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Útdráttur 

Árið 2016 bauð Íslenska Þjóðfylkingin sig fram til Alþingiskosninga í fyrsta skipti og hlaut 

flokkurinn 0,2% atkvæða. Framboð Íslensku Þjóðfylkingarinnar er í samræmi við þróunina 

í öðrum vestrænum ríkjum en niðurstaðan bendir til þess að á Íslandi séu viðhorf til 

innflytjenda jákvæð og að einangrunarstefnan sem einkennir popúlisma eigi ekki upp á 

pallborðið hjá Íslendingum. Viðhorf Íslendinga til innflytjenda verða rannsökuð, hvernig 

viðhorfin líta út í alþjóðlegum samanburði og hvaða hópar það eru í íslensku samfélagi 

sem hafa neikvæð viðhorf gagnvart innflytjendum. Hugtökin þjóð, þjóðernishyggja og 

popúlismi nútímans verða skoðuð og greind. Rannsóknin byggist á kenningum um 

þjóðarsjálf og hugmyndum um táknræna ógn. Íslenskt samfélag og saga landsins eru 

skoðuð og hvernig þjóðernishyggja og sjálfstæðisbarátta Íslendinga hafa mótað íslenskt 

þjóðarsjálf. Gögnin sem notuð eru koma frá ISSP og eru úr könnun um þjóðarsjálf frá árinu 

2013 og tóku 33 lönd þátt. Svarhlutfall á Íslandi var 1082 manns, 551 svarenda eru karlar 

og 531 eru konur, meðalaldur var 45 ár.  
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Svart er svart, gult er gult 

hjarta þitt af hatri fullt. 

Júkkar, namar, negrahyski  

éta matinn af mínum diski. 

Ég heyri hvíslað Ísland fyrir Íslendinga 

ég heyri hvíslað Ísland fyrir Íslendinga 

farðu heim til þín, farðu heim til þín 

farðu heim til þín, farðu heim til þín. 

Bubbi Morthens 

1 Inngangur 

Þetta er brot úr texta við lagið Nýbúinn eftir Bubba Morthens, af plötunni Nýbúinn sem 

kom út árið 2001 (Nýbúinn, e.d.). Þegar ég heyrði lagið fyrst fannst mér skrýtið að einn 

ástsælasti tónlistarmaður þjóðarinnar væri svona opinskár með rasisma. Seinna komst ég 

að því að þetta er ádeilutexti. Þetta textabrot rifjaðist upp fyrir mér þegar Íslenska 

Þjóðfylkingin bauð sig fram í fyrsta skipti til alþingiskosninga árið 2016. Flokkurinn hlaut 

303 atkvæði eða 0,2% atkvæða (Hagstofa Íslands (a), e.d., Rúv.is (a), e.d.). Á heimasíðu 

flokksins segist hann vilja „standa vörð um velferðarkerfið, sjálfstæði Íslands og íslenska 

menningu“. Flokkurinn vill enn fremur að Ísland segi sig úr Schengen-samstarfinu sem 

felur í sér að einstaklingur megi ferðast innan ríkja samstarfsins án þess að vísa fram 

vegabréfi sínu við landamæri (Utanríkisráðuneyti Íslands, e.d.). Íslenska Þjóðfylkingin 

leggur mikla áherslu á að herða innflytjendalög og að moskur, búrkur og kóranskólar verði 

bönnuð hér á landi (Íslenska Þjóðfylkingin, e.d.). 

Bandaríkjamenn kusu Donald Trump sem 45. forseta sinn árið 2016 („President 

Donald“, 2017). Í kosningabaráttunni lét Donald Trump mörg umdeild ummæli frá sér 

falla, eitt af hans helstu slagorðum tengdist vegg eða múr sem hann ætlar að byggja við 

landamæri Bandaríkjanna og Mexíkó. Ekki nóg með að byggja þennan múr milli landanna, 

heldur ætlar hann að láta Mexíkó borga fyrir hann („Donald Trump: Mexico“,  2016). Eftir 

að hafa verið kosinn var eitt hans fyrsta verk að skrifa undir tilskipan sem bannaði þegnum 

http://www.ruv.is/althingiskosningar
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sjö landa að ferðast til Bandaríkjanna. Bannið var kallað „múslimabann“ vegna þess að 

löndin sjö sem það nær yfir eru í meirihluta múslímsk ríki („Trump's executive order“, 

2017). Í forsetakosningum í Frakklandi var hin umdeilda Marine Le Pen ein af 

frambjóðendunum. Hún komst í seinni umferð kosninganna en tapaði þar (Rúv.is (b), 

2017). Hún er í forsvari fyrir Þjóðfylkinguna (Front National) þar sem hún tók við 

formannsstarfinu af föður sínum Jean-Marie Le Pen sem hafði verið formaður frá stofnum 

flokksins árið 1972 og fram til 2011, þegar hún tók við forystunni (Branford, 2017, „Marine 

Le Pen“, 2010). Í Hollandi hefur hinn umdeildi Frelsisflokkur verið að sækja í sig veðrið 

undir forystu formannsins og stofnandans Geert Wilders. Wilders hefur verið mjög 

gagnrýninn á íslam og þá sem aðhyllast trúna. Hann hefur líkt trúarriti íslam, Kóraninum, 

við Mein Kampf, bók nasistaforingjans Adolf Hitler (Tets, 2017). Þá er stutt síðan Wilders 

kallaði marokkóska innflytjendur úrhrök (e. scum) (Goldman, 2017). Bretar tóku þá 

ákvörðun árið 2016 að segja sig úr Evrópusambandinu í hinum svokölluðu Brexit-

kosningum, þar sem leiðtogi UKIP flokksins (Breska sjálfstæðisflokksins) Nigel Farage var 

virkur í andstöðu sinni gegn Evrópusamvinnu og frjálsu flæði innflytjenda innan 

Evrópusambandsins (Mason & Perraudin, 2015).  

Ísland hefur ekki farið varhluta af bylgju popúlistaflokka þó hún hafi ekki birst 

Íslendingum eins sterkt fyrir sjónum og í öðrum Evrópulöndum. Múslimar hafa verið taldir 

ósamrýmanlegir evrópskri menningu síðan þeir fóru að flytjast til Evrópu í auknum mæli. 

Það sama er hægt að segja um fólk frá Austur-Evrópu, það er ekki talið alvöru 

Evrópumenn. Eftir 11. september 2001 hafa múslimar orðið fyrir æ meira aðkasti, litið er 

á þá sem andstöðu við evrópsk gildi og vandamál fjölmenningarsamfélagsins (Kristín 

Loftsdóttir, Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Kári Kristinsson, 2016).  

Stjórnmálafræðingurinn Eiríkur Bergmann segir að þjóðernishyggja hafi alltaf 

verið stór þáttur í íslenskum stjórnmálum á meðan popúlismi eins og hann þekkist í 

Evrópu hafi ekki verið til staðar á Íslandi fyrir árið 2008. Eiríkur telur að forysta 

Framsóknarflokksins sem kosin var í kjölfar efnahagshrunsins 2008 hafi nýtt sér 

tómarúmið sem var til staðar fyrir popúlistaflokk á Íslandi (Eiríkur Bergmann, 2015). Fyrsti 

popúlistaflokkurinn á Íslandi sem er algjörlega að evrópskri fyrirmynd er Íslenska 

Þjóðfylkingin.  
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 Markmið þessarar ritgerðar er að skoða viðhorf Íslendinga til innflytjenda, hvar 

Íslendingar standa í alþjóðlegum samanburði. Það er áhugavert að skoða þar sem 

popúlistaflokkar eru að gera sig gilda í ýmsum löndum. Enn fremur að skoða hvaða hópar 

það eru í íslensku samfélagi sem hafa neikvæð viðhorf gagnvart innflytjendum. Til þess að 

komast að niðurstöðu mun ég nota gagnasafn International Social Survey Programme 

(ISSP) frá árinu 2013 um sjálfsmynd þjóða. Fyrst ætla ég að skilgreina hugtökin þjóð, 

þjóðernishyggja og popúlisma. Annar kafli verður tileinkaður kenningum um þjóðarsjálf, 

viðhorfum til innflytjenda og hugmyndum um útilokun hópa. Í þriðja kafla ætla ég að fjalla 

um þjóðernishyggju á Íslandi og hvernig hún tengist sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Þar 

mun ég skoða uppgang popúlisma á Íslandi í kjölfar efnahagshrunsins 2008. Að lokum 

ætla ég að skoða niðurstöður Þjóðarpúls Gallup árið 2006 um viðhorf Íslendinga til 

innflytjenda og fólksfjölgun og búferlaflutninga til Íslands meðal innflytjenda. Markmið 

rannsóknarinnar er þríþætt, í fyrsta lagi að skoða viðhorf Íslendinga til innflytjenda, í öðru 

lagi að skoða viðhorf Íslendinga til innflytjenda í alþjóðlegum samanburði og í þriðja lagi 

að skoða hvaða hópar hafa neikvæð viðhorf til innflytjenda.  

2 Þjóð, þjóðerni og þjóðernishyggja 

2.1 Þjóð og ríki 

Þjóðernishyggja er flókið hugtak, fræðimenn og aðrir eru ekki sammála um merkingu 

þess. Undirstaða þjóðernishyggju er hugtakið þjóð og ekki er meiri samhugur um það en 

þjóðernishyggju. En til þess að geta greint þjóð og þjóðernishyggju þarf að hafa 

einhverskonar skilgreiningu á þeim hugtökum. Þjóð hefur og er oft skilgreind sem fólk á 

afmörkuðu landsvæði, sem talar sama tungumál, hefur sömu trú og er af sama kynþætti. 

Það var svo Ernest Renan, franskur fræðimaður, sem skilgreindi þjóð einna fyrstur á annan 

hátt. Í fyrirlestri sínum sem kom út árið 1882 Qu‘est-ce qu‘une nation eða Hvað er þjóð? 

á íslensku, andmælti hann ríkjandi skoðun á þjóðarhugtakinu. Renan hélt því fram að fólk 

sem myndaði þjóð gerði það vegna þess að það sé sameiginlegur vilji þess. Þó að það sé í 

raun ákvörðun einstaklinga er eitthvað á bak við sem tengir fólk saman, Renan kallar það 

„þjóðarsöguna“. Þjóðarsagan í hugmyndum Renan er sameiginleg saga fólks sem tengir 

fortíð þess saman. Renan segir að á hinn bóginn verði þjóðarsagan alltaf háð nútímanum, 
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sagan er skrifuð af þeim sem hafa völdin í hvert skipti. Þjóðarsagan er því alltaf 

goðsagnarkennd eða einhverskonar sögufölsun. Þjóðir í hugmyndum Renan eru ekki 

náttúrulegar stofnanir heldur háðar vilja og vali fólks. Kenning Renan um þjóðarmyndun 

var hugsuð sem andsvar við ríkjandi hugmyndum sem má að miklu leyti rekja til Johanns 

Gottfried Herder. Herder taldi að þjóðir mynduðust í náttúrunni fyrir tilstilli tungumálsins. 

