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Ágrip 

Eflaust má leiða að því líkur að flestir kannist við að hafa verið þátttakandi eða áheyrandi í 

umræðu um kynslóðir. Það er í það minnsta ekki óalgengt að hnjóta um umræðu sem tengist 

kynslóðum og málefnum þeirra með einum eða öðrum hætti. Áhuginn er einkum tvíþættur, 

annvegar almenns eðlis og hins vegar fræðilegs. Á fyrri hluta 20. aldar setti þýski 

félagsfræðingurinn Karl Mannheim fram kenningu í kringum hugmyndir hans um gildi og 

vægi kynslóða hefur hlotið aukið vægi innan fræðasamfélags félagsvísindanna eftir því sem 

liðið hefur á öldina og fram á öldina sem nú gengur sitt skeið. Rannsóknir á kynslóðum hafa 

tekið ákveðnum grundvallarbreytingum í takt við miklar samfélagsbreytingar frá því 

Mannheim setti kenningu sína fram. Markmið þessarar ritgerðar er að beina sjónum að 

umræddu kenningarkerfi og enn fremur þeirri hugmyndasögu sem mótast hefur í kringum 

kynslóðarannsóknir á undanförnum áratugum. Kastljósinu verður beint að ólíkum túlkunum 

og kenningum fræðimanna auk þess sem sjónum verður beint að þeim hugmyndum sem 

almenningur hefur um kynslóðir. Í því tilliti verður umræðan um X-kynslóðina svokölluðu og 

sú orðræða sem einkenndi hana hafðar til hliðsjónar við vinnslu þessa verkefnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 

Efnisyfirlit 

Inngangur……………………………………………………………………………………….……………………………….4 

1.Kafli: Kynslóðarannsóknir……………………………………………………………….……………………….….8 

1.1 Karl Mannheim og mótun kenningar……………………………………………………………………..….8 

1.2 Þróun kynslóðarannsókna……………………………………………………………………………………….15 

1.3 Gagnrýnisverð nálgun…………………………………………………....…………………………………….…23 

2.Kafli: Málefni kynslóða á Íslandi…………………………………………………………………………….….24 

2.1. Hefðir og tækifæri…………………………………………………………………………………..….……….…24 

3.kafli: X-kynslóðin………………………………………………………………………………………………….……28 

3.1 Kynslóð kynnt til leiks………………………………………………………………………………………….…..28 

3.2. Áhrif hnattvæðingar……………………………………………………………………………………………….30 

4.kafli: X-kynslóðin á Íslandi………………………………………………………………………………………...31 

4.1 Hugmynd berst til landsins…………….………………………………………………………………………..31 

4.2 X=?...............................................................................................................................33 

4.3 Dópuð og dofin……………………………………………………………………………………………………….35 

Niðurstöður………………………………………………………………………………………………………………….39 

 

 

 

 



 
4 

 

Inngangur 

Í blaðagrein sem birtist í Fréttablaðinu í ágúst 2017 gerir framtíðarfræðingurinn  Bergur Ebbi 

Benediktsson kynslóðir að umræðuefni sínu þar sem hann veltir fyrir sér ýmsum 

áhugaverðum atriðum er snerta eðli þeirra og þróun. Dregur hann þar fram helstu atriði 

sem hafa haft mótandi áhrif á einstaka kynslóðir, ræðir baráttu þeirra fyrir eigin tilverurétti 

og minnist á hugsanleg endalok kynslóða sem fyrirbæris vegna tilkomu þeirrar sítengingar 

sem tæknin hefur fært okkur við upplýsingar. Hugsjónir sem áður hafi verið tengdar við 

ákveðnar kynslóðir verði þannig ekki bundnar neinum afmörkunum lengur heldur dafni 

nýjar hugmyndir gagnvirkt á milli ólíkra aldurshópa.1  

Vangaveltur sem þessar um möguleg endalok kynslóða eru óneitanlega áhugaverðar 

þó spádómsgildi þeirra sé vissulega bundið því sem framtíðin ber í skauti sér. Því gæti reynst 

snúið að leggja frekara mat á réttmæti þeirra. Umrædd grein er engu að síður merkileg fyrir 

