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Útdráttur 

Á undanförnum árum hefur kjörsókn farið dvínandi í vestrænum ríkjum og þá 

sérstaklega meðal ungs fólks. Þessi þróun hefur vakið miklar vangaveltur og hefur 

fjölda ólíkra skýringa á tildrögum hennar verið varpað fram. Ein þessara skýringa er 

að ungt fólk sé síður þjóðrækið en eldra fólk. Þjóðrækni felur í sér að bera ást og stolt 

í garð þjóðar sinnar og að upplifa sig nátengdan eigin þjóðerni. Þjóðræknir 

einstaklingar fylgjast almennt betur með stjórnmálum, setja sig frekar inn í pólitísk 

álitamál og eru líklegri til að taka þátt í kosningum. Í þessari ritgerð voru tengsl 

þjóðrækni við kjörsókn á Íslandi ítarlega skoðuð út frá svörum 293 þátttakenda sem 

fengnir voru með hentugleikaúrtaki. Annars vegar var kannað hvort hægt væri að nota 

ýfingu til að hafa áhrif á kosningaviðhorf og þjóðlega tengingu og hins vegar að athuga 

hvort að kosningaviðhorf og þjóðleg tenging væri breytileg eftir aldri og búsetu. Sett 

var fram tilgáta að ýfing sterkrar þjóðlegrar tengingar hefði jákvæð áhrif á upplifaða 

þjóðlega tengingu og styrkti viðhorf til þátttöku í íslenskum stjórnmálum. Einnig var 

því spáð að einstaklingar sem upplifðu mikla þjóðlega tengingu hefðu sterkara viðhorf 

til þátttöku í íslenskum stjórnmálum. Að lokum voru settar fram tilgátur um að yngri 

kynslóðir og Íslendingar búsettir erlendis upplifðu veikari þjóðlega tengingu og 

viðhorf til þátttöku í íslenskum stjórnmálum en eldri kynslóðir og Íslendingar búsettir 

á Íslandi. Niðurstöður leiddu í ljós að ýfing virtist ekki hafa áhrif á skynjaða þjóðlega 

tengingu og viðhorf til þátttöku í stjórnmálum að öðru leyti en að nota mætti ýfingu til 

að styrkja afstöðu fólks gegn því að einstaklingar sem ekki hefðu kynnt sér málefni 

líðandi stundar kysu. Fram kom að fólk sem upplifði sterka uppbyggjandi þjóðrækni 

var líklegra til að finnast þátttaka í stjórnmálum landsins vera borgaraleg skylda. Út 

frá þessari rannsókn má álykta að því eldri sem einstaklingur er, því betur samsamar 

hann sig við þjóð sína. Niðurstöður bentu að lokum til þess að búseta erlendis hefði 

ekki áhrif á þjóðlega tengingu og kosningaviðhorf fólks. 
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Inngangur 

Undanfarna áratugi hefur kosningaþátttaka farið dvínandi í vestrænum lýðræðisríkjum og er Ísland 

þar engin undantekning (Albacete, 2014). Rannsóknir gefa til kynna að yngri kynslóðir séu síður 

að skila sér á kjörstað en þær eldri (Bengtsson, Hansen, Harðarson, Narud og Oscarsson, 2014). 

Sú þróun er umhugsunarverð þar sem að kosningar eru mikilvægur þáttur lýðræðis í frjálsum 

þjóðríkjum og er öflug kjörsókn undirstaða virks lýðræðis. Kosningar skipta máli fyrir þróun 

samfélagsins og er alvarlegt ef skoðanir ungs fólks komast ekki til skila (Albacete, 2014). 

Það er gömul saga og ný að ungt fólk skili sér síður á kjörstað. Það sem veldur ýmsum 

áhyggjum er að unga kynslóð dagsins í dag skilar sér enn verr á kjörstað en ungar kynslóðir fyrri 

tíma (Martikainen, Martikainen og Wass, 2005; Zukin, 2006). Hugmyndir hafa verið uppi um að 

ungt fólk sé ekki jafn þjóðrækið og eldra fólk og líti því síður á þátttöku í kosningum landsins sem 

borgaralega skyldu sína (Davis, 2007). Þjóðrækni (e. patriotism) felst í tilfinningalegum tengslum 

fólks við eigin þjóð. Einstaklingur sem er þjóðrækinn ber ást og stolt í garð þjóðar sinnar og upplifir 

sig nátengdan henni (Kosterman og Feshbach, 1989). Þjóðrækni er ólík þjóðernishyggju (e. 

nationalism) að því leyti að þjóðrækni felur ekki í sér fordóma eða ýgi í garð annarra þjóða 

(Figueiredo og Elkins, 2003). Einstaklingar sem eru þjóðræknir fylgjast almennt betur með 

stjórnmálum, setja sig inn í pólitísk álitamál og eru líklegri til að taka þátt í kosningum (Schatz, 

Staub og Lavine, 1999). Út frá kenningum um félagslega samsemd (e. social identity theory) og 

sjálfsflokkun (e. self-categorization theory) má auk þess gera ráð fyrir að fólk sem upplifir sterka 

tengingu við þjóðerni (e. national attachment) sitt sé líklegra til að fara eftir viðurkenndum 

hópviðmiðum þjóðar sinnar og taka þátt í kosningum (Terry, Hogg og White, 1999). 

Kjörsókn ungs fólks  

Líkt og kom fram hér að ofan hefur kjörsókn farið minnkandi með árunum og athyglin beinist 

sífellt meira að ungu fólki sem virðist síður skila sér á kjörstað en aðrir aldurshópar. Þetta er 

töluvert áhyggjuefni þar sem þessi þróun hefur átt sér stað innan flestra vestrænna ríkja. 

Evrópusambandið hefur brugðist við með að lýsa yfir vilja til að ýta undir borgaralega virkni 

ungmenna og efla borgaralega fræðslu í skólum í von um að virkja ungt fólk í kosningaþátttöku 

(Albacete, 2014). 

Þegar miðað er við önnur vestræn ríki hefur kosningaþátttaka Norðurlandabúa mælst mikil 

en rannsóknir sýna samt sem áður að ungir Norðurlandabúar kjósa í minni mæli en þeir eldri. Fyrir 

um áratug mældist kjörsókn ungs fólks á aldrinum 18 til 24 svipuð á Íslandi, Noregi og í Svíþjóð 



7 
 

eða um 75% en í Finnlandi mældist hún töluvert lægri eða um 57% (Bengtsson o.fl., 2014). 

Kjörsókn í Bandaríkjunum hefur lengi verið áhyggjuefni þar sem að hún er alla jafna lægri en í 

öðrum vestrænum ríkjum, einkum í þing- og fylkiskosningum. Þátttaka í bandarískum 

forsetakosningum nær þó að vera í samræmi við önnur vestræn ríki. Yngstu kjósendur koma þar 

verst út og er kjörsókn þeirra að meðaltali um 46% en fer hækkandi eftir því sem kjósendur eru 

eldri (Circle, 2013; Esser og Vreese, 2007).  

Niðurstöður íslensku kosningarannsóknarinnar, þar sem kosningahegðun Íslendinga hefur 

verið könnuð í kjölfar allra alþingiskosninga frá árinu 1983, gefa til kynna að dregið hafi meira úr 

kosningaþátttöku 18 til 24 ára Íslendinga en hjá öðrum aldurshópum. Samkvæmt svörum 

þátttakenda íslensku kosningarannsóknarinnar var meðalkjörsókn í alþingiskosningum árið 1987 

um 90% en kjörsókn þessa aldurshóps var þá rúmlega 85% (Landssamband æskulýðsfélaga, 2013). 

Í alþingiskosningum 2017 var heildarkjörsókn 81,2% en kjörsókn 20-24 ára 69,6%. Kjörsókn var 

þá öflugri meðal 18-19 ára ungmenna sem voru að kjósa í fyrsta skipti eða 75,2%  

(Reykjavíkurborg, 2018) . 

Kenningar um kosningaþátttöku 

Margar ólíkar kenningar hafa verið settar fram um hvað liggi að baki ákvörðun fólks um að taka 

þátt í kosningum og verður hér fjallað stuttlega um fjórar þeirra. Samkvæmt kenningunni um 

skynsamlegt val (e. rational choice theory) er öll hegðun í grunninn skynsöm, fólk vegur og metur 

kosti og galla aðgerða sinna áður en það ákveður að framkvæma þær. Kenningin sker sig úr öðrum 

kenningum að því leyti að hún gerir ráð fyrir að öll hegðun sé í grunninn skynsamleg og úthugsuð 

(Scott, 1999). Þegar kjörsókn er skoðuð út frá kenningu um skynsamlegt val mætti álykta að 

einstaklingur sem mætir á kjörstað vegi þá kosti þess að skila inn atkvæði sínu þyngri en þann tíma 

sem það tekur hann að setja sig inn í málefni líðandi stundar og að koma sér á kjörstað. 

Auðlindalíkanið (e. the resource model) er nokkuð frábrugðið sjónarmiði um skynsamlegt 

val en samkvæmt því fer kjörsókn að mestu eftir pólitískum auðlindum fólks. Pólitískar auðlindir 

felast fyrst og fremst í tíma, fjármunum og samfélagslegri hæfni. Mikilvægi tíma felst í því að hafa 

tök á að kynna sér þá stjórnmálaflokka sem eru í framboði hverju sinni og að taka þátt í 

stjórnmálalegu starfi svo sem með þátttöku í kosningaherferð ákveðins flokks, mætingu á fundi í 

eigin nærumhverfi og að skrifa stjórnendum bréf. Mikilvægi fjármuna felst í því að vera fær um 

að styrkja ákveðinn flokk með fjárframlögum og að geta á þann hátt tryggt eigin hagsmuni. 

Samfélagsleg hæfni felst í að vera fær í samskiptum og skipulagningu. Samskipti og skipulag eru 
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mikilvægir þættir stjórnmálaþátttöku og vegnar þeim sem gæddir eru þessum hæfileikum betur á 

pólitískum vettvangi (Brady, Verba og Schlozman, 1995). Út frá auðlindalíkani má búast við að 

fólk sem er greint og vel stætt fjárhagslega kjósi frekar til að tryggja eigin hagsmuni (Verba og 

Nie, 1972). Eldra fólk er líklegra til að hafa lokið námi og eytt fleiri árum á vinnumarkaði og er 

því frekar vel stætt fjárhagslega en yngra fólk (Highton og Wolfinger, 2001). Út frá auðlindalíkani 

ætti því eldra fólk að vera duglegra við að skila sér á kjörstað. 