Það ætti einnig við um hefðir og venjur. Hefðir og venjur eru mismunandi eftir samspili 

fólks og náttúru á mismunandi stöðum. Herder var á þeirri skoðun að tungumálið væri 

lykillinn vegna þess að það gæfi hugsunum og hugmyndum merkingu sem er grunnstoð 

samskipta manna. Herder hefur verið eignuð þjóðernishyggja Evrópu á 20. öldinni og 

einhver mestu voðaverk sem framin hafa verið í mannskynssögunni, allt í nafni 

kynþáttahyggju. Herder sagði að þjóðir gætu rekið hefðir sínar til sögulegrar þróunar og 

mótunar sem flust hafa milli kynslóða með tungumálinu þar sem hver þjóð myndast við 

sínar sérstöku aðstæður og því ætti hver þjóð að hafa vald til að stjórna sér sjálf. 

Kenningarsmiðir sem síðar komu fram byggðu ofan á kenningar Herders með hugmyndir 

eins og kynþáttahyggju og „Favoritvolk“ eða hin útvalda þjóð. Herder sjálfur talaði þó 

aldrei fyrir þeim hugmyndum, en lagði grunninn að þeim. Johann Gottlieb Fichte var sá 

sem einna helst talaði fyrir yfirburðum þýsku þjóðarinnar með hliðsjón af kenningum 

Herder. Rök Fichte voru þau að Þjóðverjar einir af germönsku ættbálkunum hefðu haldið 

í sama tungumálið svo öldum skipti. Frakkar, Ítalir og Spánverjar höfðu allir blandað 

tungumáli sínu við latínu. Þær þjóðir sem enn töluðu sitt tungumál væru þær þjóðir sem 

enn væru í sambandi við sögu sína, menningu, hefðir og venjur. Þegar allt kom til alls átti 

Fichte einungis við Þjóðverja, þeir væru ekki einungis hin útvalda þjóð Evrópu, heldur 

væru þeir einnig betur til þess fallnir að skilja franska þjóðarsál en Frakkar (Guðmundur 

Hálfdanarson, 2001).  

Þjóð í grein Hjerm og Schnabel (2010) er skilgreind sem samansafn fólks sem 

tengist með sameiginlegum menningarlegum atriðum eins og þjóðsögum og gildum. Það 

telur að það eigi rétt á landsvæði sem það ræður yfir sjálft. Það eru hins vegar tveir 

meginkenningarskólar sem eru ekki sammála um upphaf þjóðar og 

þjóðernisvitundarinnar. Módernískar kenningar sem eru kenndar við Ernest Gellner 

annars vegar og hins vegar „etnismi“ sem eignaður er Anthony D. Smith. Módernískar 

kenningar um þjóðerni segja að þjóðernisvitund eigi ekki uppruna sinn í sameiginlegri 
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sögu og menningu heldur sé það afkvæmi nútímavæðingar. Þjóðernishyggja er því ekki 

sameiginleg vitund fólksins heldur er það stefnan, þjóðernishyggja, sem býr til þessa 

sameignlegu vitund eða þjóðina. Smith telur að þjóðernisvitund einstaklinga sé ekki gripin 

úr lausu lofti, einhver ástæða hlýtur að byggja á bak við þjóðarmyndun. Smith telur að 

þjóðerni og þjóð byggi á hópum sem hann nefndi „þjóðflokkasamfélag“ og hafi einkennt 

mannkynið lengi. Þjóðflokkasamfélagið skilgreindi Smith sem hóp manna sem telja sig 

hafa sameiginlegan uppruna, sögu, tengjast einhverju ákveðnu landsvæði og sýna 

samstöðu. Þjóð í skrifum Smiths er svo undirflokkur þjóðflokkasamfélaga sem leggur 

áherslu á réttindi og skyldur borgaranna (Guðmundur Hálfdanarson, 2001). 

Ríki er skylt hugtakinu þjóð en þó ekki það sama, ríki er pólitískt fyrirbæri á meðan 

þjóð er félagsleg. Flest þeirra landa og þjóða sem eru til staðar á jörðinni eru ríki. Ríki er 

tiltölulega nýleg stofnun og rekja má upphaf þess til Frakklands undir lok 18. aldar þegar 

franska þingið samþykkti Yfirlýsingu um réttindi manna og þegna (e. Declaration of the 

rights of men and of the citizen). Forsendur ríkis eru að það hafi landsvæði, íbúa og sé 

fullvalda. Ríkið þarf að hafa afmarkað landsvæði sem það stjórnar og þar þurfa að vera 

einhverjir íbúar til staðar. Fullvalda ríki hafa sjálfstæði til þess að taka ákvarðanir innan 

ríkisins og utan þess, þó eru ýmis alþjóðalög til staðar til þess að koma í veg fyrir algera 

óreiðu. Weber var sammála þeirri skilgreiningu að ríkið þyrfti að hafa landsvæði, íbúa og 

vera fullvalda en hann bætti því við að ríkið þyrfti að hafa lögmæta einokun á ofbeldi 

(Newton & Deth, 2010). Ríki og þjóð eru í raun svo samtvinnuð í nútímanum að oft er 

einfaldlega talað um þjóðríki (Hjerm, 1998).  

2.2 Þjóðernishyggja  

Flestir séu sammála um að þjóðernishyggja sem pólitískt afl sé frekar nýtt og megi rekja 

til frönsku byltingarinnar við lok 18. aldarinnar. Anthony Giddens skilgreindi 

þjóðernishyggju sem tákn og viðhorf sem lætur fólk upplifa sig sem part af sameiginlegu 

og pólitísku samfélagi (Giddens & Sutton, 2013). Í sögulegu samhengi er þjóðernishyggja 

séð í jákvæðu ljósi, jákvæður drifkraftur við stofnun ríkja. Þjóðernishyggja sameinaði hópa 

með mismunandi bakgrunn undir einn hatt ríkisins. Módernistar telja að þjóðernishyggja 

sé samansafn pólitískra hugmynda sem stefna að því sameina gildi stjórnmála og 

þjóðarinnar til þess að gera þjóðina einsleita í hugmyndum. Aðrir módernistar halda því 

fram að þjóðernishyggja sé hópur fólks sem telur sig vera þjóð og stefnir að því að verða 
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ríki eða vernda núverandi ríkisskipan. Anthony D. Smith og aðrir halda því fram að 

valdahópar og yfirstéttahópar hafi ekki skapað þjóðernishyggju heldur nýti hana til að 

sameina fólk í pólitískum tilgangi (Hjerm & Schnabel, 2010). Þjóðernishyggja er fyrst og 

fremst skilgreind í tvo þætti, þjóðernishyggja sem pólitískt fyrirbæri og þjóðernishyggja 

sem hversdagslegt fyrirbæri meðal borgara, hvort sem um sé að ræða hugmyndafræði 

ráðandi afla eða venjur og gildi meðal almennings. Þeir sem telja að þjóðernishyggja sé 

pólitískt fyrirbæri eru þeirra skoðunar að samræmi sé milli gilda þjóðarinnar og stefnu 

ríkisins og myndi þjóðríki, þjóðríkið er hafið yfir aðrar stofnanir innan alþjóðastjórnmála. 

Þjóðernishyggja innan þjóðríkja eru viðhorf sem móta skynjun og hegðun venjulegs fólks 

þegar það kemst í tæri við pólitískar stofnanir, pólitískar athafnir og félagsleg samskipti. 

Þeir fræðimenn sem halda því fram að þjóðerni sé alltaf til staðar í samfélaginu benda á 

að margir hlutir eru alltaf til staðar sem fólk tekur ekki inn í daglegu lífi en lætur alltaf eftir 

sig vísbendingar um þjóðina og þjóðerni. Sem dæmi má nefna götunöfn nefnd eftir 

merkum einstaklingum úr sögu þjóðarinnar og söfn. Þá leggja þeir einnig áherslu á það 

hversu mikilvægur hlutur stofnanavæðing þjóðarinnar hefur verið. Ríkið hefur bein 

afskipti af félagsmótun einstaklinga með því að kenna sérstaklega sögu þjóðarinnar innan 

menntakerfisins. Það sem styrkir sameiginlegt þjóðerni fólks eru ýmsar hefðir sem hafa 

merkingu, tilfinningalegt gildi og sameina fólk. Til dæmis eru viðbrögð Bandaríkjamanna í 

kjölfar hryðjuverka árásarinnar 11. september 2001, þá sameinaðist fólk undir táknum 

bandarísku þjóðarinnar (Bonikowski, 2016). Árásin hafði einnig áhrif á viðhorf 

Bandaríkjamanna til innflytjenda. Í spurningakönnun sem gerð var meðal almennings í 

júní 2001 vildu 41% fækka innflytjendum og strax í október sama ár voru 58% almennings 

sem vildu fækka innflytjendum (Woods, 2011).  

2.3 Einkenni nútímapopúlisma 

Popúlismi er ekki endilega alltaf beint framhald af þjóðernishyggju en hugtökin tengjast 

sterkt. Popúlistaflokkar hafa komið í bylgjum þegar efnahagsáföll eða 

samfélagsbreytingar hafa dunið skyndilega yfir. Fyrstu þrjár bylgjurnar brutust fram í 

kjölfar síðari heimsstyrjaldarinnar og höfðu fasískan blæ. Síðstu þrjár bylgjur hafa haft 

hvað mestu áhrifin á Ísland og nágrannalönd. Á áttunda áratugnum varð olíukreppa sem 

hafði talsverð áhrif á lönd Evrópu og opnaði dyrnar fyrir nútímapopúlistaflokkum áður en 

þær dóu út aftur fljótlega. Á tíunda áratugnum var það svo endalok kalda stríðsins sem 
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gaf þjóðernisishyggjuhreyfingum rými til að koma fram á ný. Nýjustu bylgjuna má eigna 

efnahagshruninu árið 2008 og ekki sér fyrir endann á henni. Eitt helsta einkenni 

nútímapopúlisma í Evrópu er að þeir sem aðhyllast hann vilja sporna við fjölmenningu og 

flæði innflytjenda til sinna landa. Þeir tala þá oft um „okkur“ á móti „þeim“ til að aðskilja 

tvo hópa. Það getur átt við um innflytjendur á móti hinum „venjulegu“ þegnum landsins 

eða stjórnmálaelítunni sem hefur valdið og deilir því milli sín meðan almúginn situr á 

hakanum. Popúlistaflokkar tala oft í þversögnum og reyna að ná til fólks með að einfalda 

flókin stefnumál, til dæmis að lækka skatta á sama tíma og ætlunin er að styrkja 

velferðarkerfið og öryggisnet fólks. Þeir flokkar veigra sér ekki frá því að spila 

tilfinningarökum og nýta sér hræðsluáróður sér til framdráttar frekar en að standa í 

vitrænum rökræðum. Þá er sameiginlegt með þeim popúlistaflokkum sem starfa í Evrópu 

að vera tortryggnir á Evrópusambandið og stefnu þess (Eiríkur Bergmann, 2015). Þá hafa 

ýmsar rannsóknir sýnt fram á það að þeir sem styðja öfga hægriflokka í Vestur-Evrópu eru 

úr verkalýðnum og lægri miðstétt. Það eru þeir einstaklingar sem telja sig hafa haft hvað 

minnstan hag af samþættingu Evrópu og eru þeir sem eru hvað móttækilegastir fyrir 

orðræðu þjóðernissinna (Bonikowski, 2016).  

