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Útdráttur
Út frá stjórnsýslulegu sjónarmiði má segja að kosningaþátttaka sé ein af stoðum þess að
fulltrúalýðræði virki. Opinberar stofnanir starfa eftir lögum og ákvörðunum frá Alþingi
þar sem fulltrúar fólksins sitja, fólksins sem kaus þá vegna skoðana þeirra, stefnu og
gilda sem þeir stóðu fyrir. Því hefur það valdið vissum áhyggjum að kosningaþátttaka
hefur verið að dragast saman og þá sér í lagi kosningaþátttaka ungs fólks.
Markmið þessarar rannsóknar var tvíþætt, annar vegar að kanna hvort greina megi
kynslóðabil (e. generation gap) í kosningum til Alþingis og þá hvort það hafi verið að
breytast á árunum frá 1983 til 2016. Hins vegar að beita hugmyndum Kaat Smets um
seinkaðan þroska1 kjósenda og leggja mat á þá tilgátu hvort möguleg ástæða fyrir
minnkandi kjörsókn yngri kjósenda sé tilkomin vegna þess að það tekur ungt fólk lengri
tíma að þroskast en áður. Til að prófa tilgátuna var settur saman svokallaður
þroskastuðull (e. maturation index) sem ætlaður var til að mæla það „að fullorðnast“.
Með þroskastuðlinum var hægt að meta þroska kjósenda fyrir kosningar á árunum frá
1999 til 2016, auk þess sem prófanir voru gerðar til að kanna hvort þroskastuðull
einstaklings kunni að hafa forspárgildi um hvort hann kjósi eða ekki.
Helstu niðurstöður sýndu fram á að kynslóðabil er til staðar í kosningaþátttöku á
Íslandi. Frá árinu 1999 hafa yngri kjósendur kosið í minna mæli en þeir eldri og jókst bilið
allt fram til kosninganna 2016. Einnig bentu niðurstöður til þess að þroskavísitala yngri
kjósenda sé lægri í dag en hún var hjá sama aldri á árum áður. Niðurstöður
aðhvarfsgreininga hlutfalla sýndu fram á að í síðustu kosningum gefur þroskastuðull
vísbendingu um hvort ungt fólk nýtir kosningarétt sinn eða ekki. Frá sjónarhólin
opinberrar stjórnsýslu kunna niðurstöður rannsóknarinnar að vekja upp vissar
spurningar. Til að mynda hvort og þá hvernig unnið er að hagsmunum hóps sem kýs í
mun lægra hlutfalli en aðrir hópar í kosningum? Einnig er það umhugsunar efni fyrir hið
opinbera að ungir kjósendur verða að eldri kjósendum og ef sífellt fleiri kjósendur kjósa
ekki í kosningum er hægt að draga lögmæti ákvarðanatöku innan hins opinbera kerfis í
efa.
1

Viðburðirn innan lífsferils einstaklings eru að koma til síðar á lífsleiðinni hjá ungu fólki í dag. Þessi þróun
hefur það í för með sér að minni hluti ungs fólks í dag hefur tekið að sér hlutverk fullorðins einstaklings,
sem hefur áhrif á kosningaþátttöku hans. Kaat Smets, ,,A Widening Generation Divide? Assessing the Age
Gap in Voting Turnout between Younger and Older Citizens“. (Doktorsritgerð. Department of Political and
Social Scienced. European University Institute, 2010),44.
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Abstract
Young people's voting participation in the West has been on the decline in recent years,
and Iceland is no exception. This paper has two objectives. On the one hand, to
investigate whether the generation gap can be detected in elections to the parliament
and whether it has been changing in the years 1983-2016, and on the other hand, to use
the study of Kaat Smets regarding late maturation of voters to investigate whether the
possible reason for the decline in voting of young voters is that it takes longer for this
group of voters to grow old than before. Background information is children, marital
status and whether the individual is working full-time or a student. It compiles the
maturation index of the study. With the maturation index we were able to estimate
how grown-up a person is and ultimately assess whether the maturation index can give
us information about if the voter will vote or not.
The main findings showed that the generation gap in parliamentary elections has
been growing since 1999. That year was the first year that participation of young voters
was less than that of older voters since 1983. The generation gap has been increasing
from the year 2009 until 2013 and was primarily attributable to lesser participation of
the younger age group, rather than greater involvement of the older voters. Also, the
results indicate that the young voters’ maturation index was lower today than it was at
the same age group in previous years. The results of the binary logistic regression
analysis showed that in subsequent years, the maturation index has a greater prediction
on whether a voter meets the polling point. From the viewpoint of public governance
the findings of this research may raise quite a few questions. For example, if, and then,
how to best serve the interest of a voter group that has much less voter-turnout than
other groups of voters? It is as well important for Public instituitions to consider that
young voters will turn into older voters and if more and more individuals choose not to
exercise their right to vote, the legality of decisions taken by public institutions may be
put into question.
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Formáli
Þessi rannsókn er 30 eininga lokaritgerð til MPA gráðu í opinberri stjórnsýslu. Við vinnslu
ritgerðar naut ég aðstoðar fjölmargra einstaklinga. Leiðbeinandi minn var Hulda
Þórisdóttir, en einnig naut ég aðstoðar frá Evu Heiðu Önnudóttur og vil ég þakka þeim
báðum fyrir mikinn stuðning og skilning.
Sérstaklega vil ég þakka fjölskyldu minni og þá sér í lagi manninum mínum Atla Birni,
fyrir alla þá aðstoð og þolinmæði sem hann sýndi mér og þessu verkefni.
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1

Inngangur

Kosningaþátttaka í almennum kosningum hefur farið minnkandi í mörgum vestrænum ríkjum
á undanförnum árum og áratugum. Ýmsir kennismiðir lýðræðis sem og stjórnmálamenn hafa
í ljósi þessarar þróunar lýst yfir áhyggjum sínum og telja að minnkandi þátttaka almennings í
kosningum veiki lýðræðið.2 Undirliggjandi þessum áhyggjum er sú trú að kosningaþátttaka
almenningis sé í raun einhvers konar heilsufarsmæling á lýðræðinu og lítil þátttaka gefi til
kynna að lýðræðið virki ekki sem skyldi og bendi jafnvel til þess að lýðræðið sé óréttlátt.3
Ísland hefur ekki verið undanskilið þessari þróun og hefur kosningaþátttaka hér á landi
dregist saman í undanförnum kosningum hvort sem um ræðir kosningar til Alþingis eða
sveitarstjórna.4 Til að mynda hefur kosningaþátttaka í sveitarstjórnarkosningum á tímabilinu
frá 1990 til 2014 dregist saman um 15,5% og kosningaþátttaka í alþingiskosningum dregist
saman um 6,42% á tímabilinu frá 1991 til 2017 (87,62% - 81,2%).5
Í þessari rannsókn verður lögð áhersla á að skoða sérstaklega kosningaþátttöku ungs
fólks. Megin áherslan er að skoða nánar hvort og þá af hverju þátttaka þeirra í kosningum
hafi verið að breytast á undanförnum árum. Ástæða þess er fyrst og fremst sú að opinber
gögn og rannsóknir frá mörgum vestrænum ríkjum hafa sýnt fram á að kosningaþátttaka
þessa hóps hefur verið dvínandi undanfarin ár,meira en annarra aldurshópa.6 Hér á landi
heldur Hagstofa Íslands utan um upplýsingar úr kosningum sem framkvæmdar hafa verið.
Árið 2014 var stofnuninni einnig falið að taka saman skrásetningu kjörsóknar eftir aldri
kjósenda, til viðbótar við þær almennu upplýsingar sem safnað var. Breytingin var gerð
vegna þingsályktunartillögu þingmanna sem vildu fá frekari upplýsingar um kosningaþátttöku
2

Daniel Rubenson, André Blais, Patrick Fournier, Elisabeth Gidengil og Neil Nevitte. „Does low turnout matter?
Evidence from the 2000 Canadian federal election." Electoral Studies 26, nr.3 (2007): 589.
3
Thomas E. Cavanagh "Changes in American voter turnout, 1964-1976." Political Science Quarterly 96, nr. 1
(1981):53. Georg Lutz og Michael Marsh. "Introduction: Consequences of low turnout." Electoral Studies 26, nr.
3 (2007): 539.
4
Hagstofa Íslands, „Kosningaþátttaka eftir stærð sveitarfélaga og kosningahætti 1990-2014,“
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__kosningar__sveitastjorn__svf_yfirlit/KOS03102.px/table/tabl
eViewLayout1/?rxid=35ff09ed-0448-4833-9fab-3b0d6cd6c28f (sótt 11.11.2018).
5
IDEA, Institute for Democracy and Electoral Assistance „Voter Turnout,“ https://www.idea.int/datatools/question-countries-view/521/39/reg (sótt14.1.2018). Hagstofa Íslands, „Kosningaþátttaka eftir kyni, aldri
og kjördæmi í alþingiskosningum 2016 og 2017,“
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__kosningar__althingi__althkjosendur/KOS02101a.px/table/ta
bleViewLayout1/?rxid=2eed4dab-7821-4dfb-b354-dfd086732042 (sótt 11.11.2018).
6
Matt Henn, Mark Weinstein og Sarah Forrest. „Uninterested youth? Young people's attitudes towards party
politics in Britain." Political studies 53, nr.3 (2005): 556-557. Daniel Rubenson, André Blais, Patrick Fournier,
Elisabeth Gidengil og Neil Nevitte. „Accounting for the age gap in turnout." Acta Politica 39, nr. 4 (2004): 407408.
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ungs fólks í landinu.7 Niðurstöðurnar leiddu í ljós að kosningaþátttaka yngsta aldurshópsins
var mun minni heldur en þeirra sem eldri voru. Meðal annars kom í ljós að í
sveitarstjórnarkosningunum árið 2014 var kosningaþátttaka 18-19 ára einstaklinga 51,9% en
lægst var hún þó hjá aldurshópnum 20-24 ára eða rétt um 45,4%. Þátttaka jókst með
hækkandi aldri og náði hámarki við 60-64 ára aldurinn og var þá komin í 80,8%.8
En er það raunverulegt vandamál að kjörsókn sé að dragast saman eða að yngri
kjósendur nýti síður kosningarétt sinn en þeir sem eldri eru? Rannsóknir hafa sýnt að með
aldrinum, þegar einstaklingur hefur gift sig, eignast börn og myndað tengsl við samfélagið,
eykst kosningaþátttaka.9 Það kann því að vera ástæðulaust að hafa áhyggjur, þar sem þessir
kjósendur munu á endanum skila sér á kjörstað. Aðrir kennismiðir hafa þó komið inn á að
það að kjósa sé athöfn sem þurfi að komast upp í vana. Að viðhorf einstaklings til stjórnmála
og þátttöku í þeim mótist af fyrstu þremur kosningunum í lífi hans. Því sé sú áhætta vissulega
fyrir hendi að taki einstaklingur ekki þátt í þeim í upphafi muni hann ekki gera það í
framtíðinni.10
Í skýrslu Norrænu ráðherranefndarinnar frá árinu 2017, kom fram að minni
kosningaþátttaka ungs fólks sé vandamál fyrir lýðræðið vegna þess að í kosningum geti
borgarinn haft einna beinust áhrif á stjórnmál og ákvarðanir er varða hann sjálfan. Þar er
bent á að hagsmunir og skoðanir borgara kunna að vera mismunandi eftir aldri og hafa því
áhrif á hegðun okkar þegar stjórnmál eru annars vegar. Ef ungt fólk heldur sig frá kosningum
er einnig hætta á að stjórnmálamenn taki málefni þeirra og hagsmuni síður upp, en það er
hvorki gott fyrir lýðræðið né hið opinbera, sem á að vinna að hag allra borgara. 11
Þetta vekur upp spurningar um hversu mikil áhrif það kann að hafa á hið opinbera og
starf þess að stór hópur íbúa skili sér ekki á kjörstað. Út frá stjórnsýslulegu sjónarmiði má
segja að kosningaþátttaka sé ein af stoðum þess að fulltrúalýðræði virki. Opinberar stofnanir
7

Tillaga til þingsályktunar um skrásetningu kjörsóknar eftir fæðingarári í kosningum á íslandi frá vori 2014. Þskj.
62, 62. mál, 2013-2014. https://www.althingi.is/altext/pdf/143/s/0062.pdf (sótt 12.10.2018).
8
Hagstofa Íslands, ,,Kosningaþátttaka í alþingiskosningum 1874-2016,“
https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/kosningar/kjorsokn-eftir-aldri-i-sveitarstjornarkosningum-31-mai-2014/
(sótt 3.3 2018).
9
Paul R. Abramson, John Herbert Aldrich, og David W. Rohde. Change and Continuity in the 1992 Elections. (Cq
Press, 1995), 76.
10
Mark N. Franklin, Patrick Lyons og Michael Marsh, "Generational basis of turnout decline in established
democracies." Acta politica 39, nr.2 (2004): 115-118.
11

Nordic Council of Ministers, „Youth, democracy, and democratic exclusion in the Nordic countries“
(Copenhagen: Nordisk Ministerråd, 2017),7.
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starfa eftir lögum og ákvörðunum frá Alþingi þar sem fulltrúar fólksins sitja, fólksins sem kaus
þá vegna skoðana þeirra, stefnu og gilda sem þeir stóðu fyrir. Ungt fólk og þeirra málefni
kunna því að vera að gleymast. Það leiðir af sér að hér á landi horfum við upp á aukinn
ójöfnuð í formi pólitískra áhrifa. Það er því mikilvægt fyrir skilvirkni og lögmæti
fulltrúalýðræðisins að komast því af hverju ungt fólk er ekki að kjósa.12 Vegna samdráttar í
kjörsókn og ótta stjórnvalda við hvaða afleiðingar það hefur fyrir lýðræðið, hefur sú
hugmynd verið viðruð að rýmka kosningaaldurinn og leyfa einstaklingum frá 16 ára aldri að
kjósa.13 Með því að lækka kosningaaldurinn niður í 16 ára væri verið að „styðja við
lýðræðisþátttöku ungs fólks og auka tækifæri þess til að hafa áhrif á samfélagið sem virkir og
ábyrgir þáttakendur“ líkt og kemur fram í greinagerðum frumvarpa tengdum lækkun
kosningaaldurs.14
Ýmsar kenningar hafa verið settar fram á síðustu árum til að skýra dræma
kosningaþátttöku ungs fólks. Bent hefur verið á að stjórnmála- og flokkakerfið nái ekki að
hvetja ungt fólk til að kjósa. Til að hámarka atkvæðafjölda sinn einbeita stjórnmálaflokkar sér
fremur að þeim hópi kjósenda sem eru hvað líklegastir til að kjósa. Þar með séu málefni ungs
fólks síður tekin upp sem leiðir til þess að ungt fólk kýs síður og horfir á stjórnmálaflokka sem
óþarfa.15 Vantraust á kerfið og til þeirra sem þar stjórna hefur einnig verið nefnt sem
möguleg ástæða þess að ungt fólk kýs ekki í sama mæli og áður.16 Að síðustu er hægt að
nefna hagrænar skýringar um skynsamlegt val (e. rational choice) sem segja að ungt fólk telji
kostnaðinn við að kjósa meiri en umbunina.17 Ungt fólk velur fremur að nota tímann til að
koma lífi sínu í fastar skorður en að eyða honum í að setja sig inn í málefni líðandi stundar. 18