Á síðustu áratugum hafa orðið miklar breytingar á hvernig kjósendur eru virkjaðir (Gerber 

og Green, 2000). Hér áður fyrr fór virkjun að mestu fram í gegnum persónuleg samskipti kjósenda 

við frambjóðendur og ráðgjafa. Kjósendum voru send bréf sem stíluð voru á þá persónulega eða 

hringt var í þá sérstaklega. Í dag starfa mun færri aðilar í kringum hverja kosningaskrifstofu og fer 

virkjun kjósenda að mestu fram í gegnum markaðssetningu þar sem reynt er að ná til margra 

kjósenda í einu með sama hætti (Gerber og Green, 2000). Samkvæmt virkjunarkenningum (e. 

theories of mobilization) fer þátttaka í kosningum eftir félagslegum viðmiðum og venjum í 

umhverfi fólks. Einstaklingar skila sér á kjörstað vegna þess að þeir eru hvattir til að gera það af 

stjórnmálamönnum, vinum og fjölskyldu. Með tímanum verður sú hegðun að vanabundinni 

hegðun (Gerber og Green, 2000; Gerber, Green og Shachar, 2003). Út frá virkjunarkenningu má 

álykta að ungt fólk finni ef til vill síður fyrir hvatningu til að mæta á kjörstað og því nær sú hegðun 

síður að þróast yfir í vanabundna hegðun. 

Á síðustu árum hafa félagsfræðilegar skýringar (e. sociological explanations) hlotið vaxandi 

hljómgrunn. Samkvæmt þeim fer þátttaka nýrra kjósenda eftir félags- og efnahagslegri stöðu og 

pólitískum auðlindum foreldra. Þessi áhrif eru viðvarandi fyrstu árin en dvína eftir því sem 

einstaklingurinn eldist og fer að skapa eigin auðlindir. Með hækkandi aldri minnkar bil á milli 

þeirra sem eiga efnaminni foreldra og þeirra sem eiga efnameiri foreldra og verða fleiri að 

venjubundnum kjósendum. Þátttaka í kosningum er því að miklu leyti lærð hegðun frá foreldrum 

sem þróast yfir í venjubundna hegðun (Plutzer, 2002; Gerber o.fl., 2003). 

Hér hafa fjórar kenningar um kosningaþátttöku verið skoðaðar út frá þátttöku ungs fólks í 

kosningum. Þar sem að margar og ólíkar kenningar eru til um kjörsókn má draga þá ályktun að ef 

til vill séu ástæður að baki kosningaþátttöku margþættar og ólíkar á milli einstaklinga og aðstæðna 

(Gallego, 2010; Arceneaux og Nickerson, 2009). 
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Kenningar um dvínandi kjörsókn ungs fólks 

Vegna dvínandi kosningaþátttöku áætla sumir að ákveðið kynslóðabil hafi myndast þar sem 

menningarleg gildi hafi breyst. Yngri kynslóðir eru þá taldar hafa minni áhuga á stjórnmálum og 

að þær upplifi kosningaþátttöku ekki sem borgaralega skyldu sína (Blais, 2000; Inglehart, 1990). 

Dræma kjörsókn ungs fólks má ef til vill rekja að hluta til lífhlaupsáhrifa (e. life cycle effect). 

Eftir því sem fólk eldist verður það þjálfaðra í að kjósa. Það sækir sér menntun, fasta atvinnu, 

kaupir sér húsnæði, giftir sig, eignast börn og finnur sinn stað innan samfélagsins. Allir þessir 

þættir stuðla að aukinni þátttöku í kosningum. Ungt fólk aftur á móti er enn að læra að fóta sig í 

lífinu og flytur frekar á milli staða sem truflar félagsleg bönd þeirra við samfélagið sem að það býr 

í. Það telur sig því oft ekki endilega hafa ástæðu til að kjósa (Highton og Wolfinger, 2001).  

Samkvæmt Phelps (2004), Quintelier (2007), Zeglovits og Aichholzer (2014) býr ungt fólk 

í dag lengur í foreldrahúsum, er lengur að mennta sig og fer þar af leiðandi seinna inn á 

atvinnumarkað samanborið við fyrri kynslóðir. Unga kynslóðin í dag virðist því í raun vera að 

eldast hægar en fyrri kynslóðir og liggur því síður á að setja sig inn í stjórnmál landsins (Phelps, 

2004; Quintelier, 2007; Zeglovits og Aichholzer, 2014). 

Önnur skýring á dvínandi þátttöku yngri kynslóða er að þær hafi neikvæðara viðhorf til 

stjórnmálamanna og yfirvalda en eldri kynslóðir og telji stjórnendur ekki bera hag sinn fyrir brjósti 

(Quintelier, 2007). Henn, Weinstein og Wring (2002) skoðuðu þátttöku ungs fólks í breskum 

stjórnmálum. Þeir telja ungt fólk almennt sýna stjórnmálum áhuga og setja sig inn í málefni líðandi 

stundar en að dvínandi þátttöku megi rekja til þess að stjórnmálamenn leggi ekki næga áherslu á 

málefni sem skipta ungt fólk máli. Ungu fólki líði eins og yfirvöld hlusti ekki á það og að það geti 

illa haft áhrif á stjórnmál landsins (Henn, Weinstein og Wring, 2002). Ungt fólk telur 

stjórnmálamenn ekki vera í takti við tímann, vera ótraustverðuga, sjálfumglaða og valdasjúka 

frekar en eldri kynslóðir. Ungt fólk hefur efasemdir um kerfið í heild sinni og telur stjórnmálamenn 

hafa brugðist hlutverki sínu sem fulltrúar ungu kynslóðarinnar (Quintelier, 2007). Dregið hefur úr 

tengslum og hollustu almennings við stjórnmálaflokka sem áður var áberandi félagsþáttur í lífi 

fólks (Dalton, 2000). 

Flokkshollusta (e. party identification) er þekkt hugtak innan stjórnmálafræðinnar og kemur 

fram í tengslum einstaklings við ákveðinn stjórnmálaflokk. Kenning um flokkshollustu gerir ráð 

fyrir að kosningahegðun ráðist af viðhorfi til frambjóðenda, stjórnmálastefna og sambands 

stjórnmálaflokka við ákveðna hópa í þjóðfélaginu. Samspil þessara þriggja þátta hefur áhrif á 
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kosningahegðun kjósandans til skamms tíma sem verður svo til þess að hann byrjar að samsama 

sig flokknum sem hann kýs og telur þann flokk vera besta fulltrúa sinn og síns þjóðfélagshóps. 

Þegar ný málefni eða ádeilur koma upp í samfélaginu auðveldar það kjósandanum að taka 

ákvörðun um efnið með því að nota kennimerki (e. cues) flokksins síns og mynda sér skoðun út 

frá því en upplýsingakostnaður hans lækkar þannig töluvert. Út frá kenningunni má því álykta að 

flokkar geti haft mótandi áhrif á skoðanir og viðhorf sinna kjósenda. Kjósandinn myndar tengsl 

við flokkinn sem styrkjast með tímanum og erfitt getur verið að rjúfa. Aldur sem slíkur virðist ekki 

hafa áhrif á flokkshollustu heldur frekar fjöldi samfleyttra kosninga þar sem einstaklingurinn kýs 

sama flokk (Harrop og Miller, 1987). 

Flokkshollusta felst ekki einungis í stuðningi einstaklings við einstaka flokka og starfsemi 

innan þeirra heldur einnig stuðningi við allt flokkakerfið. Í lýðræðisríkjum hefur flokkshollusta 

reynst kjósendum mikilvægur grunnur pólitískrar vitundar auk þess sem hún auðveldar þeim að 

mynda sér skoðun á ákveðnum stjórnmálamönnum, málefnum og álitamálum sem koma upp 

hverju sinni. Flokkshollusta hefur í áranna rás virkjað fólk til að taka þátt í kosningum og um leið 

að viðhalda stöðugleika í flokkakerfinu (Norris, 1999). Kosningarannsóknir sem gerðar hafa verið 

á Vesturlöndum undanfarna áratugi hafa sýnt að dregið hefur úr flokkshollustu og að kjósendur 

eru líklegri til að skipta um flokk á milli kosninga en áður (Dalton, 2002). Samkvæmt Ronald 

Inglehart (1997) og Russell J. Dalton (2002) má rekja minnkandi flokkshollustu til virkjunar 

vitsmuna (e. cognitive mobilization). Samkvæmt kenningunni um virkjun vitsmuna er fólk líklegra 

til að færast fjær hefðbundnum flokksstjórnmálum eftir því sem það verður upplýstara og 

menntaðra. Þeir telja nýjar kynslóðir kjósenda ekki vera síður áhugasamar og virkar í stjórnmálum 

en eldri kynslóðir en stjórnmálaþátttaka þeirra fari öðruvísi fram. Tilkoma tækninnar hefur valdið 

því að ungt fólk hefur betri aðgang að óháðum miðlum sem ekki voru jafn aðgengilegir á fyrri 

tímum. Það gerir þeim auðveldara fyrir að mynda sínar eigin skoðanir á málefnum líðandi stundar 

án aðkomu fjölskyldu eða stjórnmálaflokka. Yngri kjósendur eru jafnan virkari í þátttöku í ýmsum 

hagsmunahópum auk þess sem að óhefðbundin stjórnmálaþátttaka hefur aukist. Óhefðbundin 

stjórnmálaþátttaka felst til að mynda í að skrifa undir undirskriftalista til stjórnvalda, taka þátt í 

mótmælum og ólöglegum verkföllum. Dalton ályktar út frá þessu að yngri kjósendum nægi ekki 

að kjósa á nokkurra ára fresti heldur hafi þeir fundið þátttöku sinni nýjan og breyttan farveg 

(Inglehart, 1997; Dalton, 2002). Ungt fólk í vestrænum ríkjum sýnir yfirleitt mikinn áhuga á að 

rækta lýðræðið og þá sérstaklega að nýta þau réttindi sem það hefur. Flest vill það hafa áhrif á 
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mikilvægar ákvarðanatökur en gera það annars staðar en í stjórnmálahreyfingum og stofnunum. 

Smám saman hefur ungt fólk byrjað að sýna áhugaleysi í garð hefðbundinna stjórnmálalegra afla. 

Þessi þróun er áhyggjuefni og valdhafar þurfa að taka hana alvarlega og bregðast rétt við 

(Landssamband æskulýðsfélaga, 2013). 

Þjóðrækni 

Þjóðrækni er eitt mikilvægasta form hóptengsla sem einstaklingur myndar (Schatz o.fl., 1999). Í 

gegnum tímans rás hefur fólk velt fyrir sér hvernig þjóðrækni verður til og af hverju hún er 

misjafnlega sterk á milli einstaklinga. Tekið er eftir fyrstu merkjum um þjóðrækni strax í leikskóla 

þegar börn eru beðin um að velja sinn eftirlætisfána úr fjölda fána og þau velja sinn eigin þjóðfána 

(Schwartz, 1975). Þessi þróun heldur síðan áfram út skólagönguna þegar börn fá kennslu um 

skipulag landsins, læra þjóðsöngva og sjá fána sinn á lofti víðsvegar. Ef þau sjá þessi þjóðrænu 

tákn í jákvæðu ljósi kann það að móta viðhorf þeirra gagnvart eigin þjóð til frambúðar (Niemi og 

Hepburn, 1995). 