3 Kenningar 

Hér ætla ég að skoða hvað mótar viðhorf einstaklinga til innflytjenda með hliðsjón af 

kenningum um þjóðarsjálf og táknræna eða raunverulega ógn.  

3.1 Menningarfordómar eða kynþáttafordómar?  

Fasismi og nasismi fyrir seinni heimsstyrjöldina má að miklu leyti rekja til líffræðilegs 

rasisma. Líffræðilegur rasismi byggir á hugmyndum um líffræðilega yfirburði eins 

kynstofns yfir öðrum. Í popúlisma nútímans er talað um menningarlegt misræmi milli 

fólks, sumir fræðimenn hafa kallað það menningarrasisma. Þeir sem aðhyllast gagnrýnar 

kynþáttakenningar (e. critical race theory) segja að menningarrasismi sé ekkert 

frábrugðinn líffræðilegum rasisma. Eftir heimsstyrjöldina síðari og helförina gegn 

gyðingum og öðrum varð líffræðilegur rasismi ekki lengur réttlætanlegur. Því mun 

orðræðunni einfaldlega hafa verið breytt til þess að dulbúa hefðbundinn líffræðilegan 

rasisma (Eiríkur Bergmann, 2017). Eftir stríðsárin hófst uppbygging Evrópu á fullu og 
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hagvöxtur álfunnar var í uppsveiflu. Á sama tíma vantaði mikið af fólki til atvinnu. Leitað 

var til annarra landa að fólki sem vantaði vinnu og fyrst um sinn komu verkamenn frá 

öðrum Evrópuþjóðum. Þegar það var ekki nóg fóru lönd að leita til fyrri nýlenda sinna eftir 

verkafólki og þeir sem ekki höfðu haft nýlendur leituðu til minna þróaðri landa eftir fólki. 

Skömmu eftir að verkafólk utan Evrópulanda fór að koma til þeirra í leit að atvinnu skall á 

efnahagskreppa. Útlendum verkamönnum og innflytjendum var þá kennt um félagsleg og 

efnahagsleg vandamál Evrópu. Flestar Evrópuþjóðir settu á laggirnar strangari 

innflytjendalöggjöf til þess að fækka innflytjendum. En innflytjendum virðist ekki hafa 

fækkað mikið á þessum árum því það var fátítt að þeim væri vísað frá landi, einnig var 

fjölskyldum leyft að sameinast og setjast að í löndum Evrópu. Hægt er að líkja 

samþættingu Evrópu milli kynþátta við samþættingu svartra og hvítra í Bandaríkjunum 

(McLaren, 2003). Menningarlegur rasismi eins og líffræðilegur byggja báðir á því að 

einhver sé hærri í stigveldinu og einhver lægri, því fylgir að einhver hópur er útilokaður 

(Siebers & Dennissen, 2015). Menningarlegur rasismi einblínir á menningarlegan mun 

milli hópa eða milli trúarbragða (Kristín Loftsdóttir o.fl., 2016). Þjóðir geta lifað í sátt og 

samlyndi í nágrenni hver við aðra en þegar menningarlegri einsleitni einhverrar þjóðar er 

ógnað getur það skapað menningarlegan óróa meðal íbúa. Þegar tveir menningarheimar 

mætast sem eru „ósamrýmanlegir“ getur samband þeirra orðið fjandsamlegt (Siebers & 

Dennissen, 2015). Íslendingar ásamt öðrum Norðurlandaþjóðum hafa haldið þeim 

hugmyndum á lofti að þar hafi ekki verið til staðar hugmyndir um kynþáttahyggju vegna 

þess að þau lönd tóku ekki þátt í nýlendustofnun annarra Evrópuþjóða (Kristín Loftsdóttir 

o.fl., 2016).   

3.2 Þjóðarsjálf 

Bonikowski (2016) segir í grein sinni Nationalism in settled times að grunninn að 

þjóðernishyggju nútímans sé að finna í þjóðarsjálfi almennings. Þjóðarsjálfið verður hvað 

sterkast þegar þjóðin er hlutgerð í táknrænni baráttu forfeðra þjóðarinnar. Það verður 

einnig sterkt þegar einstaklingar fá að upplifa sig sem hluta af hópnum sem myndar þjóð 

í gegnum opinberar athafnir. Það styrkist líka þegar óvæntir atburðir gerast sem raska 

venjulegu lífi fólks eins og hryðjuverk eða náttúruhamfarir. Þjóðernishyggja er byggð á 

þeirri trú fólks að heiminum eigi að vera skipt upp í óendanlegan fjölda þjóða og að hver 

einstaklingur eigi að tilheyra þjóð. Þjóðerni einstaklingsins hefur svo áhrif á hvernig hann 
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hugsar og hegðar sér ásamt því að gefa honum ákveðin réttindi. Billig segir að 

þjóðernishyggja hafi verið stofnanavædd og þjóðarsjálfið sé stór þáttur af félagsmótun 

einstaklinga sem fer í gegnum menntakerfið og ýmsar hefðir sem tengja einstaklinga við 

þjóðina. Eric Hobsbawm (1994) lýsir þremur atriðum sem þriðja lýðveldi Frakklands 

notaði til að gera þjóðina sýnilegri og hlutgera hana. Fyrst var veraldlegu stofnuninni 

grunnskóla skipt inn fyrir trúarlegar stofnanir til þess að innræta fólki gildi lýðveldisins. 

Annað atriðið samkvæmt Hobsbawm var að settar voru á stofn hátíðlegar athafnir fyrir 

almenning. Hann nefnir þar Bastilludaginn (þjóðhátíðardag Frakka), þá eru borgarar 

landsins hvattir til að fjölmenna í hátíðarhöld í nafni lands síns og þjóðar. Þriðja atriðið er 

uppbygging opinbera minnisvarða, þ.e. styttur af merkismönnum, byggingar og 

höggmyndir sem tákna þjóðina, sigrana og ósigrana. 

Þjóðarsjálf er einstaklingsbundið sem þýðir að mismunandi einstaklingar innan 

sömu þjóðar geta haft mismunandi hugmyndir um sig en fólk hefur hins vegar áþekka sýn 

á hvað geri það að meðlimi þjóðar sinnar. Anthony D. Smith skipti þjóðarsjálfi upp í 

borgaralegt (e. civic) og menningarlegt (e. ethnic). Borgaralegt sjálf byggir á þeirri 

hugmynd fólks að það eigi sameiginlegt landsvæði, að það sé hluti af samfélagi sem 

stjórnast af lögum og stofnunum, jafnrétti fyrir alla meðlimi þjóðarinnar og sameiginleg 

gildi. Menningarlegt sjálf byggir á þeirri hugmynd að íbúar þjóðarinnar tengist á einhvern 

hátt gegnum sameiginlegan uppruna eða sameiginlega forfeður. Smith segir enn fremur 

að lykilatriðið í menningarlegu sjálfi sé að finna í skilgreiningu einstaklinga sjálfra, að þeir 

upplifi sig sem part af stærra samfélagi, þjóð (Hjerm, 1998). Sjálf sem menningarleg 

hugmynd hefur þann eiginleika að takmarka „öðrum“ inngöngu í þjóð á meðan 

borgaralegt sjálf hefur ekki þann eiginleika (Pehrson & Green, 2010).  

Rannsóknir hafa sýnt það að þar sem aðgangur að þjóð er takmarkaður, þar er 

andúð gegn innflytjendum meiri. Takmarkaður aðgangur að þjóðinni byggir ekki einungis 

á valfrjálsum atriðum, heldur er áherslan á óyggjandi staðreyndum eins og hvort 

einstaklingurinn hafi fæðst í landinu eða eigi einhverjar ættir að rekja til landsins. Aukin 

andúð gegn innflytjendum er ekki það eina sem fylgir takmörkuðum aðgangi að þjóð 

heldur einnig neikvæðari viðhorf til þjóðarbrota, verndun velferðarkerfisins fyrir ásókn 

utanaðkomandi aðila og verndun menningarlegra gilda, svo sem tungumálsins. Það eru 

einkenni menningarlegs sjálfs (Bonikowski, 2016). Hjerm (1998) skilgreindi 
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útlendingahatur sem neikvæð viðhorf eða hræðslu einstaklinga við fólk eða hóp fólks sem 

er skilgreint einhvern veginn öðruvísi. Það er erfitt fyrir innflytjendur að verða fullgildir 

meðlimir þjóðar án þess að taka upp borgaralegt og menningarlegt þjóðarsjálf. Þeir sem 

telja að þjóðin eigi að takmarka aðgang annars fólks eru yfirleitt á miðjum aldri og upp úr, 

hafa minni menntun, eru meira trúaðir, hafa lægri tekjur og eru hluti af ráðandi 

þjóðarhópi. Hræðsla ráðandi þjóðarhópa við fjölgun innflytjenda er eitt af þeim atriðum 

sem hefur áhrif á takmarkaðan aðgang að þjóðfélaginu (Bonikowski, 2016). Ýmsir 

fræðimenn hafa haldið því fram að pólitískur stöðugleiki fáist eingöngu í einsleitu 

samfélagi og fjölmenning og innflytjendur grafi undan því ástandi innan frá. Hægt er að 

líta á þá sem standa utan við hópinn sem hættu við samheldni þjóðarinnar en það getur 

leitt til aukinna þjóðernisviðhorfa meðal almennings (Hjerm & Schnabel, 2010).  

3.3 Hræðsla við minnihlutahópa 

Hræðsla við innflytjendur getur valdið því að ríki hafa sett takmarkanir á það hverjir mega 

setjast að í landinu. Hræðsla getur líka útilokað ákveðna hópa frá samfélaginu. Hræðsla 

einstaklinga innan samfélagsins við einhverja hópa utan þess eða afleiðingar þess að 

hleypa hópum inn í samfélagið getur haft í för með sér stuðning við sterkari 

innflytjendalöggjöf. Þegar innfæddir einstaklingar upplifa innflytjendur sem keppinauta 

um samfélagsleg gæði eins og atvinnu leiðir það til meiri stuðnings innfæddra við sterkari 

takmarkanir. Upplifun einstaklinganna þarf ekki að byggja á raunverulegri hættu eða ógn 

(Pehrson & Green, 2010). Til þess að meirihlutinn geti talist í raunverulegri samkeppni um 

gæði þarf að vera til staðar tiltölulega stór hópur innflytjenda. Ef að innflytjendur eru fáir 

er samkeppnin um gæði lítil og ógnin sem af þeim stafar einnig lítil (McLaren, 2003). Ef 

einstaklingar innan þjóðar upplifa að innflytjendur ógni þjóðarsamheldni eru þeir líklegri 

til að vilja útiloka innflytjendahópa eða takmarka aðgang þeirra að þjóðarsamfélaginu 

(Pehrson & Green, 2010). Wagner og fleiri sem rannsökuðu samskipti milli hópa komust 

að því að lausleg samskipti eins og milli nágranna eða skólafélaga úr sitthvorum hópnum 

dregur ekki úr fordómum í garð minnihlutahópa. Þegar einstaklingar úr mismunandi 

hópum mynda vinatengsl dregur það hinsvegar úr neikvæðum viðhorfum gagnvart 

minnihlutahópum (McLaren, 2003). Eftir 11. september 2001 hefur spennan milli 

meirihluta Evrópubúa og múslima í minnihluta aukist gríðarlega. Meirihlutahóparnir 

óttast að fleiri múslimar snúi sér að strangari túlkun á íslam og verði róttækari í kjölfarið. 
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Fræðimenn og sérfræðingar telja að margir annarrar og þriðju kynslóðar múslimar í 

Evrópu fylgi í meira mæli strangtúlkunum á íslam því þeim finnst þeir útilokaðir frá 

samfélaginu og að meirihlutahópurinn samþykki þá ekki (Schaafsma & Williams, 2012).   

