sem	

þetta	flæði	þykir	vera.	Ísland	er	engin	undantekning	þar	á	og	hefur	slík	umræða	aukist	

með	 árunum	 og	 hefur	 sennilega	 aldrei	 verið	 eins	 sýnileg	 og	 nú	 (Sunna	 Karen	

Sigurþórsdóttir,	 2015).	 Ísland	hefur	 tekið	mið	af	þessari	 þróun	og	hefur	því	 staða	

Íslands	 á	 alþjóðavettvangi	 breyst	 (Magnús	 Einarsson,	 1997).	 Árið	 2015	 voru	

innflytjendur	á	Íslandi	um	9%	af		þjóðinni,	árið	á	undan	var	hlutfallið	8,4%	(Hagstofa	

Íslands,	2015).	Á	níu	árum,	eða	frá	2004–2013	hafði	 leikaskólabörnum	með	erlent	

ríkisfang	 fjölgað	 um	 90%	 og	 nemendum	með	 erlent	móðurmál	 fjölgað	 um	 103%	

(Rúnar	Helgi	Haraldsson	og	Sigríður	Ásgeirsdóttir,	2015).	Út	frá	þessari	þróun	hefur	

umræða	líkt	og	að	vernda	þurfi	íslenska	menningu	gagnvart	fjölbreytileika	heimsins	

verið	eitt	af	því	sem	einkennir	íslenskan	veruleika	í	dag.	Íslensk	þjóðernishyggja	hefur	

með	 því	 orðið	 sýnilegri	 og	 er	 slík	 hugmyndafræði	 áhrifamikil	 hugsjón	 margra	

Íslendinga	í	dag.		

Í	þessari	ritgerð	verður	íslenska	þjóðríkið	rætt	frekar,	farið	verður	yfir	sögu	Íslands	

og	skoðað	tengsl	menningar	og	þjóðernishyggju	út	frá	mannfræðilegu	sjónarhorni.	

Sú	 rannsóknarspurning	 sem	 liggur	 til	 grundvallar	 er	 hvort	menning	 sé	 notuð	 sem	



  

7 

réttlæting	á	aðskilnaði	og	jafnvel	sjálfstæðisyfirlýsingum	í	samtímanum	sem	mætti	

þá	jafnvel	túlka	sem	viðbrögð	við	auknu	flæði	í	formi	þjóðernishyggju.		
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2 Kenningarleg	umfjöllun	

Lengi	hefur	fylgt	mannfræði	að	skoða	samtengingu	manns	og	samfélags	ásamt	því	að	

mannfræðingar	hafa	reynt	að	átta	sig	á	manninum	sem	félags-	og	menningarveru.	

Rekja	má	sögu	mannfræðinnar	langt	aftur	í	tímann,	til	Forngrikkja,	þar	sem	heimssýn	

og	grundvallarskilningur	þeirra	á	manninum	endurspeglast	í	mannfræði	í	nútímanum	

(Barnard,	2000).	Í	kringum	árið	1850,	þegar	langt	var	liðið	á	nýlenduhyggjuna	og	fólk	

þegar	 farið	 að	 flytja	 sig	 á	milli	 landa,	má	 segja	 að	 nýr	 heimur	 hafi	 opnast	 innan	

mannfræðinnar.	Það	hafði	í	för	með	sér	mikla	þekkingarleit	og	leit	að	skilningi	á	hinu	

fjarlæga	 og	 því	 lítt	 þekkta.	 Með	 þeirri	 þekkingu	 varð	 auðveldara	 að	 skilja	 þá	

þjóðflokka	sem	nýlenduveldin	voru	að	reyna	ná	yfirráðum	yfir.	Mannfræðin	efldist,	

fékk	 byr	 undir	 báða	 vængi	 og	 varð	 til	 sem	 sérstök	 fræðigrein	með	 fyrstu	 hyggju	

mannfræðinnar,	þróunarhyggjunni	(Barnard,	2000,	bls.	28).	

Þróunarhyggjan	 er	 eitt	 leiðardæmi	 þess	 að	 hugsa	 um	 veruleikann	 og	 var	 hún	

ríkjandi	 frá	 árunum	 1850–1920.	 Sú	 stefna	 á	 rætur	 að	 rekja	 til	 Charles	 Darwin	 (í	

Barnard,	2000,	bls.	29)	og	hugmynda	hans	um	þróun	lífvera.	Samkvæmt	Darwin	eru	

allar	lífverur	afkomendur	þeirra	sem	áður	lifðu	og	einkenni	erfast	línulega	frá	einni	

lífveru	til	annarrar.	Þessi	hugmynd	þótti	svo	róttæk	að	hún	náði	tökum	á	hug	manna	

víða	um	heim	og	var	hún	yfirfærð	á	hugmyndir	um	menningu	og	samfélög.	Herbert	

Spencer	 (í	 Barnard,	 2000,	 bls.	 40–42)	 tók	 hugmynd	 Darwin	 og	 yfirfærði	 hana	 á	

samfélög	manna.	 Spencer	 taldi	 að	 það	 væri	 eins	 konar	 línuleg	 þróun	 í	 samfélagi	

manna	og	samkvæmt	honum	var	hinu	menningarlega	og	hinu	félagslega	miðlað	á	

sama	 hátt.	 Hann	 gerði	 þar	 með	 ekki	 greinarmun	 á	 líffræðilegum	 og	

menningarmiðluðum	eiginleikum.	Þessi	sýn	var	síðar	harðlega	gagnrýnd,	hún	talin	

vera	grunnurinn	að	rasisma	og	að	hún	stæðist	engar	vísindalegar	forsendur	(Barnard,	

2000,	bls.	27–47).		

Andsvar	þróunarhyggjunnar	er	 (menningarleg)	afstæðishyggja.	Sú	stefna	 leggur	

áherslu	 á	 að	 fólk	 hagi	 sér	 á	 mismunandi	 hátt	 í	 mismunandi	 samfélögum	 og	 að	

menning	hafi	mótað	fólk	til	þess	að	gera	hlutina	á	ákveðinn	hátt.	Ekki	ríkir	sátt	um	

skilgreiningu	 á	 afstæðishyggju,	 annars	 vegar	 er	 sú	 skilgreining	 að	 hugsunarferli	

manna	sé	mismunandi	eftir	menningarheimum	og	það	sé	ekkert	eitt	sem	sameini	allt	

mannkyn.	Hins	vegar	er	talið	að	ákveðið	mannlegt	menningarmynstur	sé	til	staðar	

sem	einkenni	það	sem	allir	eigi	sameiginlegt	(Barnard,	2000).	Afstæðishyggjan	er	oft	
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kennd	 við	mannfræðinginn	 Franz	Boas	 (í	 Barnard,	 2000,	 bls.	 54–55).	 Boas	 var	 lítt	

hrifinn	af	þróunarhyggjunni	og	lagði	áherslu	á	að	hver	menning	væri	einstök	á	sinn	

hátt	og	að	einstaklingurinn	væri	mikilvægur	 í	þróun	hverrar	menningar,	það	er	að	

einstaklingurinn	hefði	það	afl	í	sér	að	breyta	menningu	(Barnard,	2000,	bls.	47–61).	

Þessi	 sýn,	 líkt	og	þróunarhyggjan,	hefur	verið	gagnrýnd.	Hún	er	sögð	 líta	 fram	hjá	

mannréttindum	 í	 þeim	 skilningi	 að	 ef	 virða	 eigi	 menningu	 heimamanna	 á	 þeirra	

forsendum	þá	sé	hætta	á	að	siðir	og	venjur	sem	fela	í	sér	kúgun	og	brot	á	almennum	

mannréttindum	 séu	 látnir	 óáreittir.	 Þrátt	 fyrir	 það	 hefur	 þessi	 stefna	 ekki	 reynst	

alslæm	og	hefur	hún	sannað	sig	sem	gott	verkfæri	gegn	þjóðernishyggju	og	rasisma.	

Þar	með	hefur	afstæðishyggjan	skipt	miklu	máli	og	gerir	enn	þann	dag	í	dag	(Barnard,	

2000,	bls.	80–99).		

Skömmu	eftir	aldamótin	1900	urðu	hugmyndafræðileg	skil	og	við	tóku	hugmyndir	

um	félagslegar	staðreyndir,	að	hið	félagslega	ætti	að	skýra	með	hinu	félagslega.	Á	

þessum	tíma	var	verið	að	reyna	að	finna	í	hverju	normið	fælist	og	innan	fræðanna	

varð	 rof	 milli	 einstaklingsins	 og	 samfélagsins.	 Það	 einstaklingsbundna	 í	 hegðun	

manna	var	talið	lítilfjörlegt	og	meiri	hluti	af	hegðun	manna	var	talinn	ákvarðaður	af	

þeim	 normum	 sem	 samfélagið	 hafði	 komið	 sér	 saman	 um	 og	 menn	 ólust	 upp	 í	

(Barnard,	2000,	bls.	61–80).	Stærsti	hluti	af	hegðun	einstaklings	var	þar	með	sagður	

mótaður	af	samfélaginu	og	væri	því	ekki	einstaklingsbundinn,	en	þessi	hugmynd	er	

oft	 kennd	 við	 Émile	 Durkheim	 (í	 Barnard,	 2000,	 bls.	 63–65)	 og	 virknishyggju.	 Frá	

virknishyggjunni	óx	formgerðar-virknishyggja	(e.	structural	functionalism)	og	þar	var	

markmiðið	að	 finna	 formgerðina	 í	 félagslegu	 lífi	 til	þess	að	greina	þau	 tengsl	 sem	

einstaklingar	ættu	og	sem	mynduðu	svo	hópa	eða	stofnanir	(Barnard,	2000,	bls.	61–

80).	

	Á	árunum	1940–1970	urðu	miklar	umbreytingar	 innan	mannfræðinnar	 (Kuper,	

2015).	 Á	 þeim	 tíma	 ríkti	 mikill	 órói	 í	 heiminum,	 þó	 sérstaklega	 í	 vestrænum	

samfélögum.	Það	 var	 óánægja	með	 ríkjandi	 þjóðskipulag,	Víetnam-stríðið	 geisaði,	

kvennahreyfingar	 urðu	 til	 og	 mikið	 andóf	 var	 úr	 öllum	 áttum	 (Ortner,	 2006).	

Kenningastefnur	eins	og	marxismi	urðu	áberandi	í	verkum	mannfræðinga	á	þessum	

tíma.	Marxismi	er	pólitísk	hugmyndafræði	sem	kennd	er	við	Karl	Marx	 (í	Barnard,	

2000,	bls.	87–92)	og	var	henni	ætlað	að	greina	það	þjóðskipulag	sem	ríkti	í	Evrópu	á	

19.	öld,	en	Karl	Marx	sá	í	því	óréttlæti	og	vildi	um	leið	umbylta	því.	Hið	pólitíska	kerfi	
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varð	 sýnilegra	 og	 menn	 fóru	 að	 tala	 um	 heimskerfi	 í	 þeim	 skilningi	 að	 hagkerfi	

heimsins	hefði	alltaf	verið	samtengt	og	tengslin	þar	á	milli	væru	ójöfn,	það	er	að	þeir	

stóru	kapítalísku	græddu	á	þeim	efnaminni	(Barnard,	2000).	Eric	Wolf	(2006)	taldi	að	

ástæðan	 fyrir	 því	 væri	 afleiðing	 af	 valdatengslum	 sem	miðjan	 og	 jaðarinn	 áttu	 í.	

Miðjan	er	þar	sem	valdið	býr	og	er	að	finna	fyrst	og	fremst	í	iðnríkjum	og	jaðarinn	er	

það	svæði	sem	verður	fyrir	áhrifum	af	miðjunni	en	oft	er	átt	við	þriðja	heiminn	í	þessu	

samhengi.	Út	 frá	þessu	 fóru	mannfræðingar	 að	 leggja	 áherslu	 á	 einstaklinginn	og	

skoða	menningu	sem	eins	konar	kerfi	beint	að	gerendunum	sjálfum	(Ortner,	1984)	

sem	og	 að	 skoða	 samfélög	 sem	 stöðug	 kerfi	 (Gunnar	Þór	 Jóhannesson	og	Þórður	

Kristinsson,	2010).		

Rétt	undir	lok	20.	aldar	varð	hugtakið	hnattvæðing	mikilvægt	bæði	í	fræðilegri	og	

almennri	umræðu.	Hnattvæðing	er	þó	ekki	ný	af	nálinni	því	heimurinn	hefur	verið	

samtengdur	lengi	(Wolf,	2006),	en	flestir	eru	sammála	að	í	kringum	árið	1990	nær	

þetta	hugtak	yfirburða	stöðu	meðal	margra	fræðimanna	(Appadurai,	2006).	Hugtakið	

felur	í	sér	ákveðna	ímynd	og	loforð	um	það	hvað	er	í	framtíðinni	sem	í	framhaldinu	

getur	 myndað	 togstreitu	 á	 staðbundnum	 svæðum.	 Helstu	 hugtök	 tengd	

hnattvæðingu	eru	margbreytileiki,	hreyfanleiki,	tengslamyndun	og	aukin	samskipti.	

Hnattvæðingin	 getur	 bæði	 haft	 jákvæðar	 og	 neikvæðar	 afleiðingar	 (Appadurai,	

2006).	Sumir	álíta	að	hnattvæðingin	hafi	skilað	meiri	auðlegð,	meiri	framleiðni	og	að	

vegna	hennar	séu	betri	lífsgæði	fyrir	alla	í	heiminum.	Á	meðan	eru	aðrir	sem	benda	

á	að	ferli	hnattvæðingar	sé	ógn	við	lýðræðislega	þróun	og	segja	hnattvæðingu	hafa	

breikkað	bilið	milli	ríkra	og	fátækra	(Ritzer,	2011,	bls.	2).		