Stjórnendur geta notfært sér þjóðrækni sem pólitíska auðlind með því að öðlast stuðning 

almennings út frá aðgerðum sem vekja upp þjóðarstolt (Kam og Ramos, 2008; Sullivan, Fried og 

Dietz, 1992). Rannsóknir hafa leitt í ljós að yngri kynslóðir eru síður þjóðræknar en þær eldri 

(Davis, 2007). Samkvæmt Schatz o.fl. (1999) fylgjast einstaklingar sem hafa sterka þjóðrækni 

frekar með stjórnmálum, setja sig inn í pólitísk álitamál og eru líklegri til að kjósa. Þetta er 

áhugavert að skoða í samræmi við kenningar um félagslega samsemd og sjálfsflokkun. 

Samkvæmt kenningu um félagslega samsemd er sjálfsvirðing einstaklings nátengd 

félagslegri samsemd hans. Félagsleg samsemd stendur fyrir vitneskju einstaklings um að tilheyra 

ákveðnum hóp og að upplifa sterka tengingu við þann hóp (Tajfel og Turner, 1979). Yfirleitt eru 

þetta hópar sem einstaklingurinn fæðist inn í, til að mynda vegna trúar, kyns, þjóðernis eða ættar, 

en geta þó einnig verið hópar sem að einstaklingurinn verður hluti af síðar á ævinni, svo sem 

stjórnmálaflokkur eða íþróttafélag (Myers, Abell og Sani, 2014). Sjálfsflokkunarkenningin er angi 

af kenningu um félagslega samsemd en samkvæmt henni býr einstaklingurinn til hugræna hópa 

sem hann flokkar síðan sjálfan sig og aðra út frá. Fólk skilgreinir sig og aðra út frá hópum sem það 

tilheyrir og treystir frekar upplýsingum sem berast frá meðlimum síns eigin hóps (Myers o.fl., 

2014; Terry o.fl., 1999). Út frá kenningum um félagslega samsemd og sjálfsflokkun má búast við 

að fólk sem upplifir sterk tengsl við þjóðerni sitt sé líklegra til að fara eftir viðurkenndum 
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hópviðmiðum sem fylgja því að vera hluti af þjóð, til að mynda með því að taka þátt í kosningum 

landsins (Terry o.fl., 1999). 

Ýfing samsemdar við þjóð 

Ýfing (e. priming) er fyrirbæri sem virkjar ákveðið ferli í minni fólks og getur þannig haft áhrif á 

hugsun og svörun þess án þess að það verði vart við það. Ýfingaráhrif geta jafnvel komið fram 

þegar áreiti birtast án meðvitaðrar skynjunar (Myers o.fl., 2014). Ýfing getur virkað örvandi á 

einstaklinga sem þegar hafa sett sig inn í málefni og aðstoðað fólk við að ákveða hvort að það vilji 

yfir höfuð mynda sér skoðun á efninu (Sniderman, Hagendoorn og Prior, 2004). 

Li og Brewer (2004) framkvæmdu rannsókn sem byggð var á skoðanakönnun sem gerð var 

í kjölfar hryðjuverkaárásanna 11. september 2001. Þessi könnun var um þjóðarsamsemd (e. 

national identity) og félagsviðhorf (e. social attitudes) og var hönnuð til þess að ýfa upp 

mismunandi gerðir þjóðarsamsemdar. Könnunin átti að mæla þjóðrækni, þjóðerniskennd og 

þjóðarsamheldni í tengslum við umburðarlyndi gagnvart fjölmenningu. Það voru tvær mismunandi 

útgáfur af ýfingartexta í könnuninni sem þátttakendur fengu af handahófi. Fyrri textinn átti að ýfa 

upp amerískt eðli (e. american core essence) en seinni átti að ýfa upp sameiginleg markmið (e. 

common goal) þátttakenda sem þjóð. Niðurstöður leiddu í ljós að þeir sem ýfðir voru fyrir 

sameiginlegu markmiði mældust með lægri þjóðerniskennd og jákvæðara viðhorf gagnvart 

fjölmenningu en þeir sem ýfðir voru fyrir amerísku eðli. 

Sniderman o.fl. (2004) gerðu þrjár rannsóknir um andstöðu við innflytjendur í Vestur-

Evrópu, þá sérstaklega í Hollandi. Í þriðju rannsókninni lásu þátttakendur annan af tveimur textum. 

Annars vegar var texti sem ætlað var að ýfa upp vitund þátttakenda sem Hollendinga en hann 

fjallaði um að fólk tilheyrði mismunandi hópum og að mikilvægasti hópurinn væri þjóðin sem það 

tilheyrir. Hins vegar var texti sem átti að ýfa upp einkenni þátttakenda sem einstaklinga. Hann 

fjallaði um að allar manneskjur væru afar ólíkar, hver og ein þeirra væri einstök og engin væri 

eins. Að lokum voru þátttakendur spurðir hvort þeim fyndist að það ætti að gera innflytjendum 

erfiðara fyrir að komast inn í landið. Niðurstöður bentu til þess að þátttakendur sem lásu textann 

sem átti að vekja upp þjóðarsamsemd sýndu aukna andstöðu gegn innflytjendum. 
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Fólksflutningar 

Út frá því sem ritað hefur verið hér að framan vakna spurningar um hvort að veikari tengsl yngri 

kynslóða við þjóð hafi áhrif á fólksflutninga (Davis, 2007). Ferðalög almennings hafa aukist með 

árunum. Í niðurstöðum úr könnun Ferðamálastofu á svörum 1.535 Íslendinga um ferðalög þeirra á 

árinu 2017 kemur í ljós að 78% þátttakenda ferðuðust erlendis á því ári og fóru þeir að jafnaði í 

2,8 ferðir. Þetta hlutfall er það hæsta sem hefur mælst út frá könnunum Ferðamálastofu síðastliðin 

10 ár (Ferðamálastofa, 2018). 

Í dag er orðið mun auðveldara fyrir fólk að flytja til annarra landa en áður fyrr vegna bættra 

samganga, opnunar landamæra og aukinnar þjónustu. Ástæður þess að fólk flytur frá heimalandi 

sínu geta verið ýmsar. Oft er talað um fráhrindandi og togandi þætti sem eru áhrifavaldar 

fólksflutninga. Fráhrindandi þættir tengjast heimalandi fólks og ýta undir að fólk vilji flytja. 

Togandi þættir eru þau atriði sem önnur lönd búa yfir og virka aðlaðandi í huga fólks sem vill 

flytja á brott. Þetta getur til að mynda verið nám, vinna, tungumál, fjölskyldutengsl eða almennt 

betri lífskjör (Martin og Zürcher, 2008). 

Þegar tölur af vef Hagstofu Íslands yfir búferlaflutning íslenskra ríkisborgara á árunum 2000 

til 2016 eru skoðaðar má sjá að nánast alltaf eru fleiri brottfluttir íslenskir ríkisborgarar en aðfluttir 

(Hagstofa Íslands, e.d.). 

 

 

Mynd 1: Tölur Hagstofu Íslands yfir aðflutta og brottflutta íslenska ríkisborgara á milli ára. 
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Þegar búsetutölur eru skoðaðar nánar má sjá að í byrjun árs 2018 voru alls 46.572 íslenskir 

ríkisborgarar með skráða búsetu í útlöndum. Flestir voru búsettir á Norðurlöndunum eða um 

62,8%. Danmörk var vinsælasti áfangastaðurinn eða alls 10.628 íslenskir ríkisborgarar skrásettir 

þar. Noregur fylgir fast á eftir en síðan koma Svíþjóð, Bandaríkin og Bretland. Íslenskir 

ríkisborgarar eru staðsettir í alls 118 ríkjum af 193 aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna (Þjóðskrá 

Íslands, 2018). 

Með árunum hefur fjölgað mikið í þeim hópi nemenda sem fara erlendis í nám og íslenskir 

námsmenn eru á víð og dreif um heiminn. Margir þessara nemenda sem flytja út þurfa að taka lán 

en þeir námsmenn sem eru erlendis á lánum hjá LÍN stunda nám í yfir 40 löndum. Samkvæmt 

niðurstöðum LÍN eru vinsælustu löndin Danmörk, Bandaríkin, England, Svíþjóð og Holland en 

62% af námsmönnum erlendis stunduðu nám í þessum löndum árið 2016. Íslenskum námsmönnum 

á lánum eða styrkjum á Norðurlöndunum hefur fjölgað um rúm 86% frá árinu 2006 til 2016. Á 

heildina litið virðist sem svo að hlutfall námsmanna í námi erlendis hafi aukist en það er talið vera 

styrkur fyrir fjölbreytni menntunar og íslenskt menntunarstig (Lánasjóður íslenskra námsmanna, 

2016). 

Markmið rannsóknar 

Í eftirfarandi rannsókn verða tveir meginþættir kannaðir, það er viðhorf til kosninga og tenging við 

þjóð. Út frá niðurstöðum Li og Brewer (2004) og Sniderman o.fl. (2004) verður áhugavert að skoða 

hvort að hægt er að hafa áhrif á tengingu Íslendinga við þjóð og viðhorf til kosninga hérlendis með 

ýfingu. Þar sem að hefðbundin kosningaþátttaka hefur farið dvínandi á meðal yngri kynslóða 

verður sá hópur auk þess skoðaður sérstaklega og þá hvort að hann hafi veikari tengingu við þjóð 

en eldri kynslóðir. Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að almennt sé eldra fólk þjóðræknara en yngra 

fólk og að þjóðrækið fólk sé líklegra til að taka þátt í kosningum lands síns (Davis, 2007; Schatz 

o.fl., 1999). Yngri kynslóðir virðast hafa áhuga á stjórnmálum en að stjórnmálaþátttaka þeirra fari 

fram á óhefðbundnari vettvangi (Inglehart, 1997; Dalton, 2002). Að lokum er áhugavert að skoða 

hvort að brottfluttir Íslendingar upplifi almennt veikari tengsl við þjóð og hafi þá veikara viðhorf 

til þátttöku í kosningum hérlendis en undanfarin ár hafa brottfluttir Íslendingar nær alltaf verið 

fleiri en aðfluttir (Hagstofa Íslands, e.d.). 
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Tilgátur rannsóknar voru eftirfarandi: 

1. Þátttakendur sem lesa texta sem ætlað er að ýfa sterka tengingu við Ísland hljóta hærra gildi 

á listum sem meta tengingu þátttakenda við Ísland og hafa sterkara viðhorf í garð 

hefðbundinna stjórnmála í samanburði við þátttakendur sem lesa texta sem ýfir upp veika 

tengingu við þjóð eða þá sem lesa engan texta. 