ýmsar sakir og þar má helst nefna tvö atriði sem eru í eðli sínu nátengd. Í fyrsta lagi má finna 

í henni vitnisburð um þá hugmynd að þeim ólíku aldurshópum sem móta samfélagið hverju 

sinni megi skipta upp í kynslóðir og að þessar kynslóðir beri gjarnan með sér ólík gildi og 

skoðanir og takist jafnvel á um réttmæti þeirra. Nýjar kynslóðir þrói gjarnan með sér eigið 

gildismat sem kunni að stangast á við venjur og hefðir eldri kynslóða. Í öðru lagi varpar 

Bergur Ebbi ljósi á þá ríku tilhneigingu jafnt fræðimanna og almennings að beita þessari 

hugmynd og skilgreina kynslóðir eftir einhverjum tilgreindum formerkjum. Sú aðferðafræði 

sem liggur að baki slíkum skilgreiningum kann að vera breytileg en útgangspunkturinn 

virðist almennt vera sá sami; að kortleggja einkenni þeirra ólíku kynslóða sem móta 

samfélagið hverju sinni.     

Orð þessi eru sett fram án sérstakra fræðilegra formerkja en þó þarf ekki að leita 

langt eftir rökum þeim til stuðnings og ljóst að hugmyndir sem þessar eru ekki úr lausu lofti 

gripnar. Við stutta eftirgrennslan er ljóst að í daglegri umræðu er ekki óalgengt að heyra 

minnst á kynslóðir. Slík umræða birtist okkur jafnan á fremur víðum vettvangi og virðist 

 
1 Bergur Ebbi Benediktsson, „Síðasta kynslóðin“, bls. 13 
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hugtakið sem slíkt nokkuð rótgróið í almennu málfari. Breski félagsfræðingurinn Jane Pilcher 

telur að víðtæk hversdagsleg notkun kynslóða í almennu tali ákvarðist fyrst og fremst af 

tilraunum fólks til að ráða í ólík einkenni mismunandi aldurshópa samfélagsins. Einstaklingar 

hafi tækifæri til að staðsetja sig – sem og aðra – innan slíkra hópa og öðlast með því móti 

betri sýn á eigin stöðu. Fólk er þannig gjarnan kennt við ákveðnar kynslóðir auk þess sem 

rætt er um kynslóðabil, fyrri kynslóðir, komandi kynslóðir, ungar kynslóðir og þær sem eldri 

eru, svo dæmi séu tekin.2  

Umræðan um kynslóðir hefur einnig gert vart við sig innan fræðasamfélagsins þar 

sem hefð fyrir rannsóknum þeim tengdum hefur einkum afmarkast við félagsfræði. Í því 

samhengi hefur frummótun hugtaksins jafnan verið kennd við þýska félagsfræðinginn Karl 

Mannheim en upphaflegar kenningar hans hafa þó gengið í gegnum nokkra endurskoðun 

síðan þær voru fyrst settar fram árið 1926.3 Breski sagnfræðingurinn Peter Burke telur að 

það séu einkum tvær ástæður fyrir því að fræðimenn sýni kynslóðum áhuga og tóna 

hugmyndir hans að vissu leyti við kenningu áðurnefndrar Pilcher. Annars vegar sé um að 

ræða persónulega tengingu einstaklingsins við hugtakið þar sem kynslóðir endurspegli að 

vissu leyti upplifun hvers og eins af eigin uppvexti. Einstaklingar á svipuðum aldri skilgreini 

sig á sameiginlegum grundvelli og þá oftar en ekki í öndverðri stöðu gagnvart þeim sem eldri 

eru. Burke telur að áhugi fræðimanna á hugtakinu geti hins vegar verið drifinn áfram af þeim 

möguleikum sem rannsóknir á kynslóðum bjóði upp á við túlkun og greiningu 

samfélagsbreytinga. Kynslóðir geri fræðimönnum kleift að tengja þýðingarmiklar 

umbreytingar við bæði einstaklinga og atburði sem eiga það sameiginlegt að afmarkast við 