Samkvæmt	 Appadurai	 (2006)	 hafa	 orðið	 gífurlegar	 efnahagslegar	 breytingar	 í	

heiminum	sem	meðal	annars	hafa	bætt	lífskjör	ákveðinna	hópa	á	meðan	aðrir	hafa	

haldið	 áfram	 að	 búa	 við	 slæmar	 aðstæður.	 Út	 frá	 þessu	 getur	 myndast	 ákveðin	

togstreita	á	milli	þessara	aðstæðna	og	til	verður	nýr	veruleiki	sem	samanstendur	af	

flæði	hluta,	tækni,	fólks	og	hugmyndafræði.	Með	þessu	flæði	verða	til	sýnilegri	mörk	

og	landamæri	og	heimurinn	minnkar	í	þeim	skilningi	að	með	aukinni	hnattvæðingu	

verða	hindranir	á	flæðinu.	Þetta	er	að	gerast	víðast	hvar	í	heiminum	nú	á	dögum	þar	

sem	 þjóðríki	 eru	 að	 styrkja	 landamæri	 sín	með	 því	 að	 byggja	múra	 sem	 aðskilja	

ríkisvald	og	borgara.	Út	frá	þeim	aðstæðum	myndast	hugtakið	hnattvæðing	að	neðan	

og	er	Appadurai	(2006)	með	því	að	vísa	í	störf	grasrótarhreyfinga	en	um	er	að	ræða	
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mótvægi	við	þá	heimssýn	sem	þjóðríki	heimsins	hafa	skapað	og	skapa	enn.	Spyrja	má	

hvort	þetta	nýja	 ríki	 sé	orðið	að	einhvers	konar	virki	 sem	er	vaktað	með	alls	kyns	

öryggisaðferðum.	 Þrátt	 fyrir	 það	 má	 ekki	 gleyma	 mikilvægi	 þjóðríkisins	 í	

samtímanum.	Þjóðríki	eru	enn	gífurlegt	afl	samsömunar	og	er	ákveðinn	vettvangur	

fyrir	 fólk	 til	 þess	 að	 ímynda	 sér	 sig	 sem	hluta	 af	 einhverju	 stærra	með	 ákveðinni	

tækniþróun	(Anderson,	2006).	Þjóðríki	er	þar	með	einhvers	konar	útgangspunktur	í	

daglegu	lífi	fólks	og	ákveðinn	vettvangur	sem	reynir	að	stjórna	og	miðla	upplýsingum	

á	ákveðinn	hátt.		

Það	er	mikilvægt	að	setja	hugmyndir,	fólk	og	umhverfi	í	sögulegt	samhengi	til	þess	

að	 skilja	 hvaða	 pólitíski	 atbeini	 liggur	 fyrir	 hverju	 sinni.	 Heimurinn	 breytist	 og	

mannfræðin	einnig	í	samræmi	við	það	því	hún,	líkt	og	aðrar	fræðigreinar,	tekur	mark	

á	því	sem	er	að	gerast	í	heiminum	hverju	sinni	(Ortner,	1984).		
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3 Þjóðernishyggja	

3.1 Skilgreining	og	þýðing	á	þjóðernishyggju	

Þjóðernishyggja	hefur	verið	ein	áhrifamesta	hugmyndafræði	nútímans	en	þó	hafa	

íbúar	Evrópulanda	ekki	verið	sammála	um	útbreiðslu	hennar.	Flestir	eru	sammála	um	

að	þessi	hugmyndafræði	hafi	haldið	innreið	sína	í	Evrópu	á	18.	öld,	en	á	þeim	tíma	

fjölgaði	 hugmyndum	 um	 mannréttindi	 og	 ný	 heimsmynd	 einstaklingshyggju	 og	

þjóðernishyggju	 varð	 til	 sem	mörg	 Evrópulönd	 tóku	 upp	 (Sigríður	Matthíasdóttir,	

2004,	bls.	22–24).	Þjóðernishyggja	er	pólitískt	fyrirbæri	og	er	því	mikilvægt	að	skilja	

hvaða	pólitíski	atbeini	liggur	að	baki	hverju	sinni	því	oftast	nær	getur	þjóðernishyggja	

verið	afskaplega	sterk	í	mönnum	(Eriksen,	2010).	Þjóðernishyggja	er	að	mati	Eriksen	

(2010)	 hugtak	 sem	 hægt	 er	 að	 skilgreina	 á	 marga	 vegu	 út	 frá	 mismunandi	

sjónarhornum	og	er	módernismi	eitt	 þeirra	 (Guðmundur	Hálfdanarson,	2001,	bls.	

26).		

Með	módernisma	er	átt	við	tímabil	sem	hófst	á	seinni	hluta	19.	aldar	og	náði	fram	

á	20.	öldina,		en	módernisminn	hefur	verið	notaður	sem	ákveðið	leiðardæmi	til	þess	

að	 skoða	 og	 greina	 ýmis	 viðfangsefni	 (Barnard,	 2000).	 Samkvæmt	 kenningum	

módernisma	tók	þessi	stefna	stórvægilegum	breytingum	samhliða	iðnvæðingunni	og	

þróun	lýðræðis.	Iðnvæðingin	leiddi	af	sér	þá	samkennd	sem	finna	má	í	nútímanum	

(Guðmundur	 Hálfdanarson,	 2001,	 bls.	 26).	 Fræðimaðurinn	 Ernest	 Gellner	 (í	

Guðmundur	Hálfdanarson,	2001,	bls.	26–27)	er	einn	þeirra	sem	voru	undir	áhrifum	

módernisma	og	hafa	skrif	hans	um	þessa	hugmyndafræði	verið	óspart	notuð	innan	

ólíkra	 fræðigreina.	 Gellner	 (1983)	 taldi	 að	 hægt	 væri	 að	 rekja	 hugmyndina	 um	

þjóðernishyggju	 til	 iðnvæðingar	 og	 þeirra	 samfélagsbreytinga	 sem	 áttu	 sér	 stað	

samhliða	henni.	Fyrir	tíma	iðnvæðingar	var	að	finna	landbúnaðarsamfélög	víða	um	

heiminn	og	á	þeim	 tíma	 tíðkaðist	 síður	að	deila	 sömu	gildum	og	viðmiðum	 innan	

samfélaga	 eða	 milli	 þeirra.	 Þetta	 tók	 að	 breytast	 þegar	 samfélög	 þróuðust	 frá	

landbúnaði	í	átt	til	iðnaðar,	það	urðu	samfélagslegar	og	efnahagslegar	breytingar	og	

samhliða	því	fór	fólk	að	skilgreina	sig	og	aðlaga	sig	upp	á	nýtt	 innan	samfélagsins.	

Fólk	var	ekki	skilgreint	út	frá	ásköpuðum	eiginleikum	heldur	út	frá	áunnum	þáttum,	

líkt	og	menntun,	reynslu	og	starfi.	Samkvæmt	Gellner	(1983)	byggist	þjóðernishyggja	

að	mestu	 leyti	 á	 því	 að	 innan	 ríkis	 sé	 að	 finna	 einn	 etnískan	hóp	 sem	deili	 sömu	
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menningarsýn.	Það	þýðir	að	aðlögun	(e.	assimilation)	þarf	að	eiga	sér	stað,	það	er	að	

einstaklingar	losi	sig	í	raun	við	sinn	þjóðaruppruna	og	taki	upp	ný	gildi	og	viðmið	í	

þeim	tilgangi	að	aðlaga	sig	að	nýju	samfélagi	(Eriksen,	2010).	Ef	það	hins	vegar	gengur	

ekki	 upp	 er	 hætta	 á	 að	 þjóðernishyggjan	 eflist	 og	 verði	 áberandi	 hugsjón	meðal	

margra	 (Gellner,	 1983).	 Þeir	 fræðimenn	 innan	 félagsvísinda	 sem	 hafa	 skoðað	 og	

rannsakað	 þetta	 aðlögunarferli	 hafa	 fundið	 þá	 skýringu	 að	 ástæðan	 fyrir	 því	 að	

aðlögun	gangi	ekki	nægilega	hratt	eða	gangi	ekki,	sé	vegna	þess	að	etnískir	hópar	séu	

of	ólíkir.	Viðhorf	þeirra	og	persónueinkenni	sé	það	sem	haldi	þeim	aðskildum	og	það	

þurfi	 að	 kenna	 þeim	 ríkjandi	 gildi	 svo	 þessir	 hópar	 geta	 orðið	 að	 virkum	

samfélagsborgurum	(Eriksen,	2010,	bls.	23–43).	Þessa	umræðu	er	meðal	annars	að	

finna	í	 íslensku	samfélagi,	að	það	þurfi	að	kenna	fólki	að	verða	að	Íslendingum	og	

kenna	því	lög	og	reglur	svo	það	læri	að	aðlagast	íslenskri	menningu	(Toma,	2016).	Ef	

marka	 má	 hugmynd	 Gellner	 (1983)	 hefur	 það	 áhrif	 og	 ýtir	 enn	 frekar	 undir	

þjóðernishyggju	margra	Íslendinga.	Þessi	stefna	skapar	því	hópinn	út	frá	félagslegum	

og	pólitískum	aðstæðum	(Guðmundur	Hálfdanarson,	2001).	

Á	meðan	Gellner	einblíndi	á	þá	hugmyndafræði	sem	lýst	er	hér	að	framan	sem	

pólitískt	fyrirbæri	hafði	Anthony	D.	Smith	(1995)	ólíkar	hugmyndir.	Smith	(1995)	vildi	

meina	að	þjóðernishyggja	sé	ein	helsta	ástæða	samkenndar	sem	hefði	síðan	áhrif	á	

að	greina	mannkynið	í	hópa,	sem	hann	kallaði	etníska	hópa.	Smith	taldi	jafnframt	að	

þetta	er	sú	hugmyndafræði	sem	hefur	mótast	með	manninum	allt	frá	þróun	þjóðríkis	

og	 síðan	 þá	 hefur	 áhersla	 verið	 lögð	 á	 að	 varðveita	 ýmis	 þjóðernistákn,	 líkt	 og	

tungumálið	 (Guðmundur	 Hálfdanarson,	 2001,	 bls.	 36).	 Þýski	 félagsfræðingurinn	

Johann	 Gottfried	 Herder	 (í	 Guðmundur	 Hálfdanarson,	 2001,	 bls.	 19)	 taldi	 að	

tungumálið	endurspeglaði	meðal	annars	þær	hefðir	og	venjur	sem	væri	að	 finna	 í	

samfélögum,	 væri	 ein	 helsta	 ástæða	 fyrir	 þjóðernismyndun	 og	 væri	 ólíkt	 á	 milli	

svæða	og	menningarheima.		

Félagsfræðingurinn	Anthony	Giddens	(í	Sigríður	Matthíasdóttir,	2004,	bls.	22–23)	

fer	 ekki	 ósvipaðar	 leiðir	 og	 Smith	 (1995).	Giddens	 skilgreinir	 þjóðernishyggju	 sem	

„kerfi	tákna	og	trúarsetninga	sem	í	sameiningu	gefa	manninum	þá	tilfinningu	að	hann	

sé	hluti	af	pólitísku	samfélagi“	(Sigríður	Matthíasdóttir,	2004,	bls.	23).	Með	öðrum	

orðum	hafa	táknin	áhrif	á	að	tengja	þjóðina	saman	og	greina	hana	frá	öðrum,	sem	í	

framhaldi	 skapar	 ómeðvitaða	 sjálfsmynd	 fólksins	 og	 eflir	 þjóðernishyggju	
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þjóðarinnar	 (Guðmundur	 Hálfdanarson,	 2001).	 Þetta	 minnir	 á	 hugmyndina	 um	

þjóðhátíðir,	 en	 það	 eru	 opinberar	 hátíðir	 sem	 eru	 sagðar	 vera	 uppspretta	

þjóðernishyggjunnar.	 Slíkar	 hátíðir	 hafa	 lengi	 gegnt	 mikilvægu	 hlutverki	 í	 að	

varðveita	 viss	 þjóðareinkenni	 sem	 í	 framhaldi	 mótar	 þann	 farveg	 fyrir	

þjóðernishyggju	(Kolbeinn	Óttarsson	Proppé,	2003,	bls.	151–153).	Þjóðhátíðardagur	

Íslendingar	 er	 haldinn	 þann	 17.	 júní	 hvert	 ár,	 en	 hann	 vísar	 til	 sjálfstæðisbaráttu	

Íslendinga,	þegar	Ísland	fékk	lýðveldi	árið	1944	(Þjóðhátíð,	e.d.)	og	Íslendingar	tóku	

að	 skilgreina	 sig	upp	á	nýtt	og	móta	nýja	 sjálfsmynd	 (Kolbeinn	Óttarsson	Proppé,	

2003,	bls.	162).	Á	þessum	degi,	þann	17.	júní,	hópast	íslenska	þjóðin	saman	til	þess	

að	halda	upp	á	eða	minnast	þessa	tiltekna	viðburðar.	Hátíðin	kennir	„fólki	að	muna	

á	 réttan	 hátt	 og	 gleyma	 þeim	 hluta	 sögunnar	 sem	 ekki	 fellur	 að	 goðsögum	

þjóðarinnar“	 (Kolbeinn	 Óttarsson	 Proppé,	 2003,	 bls.	 153).	 Með	 öðrum	 orðum	

einkennist	 þjóðhátíðardagur	 Íslendinga	 því	 mikið	 af	 að	 einblína	 á	 hetjutíma	

þjóðarinnar	 sem	 í	 framhaldi	 hefur	 áhrif	 á	 þjóðernishyggju	 margra	 Íslendinga	

(Kolbeinn	Óttarsson	Proppé,	2003).		