2. Þátttakendur sem upplifa sterka þjóðlega tengingu hafa sterkara viðhorf í garð 

hefðbundinna stjórnmála samanborið við þátttakendur sem upplifa veikari tengingu við 

þjóð. 

3. Búast má við að yngri þátttakendur upplifi veikari tengingu við þjóð og hafi veikara viðhorf 

í garð hefðbundinna stjórnmála en eldri kynslóðir. 

4. Að lokum má búast við að Íslendingar sem búsettir eru erlendis upplifi veikari tengingu 

við þjóð og hafi veikara viðhorf í garð hefðbundinna stjórnmála en íslenskir ríkisborgarar 

sem búsettir eru á Íslandi.  
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Aðferð 

Þátttakendur 

Notast var við hentugleikaúrtak, en könnuninni var dreift í gegnum samfélagsmiðilinn Facebook. 

319 manns svöruðu könnuninni en við nánari athugun var ákveðið að notast aðeins við svör 293 

þátttakenda þar sem að aðrir höfðu annaðhvort ekki lesið eða skilið textann sem birtist í upphafi 

könnunar eða merkt við að hafa áður svarað könnun. Þátttakendur voru á aldrinum 18 til 72 ára og 

var meðalaldur þeirra 38,5 ár og staðalfrávik 14,5. Konur voru í töluverðum meirihluta eða 201 

kona (68,6%) á móti 92 körlum (31,4%). 

Einn þátttakandi var dreginn út að könnun lokinni og honum afhent 10.000 króna gjafabréf 

fyrir þátttöku. 

 

Rannsóknarsnið 

Rannsóknin var tvíþætt, tilraun og þversniðsrannsókn. Í tilraun var notast við millihópasnið þar 

sem frumbreyta var texti sem birtist þátttakenda í upphafi tilraunar og fylgibreytur annars vegar 

viðhorf og þátttaka í stjórnmálum og hins vegar þjóðleg tenging (e. national attachment items). 

Tveir tilraunahópar og einn samanburðarhópur voru í rannsókninni. Tilraunahópur eitt las texta 

sem vekja átti upp tengingu við þjóð á meðan tilraunahópur tvö las texta sem átti að veikja tengingu 

við þjóð. Samanburðarhópur las engan texta. Í þversniðsrannsókn voru einungis greind gögn frá 

samanburðarhópi. Þar voru frumbreytur aldur og búseta á Íslandi eða í útlöndum. Fylgibreytur 

voru annars vegar viðhorf og þátttaka í stjórnmálum og hins vegar þjóðleg tenging. 

 

Mælitæki 

Tveir textar voru samdir af rannsakendum sem ýfa áttu upp tilfinningar þátttakenda gagnvart 

Íslandi. Texti 1 fjallaði um sterka þjóðerniskennd Íslendinga og þau lífsgæði sem því fylgja að búa 

á Íslandi: 

Alkunna er að Ísland er eitt af fámennustu löndum heims og telur aðeins um 350.000 manns. 

Alþjóðleg úttekt á samkeppnishæfni þjóða sýnir að Ísland er meðal öruggustu landa í heimi og 

jafnframt að velmegun hér mælist ein sú allra mesta. Úttektin sýnir að Íslendingar hafa sterka 

þjóðerniskennd og að margir upplifi ríka skyldu gagnvart landi og þjóð. Sagan hafi þannig sýnt 

að Íslendingar standi iðulega saman þegar stór áföll dynja yfir. Fyrir mörgum er það nær 

óhugsandi að ala upp börn sín annars staðar en á Íslandi. Íslendingar telja mikil lífsgæði felast í 
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því að hafa fjölskyldu og vini í kringum sig og einnig að geta tjáð sig á eigin móðurmáli í 

félagslífi og starfi. Vissulega er mörg tækifæri að finna erlendis sem ekki eru að finna á Íslandi 

og því flytur ungt fólk oft tímabundið til annarra landa. Tölur sýna þó að langflestir snúi aftur 

heim. 

Texti 2 fjallaði um brottflutning Íslendinga til annarra landa og tækifæri sem Íslendingum bjóðast 

þar: 

Alkunna er að Ísland er eitt af fámennustu löndum heims og telur aðeins um 350.000 manns. 

Mælingar sýna að frá aldamótum hafa nær ávallt verið fleiri brottfluttir Íslendingar heldur en 

aðfluttir. Út frá alþjóðlegri úttekt á samkeppnishæfni þjóða má sjá að fjölmargir kjósa að flytja 

til annarra landa vegna náms- og atvinnumöguleika sem ekki eru í boði á Íslandi. Úttektin sýnir 

að Ísland er nokkuð framarlega þegar kemur að öryggi og lífsgæðum en aftur á móti þykir 

veðurfar ekki stuðla að jákvæðum búsetuskilyrðum. Margir þeirra Íslendinga sem flytjast út 

upplifa landið sem þeir fluttust til betur til þess fallið að búa í til lengri tíma og upplifa ekki jafn 

ríka skyldu gagnvart landi og þjóð. 

Til að forprófa texta sömdu rannsakendur sex spurningar sem mæla áttu hvort að textar hefðu 

haft áhrif á þjóðlega tengingu þátttakenda auk þess að kanna hvort að þátttakendur hefðu 

raunverulega lesið og skilið textann. 

Spurningalistinn sem notaður var í lokaútgáfu könnunar var samsettur úr 37 spurningum sem 

fengnar voru úr spurningalista sem mat þjóðlega tengingu (Huddy og Khatib, 2007) og að hluta til 

samdar af rannsakendum (sjá í viðauka). 

Fyrstu tvær spurningar listans birtust eingöngu þátttakendum í tilraunahópum eitt og tvö og 

voru samdar af rannsakendum til að kanna hvort að þátttakendur hefðu í raun lesið og skilið textann 

sem birtist þeim í upphafi. Fyrsta spurning var „Um hvað fjallaði textinn?“ og voru valmöguleikar 

„húsnæðisvanda heimilanna“, „flutninga Íslendinga til annarra landa“, „sterka þjóðerniskennd 

Íslendinga“, „hælisleitendur á Íslandi“ og „helstu áfangastaði Íslendinga í Evrópu“. Þátttakendur 

í tilraunahóp eitt áttu þá að merkja við valmöguleikann „sterka þjóðerniskennd Íslendinga“ ef að 

þeir lásu og skildu textann og þátttakendur í tilraunahópi tvö við valmöguleikann „flutninga 

Íslendinga til annarra landa“. 

Spurning tvö var „Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi staðhæfingu: 

Íslendingar upplifa ríka skyldu gagnvart landi og þjóð“ þar sem að svarmöguleikar voru „mjög 

sammála“, „frekar sammála“, „hvorki sammála né ósammála“, „frekar ósammála“ og „mjög 

ósammála“. 
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Næstu sjö spurningar voru samdar af rannsakendum og mátu viðhorf og þátttöku fólks í 

kosningum á Íslandi. Sex þessara spurninga voru metnar á fimm punkta Likert-kvarða þar sem 

svarmöguleikar voru oftast „mjög sammála“, „frekar sammála“, „hvorki sammála né ósammála“, 

„frekar ósammála“ og „mjög ósammála“. Ein spurningin var metin með tvíkosta möguleika þar 

sem svarmöguleikar voru „já“ og „nei“. Dæmi um spurningu sem mat viðhorf fólks til kosninga á 

Íslandi er „Ég tel að borgurum beri skylda til þess að setja sig inn í helstu pólitísku álitamál 

landsins á hverjum tíma“. 

Næstu 13 spurningar voru fengnar að láni úr spurningalista sem mat þjóðlega tengingu og 

var þróaður af Leonie Huddy og Nadia Khatib árið 2004. Upprunalegi listinn innihélt 17 

spurningar sem metnar voru á fimm punkta Likert-kvarða. Spurningar voru þýddar úr ensku yfir á 

íslensku af rannsakendum og yfirfarnar af leiðbeinanda. Reynt var eftir bestu getu að hafa þær sem 

auðskiljanlegastar og sambærilegar við upprunalega útgáfu listans. Spurningar skiptust niður á 

fjóra undirþætti, það er samsemd við þjóð (e. national identity), táknræna þjóðrækni (e. symbolic 

patriotism), uppbyggjandi þjóðrækni (e. constructive patriotism) og ógagnrýna þjóðrækni (e. 

uncritical patriotism) (Huddy og Khatib, 2007). 

Samsemd við þjóð innihélt fjórar spurningar sem mótaðar voru út frá kenningu um félagslega 

samsemd. Notast er við spurningar sem vanalega mæla félagslega samsemd til að meta innri 

tilfinningu fólks fyrir að tilheyra eigin þjóðfélagi (Huddy og Khatib, 2007). Dæmi um spurningu 

sem metur samsemd við þjóð er „Að hve miklu leyti lítur þú á þig sem dæmigerðan Íslending?“ 

þar sem að svarmöguleikar voru „mjög miklu leyti“, „frekar miklu leyti“, „hvorki miklu né litlu 

leyti“, „frekar litlu leyti“ og „mjög litlu leyti“. Táknræn þjóðrækni innihélt tvær spurningar sem 

mældu þjóðarstolt (Huddy og Khatib, 2007). Dæmi um spurningu sem mat táknræna þjóðrækni er 

„Hversu vel líður þér þegar þú sérð íslenska fánann?“ þar sem svarmöguleikar voru „mjög vel“, 

„frekar vel“, „hvorki vel né illa“, „frekar illa“ og „mjög illa“. Uppbyggjandi þjóðrækni innihélt 

fjórar spurningar sem mátu tryggð gagnvart eigin þjóð og gagnrýnin hugsunarhátt með það að 

marki að koma landinu í jákvæðan farveg (Huddy og Khatib, 2007). Dæmi um spurningu sem 

metur uppbyggjandi þjóðrækni er „Ef að ég gagnrýni Ísland geri ég það af umhyggju gagnvart 

landinu“ þar sem að svarmöguleikar eru „mjög sammála“, „frekar sammála“, „hvorki sammála né 

ósammála“, „frekar ósammála“ og „mjög ósammála“. Ógagnrýnin þjóðrækni innihélt sjö 

spurningar sem mátu trega við gagnrýni (Huddy og Khatib, 2007). Dæmi um spurningu sem metur 

ógagnrýna þjóðrækni er „Fólk sem ekki styður Ísland heilshugar ætti að búa annars staðar“ þar 
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sem að svarmöguleikar eru „mjög sammála“, „frekar sammála“, „hvorki sammála né ósammála“, 

„frekar ósammála“ og „mjög ósammála“. Fjórar spurningar listans sem tilheyrðu þættinum 

ógagnrýnin þjóðrækni voru ekki lagðar fyrir þátttakendur þar sem þær mátu frekar þjóðernishyggju 

en þjóðrækni. 