4 Ísland 

4.1 Sjálfstæðisbarátta Íslendinga 

Til þess að skilja þjóðernishyggju á Íslandi þarf að þekkja sögu landsins. Sagan blés lífi í 

sjálfstæðisbaráttu Íslendinga og réttlætti sjálfstæði Íslands. Samkvæmt heimildum kom 

fyrsta fólkið til Íslands árið 874 og voru það menn á flótta undan harðstjórn 

Noregskonungs. Ísland féll undir stjórn Noregskonungs 1262 og svo undir stjórn 

Danakonungs árið 1380. 1918 varð Ísland fullvalda ríki, það gat þá tekið ákvarðanir um 

innanlandsmál að mestu leyti en Danakonungur var ennþá þjóðhöfðingi landsins. Ísland 

fékk ekki sjálfstæði frá Dönum fyrr en árið 1944. Það var einhliða ákvörðun tekin af 

Íslendingum þar sem Danmörk var enn hernumið af nasistum í seinni heimsstyrjöldinni 

(Eiríkur Bergmann, 2017).  

Jón Sigurðsson eða Jón forseti eins og hann hefur verið kallaður fyrir hlutverk sitt 

sem forseti Alþingis, er táknmynd sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Jón lærði í 

Kaupmannahöfn árið 1833 á miklum ólgutímum í dönsku þjóðfélagi. Almennir danskir 

borgarar kröfðust aukinna áhrifa við ríkisskipan og ákvarðanatöku ríkisins. Bylgja 

frjálslyndisstefnunnar sem hófst með frönsku byltingunni og endalokum einvaldsins var 

þar með loks komin til Danmerkur. Þó svo að baráttan á Íslandi hafi verið háð að einhverju 

leyti undir merkjum frjálslyndisstefnunar voru sterk íhaldssöm viðhorf sem vildu heldur 

vernda bændasamfélagið en byggja íslenskt samfélag á einstaklingsfrelsi, borgaralegum 

skyldum og réttindum. Þeir íhaldssömu höfðu áhyggjur af langtímaþróun samfélagsins ef 

einstaklingsfrelsi fengi að ráða öllu og myndi að lokum knésetja íslenskt samfélag. Jón 

Sigurðsson var kyndilberi frjálslyndisstefnu á Íslandi þótt að hann hafi passað sig að 

styggja ekki íhaldssama bændur í skrifum sínum og ræðum (Guðmundur Hálfdanarson, 

2001).  

 Þjóð er lífræn heild, búin einstaklingseinkennum og hefur þjóðarsál samkvæmt 

Herder. Þessi einkenni þjóða tengir þær saman við þjóðernisgoðsagnir. 
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Þjóðernisgoðsögnum hefur verið skipt upp í tímabil, gullöld, niðurlægingartímabil og 

endurreisn. Gullaldartímabilið var tími sjálfstæðis, þar sem þjóðarsálin var heil og 

skilgreind fyrir komandi kynslóðir. Á niðurlægingartímabilinu missir þjóðin sjálfstæði sitt, 

oft í hendur erlendra yfirráða og það endurspeglast í upplausn og hnignun þjóðarinnar. Á 

endurreisnartímabilinu er þjóðin vakin upp á nýjan leik og erlendir yfirboðarar hraktir 

burtu og þjóðarsálin heil á ný. Jón Jónsson Aðils var einn vinsælasti fyrirlesari landsins við 

upphaf 20. aldarinnar og einn helsti áhrifavaldur á endurmótun íslensks þjóðarsjálfs. Í 

alþýðufyrirlestrum sínum lýsti hann gullöld Íslendinga sem að hans mati hófst árið 930 og 

leið undir lok 1264 þegar Íslendingar skrifuðu undir Gamla sáttmálann og urðu nýlenda 

Noregs. Gullöldin var tímabil sjálfstæðis og þroska íslensku þjóðarinnar. Árið 1264 tók við 

nýtt tímabil, tímabil hnignunar, þegar Íslendingar framseldu sjálfstæði sitt til 

Noregskonungs sem varð til þess að þjóðarsjálf þeirra hvarf hægt og rólega uns það 

glataðist á niðurlægingartímabilinu sem tók við árið 1550 samkvæmt Jóni. Á 

niðurlægingartímabilinu lifir þjóðin undir dökku skýi þangað til hún lítur aftur til fortíðar 

og man þá sína glæstu tíma. Til þess að þjóðarsálin verði heil aftur þarf að tileinka sér 

hugmyndir gullaldarinnar því þar er sanna eðli þjóðarinnar að finna. Þjóðernisgoðsagnir 

Jóns Aðils eru ekki einsdæmi í sögunni. Finnar, Pólverjar, Norðmenn og Tékkar notuðu 

líka þjóðernisgoðsagnir og tímabil með svipuðum hætti og Jón Aðils en gerðu það 

einhverjum áratugum fyrr (Sigríður Matthíasdóttir, 2004).  

Sjálfstæðisbarátta Íslendinga fólst meðal annars í því að vitna í sögu Íslands sem 

sögu frjálsra víkinga sem flúðu ofsóknir Noregskonungs í leit að frelsi. Samkvæmt 

sögubókum á fyrri hluta 20. aldarinnar voru það norskir menn sem byggðu þetta land og 

afkomendur þeirra harðgerðir einstaklingar mótaðir í hrjóstugu landi sem gerði þá og 

þjóðina einstaka. Ein þeirra sögubóka sem lengi var notuð til sögukennslu í skólum var 

skrifuð af Jónasi Jónssyni frá Hriflu sem seinna stofnaði Framsóknarflokkinn. Ein sterkustu 

rök sem Íslendingar höfðu í sjálfstæðisbaráttu sinni gegn Dönum var söguarfur 

þjóðarinnar, Íslendingasögurnar. Það voru svo sterk rök að Danir sjálfir voru sammála því 

að söguarfur Íslendinga væri einstakur og grunnur menningar Norðurlandanna (Eiríkur 

Bergmann, 2015). Orð Jóns Jónssonar Aðils um tvö gullaldarskeið Evrópu segja ýmislegt 

um álit Íslendinga á söguarfinum. Gullaldarskeiðin voru að hans mati „hjá Forn-Grikkjum 
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á þeirra hæsta þroskastigi … [og á íslenska] sjálfstjórnar þroskatímabilinu“ (Guðmundur 

Hálfdanarson, 2001, bls. 181).  

4.2 Ísland og umheimurinn 

Ísland hafði um langt skeið verið eitt fátækasta og minnst þróaða land Evrópu. Í 

ferðabókum var Íslendingum lýst sem lötum, skítugum og ósiðmenntuðum. Ísland var oft 

sett í hóp með nýlendum Evrópumanna í Afríku og á Grænlandi. Íslendingar vildu verða 

viðurkenndir meðal vestrænna, hvítra ríkja. Þráin fyrir sjálfstæði var því ekki einungis 

vegna þess að Íslendingar vildu aftur verða frjáls þjóð heldur einnig til þess að koma sér 

inn í nútímann og standa við hlið þróaðari ríkja Evrópu (Eiríkur Bergmann, 2017). 

Staðalímyndir eru mikilvægur þáttur fyrir þjóðernishópa, hvernig þeir líta á sig og 

hvernig þeir vilja að aðrir líti á sig. Þjóðarímynd Íslendinga má rekja til gullaldartímabilsins 

þegar Ísland var sjálfstætt ríki og hugmynda Jóns Aðils. Íslendingar hafa haldið í arfleifð 

Jóns í nútímanum og vitna oft til sjálfstæðis og uppruna síns til norskra víkinga sem flúðu 

harðstjórn í leit að frelsi. Á uppsveifluárunum fyrir 2008 létu Íslendingar að sér kveða í 

viðskiptum og á öðrum sviðum erlendis. Þessum einstaklingum sem létu að sér kveða 

erlendis var lýst með tilvísun í íslensk gildi og hugmyndum Íslendinga um þjóðarímynd 

sína. Viðskiptajöfrarnir íslensku voru gjarnan kallaðir víkingar þar sem áhættusækni þeirra 

var sveipuð glæstum blæ með tilvísun í hugrakka víkinga fortíðar. Björk er ein af þeim 

íslensku tónlistarmönnum sem hafa náð inn á erlenda markaði. Henni er þá hampað með 

tilvísun í íslenska náttúru sem markvisst hefur verið markaðsett sem einstök (Kristín 

Loftsdóttir, 2007).  

4.3 Innflytjendur til Íslands 

Hægt er að skipta fólksflutningum og stýringu á innflytjendum til Evrópu upp í fjögur 

tímabil. Fyrsta tímabilið leið undir lok við upphaf fyrri heimsstyrjaldarinnar. Á fyrsta 

tímabilinu var fólki heimilt að flytja búferlum milli landa án hafta. Annað tímabilið er frá 

upphafi fyrri heimsstyrjaldarinnar til lok þeirrar síðari og einkenndist af lögum og reglum 

til að hefta frjálst flæði innflytjenda. Eftir seinni heimsstyrjöldina og fram til áttunda 

áratugarins stóð yfir þriðja tímabilið þar sem þörfin á ódýru vinnuafli varð til þess að 

höftunum var aflétt tímabundið. Fjórða tímabilið varði til 1980 þar sem aftur voru sett 

höft á innflutning erlendra borgara til Evrópu (Eva Heiða Önnudóttir, 2009).  
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Árið 2016 bjuggu 332.529 manns á Íslandi samkvæmt Hagstofu Íslands ((c), e.d.), 

þar af 26.485 erlendir ríkisborgarar, 8% af íbúum landsins. Árið 1990 voru erlendir 

ríkisborgarar rúmlega 2% íbúa og hefur hlutfallið síðan þá hækkað, með undantekningu 

eftirhruns áranna 2010, 2011 og 2012. Uppsveifla aðfluttra erlendra innflytjenda byrjaði 

árið 2003 þegar 1.353 manns fluttu til Íslands og náði hápunkti sínum árið 2007 þegar 

9.318 fluttu til landsins. Fjöldinn lækkaði talsvert við efnahagshrunið 2008 en á árinu 2016 

fluttu 7.859 erlendir ríkisborgarar til Íslands (Hagstofa Íslands (b), e.d.). Þrátt fyrir stöðuga 

fjölgun innflytjenda á Íslandi var ekki sett á stefna um innflytjendur og aðlögun þeirra að 

íslensku samfélagi fyrr en árið 2007. Stefna íslenskra ríkisvalda byggir að öllum líkindum 

á hugmyndum um samlögun (e. assimilation) , það er erfitt að ráða í stefnuna vegna þess 

að þar er notast við hugtakið aðlögun án útskýringar. Samlögun byggir á því að 

innflytjendur taki upp siði innfæddra og kasti sínum siðum. Samlögun setur einnig kröfu 

á ríkið að hjálpa innflytjendum við að læra tungumálið og koma þeim inn í kerfi og 

stofnanir samfélagsins. Í aðlögunarstefnu íslenska ríkisins fylgir skylda að koma 

innflytjendum inn í íslenska menntakerfið, að veita þeim aðgang að heilbrigðiskerfinu og 

aðstoða við atvinnuleit og þátttöku. Innflytjendalöggjöfin á Íslandi er byggð á danskri 

löggjöf og norskri sem og löggjöf EES (Evrópska efnahagssvæðisins). Fólk utan EES á erfitt 

með að flytja til Íslands samkvæmt innflytjendalögum nema þegar ódýrt vinnuafl vantar, 

þeir þurfa hins vegar að vera með vinnu til þess að geta sótt um atvinnuleyfi. (Eva Heiða 

Önnudóttir, 2009).  