ákveðna aldurshópa.4  

Breski félagsfræðingurinn Simon Biggs segir að líta megi svo á að kynslóðahugtakið 

hafi tvíþætta merkingu og ríma hugmyndir hans við þær sem bæði Burke og Pilcher hafa 

sett fram. Kynslóð geti þannig bæði haft persónulega og opinbera merkingu allt eftir því 

 
2 Pilcher, „Mannheim’s Sociology of Generations: An Undervalued Legacy”, bls. 481 
3 Gestur Guðmundsson, „Kynslóðin sem komst út úr kalda stríðinu“, bls. 28 
4 Burke, History and social theory, bls. 170 
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hvert samhengið sé. Annars vegar sé verið að vísa til skyldleika einstaklinga sem eru á ólíkum 

aldri en tengjast ættarböndum og hins vegar sé verið að vísa til aldurshópa sem deili 

lífsskeiði sínu á opinberum vettvangi. Báðar merkingarnar séu þéttofnar saman þar sem hið 

persónulega og hið opinbera skarist reglulega og mörkin geti því verið óljós. Merkingargildi 

hugtaksins verður því fyrir áhrifum frá samfélagslegum gildum og þeim væntingum sem þau 

gera til kynslóða en tengist einstaklingum einnig á persónulegum grundvelli og bæði mótar 

og mótast af lífsstíl fólks, sjónarmiðum og upplifunum.5 

Það mætti því líta svo á að kynslóðahugtakið beri með sér tvenns konar nálganir, 

fræðilega og almenna, og getur merking þess verið flöktandi eftir því hvert samhengið er 

hverju sinni. Félagsfræðingurinn Gestur Guðmundsson hefur lagt fram skynsamlega aðferð 

til að aðgreina þessar ólíku nálganir. Lítur hann svo á að þegar kynslóðir eru ræddar í 

hversdagslegu tilliti sé um að ræða það sem hann kýs að kalla blaðamennskuhugtök. Slík 

hugtök bjóði upp á frjálslegar túlkanir sem krefjist ekki fræðilegra formerkja og hafi því 

fremur í för með sér altækar skilgreiningar og ef til vill fremur einfaldar flokkanir. Á móti 

kemur að þeirri hefð sem myndast hefur í kringum kynslóðir innan félagsfræðinnar fylgir 

krafa um strangari vinnubrögð sem standist þar til gerðar kröfur akademískra rannsókna. Í 

því samhengi skuli líta á kynslóðir sem félagsfræðilegt hugtak.  Tekur hann þó sérstaklega 

fram að hugtakið sé vandmeðfarið þar sem það sé „...vandasamt að beita kynslóðarhugtaki 

með vísindalegri nákvæmni og fátt hægt að alhæfa um alla sem eru fæddir á sama árabili“. 

Það sé þó gagnlegt að því leyti að það gefur kost á því að beina sjónum að vissum hópum 

fólks á svipuðum aldri sem deila einhverjum sameiginlegum einkennum.6  

Á Íslandi hafa kynslóðir reglulega verið samofnar þjóðfélagsumræðunni en dæmi 

þess má til að mynda rekja aftur til miðbiks 19. aldar þó umræða um einstaka kynslóðir hafi 

síðan orðið fyrirferðameiri eftir því sem leið á síðari hluta 20. aldarinnar.7 Til að gera 

 
5 Biggs, “Thinking about Generations: Conceptual Positions and Policy Implications”, bls. 696-697 
6 Gestur Guðmundsson, „Kynslóðin sem komst út úr kalda stríðinu“, bls. 27-28 
7 Við leit á timarit.is má finna dæmi um notkun á orðinu í almennri merkingu í það minnsta frá árinu 1846. 
Hversdagsleg notkun þess bendir þó til að orðið hafi verið notað fyrir þann tíma til að gera greinarmun á 
ólíkum aldurshópum íslensks samfélags.  
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greinarmun á þeim ólíku kynslóðum sem hafa komið fram hefur einstaka kynslóðum gjarnan 