Þjóðernishyggja	sem	hugmyndafræði	hefur	skipað	sér	veigamikinn	sess	í	pólitískri	

umræðu	 á	 síðustu	 árum	 og	 er	 enn	 áhrifamikil	 (Sigríður	 Matthíasdóttir,	 2004).	

Þjóðernishyggja	getur	verið	notuð	sem	stuðningsnet	við	ríkisvaldið	á	einum	stað	en	

notuð	sem	vopn	fyrir	aðskilnað	annars	staðar	(Gunnar	Helgi	Kristinsson,	2007,	bls.	

20).	 Viðhald	þjóðernishyggju	hefur	 verið	 sagt	mikilvægt	 til	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 að	

þjóðin	 tapi	 verðugleika	og	uppruna	 sínum	 (Kolbeinn	Óttarsson	Proppé,	 2003,	 bls.	

152).	Þessi	hugsjón	er	áberandi	í	íslensku	nútímasamfélagi	og	hefur	bæði	verið	notuð	

sem	réttlæting	á	aðskilnaði	og	sameiningu	(Gunnar	Helgi	Kristinsson,	2007,	bls.	20).		

	

3.2 Íslensk	þjóðernishyggja		

Þýski	fræðimaðurinn	Johann	Gottfried	Herder	(í	Byock	og	Árni	Sigurjónsson,	1993,	

bls.	42)	er	sagður	hafa	haft	hvetjandi	áhrif	á	þjóðernisvitund	íslenskra	menntamanna	

í	Kaupmannahöfn	á	19.	öld	 sem	hafi	 ýtt	undir	þjóðernishyggju	margra	 Íslendinga.	

Herder	áleit	að	þjóð	sem	væri	stjórnað	af	utanaðkomandi	stofnunum	hlyti	að	hætta	

að	tileinka	sér	nýjungar	og	til	þess	að	komast	hjá	því	væri	nauðsynlegt	að	þjóðir	fengu	

það	frelsi	sem	fælist	í	að	þróa	sín	þjóðareinkenni	(Byock	og	Árni	Sigurjónsson,	1993).	

Ísland	var	lengi	vel	undir	stjórn	Dana	og	var	hluti	af	þeirra	fjölmenningarlegu	stefnu	
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sem	ekki	þótti	henta	bændamenningunni	sem	var	við	lýði	á	Íslandi	á	19.	öld.	Á	þeim	

tíma	sem	bændamenning	var	við	völd	ríkti	ímynd	um	hið	óspillta	íslenska	samfélag	

sem	hélt	fast	í	svokallaðar	íslenskar	hefðir,	líkt	og	íslenska	náttúru	og	íslenska	tungu	

(Sigríður	Matthíasdóttir,	2004,	bls.	142–143).	Stefna	Danmerkur	fól	meðal	annars	í	

sér	þéttbýlismyndun	og	ýmiss	konar	réttindi	fólks	hvað	varðar	trúfrelsi	og	vinnuhag.	

Bændur	töldu	þessa	stefnu	of	frjálslynda	og	að	þeir	kæmu	ekki	til	með	að	bera	hag	

af	henni	þar	sem	þeir	gætu	átt	á	hættu	að	missa	vinnufólk	sitt.	Þetta	vantraust	sem	

bændur	höfðu	gagnvart	dönskum	stjórnvöldum	má	segja	að	hafi	verið	eitt	af	því	sem	

lagði	 grunninn	 að	 íslenskri	 þjóðernishyggju	 eins	 og	 þekkist	 í	 dag	 (Gunnar	 Helgi	

Kristinsson,	2007,	bls.	21).		

Allt	 frá	því	 að	 Íslendingar	 fengu	 sjálfstæði	hefur	hugmyndin	um	 íslenska	 tungu	

verið	mikilvæg	 fyrir	 land	 og	 þjóð,	 líkt	 og	 Johann	 Gottfried	 Herder	 (í	 Guðmundur	

Hálfdanarson,	 2001,	 bls.	 18–19)	 kom	 inn	 á.	 Herder	 taldi	 að	 móðurmálið	 skipar	

veigamikinn	 sess	 hjá	 einstaklingum,	 þetta	 er	 málið	 sem	 einstaklingar	 læra	 frá	

barnæsku	og	snertir	því	tilfinningalíf	þeirra.	Móðurmálið	hefur	því	töluvert	táknrænt	

gildi	samkvæmt	Herder	og	er	eitt	af	því	sem	hefur	áhrif	á	að	móta	skynjun	fólks	á	

veruleikann	(Guðmundur	Hálfdanarson,	2001).	Þar	með	mætti	færa	rök	fyrir	því	að	

tungumálið	hafi	áhrif	á	viðhorf	einstaklinga	gagnvart	tilverunni,	er	stundum	notað	

sem	eins	konar	 réttlæting	 fyrir	aðskilnaði	og	er	 skapað	 í	þeim	tilgangi	að	 lýsa	yfir	

sjálfstæði	þjóðar	(Bobick,	2014).	Er	íslenska	tungan	því	helsti	samnefnari	á	Íslandi	og	

eitt	af	því	sem	gerir	Íslendinga	að	þjóð	auk	þess	að	vera	ein	helsta	forsenda	íslensku	

þjóðernishyggjunnar	(Guðmundur	Hálfdanarson,	2001,	bls.	16).		

Flæði	fólks,	hugmynda	og	þar	fram	eftir	götum	hefur	aldrei	verið	eins	sýnilegt	og	

nú.	Fólk	hefur	fundið	fyrir	þörfinni	að	rifja	upp	uppruna	sinn	og	í	kjölfar	iðnvæðingar	

og	 fullveldis	 hefur	 íslensk	 þjóðernishyggja	 fengið	 byr	 undir	 báða	 vængi.	 Það	 er,	

þjóðernishyggjan	hefur	fengið	meira	vægi	á	20.	öldinni	og	eru	mjög	margir	farnir	að	

skilgreina	 sig	 út	 frá	 þeirri	 ímynd	 sem	 þessi	 hugmyndafræði	 byggir	 á.	 Hlutir	 sem	

tengjast	 fortíð	 Íslands,	 líkt	 og	 þjóðsögur	 eða	 safngripir,	 vinna	 saman	 að	 því	 að	

viðhalda	trú	Íslendinga	á	sögu	þjóðarinnar	(Magnús	Einarsson,	1997,	bls.	143).	Líkt	

og	kemur	fram	í	skýrslu	Guðmundar	Finnbogasonar	(í	Sigríður	Matthíasdóttir,	2004,	

bls.	58–59)	sem	kom	út	árið	1903	og	fjallaði	um	fræðslu	barna	og	unglinga,	skipti	

kennsla	í	kristinfræði	sköpum	í	kennslu	barna	og	þá	sér	í	lagi	Nýja	testamentið	sem	
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var	á	þeim	tíma	algengasta	kennslutækið.	Einnig	vísa	margar	af	eldri	námsbókum	til	

Íslendinga	sem	landnámsmanna.	Námsbækur	eru	þar	með	ákveðinn	miðill	sem	talar	

til	 ólíkra	 hópa	 innan	 þjóðríkja	 og	 hefur	 áhrif	 á	 hugarfar	 einstaklinga	 (Kristín	

Loftsdóttir,	 2009,	 bls.	 121).	 Nú	 á	 dögum	 hefur	 þetta	 að	 vísu	 tekið	 einhverjum	

breytingum	 vegna	 áhrifa	 hnattvæðingar	 og	 spilar	 Ísland	 nú	 stærra	 hlutverk	 á	

alþjóðlegum	vettvangi	(Magnús	Einarsson,	1997).		

Íslendingar	leita	í	það	sem	þeir	þekkja	og	það	er	sameiginleg	fortíð	sem	hefur	þar	

af	 leiðandi	 áhrif	 á	 þjóðernishyggju	 og	 ímynd	 Íslendinga	 (Sigríður	 Matthíasdóttir,	

2004).	Jackson	(2005,	bls.	1–15)	kallar	þetta	conatus.	Það	er	samkvæmt	honum	getan	

til	þess	að	tala	saman	og	mynda	tengsl	sem	hefur	svo	áhrif	á	umhverfið	til	þess	að	

skapa	 vellíðan	hjá	 fólkinu.	 Samfara	þessu	 ferli	 hefur	 íslensk	þjóðernishyggja	 tekið	

breytingum,	í	þeim	skilningi	að	sjálfsvitund	Íslendinga	hefur	orðið	sýnilegri	og	jafnvel	

sterkari	með	árunum	sem	hefur	síðan	haft	áhrif	á	að	auka	aðgreiningu	á	milli	borgara	

og	 landamæra	 (Kristín	 Loftsdóttir,	 2007).	 Þjóðernishyggjan	 er	 þar	 með	 sú	

hugmyndafræði	sem	er	samsvörun	menningar	og	þjóðríkis	(Eriksen,	2010)	og	er	ekki	

meðfædd	heldur	er	hún	alin	upp	í	manninum	(Eiríkur	Bergmann	Einarsson,	2008,	bls.	

95).	
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4 Hvað	er	þjóð?	

4.1 Skilgreining	á	þjóð	og	ríki	

Þjóðríki	 eru	 tiltölulega	 ný	 í	 sögunni	 og	 eru	 mikilvægt	 viðfangsefni	 innan	

mannfræðinnar.	 Áður	 fyrr	 voru	 mannfræðingar	 helst	 að	 skoða	 formgerð	

samfélagsins	í	smærra	samhengi	og	ekki	var	krafa	um	að	fólk	talaði	sama	tungumál	

eða	 deildi	 sameiginlegri	 menningu	 (Eriksen,	 2010,	 bls.	 147–174).	 Undir	 lok	 kalda	

stríðsins	 breyttist	 það	 og	 breyttar	 aðstæður	 ollu	 aukinni	 samstöðu	 ríkja	 og	

sameiningu.	Á	þeim	tíma	eða	rétt	eftir	árið	1989	kom	ný	tækni	sem	gerði	fólki	kleift	

að	vera	í	beinum	samskiptum	í	gegnum	tölvur	og	önnur	tæki	þannig	að	aðgerðir	á	

einum	stað	höfðu	fyrr	áhrif	á	öðrum	stað	en	áður	hafði	þekkst	(Ritzer,	2010,	bls.	110).	

Mannfræðingar	fóru	þar	af	leiðandi	að	skoða	formgerð	samfélagsins	sem	eins	konar	

valdastrúktúr	og	hvað	hugtakið	þjóðríki	stæði	í	raun	fyrir	(Eriksen,	2010).		

Hugtakið	þjóðríki	ber	að	skoða	í	tvennu	lagi,	annars	vegar	hugtakið	þjóð	og	hins	

vegar	ríki.	Hugtakið	þjóð	má	skilgreina	sem	ákveðinn	vettvang	þar	sem	hópur	fólks	

sameinast	út	frá	menningu,	tungumáli	eða	vegna	landfræðilegra	marka.	Þetta	geta	

verið	 ólíkir	 etnískir	 hópar	 sem	 koma	 saman	 og	 deila	 sömu	 viðmiðum	 og	 gildum	

(Baumann,	 1999).	 Út	 frá	 þessu	 verður	 til	 svokölluð	 þjóðernisvitund	 (e.	 national	

identity).	Þjóðernisvitund	á	upptök	sín	meðal	almennings	sem	hefur	komið	saman	í	

þeim	tilgangi	að	sameina	ákveðin	einkenni	og	gildi	sem	í	framhaldi	verður	það	sem	

aðgreinir	 þennan	 tiltekna	 hóp	 frá	 öðrum	 (Eriksen,	 2010,	 bls.	 136–140).	 Ríki	 má	

skilgreina	sem	form	og	hefur	valdamikið	miðstýrt	stjórnkerfi	eða	ríkisstjórn	sem	setur	

lög	og	viðheldur	þeim	og	gerir	þá	kröfu	að	samfélagsþegnar	geri	slíkt	hið	sama,	ef	

almenningur	brýtur	af	sér	er	honum	gert	að	sæta	refsingu	(Baumann,	1999).	Ríkið	

setur	fram	ákvarðanir	sem	almenningur	ræður	jafnvel	ekkert	við	(Eriksen,	2010)	og	

hefur	 því	 eins	 konar	 uppeldishlutverk,	 þar	 sem	 almenningur	 er	 mataður	 með	

ákveðnum	 upplýsingum,	 beinum	 og	 óbeinum	 gildum	 (Trouillot,	 2001).	 Þessi	 tvö	

hugtök	(þjóð	og	ríki)	koma	saman	í	eitt	og	mynda	þjóðríki.	Þetta	er	því	eins	konar	

samþætting	á	þeim	hópum	sem	skilgreina	sig	sem	þjóð	út	frá	því	fyrirkomulagi	sem	

ríki	 stendur	 fyrir	 og	myndar	 þar	með	 þjóðríki	 (Ritzer,	 2010,	 bls.	 108–109).	 Helsti	

munurinn	á	„okkur“	og	„hinum“	í	íslensku	samfélagi	eru	því	tengslin	sem	Íslendingar	

hafa	við	 ríkið.	Því	mætti	 færa	 rök	 fyrir	því	 að	þjóðríki	 sé	ákveðið	 stuðningsnet	og	
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mætti	jafnvel	líta	á	það	sem	eina	stóra	fjölskyldu	því	mikið	af	réttindum	einstaklings	

felast	 í	því	að	vera	meðlimur	þjóðríkis	 (Eriksen,	2010).	Þetta	minnir	óneitanlega	á	

hugmyndir	Foucault	(í	Jackson,	2005,	bls.	119–121)	um	lífvaldvald	(e.	biopower)	sem	

hann	setti	 fram	í	kringum	árið	1970.	Samkvæmt	honum	lýsir	þetta	hugtak	 ítökum	

stjórnvalda	og	þjóðríkja	í	nútímanum	til	þess	að	hafa	stjórn	á	þegnum	sínum	og	er	

það	gert	út	 frá	margs	konar	 tækni	meðal	annars.	Einstaklingum	er	stjórnað	út	 frá	

ákveðnum	hugmyndum	sem	ríkið	setur	og	ákvarðar	þannig	hvað	sé	gott	líf	og	hvað	

ekki	 (Jackson,	2005).	Hugmyndirnar	um	 lífvald	 fá	 fólk	 til	 að	velta	 fyrir	 sér	hvenær	

einstaklingar	 séu	 raunverulega	 að	 taka	 ákvarðanir	 út	 frá	 sjálfum	 sér	 og	 hvenær	

ákvarðanir	þeirra	séu	vegna	áhrifa	samfélagsins	og	þeirra	hugmynda	sem	ríkjandi	eru	

í	samfélaginu	hverju	sinni,	enn	fremur	hvort	einstaklingur	geti	raunverulega	gert	það	

sem	hann	vill	 eða	hvort	almenningur	 fylgi	 ákveðum	samfélagsreglum	óafvitandi,	 í	

blindni.	