 Innflytjendur eiga oft erfitt með að fá vinnu í samræmi við fyrri reynslu eða 

menntun. Oft sætta þeir sig við einhverja vinnu til að komast inn í atvinnuumhverfið og 

fara síðar að leita að vinnu þar sem menntun þeirra nýtist. Á Íslandi við lok 20. aldarinnar 

fór íslenskum konum í fiskvinnslu að fækka og innflytjendur frá Póllandi, Tælandi og 

Filippseyjum komu í þeirra stað. Á uppsveifluárunum fram til 2008 var mikil þörf á ódýru 

vinnuafli við byggingarvinnu og komu margir frá Póllandi til þess að starfa í 

byggingargeiranum. Í viðhorfskönnun sem Félagsvísindasvið Háskóla Íslands framkvæmdi 

árið 2009 kom fram að um helmingur innflytjenda töldu að menntun þeirra nýttist ekki í 

þeirri vinnu sem þeir væru í. Það er hætta á því að láglaunastörf verði stimpluð sem störf 

fyrir innflytjendur. Í kjölfar efnahagshrunsins hér á landi upplifðu innflytjendur af pólskum 

og litháískum uppruna aukna fordóma í sinn garð (Kristín Loftsdóttir o.fl., 2016).   
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4.4 Viðhorf til innflytjenda á Íslandi 

Ekki hafa ýkja margar rannsóknir verið gerðar á viðhorfi Íslendinga til innflytjenda en það 

var þó gert árið 2006 í Þjóðarpúlsi Gallup. Í úrtakinu voru 1222 manns og var svarhlutfallið 

61,3%. Einstaklingar voru spurðir hvert viðhorf þeirra væri til þess að Ísland myndi leggja 

áherslu á að verða fjölmenningarsamfélag. 51,4% svarenda sögðust vera jákvæðir 

gagnvart þeirri áherslu og 14,8% neikvæðir. 33,8% svarenda sögðust vera hlutlausir í 

afstöðu sinni gagnvart áherslu á að Ísland yrði fjölmenningarsamfélag. Af þeim sem höfðu 

háskólapróf voru 70% þeirra jákvæðir gagnvart fjölmenningarsamfélagi á Íslandi og 8% 

höfðu neikvæða afstöðu. Reykvíkingar voru jákvæðastir af sveitarfélögunum, þar voru 

61% sem sögðust jákvæðir gagnvart fjölmenningarsamfélagi á Íslandi. Gallup spurði 

einstaklingana jafnframt hvort það skipti þá einhverju máli hvaðan innflytjendur sem 

hingað kæmu ættu uppruna sinn. 35% sagði að það skipti þá engu máli, 26,3% að það 

skipti þá litlu máli og 34,1% að það skipti þá miklu máli. 44% svarenda á aldrinum 16-24 

ára sögðu að það skipti sig engu máli og 44% svarenda á aldrinum 55-77 sögðu að það 

skipti sig miklu máli. 41% þeirra sem höfðu háskólapróf sögðu að það skipti engu máli 

hvaðan innflytjendur kæmu og 43% þeirra sem höfðu framhaldsskólapróf sem hæstu 

gráðu sögðu að það skipti þá miklu máli hvaðan innflytjendur kæmu (Gallup, 2006). 

4.5 Í átt að popúlisma 

Þjóðernishreyfing Íslands og Flokkur þjóðernissinna voru stofnaðir á millistríðsárunum að 

þýskri fyrirmynd en dóu eftir lok seinni heimsstyrjaldarinnar. Eftir heimsstyrjöldina síðari 

náðu hvorki nasista- né fasistahreyfingar fótfestu hér á landi. Eins höfðu Íslendingar ekki 

fylgt uppgangi popúlistaflokka sem var að eiga sér stað á meginlandi Evrópu og hinum 

Norðurlöndunum fyrr en árið 2008. Þjóðernishyggja hefur hinsvegar alltaf átt sinn sess í 

íslenskum stjórnmálum. Árið 2008 hrundi síðan allt bankakerfið á Íslandi, íslenska krónan 

gengisféll og verðbólga jókst. Íslendingar tóku þá fram potta og pönnur og skunduðu á 

Austurvöll í búsáhaldabyltingunni svokölluðu sem varð til þess að ríkisstjórn 

Samfylkingarinnar og Sjálfstæðisflokksins sagði af sér og boðað var til kosninga. Mikill 

umrótartími tók við í íslenskum stjórnmálum og hinn rótgróni Framsóknarflokkur kaus sér 

nýja forystu og Sigmund Davíð Gunnlaugsson sem formann. Nýja forysta 

Framsóknarflokksins byrjaði á því að fikra sig inn á braut popúlisma eins og hann þekkist 

í öðrum löndum Evrópu. Orðræða Framsóknarflokksins fór að beinast gegn erlendum 
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kröfuhöfum, alþjóðastofnunum og múslimum. Framsóknarflokkurinn kynnti nýtt slagorð 

og einkennismerki flokksins árið 2011. Slagorð Framsóknarflokksins var „Ísland í vonanna 

birtu“ (Eiríkur Bergmann, 2017, bls. 114) og í nýja einkennismerkinu mátti greina íslenska 

fánann. Sigmundur tilkynnti þeim sem heyra vildu að hann væri kominn á mataræði sem 

aðeins innihélt íslenskar matvörur. Árið 2013 vann Framsóknarflokkurinn stóran 

kosningasigur og myndaði ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Orðræða 

Framsóknarflokksins í garð múslima varð enn neikvæðari þegar flokkurinn bauð sig fram 

í borgarstjórnarkosningunum í Reykjavík árið 2014. Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir, oddviti 

Framsóknar í borginni, lét hafa eftir sér að hætta ætti við útdeilingu lóðar undir mosku 

sem Reykjarvíkurborg var þegar búin að gera. Þá spurði hún í kappræðum í aðdraganda 

kosninganna hvort það væri eftirsóknarvert að búa í samfélagi þar sem þyrfti að setja lög 

um að það væri bannað að neyða fólk í hjónaband eins og í Svíþjóð (Eiríkur Bergmann, 

2017). Þess má geta að í Félagi múslima á Íslandi voru 542 manns skráðir í upphafi ársins 

2017 samkvæmt Hagstofu Íslands ((d), e.d.). Í skoðanakönnunum fyrir kosningar var 

flokkurinn ekki með mann inni en þegar kom að borgarstjórnarkosningunum fékk 

Framsókn tvo borgarfulltrúa inn. Árið 2016 var forysta Framsóknarflokksins endurnýjuð á 

ný og færðist aftur í átt að miðju stjórnmálaskalans. Það sama ár var Íslenska Þjóðfylkingin 

stofnuð (Eiríkur Bergmann, 2017).  

Ég hef fjórar tilgátur: 

 Tilgáta 1: Íslendingar eru almennt jákvæðir í garð innflytjenda. 

 Tilgáta 2: Íslendingar eru með jákvæðari þjóðum í garð innflytjenda í 

alþjóðlegum samanburði.  

 Tilgáta 3: Kjósendur Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins eru 

neikvæðari en aðrir kjósendur í garð innflytjenda. Þeir sem hafa minni menntun 

eru neikvæðari í garð innflytjenda. Þeir sem búa á landsbyggðinni eru 

neikvæðari í garð innflytjenda.  

 Tilgáta 4: Þeir sem telja það mikilvægt að skilgreina sig eftir íslensku þjóðerni 

eru neikvæðari í garð útlendinga. 



22 

 

Tilgátu 1 byggi ég á könnun Gallup frá árinu 2006 sem benti til þess að Íslendingar væru 

almennt jákvæðir í garð innflytjenda fyrir efnahagshrunið 2008. Svo er kosning Íslensku 

Þjóðfylkingarinnar árið 2016 vísbending um það að Íslendingar séu jákvæðir í garð 

innflytjenda og þá sérstaklega múslima. Tilgáta 2 byggir á þeirri bylgju og árangri sem 

popúlistaflokkar í Evrópu hafa verið að ná fyrir utan Ísland. Tilgáta 3 er byggð á Gallup 

könnuninni þar sem háskólamenntaðir höfðu jákvæðari viðhorf gagnvart innflytjendum 

ásamt þeim sem búa á höfuðborgarsvæðinu. Sú staðreynd að Framsóknarflokkurinn undir 

stjórn Sigmundar Davíðs færði sig á braut popúlisma og náði árangri er einnig þar á bakvið. 

Sjálfstæðisflokkurinn er einnig íhaldsflokkur hægra megin við miðjuna á 

stjórnmálaskalanum sem fylgir oft neikvæð viðhorf til innflytjenda. Tilgáta 4 er byggð á 

þeirri hugmynd að þeim sem finnst mikilvægt að skilgreina sig út frá þjóðerni eru líklegri 

til að vilja halda öðrum utan hópsins sem leiðir til neikvæðra viðhorfa til innflytjenda. 

5 Aðferðir og gögn 

International Social Survey Programme (ISSP) er samstarfsverkefni rannsakenda í 47 

löndum þar sem spurningalistar eru lagðir fyrir og áherslan er á mismunandi viðfangsefni 

árlega. Spurningalistinn er ákveðinn fyrirfram af rannsakendum og síðan þýddur á 

viðkomandi tungumál og aðlagaður að samhengi og menningu hvers lands. ISSP gerir þær 

kröfur að úrtakið sem tekið er endurspegli þýði landsins. Gögnin sem notuð voru við gerð 

þessarar rannsóknar koma frá árinu 2013 þar sem einblínt var á sjálfsmynd þjóða (e. 

national identity) og var það í þriðja skipti sem það var skoðað. Þar er meðal annars 

skoðað þjóðarstolt, þjóðernishyggja og viðhorf til innflytjenda og minnihlutahópa. Alls 

tóku 33 lönd víðsvegar að um heiminn þátt í rannsókninni. Á Íslandi hélt 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands utan um framkvæmd og gagnaöflun, en 

gagnaöflunin var styrkt af Rannsóknarsjóði Íslands (Rannís). Á Íslandi var svarhlutfall 1082 

manns, 551 voru karlkyns og 531 kvenkyns. Meðalaldur þátttakenda var 45 ára.  