12

Sidney Verba og Norman H. Nie, Participation in America: Political democracy and social equality. (University
of Chicago Press, 1987), 138.
13
Markus Wagner, Johann, D. og Kritzinger, S., “Voting at 16: Turnout and the quality of vote choice.” Electoral
studies, 31, nr.2 (2012): 372, sótt 10.apríl 2018, https://doi.org/10.1016/j.electstud.2012.01.007.
14
Frumvarp til laga um breytingar á lögum um kosningar til sveitarstjórna, nr. 5/1998, með síðari breytingum
(kosningaaldur). Þskj.40, 40.mál, 2017-2018. https://www.althingi.is/altext/148/s/0040.html (sótt 12.10.2018)
15
Richard H. Kimberlee „Why don't British young people vote at general elections?." Journal of youth studies 5,
nr. 1 (2002): 89-90, sótt 2.febrúar.2018, DOI. 10.1080/13676260120111788
16
Kimmo Grönlund og Maija Setälä. „Political trust, satisfaction and voter turnout." Comparative European
Politics5, 4 (2007): 400-402. Matt Henn, Mark Weinstein og Sarah Forrest. „Uninterested youth? Young
people's attitudes towards party politics in Britain," 557-560. Sótt 12.febrúar 2018 DOI:
10.1057/palgrave.cep.6110113
17
Lee Sigelman og William D. Berry, „Cost and the calculus of voting”, Political Behavior, 4, 4, (1982): 419-420.
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Eftir því sem kosningaþátttaka dregst saman verða til aðstæður fyrir rannsakendur að
finna út hvað kunni að valda þeirri þróun, með öðrum orðum þá verða til fleiri spágildi sem
rannsakendur geta skoðað frekar. Líkt og nefnt var hér að ofan hafa opinber gögn sem og
rannsóknir bent til þess að kosningaþátttaka ungs fólks fari minnkandi og er því vert að finna
út hvað gæti valdið þeirri þróun. Ein möguleg skýring sem unnið er með í þessari rannsókn er
að ungt fólk í dag þroskist síðar á lífsleiðinni en skynslóðirnar á undan. Til að kanna hvort að
þetta kunni að vera möguleg skýring á fjarveru ungra kjósenda í kosningum verður stuðst við
rannsóknir og kenningar sem snúa að því hvaða áhrif þroski kunni að hafa á pólitíska
þátttöku.
Að stærstum hluta er þessi rannsókn endurtekning á doktorsritgerð Kaat Smets A
Widening Generation Divide? Assessing the Age Gap in Voting Turnout between Younger and
Older Citizens. Líkt og í rannsókn Smets verður í þessari rannsókn framkvæmd skoðun á því
hvort að greina megi kynslóðabil á milli eldri og yngri kjósenda. Einnig verður notast við
aðferð Smest við að leggja mat á þroska þátttakenda með því að setja saman svokallaðan
þroskastuðul. Stuðullinn samanstendur af fjórum breytum, hjúskaparstöðu þátttakanda,
hvort hann sé með börn á framfæri, hvort þátttakandi sé námsmaður eða ekki og að lokum
hvort hann sé í vinnu eða ekki. Þroskastuðullinn verður notaður til að skoða nánar hvort að
greina megi fylgni á milli hans og kosningaþátttöku og þá hvort að áhrif hans hafi verið að
aukast undanfarin ár.
Rannsókn á borð við þessa hefur ekki verið gerð hér á landi, en niðurstöður hennar
kunna að mati höfundar að vera gott innlegg í umræðuna um kosningaþátttöku og einnig
sem innlegg í umræðuna um lækkun kosningaaldurs. Í raun má segja að þó svo að lækkun
kosningaaldurs og áhrif hans sé ekki sett fram í sérstakri rannsóknarspurningu í þessari
rannsókn sé það undirliggjandi rannsóknarspurning. Enda mun niðurstaða rannsóknarinnar
segja að hluta til um hvort að það muni skila árangri í tengslum við kosningaþátttöku ungs
fólks að lækka kosningaaldurinn.
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1.1 Hugmyndin um lækkun kosningaaldurs
Áhyggjur vegna samdrátts í kosningaþátttöku ungs fólks hefur gert það að verkum að
umræða hefur skapast um það hvað sé hægt að gera til að sporna við þessari þróun og fá
yngra fólk til að mæta á kjörstað. Ein af þeim hugmyndum sem hlotið hefur hvað mest fylgi
og umræðu hér á landi er hugmyndin um lækkun kosningaaldurs niður í 16 ára. Það er
mikilvægt fyrir þessa rannsókn að kynna þessa hugmynd stjórnmálamann til sögunnar. Enda
hafði hún áhrif á það af hverju rannsakandi ákvað að skoða kosningaþátttöku ungs fólks í
þessari rannsókn.
Samkvæmt stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 33.gr. hafa þeir „kosningarrétt við kosningar
til Alþingis sem eru 18 ára eða eldri þegar kosning fer fram og hafa íslenskan
ríkisborgararétt“.19 Hér á landi hefur umræðan um kosningaaldur komið upp endrum og
sinnum. Fyrsta þingsályktunartillagan sem lögð var fram um lækkun kosningaaldurs niður í
16 ára hvort sem um Alþingis- eða sveitarstjórnarkosningar væri um að ræða var lögð fram
árið 2007 af þeim Hlyni Hallssyni og Kolbrúnu Halldórsdóttur. Í greinargerð sem fylgdi
tillögunni kom fram að með því að lækka kosningaaldur niður í 16 ára „yrði ábyrgð ungs fólks
aukin og því gert kleift að taka þátt í mótun samfélagsins eins og það á réttmæta kröfu á“
lögðu þau einnig fram þau rök að með því að veita einstaklingum frá 16 ára aldri
kosningarétt muni það „leiða til breyttra áherslna í landsmálunum þar sem kjörnir fulltrúar
landsins munu leitast við að verja hagsmuni stærri hluta þjóðarinnar. Kosningaréttur hefur
þroskandi áhrif á ungt fólk og það yrði að ábyrgari þátttakendum í samfélaginu“.20
Á síðasta löggjafarþingi 148. (2017-2018) tók þingmaðurinn Andrés Ingi Jónsson ásamt
fleiri þingmönnum frumvarp Katrínar Jakobsdóttur21 (og fleiri þingmanna) upp að nýju, þar
sem ekki var talið að málin hefðu verið rædd til hlítar. Frumvarpið komst í þriðju umræðu og
leit út um tíma að það yrði að lögum. Ekkert varð þó úr því, þar sem þriðju umræðu lauk ekki
á tilskyldum tíma fengu því einstaklingar frá 16 ára aldri ekki rétt til að kjósa í
sveitarstjórnarkosningunum 26.05.2018. 22

19

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 1944 nr. 33 17. Júní.
Tillaga til þingsályktunar um að kosningaaldur verði 16 ár. Þskj.777, 514.mál, 2006-2007.
https://www.althingi.is/altext/pdf/133/s/0777.pdf (sótt 12.10.2018).
21
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kosningar til sveitarstjórnar, nr. 5/1998, með síðari beytingum
(kosningaaldur). Þskj. 65,65.mál, 2017-2018. https://www.althingi.is/altext/147/s/0065.html (sótt 12.10.2018).
22
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kosningar til sveitarstjórnar, nr. 5/1998, með síðari beytingum
(kosningaaldur). Þskj. 40, 40.mál, 2017-2018. https://www.althingi.is/altext/148/s/0040.html (sótt 11.10.2018).
20
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Skiptar skoðanir um ágæti frumvarpið líkt og kemur fram í umsögnum með því.
Ungmennaráð landsins ásamt samtökum á borð við Barnaheil og UNICEF fögnuðu
frumvarpinu og töldu að með því að lækka kosningaaldurinn væri Ísland að bætast í hóp
landa þar sem hlustað væri á rödd og hugmyndir ungs fólks í landinu. Þá myndi lækkun
kosningaaldurs verða til þess að i Ísland stæði við ákvæði Barnasáttmálans, þar sem fram
kemur að „börnum eigi að vera tryggður réttur til að tjá skoðanir sínar, réttur til upplýsinga,
réttur til áhrifa á eigið líf og styður hann við rétt til undirbúnings því að lifa ábyrgu og
sjálfstæðu lífi í lýðræðissamfélagi“.23 Þó voru ekki allar umsagnirnar á þennan veg. Þegar
farið var yfir umsagnir frá sveitarfélögum kom í ljós að þau voru ekki sannfærð um að lækkun
kosningaaldurs niður í 16 ára væri rétta skrefið til að auka þátttöku ungs fólks í kosningum.
Það voru þó nokkar umsagnir sem bárust sem bentu með réttu á að erfitt gæti reynst að
veita einstaklingi kosningarétt „..sem ekki hafa rétt til umsýslu eigin málefna, þ.á.m. fjármála,
hafi rétt til að ákvarða um málefni heildarinnar, þ.á.m. fjármála“.24 Svipaðar umsagnir mátti
finna frá öðrum sveitarstjórnum, en þar var til að mynda bent á það ósamræmi sem kæmi
upp ef einstaklingur fengi kosningarétt við 16 ára aldur, en yrði hins vegar ekki lögráða og
fjárráða fyrr en um 18 ára aldur. Var því talið nauðsynlegt að samræming á lögum færi fram
áður en lengra væri haldið með málið.25
Andstæðingar lækkunar kosningaaldurs niður í 16 ára hafa einnig komið inn á það máli
sínu til stuðnings að einstaklingar á aldrinum 16 – 17 ára séu ekki með nægilegan pólitískan
þroska til að öðlast kosningarétt. Að einstaklingum á þessum aldri skorti áhuga, getu og
þekkingu til að geta kosið á áhrifaríkan hátt, en slíkt getur bara skaðað gæði lýðræðisins.26
Aftur á móti hafa rannsóknir á pólitískum áhuga og þekkingu einstaklinga á aldrinum 16-17
ára oftar en ekki verið gerðar í löndum þar sem kosningaaldur hefur ekki verið lækkaður, og
einstaklingarnir sem rannakaðir voru höfðu því aldrei kosið. En þá er hægt að spyrja sig af
hverju ætti einstaklingar sem ekki eru með kosningarétt að hafa áhuga á stjórnmálum og

23

Barnaheill, UNICEF og Ungmennaráð UMFÍ umsagnir um frumvarp til laga um kosningar til sveitarstjórna,
nr.5/1998, með síðari breytingum (kosningaaldur). Þskj. 40, 40.mál, 2017-2018.
24
Umsögn Sveitastjórn Grýtubakkahrepps um frumvarp til laga um breytingu á lögum um kosningar til
sveitarstjórna 5/1998, með síðari breytingum (kosningaaldur). Þskj. 40, 40.mál, 2017-2018.
25
Umsögn sveitastjórnar Vopnafjarðarhrepps um frumvarp til laga um breytingu á lögum um kosningar til
svitastjórna 5/1998, með síðari breytingum (kosningaaldur). Þskj. 40, 40.mál, 2017-2018.
26
Markus Wagner, Johann, D. og Kritzinger, S., “Voting at 16: Turnout and the quality of vote choice.” Electoral
studies, 31, nr.2 (2012):374.. T.W. Chan og Claytin, M. „Should the voting age be lowered to sixteen? Normative
and empirical considerations.“ Political studies, 54, nr. 3 (2006): 538.
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setja sig inn í málefni líðandi stunda? Þannig hefur til að mynda rannsókn þeirra Zeglovits og
Zandonella sýnt fram á að pólitískur áhugi ungs fólks í Austurríki á aldrinum 16-17 ára hefur
aukist eftir að kosningaréttur þar var lækkaður niður í 16 ára.27
Frumvaripið hefur nú verið tekið upp að nýju á yfirstandandi löggjafarþingi, eftir að farið
var yfir þær umsagnir sem bárust stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd vegna málsins. Áhugavert
verður að sjá hvernig umræðan með frumvarpinu fer fram og þá hver niðurstaðan verður.28

27

E. Zeglovits og Zandonella, M. Political interest of adolescents before and after lowering the voting age: the
case of Austria. Journal of Youth Studies, 16, nr.8 (2013): 1084-1085.
28
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kosningar til sveitarstjórnar, nr. 5/1998, með síðari breytingum
(kosningaaldur).Þskj.434, 356.mál. 2018-2019. https://www.althingi.is/altext/149/s/0434.html (sótt
12.10.2018)
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2

Fræðileg umfjöllun og fyrri rannsóknir

Hér á eftir verður fjallað um þær kenningar sem settar hafa verið fram um möguleg áhrif
aldurs og þroska einstaklings á kosningaþátttöku hans og þá hugmynd að tíminn sem það
tekur einstakling að fullorðnast sé að lengjast. Í upphafi verður þó farið yfir þá kenningu sem
lýtur að pólitísku jafnrétti, enda tengist það rannsóknarefninu, það er að segja hvort það
skipti máli að ákveðinn hópur í samfélaginu nýtir sér ekki kosningarétt sinn. Í tengslum við
það verður fjallað um hugmyndina um formlega – og óformlega stjórnmálaþátttöku og þá
hvort ungt fólk sæki frekar í þá síðarnefndu til að koma skoðunum sínum á framfæri. Að því
loknu verður farið yfir möguleg áhrif kynslóða og tímabila á þroskahraða. Að lokum verður
seinþroskakenning Smets sett fram.

2.1 Pólitískt jafnrétti
Þegar talað er um pólitískt jafnrétti er átt við að allir einstaklingar í samfélaginu hafi jafna
möguleika á að koma sinni rödd að í tengslum við ákvörðunartöku hins opinbera. Aftur á
móti kann þessi yfirlýsing að vera erfið í framkvæmd, þá sér í lagi ef kosningaþátttaka heldur
áfram að dragast saman og einnig ef ákveðnir hópar samfélagsins mæta síður á kjörstað en
aðrir.29
Meirihluti þeirra kosningakerfa sem notuð eru í dag byggja á þeirri hugmynd að allir
kjósendur hafi jöfn áhrif. Aftur á móti kann lítil þátttaka ákveðins hóps að verða til þess að
skoðanir hans og hagsmunir heyrist síður en annarra hópa. Við stöndum því frammi fyrir
ójöfnuði sem skapast vegna mismikillar þátttöku mismunandi hópa í samfélaginu.30
Þátttökumunur sem kemur ekki til vegna mismunandi aðgengi hópanna að stjórnmálum og
því að kjósa sökum fjármuna, þjóðernis eða kyns heldur fremur vegna annarra ástæðna s.s.
eins og áhugaleysis, vantrausts eða tímaskorts.31 Lítil kosningaþátttaka getur leitt af sér að
þátttakan verði ójöfn og félagslega hlutlæg. „Sannleikurinn er sá, að stjórnmálamenn og
kjörnir fulltrúar finna ekki fyrir neinni þvingun um að skipta sér sérstaklega af stétt eða hópi

29

Arend Lijphart. "Unequal participation: Democracy's unresolved dilemma presidential address, American
Political Science Association, 1996." American political science review, 91, 1 (1997): 1-4.
30
Sidney Verba, Norman H. Nie og Jae-on Kim. Participation and political equality: A seven-nation comparison
(University of Chicago Press, 1987), 1. Sidney Verba, Kay Lehman Schlozman og Henry E. Brady. Voice and
equality: Civic voluntarism in American politics (Harvard University Press, 1995), 11
31
Benjamin Highton og Raymond E. Wolfinger „The first seven years of the political life cycle." American
Journal of Political Science (2001): 202-209 og Lee Sigelman og William D. Berry, „Cost and the calculus of
voting”, Political Behavior 4, nr. 4,(:1982): 419-420.
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einstaklinga sem kýs ekki“32 , jafnvel hefur verið gengið svo langt að segja að „ef þú kýst ekki
þá telst þú ekki með“.33
Hér áður fyrr var mikið skrifað um ójafna þátttöku karla og kvenna, milli stétta og hinna
ýmsu þjóðfélagshópa. Samkvæmt kenningu Sidney Verba og Norman Nie þýddi þessi ójafna
þátttaka í raun að ójöfnuður væri til staðar í formi pólitískra áhrifa, að málefni þeirra sem
kusu í kosningunum væru sett framar í röðina en þeirra sem kusu ekki.34 Þegar konur fengu
kosningarétt hér á landi árið 1916, féll kjörsókn í landinu talsvert, þó svo að kosningaþátttaka
karla hefði staðið að mestu í stað. Meginástæðan fyrir þessari minnkandi kjörsókn mátti að
hluta rekja til þess að konur mættu síður á kjörstað en karlar. Valdleysi og lítil áhrif kvenna
innan stjórnmálaflokka hafa verið nefnd sem ástæður fyrir dræmri kosningaþátttöku kvenna
á þessum tíma. Auk þess sem það kunni að hafa haft áhrif að það sem flokkarnir buðu upp á í
kosningunum höfðaði ekki til þeirra.35 Mikið hefur breyst hvað þetta varðar og er
kosningaþátttaka kvenna nú á tímum í samræmi við það sem hún er hjá körlum og var
kosningaþátttaka kvenna jafnvel heldur meiri en karla í Alþingiskosningum árið 2017. 36 Séu
þær ástæður sem hér á undan voru gefnar fyrir lítilli þátttöku kvenna teknar gildar má því
draga þá ályktun að stjórnmál höfði nú betur til íslenskra kvenna en þau gerðu áður. Sem
leitt hefur af sér aukna kosningaþátttöku þeirra. Hvort sem það er vegna aukinna áhrifa
þeirra innan stjórnmálaflokkanna eða að áherslumál dagsins í dag höfði betur til þeirra er
ekki hægt að segja til um. Spurningin er aftur á móti sú hvort sambærilegar ástæður kunna
að liggja að baki dræmri kjörsókn ungs fólks. Finnur ungt fólk ekki fyrir samsvörun á milli sín
og þeirra stjórnmála sem eru við lýði, eða telur ungt fólk að ekki sé hlustað eftir þeirra
skoðunum og að það hafi í raun ekki áhrif?
Samkvæmt kjörsóknartölum Hagstofu Íslands frá 2014 nýtti einungis helmingur kjósenda
undir 30 ára aldri kosningarétt sinn í sveitarstjórnarkosningum það árið. Í töflu 1 hér að
neðan má sjá að kosningaþátttaka þriggja yngstu aldurshópanna var einungis á bilinu 45-52%
32

V.O. Key og Heard, A, Southern politics in state and nation. (New York: Vintage Books, 1949),527.
Walter Dean Burnham, "The turnout problem." Elections American Style, 97, nr. 98 (1987): 99.
34
A. Philips, The politics of presence. The political representation of gender, ethnicity, and race, (Oxford
University Press.1995), 32. Sidney Verba og Norman H. Nie, Participation in America, (New York: Harper & Row
1972), 138.
35
Gunnar Helgi Kristinsson, Íslenska stjórnkerfið, 2.útg. (Reykjavík: Háskóli Íslands, 2007), 54
36
Hagstofa Íslands, ,,Kosningaþátttaka í alþingiskosningum 1874-2016,“
https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/kosningar/kjorsokn-eftir-aldri-i-sveitarstjornarkosningum-31-mai-2014/
(sótt 3.3 2018).
33
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alþingiskosningunum árin 2016 og 2017 var mikið betri en í sveitarstjórnarkosningunum árið
2014. En líkt og í sveitarstjórnarkosningunum árið 2014 var hún ennþá sú lægsta meðal allra
aldurshópanna. Kosningaþátttaka þriggja yngstu aldurshópanna í alþingiskosningunum árið
2016 var á bilinu 65,7% - 69,3%, á móti 72,7%-86,6% á meðal þriggja elstu hópanna.37
Tafla 1. Kjörsókn eftir aldri samkvæmt gögnum Hagstofu Íslands.
Aldur