Allt	frá	uppruna	nútímaríkis	hafa,	samkvæmt	Gerd	Baumann	(1999),	verið	ákveðin	

félagsleg	mörk	til	staðar.	Þjóðríki	hafa	þurft	að	yfirstíga	þau	og	það	er	meðal	annars	

ástæðan	 fyrir	 því	 að	 það	 eru	 meirihlutahópar	 og	 minnihlutahópar	 í	 flestum	

samfélögum.	Þegar	einstaklingur	flyst	á	milli	landamæra	þá	eru	oftast	nær	einhver	

félagsleg	mörk	sem	hindra	viðkomandi	í	að	fóta	sig	í	viðkomandi	samfélagi	og	út	frá	

þessum	félagslegu	mörkum	skapast	umræður	um	„okkur“	og	„hina“.	Ástæðuna	fyrir	

því	telur	Baumann	(1999)	vera	þá	að	flest	nútíma	þjóðríki	hafi	ekki	náð	að	framfylgja	

þeirri	hugmynd	hvað	það	þýðir	að	tilheyra	þjóð.	Það	felst	í	því	að	horfa	á	alla	þegna	

þess	sem	eina	heild,	en	ef	því	er	ekki	fylgt	eftir	getur	það	skapað	vandamál	þar	sem	

allir	 þegnar	 þjóðríkis	 eru	 ekki	 taldir	 jafnir.	 Þar	 af	 leiðandi	 eru	 þeir	 sviptir	 þeim	

þátttökurétti	 sem	 felst	 í	 því	 að	 vera	 meðlimur	 þjóðríkis	 (Sigríður	 Matthíasdóttir,	

2004).	Oft	er	talað	um	þjóðarhag	í	þessum	skilningi.	Í	þeim	umræðum	sem	skapast	

um	þjóðarhag	þá	er	oftast	nær	litið	fram	hjá	margbreytileika	samfélagsins	og	þar	með	

er	ákveðnum	hópum	haldið	á	lofti	sem	kalla	má	meirihlutahópa	innan	þjóðríkisins	á	

meðan	 aðrir	 verða	 að	 minnihlutahópum.	 Má	 því	 segja	 að	 innan	 þjóðríkisins	 séu	

þegnar	samfélagsins	að	skapa	 ímynd	sína	sem	og	 ímynd	annarra,	það	er	að	svara	

spurningunum	hver	erum	„við“	og	hverjir	eru	„hinir“?	(Eriksen,	2010,	bls.	23–43).		
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4.2 Uppruni	íslenska	þjóðríkis	

17.	 júní	1944	markaði	tímamót	í	sögu	Íslendinga,	orðin	„loks	komin	heim	með	allt	

sitt,	 fullvalda	 og	 óháð“	 (Guðmundur	 Hálfdanarson,	 2001,	 bls.	 7)	 ómuðu	 í	 hugum	

Íslendinga	 og	 stofnun	 íslenska	 þjóðríkisins	 eins	 og	 Íslendingar	 þekkja	 það	 nú	 var	

hafin.	Sjálfstæðisbarátta	Íslendinga	er	ofarlega	í	hugum	flestra	landsmanna	og	hefur	

sögu	 þjóðarinnar	 gjarnan	 verið	 skipt	 niður	 í	 fjögur	 tímabil.	 Þau	 eru	 gullöld,	

hnignunarskeið,	 niðurlægingartímabil	 og	 að	 lokum	 endurreisn	 (Eiríkur	 Bergmann	

Einarsson,	 2011,	 bls.	 35).	 Samkvæmt	 þeirri	 kenningu	 lék	 allt	 í	 lyndi	 og	 hagur	

þjóðarinnar	var	 í	mestum	blóma	á	 tímum	gullaldar,	eða	á	árunum	930–1262.	Þar	

næst	tók	við	hnignunarskeið,	en	það	tímabil	stóð	í	allt	að	300	ár	eða	til	ársins	1550.	

Á	þeim	tíma	ríkti	mikil	óánægja,	mikil	siðspilling	viðgekkst	og	út	 frá	því	sköpuðust	

deilur	 í	samfélaginu.	Deilurnar	héldu	áfram	í	nokkurn	tíma	þar	til	þjóðin	fann	fyrir	

votti	af	vonleysi	og	hún	tók	skref	aftur	á	bak	og	afsalaði	sér	sjálfsstjórn.	Þar	næst	tók	

við	niðurlægingartímabilið	sem	stóð	yfir	á	árunum	1550–1750,	á	þessu	tímabili	varð	

Ísland	fyrir	áhrifum	frá	konungsvaldinu	sem	kom	og	tíndi	saman	það	sem	eftir	var	af	

sjálfstæði	þjóðarinnar.	Sú	ímynd	sem	Ísland	hafði,	það	er	kjarkur	og	hugrekki,	 lét	í	

raun	bugast	af	konungsvaldinu	líkt	og	þjóðin	hefði	gleymt	uppruna	sínum.	Um	200	

árum	 seinna,	 um	 miðja	 18.	 öldina,	 kom	 tími	 sem	 talað	 hefur	 verið	 um	 sem	

endurreisnartímabilið.	 Þjóðin	 reis	 upp	 frá	 konungsveldinu,	 opnaði	 augun	 fyrir	

spillingunni,	rifjaði	upp	uppruna	sinn	og	lagði	áherslu	á	að	endurbyggja	efnahag	sinn	

(Eiríkur	Bergmann	Einarsson,	2011,	bls.	35–37).	Þjóðin	endurreisti	sjálfstæði	sitt	og	

þann	 17.	 júní	 1944	 lýsti	 Gísli	 Sveinsson	 alþingisforseti	 á	 þeim	 tíma	 yfir	 sjálfstæði	

Íslands	 við	 setningu	 Alþingis	 (Guðmundur	 Hálfdanarson,	 2001,	 bls.	 7).	

Sjálfstæðisbarátta	 Íslendinga	 tókst	 því	 vel	 til	 og	þess	 vegna	er	 þessi	 umræða	enn	

ofarlega	 í	 hugum	 Íslendinga	 og	 jafnvel	 rótgróin	 í	 hugum	 margra	 (Guðmundur	

Hálfdanarson,	2001,	bls.	8).	

Þegar	 Ísland	hlaut	sjálfstæði	voru	ekki	allir	sammála	um	hvernig	skyldi	huga	að	

innviðum	 samfélagsins	 og	 þróa	 sín	 þjóðareinkenni	 (Byock	 og	 Árni	 Sigurjónsson,	

1993).	Flest	nútímaríki	leggja	áherslu	á	þá	frjálslyndu	stefnu	sem	var	ríkjandi	á	fyrri	

hluta	20.	aldar,	en	málin	þróuðust	hins	vegar	með	öðrum	hætti	á	Íslandi	en	annars	

staðar	 í	 Evrópu,	 þar	 sem	 á	 Íslandi	 var	 svokallað	 þjóðernissinnað	 íhald	 í	 stað	

frjálslyndrar	 þjóðernisstefnu	 (Eiríkur	 Bergmann	 Einarsson,	 2007,	 bls.	 14).	 Flestir	
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þeirra	sem	kenndu	sig	við	íhaldssama	þjóðernisstefnu	lögðu	áherslu	á	þá	hugmynd	

að	íslenska	þjóðin	væri	einsleitt	samansafn	af	fólki	sem	væri	einna	helst	að	finna	í	

sveitum	landsins	(Sigríður	Matthíasdóttir,	2004,	bls.	125).	Enn	fremur	voru	þeir	afar	

gagnrýnir	 á	 fjöldasamfélag	 og	 þéttbýlismyndun	 því	 að	 þeirra	 mati	 ógnaði	 það	

íslenskum	gildum	og	viðmiðum	(Sigríður	Matthíasdóttir,	2004,	bls.	124).	Það	hafði	

þau	áhrif	að	atvinnulífið	á	Íslandi	varð	nokkuð	heft	í	þeim	skilningi	að	þar	ríkti	ekki	

það	verslunarfrelsi	 sem	 fylgdi	 frjálslyndu	þjóðernisstefnunni	og	kom	 í	 veg	 fyrir	 að	

Ísland	 myndi	 ná	 einhverjum	 framförum	 á	 alþjóðavettvangi	 (Eiríkur	 Bergmann	

Einarsson,	 2007,	 bls.	 15).	 Það	 tók	 að	breytast	 þegar	 þéttbýlismyndun	hafði	 betur	

gegn	hugmyndinni	um	dreifbýli	sem	hafði	lengi	einkennt	íslenska	þjóðfélagsumræðu	

frá	því	á	19.	öld.	Með	öðrum	orðum,	þegar	fólk	fór	að	færast	frá	landbúnaði	í	átt	að	

iðnaði	og	búa	mun	þéttar	en	áður	tíðkaðist	tóku	hugmyndir	um	hvernig	reisa	ætti	

íslenskt	samfélag	að	breytast.	Áherslan	fór	þar	með	úr	því	að	einblína	á	hefðbundna	

íslenska	bændamenningu	yfir	í	að	rækta	nýjar	hugmyndir	um	frelsi	og	framför	innan	

þjóðarinnar	(Sigríður	Matthíasdóttir,	2004,	bls.	116–117).	Þessar	framfarir	jukust	enn	

þegar	Ísland	fékk	aðild	að	Evrópska	Efnahagssvæðinu	árið	1994.	Ísland	fór	af	þeim	

sökum	úr	 því	 að	 vera	 einangrað	 yfir	 í	 að	 stunda	 viðskipti	 víða	 um	heim,	 flæði	 til	

Íslands	tók	að	aukast	og	hefur	meðal	annars	myndað	þann	veruleika	sem	einkennir	

Ísland	nútímans	(Eiríkur	Bergmann	Einarsson,	2007,	bls.	14–16).		

 

4.3 Er	þjóðerni	ímyndunarafl	mannsins?		

Erfitt	er	að	koma	með	eina	algilda	skýringu	á	því	af	hverju	fólk	tekur	upp	á	því	að	

hópa	sig	saman,	mynda	þjóð	og	skilgreina	sig	frá	öðrum	(Guðmundur	Hálfdanarson,	

2001,	bls.	37).	Viss	samkeppni	myndaðist	á	fyrsta	tug	tuttugustu	aldar,	nýr	veruleiki	

varð	til	í	þeim	skilningi	að	mörkin	á	milli	ríkja	urðu	skýrari,	samkeppni	um	völd	jókst,	

aukin	samskipti	og	gagnkvæm	þekking	milli	hópa	tók	að	myndast	og	fólk	fór	að	finna	

fyrir	þörfinni	á	að	skilgreina	sig	upp	á	nýtt,	þar	með	má	segja	að	þjóðernishópar	hafi	

byrjað	 að	 myndast.	 Þessi	 þróun	 hefur	 meðal	 annars	 leitt	 til	 þess	 að	 ólíkir	

menningarþættir	 hafa	 blandast	 saman	 í	 þessari	 hreyfingu	 og	 skapað	 eitthvað	

jákvætt,	sem	hefur	hjálpað	fólki	en	á	sama	tíma	hefur	það	einnig	skapað	spennu	á	

milli	hópa	(Eriksen,	2010).		
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Norski	 fræðimaðurinn	 Thomas	 Hylland	 Eriksen	 (í	 Gunnar	 Þór	 Jóhannesson	 og	

Þórður	Kristinsson,	2010,	bls.	86)	telur	að	hugtakið	etnerni	(e.	ethnicity)	felur	í	sér	

samskipti	og	samspil	við	aðra	hópa	sem	í	framhaldi	hefur	áhrif	á	að	mynda	etníska	

hópa	sem	deila	sömu	gildum	og	viðmiðum	og	hafa	þar	með	sameiginlegt	etnerni.	Enn	

fremur	 sýna	 etnískir	 hópar	 þau	 tengsl	 sem	myndast	 á	milli	 hópa	og	 eru	 hóparnir	

skilgreindir	af	hver	öðrum	út	frá	þeirra	gagnkvæmu	menningareinkennum	(Gunnar	

Þór	 Jóhannesson	 og	 Þórður	 Kristinsson,	 2010,	 bls.	 86–87).	 Áhrifaþættir	

sjálfsmyndarsköpunar	etnískra	hópa	eru	nokkrir	samkvæmt	Eriksen	(2010,	bls.	29–

30).	Einn	þeirra	er	að	ólíkir	hópar	taka	að	myndast	út	frá	öðrum	hópum,	það	er	að	

hópar	myndast	út	frá	því	hvað	er	ólíkt	með	þeim.	Annað	eru	staðalmyndir	en	það	eru	

ákveðnar	hugmyndir	 sem	eru	 til	 staðar	um	tiltekna	hópa.	Þegar	 staðalmyndir	eru	

notaðar	 um	 ákveðna	 hópa	 hefur	 það	 áhrif	 á	 hvernig	 einstaklingur	 hegðar	 sér	

gagnvart	þeim	hópi	og	þar	með	má	segja	að	staðalmyndir	séu	mótun	á	einkennum	

hópa.	Þriðji	þátturinn	sem	Eriksen	(2010)	bendir	á	er	að	staðalmyndir	geti	hjálpað	

fólki	til	við	að	skilgreina	sinn	eigin	hóp	og	stöðu	sína	í	samfélaginu	í	samanburði	við	

aðra.	Einnig	eru	staðalmyndir	oft	notaðar	til	þess	að	réttlæta	efnahagslegan	mun	á	

milli	einstaklinga.	Það	birtist	í	að	þeir	sem	ráða	lýsa	oft	valdalausum	hóp	á	einhvern	

einfaldan	hátt,	en	á	sama	tíma	getur	valdið	líka	komið	að	neðan,	frá	þeim	sem	minna	

mega	sín.	Appadurai	(2006)	bendir	á	að	með	hnattvæðingunni	sé	valdið	aðgengilegra	

fleirum	en	áður	og	geti	hópað	fólki	saman	til	þess	að	koma	í	veg	fyrir	einsleitni	(Bjarki	

Valtýsson,	2011).	Staðalmyndir	geta	því	bæði	verið	jákvæðar	og	neikvæðar.	Þær	eru	

oftast	nær	notaðar	 til	þess	að	skynja	veruleikann	og	koma	einhvers	konar	 reglu	á	

hann	því	hann	getur	verið	flókinn.	Þær	geta	þó	verið	villandi	vegna	þess	að	þær	sýna	

í	raun	ekki	hvernig	fólk	hegðar	sér	og	þar	af	leiðandi	er	mikilvægt	að	skoða	orsakir	

staðalmynda	og	á	hvaða	hátt	þær	eru	notaðar.		