Að lokum voru 15 bakgrunnsspurningar samdar af rannsakendum. Þar var meðal annars 

spurt um búsetu, kyn, aldur, móðurmál, fjölskyldu- og búsetuhagi, menntun og uppruna. 

Könnunin var hýst í hugbúnaðarkerfinu QuestionPro og notast var við 24. útgáfu af 

tölfræðiforritinu SPSS við tölfræðilega úrvinnslu. 

 

Framkvæmd 

Byrjað var á að semja tvo texta sem ýfa áttu upp tilfinningar gagnvart Íslandi. Samdar voru nokkrar 

spurningar af rannsakendum til að prófa virkni texta. Textarnir ásamt spurningunum voru færðir 

inn í hugbúnaðarkerfið QuestionPro og forprófaðir á 32 einstaklingum þar sem handahófskennt 

var hvaða texti birtist þátttakanda. Að forprófun lokinni voru textar lagfærðir og vinna við þróun 

spurningalista hafin. Eftir að spurningalisti hafði verið þýddur sömdu rannsakendur nokkrar 

spurningar sem mátu viðhorf og þátttöku þátttakenda í kosningum á Íslandi auk 

bakgrunnsspurninga um líf þátttakenda. 

Lokaútgáfa texta og spurningalista voru sett upp í QuestionPro og birt á samfélagsmiðlinum 

Facebook þar sem að vinir rannsakenda og meðlimir einstakra hópa höfðu val um að taka þátt. 

Handahófskennt var hvert af tilraunaskilyrðunum þremur hver þátttakandi fékk. Gagnasöfnun stóð 

yfir frá 14. mars til 22. mars 2018. Eftir að gagnasöfnun lauk voru gögnin sett inn í tölfræðiforritið 

SPSS þar sem að gögnin voru hreinsuð og kóðuð og einstaka spurningum snúið við. 

 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Tíðnitöflur voru gerðar og skoðaðar vel til að sjá hvernig þátttakendur svöruðu spurningunum. Við 

athugun á gögnunum var gerð Cronbach’s alpha áreiðanleikamæling. Fjórum spurningum var 

sleppt, ein úr kvarðanum á kosningaviðhorfi og þrjár úr kvarðanum á þjóðlegri tengingu, þar sem 

að þær höfðu neikvæð áhrif á áreiðanleikastuðul Cronbach‘s alpha. Þær spurningar voru: „Hvert 

eftirfarandi lýsir þátttöku þinni í alþingis- og sveitastjórnarkosningum eftir að þú hlaust 

kosningarétt“ úr kosningaviðhorfs kvarða og „Ég styð leiðtoga landsins jafnvel þótt ég sé 
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ósammála aðgerðum þeirra“, „Fólk sem ekki styður Ísland heilshugar ætti að búa annars staðar“ 

og „Þeir sem mótmæla íslenskum stefnumálum og aðgerðum yfirvalda eru að mestu leyti gott, 

heiðarlegt og greint fólk“ úr kvarða um þjóðlega tengingu. 

Gerð var þáttagreining þar sem notast var við meginásagreiningu (e. principal axis factoring) 

með hornskökkum snúningi (e. direct oblimin). Framkvæmd var einhliða dreifigreining (e. one-

way ANOVA) og einnig var reiknuð Pearson fylgni. 
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Niðurstöður 

Rannsakendur gerðu Keyser Meyer Olkin (KMO) mælingu til að kanna hvort kvarðarnir 

kosningaviðhorf og þjóðleg tenging stæðust forsendur þáttagreiningar. Kvarðinn kosningaviðhorf 

sem innihélt fimm spurningar mældist með KMO 0,548 sem rétt nægði til þáttagreiningar en gildi 

undir 0,5 er jafnan talið ónothæft. Niðurstöður þáttagreiningar á kosningaviðhorfi þátttakenda er 

að finna í töflu 1 en hún sýnir vogtölur, hlutfall skýrðar dreifni og áreiðanleikastuðul Cronbach‘s 

alpha. Þar má sjá að atriðin hlóðu á tvo þætti, borgaraleg skylda (α = 0,761) og áhugasemi (α = 

0,739). Spurningin „Borgurum ber skylda til að taka virkan þátt í lýðræðinu, svo sem með að sækja 

fundi og/eða ganga til liðs við stjórnmálaflokka eða önnur samtök“ hlóð ekki yfir 0,40 á neinn þátt 

og var því ekki notuð við úrvinnslu. Búnir voru til tveir undirkvarðar sem notaðir voru við 

úrvinnslu niðurstaðna, borgaraleg skylda og áhugasemi sem hvor um sig innihélt tvær spurningar. 

 

Tafla 1. Þáttagreining kvarða sem mælir kosningaviðhorf. 

   Borgaraleg 

skylda 

Áhugasemi  

Ég tel að borgurum beri skylda til þess að setja sig inn 

í helstu pólitísku álitamál landsins á hverjum tíma. 

 0,860  

Ég tel það borgaralega skyldu fólks að taka þátt í 

kosningum í landinu. 

 0,712  

Ef einstaklingi er sama hvernig kosningar fara, þá ætti 

hann ekki að kjósa. 

  0,797 

Ef einstaklingur hefur ekki kynnt sér stefnur þeirra 

flokka sem eru í framboði ætti hann ekki að kjósa. 

  0,740 

Borgurum ber skylda til að taka virkan þátt í 

lýðræðinu, svo sem með að sækja fundi og/eða ganga 

til liðs við stjórnmálaflokka eða önnur samtök. 

   

     

Hlutfall skýrðar dreifni  36,88% 31,93% 

Cronbach’s alpha  0,761 0,739 

Ath: Aðeins eru sýndar hleðslur yfir 0,4    
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Gerð var þáttagreining á kvarðanum þjóðleg tenging sem innihélt 10 spurningar, KMO 

mældist 0,792 sem segir okkur að gögnin voru vel til þess fallin að gera þáttagreiningu. 

Niðurstöður gáfu þrjá þætti sem höfðu eigingildi yfir 1 en þar sem engin spurning hlóð hærra á 

þriðja þáttinn en aðra þætti var ákveðið að draga einungis tvo. Í töflu 2 má sjá vogtölur, hlutfall 

skýrðrar dreifni og áreiðanleikastuðul Cronbach‘s alpha. Taflan sýnir hvaða atriði hlóðu á þættina 

tvo, samsemd við þjóð (α = 0,831) og uppbyggjandi þjóðrækni (α = 0,695). Atriðið „Fólk ætti að 

vinna hörðum höndum að því að koma landinu í jákvæðan farveg“ hlóð á hvorugan þátt og var 

þess vegna sleppt við frekari úrvinnslu. Undirkvarðarnir samsemd við þjóð sem innihélt sex 

spurningar og uppbyggjandi þjóðrækni sem innihélt þrjár spurningar voru því búnir til og notaðir 

við frekari úrvinnslu niðurstaðna. 
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Tafla 2. Þáttagreining kvarða sem mælir þjóðlega tengingu. 

   Samsemd 

við þjóð 

Uppbyggjandi 

þjóðrækni 

Hversu mikilvægt er þér að vera Íslendingur?  0,777  

Að hve miklu leyti lítur þú á þig sem dæmigerðan 

Íslending? 

 0,765  

Hversu vel lýsir hugtakið „Íslendingur“ þér?  0,771  

Þegar talað er um Íslendinga, hversu oft segir þú „við“ 

í staðinn fyrir „þeir“? 

 0,476  

Hversu vel líður þér þegar þú sérð íslenska fánann?  0,684  

Hversu vel líður þér þegar þú heyrir þjóðsönginn?  0,600  

Fólk ætti að vinna hörðum höndum að því að koma 

landinu í jákvæðan farveg. 

   

Ef að ég gagnrýni Ísland geri ég það af umhyggju 

gagnvart landinu. 

  0,678 

Ég set mig upp á móti sumum stefnum og aðgerðum 

yfirvalda vegna þess að mér er annt um land mitt og vil 

betrumbæta það. 

  0,724 

Ég sýni ríka skyldu gagnvart Íslandi með því að styðja 

viðleitni til jákvæðra breytinga. 

  0,616 

     

Hlutfall skýrðrar dreifni  37,60% 16,61% 

Cronbach’s alpha  0,831 0,695 

Ath: Aðeins eru sýndar hleðslur yfir 0,4    

 

Tilraun 

Til þess að prófa tilgátu 1, að þátttakendur sem lásu texta sem ýfa átti upp sterka tengingu við þjóð 

fengju hærra gildi á kvörðum sem meta áttu þjóðlega tengingu og kosningaviðhorf, var 

framkvæmd einhliða dreifigreining á undirkvörðum kosningaviðhorfs og þjóðlegrar tengingar til 



24 
 

þess að greina hvort marktækur munur væri á hópum. Tafla 3 gefur til kynna að textainngripin hafi 

einhver áhrif á svörun fólks á þættinum áhugasemi en þar fannst marktækur munur, F (2, 290) = 

3,126, p = 0,045. Texti 1 gaf hæsta meðalgildið 5,93, texti 2 gaf 5,34 og þeir sem fengu engan 

texta gáfu lægsta meðalgildið eða 5,12. Ekki kom fram marktækur munur á svörum hinna 

kvarðanna eftir tilraunahópi. 

 

Tafla 3. Einhliða dreifigreining: Munur á meðalgildum þátttakenda á undirþáttum eftir 

inngripshóp, borgaralegri skyldu (2 - 10), áhugasemi (2 - 10), samsemd við þjóð (6 - 30) og 

uppbyggjandi þjóðrækni (3 - 15). 

 

  Meðalgildi þátttakenda 
Marktektarpróf við 95% 

öryggisbil 

  Texti 1 Texti 2 Enginn texti F(2, 290) p 

Kosningaviðhorf      

Borgaraleg skylda 8,08 8,32 8,01 0,826 0,439 

Áhugasemi   5,93 5,34 5,12 3,126 0,045 

Þjóðleg tenging      

Samsemd við þjóð 23,85 23,18 23,47 0,608 0,545 

Uppbyggjandi þjóðrækni 12,23 12,06 12,16 0,190 0,827 

Fjöldi  86 95 112   

 

Gerður var Bonferroni eftirásamanburður til þess að kanna á milli hvaða hópa væri 

marktækur munur. Þar sem marktækur munur fannst á undirkvarðanum áhugasemi við 

dreifigreiningu var ákveðið að aðeins skyldi gera Bonferroni samanburð á honum. Niðurstöður 

gáfu til kynna marktækan mun á þeim sem lásu texta 1 og þeim sem lásu engan texta (p < 0,05). 