Kjörsókn í % í
sveitarstjórnarkosningum

Kosningaþátttaka í % í
alþingiskosningum

2014

2016

2017

18-19

51,9

68,7

75,2

20-24

45,4

65,7

69,6

25-29

48,1

69,3

72,4

30-34

57,5

73

75,2

35-39

64,7

75,4

77,0

40-44

69,8

79,6

80,1

45-49

73,2

82,6

83,6

50-54

75,3

85,5

86,2

55-59

77,0

87,9

88,5

60-64

80,8

89,5

90,5

65-69

82,8

90,2

91,2

70-74

79,5

89

91

75-79

79

86,6

88,7

80+

65,9

72,7

77

Á þeim tíma sem þessi rannsókn var framkvæmd voru ekki til jafnnákvæmar tölur úr
sveitarstjórnarkosningunum sem fram fóru 2018 hvað varðar kosningaþátttöku hvers
aldurshóps. Aftur á móti mátti finna grófari greiningu, þar sem kjósendum var skipt upp í þrjá
aldurshópa, 18-29 ára, 30-39 ára og 40 ára og eldri. Niðurstöðurnar sýnda fram á að í

37

Hagstofa Íslands, „Kosningaþátttaka eftir kyni, aldri og kjördæmi í alþingiskosningum 2016 og 2017 hlutfall
í%,“
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__kosningar__althingi__althkjosendur/KOS02101a.px/table/ta
bleViewLayout1/?rxid=894c6cc7-902f-4c7a-bf16-c10432430c2e
(sótt
3.3.2018)
og
„Kosningaþátttaka
eftir
kyni,
aldri
og
stærð
sveitarfélags
2014
og
2018“
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__kosningar__sveitastjorn__svf_urslit/KOS03200.px/table/tabl
eViewLayout1/?rxid=67480eeb-1197-4099-9d13-d86466d8ac26 (sótt 8.desember.2018).
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einungis 4 af þeim 39 sveitarfélögum (sveitarfélög á Íslandi eru 72)38 þar sem niðurstöður
lágu fyrir var kosningaþátttaka yngsta aldurshópsins ekki sú lakasta.39
Sé horft til þátttöku ungs fólks í framangreindum kosningum auk ályktunar sem
Landsamband Æskulýðsfélaga (LÆF)40 og Ungmennafélag Íslands (UMFÍ) hafa sett fram, má
draga þá ályktun að um sams konar vanda sé að ræða varðandi ungt fólk í dag og þann sem
átti við konur í upphafi kosningaréttar þeirra. Í ályktuninni kemur fram að ungu fólki finnist
skoðanir þeirra virtar að vettugi þegar kemur að því að taka stórar ákvarðanir sem hafa bein
áhrif á líf þeirra.41 Í skýrslu starfshóps sem skipaður var til að hugsa upp leiðir til að auka
kosningaþátttöku í borgarstjórnarkosningunum árið 2018 koma fram samskonar upplýsingar.
Þegar skoðaðir eru þeir fimm þættir sem ungt fólk nefnir sem ástæðu þess af hverju það kýs
ekki snúa tveir þeirra að því að ungt fólk telur að ekki sé á það hlustað og að talað sé niður til
þeirra þegar það tjáir sig um stjórnmál.42 Þetta vekur upp vissar áhyggjur, því ungt fólk sem
hópur hefur margra sameiginlegra hagsmuna að gæta, auk þess sem skoðanir ungs fólks
kunna að vera frábrugnar skoðunum eldri kynslóða. Til að mynda hafa kannanir sýnt fram á
að ungt fólk er oftar en ekki frjálslyndara í skoðunum sínum þegar kemur að málefnum
samkynhneigðra.43
Aftur á móti kann svo að vera að lítil kosningaþátttaka ungs fólks verði til þess að
stjórnmálamenn horfi síður til málefna þeirra og skoðana en þess hóps sem eru virkari er í
kosningum.44 Þetta á sér í lagi við þegar horft er til þess hverjir séu hagsmunir hinna kjörnu
fulltrúa. Kjörinn fulltrúi hefur það að markmiði að verða kosinn aftur. Af því leiðir að hann er
líklegri til að setja hagsmuni þeirra sem eru líklegri til að kjósa á oddinn. Þar með fá
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hagsmunir ungs fólks ekki sama hljómgrunn meðal stjórnmálamanna. Þeir einbeita sér því að
því að sinna þeim hópi sem þeir sækja helst atkvæði sín til.45
2.1.1 Skoðanamunur milli aldurshópa og áhrifa ójafnrar kjörsóknar
Til að skoða nánar hvernig skoðanamunur eftir aldri og mismunandi kosningaþátttaka
aldurshópa kann að hafa áhrif á niðurstöður kosninga og afgreiðslu málefna er hægt að horfa
til Bretlands. Í þjóðaratkvæðagreiðslu í Bretlandi árið 2016 um veru landsins í
Evrópusambandinu bentu skoðanakannanir í aðdraganda kosninganna til þess að þjóðin
skiptist í tvær fylkingar, unga og gamla. Kannanir sýndu að unga fólkið vildi óbreytt ástand á
meðan stór hluti eldri Breta vildi út úr sambandinu. Niðurstöður kosninganna urðu þær að
meirihluti studdi útgöngu eða 51,9% á móti 48,1% sem vildi áframhaldandi veru í
Evrópusambandinu. Við frekari greiningu á kosningaþátttöku í kosningunum kom í ljós að
unga fólkið skilaði sér síður á kjörstað en þeir eldri. Einungis 64% kjósenda á aldrinum 18-24
kaus í kosningunum en þátttaka einstaklinga á aldrinum 65 ára og eldri var 90% og
heildarkosningaþátttaka var 72,2%.46 Þótt ekki sé hægt að fullyrða að niðurstaða
atkvæðagreiðslunnar hefði orðið önnur ef yngri kjósendurnir hefðu mætt í auknum mæli á
kjörstað þá benda skoðanakannanir sem gerðar voru fyrir atkvæðagreiðsluna til þess að
niðurstaðan hefði mögulega orðið önnur hefði þátttaka yngri kjósenda verið meiri. Aftur á
móti gefa þessar niðurstöður til kynna að ekki heyrist eins vel í þeim sem kjósa ekki og því er
oftar en ekki farið aðra leið en þeir einstaklingar hefðu kosið sér.
Þegar litið er á stjórnmálaþátttöku er aftur á móti mikilvægt að skoða þau þátttökuform
sem eru til staðar og þá hvort að breyting hafi orðið á hvaða þátttökuform einstaklingar
kjósa sér. Hér í næsta kafla verður farið yfir mismunandi form stjórnmálaþátttöku og einnig
verður stuttlega farið yfir þá þróun sem hefur átt sér stað á meðal almennings og aðkomu
þeirra að stjórnmálum.
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2.1 Stjórnmálaþátttaka
Hjarta lýðræðis er pólitísk þátttaka almennings. Án aðkomu almennings að stjórnmálum skortir
lýðræðið lögmæti og vegstiku til að halda í rétta átt.47
Russell J. Dalton

Þegar við tölum um pólitíska þátttöku er átt við löglegt athæfi borgarans sem er í flestum
tilfellum til þess fallið að hafa áhrif á val á þeim sem eiga að fara með valdið, eða til að hafa
áhrif ákvarðanatöku þeirra sem eru við völd hverju sinni.48 Hér að ofan var nefnt að viss
hræðsla hafi skapast meðal fræði- og stjórnmálamanna vegna þeirrar þróunar að ungt fólk
mæti síður á kjörstað og sé síður líklegt til almennrar þátttöku í stjórnmálum en áður og
hvaða áhrif sú þróun kunni að hafa á lýðræðið.49 Aftur á móti telja fræðimenn á borð við
Dalton að áhyggjur séu ástæðulausar. Vissulega megi sjá að ungt fólk sé ekki eins virkt í starfi
stjórnmálaflokka og í því að kjósa í kosningum, en að horfa verði á hugmyndina um pólitíska
þátttöku í víðara samhengi og að í raun mætti segja að pólitísk þátttaka sé ekki að minnka
heldur einungis breytast.50 Áhugi ungs fólks á stjórnmálum sé ekki að dragast saman og þá
einkum hvað varðar málefni sem varða þeirra daglega líf. Aftur á móti má greina að viss
vonbrigði hjá ungu fólki með hin formlegu stjórnmál sem kemur fram í lítilli þátttöku ungs
fólks í kosningum og lítinn áhuga á meðal sama hóps á að ganga í stjórnmálaflokk.51
Fræðimennirnir

Dalton,

Verba

og

Nie

hafa

skrifað

um

mismunandi

form

stjórnmálaþátttöku. Nefna þeir þar til að mynda það að kjósa, taka þátt í pólitískri herferð,
hafa beint samband við stjórnmálamenn, vinna með hópum innan samfélagsins, mótmæla
og að lokum að vera rafrænn aðgerðarsinni, þ.e.a.s. að heimsækja vefsíður, senda tölvupósta
eða áframsenda rafræn beiðni til stjórnvalda.52 Hér að neðan verður ekki farið yfir alla þá
þætti sem hér eru nefndir, engu að síður verður farið yfir þætti sem telja má annars vegar til
formlegrar stjórnmálaþátttöku og hins vegar óformlegrar stjórnmálaþátttöku. Þá verður
47
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einnig fjalla um mögulegar ástæður þess að ungt fólk hafi í auknu mæli sóst í hið síðarnefnda
form.
2.1.1 Form stjórnmálaþátttöku
Að kjósa
Það form pólitískrar þátttöku sem flestum einstaklingum er kunnugt er að kjósa, enda eitt
einfaldasta form pólitískrar þátttöku og tekur í flestum tilfellum ekki langan tíma í
framkvæmd. Það að kjósa er vissulega mjög sterkt þátttökuform, þar sem það leiðir af sér val
á þeim sem fara eiga með stjórn í landinu.53 Aftur á móti eru kosningar ekki skýr fyrirmæli til
kjörinna fulltrúa og flokka. Hvað var í raun verið að kjósa þá fyrir. Það kann að vera vegna
þeirra stefnu sem sett er fram í ákveðnum málaflokkum, eða skiptir stefna flokksins
kjósandann engu máli?
Þetta form pólitískar þátttöku ekki hentugt fyrir alla. Það hentar ekki öllum að bíða í þau
ár sem eru á milli kosninga til að eiga möguleika á að kjósa flokk sömu skoðunar og hann.
Það er því ekki hægt að segja að þetta form þátttöku sé mjög skilvirkt. Fremur má gera ráð
fyrir því að einstaklingurinn sé að kjósa vegna borgaralegrar skyldu eða vegna stuðnings við
ákveðinn stjórnmálaflokk fremur en til að hafa áhrif á pólitísk málefni. 54 Rannsóknir sem
fjallað hafa um ungt fólk og kosningar hafa aftur á móti sýnt fram á að greina megi vissa
breytingu á hugarfari ungs fólks til þess að kjósa. Nú á dögum má greina að ungt fólk telji það
síður vera borgaralega skyldu sína að kjósa heldur en áður þekktist. Hér á landi hefur ekki
farið fram ítarleg rannsókn á viðhorfi ungs fólks til þess að kjósa, en niðurstöður könnunar
sem framkvæmd var í Bandríkjunum árið 2002 sýna viðhorf ungs fólks aldrinum 15-25 ára til
þessa gjörnings. Val stóð um að velja á milli fjögura orða sem lýstu best viðhorfi þeirra til að
kjósa. Orðin voru réttur þinn, ábyrgð, val eða skylda. Niðurstöðurnar sýndu fram á að 20%
svarenda töldu að það væri ábyrgð þeirra að kjósa en einungis 9% svarenda töldu það vera
skyldu sína. Aftur á móti var það mikill meirihluti svarenda sem taldi það að kjósa vera
annars vegar val sitt að kjósa (34%) eða rétt sinn (31%). Samkvæmt þessum tölum má draga
þá ályktun að á meðan meirihluti þátttakanda lítur ekki á það að kjósa sem skyldu eða
ábyrgð að sami hópur sé ekki að fara að kjósa reglubundið í kosningum.55
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Stjórnmálaflokkar
Að vera meðlimur í stjórnmálaflokki og virkur í flokksstarfi s.s. með því að taka þátt í
kosningaherferðum á vegum flokka er annað form pólitískar þátttöku sem telja má til
formlegrar þátttöku.56 Þetta form pólitískrar þátttöku var það form sem þorri almennings
notaðist við á tuttugustu öldinni og voru stjórnmálaflokkar einhvers konar málpípa
ákveðinna hópa í samfélaginu. Áherslur flokkanna og skoðanir gátu valdið vissum
samfélagslegum klofningi enda sóttu flokkarnir fylgi sitt til mismunandi hópa og stétta úr
samfélaginu.57 Til að mynda kom stærsti hluti fylgis Sjálfstæðisflokkins á upphafsárum hans
(stofnaður árið 1929) frá atvinnurekendum og úr millistétt landsins á meðan fylgi
Framsóknarflokksins kom að mestu frá bændum (stofnaður árið 1916).58
Eitt meginverkefni flokkanna á þessum tíma var að vera ráðgefandi fyrir flokksfélaga í
ýmis konar málefnum sem flokkurinn lét sig varða. Eftir því sem einstaklingur tengdist
flokknum meira fór hann að horfa á málefni líðandi stundar út frá stefnu flokksins.
Kosningarannsóknir síðustu ára hafa sýnt fram á að staða flokkanna hefur verið að breytast,
þ.e.a.s. að flokkshollusta (e. party identification) hafi farið þverrandi á undanförnum árum og
áratugum.59 Ein af þeim ástæðum sem nefndar til skýringa er að uppbygging stjórmálaflokka
og sú sundrung innan samfélagsins sem þeir kunna að valda vegna mismunandi áherslna
höfði síður til ungs fólks í dag en hér áður fyrr. Ungt fólk í dag á erfiðara með að samsama
sér einungis einum flokki í kosningum.60
Rannsókn Ólafs Þ. Harðarsonar og Einars Mar Þórðarsonar hér á landi hafa sýnt fram á
sams konar þróun hefur átt sér stað hér á landi. Í rannsókn sinni grendu þeir greinilegan
kynslóðamun í tengslum við flokkshollustu, þ.e.a.s. að yngri kynslóðir mynduðu síður tengsl
við stjórnmálaflokka en þær eldri.61 Mögulegar ástæður fyrir þessari hnignun eru að þarfir
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borgarans hafa breyst vegna aukinnar þekkingar og staða stjórnmálaflokkanna sem
upplýsingagjafi í málefnum samfélagsins er ekki lengur fyrir hendi. Einstaklingurinn er
upplýstari en áður og á auðveldara með að afla sér upplýsinga um málefni samfélagsins til
að geta tekið afstöðu til þeirra.62 Þessi breyting sem orðið hefur á hinum almenna kjósenda
hefur verið skoðuð af fræðimönnum og hefur verið kölluð virkjun vitsmunanna (e. cognative
mobilization) tengda sérstaklega við hnignandi flokkshollustu.63
Nýtt form þátttöku
Þó svo að greina megi minnkandi þátttöku ungs fólks í kosningum og þátttöku í starfi
stjórnmálaflokka, bendir það ekki til þess að áhugi þess á málefnum samfélagsins og
málefnum sem standa þeim nærri fari minnkandi. Þvert á móti, virðist sem pólitísk þátttaka
ungs fólks hafi færst yfir í annars konar form stjórnmálaþátttöku. Hér er til að mynda átt við
það að hafa beint samband við stjórnmálamenn, taka þátt í ólögmætum verkföllum,
sjálfboðavinna eða neytenda stjórnmál (þar sem kjósendur sniðganga vörur eða þjónustu
vegna stjórnmála- eða trúarskoðana) svo eitthvað sé nefnt.64 Borgarinn notast við það form
þátttöku sem samræmist markmiðum hans.65
Í upphafi þessa kafla var farið yfir skilgreiningu Verba og Nei á því hvað fælist í pólitískri
þátttöku, aftur á móti má segja að skilgreiningin á pólitískri þátttöku hafi þróast og víkkað á
undanförnum árum. Barnes og Kaase settu fram árið 1997 víðari skilgreiningu á pólitískri
þátttöku. Þar kemur til að mynda fram að þátttökuform á borð við sjálfboðaliðastarf og
mótmæli, þar sem ætlunin er að hafa með beinum eða óbeinum hætti áhrif á pólitískar
ákvarðanir á mismunandi stöðum í kerfinu sé virkt þátttökuform. Þetta sé dæmi um hið
óhefðbundna pólitíska þátttökuformi sem nauðsynlegt sé að horfa til þegar pólitísk þátttaka
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borgarans er rædd og þá þurfa stjórnvöld að huga að því hvernig þau geta aðlagað sig að
þessu nýja formi.66
Hér á landi er ekki mikið um rannsóknir sem fjalla um viðhorf ungs fólks til pólitískrar
þátttöku. Þó hafa Ragný Þóra Guðjohnsen og Sigrún Aðalbjarnardóttir skoðað viðhorf ungs
fólks á aldrinum 14-18 ára til félagslegrar- og pólitískrar þátttöku. Niðurstöður
rannsóknarinnar þeirra eru í samræmi við það sem fram hefur komið hér að fram, það er að
segja, að ástæður minnkandi kjörsóknar ungs fólks hér á landi séu að hluta tilkomið vegna
þess að ungt fólk velur sér í auknu mæli nýtt form þátttöku þegar kemur að stjórnmálum.
Það leggur meiri áherslu á einstaklinginn og frelsi frá ríkinu. Það sé því virkari í þeim málum
sem standa þeim nærri og skrá sig því síður í ákveðinn stjórnmálaflokk eða séu fylgjendur
ákveðins flokks.67 Niðurstöður rannsóknar þeirra Ragnýjar og Sigrúnar eru gott innlegg inn í
umræðuna hér á landi og vissa hugmynd um það hvernig áherslur ungs fólks kunna að hafa
verið að breytast á undanförnum árum.
Það má því segja að ungt fólk hafi fundið sér annan farveg en kynslóðirnar á undan þegar
kemur að pólitískri þátttöku. Mögulegar ástæður þess að þessar breytingar eru að koma
fram kunna að vera að ungt fólk hafi áttað sig á eigin takmörkunum við að hafa áhrif á
félagslegar breytingar eða málefni. Einnig kann svo að vera að ungt fólk telji að stjórnvöldum
hafi mistekist að taka upp þau málefni sem skiptir það máli. Þau hafa því valið sér vettvang
þar sem frekari líkur eru á að á þau sé hlustað og möguleiki þeirra til áhrifa er meiri.68 Það
kann aftur á móti að vera svo að það sé ekki einungis þátttökufromið sem hefur takið
breytingum á undanförnum árum og ártugum. Aðrir þættir á borð við aldur, kynslóðir og
tímabil kunna einnig að hafa áhrif á pólitíska þátttöku einstaklinga. Hér að neðan verður farið
yfir þessa þætti og möguleg áhrif þeirra á kosningaþátttöku einstaklinga.