Aðrir	 fræðimenn	 á	 borð	 við	 Fredrik	 Barth	 (1996)	 hafa	 svipaðar	 hugmyndir	 og	

Eriksen	(2010).	Barth	gagnrýndi	þá	sýn	að	etnískir	hópar	væru	til	vegna	einangrunar	

og	hélt	því	fram	að	ólíkir	hópar	væru	til	komnir	vegna	samskipta	á	milli	þeirra	sem	

svo	 skapaði	 þessa	 etnísku	 hópa.	 Þannig	 væri	 munurinn	 á	 milli	 hópa	 félagslega	

skipaður,	eins	og	þegar	hefur	verið	reifað.	Líkt	og	fræðimaður	að	nafni	Ernest	Renan	

(í	Guðmundur	Hálfdanarson,	2001,	bls.	17–18)	fjallar	um	er	ástæðan	fyrir	því	að	fólk	

hópar	sig	saman	sú	að	það	finnur	fyrir	ákveðinni	samkennd.	Það	deilir	sömu	sögu	og	
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fortíð	 sem	 gerir	 það	 að	 verkum	 að	 það	 finnur	 sig	 eiga	 auðveldara	með	 að	 skapa	

framtíð	með	ákveðnum	hópi	og	þar	af	leiðandi	eru	til	ólíkir	hópar	sem	standa	saman	

í	samtímanum.	Franski	félagsfræðingurinn	Maurice	Halbwachs	(í	Kolbeinn	Óttarsson	

Proppé,	2003,	bls.	151–152)	kallar	þetta	sameiginlegt	minni,	það	er	að	hver	hópur	

sem	 deili	 sameiginlegri	 upplifun	 og	 fortíð	 deili	 um	 leið	 svokölluðu	 sameiginlegu	

minni.	Þjóðir	séu	þar	með	byggðar	að	mestu	leyti	af	fúsum	og	frjálsum	vilja	manna	

(Guðmundur	Hálfdanarson,	2001,	bls.	18).		

Fræðimaðurinn	Anthony	D.	Smith	(í	Guðmundur	Hálfdanarson,	2001,	bls.	27)	telur	

að	 hugtakið	 þjóðerni	 eigi	meðal	 annars	 við	 um	 hópa	 sem	 eiga	 sér	 sameiginlegar	

goðsagnir.	 Franski	 fræðimaðurinn	 Claude	 Lévi-Strauss	 (í	 Sigríður	 Dúna	

Kristmundsdóttir,	 2012)	 hefur	 meðal	 annars	 sett	 fram	 hugmyndir	 um	 goðsagnir.	

Samkvæmt	Lévi-Strauss	auðvelda	goðsögur	hugsunina	og	með	því	að	skoða	og	greina	

þær	 betur	 er	 hægt	 að	 komast	 að	 svokölluðu	 hugsunarlögmáli	 manna	 og	 jafnvel	

komst	til	botns	í	því	af	hverju	fólk	hópar	sig	saman	og	myndar	þjóð.	Lévi-Strauss	var	

ekki	 sá	 eini	 til	 þess	 að	 benda	 á	 að	 goðsögur	 væru	 góðar	 fyrir	 hugsunina.	 Aðrir	

mannfræðingar	á	borð	við	Malinowski	(í	Sigurjón	Baldur	Hafsteinsson,	1997,	bls.	164)	

hafa	til	dæmis	haldið	því	fram	að	goðsögur	séu	hluti	af	samfélaginu,	í	þeim	skilningi	

að	þær	séu	notaðar	„sem	réttlæting	á	menningarástandi	og	félagsskipan“	(Sigurjón	

Baldur	 Hafsteinsson,	 1997,	 bls.	 164).	 Með	 öðrum	 orðum	 segja	 goðsögur	 til	 um	

sameiginlegan	 uppruna	 og	 menningareinkenni	 hópa	 (Guðmundur	 Hálfdanarson,	

2001).	Dæmi	um	slíkt	 í	 íslensku	 samfélagi	 gæti	 verið	 sjálfstæðisbaráttan,	 goðsaga	

sem	Íslendingar	deila,	finna	þar	með	til	samkenndar	og	mynda	þannig	þjóð.	Goðsögur	

eru	því	miklu	meira	en	bara	merkingarbær	tákn,	þær	tengjast	ákveðnum	gildum	og	

venjum	samfélags	og	hafa	það	hlutverk	að	þjappa	hópnum	saman	(Sigurjón	Baldur	

Hafsteinsson,	1997).	

Hugmyndin	á	bak	við	etnerni	og	þjóðerni	byggist	að	miklu	leyti	á	því	sama.	Þessi	

tvö	hugtök	vísi	bæði	í	hóp	af	fólki	sem	deili	sameiginlegri	menningu	sem	í	kjölfarið	

afmarki	hópinn	frá	öðrum.	Helsti	munurinn	á	þeim	sé	að	hugtakið	þjóðerni	sé	nánar	

tengt	 við	 ríki	 og	 þar	 með	 sameiginleg	 réttindi,	 skyldur	 og	 efnahag.	 (Gunnar	 Þór	

Jóhannesson	og	Þórður	Kristinsson,	2010,	bls.	86).	Í	flestum	nútímaríkjum	er	hvort	

tveggja	að	finna	hópa	sem	viðhalda	hluta	af	fyrri	menningu	sinni,	sem	og	hópa	sem	

aðlaga	sig	að	menningu	ríkjandi	hópa.	Fólk	getur	þar	með	tilheyrt	sama	etnerni	en	
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verið	 af	 ólíku	 þjóðerni,	 og	 öfugt	 (Gunnar	 Þór	 Jóhannesson	 og	 Þórður	 Kristinsson,	

2010,	 bls.	 86–87).	 Þjóðerni	 hefur	 orðið	 sýnilegra	 með	 árunum	 út	 frá	 pólitísku	

sjónarhorni	 og	með	 aukinni	 áherslu	 á	 þjóðerni	 hefur	 ágreiningur	myndast	 á	milli	

ólíkra	þjóðernishópa	(Eriksen,	2010).	Þjóðerni	er	huglægt	fyrirbæri	í	þeim	skilningi	að	

það	 fer	 ekki	 bara	 eftir	 lagalegri	 merkingu	 hugtaksins	 hvaða	 þjóð	 einstaklingur	

tilheyrir	 heldur	 fer	 það	 einnig	 eftir	 afstöðu	 einstaklingsins	 um	 hversu	 mikið	

viðkomandi	er	tilbúinn	til	þess	að	tilheyra	viðkomandi	þjóð.	Afstaða	fólks	hefur	þar	

með	áhrif	á	að	skapa	þjóðerni	sem	í	framhaldi	hefur	áhrif	á	myndun	þjóðar	(Gunnar	

Helgi	Kristinsson,	2007,	bls.	21).	Þetta	má	tengja	við	hugmyndir	Benedict	Anderson	

(2006),	en	hann	telur	að	fólk	skilgreini	sjálft	sig	og	aðra	út	frá	því	að	teljast	til	sama	

þjóðernis	þrátt	fyrir	að	þekkja	jafnvel	ekki	helminginn	af	fólkinu	og	hafa	kannski	ekki	

hitt	meirihlutann	af	því.	Í	hugum	margra	verður	þar	með	til	ímynd	af	því	að	tilheyra	

sama	þjóðerni	sem	í	framhaldi	leiðir	til	þess	að	talað	hefur	verið	um	ímynduð	þjóðríki	

samkvæmt	Anderson	(2006).		
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5 Menning	

Hugtakið	menning	er	margslungið	 fyrirbæri	og	hefur	mikið	verið	 rannsakað	 innan	

mannfræði.	Það	felur	meðal	annars	í	sér	ákveðna	leið	til	þess	að	hugsa	um	heiminn	

og	um	ákveðin	félagsleg	tengsl	og	er	því	eins	konar	mótun	þess	hvernig	fólk	upplifir	

veruleikann	sem	það	býr	í,	hvernig	það	upplifir	sig	sjálft	og	aðra	og	tengslin	þar	á	milli	

(Tsing,	 2008).	 Bandaríska	 fræðikonan,	 Abu-Lughod	 (1991)	 taldi	 að	 sjálfsvitund	

einstaklinga	væri	tilbúningur	menningar	frekar	en	eitthvað	náttúrulegt	eða	eðlislægt	

og	breyttist	með	tíma	og	rúmi.	Hún	taldi	jafnframt	að	menning	hefði	áhrif	á	að	skapa	

stigveldi	 sem	 fyndist	 víða	 í	 nútímasamfélagi,	 að	 skipta	 mannkyninu	 í	 „okkur“	 og	

„hina“	og	gerði	það	að	verkum	að	ákveðnir	staðlar	væru	settir	á	hópa	og	litið	á	þá	

sem	einsleita	 (Abu-Lughod,	1991).	Þar	með	mætti	segja	að	mikilvægt	sé	að	skoða	

atbeini	fólks	vegna	þess	að	það	eru	ekki	allir	eins	í	einni	menningu.		

Menningarhugtakið	hefur	oft	verið	skilgreint	sem	afmarkað	fyrirbæri	sem	færist	

frá	einni	kynslóð	til	annara	 (Appadurai,	1986).	Lengi	vel	hafa	 fræðimenn	gagnrýnt	

þennan	 skilning	 á	 hugtakinu,	 því	 líkt	 og	 áberandi	 er	 í	 samtímanum	 þá	 skarast	

menningin	á	við	aðrar	félagslegar	skilgreiningar,	til	dæmis	aldur	og	kynhneigð,	og	því	

eru	ýmsar	skoðanir	um	hvað	það	þýðir	að	tilheyra	menningu	og	hvernig	á	það	er	litið	

(Tsing,	 2008).	 Hugmyndin	 um	 menningu	 hefur	 þar	 með	 breyst	 frá	 því	 að	 vera	

einangruð	yfir	í	að	skapa	meira	flæði	innan	samfélagsins	(Appadurai,	1986).	Samhliða	

því	fór	áhugi	mannfræðinga	úr	því	að	skoða	svokallaða	framandi	menningu	yfir	í	að	

skoða	mismunandi	 þjóðernishópa	 og	margbreytileika	 innan	 hópa	 (Eriksen,	 2010).	

Síðan	þá	hefur	verið	lögð	áhersla	á	að	skoða	menningarhugtakið	út	frá	hugtökum	líkt	

og	 pólitísku	 atbeini,	 hnattvæðingu	 og	 fleiru	 og	 í	 dag	 er	 menning	 ennþá	 eitt	 af	

mikilvægustum	hugtökum	innan	mannfræðinnar	(Gísli	Pálsson,	2013).		

Mannfræðingur	að	nafni	Clifford	Geertz	(2006)	er	einn	margra	sem	fjallað	hafa	

um	menningarhugtakið	en	Geertz	var	undir	áhrifum	frá	 táknrænni	mannfræði.	Sú	

nálgun	leit	á	menningu	sem	sjálfstætt	merkingarkerfi	og	skiptist	annars	vegar	í	að	til	

að	skilja	hugmyndir	og	trú	manna	væri	nauðsynlegt	að	skoða	þau	atriði	sem	hluta	af	

táknkerfi	menningarinnar	og	hins	vegar	að	það	yrði	að	skoða	allan	atbeina	með	það	

í	huga	að	hann	yrði	til	vegna	túlkunar.	Hvernig	menn	túlkuðu	umhverfið	og	læsu	í	það	

hefði	meðal	annars	áhrif	á	hegðun	einstaklingsins.	Þessi	táknræna	nálgun	skoðar	þar	

með	hvernig	fólk	skilur	umhverfi	sitt	og	hvernig	það	skilur	aðra,	í	framhaldi	skapar	
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það	 svo	 sameiginlegt	 menningarkerfi.	 Menning	 er	 samkvæmt	 Geertz	 (2006)	

táknfræðileg	og	hefur	henni	gjarnan	verið	líkt	við	vef	sem	fólk	hefur	sjálft	spunnið	og	

er	 fast	 í.	 Samkvæmt	 Geertz	 er	menning	 því	 opinbert	 fyrirbæri	 og	 í	 raun	 sé	 hinn	

vitræni	skilningur	sá	sami	hjá	öllum.		