Ekki var marktækur munur á öðrum hópum. 

Þversniðsrannsókn 

Í þversniðsrannsókn var einungis notast við gögn þeirra 112 þátttakenda sem ekki höfðu lesið 

ýfingartexta í upphafi könnunar. Þetta var gert þar sem að tilraunahópar höfðu mögulega orðið 

fyrir ýfingaráhrifum sem gætu skekkt niðurstöður. Til þess að prófa tilgátu 2, að einstaklingar sem 

upplifðu sterka þjóðlega tengingu hefðu sterkara viðhorf í garð hefðbundinna stjórnmála var 

athugað hvort hátt gildi á undirkvörðunum borgaraleg skylda og áhugasemi hefði jákvæða fylgni 
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við hátt gildi á undirkvörðunum samsemd við þjóð og uppbyggjandi þjóðrækni. Pearson 

fylgnireikningur leiddi í ljós að einungis fannst marktæk jákvæð fylgni á milli undirkvarðanna 

borgaraleg skylda og uppbyggjandi þjóðrækni, r = 0,195, N = 112, p = 0,039 við 95% öryggi. Þetta 

samband má betur sjá á mynd 2. 

 

 

 

Mynd 2: Punktarit sem lýsir fylgni á milli undirkvarðanna borgaraleg skylda og uppbyggjandi 

þjóðrækni. 

Við prófun á tilgátu 3, að ungt fólk hefði veikari tengingu við þjóð og viðhorf til 

hefðbundinna stjórnmála var gerð einhliða dreifigreining. Tafla 4 gefur góða mynd af meðalgildum 

þátttakenda eftir aldri. Marktækur munur fannst á milli aldurshópa á þáttunum borgaraleg skylda 

og samsemd við þjóð. Meðalgildi á borgaralegri skyldu var 8,43 hjá yngsta aldurshóp en fór 

lækkandi því eldri sem þátttakendur voru en þó var elsti aldurshópurinn með hæsta meðalgildið 

eða 8,58. Meðalgildi á samsemd við þjóð var 21,91 hjá yngsta aldurshóp en fór hækkandi með 

aldri en hæsta gildið var 25,65 hjá elsta aldurshópnum. 

 

 

Uppbyggjandi þjóðrækni 
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Tafla 4. Einhliða dreifigreining: Munur á meðalgildum þátttakenda á undirþáttum eftir 

aldurshópum, borgaralegri skyldu (2 - 10), áhugasemi (2 - 10), samsemd við þjóð (6 - 30) og 

uppbyggjandi þjóðrækni (3 - 15). 

 

Gerður var Bonferroni eftirásamanburður á kvörðunum borgaraleg skylda og samsemd við 

þjóð. Niðurstöður gáfu til kynna marktækan mun á milli hópa í þremur tilvikum í samsemd við 

þjóð (p < 0,05). 18-24 ára, 25-30 ára og 31-40 ára hópar mældust allir marktækt lægri en hópur 51 

árs og eldri. Ekki var marktækur munur á öðrum hópum þrátt fyrir að heildardreifing meðaltala á 

þættinum borgaraleg skylda hafi verið marktæk. 

Að lokum til að prófa tilgátu 4, að einstaklingar sem búsettir voru erlendis upplifðu veikari 

þjóðlega tengingu og hefðu veikari viðhorf til hefðbundinna stjórnmála var gerð einhliða 

dreifigreining til að athuga hvort marktækur munur væri á svörum þátttakenda á undirkvörðum 

eftir búsetu. Niðurstöður má sjá í töflu 5. Ekki fannst neinn marktækur munur á svörum eftir því 

hvort þátttakendur voru búsettir erlendis eða  á Íslandi. 

 

 

 

 

 

    Meðalgildi aldurshópa 
Marktektarpróf við 

95% öryggisbil 

   18 - 24 ára 25 - 30 ára 31 - 40 ára 41 - 50 ára 51+ ára F(4, 107) p 

Kosningaviðhorf         

Borgaraleg skylda  8,43 8,16 7,29 6,94 8,58 2,932 0,024 

Áhugasemi 5,35 5,42 4,50 4,67 5,19 0,665 0,618 

Þjóðleg tenging        

Samsemd við þjóð 21,91 22,68 21,64 25,11 25,65 4,879 0,001 

Uppbyggjandi 

þjóðrækni 
11,70 11,94 12,00 12,50 12,85 1,442 0,225 

Fjöldi   23 31 14 18 26     
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Tafla 5. Einhliða dreifigreining: Munur á meðalgildum þátttakenda á undirþáttum eftir búsetu, 

borgaralegri skyldu (2 – 10), áhugasemi (2 – 10), samsemd við þjóð (6 – 30) og uppbyggjandi 

þjóðrækni (3 – 15) 

  Meðalgildi þátttakenda Marktektarpróf við 95% 

öryggisbil   Ert þú búsett/ur erlendis? 

    Já Nei F(2, 290) p 

Kosningaviðhorf     

Borgaraleg skylda 7,84 8,12 0,548 0,461 

Áhugasemi   5,28 5,01 0,377 0,541 

Þjóðleg tenging     

Samsemd við þjóð 23,70 23,33 0,203 0,653 

Uppbyggjandi þjóðrækni 12,30 12,13 0,210 0,648 

Fjöldi   43 69     
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Umræða 

Markmið rannsóknar var tvíþætt. Annars vegar var það að kanna hvort hægt væri að ýfa upp sterka 

tengingu við þjóð til að hafa áhrif á kosningaviðhorf og þjóðlega tengingu og hins vegar að athuga 

hvort að kosningaviðhorf og þjóðleg tenging væri breytileg eftir aldri og búsetu. Settar voru fram 

fjórar tilgátur og stóðust þrjár þeirra að hluta til en sú síðasta ekki. Búnir voru til undirkvarðar fyrir 

þjóðlega tengingu og kosningaviðhorf til að fá nákvæmari niðurstöður. Undirkvarðar 

kosningaviðhorfs voru borgaraleg skylda og áhugasemi og undirkvarðar þjóðlegrar tengingar voru 

samsemd við þjóð og uppbyggjandi þjóðrækni. 

Út frá fyrstu tilgátu var kannað hvort að textar sem ýfa áttu upp þjóðlega tengingu hefðu í 

raun áhrif á kosningaviðhorf og upplifun þátttakenda á þjóðlegri tengingu hér á landi. Fyrri 

rannsóknir sem notast hafa við ýfingu þjóðarsamsemdar hjá þátttakendum hafa sýnt fram á að 

ýfing geti haft áhrif á viðhorf fólks. Því var búist við að þeir sem lásu texta sem ýfa átti upp sterka 

þjóðlega tengingu hlytu hærra gildi á kvörðum sem mátu tengingu þeirra við Ísland og hefðu 

sterkara viðhorf í garð hefðbundinna stjórnmála en þeir sem lásu texta sem ýfa átti upp veika 

þjóðlega tengingu eða fengu engan texta.  

Niðurstöður leiddu í ljós að tilgátan stóðst aðeins að hluta til. Ýfing sterkrar og veikrar 

þjóðlegrar tengingar virtist ekki hafa áhrif á samsemd við þjóð, uppbyggjandi þjóðrækni eða 

upplifaða borgaralega skyldu fólks til að kjósa. Ýfing sterkrar þjóðlegrar tengingar virtist þó ýta 

undir strangara viðhorf fólks gagnvart áhugasemi sem skilyrði fyrir þátttöku fólks í stjórnmálum. 

Einstaklingar sem ýfðir eru fyrir sterkri tengingu við þjóð virðast þá hafa sterkari afstöðu gegn því 

að einstaklingar sem ekki hafa kynnt sér málefni líðandi stundar kjósi. Einstaklingar sem eru 

þjóðræknir upplifa sterkari tengingu við þjóð og setja sig sjálfir frekar inn í málefni líðandi stundar. 

Út frá þessum niðurstöðum má því vænta þess að þeir ætlist til þess sama af öðru fólki.  

Niðurstöður voru ekki í samræmi við fyrri rannsóknir þar sem notast hefur verið víð ýfingu 

þjóðarsamsemdar. Fyrri rannsóknir sem rýndar voru í inngangskafla höfðu annars vegar verið 

framkvæmdar í kjölfar hryðjuverkaárásar og hins vegar í landi þar sem er stríður straumur 

innflytjenda. Það má því álykta að í þeim rannsóknum hafi þátttakendur upplifað að þjóðerni sínu 

væri raunverulega ógnað. Ísland er almennt talið öruggt land og því er mögulegt að fólk upplifi 

síður utanaðkomandi ógn og finni því ekki fyrir jafn ríkri þjóðlegri tengingu. 

Önnur tilgáta gekk út frá því að einstaklingar sem upplifðu sterka þjóðlega tengingu hefðu 

sterkara viðhorf í garð hefðbundinna stjórnmála en einstaklingar sem að ekki upplifðu sterka 
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þjóðlega tengingu. Út frá kenningum um félagslega samsemd og sjálfsflokkun var búist við að fólk 

sem samsamaði sig sterklega við þjóðerni sitt væri líklegra til að fylgja viðurkenndum 

hópviðmiðum sem fylgja því að vera hluti af þjóð, svo sem með að taka virkan þátt í stjórnmálum 

landsins. Niðurstöður sýndu fram á að tilgátan stóðst að hluta til. Undirkvarðarnir borgaraleg 

skylda og uppbyggjandi þjóðrækni höfðu jákvæða fylgni hvor við annan. Út frá því má álykta að 

uppbyggjandi þjóðrækni stuðli að því að fólk álíti þátttöku í kosningum landsins borgaralega 

skyldu sína. Þetta er í samræmi við fyrri niðurstöður þar sem að þjóðræknir einstaklingar eru 

líklegri til að taka þátt í kosningum en aðrir.  