5.1 Fylgibreytan 

Fylgibreytan sem notuð er kallast viðhorf til innflytjenda. Breytan „viðhorf til innflytjenda“ 

er byggð á spurningum eða staðhæfingum sem snúa að viðhorfum einstaklinga á Íslandi 

til innflytjenda. Staðhæfingarnar voru átta talsins og voru svarmöguleikarnir frá mjög 
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sammála til mjög ósammála, mitt á milli var hægt að svara hlutlaust. Skalinn sýnir jákvæð 

viðhorf sem lág gildi og neikvæð viðhorf sem há gildi. Til þess að allar spurningarnar snúi 

í rétta átt þurfti að endurkóða fjórar spurningar. Staðhæfingin „innflytjendur auka 

glæpatíðni“ var endurkóðuð í „innflytjendur auka ekki glæpatíðni“, „innflytjendur taka 

störf frá innfæddum“ var endurkóðuð í „innflytjendur taka ekki störf frá innfæddum“, 

„innflytjendur grafa undan íslenskri menningu“ var endurkóðuð í „innflytjendur grafa ekki 

undan íslenskri menningu“ og að lokum var staðhæfingin „Ísland ætti að ganga harðar í 

að útiloka ólöglega innflytjendur“ og hún var endurkóðuð í „Ísland ætti ekki að útiloka 

ólöglega innflytjendur“. Lægsta gildi skalans er 0 sem er mjög jákvætt viðhorf og nær upp 

í 31 sem er mjög neikvætt viðhorf. Þeir sem kusu að svara ekki eða nýttu sér get ekki valið 

svarmöguleikann voru 92 talsins og eru þeir skilgreindir sem brottfall og þar af leiðandi 

ekki hluti af greiningunni. Meðaltal viðhorfsskalans er 12,69 og staðalfrávikið 4,243. 

5.2 Frumbreytur 

Til þess að skoða viðhorf mismunandi hópa til innflytjenda voru ýmsar frumbreytur 

notaðar. Svarendur þurftu að svara spurningum um þjóðarsjálf sem og persónu sína og 

persónulega hagi. Spurningarnar sem notaðar voru til að mæla þjóðarsjálf Íslendinga 

höfðu svarmöguleikana frá mjög mikilvægt til alls ekki mikilvægt. Spurningarnar voru 

endurkóðaðar svo að þeir sem töldu að mikilvægi þjóðarsjálfs væri lítið fengu lág gildi á 

skalanum. Þeir sem töldu að þjóðarsjálf væri mikilvægt fengu há gildi á skalanum. Lægsta 

gildið er 0 og hæsta gildið er 24 á skalanum sem nefndur hefur verið Þjóðarsjálf. Þeir sem 

hökuðu við get ekki valið eða svöruðu spurningunni ekki eru 48 og þeir eru skilgreindir 

sem brottfall og eru utan við greininguna. Meðaltal skalans var 15,69 og staðalfrávikið var 

4,378.  
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Mynd 1. Þjóðarsjálf 

Á mynd 1 má sjá þær staðhæfingar sem snúa að þjóðarsjálfi. Svarmöguleikarnir mikilvægt 

og mjög mikilvægt eru lagðir saman og sýnir myndin það sem Íslendingum finnst 

„mikilvægt“ þegar það kemur að þjóðarsjálfi sínu. Íslendingum finnst mikilvægast að geta 

talað íslensku og minnst mikilvægt að tilheyra þjóðkirkjunni til þess að skilgreina sig sem 

Íslending. Íslendingum finnst mikilvægt að einstaklingar upplifi sig sem Íslendinga eða 

finnist þeir vera Íslendingar eða 92,9% þeirra töldu að það væri mikilvægt. 90,8% töldu 

það mikilvægt að hafa ríkisborgararétt og örlítið færri eða 88,6% töldu það mikilvægt að 

virða íslenskar stofnanir og lög. Að hafa búið á Íslandi bróðurpart lífsins er nokkuð 

mikilvægt samkvæmt Íslendingum og eru 64,9% sammála þeirri staðhæfingu. 

Íslendingum finnst nokkuð mikilvægt að vera fæddur á Íslandi og 57,4% sammála því og 

51,3% finnst mikilvægt að eiga rætur að rekja til Íslands.   

Á töflu 1 má sjá gögnunum lýst. Aldur svarenda var á bilinu milli 15 ára til 93 ára og 

meðalaldur svarenda um 45 ár. Breytan kyn var endurkóðuð svo karlar fengu gildið 0 og 

konur gildið 1. Meðaltalið var 0,49 og staðalfrávikið 0,5. Einstaklingstekjur voru á bilinu 

25.000 krónur á mánuði eða minna til 1.000.000 krónur á mánuði eða meira. 127 kusu að 

svara ekki eða vissu ekki tekjur sínar. Meðaltekjurnar eru 386.322 krónur og staðalfrávikið 

er 234.042 krónur. Í aðhvarfsgreiningunni, sem er í töflu 2, eru einstaklingstekjur 

margfaldaðar með 10.000 krónum. Atvinnuþátttaka var mæld í fjölda þeirra sem sögðust 

vera á atvinnumarkaði á móti þeim sem sögðust ekki vera á atvinnumarkaðinum þegar 

könnunin var framkvæmd eða hafa aldrei verið í launaðri vinnu. Svörin voru endurkóðuð 
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til einföldunar og fengu þeir sem eru á atvinnumarkaði gildið 0 og utan atvinnumarkaðar 

gildið 1. Meðaltalið er 0,25 og staðalfrávikið er 0,436 og brottfall 21 einstaklingur. 

Hjúskaparstaða var endurkóðuð í fólk í hjónabandi og ógiftir einstaklingar. Fólk í 

hjónabandi nær bæði yfir hefðbundin hjónabönd og óvígða sambúð samkynhneigðra. 

Ógiftir einstaklingar gátu verið fráskildir, aldrei verið giftir eða einstaklingar skildir að 

borði og sæng en ekki lögfastur skilnaður. Ógiftir fengu gildið 0 og giftir fengu gildið 1. 122 

manns neituðu að svara eða svöruðu ekki. Meðaltal svarenda var 0,68 og staðalfrávikið 

0,466. Búseta var endurkóðuð í fólk sem býr á höfuðborgarsvæðinu og fólk sem býr á 

landsbyggðinni. Höfuðborgarsvæðið er skilgreint sem Reykjavík og nálæg bæjarfélög. 

Landsbyggðin nær til þeirra sem búa á Suðurlandi, Austurlandi, Norðurlandi, Vesturlandi 

og Vestfjörðum. Einn einstaklingur svaraði ekki spurningunni um búsetu. 

Höfuðborgarsvæðið fékk gildið 1 og landsbyggðin gildið 0. Meðaltal búsetu var 0,65 og 

staðalfrávikið var 0,476. Spurt var um hæsta menntunarstig einstaklinga og var breytan 

endurkóðuð í háskólamenntun og framhaldsskólamenntun með grunnskólamenntun til 

samanburðar. Þeir sem höfðu enga menntun eða grunnskólapróf voru skilgreindir sem 

grunnskólamenntun. Þeir sem höfðu klárað framhaldsskóla, iðngreinar og hluta af háskóla 

en enga háskólagráðu voru skilgreindir með framhaldsskólamenntun. Þeir sem höfðu 

klárað BS-, BA-, meistara- eða doktorsgráðu voru skilgreindir með háskólamenntun. Fyrri 

breytan sem nefnist framhaldsskóli hefur framhaldsskólamenntun gildið 1 og grunnskóla- 

og háskólamenntun gildið 0. Seinni breytan nefnist Háskóli og fékk háskólamenntun gildið 

1 og grunnskóla- og framhaldsskólamenntun gildið 0. 31 einstaklingur svaraði ekki 

spurningunni um menntunarstig. Meðaltal í háskólamenntun er 0,33 og staðalfrávikið er 

0,469. Meðaltal framhaldsskólamenntunar er 0,43 og staðalfrávikið er 0,494.  
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Tafla 1. Lýsandi tölfræði 

 

Breyta Meðaltal Staðalfrávik Gildi 

    
Aldur 45,28 18,486 15 til 93 
Kona ,49 ,500 0= Karl  

1= Kona 
Einstaklingstekjur 386.322 kr 234.042 kr 25.000 kr eða minna til 

1.000.000 kr eða meira  
Á atvinnumarkaði ,25 ,436 0= Á atvinnumarkaði       

1= Utan atvinnumarkaðar 
Í hjónabandi  ,68 ,466 0=Ógiftur  

1= Giftur 
Höfuðborgarsvæðið ,65 ,476 0=Landsbyggðin  

1=Höfuðborgarsvæðið 
Framhaldsskóli ,42 ,494 0= Grunnskóli, Háskóli 

1= Framhaldsskóli 
Háskóli ,33 ,469 0=Grunnskóli, 

Framhaldsskóli  
1= Háskóli 

Sjálfstæðisflokkurinn ,27 ,443 0= S, B, VG, BF, P og 
annað  
1=D(Sjálfstæðisflokkurinn) 

Framsóknarflokkurinn  ,23 ,418 0=S, D, VG, BF, P og annað 
1= B (Framsókn) 

Vinstri grænir ,12 ,328 0= S, D, B, BF, P og annað 
1= VG (Vinstri Grænir) 

Björt framtíð ,09 ,290 0= S, D, B, VG, P og annað 
1= BF (Björt Framtíð) 

Píratar ,06 ,245 0= S, D, B, VG, BF og 
annað 
1= P (Píratar) 

Aðrir flokkar (Dögun, 
Lýðræðisvaktin, 
Hægri grænir, o.s.frv.) 

,08 ,273 0=S, D, B, VG, BF, P 
1= Aðrir Flokkar 

Mótmælendur ,77 ,420 0= Trúleysi, Önnur Trú 
1= Mótmælandi 
(þjóðkirkjan) 

Önnur trú ,07 ,251 0= Trúleysi, 
Mótmælendur 
1= Önnur trú 

Mikilvægi þjóðernis 15,96 4,378 0 til 24 
Viðhorf til 
innflytjenda 

12,69 4,243 0 til 31 
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Einnig var spurt hvaða flokk einstaklingar höfðu kosið í síðustu kosningum. Samfylkingin 

var notuð til samanburðar. Huglægt mat var lagt á mikilvægi flokkanna og þeir flokkar 

sem voru skilgreindir sem aðrir flokkar eru stjórnmálaflokkarnir Dögun, Hægri grænir, 

Lýðræðisvaktin, Regnbogaflokkurinn og Flokkur heimilanna. 297 vildu ekki segja hvaða 

flokk þeir höfðu kosið í síðustu kosningum, svöruðu ekki spurningunni eða skiluðu auðu á 

kjörstað. Meðaltal kjósenda Sjálfstæðisflokksins er 0,27 og staðalfrávikið 0,443. Meðaltal 

Framsóknarflokksins er 0,23 og staðalfrávikið er 0,418. Meðaltal kjósenda Vinstri grænna 

var 0,12 og staðalfrávikið 0,328. Meðaltal Bjartrar framtíðar er 0,09 og staðalfrávikið 0,29. 