2.2 Aldur, kynslóðir og tímabil
Ungt fólk og hvernig það hagar sínu daglega lífi hefur lengi verið til umræðu og þá
sérstaklega hvernig aðkoma þess og þátttöku í stjórnmálum er háttað. „Af hverju getur ungt
fólk í dag ekki verið meira eins og við þegar við vorum ung?”, er spurning sem eldra fólk setur

66

Antonio M. Jaime Castillo. "Young people and political participation: European research." Young People’s
Studies Magazines 81 (2008): 65-67. http://www.injuve.es/sites/default/files/INJUVE_0.pdf (sótt 27.12.2018).
Dalton, Citizen politics: Public opinion and political parties in advanced industrial democracies, 60.
67
Ragný Þóra Guðjohnsen, og Sigrún Aðalbjarnardóttir. "Viðhorf ungs fólks til pólitískrar þátttöku." (2017), 290292. Rannsóknin byggir á viðtölum við 21 einstakling og svörum 1042 einstaklinga.
68

Nordic Council of Ministers, „Youth, democracy, and democratic exclusion in the Nordic countries“. Dalton,
Citizen politics: Public opinion and political parties in advanced industrial democracies,80.

25

gjarnan fram.69 Í rannsókn sinni Political Participation over the Life Cycle, vitnar Jennifer L.
Erkulwater í viðtal við eldri einstakling í staðarblaði frá árinu 1995. Viðmælandi fer þar yfir
upplifun sína af því að ungt fólk mæti ekki á kjörstað til að kjósa og láti sig stjórnmál
samfélagsins litlu varða.
Þetta er dapurlegt. Áður barðist ungt fólk fyrir umbótum innan þess opinbera og því að stríðinu ætti að
ljúka, fór út á götu og barðist gegn því sem það taldi vera rangar aðgerðir stjórnmálamanna og
krafðist þess að kosningaaldur yrði lækkaður niður í 18 ár svo fleiri gætu tekið þátt í kosningum. Nú
70

virðast margir sniðganga stjórnmál og horfa frekar á sjónvarpið. Þetta er slæmt fyrir lýðræðið .

Rannsóknir hafa sýnt fram á að kosningaþátttaka vex með aldrinum,71 og kunna ýmis
konar viðburðir í lífi okkar mótað reynslu einstaklings sem kann að hafa áhrif á það hvort
hann nýti kosningarétt sinn. Þegar munur á kjörsókn á milli aldurshópa er útskýrður er
gjarnan horft til þriggja þátta. Í fyrsta lagi til aldurs einstaklings, í öðru lagi til áhrifa tímabila
og að lokum til áhrifa kynslóða og mögulegan mun þeirra á milli.72 Í þeim kenningum sem hér
koma á eftir verður farið yfir þessa þrjá þætti. Byrjað er að horfa á möguleg áhrif aldurs á
kosningaþátttöku einstaklinga. Þar á eftir verður farið yfir áhrif tímabila á kjörsókn og að
lokum áhrif kynslóða.
2.2.1 Lífshlaupskenningin (e. Life-cycle theory)
Í sinni einföldustu mynd má segja að lífshlaupskenningin fjalli um þær breytingar sem eiga
sér stað hjá einstaklingunum á vissum tímapunkti í lífi hans. Hér er átt við félagslegar,
sálfræðilegar og líkamlegar breytingar sem einstaklingurinn verður fyrir eftir því sem hann
eldist.73
Sýnt hefur verið fram á að greina megi jákvæð tengsl milli aldurs og þátttöku einstaklinga
í stjórnmálum og þá að þroski og viðburðir í lífi okkar hafi áhrif á það hvort einstaklingur kjósi
eða ekki. Fræðimenn telja að greina megi visst byrjendavandamál (e. start up problem)
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meðal ungs fólks í tengslum við kosningaþátttöku og að það megi rekja til þess að ungt fólk
hefur ekki þroskast eða upplifað vissa viðburði sem leiða til þátttöku í stjórnmálum. Eftir því
sem við eldumst öðlumst við meiri þekkingu og færni á því hvernig við eigum að takast á við
stjórnmál og málefni sem eru okkur hugleikin.74 Fræðimenn hafa skýrt tilvist þessa
byrjendavandamáls með því að benda á að ungt fólk sé of upptekið af sjálfu sér á þessum
tíma og gefi sér ekki tíma fyrir pólitísk afskipti. Einnig hefur það áhrif að það hafi litla
tengingu við hið borgaralega líf, sem rekja má til þess að ungt fólk hefur ekki, eða gefur sér
ekki tíma til að mynda sér skoðanir á málefnum eða á því hvernig þjóðfélagi það vill búa í.
Tími þess fer fremur í að ljúka námi, fara að heiman, finna sér lífsförunaut, stofna til
fjölskyldu, finna sinn stað í samfélaginu og eignast heimili. Allir þessir þættir eru taldir vera
mikilvægir í þróun einstaklingsins í áttina að því að verða borgaralegur og pólitískur
þátttakandi. Þegar þessum félagslegu markmiðum er náð (ganga í hjónaband, eignast barn,
o.fl.) kemst kjósandi á blómaskeið pólitískrar þátttöku ef svo má að orði komast.
Einstaklingurinn verður meiri þátttakandi í samfélaginu (myndar frekari tengsl við
samfélagið) og finnur til aukinnar ábyrgðar. Hann verður háværari í pólitískri umræðu, í
málefnum sem skipta hann og fjölskyldu hans máli.75 Að þessu loknu er einstaklingurinn oft á
tíðum á aldrinum 40-50 og benda tölur um kosningaþátttöku til þess að þessum tíma nái
kosningaþátttaka einstaklingsins hámarki. Þessi borgaralega tenging eða ábyrgð, sem
kjósandinn finnur fyrir á hátindi lífshlaups síns minnkar aftur við 60 ára aldurinn, þegar
einstaklingar byrja að draga sig félagslega í hlé, þar sem fólk á þessum aldri er að hætta að
vinna auk þess sem meiri líkur eru á heilsubresti.76
Fræðimenn hafa tekið saman viðburði í lífi einstaklings sem verða til þess að hann
fullorðnist og hafi öðlast vissan pólitískan þroska. Oftast er talað um að það að ljúka námi sé
fyrsta skrefið í áttina að því að verða fullorðinn. Það verður þó að nefna á að fræðimenn eru
ekki á einu máli um það hvers konar áhrif það að hefur að kosningaþátttöku einstaklings að
vera í námi. Lífsferilskenningin lítur á það sem jákvæðan hlut fyrir einstakling að ljúka námi
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þar sem það að vera í námi hafi neikvæð áhrif á kosningaþátttöku. Einstaklingar sem eru í
námi hafi ekki tíma fyrir annað og geti því ekki sett sig með markvissum hætti inn í þau
málefni sem tekist er á um í samfélaginu. Aðrir segja aftur á móti að það að vera í námi hafi
jákvæð áhrif á kosningaþátttöku einstaklinga. Umhverfið sem námsmaðurinn lifir í hvetur
hann til rökhugsunar sem hjálpar honum að mynda sér skoðun á málum er hann varða. Það
að yfirgefa foreldrahús er mikilvægur þáttur í átt einstaklings að verða fullorðinn.
Einstaklingur þarf þá að standa á eigin fótum og kemst þá ekki hjá því að hafa skoðanir á
þeim þáttum sem hafa hve mest áhrif á hann. Þó eru rannsóknir sem hafa bent á að það að
yfirgefa foreldrahús hafi neikvæð áhrif á kosningaþátttöku. Ef foreldar eru virkir
þátttakendur í atkvæðagreiðslum í kosningum kann það að hafa neikvæð áhrif að
viðkomandi sé ekki lengur undir áhrifum frá þeim. Áhrifavaldar koma þá gjarnan úr röðum
jafningja, sem ef til vill hafa ekki eins sterka þörf fyrir að kjósa og foreldrarnir.77
Búsetustöðugleiki (e. residental stability), hefur áhrif á kosningaþátttöku einstaklinga. Það að
hafa búið á sama stað í 3 ár eða lengur gerir það að verkum að einstaklingur tengist
samfélaginu sem hann býr í og lætur sig málefni þess varða.78 Það að eignast eigið heimili,
líkt og það að búa á sama stað í lengri tíma gerir það að verkum að einstaklingurinn verður
tengdari samfélaginu í kringum sig sem verður til þess að hann vill ekki láta sitt eftir liggja,
þegar um er að ræða að vera góður borgari. Að komast í fasta vinnu er eitt af stóru
skrefunum í áttina að því að verða fullorðinn og hafa fræðimenn fundið út að mjög sterk
tengsl séu á milli þess að vera í fullri vinnu og að kjósa. Einstaklingurinn kemst þá í annars
konar umhverfi en hann er vanur, umhverfi sem ýtir við honum á annan hátt en áður hefur
verið gert og kann að hafa áhrif á stjórnmálahugmyndir hans. Að vera í fastri vinnu hefur í för
með sér fastar mánaðartekjur, sem verður til þess að einstaklingurinn fer að geta séð fyrir
sér og sínum og keypt sér húsnæði, en líkt og fram hefur komið er það einnig mikilvægur
þáttur í því að fullorðnast.79 Að ganga í hjónaband eða fara í sambúð er talið hafa jákvæð
áhrif á kjörsókn einstaklings. Fræðimenn nefna þó að ekki séu jákvæð tengsl milli
kosningaþátttöku og þess vera nýgengin(n) í hjónaband. Það breytist hins vegar þegar frá
líður. Einstaklingar í hjónabandi eða sambúð geta lært hvor af öðrum. Þannig getur pólitískt
virkur einstaklingur haft áhrif á lífsförunaut sinn. Ýmsir fræðimenn telja að tengsl séu milli
þess að vera í hjónabandi/sambúð og að borgaravitund aukist. Að lokum hefur það að stofna
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til fjölskyldu áhrif á þroska einstaklings. Áhrif þessa þáttar er verulegur, þar sem það að
eignast barn gerir það að verkum að einstaklingurinn gerir sér enn frekar grein fyrir þörfum
sínum til dæmis vegna málefna tengdum honum, svo sem mennta- og heilbrigðismálum, svo
eitthvað sé nefnt.80
Fræðimenn á borð við Jennifer L. Erkulwater segja að ekki sé hægt að vita með vissu
hvenær þessir viðburðir eigi sér stað í lífi einstaklingsins. Það er oftar en ekki mismunandi á
milli einstaklinga. Þess vegna hafa fræðimenn velt því fyrir sér hvort hluti af skýringunni á því
af hverju ungt fólk nýtir kosningarétt sinn ekki jafnvel og áður fyrr, kunni að vera það að
persónulegir viðburðir sem taldir hafa verið upp hér að framan gerist síðar á lífsleiðinni en
áður var. Þar með hefur tímabil hins svokallaða byrjendavandamáls í stjórnmálum lengst,
sem verður til þess að afskipti einstaklinga af stjórnmálum koma til síðar á lífsleiðinni en
áður.81 Nánar verður farið yfir tilfærslu á mikilvægum viðburðum í lífi borgarans hér síðar í
rannsókninni, þegar farið verður yfir seinþroskakenningu Kaat Smets.
2.2.2 Tímabil (e period effect)
Hvað er að eiga sér stað í samfélaginu þann tíma sem einstaklingurinn nær aldri til að taka
þátt í kosningum? Mikilvægir viðburðir í lífi þjóðar kunna að geta haft jákvæð eða jafnvel
neikvæð áhrif á kosningaþátttöku. Í þessu tilfelli þegar rætt er um atburði eða
utanaðkomandi áföll er átt við atburði sem gerast á ákveðnum tíma og hafa langvarandi áhrif
á líf okkar. Atburðir sem þessir eru frekar fátíðir og geta haft jákvæð eða neikvæð áhrif á
pólitíska þátttöku. Hver sem áhrif atburðarins eru þá hefur hann ekki einungis áhrif á einn
ákveðinn hóp í samfélaginu heldur alla sem því tilheyra. Dæmi um slíkan viðburð erlendis frá
er Watergate hneykslið í Bandaríkjunum árið 1972. Í Bandaríkjunum jók Watergate hneykslið
á tortryggni kjósenda í landinu gagnvart stjórnmálum og einstaklingum þeim tengdum. 82
Hér á landi væri hægt að nefna fjármálahrunið árið 2008 sem sambærilegan viðburð, og
má segja að viðbrögð almennings hafi verið að mörgu leyti sambærileg. Sem dæmi má taka
þá hafa rannsóknir hér á landi sýnt fram á að traust borgarans til stjórnvalda hafi minnkað til
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muna eftir fjármálakreppuna.83 Auk þess hafa erlendar rannsóknir sýnt fram að hin
alþjóðlega fjármálakreppa hafi aukið vantraust borgarans, þá einkum þeirra yngri á
stjórnmálum og stjórnmálaleiðtogum.

84

Það að áhrifin hafi verið meiri á yngri kynslóðina

fremur en þá eldri stemmir við niðurstöður rannsókna á áhrifum stærri viðburða á
samfélagið. Rannsóknir á efninu hafa sýnt fram á að þó svo að atburðir á vissu tímabili hafi
áhrif á alla einstaklinga í samfélaginu megi greina sterkari tengsl milli atburða og afleiðinga
þeirra hjá yngri kynslóðum heldur en þeim eldri.85
2.2.3 Kynslóðir (e. generaton effect)
Margt getur breyst á milli kynslóða. Hver er vaninn hverju sinni? Hvað telst vera eðlileg
staða? Margir hafa heyrt eldra fólk í fjölskyldum sínum ræða hvernig tímarnir voru áður fyrr.
Hver var staða foreldra þinna í þjóðfélaginu þegar þeir voru 21 árs? Hvar stendur þú í
samburði við þau? Það getur verið mikill munur milli einstaklinga á milli kynslóða þó svo að
samanburðurinn eigi við um báða á sama stað á lífsferlinum. Í bókinni Emerging Adulthood
er sagt frá því hvernig samfélagsleg staða ungs fólks hefur verið að breytast á síðustu árum
og áratugum. Þar er til að mynda tekið dæmi um að á 6. áratugnum væri 21 ára einstaklingur
giftur, væri með börn á framfæri eða á leið með að vera það, hefði lokið námi og væri
kominn í fasta vinnu. Líf flestra 21 árs einstaklings í dag er frekar frábrugðið því sem hér var
lýst. Gera má ráð fyrir að nokkur ár séu þar til viðkomandi gangi í hjónaband og verði með
börn á framfæri og þá er líklegt að viðkomandi sé ennþá á kafi í námi og eigi nokkur ár eftir
til að ljúka því.86
Mótunarárin, á milli þess að vera ungur (e. young adult) og þess að vera fullorðinn, eru
talin mjög mikilvæg fyrir mótun pólitískra skoðana og hegðunar. Breytingar eða viðburðir
hvort sem þeir eru félagslegir, menningarlegir, pólitískir eða sögulegir geta haft áhrif á stöðu
einstaklings, þá sér í lagi ungra einstaklinga. Þessir þættir geta því myndað kynslóðamun
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varðandi kjörsókn.87 Fræðimenn hafa tekið eftir vissum breytingum á milli kynslóða. Hér má
nefna að í Kanada hafa fræðimenn tekið eftir því að ungir kjósendur í dag láta sig stjórnmál
síður varða og líta á það að nýta sér kosningarétt sinn fremur sem rétt sinn en skyldu.88 Þá
hafa einstaklingar sem náðu kosningaaldri á þeim tíma þegar styrkleiki stjórnmálaflokka var
sem mestur og kosningar mynduðu vissa stéttaskiptingu í samfélögum, búið við meiri
flokkshollustu heldur en nú á tímum þegar staða flokkanna er ekki eins sterk. Nauðsynlegt er
að horfa til sögu hverrar kynslóðar. Eins og kemur fram í kenningunni um tímabil þá kunna
sögulegir viðburðir að hafa áhrif á kjörsókn. Hvað var að gerast í þjóðfélaginu á þeim tíma
sem kosningar fóru fram? Hvað er það sem mótar okkur og skoðanir okkar? Það má álykta að
ástandið í þjóðfélaginu á þessum tíma hafi með einhverjum hætti mótað pólitískan áhuga hjá
kjósendum.89