Þessi	 sýn	 Geertz	 (2006)	 á	 menningarhugtakið	 hlaut	 gagnrýni	 frá	 öðrum	

mannfræðingi	 að	 nafni	 Roger	 Keesing	 (2006).	 Að	mati	 Keesing	 er	 erfitt	 að	 lesa	 í	

menningarlegar	aðstæður	fólks	líkt	og	Geertz	vildi	gera.	Keesing	setur	fram	ákveðnar	

nálganir	sem	hann	telur	að	séu	gagnlegar	til	að	skoða	menningu	innan	mannfræði.	Í	

fyrsta	lagi	telur	hann	mikilvægt	að	hafa	í	huga	að	menning	er	ekki	einungis	samansafn	

af	táknum	og	menningu	sem	allir	skilja	á	sama	hátt.	Það	verður	að	hafa	í	huga	hvernig	

menningin	dreifist	á	milli	kynslóða	og	á	milli	fólks	og	hvernig	henni	er	stýrt.	Ef	það	er	

ekki	 gert	 er	 hætta	 á	 því	 að	 líta	 fram	 hjá	 því	 valdi	 sem	 er	 til	 staðar	 innan	

menningarheima	 og	 hvernig	 valdið	 dreifist.	 Keesing	 (2006)	 bendir	 einnig	 á	 að	

menning	 sé	 ekki	 bara	 kerfi	 merkingarbærra	 tákna	 heldur	 þurfi	 að	 hugsa	 um	

menningu	 sem	 pólitíska	 hugmyndafræði	 sem	 feli	 í	 sér	 ákveðna	 efnahagslega	

mismunun.	Þessi	hugmyndafræði	skiptir	fólki	í	ákveðið	stigveldi	þar	sem	sumt	fólk	er	

ofar	meðan	aðrir	eru	undirokaðir.	Keesing	(2006)	notar	myndlíkingu	Geertz	og	segir	

menningu	vera	vef	blekkingar	sem	er	alltaf	til	staðar	í	ákveðnu	sögulegu,	pólitísku	og	

efnahagslegu	samhengi	og	því	sé	mikilvægt	að	skilja	menningu	út	frá	því	sjónarhorni.		

Menningu	 mætti	 því	 líkja	 við	 eins	 konar	 þrívíddarsjón	 í	 þeim	 skilningi	 að	

almenningur	þarf	að	sjá	hvað	liggur	á	bak	við	slíkt	hugtak	til	þess	að	geta	skilið	þennan	

flókna	veruleika	sem	það	býr	við,	þegar	raunin	er	sú	að	ekki	er	einfalt	að	skilgreina	

hann.	Það	á	með	öðrum	orðum	ekki	að	reyna	að	einfalda	hugtakið	heldur	þarf	að	

skoða	það	 í	 stærra	 samhengi	 og	 ekki	 líta	 fram	hjá	þeim	margbreytileika	 sem	það	

meðal	annars	felur	í	sér.	Ef	það	er	ekki	gert	er	hætta	á	að	menning	verði	notuð	sem	

eins	konar	vopn	þeirra	 sem	ráða	 til	þess	að	ala	upp	 lýðinn	 í	þeim	 tilgangi	að	efla	

þjóðerniskennd	(Bjarki	Valtýsson,	2011,	bls.	22–23).		
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6 Þjóðernishyggja	og	nútíminn	

6.1 Íslenska	þjóðríkið	á	alþjóðavettvangi		

Nú	 á	 dögum	 ríkir	 óvissa	 um	 framtíð	 þjóðríkisins	 vegna	 samruna	 ríkja,	 vaxandi	

fólksflutninga	úr	sveitum	til	borga	og	aukinna	tengsla	á	hnattrænum	markaði	(Smith,	

1995,	bls.	85).	Af	því	sögðu	hefur	því	verið	haldið	fram	að	á	Íslandi	sé	ekki	að	finna	

það	vandamál	sem	þjóðríkin	standa	frammi	fyrir	í	hnattrænum	veruleika.	Ástæðan	

sé	að	Ísland	er	mjög	afmarkað	frá	náttúrunnar	hendi	og	Íslendingar	í	meirihluta	af	

þeim	þjóðernishópum	sem	þar	er	að	finna	(Smith,	1995,	bls.	86).	Þrátt	fyrir	það	er	

Ísland	engin	undantekning,		Ísland	er	hluti	af	einhverju	stærra	á	alþjóðavettvangi	og	

þar	með	verða	íbúar	landsins	fyrir	áhrifum	og	taka	mið	af	þeirri	þróun	sem	á	sér	stað	

í	nágrannalöndum	(Guðmundur	Hálfdanarson,	2001,	bls.	17).		

Þann	1.	janúar	2015	voru	innflytjendur	8,9%	af	íbúum	á	Íslandi	og	hlutfallið	hefur	

hækkað	á	milli	ára	(Hagstofa	Íslands,	2015).	Ástæðan	fyrir	þessu	flæði	til	Íslands	er	

meðal	annars	eftirspurn	frá	efnahagslífinu	 (Eiríkur	Bergmann	Einarsson,	2007,	bls.	

103)	auk	fjölmargra	ástæðna	sem	leiða	fólk	til	Íslands	í	von	um	betra	og	öruggara	líf	

(Mannréttindaskrifstofa	 Íslands,	 e.d.).	 Ýmis	 menningaráhrif	 dreifast	 af	 þessum	

sökum	víða	um	heiminn	og	Íslendingar	verða	einnig	fyrir	þeim.	Til	dæmis	er	að	finna	

fjölbreyttari	veitingastaði	í	miðbæ	Reykjavíkur	en	nokkurn	tímann	áður,	Íslendingar	

geta	 gætt	 sér	 á	 japönsku	 sushi,	 spænskum	 tapasréttum	 eða	 tælenskum	 núðlum	

(Eiríkur	 Bergmann	 Einarsson,	 2007).	 Á	 Íslandi	 er	 ekki	 einungis	 töluð	 íslenska,	

samkvæmt	 menntakerfi	 okkar	 læra	 Íslendingar	 dönsku,	 ensku	 og	 íslensku	 ásamt	

þriðja	 tungumáli	 þar	 sem	 valið	 stendur	 á	 milli	 spænsku,	 frönsku	 eða	 þýsku	

(Menntamálaráðuneytið,	1998).	Ólíkir	menningarheimar	hafa	því	blandast	saman	í	

eitt	 sem	 hefur	 meðal	 annars	 myndað	 þann	 farveg	 fyrir	 íslenskri	 menningu	 nú	 á	

dögum	 og	 er	 því	 erfitt	 að	 tala	 um	 séríslenska	 menningu	 á	 21.	 öldinni	 (Eiríkur	

Bergmann	Einarsson,	2007,	bls.	106).	Þetta	hefur	 leitt	til	þess	að	fólk	vill	reyna	að	

laga	vandann	sem	mörgum	finnst	fylgja	fjölmenningu,	en	hún	er	sögð	hafa	„leitt	til	

óþolandi	 umburðarleysis	 gagnvart	 hópum	 sem	 á	 einhvern	 hátt	 hafa	 þótt	 ógna	

einingu	þjóðarinnar“	(Guðmundur	Hálfdanarson,	2001,	bls.	40).	Vegna	þessa,	meðal	

annars,	hefur	skapast	ákveðin	orðræða	um	að	herða	þurfi	 landamæragæslu	 til	að	

sporna	við	þessari	utanaðkomandi	ógn	sem	fjölmenningin	þykir	vera	og	koma	í	veg	
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fyrir	að	íslenskt	þjóðríki	tapi	trúverðugleika	sínum.	Raunin	er	að	fjölmenning	er	ekki	

valkostur	 fyrir	 Íslendinga	 heldur	 einhvers	 konar	 gefinn	 félagslegur	 raunveruleiki	

(Eiríkur	Bergmann	Einarsson,	2007).			

Ótti	er	til	staðar	í	íslensku	samfélagi	gagnvart	þessum	vaxandi	fjölbreytileika	sem	

lýst	er	hér	að	ofan.	Þessi	ótti	samanstendur	af	hræðslu	gagnvart	tækni,	flæði	fólks	og	

hugmynda	meðal	annars.	Flest	þjóðríki	eru	nú	að	herða	landamæri	sín	sem	dregur	úr	

því	flæði	sem	aukist	hefur	vegna	hnattvæðingar	(Donnan	og	Wilson,	1999).	Mæri	og	

mörk	íslensku	þjóðarinnar	hafa	sennilega	aldrei	verið	eins	sýnileg	og	nú,	sennilega	

vegna	 þess	 að	 samfélagsþegnar	 geta	 ekki	 búið	 við	 þá	 óvissu	 sem	 því	 fylgir	 ef	

landamæri	eru	ekki	skýr	(Guðmundur	Hálfdanarson,	2001,	bls.	192).	Landamæri	hafa	

þar	 með	 áhrif	 á	 þjóðernismyndun	 og	 hvernig	 fólk	 hópar	 sig	 saman	 (Donnan	 og	

Wilson,	 1999,	 bls.	 3).	Óhætt	 er	 að	 segja	 að	 slíkt	 hefur	 áhrif	 á	 að	 skapa	mismun	 í	

íslensku	nútímasamfélagi	en	til	að	reyna	að	draga	úr	þessum	ótta	sem	felst	í	óvissunni	

mætti	helst	nefna	að	hér	á	 landi	 skorti	markvissa	 stefnu	um	aðlögun	 innflytjenda	

(Eiríkur	 Bergmann	 Einarsson,	 2007).	 Áður	 var	 talið	 mikilvægt	 að	 innflytjendur	

tileinkuðu	sér	gildi	og	viðmið	sem	væru	ríkjandi	í	íslensku	samfélagi	og	losuðu	sig	því	

á	vissan	hátt	við	sinn	þjóðaruppruna.	Þetta	hefur	tekið	breytingum	þar	sem	áherslan	

er	nú	á	að	innflytjendur	glati	ekki	sínum	uppruna	og	menningu	og	er	reynt	að	koma	

til	móts	við	þá	til	þess	að	þeir	fái	sín	sem	best	notið	í	því	fjölmenningarsamfélagi	sem	

á	 Íslandi	 er	 að	 finna	 (Mannréttindaskrifstofa	 Íslands,	 e.d.).	 Eiríkur	 Bergmann	

Einarsson	 (2007,	 bls.	 99–107)	 tekur	 fram	 að	 hægt	 sé	 að	 gera	 betur	 í	 að	 veita	

Íslendingum	fræðslu	í	þeirri	von	um	að	hún	geti	dregið	úr	þeim	staðalmyndum	sem	

eru	 til	 staðar	 um	 fólk	 af	 erlendu	bergi	 brotnu.	 Það	þarf	 einnig	 að	 stuðla	 að	betri	

tungumálakennslu	 fyrir	 innflytjendur	 og	 auka	 aðgengi	 að	 slíkri	 kennslu	 en	 þetta	

tvennt	ætti	um	leið	að	veita	innflytjendum	betra	aðgengi	að	íslensku	samfélagi.	

Vert	er	að	taka	fram	að	ekki	allir	Íslendingar	taka	undir	þessa	umræðu	um	óttann	

heldur	er	einnig	fólk	sem	reynir	að	benda	almenningi	á	að	mannkynið	sé	eitt,	óháð	

uppruna	og	að	allir	deili	þekkingu	á	veruleikanum.	Því	sé	mikilvægt	að	sýna	samúð,	

skapa	samstöðu	og	hjálpast	að	(Jón	Trausti	Reynisson,	2015).	
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6.2 Þjóðarímynd	Íslendinga		

Líkt	og	hefur	verið	tekið	fram	hér	að	framan	náði	íslensk	þjóðernishyggja	að	festa	sig	

í	sessi	þegar	Ísland	fékk	sjálfstæði	árið	1944	og	varð	að	eins	konar	mótun	fyrir	íslenska	

sjálfsmynd	(Sigríður	Matthíasdóttir,	2003).	Í	samtímanum	ríkir	sú	markaðshyggja	sem	

er	kennd	við	nýfrjálshyggju	og	er	óhætt	að	segja	að	hún	sé	farin	að	hafa	áhrif	á	ólíka	

þætti	 samfélaga	 víða	 um	 heim.	 Nýfrjálshyggja	 er	 sú	 hugmyndafræði	 sem	 tengist	

frjálsum	markaði,	frjálsri	verslun	og	frjálsu	flæði	fjármagns	og	vegna	þessarar	stefnu	

hafa	menn	hugsað	meðal	annars	um	menningu	á	nýjan	hátt	(Ritzer,	2011,	bls.	37–

45).	Ímynd	skipar	veigamikinn	sess	í	nútíma	þjóðríki	og	með	nýfrjálshyggjunni	meðal	

annars	 hafa	 skapast	 ný	 áhrif	 sem	 virðast	 eiga	 hlut	 í	 að	 skapa	 þessa	 þjóðarímynd	

(Eriksen,	2010,	bls.	176).	