Út frá þriðju tilgátu var kannað hvort að yngri kynslóðir hefðu veikari þjóðlega tengingu og 

veikara viðhorf í garð hefðbundinna stjórnmála en eldri kynslóðir. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

ungt fólk sé síður þjóðrækið en eldra fólk en fólk sem hefur sterka þjóðrækni er líklegra en annað 

fólk til að fylgjast með stjórnmálum landsins, setja sig inn í pólitísk álitamál og að nýta 

kosningaréttindi sín. Út frá lífhlaupsáhrifum má álykta að eldra fólk hafi frekar fundið sinn stað 

innan samfélagsins en yngra fólk. Ungt fólk er enn að ná að fóta sig í lífinu og telur sig því ekki 

endilega hafa ástæðu til að kjósa. Það er í samræmi við auðlindalíkan en samkvæmt því er fólk 

sem er menntað og vel stætt fjárhagslega líklegra til að mæta á kjörstað en annað fólk til að tryggja 

eigin hagsmuni. Þar sem eldra fólk hefur að jafnaði eytt lengri tíma í menntun og á vinnumarkaði 

en yngra fólk ætti það frekar að skila sér á kjörstað. Ungt fólk virðist þó ekki síður hafa áhuga á 

stjórnmálum en samkvæmt kenningu um virkjun vitsmuna fer stjórnmálaþátttaka ungs fólks fram 

á öðrum vettvangi en eldri kynslóða. 

Niðurstöður rannsóknar voru að hluta til í samræmi við fyrri rannsóknir á þjóðrækni og 

sýndu fram á að yngri einstaklingar samsömuðu sig síður við þjóð en eldri einstaklingar. Ekki var 

marktækur munur á milli aldurshópa á uppbyggjandi þjóðrækni en virtist hún þó aukast línulega 

með hækkandi aldri. Út frá þessu má álykta að eldra fólk upplifi í raun sterkari tengingu til lands 

og þjóðar. Niðurstöður rannsóknar á kosningaviðhorfi voru ekki í samræmi við fyrri niðurstöður. 

Þegar viðhorf til kosninga er skoðað má sjá að marktækur munur mældist á milli aldurshópa á 

borgaralegri skyldu en athyglisvert er að sjá að hún fer minnkandi með hækkandi aldri en vex 

snögglega eftir 50 ára aldur og nær þar hámarki. Ungt fólk virðist því leggja mikið vægi á að nýta 

kosningaréttindi sín. Þetta er áhugavert að skoða í samræmi við þátttöku í alþingiskosningum 2017 

en þar tóku einstaklingar sem voru að taka þátt í sínum fyrstu kosningum mjög virkan þátt. 

Mögulega fylgir fyrstu kosningum ákveðin tilhlökkun sem síðan dvínar með árunum en hækkar 
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aftur þegar fólk hefur fundið sinn stað innan samfélagsins. Ekki var marktækur munur milli hópa 

á áhugasemi sem skilyrði fyrir þátttöku fólks í stjórnmálum. Ungt fólk er því álíka líklegt og eldra 

fólk til að leggja áherslu á að fólk kynni sér málefni líðandi stundar áður en það kýs. Líkt og áður 

hefur komið fram hefur ungt fólk ekki síður áhuga á stjórnmálum þrátt fyrir að það finni þátttöku 

sinni ólíkan farveg. 

Fjórða og síðasta tilgáta var á þann veg að íslenskir ríkisborgarar sem búsettir eru erlendis 

upplifi veikari þjóðlega tengingu og veikara viðhorf í garð hefðbundinna stjórnmála en íslenskir 

ríkisborgarar sem búsettir eru á Íslandi. Oft er talað um fráhrindandi og togandi þætti sem 

áhrifavalda í fólksflutningum og mætti því álykta að fólk sem flytur frá Íslandi tengi fleiri 

fráhrindandi þætti við landið en togandi. Áhugavert þótti að skoða þetta þar sem að í dag er orðið 

mun auðveldara fyrir fólk að flytja á milli landa en áður og sýna tölur að frá aldarmótum hafa nær 

alltaf verið fleiri brottfluttir íslenskir ríkisborgarar en aðfluttir. Þegar þær tölur eru skoðaðar í 

samræmi við að þjóðrækni sé minni á meðal ungra kynslóða en þeirra eldri vakna upp spurningar 

um hvort að ungir Íslendingar séu síður skuldbundnir íslensku samfélagi og líti þar af leiðandi 

síður á það sem borgaralega skyldu sína að kjósa.  

Niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að ekki var marktækur munur á svörun fólks eftir 

búsetu. Því má álykta að fólk sem flytur búsetu sína til annarra landa hafi ekki veikari tengingu 

við land og þjóð og hafi ekki veikara viðhorf í garð hefðbundinna íslenskra stjórnmála. Margar 

ástæður geta legið að baki ákvörðunar fólks um að flytja úr landi. Fólk flytur út vegna náms, 

atvinnu, fjölskyldu og svo framvegis og er því í raun ekki skrítið að ekki sé mikill munur á milli 

svara eftir búsetu þar sem að flutningar eru oft aðstæðubundnir. 

Meginniðurstöður rannsóknar eru því að ýfing virðist ekki hafa áhrif á þjóðrækni en hefur 

þó einhver áhrif á viðhorf fólks til kosninga. Uppbyggileg þjóðrækni virðist sömuleiðis hafa áhrif 

á viðhorf til kosninga að einhverju leyti. Svo virðist vera sem að yngri kynslóðir samsami sig síður 

við þjóð en eldri kynslóðir og eru ákveðnar vísbendingar um að uppbyggjandi þjóðrækni fari 

hækkandi með aldri þrátt fyrir að ekki hafi verið marktækur munur á meðalgildum. Þetta bendir 

til þess að yngri kynslóðir séu síður þjóðræknar en eldri kynslóðir en þyrfti þó að vera lagt undir 

stærra úrtak til að hægt væri að gefa skýrari niðurstöður. Að lokum má sjá að brottfluttir 

Íslendingar bera jafn sterk kennsl til lands og þjóðar og Íslendingar sem búsettir eru á Íslandi. 

Ákveðnir annmarkar við rannsókn voru að notast var við hentugleikaúrtak sem skekkt getur 

niðurstöður að einhverju leyti. Úrtak var ekki sérlega stórt og kynjahlutfall fremur ójafnt þar sem 
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að einungis þriðjungur svarenda var karlkyns. Að lokum hefði spurningalisti um kosningaviðhorf 

eflaust verið gagnlegri ef að hann hefði innihaldið fleiri og víðtækari spurningar. Þrátt fyrir 

ákveðna aðferðafræðilega annmarka vóg upp á móti að aldursdreifing þátttakenda var nokkuð 

breið og búseta dreifð.  

Rannsóknin veitir vísbendingar um að þjóðrækni fari dvínandi með nýjum kynslóðum. Í 

framhaldi af þessari rannsókn væri forvitnilegt að skoða nánar hvort fjölskylduhagir og 

búsetuskilyrði Íslendinga hafi áhrif á tengingu þeirra við land og þjóð og sömuleiðis hvort að 

þessar breytur hafi áhrif á viðhorf til kosninga. Áhugavert væri að framkvæma langtímarannsókn 

á tengslum þjóðrækni við kosningaviðhorf til að sjá þannig hvort að dvínandi þjóðrækni sé 

viðvarandi vandamál eða aldursbundið. Með því að rannsaka hvort að þjóðrækni sé áhrifavaldur í 

dvínandi kjörsókn yngri kynslóða er mögulega hægt að beita viðeigandi inngripum og fræðslu til 

að koma í veg fyrir neikvæðar afleiðingar sem þessi þróun kann að hafa í för með sér. Samfélagið 

er alltaf að breytast með nýjum kynslóðum og verður áhugavert að fylgjast með þróun 

kosningaþátttöku í framtíðinni. 
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Viðauki I 

Spurningar úr forprófun 

 

Um hvað fjallaði textinn? Við viljum biðja þig um að vinsamlegast fletta ekki til baka. 

[  ] Húsnæðisvanda heimilanna 

[  ] Flutninga Íslendinga til annarra landa 

[  ] Sterka þjóðerniskennd Íslendinga 

[  ] Hælisleitendur á Íslandi 

[  ] Helstu áfangastaði Íslendinga í Evrópu 

  

Á heildina litið, hversu sterka eða veika upplifir þú þjóðerniskennd Íslendinga? 

[  ] Mjög sterka 

[  ] Frekar sterka 

[  ] Hvorki sterka né veika 

[  ] Frekar veika 

[  ] Mjög veika 

  

Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi staðhæfingum: 

Íslendingar upplifa ríka skyldu gagnvart landi og þjóð. 

[  ] Mjög sammála 

[  ] Frekar sammála 

[  ] Hvorki sammála né ósammála 

[  ] Frekar ósammála 

[  ] Mjög ósammála 

 

Að jafnaði bíða betri lífsgæði þeirra Íslendinga sem flytja til útlanda. 

[  ] Mjög sammála 

[  ] Frekar sammála 

[  ] Hvorki sammála né ósammála 

[  ] Frekar ósammála 

[  ] Mjög ósammála 
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Það er mér mikilvægt að Íslendingar hafi sterka þjóðerniskennd. 

[  ] Mjög sammála 

[  ] Frekar sammála 

[  ] Hvorki sammála né ósammála 

[  ] Frekar ósammála 

[  ] Mjög ósammála 

  

Íslendingar hafa sterka þjóðerniskennd samanborið við aðrar þjóðir. 

[  ] Mjög sammála 

[  ] Frekar sammála 

[  ] Hvorki sammála né ósammála 

[  ] Frekar ósammála 

[  ] Mjög ósammála  
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Viðauki II 

Fyrirmæli og lokaútgáfa spurningalista 

 

Kæri þátttakandi. 

 

Eftirfarandi könnun er hluti af BS verkefni þriggja nemenda við sálfræðideild Háskóla Íslands og 

er unnin undir leiðsögn Huldu Þórisdóttur dósents. Könnunin inniheldur spurningar er varða 

viðhorf þitt til Íslands sem og íslenskra stjórnmála. Þar sem spurt verður út í þátttöku í íslenskum 

stjórnmálum er skilyrði fyrir þátttöku að hafa náð 18 ára aldri. Við hvetjum alla Íslendinga til að 

taka þátt óháð því hvort að þeir séu fæddir á Íslandi eða í öðru landi. Öll gögn verða meðhöndluð 

sem trúnaðarmál og ekki verður hægt að rekja svör til þátttakenda. 

 

Í þakklætisskyni eiga allir sem taka þátt í könnuninni möguleika á að vinna 10.000 kr. með því að 

skrá niður netfang þitt og símanúmer að þátttöku lokinni. Ekki verður hægt að rekja svör þín til 

netfangs eða símanúmers. 

 

Ef spurningar eða athugasemdir vakna er hægt að hafa samband í gegnum tölvupóst á pao6@hi.is 

eða huldat@hi.is (leiðbeindandi). 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna, 

Helena Sól Ómarsdóttir, Pétur Andri Ólafsson og Sigrún Björg Guðmundsdóttir 

 

 

 

1. Um hvað fjallaði textinn? 

[  ] Húsnæðisvanda heimilanna 

[  ] Flutninga Íslendinga til annarra landa 

[  ] Sterka þjóðerniskennd Íslendinga 

[  ] Hælisleitendur á Íslandi 

[  ] Helstu áfangastaði Íslendinga í Evrópu 
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2.  Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi staðhæfingu: 

Íslendingar upplifa ríka skyldu gagnvart landi og þjóð. 