2.3 Seinþroskakenning (e. maturaton theory) Kaat Smets
Seinþroskakenning Smets byggir að mörgu leyti ofan á þá lífshlaupskenningu sem farið var
yfir hér að framan. Í kenningu sinni blandar Smets saman áhrifum aldurs og kynslóða og
segir að þroskamynstur séu mismunandi eftir kynslóðum og aldri. Þessir tveir þættir ættu því
að geta útskýrt að hluta þann samdrátt sem nú er til staðar í kosningaþátttöku ungs fólks.90
Kenning Smets leggur mat á samfélagslega, menningarlega og sögulega viðburði í lífi
einstaklings. Viðburði í lífi einstaklings sem geta haft áhrif á þroskahraða hans, líkt og gert er í
lífsferilskenningunni. Hér er um að ræða viðburði á borð við þá að ganga í hjónaband, eignast
börn, komast í fasta vinnu, flytja úr foreldrahúsum og eignast sitt eigið húsnæði. Leggur
Smets fram þá kenningu að eftir því sem fleiri viðburðum í lífi einstaklings er lokið, því,
líklegri er hann til að kjósa.91 Smets bætir aftur á móti við lífsferilskenninguna og spyr hvort
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minnkandi kosningaþátttöku ungs fólks megi að hluta rekja til þess að seinkun sé orðin á
fyrrnefndum viðburðum í lífi einstaklinga, þ.e.a.s. að þeir nái þroska við hærri aldur en áður.
Ef þessir viðburðir gerast síðar á lífsleiðinni nú en áður ætti seinþroskakenningin að geta
útskýrt að hluta þann samdrátt sem komið hefur fram í kosningaþátttöku ungs fólks á
undanförnum árum.92
Í rannsókn sinni notaðist Smets við tvennslags gagnasöfn annars vegar við kosningagögn
frá 10 vestrænum ríkjum, alls 112 kosningum sem haldnar voru á árunum frá 1960 til 2006. Í
þessum hluta rannsóknar sinnar skoðaði hún þróun kynslóðabils kosningaþátttöku í hverju
landi, með því að bera saman kjörsókn eldri og yngri kjósenda. Hins vegar notaðist Smets við
kosningagögn úr bresku kosningunum á tímabilinu frá 1964 til 2010. Í þessum hluta
rannsóknar sinnar gerði hún ítarlega rannsókn á kosningaþátttöku í Bretlandi með það að
markmiði að setja fram mögulega skýringu á því af hverju yngri kjósendur mættu síður á
kjörstað en þeir eldri.93
Ef lífsferilskenningin fer með rétt mál má gera ráð fyrir að kenning Smet geti, upp að
vissu marki, útskýrt fjarveru ungs fólks í kosningum. Í yfirferð Smets á bresku kosningunum
frá árinu 1964 til ársins 2010 kom í ljós skýr seinkun á tímasetningu viðburða í lífi
einstaklinga. Komst hún að því að þessi seinkun við að stíga skrefin í átt að því að verða
fullorðin hefur neikvæð áhrif þegar kemur að því að mæta á kjörstað og kjósa. Smtes komst
að því að ef engin breyting hefði orðið og þroskahraðinn hefði haldist sá sami og hann var
fyrir stríð hefði kosningaþátttaka ungs fólks, í kosningunum 2010, orðið 12% meiri en hún var
í raun.94
Með þessum niðurstöðum studdi Smets frekar við hugmyndir lífsferilskenningarinnar og
komst hún að því að þroski hafði forspárgildi við að segja til um kjörsókn einstaklinga.
Seinþroskakenning Smets hjálpar til við að skilja af hverju ungt fólk er fremur áhugalaust um
stjórnmál. Erfitt getur reynst að færast frá því að vera ungur einstaklingur til þess að verða
fullorðinn og kann að valda því að kosningaþátttaka verður þeim ekki eins mikilvæg og hún
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annars væri.95 Í lok rannsóknar sinnar setur Smets fram ábendingu sem hún beinir
sérstaklega til stjórnvalda, þar bendir hún á að vissulega getur það reynst stjórnvöldum erfitt
að hafa áhrif á þroskahraða einstaklinga. Aftur á móti muni það hafa jákvæð áhrif á
kjörsókn, til lengri tíma litið, ef stjórnvöld fari að hugsa til þess hvernig þau geti hjálpað
ungum borgurum að öðlast meira sjálfstæði fyrr á lífsleiðinni. Það gæti t.d. verið með því að
reyna markvisst að draga úr atvinnuleysi á meðal ungs fólks, hjálpa til við kaup á fyrstu
fasteign og bjóða upp á næga kosti á umönnun og gæslu barna. Allt eru þetta þættir sem
kunna að leiða til þess að einstaklingar þroskist hraðar en nú er og þar með verður kjörsókn
meiri.96

95
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Sama heimild, 241-242.
Sama heimild, 242.
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3

Gögn rannsóknarinnar

Í þessari rannsókn var fyrst og fremst notast við gögn úr íslensku kosningarannsókninni frá
tímabilið frá 1983 til 2016 eða úr alls 10 rannsóknum, en einnig var stuðst við gögn frá
Hagstofu Íslands. Íslenska kosningarannsóknin hefur verið framkvæmd í kjölfar kosninga til
Alþingis frá árinu 1983 og hefur verið endurtekin allar götur síðan. Í rannsókninni eru lagðar
ýmis konar spurningar fyrir þátttakendur til að varpa ljósi á kosninga- og stjórnmálahegðun
íslenskra kjósenda.97
Úrtak rannsóknarinnar samanstóð af kosningabærum einstaklingum á aldrinum 18-80
ára. Svör þeirra þar sem aldur kom ekki fram (hvorki kennitala né uppgefinn aldur) svarenda
voru einnig tekin út. Þannig stóðu eftir samtals 14.819 gild svör í rannsókninni. Í ljós kom
þegar kjörsókn í úrtakinu var borin saman við kosningaþátttöku úr tölum Hagstofu Íslands að
skekkja væri í gögnunum. Líkt og sjá má í töflu 2, var kjörsókn ýmist of mikil eða of lítil í
úrtakinu. Rannsakandi ákvað því að framkvæma vigtun á gagnasafninu. Svör voru vegin með
formúlunni

% þýð𝑖
% ú𝑟𝑡𝑎𝑘

,til að vinna á skekkjunni. Eftir vigtun voru gild svör í gagnasafninu

14.669.

97

Háskóli
Íslands,
félagsvísindastofnun.
http://fel.hi.is/islenska_kosningarannsoknin. Sótt 11.10.2018
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Um

íslensku

kosningarannsóknina.

Tafla 2. Kjörsókn samkvæmt gögnum íslensku kosningarannsóknarinnar og Hagstofu Íslands. 19832016, fyrir og eftir vigtun.

Ár
kosninga

Kjörsókn samkvæmt
Hagstofu Íslands %

Kjörsókn í úrtaki
rannsóknar %

Kjörsókn í úrtaki rannsóknar %
eftir vigtun

1983

88,3

90,80%

88,20%

1987

90,1

84,40%

90,10%

1991

87,6

80,30%

87,50%

1995

87,4

81,70%

87,50%

1999

84,1

88,70%

84,10%

2003

87,7

91,30%

87,60%

2007

83,6

86,10%

83,60%

2009

85,1

91,40%

85,10%

2013

81,5

84,80%

81,50%

2016

79,2

87,40%

78,40%

Úrtak rannsóknarinnar skiptist nokkuð jafnt á milli kosningaára, að undanskildu fyrsta ári
rannsóknarinnar 1983. Í töflu 3 hér að neðan má finna helstu tölfræði um gagnasafnið.
Tafla 3. Lýsandi tölfræði á gögnum rannsóknarinnar.
Þátttakendur í
úrtaki
*
rannsóknar

1983

1000

53

47

74,5

4,3

42,22

1987

1727

53

47

76,9

6,4

42,3

1991

1493

48

52

77,9

4

41,89

1995

1717

51

49

80

6,3

42,47

1999

1629

51

49

76,5

43

3

42,8

2003

1439

49

51

76,7

41

7

43,36

2007

1592

50

50

76,2

37

10

44,52

2009

1385

52

48

72,3

36

14

44,29

2013

1343

51

49

73,4

40

14

47,95

2016

1344

49

51

72,9
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21

47,56

Karlar
%

*

Konur
%

*

Gift(ur)

***

%

Börn á
**
framfæri

*

Ár
kosninga

Námsmaður
%

Meðalaldur

%

*

*Gögn eftir vigtun
** Spurningar sem komu inn í íslensku kosningarannsóknina árið 1999
*** Breytan gift(ur) á einnig við þá svarendur sem voru í sambúð, skilin(n) eða ekkja/ekkill.

Í inngangi rannsóknar var nefnt á að notast yrði við leið Smets við að meta þroska
einstaklinga. Í rannsókn Smets notaðist hún við sex viðburði í lífi einstaklings til að meta
þroska hans. Í íslensku kosningarannsókninni er ekki til staðar nægilegt magn upplýsinga frá
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öllum kosningaárunum til að ná fram fyllilega samanburðarhæfum gögnum. Í töflu 4 hér að
neðan má sjá þá lífsferilsviðburði sem Smets notaðist við í sinni rannsókn. Merkt er við þá
viðburði í þeim tilfellum þar sem upplýsingar lágu fyrir úr íslensku kosningarannsókninni.98
Tafla 4. Breytur úr rannsókn Smets. Merkt er við þær breytur sem eru til staðar úr íslensku
kosningarannsókninnin
Breytur úr rannsókn
Smet

1983

1987

1991

1995

1999

2003

2007

2009

2013

2016

Námsmaður

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gift(ur)/ í sambúð

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Börn á framfæri
Eigið heimili

X

X

X

X

X

X

X

X

Búsetustöðugleiki
Í vinnu

Líkt og sjá má þá var ekki unnt að nálgast upplýsingar um allar þær breytur sem Smets
notaðist við í rannsókn sinni fyrir öll ár rannsóknarinnar. Rannsakandi tók því þá ákvörðun að
einungis yrði notast við tímabilið 1999-2016 þegar unnið var við gerð þroskastuðulsins.
Ástæðan var fyrst og fremst tvíþætt. Annars vegar sýndu fyrri niðurstöður í rannsókninni
fram á að árið 1999 hafi orðið viss breyting á kosningahegðun ungs fólks. Hér styðst
rannsakandi við tölur um kosningaþátttöku. En í alþingiskosningunum árið 1999 féll
kosningaþátttaka ungs fólks á aldrinum 35 ára og yngri niður (úr 90,7% í 82,4%) og fór það ár
í fyrsta skipti síðan 1987 niður fyrir kosningaþátttöku 36 ára og eldri. Tölur þessu til
stuðnings má sjá hér á mynd 1 hér að neðan. Hins vegar að með því að bera saman
kosningaárin frá 1999-2016 var rannsakandi að bera saman sambærileg gögn, þar sem sömu
eða sambærilegra spurninga var spurt á þessu tímabili í íslensku kosningarannsókninni.
Það var gert með því að útbúa þroskastuðul sem byggði á fjórum viðburðum í lífi
einstaklinga sem taldir eru hafa áhrif á þroska þeirra. Líkt og kom fram í inngangi
rannsóknarinnar eru það fjórar breytur sem byggja upp þroskastuðul rannsóknarinnar. Í
fyrsta lagi er horft til þess hvort svarendur hefðu lokið námi eða ekki. En það að ljúka námi
98

Í viðauka má finna kóðabók þar sem sjá nákvæma orðun spurninga samkvæmt rannsókn og möguleg svör.
Þar má einnig sjá kóðun á svörum þ.e.a.s. hvaða svör gáfu 1 og hvaða svör gáfu 0
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er en eitt af fyrstu skrefunum í áttina að því að verða fullorðinn er að ljúka námi.99 Ástæða
fræðimanna fyrir því að þeir telji það að vera námsmaður hafi neikvæð áhrif á
kosningaþátttöku er fyrst og fremst sú að námsmenn hafa ekki tíma til neins annars en að
stunda námið. Þeir geta því ekki sett sig með markvissum hætti inn í málefni sem verið er að
takast á um.100
Þó svo að í þessari rannsókn sé notast við skilgreiningu á áhrifum náms líkt og lýst var hér
að ofan er nauðsynlegt að upplýsa að til eru kennismiðir sem halda hinu gagnstæða fram.
Þar kemur fram að það að vera í námi hafi jákvæð áhrif á kosningaþátttöku einstaklings, að
umhverfi námsmannsins hvetji til rökhugsunar og hjálpi honum því að mynda sér skoðanir á
málum er hann varða.101
Hjúskaparstaða er annar þáttur sem getur sagt til um þroska einstaklings. Það að gifta
sig eða fara í sambúð er talið hafa jákvæð áhrif á kjörsókn einstaklings. Einstaklingar í
sambúð geta haft áhrif hvor á annan á stjórnmálasviðinu. Sama rannsókn benti þó einnig á
að ekki séu alltaf jákvæð tengsl á milli þess að vera nýgift(ur) og kosningaþátttöku. Ástæðan
fyrir því sé að í nýju hjónabandi sé svo mikið sem þurfi að huga að það hefur neikvæð áhrif á
hið pólitíska líf einstaklings.102
Það að vera með börn á framfæri hefur jákvæð áhrif á kosningaþátttöku einstaklings.
Eftir að einstaklingur eignast barn/börn finnur hann til samfélagslegrar ábyrgðar og sækist
eftir því að hafa aukin áhrif á það samfélag sem hann býr í.103
Að komast í fasta vinnu er eitt af stóru skrefunum í áttina að því að fullorðnast og hafa
fræðimenn sýnt fram á að sterk tengsl séu á milli þess að vera í fullri vinnu og þess að taka
þátt í kosningum. Það að komast í fasta vinnu getur stuðlað að því að einstaklingur komist í
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annarskonar umhverfi en hann er vanur, umhverfi sem ýtir við honum, umhverfi sem kann
að hafa áhrif á stjórnmálahugmyndir hans. Á vinnumarkaði getur einstaklingurinn líka öðlast
nýja hæfni og þekkingu til að geta verið þátttakandi í stjórnmálum. 104 Í þessari rannsókn eru
þeir skilgreindir í vinnu sem svara að þeir vinni 15 vinnustundir eða meira á viku (sjá viðauka
2, spurningu um vinnuhlutfall svarenda).
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4

Tilgátur

Þrjár tilgátur voru settar fram í þessari rannsókn sem velta upp spurningum er tengjast þróun
kosningaþátttöku ungs fólks, hvort þátttaka þeirra hafi verið að breytast og þá hvernig sú
breyting kemur fram. Við úrvinnslu tilgátna var notast við gögn úr Íslensku
kosningarannsókninni.
Fram hefur komið að kosningaþátttaka ungs fólks hefur verið að dragast meira saman en
þeirra sem eldri eru. Ekki verður hér lagt mat á það hvort að ungt fólk hafi tekið upp
annarskonar þátttökuform. Aftur á móti er markmið með tilgátu 1 að prófa hvort greina
megi kynslóðbil í kosningaþátttöku til Alþingis og þá hvort það hafi verið að breytast yfir
tímabil rannsóknarinnar. Því er lögð fram eftirfarandi fyrsta tilgáta:
Tilgáta 1: Kynslóðabil í kjörsókn hefur verið að aukast og má rekja aukninguna til dvínandi
þátttöku ungs fólks fremur en til aukinnar þátttöku þeirra eldri.
Komi fram að framangreint samband sé til staðar, er næsta skref í rannsókninni að
skoða nánar hvort að breyting hafi orðið á þroskahraða einstaklinga. Í tilgátu 2 er kenning
Smets höfð til hliðsjónar og prófað hvortmikilvægir viðburðir í lífi fólks séu að gerast síðar á
lífsleiðinni en áður.
Tilgáta 2: Þroskastuðull kjósenda á aldrinum 18-35 ára hefur lækkað að meðaltali á árunum
frá 1999 til 2016.
Ef tilgáta 1 og 2 sýna í senn fram á lækkandi kjörsókn og lækkun þroskastuðuls frá 1999
til 2016, má renna styrkari stoðum undir að orsakatengsl séu þar á milli með því að skoða
hvort og þá hvernig þroskastuðull spáir fyrir um kjörsókn yfir tíma. Ef dvínandi kjörsókn
orsakast (að minnsta kosti að hluta) af lækkun þroskastuðuls, ætti sambandið þar á milli að
hafa styrkts með tímanum. Því er sett fram tilgáta 3..
Tilgáta 3: Sambandið milli þroskastuðuls og kjörsóknar hefur styrkst frá árinu 1999 fram til
2016.
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Tilgáta 1.
Kynslóðabil (e. generation gap)

Tilgáta eitt er fyrsta skefið í átt að markmiðum rannsóknarinnar, sem snýr að því að leggja
mat á það hvort að samband kunni að vera á milli þroska kjósenda og kosningaþátttöku.
Tilgáta 1 er að greina megi mun á kosningaþátttöku milli tveggja aldurshópa, 18 til 35 ára og
36 ára og eldri, og að munurinn hafi verið að aukast með tímanum. Ef munurinn milli
aldurshópa hefur verið sá sami yfir það tímabil sem er til skoðunar þá er engin ástæða til að
halda áfram. Aftur á móti ef fram kemur munur og hann hefur verið breytilegur eftir
tímabilum, er vert að spyrja hvað kunni að valda þessum breytingum.
Ef í ljós kemur að kynslóðabil losningaþátttöku hefur verið að aukast á þessum tíma
verður í framhaldi af því verður skoða frekar hvort að það megi greina breytingu á
kosningaþátttöku svarenda með þrengri aldurs samsetningu á milli tímabila. Þetta verður
gert til að kanna hvort að rannsóknin stemmdi rétta átt, er í raun einhver munur á milli
kosningaþátttöku sama aldurshóps eftir tímabilum?