Eftir	efnahagshrunið	2008	hefur	ímynd	Íslendinga	vafalítið	tekið	breytingum.	Þann	

6.	október	2008	voru	sett	svokölluð	neyðarlög	á	Íslandi	í	þeim	tilgangi	að	reyna	að	

bjarga	þjóðinni	frá	því	að	verða	stórskuldug	næstu	áratugi.	Orðin	„guð	blessi	Ísland“	

sem	þáverandi	forsætisráðherra	lét	falla	má	segja	að	hafi	haft	lamandi	áhrif	á	þjóðina	

og	eru	mörgum	Íslendingum	mjög	eftirminnileg	(Forsætisráðuneytið,	2008).	Upp	frá	

þessu	 tóku	 margir	 Íslendingar	 að	 endurskilgreina	 sig	 og	 til	 þess	 að	 halda	 í	

þjóðarstoltið	 voru	 settar	 af	 stað	 ýmsar	 herferðir	 til	 að	 markaðssetja	 og	 auglýsa	

íslenska	menningu	á	alþjóðavettvangi	en	fréttir	af	efnahagshruninu	hér	á	landi	höfðu	

vakið	 heimsathygli.	 Herferðir	 eins	 og	 Inspired	 by	 Iceland	 eru	 dæmi	 um	 slíka	

markaðsvæðingu	(Kristín	Loftsdóttir,	2015).	Herferðin	hóf	göngu	sína	árið	2010,	rétt	

eftir	að	Eyjafjallajökull	gaus.	Markmiðið	með	þessu	verkefni	var	að	notfæra	sér	þá	

athygli	sem	eldgosið	hafði	vakið	og	koma	þeim	skilaboðum	til	ferðamanna	að	nú	væri	

rétti	tíminn	til	að	heimsækja	Ísland.	Tilgangurinn	var	að	efla	heilsársferðaþjónustuna	

og	 reyna	að	draga	úr	því	 fjárhagstjóni	 sem	eldgosið	kæmi	 til	með	að	geta	valdið.	

Herferðin	gekk	vonum	framar	og	vann	meðal	annars	til	verðlauna	(Íslandsstofa,	e.d.).	

Ári	 eftir	 efnahagshrunið	 tilkynnti	 skyndibitakeðjan	McDonalds	 að	hún	neyddist	 til	

þess	 að	 hætta	 starfsemi	 á	 Íslandi	 sökum	 fjárhagsörðugleika	 (McDonalds	 hættir	 á	

Íslandi,	2009).	Samkvæmt	Kristínu	Loftsdóttir	 (2014)	skapaði	það	ótta	og	áhyggjur	

meðal	 Íslendinga	 hvað	 lokun	 McDonalds	 gæti	 þýtt	 fyrir	 ímynd	 Íslands.	 Margir	

Íslendingar	virtust	upplifa	missi	í	sínu	persónulega	lífi	og	þar	með	í	ákveðnum	hluta	

af	sjálfsmynd	sinni	(Kristín	Loftsdóttir,	2014).	Lokunin	sýndi	hversu	mikið	fólk	upplifir	



  

29 

hið	almenna	rými	sem	hluta	af	sjálfum	sér	og	enn	fremur	að	opinber	rými	geta	verið	

notuð	 sem	vettvangur	 til	 þess	að	 iðka	 sjálfsvitund	 sína	 (Jackson,	2005).	Við	 lokun	

McDonalds	 tók	 við	 annar	 skyndibitastaður,	 Metro.	 Staðnum	 átti	 að	 svipa	 til	

McDonalds	nema	bjóða	upp	á	íslenska	hamborgara	með	íslensku	hráefni	í	umbúðum	

sem	framleiða	átti	á	Íslandi	(McDonalds	hættir	á	Íslandi,	2009).	Með	því	að	setja	slíkt	

fram	er	óhætt	að	segja	að	það	hafi	skapað	ákveðna	orðræðu	í	íslensku	samfélagi	um	

að	 velja	 íslenska	 framleiðslu	 og	 styðja	 þannig	 við	 íslenskan	 iðnað,	 sem	 hefur	 þá	

mögulega	haft	áhrif	á	þjóðarstolt	Íslendinga.		

Fyrir	hrunið	var	ímynd	Íslands	sú	að	allir	lifðu	í	sátt	og	samlyndi.	Á	Íslandi	var	sögð	

búa	mjög	hamingjusöm	og	rík	þjóð.	Það	sem	gerðist	í	kjölfar	hrunsins	var	að	þessi	

ímynd	 féll	og	við	 tók	 tímabil	niðurlægingar	og	 loks	endurreisnar	 sem	óhætt	er	að	

segja	að	sé	enn	 í	gangi.	 Íslendingar	hófu	að	endurskilgreina	sjálfa	 sig	og	 reyna	að	

betrumbæta	ímynd	sína	og	Íslands	með	því	að	sækja	hugmyndir	aftur	til	fortíðar,	til	

dæmis	með	því	að	sækja	í	víkingaímyndina	og	víkingablóðið,	þá	ímynd	að	Íslendingar	

eigi	að	standa	fyrir	hörku	og	eiga	auðvelt	með	að	aðlaga	sig	að	hvaða	aðstæðum	sem	

er	líkt	og	sannir	víkingar	(Kristín	Loftsdóttir,	2009).	Sem	dæmi	um	þetta	mætti	nefna	

„Strákana	okkar“,	íslenska	karlalandsliðið	í	fótbolta,	sem	vakti	gríðarlega	mikla	lukku	

og	athygli	á	Evrópumótinu	sumarið	2016.	Athyglina	hlutu	þeir	fyrir	gott	gengi	sitt	sem	

kom	mörgum	á	óvart	þar	sem	Ísland	er	fámenn	þjóð	en	það	sem	vakti	hvað	mesta	

athygli	 var	 fagn	 liðsins	 og	 stuðningsmanna	 þeirra	 sem	 kallað	 var	 víkingaklappið.	

Athyglin	sem	Ísland	fékk	vegna	þessa	var	ótrúleg	en	velgengni	liðsins	vakti	athygli	á	

heimsvísu.	Margir	töldu	fagnið	bera	merki	þess	sem	Ísland	og	Íslendingar	standa	fyrir,	

að	vera	afkomendur	víkinga	(Þorvarður	Pálsson,	2016).	Við	heimkomu	liðsins	tóku	

þúsundir	 á	 móti	 þeim	 á	 Arnarhóli	 í	 Reykjavík	 og	 tóku	 með	 þeim	 víkingaklappið	

(Þúsundir	tóku	víkingaklappið	með	strákunum	okkar	á	Arnarhóli,	sjáðu	myndbandið,	

2016).	Það	mætti	því	segja	að	þetta	hafi	ýtt	enn	frekar	undir	þjóðarstolt	Íslendinga	

og	í	þessu	tilfelli	þótti	sjálfsagt	að	kenna	sig	við	víkingaímyndina.	Þessi	fortíðarþrá	er	

mjög	áberandi	í	íslenskum	veruleika	nú	á	dögum	þar	sem	óhætt	er	að	segja	að	sótt	

sé	í	fortíðina	til	þess	að	gera	samtímann	skiljanlegan.	Fortíðin	tengist	því	nútímanum	

og	við	framtíðina	um	leið	(Kristín	Loftsdóttir,	2009,	bls.	116).	Jackson	(2005,	bls.	1–

15)	 kallar	 þetta	 natality	 en	 það	 er	 geta	 einstaklinga	 til	 þess	 að	 geyma	 og	 nota	

fortíðina	til	þess	að	opna	fyrir	nýja	möguleika	í	framtíðinni.		
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Ísland	og	íslensk	menning	eru	orðin	að	eins	konar	söluvöru	á	frjálsum	markaði	í	

samtímanum.	 Kapítalisminn	 er	 farinn	 að	 hafa	 áhrif	 og	 áherslan	 er	 lögð	 á	 að	 efla	

efnahag	þjóðarinnar	 sem	 í	 framhaldi	 hefur	 svo	 áhrif	 á	 að	 skapa	nýjan	og	 sterkari	

grundvöll	fyrir	ímynd	og	etnerni	(Eriksen,	2010,	bls.	147).	Staða	Íslands	á	alþjóðlegum	

vettvangi	hefur	breyst	og	hefur	vakið	athygli	erlendra	ferðamanna	meðal	annars	fyrir	

hreina	og	tæra	náttúru.	Íslendingar	eru	jafnvel	sjálfir	að	uppgötva	Ísland	á	nýjan	leik	

í	gegnum	þennan	hnattræna	markað	sem	landið	er	nú	hluti	af	(Magnús	Einarsson,	

1997).	 Þessi	 hnattrænu	 ferli	 hafa	 haft	 áhrif	 á	 að	 endurvekja	 gamlar	 og	 nýjar	

spurningar	um	íslenska	þjóðmenningu,	í	þeim	skilningi	að	„þjóðleg	einkenni	eru	farin	

að	skipta	meira	máli	í	hnattrænu	samhengi	nútímans	og	fá	þau	nýja	og	endurreista	

merkingu	í	þjóðlegu	samhengi“	(Kristín	Loftsdóttir,	2009,	bls.	116).	 Íslendingar	eru	

farnir	að	skilgreina	sig	út	frá	því	hvernig	þeir	vilja	að	aðrir	sjái	þá	(Kristín	Loftsdóttir,	

2007,	bls.	160).	Líkt	og	Eiríkur	Bergmann	Einarsson	(2007,	bls.	128)	 tekur	 fram	þá	

virðist	skipta	Íslendinga	miklu	máli	að	fólki	utan	Íslands	líki	vel	við	þá	sem	getur	leitt	

til	þess	að	Íslendingar	gleyma	því	sem	raunverulega	skiptir	máli.	Sem	dæmi	mætti	

nefna	að	danski	blaðamaðurinn	Ulrik	Hoy	(í	Sigurjón	Baldur	Hafsteinsson,	1997,	bls.	

163)	hefur	meðal	annars	lýst	sinni	upplifun	af	Íslandi	sem	þjóð.	Hann	álítur	íslensku	

þjóðina	gleyma	því	sem	í	raun	skiptir	máli	og	í	stað	þess	að	safna	glansmyndum	af	

sjálfum	sér	þá	eigi	Íslendingar	að	huga	að	innviðum	samfélagsins	betur.		

	

6.3 Samveruleikinn	

Mannfræðingurinn	 Michael	 Jackson	 (2005)	 er	 gjarnan	 kenndur	 við	

tilvistarmannfræði	(e.	existential	anthropology)	en	það	eru	þær	kenningar	sem	fjalla	

um	veruhátt	manna	í	heiminum	og	eru	notaðar	til	þess	að	útskýra	tilveru	manna	og	

þau	menningarlegu	og	félagslegu	tengsl	sem	mannkynið	á.	Jackson	(2005,	bls.	1–15)	

setti	 fram	 hugmyndir	 um	 samveruleikann	 (e.	 intersubjectivity),	 en	 það	 er	

sameiginlegur	 skilningur	 fólks	 á	 tilverunni.	 Þættir	 eins	 og	 skynjun,	 vitund	 og	

sameiginlegt	álit	búa	til	og	viðhalda	hugmyndinni	sem	margir	hafa	um	veröldina	og	

tengsl	 þeirra.	 Samkvæmt	 Jackson	 (2005)	 eru	 þetta	 óumflýjanleg	 tengsl	 sem	

einstaklingar	mynda	við	staði	þar	sem	daglegt	líf	þeirra	fer	fram,	byggingar,	götur	og	

hverfi	verða	hluti	af	einstaklingunum.	Þegar	einhvers	konar	röskun	verður	á	þessari	

samlögun	og	einstaklingum	finnst	þeir	ekki	geta	lengur	treyst	heiminum	og	haft	áhrif	
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eiga	þeir	til	að	fara	í	uppnám	og	færa	sig	inn	á	minna	svæði	sem	þeir	treysta	og	geta	

haft	 áhrif	 á	 (Jackson,	 2005,	 15–35).	 Þetta	 er	 með	 tímanum	 að	 verða	 sýnilegra	 í	

íslenskum	veruleika.	Félag	íslenskra	þjóðernissinna	er	eitt	dæmi	um	slíkt,	en	það	var	

stofnað	til	þess	að	vernda	hinn	hvíta	stofn	og	töldu	félagsmenn	að	fjölmenning	væri	

Íslandi	hættuleg.	Samkvæmt	stefnu	þeirra	ætti	Ísland	með	öðrum	orðum	einungis	að	

vera	 fyrir	 Íslendinga.	 Félagið	 var	 að	 vísu	 aldrei	 fjölmennt	 og	 missti	 fylgi	 eftir	 að	

leiðtogi	þess	var	dæmdur	fyrir	að	fara	ófögrum	orðum	um	fólk	af	afrískum	uppruna	

(Eiríkur	Bergmann	Einarsson,	2007,	bls.	102)	í	greininni	Hvíta	Ísland	(2001).	Þó	virðist	

sem	þessi	 hugsunarháttur	 sé	 að	 verða	 algengari	 í	 nútíma	 samfélagi	 ef	marka	má	

stefnu	Íslensku	þjóðfylkingarinnar,	stjórnmálaflokks	sem	leggur	áherslu	á	að	á	Íslandi	

eigi	 að	 búa	 hvít,	 gagnkynhneigð	 og	 kristin	 þjóð.	 Flokkurinn	 vill	 varðveita	 íslenska	

menningu	og	halda	í	hugmyndina	um	fortíðina	(Íslenska	þjóðfylkingin,	e.d.).		