[  ] Mjög sammála 

[  ] Frekar sammála 

[  ] Hvorki sammála né ósammála 

[  ] Frekar ósammála 

[  ] Mjög ósammála 

 

Spurningar um viðhorf og þátttöku í íslenskum stjórnmálum: 

 

3. Ég tel að borgurum beri skylda til þess að setja sig inn í helstu pólitísku álitamál landsins 

á hverjum tíma 

[  ] Mjög sammála 

[  ] Frekar sammála 

[  ] Hvorki sammála né ósammála 

[  ] Frekar ósammála 

[  ] Mjög ósammála 

  

4. Ég tel það borgaralega skyldu fólks að taka þátt í kosningum í landinu. 

 [  ] Mjög sammála 

[  ] Frekar sammála 

[  ] Hvorki sammála né ósammála 

[  ] Frekar ósammála 

[  ] Mjög ósammála 

 

5. Ef einstaklingi er sama hvernig kosningar fara, þá ætti hann ekki að kjósa. 

[  ] Mjög sammála 

[  ] Frekar sammála 

[  ] Hvorki sammála né ósammála 

[  ] Frekar ósammála 

[  ] Mjög ósammála 
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6. Ef einstaklingur hefur ekki kynnt sér stefnur þeirra flokka sem eru í framboði ætti hann 

ekki að kjósa. 

[  ] Mjög sammála 

[  ] Frekar sammála 

[  ] Hvorki sammála né ósammála 

[  ] Frekar ósammála 

[  ] Mjög ósammála 

  

7. Borgurum ber skylda til að taka virkan þátt í lýðræðinu, svo sem með að sækja fundi 

og/eða ganga til liðs við stjórnmálaflokka eða önnur samtök 

[  ] Mjög sammála 

[  ] Frekar sammála 

[  ] Hvorki sammála né ósammála 

[  ] Frekar ósammála 

[  ] Mjög ósammála 

 

8. Tókst þú þátt í síðustu alþingiskosningum? 

[  ] Já 

[  ] Nei 

  

9. Hvert eftirfarandi lýsir þátttöku þinni í alþingis- og sveitastjórnarkosningum eftir að þú 

hlaust kosningarétt. 

[  ] Ég hef alltaf kosið 

[  ] Ég hef oftast kosið 

[  ]Ég hef  stundum kosið 

[  ] Ég hef sjaldan kosið 

[  ] Ég hef aldrei kosið 
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Spurningalisti um þjóðlega tengingu: 

 

10. Hversu mikilvægt er þér að vera Íslendingur? 

[ ] Mjög mikilvægt 

[ ] Frekar mikilvægt 

[ ] Hvorki mikilvægt né lítilvægt 

[ ] Frekar lítilvægt 

[ ] Mjög lítilvægt 

 

11. Að hve miklu leyti lítur þú á  þig sem dæmigerðan Íslending? 

[ ] Mjög miklu leyti 

[ ] Frekar miklu leyti 

[ ] Hvorki miklu né litlu leyti 

[ ] Frekar litlu leyti 

[ ] Mjög litlu leyti  

  

12. Hversu vel lýsir hugtakið ,,Íslendingur” þér? 

[ ] Mjög vel 

[ ] Frekar vel 

[ ] Hvorki vel né illa 

[ ] Frekar illa 

[ ] Mjög illa 

 

13. Þegar talað er um Íslendinga, hversu oft segir þú „við” í staðinn fyrir „þeir”? 

[ ] Alltaf 

[ ] Oftast 

[ ] Stundum 

[ ] Sjaldan 

[ ] Aldrei 

 

14. Hversu vel líður þér þegar þú sérð íslenska fánann? 



41 
 

[ ] Mjög vel 

[ ] Frekar vel 

[ ] Hvorki vel né illa 

[ ] Frekar illa 

[ ] Mjög illa 

 

15. Hversu vel líður þér þegar þú heyrir þjóðsönginn? 

[ ] Mjög vel 

[ ] Frekar vel 

[ ] Hvorki vel né illa 

[ ] Frekar illa 

[ ] Mjög illa 

 

Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi staðhæfingum? 

 

16. Fólk ætti að vinna hörðum höndum að því að koma landinu í jákvæðan farveg 

[  ] Mjög sammála 

[  ] Frekar sammála 

[  ] Hvorki sammála né ósammála 

[  ] Frekar ósammála 

[  ] Mjög ósammála 

 

17. Ef að ég gagnrýni Ísland geri ég það af umhyggju gagnvart landinu 

[  ] Mjög sammála 

[  ] Frekar sammála 

[  ] Hvorki sammála né ósammála 

[  ] Frekar ósammála 

[  ] Mjög ósammála 

 

18. Ég set mig upp á móti sumum stefnum og aðgerðum yfirvalda vegna þess að mér er annt 

um land mitt og vil betrumbæta það 
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[  ] Mjög sammála 

[  ] Frekar sammála 

[  ] Hvorki sammála né ósammála 

[  ] Frekar ósammála 

[  ] Mjög ósammála 

 

19. Ég sýni ríka skyldu gagnvart Íslandi með því að styðja viðleitni til jákvæðra breytinga 

[  ] Mjög sammála 

[  ] Frekar sammála 

[  ] Hvorki sammála né ósammála 

[  ] Frekar ósammála 

[  ] Mjög ósammála 

 

20. Ég styð leiðtoga landsins jafnvel þótt ég sé ósammála aðgerðum þeirra 

[  ] Mjög sammála 

[  ] Frekar sammála 

[  ] Hvorki sammála né ósammála 

[  ] Frekar ósammála 

[  ] Mjög ósammála 

 

21. Fólk sem ekki styður Ísland heilshugar ætti að búa annars staðar 

[  ] Mjög sammála 

[  ] Frekar sammála 

[  ] Hvorki sammála né ósammála 

[  ] Frekar ósammála 

[  ] Mjög ósammála 

 

22. Þeir sem mótmæla íslenskum stefnumálum og aðgerðum yfirvalda eru að mestu leyti 

gott, heiðarlegt og greint fólk 

[  ] Mjög sammála 

[  ] Frekar sammála 
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[  ] Hvorki sammála né ósammála 

[  ] Frekar ósammála 

[  ] Mjög ósammála 

 

Bakgrunnsspurningar: 

 

23. Hefur þú búið erlendis? Ef svo er hvar? 

[  ] Já, á Norðurlöndunum 

[  ] Já, annars staðar í Evrópu 

[  ] Já, í Ameríku 

[  ] Já, í Asíu 

[  ] Já, í Ástralíu 

[  ] Já, í Afríku 

[  ] Nei, ég hef ekki búið annars staðar en á Íslandi 

 

24. Ert þú búsett/ur erlendis? 

[  ] Já 

[  ] Nei 

 

Ef já… 

  

25. Hvar býrðu? 

[  ] Norðurlöndunum 

[  ] Annars staðar í Evrópu 

[  ] Ameríku 

[  ] Asíu 

[  ] Ástralíu 

[  ] Afríku 

  

26. Telur þú að þú munir flytja aftur til Íslands? 

[  ] Já 
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[  ] Nei 

[  ] Ekki viss 

  

27. Hvers vegna fluttir þú út? 

[  ] Vegna náms 

[  ] Vegna vinnu 

[  ] Vegna fjölskyldu 

[  ] Annað (hvað?) 

  

Ef nei… 

  

28. Hvert eftirfarandi á best við um þig? 

[  ] Ég reikna ekki með að flytja til útlanda í framtíðinni 

[  ] Ég reikna með að flytja tímabundið til útlanda 

[  ] Ég reikna með að flytja varanlega til útlanda 

[  ] Ég veit ekki 

  

 29. Hvert er kyn þitt? 

[  ] Karlkyn 

[  ] Kvenkyn 

[  ] Kynsegin/annað 

 

30. Hvert er fæðingarár þitt? 

__________________ 

 

31. Hvert er móðurmál þitt? Merktu við allt sem við á 

[  ] Íslenska 

[  ]  Enska 

[  ] Pólska 

[  ] Danska 

[  ] Sænska 



45 
 

[  ] Norska 

[  ] Annað, hvað? _________________ 

 

32. Hver er hjúskaparstaða þín? 

[  ] Gift/ur 

[  ] Í sambúð 

[  ] Í sambandi 

[  ] Einhleyp/ur 

[  ] Ekkja/Ekkill 

 

33. Átt þú barn/börn eða hefur þú barn/börn á þínu forræði? 

[  ] Já 

[  ] Nei 

 

34. Hvað lýsir best búsetu þinni? 

[  ] Ég bý í eigin húsnæði 

[  ] Ég bý í leiguhúsnæði 

[  ] Ég bý hjá foreldrum eða öðrum ættingjum 

[  ] Annað, hvað? ______________ 

 

35. Merktu við hæsta stig menntunar sem þú hefur lokið eða ert að ljúka. 

[  ] Grunnskólapróf 

[  ] Stúdentspróf 

[  ] Iðnmenntun 

[  ] Háskólapróf 

[  ] Annað 

 

36. Hvert eftirfarandi lýsir þér? Merktu við þann valmöguleika sem á best við. 

[  ] Ég er Íslendingur og á íslenska foreldra/íslenskt foreldri 

[  ] Ég er Íslendingur og á íslenskt foreldri og erlent foreldri 

[  ] Ég er Íslendingur en á erlenda foreldra/erlent foreldri 
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[  ] Ég er innflytjandi 

[  ] Annað 

  

37. Er þetta í fyrsta skipti sem að þú tekur þessa könnun? 

[  ] Já 

[  ]Nei 

 

Þakka þér kærlega fyrir þátttökuna. 

 

Tilgangur rannsóknar var að kalla fram ólíkar hugmyndir þátttakenda um tengsl þeirra við landið. 

Í því skyni var hluta þátttakenda birtur texti í upphafi könnunnar sem annað hvort fjallaði um 

þjóðerniskennd Íslendinga eða flutninga Íslendinga til annarra landa. Textarnir voru frumsamdir 

af rannsakendum og komu í raun ekki úr alþjóðlegri úttekt en eru þó byggðir á sönnum 

staðreyndum. 

 

Til að eiga kost á að vinna 10.000 kr. Í þakklætisskyni fyrir þátttöku þína getur þú ýtt á eftirfarandi 

tengil og skráð niður netfang og símanúmer:  

https://www.questionpro.com/t/AOArXZbnSQ. 

 

Ef spurningar eða athugasemdir vakna er hægt að hafa samband í gegnum tölvupóst á pao6@hi.is 

eða huldat@hi.is (leiðbeindandi). 
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