5.1 Aðferð
Til að geta svarað tilgátu 1 var þátttakendum úr Íslensku kosningarannsókninni skipt upp í
tvo aldurshópa, 18 til 35 ára annars vegar og hins vegar 36 ára og eldri. Farið var að fordæmi
rannsóknar Smets þegar kom að því að ákveða skurðlínu milli aldurshópanna. Tvær ástæður
lágu fyrir því af hverju hópunum var skipt upp með þessum hætti. Annars vegar, að
kjósendur á aldrinum 35, væru búnir að færast frá fyrsta stigi lífsferils síns upp á það næsta,
líkt og kynnt var í lífsferilskenningunni. Önnur ástæðan var sú að við 35 ára aldurinn, ættu
kjósendur að hafa átt möguleika á að taka þátt í að minnsta kosti þrennum þingkosningum,
en það er sá fjöldi sem talinn er þurfa til að koma því að kjósa upp í vana.105 Þróun
kynslóðabilsins milli hópanna tveggja var að lokum fundin með því að draga meðal kjörsókn
eldri kjósendahópsins frá meðal kjörsókn yngri hópsins. Eftir því sem munurinn á hópunum
var neikvæðari, því meira kynslóðabil var um að ræða.
Til að geta svarað því hvort að greina megi breytingu á kosningaþátttöku svarenda með
þrengri aldurssamsetningu á milli tímabila. Tímabilin sem notast var við voru fyrir og eftir
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Kaat Smets „A widening generational divide? Assessing the age gap in voter turnout between younger and
older citizens," 53. Mark N. Franklin, Patrick Lyons og Michael Marsh, "Generational basis of turnout decline in
established democracies." Acta politica 39, nr.2 (2004): 115-118.
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árið 1999. Ástæðan fyrir að tímabilunum var skipt í fyrir og eftir 1999 er sú að fram komu
vissar breytingar á kosningaþátttöku það árið. Var þátttakendum því skipt upp í tvö tímabil
fyrir og eftir 1999 og skoðað hvort að greina mætti mun á kosningaþátttöku á milli þessara
tveggja tímabila.

5.2 Niðurstöður
Kosningaþátttöku hópanna tveggja má sjá á mynd 1 hér að neðan, en þar kemur einnig fram
heildarkosningaþátttaka, sem fengin var frá Hagstofu Íslands. Líkt og sjá má var
kosningaþátttaka yngri hópsins meiri en þess eldri frá árinu 1987 fram til ársins 1999, en það
kosningaár var þátttaka yngri hópsins minni en þess eldri. Kosningaþátttaka yngri hópsins
hefur verið lakari allar götur síðan.
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Mynd 1. Kosningaþátttaka (%) 18-35 ára og 36 og eldri 1983-2016. Ásamt almennri
kosningaþátttöku samkvæmt Hagstofu Íslands.

Líkt og komið hefur fram þá urðu viss tímamót árið 1999, en það ár varð þátttökugatið í
fyrsta skipti neikvætt frá því árið 1983. Þátttökugatið náði síðan hámarki í
Alþingiskosningunum árið 2013 þegar það fór í -15,9. Mikill munur er þó á milli kosninga og
var það komið í -8,8% í kosningunum árið 2016.
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Mynd 2. Þróun kynslóðabilsins(%) á milli aldurshópanna 18-35 ára og 36 ára og eldri 1983-2016.106

Ef litið er til þátttöku hópanna tveggja kemur í ljósa að sú aukning sem fram hefur komið
á milli þeirra má fyrst of fremst rekja til þess að yngri kjósendurnir hafa síður verið að kjósa
fremur en að þeir eldri hafi byrjað að kjósa meira en áður þekktist. Í raun fylgjast hóparnir að
þ.e.a.s. þegar kosningaþátttaka eykst í öðrum hópnum eykst hún líka í hinum og það sama á
við þegar kosningaþátttaka dregst saman. Eina kosningaárið sem sker sig úr hvað þetta
varðar er árið 2016. Á meðan kosningaþátttaka eykst meðal yngri hópsins þá dregst hún
saman meðal þess eldri. En nauðsynlegt er í þessu tilfelli að horfa til þess að árið 2013 var
kosningaþátttaka yngri hópsins í sögulegu lágmarki og var aðeins 67,6% en hækkaði árið
2016 og fór þá upp í 73%.
Þær niðurstöður sem byrtar hafa verið hér að ofan sýndu fram á að mikilvægt væri að
skoða frekar kosningaþátttöku með þrengri aldurssamsetningu og þá hvort að greinas mætti
mun á milli sömu aldurshópa fyrir og eftir 1999. Árið 1999 markar viss tímamót þegar kemur
að kosningaþátttöku yngri kjósendahópsins, en það ár fellur þátttaka yngri kjósendanna um
8,3% og fer undir þátttöku eldri hópsins og hefur verið þar síðan.
Á mynd 3 hér að neðan má sjá að mesta breytingin átti sér stað meðal yngsta
aldurshópsins, 18-20 ára, séu tímabilin tvö borin saman. En meðalkjörsókn þessa hóps fyrir
1999 var 89,1% á meðan hún var ekki nema 67,1% eftir árið 1999.107
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Þátttökugatið fundið með því að reikna mismuninn á milli eldri aldurshópsins (36 og eldri) og yngri
aldurshópsins 18-35 ára.
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Mynd 3. Meðal kjörsókn (%) eftir aldurshópum og tímabilum fyrir og eftir 1999.

Gögnin sýna því fram á að yngstu kjósendurnir eru að mæta síður á kjörstað eftir árið
1999 heldur en fyrir 1999. Ástæðan kann að vera sú að einstaklingar á aldrinum 18-20 ára á
tímabilinu eftir 1999 séu seinni að aka við sér, sem kann að benda til þess að um visst
byrjendavandamál yngri kjósenda hvað varðar pólitíska þátttöku sé til staðar eftir 1999.108
Gögnin sýna okkur einnig að kjósendur tímabilanna tveggja ná ekki saman fyrr en um
aldurinn 41-45 ára, þ.e.a.s. það tekur kjósendur eftir árið 1999 rúm 20 ár að ná sömu
kjörsókn og kjósendur fyrir árið 1999.
5.2.1 Samanburður á kynslóðabili milli landa
Líkt og tekið var fram hér í upphafi rannsóknarinnar var ætlunin að bera það kynslóðabil
sem greina mætti hér á landi saman við niðurstöður rannsóknar Smets. Þegar bornar eru
saman niðurstöður þessarar rannsóknar við niðurstöður Smets kemur í ljós að þróun
kynslóðarbilsins hér á landi hefur vissa sérstöðu. Hér á landi var kynslóðabilið jákvætt (ungir
kusu frekar en þeir eldri) fyrstu ár rannsóknarinnar (að frátöldu 1983), aftur á móti horfum
við upp á fall í kosningaþátttöku yngri aldurshópsins í kringum 1999. Það má samt sjá út frá
rannsókn Smets að svipuð þróun átti sér stað í Kanada og Bretlandi þ.e.a.s. í kringum 19971999 dregst kosningaþátttaka yngri hópsins mun meira saman en þess eldri. Hins vegar er
107

Fengið af upplýsingavef Íslensku kosningarannsóknarinnar. Árið 2009 var beðið um úrtak þar sem tryggt væri
að eingöngu þeir sem væru með kosningarétt (íslenskir ríkisborgarar sem voru 18 ára eða eldri) væru hluti
af úrtakinu. Þrátt fyrir það voru 10 svarendur sem sögðust ekki hafa kosið vegna þess að þeir væru ekki með
kosningarétt. Svör þessarra 10 einstaklinga eru hluti af gagnasafninu fyrir árið 2009.
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Verba, Participation in America: Political democracy and social equality, 139.
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vert að taka fram að fyrrnefnd lönd að eiga við mun meiri kynslóðarmun að etja en sjá má
hér á landi, t.a.m. fór munurinn á milli aldurshópanna tveggja upp í 35% í Bretlandi árið 2005
og 30% í Kanada árið 2006.109

Mynd 4. Mæling Smets á kynslóðabilinu í Kanada 1965 til 2006.

Mynd 5. Mæling Smets á kynslóðabili í Bretlandi 1964 til 2005.

109

Í viðauka má sjá niðurstöður rannsóknar Smets er snýr að útreikningi á kynslóðarbili í þeim 10 löndum sem
Smets skoðaði í sinni rannsókn.
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Þessar niðurstöður styðja við tilgátu 1 um að kynslóðabil í kosningaþátttöku hafi verið að
aukast á því tímabili sem horft var til. Einnig sýndu gögnin fram á að megin ástæðan fyrir
vaxandi kynslóðabili er að kosningaþátttaka yngri kjósendanna er að dragast saman fremur
en að kosningaþátttaka eldri kjósendanna sé að aukast.
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Tilgáta 2.
Þroskastuðull kjósenda á aldrinum 18-35 ára hefur lækkað að meðaltali á
árunum frá 1999 til 2016.

Samkvæmt niðurstöðum úr tilgátu 1, er greinilegur munur á kosningaþátttöku yngri og eldri
kjósenda. Næsta skref er því að skoða nánar hvort að það kunni að vera þroska ungra
einstaklinga sem sé um að kenna. Líkt og komið var inn á hér að ofan þá taka kenningar á
borð við lífsfeils- og seinþroska kenninguna mið af því að það séu mikilvægir viðburðir í lífi
okkar sem verða til þess að við þroskumst.110 Spurningin er því hvort að tilfærsla hafi orðið á
tímasetningu þessara viðburða í lífi einstaklinga. Í tiilgátu tvö er því ætlað að kanna hvort að
þroskastuðull kjósenda á aldrinum 18-35 ára hafi verið að lækka á árunum frá 2009 til 2016.

6.1

Aðferð

Hér að framan hefur verið unnið með allt gagnasafnið þ.e.a.s. alla þátttakendur í íslensku
kosningarannsókninni á tímabilinu 1999-2016. Til að að greina gögnin með tilliti til yngri
kjósenda og þroska þeirra, var gagnasafninu skipt upp og einungis notast við svör
þátttakenda á aldrinum 18-35 ára.
Áður en hægt var að fara í úrvinnslu á tilgátu 2 þurfti að útbúa þroskastuðul (e.
maturation index) rannsóknarinnar, sambærilegan þeim sem Smets útbjó í sinni rannsókn.
Þroskastuðull þessarar rannsóknar samanstóð af fjórum bakgrunnsbreytum, börn á framfæri,
í fastri vinnu, námsmaður og hjúskaparstaða. Hann var síðan notaður til að meta hversu
fullorðinn eða þroskaður einstaklingur var. Breyturnar voru endurkóðaðar þannig að þær
tóku gildin 0 og 1 eftir því hvort að lífsferils viðburður hafði átt sér stað í lífi einstaklings eða
ekki. Þátttakendur gátu því fengið þroskastig á bilinu 0 til 4, eftir því hversu marga
þroskaþætti þeir uppfylltu. Ekki var í öllum tilfellum unnt að fá skýr svör við því hvort að
svarandi var með börn á framfæri eða ekki. Því var farið þá leið að leggja tvær breytur
saman. Spurningarnar sem snéru að hjúskaparstöðu svarenda og fjöldi barna á heimilinu
voru skoðaðar nánar og voru einungis börn þar sem viðkomandi var gift(ur) í sambúð,
ekkill/ekkja, fráskilin(n) voru talin vera börn svarenda. Þar með fekk svarandi 1 stig undir
liðnum börn á framfæri.
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Erkulwater, Political Participation over the Life Cycle, 202. E. Quintelier „Differences in political participation
between young and old people.“ Contemporary politics, 13, 2 (2007):165. B. Highton og Wolfinger, R. „The First
Seven Years of the Political Life Cycle.“ American Journal of Political Science, 45, 1 (2001): 202-209.
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Með þroskastuðlinum var þroski kjósenda fyrir hverjar kosningar á árunum 1999 til 2016
tekinn saman og líkt og í rannsókn Smets. Þar með var hægt að sjá hvort að þroskastuðull
einstaklinga á aldrinum 18-35 ára hafði verið að lækka á tímabilinu.

6.2 Niðurstöður
Til að byrja yfirgerðina var meðalþroskastig fyrir hvert aldursár (18-80 ára) í gagnasafninu
fundið út. Gögnin sýndu fram á að þroskastig eru nokkuð breytileg eftir aldri, engu að síður
má sjá að með því sem þátttakendur urðu eldri því þroskaðari/fullorðnari varð hann. Voru til
að mynda þátttakendur á aldrinum 18 ára að meðaltali með 1,5 þroskastig, en meðaltalið
hækkaði fljótt eftir því sem þátttakandi eldist og náði hámarki við 37 ára aldurinn eða 3,5
þroskastig. Niðurstöðurnar má sjá í mynd 7 hér að neðan.
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Mynd 6. Meðal þroskastig eftir aldurshópum 1999-2016

Til að geta svarað þeirri spurningu hvort að þroskastuðull kjósenda á aldrinum 18-35 hafi
verið að lækka var byrjað á því að skoða hvort greina mætti mun á þroskastigum aldurshópa
milli kosningaára. Niðurstöður þeirrar yfirferðar má sjá á mynd 6.
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Mynd 7. Meðalþroskastig eftir aldri (18-35 ára) 1999-2016.

Þar kemur t.a.m. fram að 18 ára þátttakendur eru oftar en ekki með fæst þroskastig, þó
svo að stigin hafi verið nokkuð breytileg milli kosningaára. Árið 1999 og 2007 var þessi hópur
með 2 stig á meðan 2003 og 2016 var hann með innan við 1 stig. Ólík þróun á sér þó stað
þessi ár sem borin voru saman hér að ofan. Árið 1999 fjölgar þroskastigum mun hraðar eftir
því sem aldurinn hækkar miðað við 2007. Samskonar þróun á sér stað milli áranna 2003 og
2016. Það sem kemur einnig á óvart er að í raun ná þátttakendur árið 2016 aldrei þeim
þroskastigum sem þátttakendur árið 1999 voru með. Árið 1999 sker sig úr að því leyti að það
árið eru þroskastig þátttakenda almennt hærri en jafnaldra þeirra kosningaárin á eftir. Á
heildina litið virðast niðurstöðurnar gefa til kynna að frá árinu 1999 hafi þroskahraði
einstaklinga á aldrinum 18-35 ára verið að hægjast.
Á mynd 9 má sjá meðalþroskastig hvers árs með öryggismörkum. Árið 1999 voru
meðalþroskastig 2,9 en þeim hefur farið lækkandi og voru 2,3 stig árið 2016.
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Mynd 8. Mynd 6. Meðal þroskastig kjósenda á aldrinum 18-35 ára 1999-2016, með öryggismörkum.

Með því að skoða öryggismörkin á mynd 9 má sjá að það var marktækur munur á milli 1999
og annarra kosningaára auk þess sem marktækur munur er á milli 2013 og 2003, 2007, 2009
auk 1999.
Niðurtöðurnar styðja tilgátu 2 sem segir að á tímabilinu frá 1999 til 2016 hafi meðal
þroskastig aldurshópsins 18-35 ára verið að lækka. Niðurstöðurnar benda til þess að
viðburðir í lífi ungra Íslendinga eigi sér stað síðar á lífsleiðinni en áður. Þessi niðurstaða er í
samræmi við það sem Smets heldur fram í seinþroskakenningu sinni. Spurningin er aftur á
móti hvort að orsakasamband sé á milli lækkunar þroskastuðuls og minnkandi kjörsóknar
ungs fólks, en sá þáttur er skoðaður í þriðju og síðustu tilgátu rannsóknarinnar.
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Tilgáta 3.
Sambandið milli þroskastuðuls og kjörsóknar hefur styrkst frá árinu 1999
fram til 2016.

Í tilgátu 1 kom fram að dregið hefur úr kjörsókn ungs fólks frá 1999 á meðan hún hefur
nánast staðið í stað meðal þeirra eldri. Í tilgátu 2 var sýnt fram á að á árunum frá 1999 til
2016 hefur þroskastuðull einstaklinga á aldrinum 18-35 ára farið lækkandi. Tilgáta 3 var sett
fram til að prófa hvort að áhrif þroskastuðuls á kjörsókn hafi farið vaxandi á þessu tímabili en
slík aukning styður þá meginhugmynd ritgerðarinnar að dvínandi kjörsókn megi rekja til
seinkaðs þroska.