Samkvæmt	Jackson	 (2005,	bls.	111–127)	hefur	ávallt	 fylgt	mannkyninu	ákveðin	

hræðsla	við	tækninýjungar.	Til	þess	að	takast	á	við	breyttar	aðstæður	er	fólk	gjarnt	á	

að	byggja	umræðu	um	breytingar	út	frá	eigin	tilfinningum	til	þess	að	reyna	að	skapa	

ákveðið	öryggi.	Ef	tekið	er	mið	af	þessari	kenningu	Jackson	(2005)	má	áætla	að	út	frá	

þessu	hafi	að	umræðan	um	að	vernda	þurfi	íslenska	menningu	sprottið	og	að	stofnun	

Íslensku	þjóðfylkingarinnar	sé	óttaviðbragð	í	formi	þjóðernishyggju	við	þessu	aukna	

flæði.	Með	öðrum	orðum,	þegar	 fólk	stendur	 frammi	 fyrir	þróun	af	einhverju	 tagi	

freistast	það	til	þess	að	ræða	um	þessar	breytingar	út	frá	því	sem	það	sjálft	skilur	og	

þekkir.	Út	frá	eigin	tilfinningum	skilgreinir	fólkið	þennan	nýja	og	breytta	veruleika	og	

þar	með	skapast	sú	umræða	að	þessar	breytingar	sem	fjölbreytileikanum	fylgi	séu	

annað	hvort	góðar	eða	hafi	slæm	áhrif,	líkt	og	það	geti	einungis	verið	um	tvennt	að	

velja.	Þetta	má	tengja	við	hugmyndir	Pierre	Bourdieu	 (1977,	bls.	72–87),	en	hann	

setti	fram	hugtak	sem	kallast	veruháttur	(e.	habitus)	og	hefur	verið	mikið	notað	innan	

mannfræðinnar,	ásamt	annara	fræðigreina.	Í	veruhætti	felast	þeir	eiginleikar	sem	eru	

mótaðir	í	mönnum	frá	upphafi,	allt	frá	fæðingu	og	við	uppeldi.	Þessir	eiginleikar	hafa	

áhrif	á	að	skapa	ákveðið	viðhorf	og	móta	sýn	einstaklinga	á	tilveruna.	Tengsl	geta	

myndast	 á	milli	 þeirra	 sem	 deila	 sömu	 viðhorfum	 og	 því	 eru	meiri	 líkur	 á	 því	 að	

umgangast	 fólk	 sem	 hefur	 svipaðan	 veruhátt	 og	 maður	 sjálfur.	 Ef	 veruhátturinn	

verður	fyrir	skakkaföllum	þá	laskast	sá	hæfileiki	einstaklinga	til	þess	að	framkvæma	

sem	getur	haft	áhrif	á	líðan	þeirra	(Bourdieu,	1977).	Fjölbreytileikinn	og	fjölmenning	
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hafa	 orðið	 hluti	 af	 því	 óþekkta	 í	 íslensku	 samfélagi	 og	 skapað	 þar	 með	 ótta	 hjá	

þjóðinni.	Til	þess	að	hafa	einhverja	stjórn	á	veruleikanum	þá	einkennast	umræður	

um	ólíka	menningarheima	af	 tilfinningum	og	hugsunum	fólks	 í	 stað	þess	að	 fagna	

fjölbreytileikanum	og	berjast	fyrir	umburðarlyndi	(Eiríkur	Bergmann	Einarsson,	2007,	

bls.	103).		

	

6.4 Tengsl	samfélags	og	mannsins		

Á	 17.	 öld,	 tímum	 upplýsingarinnar,	 voru	 menn	 strax	 farnir	 að	 velta	 fyrir	 sér	

hugmyndinni	 um	 uppruna,	 „okkur“	 og	 „hina“	 og	 settu	 fram	 ýmsar	 kenningar	

varðandi	þessi	atriði.	Meðal	þeirra	fræðimanna	var	Hugo	Grotius	(í	Barnard,	2000,	

bls.	16),	en	hann	lagði	áherslu	á	að	skoða	hvað	það	væri	sem	ylli	ófriði	og	hvernig	

menn	 gætu	 samið	 um	 frið.	 Grotius	 setti	 fram	 þá	 hugmynd	 að	 mannkynið	 væri	

undirorpið	eins	konar	náttúrulögmáli	sem	fælist	 í	 félagslegri	náttúru	mannsins,	að	

maðurinn	væri	 félagsvera	og	bæði	 stríð	og	 friður	væru	hluti	af	 félagslegri	náttúru	

hans.	Annar	fræðimaður	að	nafni	Samuel	von	Pufendorf	(í	Barnard,	2000,	bls.	16–17)	

tók	hugmyndir	Grotius	og	þróaði	þær	áfram.	Hann	taldi	að	maðurinn	væri	það	mikil	

félagsvera	að	hann	gæti	ekki	verið	án	samfélags.	Fræðimennirnir	Thomas	Hobbes	og	

John	Locke	höfðu	hugmyndir	frábrugðnar	þeim	sem	lýst	er	hér	að	framan	en	Barnard	

(2000,	bls.	17)	gerir	þeim	góð	skil	í	bók	sinni.	Hobbes	var	enskur	heimspekingur	og	

best	 þekktur	 fyrir	 hugmyndir	 sínar	 á	 sviði	 pólitískrar	 hugmyndafræði.	 Samkvæmt	

Hobbes	 var	 ekkert	 til	 sem	hét	 náttúrulögmál	 um	manninn	 sem	 félagsveru	 líkt	 og	

Grotius	hélt	fram.	Hobbes	(í	Barnard,	2000,	bls.	17)	taldi	að	maðurinn	væri	eigingjarn	

og	 hugsaði	 ávallt	 um	 eigin	 hag	 og	 hefði	 þar	 með	 ekki	 kost	 á	 öðru	 en	 að	 búa	 í	

samfélagi.	Í	þessu	koma	fram	hugmyndir	hans	varðandi	hinn	félagslega	samning	eða	

samfélagssáttmálann	en	hann	væri	gerður	til	þess	að	tryggja	eigin	hagsmuni	og	þar	

með	eigið	öryggi.	Menn	hefðu	komið	sér	saman	um	refsingar	og	til	þess	að	 fylgja	

refsingum	 eftir	 hefði	 þurft	 yfirvald,	 en	 Hobbes	 færði	 þar	 rök	 fyrir	 þeirri	

stjórnmálalegu	 uppbyggingu	 sem	 þau	 samfélög	 sem	 hann	 þekkti	 höfðu.	 Locke	 (í	

Barnard,	2000,	bls.	16–17)	var	breskur	fjölspekingur,	oft	kenndur	við	frelsishyggju	og	

var	aðeins	bjartsýnni	en	Hobbes.	Locke	taldi	að	áður	en	fólk	tók	að	mynda	samfélög	

hafi	verið	friður	og	ró	sem	fór	úr	böndunum	vegna	syndugs	eðlis	mannsins	og	með	

myndun	 samfélags	 hefði	 náðst	 ákveðið	 jafnvægi.	 Hann	 áleit	 að	 hinn	 félagslegi	
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samningur	þyrfti	ekki	að	fela	í	sér	undirgefni	gagnvart	yfirvöldum	heldur	ætti	einungis	

að	vera	notaður	til	þess	að	leysa	deilur	líkt	og	Hobbes	útskýrir.	Locke	þótti	rými	fyrir	

frelsi	einstaklings	vera	til	staðar	innan	hins	félagslega	samnings	en	á	sama	tíma	yrði	

að	hafa	einhvers	konar	taumhald.	Samfélagið	varðveitti	þar	með	eignarhald	og	frelsi	

fólks	 og	 til	 þess	 væri	 hinn	 félagslegi	 samningur	 gerður,	 ekki	 til	 að	 tryggja	 öryggi	

mannsins	líkt	og	Hobbes	hélt	fram	(Barnard,	2000,	bls.	16–17).	Óhætt	er	að	segja	að	

þessar	 hugmyndir	 séu	 enn	 virkar	 innan	 mannfræði	 sem	 og	 í	 stjórnmálalegum	

samtíma	í	íslenskum	veruleika.	Annars	vegar	er	hugmyndin	um	að	vilja	búa	við	það	

frelsi	sem	í	fjölmenningu	felst	eða	að	vilja	búa	við	það	öryggi	sem	fáist	með	því	að	

vera	innan	ákveðins	þægindaramma.		
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7 Lokaorð	

Ísland	sem	lýðveldi	er	mjög	ungt	að	árum,	þar	með	er	sjálfstæðisbarátta	Íslendinga	

enn	mjög	ofarlega	í	hugum	margra.	Bændamenningu	hefur	lengi	verið	haldið	á	lofti	

sem	grundvöllur	íslenskrar	menningar,	en	sú	menning	sem	þekkist	nú	á	dögum	hefur	

breyst.	Nú	er	ekki	horft	á	menningu	sem	sameinar	og	skilgreinir	hópa,	heldur	er	reynt	

að	 leggja	 áherslu	 á	 fjölbreytileikann	 og	 fagna	 honum.	 Þrátt	 fyrir	 það	 virðast	

Íslendingar	fastir	í	hugmyndinni	um	íslenska	menningu,	menningu	sem	er	jafnvel	ekki	

til	staðar.	Svokölluð	íslensk	menning	byggist	á	að	búin	séu	til	einhver	þjóðernistákn	

svo	Íslendingar	sem	þjóð	geti	ímyndað	sér	sig	sem	hluta	af	einhverju	stærra	og	hluta	

af	einhverri	einni	heild.	Sem	dæmi	mætti	nefna	að	til	eru	ákveðnar	staðhæfingar	um	

menningarhópa	sem	eiga	að	gilda	fyrir	alla	sem	þeim	tilheyra.	Það	er	því	gert	ráð	fyrir	

eins	konar	menningarlegri	einsleitni	sem	hefur	áhrif	á	hugmyndafræðilega	þekkingu	

einstaklinga	um	heiminn	og	þar	með	fólkið	í	kringum	þá	(Bjarki	Valtýsson,	2011).	Til	

dæmis	eru	allir	Íslendingar	sagðir	tilheyra	sama	etníska	hópi	sama	hver	staða	þeirra	

er	og	eru	þar	með	sjálfkrafa	flokkaðir	innan	tiltekins	hóps,	sem	í	framhaldi	hefur	áhrif	

á	mótun	 sjálfsmyndar	 Íslendinga.	 Raunin	 er	 hins	 vegar	 sú	 að	 Íslendingar	 eru	 stór	

hópur	af	alls	kyns	fólki	sem	hefur,	þegar	upp	er	staðið,	ekki	svo	mikið	sameiginlegt	

nema	það	að	tilheyra	þessum	hópi	sem	afmarkast	af	landfræðilegum	mörkum.	Það	

gerir	það	að	verkum	að	hugtakið	fjölmenning	virðist	eiga	undir	högg	að	sækja	vegna	

þess	hversu	mismunandi	túlkunin	er,	og	virðist	það	fara	nokkuð	eftir	því	hver	talar.	

Elítan	 innan	 hverrar	menningar	 býr	 til	 sýn	 á	 fjölmenningarsamfélagið	 út	 frá	 eigin	

forsendum.	 Í	 kjölfarið	 skapast	 umræður	 um	 það	 sem	 talið	 er	 vera	 eðlilegt	 eða	

náttúrulegt	innan	samfélagsins	og	það	hefur	síðan	áhrif	á	að	móta	það	sem	talið	er	

óvenjulegt.	Það	felur	í	sér	ákveðið	kerfisbundið	ofbeldi	gagnvart	þeim	sem	ekki	falla	

innan	þessa	norms	og	þetta	eitt	felur	í	sér	ákveðna	orðræðu	sem	verður	svo	hluti	af	

ofbeldinu	og	afleiðingum	þess.	Menning	verður	því	að	eins	konar	vopni	til	þess	að	

skapa	ákveðna	ímynd	af	sjálfum	sér	sem	og	öðrum	í	kring,	en	líkt	og	Keesing	(2006)	

bendir	á	felur	menning	í	sér	mismunun	á	fólki.	Þetta	verður	svo	til	þess	að	Íslendingar	

hlutgera	sig	sem	hluta	af	samfélagi,	menningu	og	þjóð	og	ákveðinn	grundvöllur	fyrir	

íslenska	þjóðernishyggju	skapast.		
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Þjóðernishyggja	 er	 frekar	 þröngsýnt	 hugtak,	 í	 þeim	 skilningi	 að	 með	

hnattvæðingunni	hafa	skapast	ný	áhrif	sem	taka	þátt	í	að	skapa	þjóðarímynd	og	fólk	

skilgreinir	sig	sjálft	upp	að	vissu	marki	með	því	að	útiloka	aðra.	Þessi	hugmyndafræði	

er	byggð	á	mörgum	þáttum	og	þar	á	meðal	á	samkennd.	Fólk	sem	upplifir	söguna	

saman	myndar	með	sér	samkennd	þar	sem	það	hefur	gengið	 í	gegnum	sömu	eða	

svipaða	atburðarás	og	á	því	auðveldara	með	að	mæta	skilningi	náungans.		

Allir	hafa	meðvitaðan	og	ómeðvitaðan	tilgang,	sem	er	oftast	nær	innan	pólitísks	

ramma	og	til	þess	að	skilja	atbeina	fólks	þá	verður	að	gera	menningunni	skýr	skil.	

Þessi	 heimur	 sem	mannfólkið	 býr	 í	 sem	og	 vitund	 þess	 eru	 hvorki	 afmörkuð	 eða	

stöðug	heldur	stjórnast	af	ákveðnu	flæði	sem	tekur	stöðugum	breytingum	og	hefur	

áhrif	á	það	hvernig	fólk	hugsar,	hvað	það	kann	og	getur.	Þessi	þekking	og	kunnátta	

getur	leitt	til	tvíræðni	og	vanlíðanar	sem	getur	skapað	ótta	vegna	þess	að	fólk	skilur	

heiminn	 og	 vinnur	 úr	 reynslu	 sinni	 á	mismunandi	 hátt.	 Það	 leiðir	 til	 þess	 að	 fólk	

dregur	fram	þann	mun	sem	er	á	því	frekar	en	það	sem	er	sameiginlegt	til	þess	að	

flokka	veruleikann.	Algengt	er	að	fólk	bregðist	við	þessu	aukna	flæði	með	því	að	ala	

á	ótta,	það	skilar	sér	sjaldnast	og	er	því	mikilvægt	að	taka	höndum	saman	og	hjálpa	

aðkomufólki	að	aðlagast	íslensku	samfélagi.		
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