Meðaltal Pírata er 0,06 og staðalfrávikið er 0,245. Meðaltal annarra flokka er 0,08 og 

staðalfrávikið er 0,273. Að lokum var spurt um trúarskoðun einstaklinga.Sú spurning var 

endurkóðuð í mótmælendur (þjóðkirkjan) annars vegar og hins vegar aðra trú. Trúleysi 

var notuð sem samanburðarbreyta. Önnur trú er skilgreind sem önnur trú en 

mótmælendatrú þjóðkirkju Íslands, t.d. kaþólskir, múslimar, ásatrúar o.s.frv. Brottfall var 

33 einstaklingar og meðaltal þjóðkirkjunnar er 0,77 og staðalfrávikið er 0,420. Meðaltal 

annarrar trúar er 0,07 og staðalfrávikið er 0,251. 

5.3 Aðferðafræði 

Í fyrsta lagi verða viðhorf til innflytjenda á Íslandi skoðuð, niðurstöðurnar eru fengnar úr 

ISSP 2013 rannsókninni um þjóðarsjálf. Í öðru lagi verður viðhorfsskalinn borinn saman 

við löndin sem tóku þátt í rannsókninni til þess að skoða hvernig viðhorf Íslendinga eru í 

alþjóðlegum samanburði. Að lokum verður framkvæmd aðhvarfsgreining á breytunum til 

þess að skoða nánar hvaða hópar það eru á Íslandi sem hafa jákvæð viðhorf til 

innflytjenda og hvaða hópar það eru sem hafa neikvæð viðhorf. Þá er stjórnað fyrir aldri, 

kyni, einstaklingstekjum, sambandsstöðu, atvinnuþátttöku, búsetu, menntun, 

stjórnmálaskoðun og trúarskoðun.  

Í sambærilegri rannsókn sem Hjerm gerði árið 1998 notaði hann spurningar sem 

sneru að þjóðarsjálfi. Hjerm nýtti sér aðgreiningu Anthony D. Smith á menningarlegu og 

borgaralegu sjálfi í sinni rannsókn og notaði einungis spurningar sem spurðu um 

menningarlegt sjálf. Hér verður menningarlegt þjóðarsjálf og borgaralegt þjóðarsjálf sett 

undir sama hatt til þess að kanna heildaráhrif þjóðarsjálfs á viðhorf einstaklinga til 

innflytjenda. Fjórar aðhvarfsgreiningar voru gerðar við greiningu gagnanna. Það var gert 

til þess að átta sig betur á sambandinu milli breytanna og viðhorfa til innflytjenda. Eins og 
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sjá má í töflu 2 er stjórnmálaflokkum og trúarskoðun sleppt í líkani 1 og 3. Helsta ástæðan 

fyrir að því var sleppt var mikið brottfall á þeim breytum eða 422 manns í líkani 2 og 436 

manns í líkani 4. 

Bakgrunnsbreyturnar aldur, kyn, einstaklingstekjur, menntun, búseta, 

atvinnuþátttaka og sambandsstaða verða notaðar. Rannsóknir hafa bent til þess að þeir 

sem hafa lægri tekjur hafi neikvæðari viðhorf til innflytjenda (Jeong, 2013). Það getur 

stafað af því að þeir einstaklingar sem hafa lægri tekjur telja sig vera í meiri samkeppni 

við innflytjendur um að fá vinnu (Pehrson & Green, 2010). Menntun er notuð í beinu 

framhaldi af einstaklingstekjum, þeir sem eru tekjulægri eru oft með minni menntun en 

þeir tekjuhærri. Rannsóknir hafa einnig sýnt að þeir sem hafa hærra menntunarstig 

upplifa sig ekki í samkeppni við innflytjendur um atvinnu vegna þess að menntun þeirra 

opnar fleiri framtíðaratvinnumöguleika (Jeong, 2013). Rannsóknir á viðhorfum hafa sýnt 

að eldri menn sem búa í dreifbýli eru líklegri til þess að hafa neikvæð viðhorf til 

innflytjenda en yngri karlar og konur sem búa í þéttbýli. Aðrar rannsóknir hafa sýnt að 

konur hafa neikvæðari viðhorf til ólöglegra innflytjenda. Aldursgreiningar sýna líka 

mismunandi niðurstöður, einhverjar rannsóknir benda til þess að eldri einstaklingar hafi 

neikvæðari viðhorf til innflytjenda en þeir yngri. Almennt hafa rannsóknir ekki sýnt 

stöðugar niðurstöður um áhrif aldurs á viðhorf til innflytjenda (Jeong, 2013). Fyrri 

rannsóknir hafa sýnt fram á það að þeir einstaklingar sem eru giftir eru líklegri til þess að 

hafa neikvæð viðhorf til innflytjenda og líklegri til þess að styðja brottvísun á 

innflytjendum. Stuðningur einstaklinga við stjórnmálaflokka á hægri vængnum gerir þá 

líklegri til þess að hafa neikvæð viðhorf til innflytjenda (Ceobanu, 2010).  

6 Niðurstöður 

6.1 Almenn viðhorf á Íslandi  

Á mynd 2 má sjá viðhorf til innflytjenda á Íslandi. Grafið sýnir sameinaða svarmöguleikana 

mjög sammála og sammála og er kallað „sammála“ í greiningunni. Íslendingar eru mest 

sammála því að innflytjendur eigi að hafa sama aðgang að menntakerfinu og Íslendingar. 

Íslendingar vilja hins vegar að ríkið taki harðar á þeim sem koma til landsins með 

ólöglegum hætti og útiloka þá frá stofnunum og samfélaginu. Tæplega 90% telja að 
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innflytjendur eigi að hafa jafnan aðgang að menntakerfinu. 74,6% svarenda telja að 

innflytjendur veiki ekki íslenska menningu og 73,3% telja að innflytjendur bæti menningu 

landsins með því að flytja inn nýjar hugmyndir og kynna Íslendingum fyrir öðrum 

menningarstraumum. Rúm 63% svarenda telja að innflytjendur taki ekki störf af 

innfæddum. Rúmlega helmingur landsmanna telur að innflytjendur séu góðir fyrir 

efnahagslífið. 45,3% telja að innflytjendur sem koma til landsins en hafa ekki 

ríkisborgararétt eigi að hafa sömu réttindi og íslenskir ríkisborgarar. 39,8% Íslendinga telja 

að innflytjendur auki ekki glæpatíðni á landinu. Einungis 15,6% svarenda töldu að 

Íslendingar ættu ekki að útiloka ólöglega innflytjendur frá stofnunum ríkisins og 

samfélaginu.  

 

 

Mynd 2. Viðhorf til innflytjenda á Íslandi  

6.2 Alþjóðlegur samanburður 

Á mynd 3 má sjá öll löndin sem tóku þátt í ISSP könnuninni 2013 um þjóðarsjálf. Myndin 

sýnir meðalviðhorf einstaklinga frá þeim löndum til innflytjenda. Skalinn er frá 0 og upp í 

31 þar sem lægri gildi gefa til kynna jákvæðari viðhorf til innflytjenda á meðan hærri gildin 

gefa til kynna neikvæðari viðhorf til innflytjenda. Íslendingar hafa jákvæðustu viðhorfin til 

innflytjenda af öllum löndunum sem tóku þátt í rannsókninni eða 12,69 á skalanum. 

Rússar hafa neikvæðustu viðhorfin af þeim sem tóku þátt með 19,45 á skalanum. Það er 
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sérstaklega áhugavert að skoða Norðurlöndin í þessum alþjóðlega samanburði. Sænska 

ríkið hefur nokkuð frjálslynda stefnu gagnvart innflytjendum og það virðast sænska þjóðin 

einnig hafa en Svíþjóð hefur gildið 13,66. Norðmenn og Danir hafa svipuð viðhorf til 

innflytjenda með 15,55 og 15,78. Finnar hafa neikvæðustu viðhorfin gagnvart 

innflytjendum á Norðurlöndunum með 16,61 á viðhorfsskalanum.  

 

 

Mynd 3. Alþjóðlegur samanburður á viðhorfum einstaklinga til innflytjenda 
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Tafla 2. Aðhvarfsgreining 

Breyta Líkan 1 Líkan 2 Líkan 3 Líkan 4 

     
Aldur ,015 ,006 -,025* -,029** 
Kona ,274 -,126 -,119 -,305 
Einstaklingstekjur ,0200* ,0043 ,0207* ,0122  
Á atvinnumarkaði ,410 ,484 ,185 ,391 
Í hjónabandi -,042 ,079 -,225 -,057 
Býr á 
höfuðborgarsvæðinu 

-,971* -,667* -,754** -,716* 

Framhaldsskóli -,705 -,864* -,595 -,578 
Háskóli -3,286** -2,818** -2,095** -1,755** 
     
Sjálfstæðisflokkurinn  2,097**  1,383** 
Framsóknarflokkurinn  2,233**  1,171* 
Vinstri grænir  -,184  -,150 
Björt framtíð  -,793  -,605 
Píratar  ,649  ,384 
Aðrir flokkar  2,185**  1,619** 
     
Mótmælendur  1,507**  ,964* 
Önnur trú  1,622*  1,352* 
     
Þjóðarsjálf    ,459** ,416** 
__________________     
Fasti 12,934 11,203 7,103 6,418 
N 821 660 796 646 
R2  0,127 0,245 0,322 0,385 

Utan atvinnumarkaðar, utan hjónabands, býr á landsbyggðinni, grunnskóli,                                                  *p- gildi > 0,05 
Samfylkingin og trúleysi eru notaðar sem samanburðarbreytur                                                                       **p- gildi >0,01 

 

6.3 Aðhvarfsgreining  

Við gerð á líkani 1, eins og hægt er að sjá á töflu 2, var ákveðið að skoða áhrif aldurs, kyns, 

einstaklingstekna, atvinnuþátttöku, sambandsstöðu, búsetu og menntunarstigs á viðhorf 

Íslendinga til innflytjenda. Í ljós kom að þeir sem búa á höfuðborgarsvæðinu eru jákvæðari 

í garð innflytjenda samanborið við fólk sem býr utan höfuðborgarsvæðisins. Þeir sem hafa 

hærri tekjur hafa neikvæðari viðhorf gagnvart innflytjendum. Þá eru þeir sem hafa 

háskólamenntun jákvæðari í garð innflytjenda en þeir sem hafa aðeins 

grunnskólamenntun. Kyn, aldur, sambandsstaða og atvinnuþátttaka eru ómarktækar 

breytur. Einnig er breytan framhaldsskóli ómarktæk. Heildarlíkanið er marktækt og R2 = 



32 

 

0,127, sem þýðir að frumbreyturnar sem notaðar eru skýra 12,7% af viðhorfi Íslendinga 

til innflytjenda.  