7.1

Aðferð

Reiknuð var aðhvarfsgreining hlutfalla (e. binary logistic regression analysis) þar sem
kjörsókn (kaus/kaus ekki) var fylgibreyta en þroskastuðull og ár kosninga voru megin
frumbreytur. Einnig var aldur hafður með í aðhvarfsjöfnunni til þess að skoða mætti áhrif
þroskastuðuls óháð aldri. Til þess að leggja mat á hvort áhrif þroskastuðuls hafi breyst yfir
tíma voru einnig reiknuð samvirknisáhrif þroskastuðls og ár kosninga.

7.2 Niðurstöður
Lýsandi tölfræði yfir hlutfall 18-35 ára einstaklinga sem kaus á árunum 1999-2016 eftir fjölda
þroskastiga þeirra má sjá í töflu 5. Eftir því sem þroskastigum fjölgar hækkar hlutfall þeirra
sem kaus í kosningum og er stökkið stærst frá 0 og upp í 1 þroskastig. Á umræddu tímabili
kaus um 55% fólks með 0 þroskastig en á bilinu 85%-92% þeirra sem höfðu 1-4 þroskastig.
Tafla 5. Þroskastig og kosningaþátttaka 18-35 ára kjósenda frá 1999-2016 .

Þroskastig
Kaus ekki
Kaus

0
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1
15,4%

2
14,8%
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4
7,8%

(115)

(31)
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(71)

(65)

55,6%
(144)

84,6%
(170)

85,2%

87,9%

92,2%

(889)

(515)

(764)

Niðurstöður aðhvarfsgreiningar hlutfalla má sjá í töflu 6 hér að neðan. Ár kosninga hafði
marktæk áhrif á kosningaþátttöku með þeim hætti að með hækkandi ártali þá minnkuðu
líkur á að einstaklingur hafi kosið (Exp(b) =0,664). Aldur hafði einnig marktæk áhrif og jukust
líkur kjörsókn eilítið eftir því sem aldur kjósenda hækkaði. Þroskastuðull einn og sér mældist
aftur á móti ekki marktækur.
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Tafla 6. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar, áhrif frumbreyta á hvort einstaklingur kjósi eða kjósi ekki.
Allt gagnasafnið tekið saman.
Ár

B
-0,409

S.E.
0,067

Wald
36,951

df
1

Sig.
0

Exp(B)
0,664

Þroskastuðull

-0,139

0,106

1,714

1

0,19

0,87

Ár x Þroskastuðull
0,175
0,028
40,014
Aldur
0,027
0,011
5,443
Fasti
1,504
0,346
18,868
a. Fylgibreytur: Ár, Þroskastuðull, Samvirkni, Aldur.
b. Frumbreyta: Kaus/kaus ekki

1
1
1

0
0,02
0

1,191
1,027
4,501

Til að prófa tilgátu 3 um að áhrif þroskastuðuls færu vaxandi með árunum voru reiknuð
samvirknisáhrif árs og þroskastuðuls, en líkt og sjá má í töflunni voru samvirknisáhrifin
marktæk. Til að túlka niðurstöður samvirknininnar voru niðurstöðurnar settar upp á mynd 9,
sem sjá má hér að neðan. Sjá má að lítill munur var á kjörsókn svarenda með háan (4) og
lágan (0) þroskastuðul árið 1999, sá munur hefur farið vaxandi og náði hámarki árið 2016.
Niðurstöðurnar sýna okkur einnig að þeir svarendur sem voru með lágan þorskastuðul árið
1999 voru líklegri til að kjósa en þeir sem voru með lágan þroskastuðul árið 2016. Öfug
þróun hefur átt sér stað meðal kjósenda með háan þroskastuðul en meðal þeirra hafa líkur á
því að þeir kjósi aukist umtalsvert frá 1999 til 2016.
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Mynd 9. Tvíbreytuvirkni. Líkur á að þátttakandi kjósi, eftir því hversu hár þroskatuðull hans er eftir
kosningaárum. Þroskastuðull er mældur á kvarðanum 0-4.

Til að fara í nánari greiningu á spágildi þroskastuðuls og þá hvort að áhrif hans væru í
samræmi við mynd 9 var framkvæmd aðhvarfsgreiningu hlutfalla fyrir hvert kosningaár fyrir
sig. Leiðrétt var fyrir áhrif aldurs.

Í töflu 7 hér að neðan kemur fram niðurstaða

aðhvarfsgreiningar á mati á áhrifum þroskastuðuls og aldurs á kosningaþátttöku. Gögnin
sýna að árin 2009, 2013 og 2016 spáði þroskastuðull marktækt fyrir um kosningaþátttöku.
Áhættuhlutfall (Exp(B) var hærra en 1 fyrir öll árin sem merkir að fyrir hvert gildi sem
þroskastuðullinn hækkar þá aukast líkur á að einstaklingur hafi kosið. Stuðullinn tók visst
stökk árið 2009 en það er þó árið 2016 sem sker sig sérstaklega úr með áhættuhlutfall uppá
7,065. Niðurstöðurnar sýna, líkt og sjá mátti á mynd 6 hér að ofan, að breytileg áhrif
þroskastuðuls á kosningaþátttöku yfir tíma eru sannarlega til staðar. Aftur á móti eru þau
ekki línuleg líkt og mynd 6 gaf til kynna, því árið 2016 jukust áhrifin mjög mikið.
Á heildina styðja niðurstöður tilgátu 3 um að sambandið milli þroskastuðuls og
kjörsóknar hafi verið að styrkjast frá árinu 1999 fram til 2016.
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Tafla 7. Aðhvarfsgreining hlutfalla þar sem þroskastuðull og aldur spá fyrir um líkur á þátttakandi á aldrinum 18-35 ára kjósi í Alþingiskosningum.

1999

2003

2007

2009

2013

2016

B (std.err.) Exp(B)

B (std.err.) Exp(B)

B (std.err.) Exp(B)

B (std.err.) Exp(B)

B (std.err.) Exp(B)

B (std.err.) Exp(B)

Þroskastuðull

0,276+ (.143) 1,318

0,177 (.147) 1,193

0,107 (.106) 1,113

0,841** (.126) 2,320

0,437** (.101) 1,547

1,955** (.254) 7,065

Aldur

0,008 (.028) 1,008

0,011 (.038) 1,011

0,071* (.023) 1,073

0,03 (.031) 1,031

0,032 (.024) 1,033

-0,073* (.039) 0,059

** p < .01, * p < .05, + p < 0.1.
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8

Umræða

Í rannsókn þessari hefur verið leitast við að svara því hvort hluti af ástæðu þess að ungt fólk
mæti síður á kjörstað en þeir sem eldri eru sé vegna þroska þeirra, eða skorts á þroska. Lagt
var mat á það hvort ungt fólk í dag sé að þroskast á öðrum hraða en fyrri kynslóðir og þá
hvort það kunni að hafa áhrif á þátttöku þeirra í kosningum. Á grundvelli rannsóknar Smets
frá 2010 var útbúinn var þroskastuðull sem samanstóð af fjórum lífsviðburðum, sem ætlað
var að meta þroska einstaklingsins. Stuðullinn samanstóð af breytunum, námsmaður,
hjúskaparstaða, börn á framfæri og föst vinna. Hér á landi hafa áhrif lífsviðburða á pólitíska
þátttöku lítið verið skoðuð, en er engu að síður er mikilvægt innlegg í umræðu innan
opinberrar stjórnsýslu um áhrif kosningaþátttöku á lögmæti opinberra stofnana og
ákvarðanatöku innan þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að þroski kjósanda
hafi áhrif á kosningaþátttöku hans. Frekari rannsókna er þörf að mati höfundar og mikilvægt
að auka við þær bakgrunnsbreytur sem notaðar eru til að meta þroska einstaklingsins og í
framhaldi af því skoða frekar hvort ein breyta hafi meiri áhrif en önnur.
Settar voru fram þrjár tilgáturmeð því markmiði að útskýra þróun kosningaþátttöku ungs
fólks hér á landi. Í tilgátu 1 voru gögn úr íslensku kosningarannsókninni frá tímabilinu 1983 til
2016 greind og því spáð að kynslóðabil í kosningum milli eldri og yngri kjósenda hefði aukast
og að það væri fyrst og fremst vegna dvínandi kosningaþátttöku ungs fólks fremur en
aukinnar kosningaþátttöku eldri kjósenda. Tilgátan var prófuð með því að draga
meðalkosningaþátttöku eldri aldurshópsins (36 og eldri) frá meðal kosningaþátttöku yngri
þátttakenda (18-35 ára). Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að kynslóðabil í
kosningum til Alþingis hafi verið að aukast á tímabilinu frá 1983-2016 og náði hámarki árið
2013 þegar -15,9% munur var á aldurshópunum tveimur. Þá staðfestu niðurstöður að
ástæðan fyrir auknu kynslóðabili væri tilkomin vegna minnkandi þátttöku ungs fólks.
Kynslóðirnar tvær fylgdust þó nokkuð að þ.e.a.s. þegar kjörsókn yngri hópsins minnkaði
minnkaði einnig kjörsókn þeirra eldri. Aftur á móti voru sveiflurnar meiri hjá yngri hópnum,
sem skilaði sér í auknu bili milli hópanna tveggja.
Þegar niðurstöðurnar voru bornar saman við þau lönd sem Smets skoðaði í sinni
rannsókn kom í ljós viss sérstaða Íslands. Ólíkt þeim löndum sem Smets horfði til þá var
kosningaþátttaka yngri hópsins meiri hér á landi á tímabilinu 1987-1995. Árið 1999 markar
því viss tímamót í kosningaþátttöku hér á landi. Líkt og í löndum rannsóknar Smest hefur
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kjörsókn yngri kjósenda verið að minnka hlutfallslega meira en þeirra eldri sem hefur leitt af
sér það að kynslóðabilið hefur verið að aukast. Það kom einnig í ljós þessu tengdu að
kosningaþátttaka beggja aldurshópa leitaði í flestum tilfellum í sömu átt, líkt og í rannsókn
Smets.
Í framhaldi af tilgátu 1 þar sem sýnt var fram á að ungir kjósendur mættu síður á kjörstað
en þeir eldri var útbúinn þroskastuðull til að meta þroska hvers og eins til að geta metið áhrif
þroska einstaklings á kjörsókn hans. Tilgáta tvö gekk út á það að skoða nánar hvort
þroskastuðull einstaklinga á aldrinum 18-35 ára hafi farið lækkandi á árunum frá 1999 til
2016. Áður en aldurshópurinn 18-35 ára var skoðaður sérstaklega var tekinn saman
meðalþroskastuðull þátttakanda í rannsókninni (18-80 ára). Niðurstöður þeirrar greiningar
sýndu fram á að þroskastuðullinn hækkaði eftir því sem einstaklingarnir urðu eldri líkt og
lífsferilskenningin segir. Meðalþroskastuðull 18 ára þátttakanda var 1,5 stig og líkt og áður
segir fór hann vaxandi þar til hann náði hámarki við 35 ára aldurinn og var þá kominn í 3,5
stig. Eftir það fór hann aftur niður á við og var kominn í svipað horf hjá elstu
þátttakendunum. Þroskastuðull þátttakenda á aldrinum 18-35 ára fór lækkandi á tímabilinu
var 2,9 stig árið 1999 en var kominn niður í 2,3 stig árið 2016. Niðurstöðurnar voru í
samræmi við kenningu Smets, um að þeir þættir sem lífsferilskenningin telur að hafi jákvæð
áhrif á kosningaþátttöku séu að færast síðar á lífsleiðina en áður.
Þar sem rannsakandi gat tekið upp fyrstu tvær tilgáturnar, var hægt að leggja fram þriðju
og síðustu tilgátu rannsóknarinnar sem gekk út á það að skoða nánar sambandið á milli
þroskastuðuls og kjörsóknar. Tilgáta 3 sagði að sambandið á milli þroskastuðuls og
kjörsóknar hefði verið að styrkjast frá árinu 1999 fram til 2016. Til að komast að því hvort að
svo væri var í upphafi framkvæmd aðhvarfsgreining hlutfalla, þar sem öll gögnin voru tekin
saman. En til þess að prófa hvort áhrif þroskastuðuls færu vaxandi með árunum voru reiknuð
samvirknisáhrif árs og þroskastuðuls. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að samvirknisáhrifin voru
marktæk og með myndrænum hætti var hægt að skoða breytinguna á milli kosningaára.
Þannig voru þeir sem voru með lágan þroskastuðul árið 1999 líklegri til að kjósa en þeir sem
voru með lágan þroskastuðul árið 2016. Öfug þróun var á meðal þeirra sem voru með háan
þroskastuðul. Þeir sem voru með háan þroskastuðul árið 1999 voru síður líklegir til að mæta
á kjörstað og kjósa en þeir sem voru með háan þroskastuðul árið 2016.
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Til að fara í nánari greiningu á spágildi þroskastuðulsins var framkvæmd aðhvarfsgreining
hlutfalla fyrir hvert kosningaár fyrir sig þar sem leiðrétt var fyrir aldur. Greiningin sýndi að
samband þroskastuðuls og kjörsóknar hefur farið vaxandi yfir tíma, sem styður enn frekar við
tilgátu 3 um að orsakasamband sé á milli þroskastuðuls og líkur á að einstaklingur kjósi.
Helstu annmarkar rannsóknarninnar eru fólgnir í fjölda bakgrunnsbreyta. Mikilvægt væri
fyrir rannsókn á borð við þessa að fá inn spurningar í íslensku kosningarannsóknina sem snúa
að búsetu og húsnæðisstöðugleika fólks. Í frekari rannsókn á efninu myndi höfundur mælast
til að hver þroskabreyta væri tekin og greind nánar og mat lagt á áhrif hverrar á
kosningaþátttöku einstaklings. Í rannsókn Smets kom í ljós að það að hafa lokið námi og að
eignast sitt eigið húsnæði skipti hvað mestu máli. Einnig myndi það geta leitt í ljós hvort það
að ljúka námi hafi í raun jákvæð áhrif á kosningaþátttöku. Í þessari rannsókn er horft á það
að vera enn í námi sem þátt sem hefur neikvæð áhrif á kosningaþátttöku. Aftur á móti kemst
Smets að því gagnstæða í lok rannsóknar sinnar. Hún kemst að því að í raun fellur
kosningaþátttaka hjá ungu fólki við það að ljúka námi.111 Þar með er hægt að sjá hvort og þá
hvar væri hægt að grípa inn í.

Það er einnig viss veikleiki fólginn í því að gögn

rannsóknarinnar um kosningaþátttöku komu frá könnun fremur en raungögnum um
kjörsókn. En oft á tíðum eru þátttakendur í rannsóknum gjarnari á að svara játandi þegar
kemur að því að svara því hvort hann hafi kosið eða ekki.112 Það að þroski þátttakenda var
einungis skoðaður frá árinu 1999 til 2016, var miður fyrir rannsóknina, en líkt og kom fram
var það nauðsynlegt til að hægt væri að bera saman sambærilegar upplýsingar. Engu að síður
væri það sterkt fyrir rannsóknir á borð við þessa ef hægt væri að setja saman gögn til að ná
yfir lengra tímabil, því sú breyting sem varð á kosningaþátttöku árið 1999 vekur upp
spurningar. Það hefði styrkt rannsóknina ef sá möguleiki hefði verið fyrir hendi að bera
saman tvö tímabil, þ.e.a.s. tímabilið fram til 1999 og eftir 1999.
Í inngangsorðum ritgerðar var farið lauslega yfir þá umræðu sem hefur verið hér á landi
um lækkun kosningaaldurs niður í 16 ára, auk þess sem farið var yfir kosti og galla þeirrar
lækkunar að mati þingmanna og umsagnaraðila. Kom til að mynda fram að með lækkun
kosningaaldurs niður í 16 ára „yrði ábyrgð ungs fólks aukin og því gert kleift að taka þátt í

111

Kaat Smets, „A widening generational divide? Assessing the age gap in voter turnout between younger and
older citizens," 98.
112
Richard Topf, Beyond electoral participation. (University of Chicago Press, 1987), 139
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mótun samfélagsins eins og það á réttmæta kröfu á“.113 Það er því mikilvægt að spyrja sig
hvernig standa á að því að hjálpa ungu fólki að takast á við þessa auknu ábyrgð? Að mati
rannsakanda er þetta punktur sem mikilvægt er að hafa í huga og sér í lagi ef lækka á
kosningaaldur niður í 16 ár. Ef við gefum einstaklingum kosningarétt með skömmum
fyrirvara líkt og ætlunin var með frumvarpinu sem lagt var fram skömmu fyrir
sveitarstjórnakosningarnar 2018114, erum við að gera ráð fyrir því að þekking og áhugi þeirra
á stjórnmálum sé til staðar. Í rannsókninni Voting at 16 – lessons for the future from the
Schottis Referendum, er komið inn á mikilvægi þess að skólar stígi upp og aukin áhersla sé
lögð á að búa unga kjósendur undir það að taka þátt í kosningum.115 Sams konar leið væri
hægt að fara og í Bretlandi árið 2002 þegar lýðræðisfræðsla var gerð að skylduáfanga í
skólum. Þar er nemendum til að mynda kennt að skilja kosningakerfið og þeir upplýstir um
mikilvægi þess að kjósa.116
Hugmyndir um fræðslu fyrir nýja kjósendur má sjá í nefndarálitum með fyrrgreindu
frumvarpi (þingskjal 40, 40.mál). Kemur til að mynda fram í nefndarálitum með frumvarpinu
að huga þurfi að því hvernig fræðsla eigi að fara fram fyrir þá einstaklinga sem eru að kjósa í
fyrsta skipti.117 Aftur á móti kemur ekkert fram í frumvarpinu sjálfu um það hvort og þá
hvernig staðið yrði að þess háttar fræðslu, því er ekkert tryggt með að slíkt muni vera gert.
Nú þegar má finna dæmi um verkefni sem fela það í sér að fræða ungt fólk um það að
kjóa. Á heimasíðu verkefnisins #ÉGKÝS má til að mynda finna margar nytsamlegar
upplýsingar um það hvernig kosningar fara fram og þá hvernig fara á að því að kjósa.
Markmið verkefnisins er að „efla lýðræðisvitund og hvetja ungt fólk til að kjósa“.118