Í líkani 2 var trúarskoðun og stjórnmálaflokki sem kosinn var í síðustu 

alþingiskosningum bætt við frumbreyturnar. Þeir sem búa á höfuðborgarsvæðinu eru 

jákvæðari gagnvart innflytjendum en þeir af landsbyggðinni eins og í líkani 1. Þeir sem 

hafa háskólamenntun og framhaldsskólamenntun eru jákvæðari í garð innflytjenda en 

þeir sem hafa grunnskólamenntun. Þeir sem kusu Sjálfstæðisflokkinn og 

Framsóknarflokkinn í síðustu alþingiskosningum hafa neikvæðari viðhorf gagnvart 

innflytjendum en þeir sem kusu Samfylkinguna. Ekki er munur á milli þeirra sem kusu 

Vinstri græna, Bjarta framtíð og Pírata í samanburði við Samfylkinguna. Þeir sem kusu 

aðra flokka en þessa sem fyrir eru nefndir eru einnig neikvæðari í garð innflytjenda en 

kjósendur Samfylkingarinnar. Þeir sem eru mótmælendur og annarrar trúar eru 

neikvæðari í garð innflytjenda en þeir sem eru trúlausir. Kyn, aldur, einstaklingstekjur, 

sambandsstaða og atvinnuþátttaka eru ómarktækar breytur. Heildarlíkan 2 er marktækt 

og R2 = 0,245, líkan 2 skýrir því 24,5% af viðhorfum Íslendinga til innflytjenda.  

Við gerð líkans 3 var ákveðið að sleppa flokkunum og trúarskoðun vegna brotfalls 

líkt og gert var í líkani 1. Í líkani 3 var frumbreytunni „þjóðarsjálf“ bætt við til þess að skoða 

samband milli viðhorfa til innflytjenda og þjóðarsjálfs einstaklinga. Þeir sem eru yngri hafa 

jákvæðari viðhorf til innflytjenda en þeir sem eldri eru. Tekjuhærri einstaklingar hafa 

neikvæðari viðhorf til innflytjenda en tekjulægri. Þeir sem búa á höfuðborgarsvæðinu eru 

jákvæðari í garð innflytjenda en þeir sem búa á landsbyggðinni. Þeir sem hafa 

háskólamenntun eru jákvæðari en þeir með grunnskólamenntun, framhaldskólamenntun 

er ómarktæk. Kyn, sambandsstaða og atvinnuþátttaka eru ómarktækar breytur. 

Einstaklingum sem finnst þjóðarsjálf mikilvægt eru neikvæðari í garð innflytjenda en þeir 

sem leggja litla áherslu á þjóðarsjálfið. Heildarlíkan 3 er marktækt og R2 = 0,322. Líkan 3 

skýrir því 32,2% af viðhorfum Íslendinga til innflytjenda.  

Við gerð líkans 4 voru allar breyturnar settar í aðhvarfsgreiningu til þess að sjá 

áhrif þjóðarsjálfsins á viðhorf til innflytjenda og stjórnað fyrir breytum sem gætu haft áhrif 

á viðhorfin. Í ljós kom að yngri einstaklingar eru jákvæðari í garð innflytjenda en þeir sem 

eldri eru. Íbúar höfuðborgarsvæðisins eru jákvæðari í garð innflytjenda en þeir af 

landsbyggðinni. Einstaklingar sem hafa háskólamenntun eru jákvæðari í garð innflytjenda 
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en þeir sem hafa grunnskólamenntun, framhaldsskólamenntun er ómarktæk breyta. 

Kjósendur Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins eru neikvæðari en kjósendur 

Samfylkingarinnar í garð innflytjenda. Breyturnar Vinstri grænir, Björt framtíð og Píratar 

voru ómarktækar. Eins og í líkani 2 eru þeir sem kusu aðra flokka neikvæðari í garð 

innflytjenda en kjósendur Samfylkingarinnar. Trúlausir eru jákvæðari í garð innflytjenda 

en þeir sem aðhyllast mótmælendatrú eða einhverja aðra trú samkvæmt þessu líkani. 

Kyn, einstaklingstekjur, sambandsstaða og atvinnuþátttaka eru ómarktækar breytur. 

Þeim sem finnst mikilvægt að skilgreina sig út frá þjóðerni hafa neikvæðari viðhorf til 

innflytjenda en þeir sem finnst það minna mikilvægt. Líkan 4 er marktækt og R2 = 0,385. 

Líkan 4 skýrir 38,5% af viðhorfi Íslendinga til innflytjenda. 

7 Lokaorð/umræður 

Markmið rannsóknarinnar var þríþætt, í fyrsta lagi að skoða viðhorf Íslendinga til 

innflytjenda, í öðru lagi að bera saman viðhorf til innflytjenda á Íslandi við viðhorf í öðrum 

löndum og í þriðja lagi að skoða hvaða hópar á Íslandi hafa neikvæð viðhorf til innflytjenda 

og hvaða hópar hafa jákvæð viðhorf. Meirihluti þeirra sem svöruðu á Íslandi voru 

sammála þeirri fullyrðingu að innflytjendur ættu að hafa jafnan aðgang að menntun, að 

innflytjendur veiki ekki íslenska menningu heldur flytja með sér nýjar hugmyndir sem séu 

samfélaginu til góða, taki ekki störf frá innfæddum og að þeir séu góðir fyrir efnahagslífið. 

Skalinn var með lægsta gildið 0 og hæsta gildið 31, meðaltalið á skalanum var 12,69 sem 

verður að teljast jákvætt viðhorf eða jákvætt–hlutlaust viðhorf. Þegar viðhorf til 

innflytjenda í alþjóðlegum samanburði er skoðað kemur í ljós að Íslendingar hafa 

jákvæðustu viðhorf til innflytjenda af þeim löndum sem tóku þátt í könnun ISSP 2013. 

Þegar viðhorf einstakra hópa til innflytjenda eru skoðuð kemur ýmislegt í ljós. Fjögur líkön 

voru gerð til þess að átta sig á tengslum hópa og viðhorfa til innflytjenda. Fyrsta líkanið 

innihélt einungis bakgrunnsbreyturnar aldur, kyn, einstaklingstekjur, sambandsstöðu, 

atvinnuþátttöku, búsetu og menntunarstig og þær skýra 12,7% af viðhorfum til 

innflytjenda á Íslandi. Líkan tvö innihélt sömu bakgrunnsbreytur og við það var bætt 

stjórnmálaflokkum og trúarskoðun. Bakgrunnsbreyturnar, stjórnmálaflokkar og 

trúarskoðun skýra 24,5% af viðhorfum Íslendinga til innflytjenda. Líkan þrjú hefur 
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bakgrunnsbreyturnar eins og líkan eitt en þar er líka stjórnað fyrir þjóðarsjálfi, bæði 

borgaralegu og menningarlegu. Bakgrunnsbreyturnar og þjóðarsjálf skýra 32,2% af 

viðhorfum Íslendinga til innflytjenda. Að lokum var heildarlíkan gert fyrir allar breyturnar, 

bakgrunnsbreyturnar, stjórnmálaflokkum, trúarskoðun og þjóðarsjálfi og þær skýra 38,5% 

af viðhorfum Íslendinga til innflytjenda. Þeir sem hafa háskólamenntun og 

framhaldsskólamenntun eru jákvæðari í garð innflytjenda en þeir með 

grunnskólamenntun, þeir sem búa á höfuðborgarsvæðinu eru einnig jákvæðari en þeir 

sem búa á landsbyggðinni. Kjósendur Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins eru 

neikvæðari í garð innflytjenda en þeir sem kusu Samfylkinguna. Þeim sem finnst mikilvægt 

að skilgreina sig sem Íslending og hafa há gildi á þjóðarsjálfskalanum eru neikvæðari í garð 

innflytjenda en þeim sem leggja minna mikilvægi á þjóðerni sitt.  

 Á Íslandi árið 2016 voru 8% þjóðarinnar innflytjendur. Innflytjendum fjölgar á 

Íslandi þegar það vantar ódýrt vinnuafl eins og fjölgun innflytjenda á uppsveiflutímanum 

fyrir 2008 sýnir. Ef sú hugmynd er mátuð við kenningar um táknræna ógn er hugsanlegt 

að Íslendingar upplifi innflytjendur ekki sem keppinauta um atvinnu. Innflytjendur hafa í 

gegnum tíðina gengið í þau störf sem Íslendingar vilja ekki vera í lengur eða þeim störfum 

sem fjölgar hratt á stuttum tíma eins og í byggingargeiranum fyrir hrun. Múslimar hafa 

lengi verið taldir ósamrýmanlegir við evrópsk gildi en á Íslandi árið 2016 voru 542 skráðir 

í Félag múslima á Íslandi. Það getur verið að hópur múslima á Íslandi sé of lítill til að 

samkeppni um atvinnu geti orðið. Samt höfum við orðið vitni að því hér á landi hvernig 

orðræðan hefur breyst og orðið neikvæðari í garð múslima og áhrifin sem það hafði í 

borgarstjórnarkosningunum 2014. Eins og í Evrópu er umræða á Íslandi um að íslam 

samrýmist ekki vestrænum gildum og getur verið að Íslendingar upplifi íslam og múslima 

sem ógn við þjóðarsamheldni.  

 Þjóðarsjálf Íslendinga var mælt og skalinn var frá 0 til 24 þar sem lág gildi gefa til 

kynna að einstaklingar leggi lítið mikilvægi á þjóðerni og há gildi að einstaklingar leggi 

mikið mikilvægi á þjóðerni. Meðaltal Íslendinga á þjóðarsjálfsskalanum er 15,69 sem hægt 

er að túlka sem miðlungsmikilvægt eða mikilvægt fyrir Íslendinga. Eins og kom fram hér 

að ofan eru innflytjendur 8% þjóðarinnar, 92% eru innfæddir. Ísland er frekar einsleitt 

samfélag og samkvæmt kenningum ætti viðhorf til innflytjenda að vera neikvæðara en 

raun ber vitni. Hins vegar er innflytjendalöggjöfin á Íslandi ströng og hugsanlega hefur það 
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áhrif á viðhorf Íslendinga, það er erfiðara fyrir fólk utan EES að koma og setjast að á 

Íslandi. Það eru því fleiri sem hafa vestræn gildi og eru líkari Íslendingum sem koma hingað 

og setjast að. 

 Rannsóknin skýrir 38,5% af viðhorfum Íslendinga til innflytjenda. Þá er hægt að 

spyrja hvað upp á vanti í rannsókninni og hver séu næstu skref. Bakgrunnsbreyturnar eru 

nokkuð margar og ná yfir breitt svið samfélagsins. Hvað er það þá sem mótar viðhorf 

Íslendinga? Dægurmenning og fjölmiðlar geta mótað skoðun fólks á innflytjendum, 

neikvæða og jákvæða. Það er því hugsanlegt að viðhorf til innflytjenda mótist í gegnum 

fjölmiðla og poppkúltúr en ekki í gegnum samskipti við raunverulega múslima á Íslandi. Í 

framhaldi af þessari rannsókn myndi ég vilja skoða viðhorf Íslendinga til múslima 

sérstaklega. Þó múslimar séu fáir á Íslandi hefur orðræða um þá orðið neikvæðari, 

sérstaklega í kjölfar 11. september.  

Það verður áhugavert að sjá framhaldið hjá Íslensku Þjóðfylkingunni, hvort flokkurinn 

verði til á komandi árum og hvort stuðningur við hann aukist. Ef sagan kennir okkur 

eitthvað er uppgangur popúlistaflokka bylgja sem kemur og fer, hring eftir hring. 
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