113

Tillaga til þingsályktunar um að kosningaaldur verði 16 ár. Þskj. 777,514.mál, 2006-2007.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kosningar til sveitarstjórnar, nr. 5/1998, með síðari beytingum
(kosningaaldur). Þskj. 40, 40.mál, 2.mgr. 2017-2018
115
Hill, Malcolm, Andrew Lockyer, George Head, and Craig A. MacDonald. "Voting at 16–lessons for the future
from the Scottish Referendum." Scottish Affairs 26, 1 (2017): 56.
116
Tom Burke (ritstj). Electoral Reform Society, 16 Reasons for Votes at 16. sótt. 2.janúar.2019,
https://www.electoral-reform.org.uk/latest-news-and-research/publications/16-reasons-for-votes-at-16/
117
Nefndarálit með breytingartillögu um frumvarp til laga um breytingu á lögum um kosningar til
sveitarstjórnar, nr. 5/1998, með síðari breytingum (kosningaaldur). Þskj. 546, 565, 566 og 570, 40.mál.
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Landsamband ungmennafélaga og Samband íslenskra framhaldsskólanemenda, #ÉGKÝS, sótt 3.janúar 2019,
http://egkys.is/
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Lokaorð

Frá sjónarhóli opinberrar stjórnsýslu er mikilvægt að rannsaka hver kunni að vera ástæða
fyrir minnkandi kosningaþátttöku hjá ungu fólki. Auk fræðilegs mikilvægis þá vakti efnið
athygli rannsakanda, sérstaklega þegar litið var á það frá sjónarhóli seinþroskakenningar
Smets. Rannsókn Smets var fyrirmynd þessarar rannsóknar og var þar líkt og í þessari
rannsókn velt upp þeirri spurningu hvort ungt fólk væri að þroskast á öðrum hraða en áður
fyrr og það síðan lagt fram sem möguleg ástæða þess að ungt fólk kjósi ekki í sama mæli og
ungt fólk áður fyrr.
Það kunna vissulega að vera margs konar ástæður fyrir því af hverju ungt fólk kýs eða kýs
ekki og ekki er hægt að ganga að því sem vísu að það sem á við hér á landi eigi við í öðrum
löndum. Rannsókn sem þessi gefur þó einhverja hugmynd um hvar sé hægt að byrja að leita
þegar við leitum að ástæðu þess af hverju ungt fólk mætir síður á kjörstað en þeir eldri.
Sé tekið mið af niðurstöðum þessarar rannsóknar, kann svo að vera að engin töfralausn
sé fólgin í því að lækka kosningaaldur niður í 16 ára ef ekki er hugsað til annarra þátta einnig.
Því þarf að ganga úr skugga um að ekki sé ráðist að vandanum með einungis einum hætti.
Samhliða lækkun kosningaaldurs er mikilvægt að lýðræðisfræðsla verði aukin í skólum, enda
séu líkur á að breytingin hafi ekki þau áhrif sem vonast var eftir. Einnig þyrftu stjórnvöld að
huga að því hvaða tegund stjórnmála höfða til ungs fólks sem er tiltölulega stutt komið á
lífsþroskabrautinni því það er viðbúið að málin séu önnur en meðal þeirra sem eru í fastri
vinnu, borga af húsnæði og hafa fyrir fjölskyldu að sjá. Einnig má velta fyrir sér hvað
stjórnvöld geta gert til að styðja við að ungt fólk nái að fullorðnast í skilningi þessarar
rannsóknar. Smets bendir á í lok rannsóknar sinnar að stjórnvöld á hverjum stað eigi
vissulega erfitt með að hafa bein áhrif á þroska kjósenda. Aftur á móti geti stjórnvöld haft
óbein áhrif á kosningaþátttöku til lengri tíma, s.s. eins og með því að draga úr atvinnuleysi á
meðal ungs fólks, hjálpa til við kaup á fyrstu fasteign og bjóða upp á næga möguleika fyrir
umönnun og gæslu barna. Allt eru þetta þættir sem kunna að leiða til þess að einstaklingar
þroskist hraðar en fyrr og af því leiðir að kjörsókn verði meiri.119
Líkt og sjá má eru tækifæri vissulega til staðar fyrir hið opinbera til að vinna upp
kosningaþátttöku á nýjan leik. Engu að síður er þetta viðkvæm staða og því mikilvægt að rétt
119

Kaat Smets, „Revisiting the political life-cycle model: later maturation and turnout decline among young
adults." European Political Science Review 8, 2 (2016): 242.
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sé staðið að málum og ekki anað áfram til að laga málin til skemmri tíma. Frá sjónarhóli
opinberrar stjórnsýslu er mikilvægt að niðurstöður þeirrar vinnu sem lagt verður í skili sér í
aukinni kosningaþátttöku til lengri tíma. Með aukinni þátttöku öðlast hið opinbera og
lýðræðið aukið lögmæti sem leiðir til þess að ákvarðanir teknar innan hins opinbera kerfis
eru ekki dregnar í efa.
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Viðauki 1. Rannsóknar Kaat Smets á kynslóðabili í kosningum. Niðurstöður
frá 10 löndum.
.
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Viðauki 2. Kóðabók fyrir útreikning á þroskastuðli.

1999
Hefur þú verið í launaðri vinnu á síðastliðnum 3 mánuðum? (pjob3months)
1, já

1

2, nei
6, á ekki við

0

8, Veit ekki / neitar að svara

Hættur í námi (lefteducation) (Ert þú heimavinnandi, í námi, atvinnulaus, frá vinnu vegna
veikinda, í fríi eða hætt(ur) að vinna vegna aldurs? - pjob3months )
1, Atvinnulaus
2, Frá vinnu eða hætt(ur) að vinna vegna veikinda

1

3, Í fríi / í fæðingarorlofi
5, Hætt(ur) að vinna vegna aldurs
6, Námsmaður

0

7, Heimavinnandi

1

8, Öryrki
96, Á ekki við
97, Neitar að svara

0

98, Veit ekki

Hver er hjúskaparstaða þín? (maritals)
1, Gift(ur) eða kvæntur/ (staðfest sambúð)

1

2, Í sambúð
3, Einhleyp(ur) / hef aldrei verið gift/kvæntur

0

4, Fráskilin(n)

1

5, Ekkja/ekkill
7, Neitar að svara
8, Veit ekki / neitar að svara

0
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Börn á framfæri (childs_1flo) Hversu mörg þeirra (börn 17 ára og yngri sem eru á heimilinu)
eru á framfæri þínu? – flokkað
1, 1
2,2

1

3,3
4,4
96, á ekki við
97, Neitar að svara

0

98, veit ekki
99, Brottfall/svarar ekki

2003
Ert þú í launaðri vinnu þessa dagana? (pjob)
1, já

1

2, nei
7, Neitar að svara

0

8, Veit ekki
9, Brottfall / svarar ekki

Left education - Ert þú heimavinnandi, í námi, öryrki, atvinnulaus, frá vinnu vegna veikinda, í
fríi eða hætt(ur) að vinna vegna aldurs? (njob)
1, Atvinnulaus
2, Frá vinnu eða hætt(ur) að vinna vegna veikinda
3, Í fríi / í fæðingarorlofi
5, Hætt(ur) að vinna vegna aldurs
6, Námsmaður
7, Heimavinnandi

0
1

8, Öryrki
96, Á ekki við
97, Neitar að svara

0

98, Veit ekki
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1

Hver er hjúskaparstaða þín? (maritals)
1, Gift(ur) eða kvæntur/ (staðfest sambúð)

1

2, Í sambúð
3, Einhleyp(ur) / hef aldrei verið gift/kvæntur
4, Fráskilin(n)

0

1

5, Ekkja/ekkill
7, Neitar að svara
8, Veit ekki

0

9, Brottfall / svarar ekki

Hversu mörg þeirra (börn 17 ára og yngri sem eru á heimilinu) eru á framfæri þínu? – flokkað
(childs_1flo)
1,1
2,2

1

3,3
4,4
97, Neitar að svara
98, Veit ekki

0

99, Brottfall / svarar ekk
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2007
Staða svarenda á vinnumarkaði svarenda – samantekið
1, Í fullri vinnu (32+ vinnustundir á viku)

1

2, Í hlutastarfi (15-32 vinnustundir á viku)
3, Í hlustastarfi (innan við 15 vinnustundir á viku)
4, Að aðstoða fjölskyldumeðlim
5, Atvinnulaus
6, Námsmaður
7, Hættur að vinna sökum aldurs / á eftirlaunum
8, Heimavinnandi / húsmóðir

0

9, Öryrki
10, Aðrir, ekki á vinnumarkaði
97, Neitar að svara
98, Veit ekki
99, Brottfall / svarar ekki

Lefteducation – Lokið/hætt námi
1, Í fullri vinnu (32+ vinnustundir á viku)
2, Í hlutastarfi (15-32 vinnustundir á viku)
3, Í hlustastarfi (innan við 15 vinnustundir á viku)

1

4, Að aðstoða fjölskyldumeðlim
5, Atvinnulaus
6, Námsmaður

0

7, Hættur að vinna sökum aldurs / á eftirlaunum
8, Heimavinnandi / húsmóðir

1

9, Öryrki
10, Aðrir, ekki á vinnumarkaði
97, Neitar að svara

0

98, Veit ekki
99, Brottfall / svarar ekki
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Hver er hjúskaparstaða þín?(maritals)
1, Gift(ur) eða kvæntur/ (staðfest sambúð)

1

2, Í sambúð
3, Einhleyp(ur) / hef aldrei verið gift/kvæntur
4, Fráskilin(n)

0
1

5, Ekkja/ekkill
7, Neitar að svara
8, Veit ekki

0

9, Brottfall / svarar ekki

Children_fl - Hversu mörg börn, 17 ára eða yngri, eru á heimilinu? – flokkað
1,1
2,2

1

3,3
4,4

97, Neitar að svara
98, Veit ekki

0

99, Brottfall / svarar ekki


Maritals_fl +children_fl

Breyturnar tvær lagðar saman. Einungis börn þar sem viðkomandi var gift(ur) í sa,búð,
ekkill/ekkja, fráskilin(n) voru talin vera börn svarenda. Ef útkoman var viðkomandi bæði
giftur (ofl) og átti barn.


Barn + gift(ur) í sa,búð, ekkill/ekkja, fráskilin(n) = 2
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1

2009
Staða svarenda á vinnumarkaði svarenda – samantekið (emplstatus)
1, Í fullri vinnu (32+ vinnustundir á viku)

1

2, Í hlutastarfi (15-32 vinnustundir á viku)
3, Í hlustastarfi (innan við 15 vinnustundir á viku)
4, Að aðstoða fjölskyldumeðlim
5, Atvinnulaus
6, Námsmaður
7, Hættur að vinna sökum aldurs / á eftirlaunum
8, Heimavinnandi / húsmóðir

0

9, Öryrki
10, Aðrir, ekki á vinnumarkaði
97, Neitar að svara
98, Veit ekki
99, Brottfall / svarar ekki

Lefteducation – Lokið/hætt námi (emplstatus)
1, Í fullri vinnu (32+ vinnustundir á viku)
2, Í hlutastarfi (15-32 vinnustundir á viku)
3, Í hlustastarfi (innan við 15 vinnustundir á viku)

1

4, Að aðstoða fjölskyldumeðlim
5, Atvinnulaus
6, Námsmaður

0

7, Hættur að vinna sökum aldurs / á eftirlaunum
8, Heimavinnandi / húsmóðir

1

9, Öryrki
10, Aðrir, ekki á vinnumarkaði
97, Neitar að svara
98, Veit ekki

0

99, Brottfall / svarar ekki
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Hver er hjúskaparstaða þín? - maritals
1, Gift(ur) eða kvæntur/ (staðfest sambúð)

1

2, Í sambúð
3, Einhleyp(ur) / hef aldrei verið gift/kvæntur
4, Fráskilin(n)

0
1

5, Ekkja/ekkill
7, Neitar að svara
8, Veit ekki

0

9, Brottfall / svarar ekki

Children_fl - Hversu mörg börn, 17 ára eða yngri, eru á heimilinu? – flokkað
1,1
2,2

1

3,3
4,4
97, Neitar að svara
98, Veit ekki

0

99, Brottfall / svarar ekki



Maritals_fl +children_fl

Breyturnar tvær lagðar saman. Einungis börn þar sem viðkomandi var gift(ur) í sa,búð,
ekkill/ekkja, fráskilin(n) voru talin vera börn svarenda. Ef útkoman var viðkomandi bæði
giftur (ofl) og átti barn.
Barn + gift(ur) í sa,búð, ekkill/ekkja, fráskilin(n) = 2
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1

2013
Staða svarenda á vinnumarkaði svarenda – samantekið (emplstatus)
1, Í fullri vinnu (32+ vinnustundir á viku)

1

2, Í hlutastarfi (15-32 vinnustundir á viku)
3, Í hlustastarfi (innan við 15 vinnustundir á viku)
4, Að aðstoða fjölskyldumeðlim
5, Atvinnulaus
6, Námsmaður
7, Hættur að vinna sökum aldurs / á eftirlaunum
8, Heimavinnandi / húsmóðir

0

9, Öryrki
10, Aðrir, ekki á vinnumarkaði
97, Neitar að svara
98, Veit ekki
99, Brottfall / svarar ekki

Lefteducation – Lokið/hætt námi
1, Í fullri vinnu (32+ vinnustundir á viku)
2, Í hlutastarfi (15-32 vinnustundir á viku)
3, Í hlustastarfi (innan við 15 vinnustundir á viku)

1

4, Að aðstoða fjölskyldumeðlim
5, Atvinnulaus
6, Námsmaður

0

7, Hættur að vinna sökum aldurs / á eftirlaunum
8, Heimavinnandi / húsmóðir

1

9, Öryrki
10, Aðrir, ekki á vinnumarkaði
97, Neitar að svara
98, Veit ekki

0

99, Brottfall / svarar ekki
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Hver er hjúskaparstaða þín? - maritals
1, Gift(ur) eða kvæntur/ (staðfest sambúð)

1

2, Í sambúð
3, Einhleyp(ur) / hef aldrei verið gift/kvæntur
4, Fráskilin(n)

0
1

5, Ekkja/ekkill
7, Neitar að svara
8, Veit ekki

0

9, Brottfall / svarar ekki

Children_fl - Hversu mörg börn, 17 ára eða yngri, eru á heimilinu? – flokkað
1,1
2,2

1

3,3
4,4
97, Neitar að svara
98, Veit ekki

0

99, Brottfall / svarar ekki


Maritals_fl +children_fl

Breyturnar tvær lagðar saman. Einungis börn þar sem viðkomandi var gift(ur) í sa,búð,
ekkill/ekkja, fráskilin(n) voru talin vera börn svarenda. Ef útkoman var viðkomandi bæði
giftur (ofl) og átti barn.
Barn + gift(ur) í sa,búð, ekkill/ekkja, fráskilin(n) = 2

77

1

2016
Ekki er búið að fylla inn allar upplýsingar þegar kemur að fjölda vinnustunda á mánuði.
Notast var við sama form flokkunar og árin á undan.
Hversu langa vinnuviku vannst þú að jafnaði í síðasta mánuði? (Átt er við
heildarvinnustundafj) wkhtot_TEXT

1. Í fullri vinnu 32 + vinnustundir
2. Í hlutastarfi 15-32 vinnustindir
3. Í hlutastarfi innan við 15 vinnustundir á viku.

1
0

9. Brottfall

Ert þú heimavinnandi, í námi, öryrki, atvinnulaus, í fæðingarorlofi frá vinnu vegna veikinda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Atvinnulaus
Frá vinnu eða hætt(ur) að vinna vegna veikinda
Í fríi
Í fæðingarorlofi
Hætt(ur) að vinna vegna aldurs
Námsmaður
0
Heimavinnandi
Öryrki

1

1

96. Á ekki við (skráð) – sá sem er með vinnu
97. Neitar að svara (ekki lesið)
98. Veit ekki (ekki lesið)

0

99. Brottfall (skráð)

Ný breyta með því að sameina tvær spurningar – annarsvegar þá sem var í rannsókninni
og þá sem ég var búin að taka saman þá sem voru skilgreindir með vinnu. Merkti þá sem
voru í vinnu inn í þessa breytu sem 96 (á ekki við).
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Hver er hjúskapar staða þín? maritals
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.

Í hjónabandi
1
Í sambúð
Einhleyp(ur) / hef aldrei verið gift/kvæntur
0
Fráskilin(n)
1
Ekkja/ekkill
Neitar að svara (ekki lesið)
Veit ekki (ekki lesið)
0
Brottfall (skráð)
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