verið gefin ákveðin heiti. Slík heiti hafa jafnan ákvarðast af einhverju sem þykir einkennandi 

fyrir hverja kynslóð fyrir sig eða þá að miðað er við það tímabil þar sem þær eru hvað 

fyrirferðamestar. Ungt fólk um aldamótin 1900 var til að mynda talið til 

aldamótakynslóðarinnar, kynslóðar sem hafði veruleg ítök í atvinnu- og stjórnmálum á fyrri 

hluta 20. aldar.8 Einnig má nefna hina byltingarkenndu ´68 kynslóð sem kom fram á 7. 

áratugnum með byltingakennda hugmyndafræði byggða á hugmyndum um frjálst og 

réttsýnt þjóðfélag, sem hafði víðtæk áhrif á íslenska samfélagsmynd og mótaði arfleifð sem 

er enn kunnug samtímanum nú tæplega hálfri öld síðar.9 Fleiri dæmi eru tiltæk og má þar 

nefna krútt-,klám,- og kókópöffs-kynslóðirnar sem voru þó öllu fyrirferðarminni í umsvifum 

og í raun alls kostar óljóst hvað aðgreinir umræddar kynslóðir. Hugsanlega er jafnvel verið 

að ræða sama aldurshópinn en það kynslóðaheiti sem honum er gefinn ákvarðist af kjarna 

umræðunnar hverju sinni.  

Markmið þessarar rannsóknar er í stuttu máli tvíþætt og segja mætti að það ákvarðist af 

áðurnefndri skilgreiningu Gests Guðmundssonar á ólíku merkingargildi kynslóðahugtaksins. 

Í ljósi þeirrar akademísku hefðar fyrir kynslóðarannsóknum sem dafnað hefur meðal 

félagsfræðinga verður lagt upp með að líta á félagsfræðilega hlið kynslóðahugtaksins og 

vægi þess í hugmyndasögu kynslóðarannsókna. Upphafleg kenning Mannheim verður höfð 

í  fyrirrúmi þar sem túlkanir félagsfræðinga verða hafðar til hliðsjónar. Sérstaklega verður 

vikið að helstu atriðum er varða þróun þeirrar hugmyndafræði sem liggur að baki 

kynslóðarannsóknum og verða ólíkar hugmyndir félagsfræðinga um notagildi kynslóða við 

rannsóknir á samfélagslegum breytingum hafðar í öndvegi. Með hliðsjón af því að 

hugmyndasaga kynslóðarannsókna sé í fyrirrúmi verður kastljósinu síðan beint að 

hugmyndinni um eina útvalda kynslóð; X-kynslóðina. Um er að ræða kynslóð sem var hvað 

fyrirferðamest í almennri umræðu á tíunda áratug 20. aldar en þær hugmyndir sem um hana 

ríktu hérlendis hafa ekki verið dregnar saman hingað til. Verður lögð áhersla á að skýra frá 

 
8 Gestur Guðmundsson, „Kynslóðin sem komst út úr kalda stríðinu“, bls. 28 
9 Gestur Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir, 68 hugarflug úr viðjum vanans.. 
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hugmyndum samfélagsins um gildi og virði umræddrar kynslóðar þar sem byggt verður á 

bæði innlendum og erlendum heimildum. Einkum verða tvö atriði höfð í fyrirrúmi. Annars 

vegar verður stefnt að því að leita svara við því hvað hafi einkennt umræðuna um x-

kynslóðina. Helstu atriði verða dregin fram með það að leiðarljósi að öðlast skilning á þeim 

hugmyndum sem voru ríkjandi um kynslóðina. Hins vegar verður leitast eftir því að setja x-

kynslóðina og helstu efnisatriði þeirrar umræðu sem um hana myndaðist í sögulegt 

samhengi. Leitast verður eftir því að athuga að hvaða leyti finna megi samhljóm milli þeirra 

málefna sem sérstaklega voru rædd í sambandi við x-kynslóðina og annarrar almennrar 

þjóðfélagsumræðu um ungt fólk á tímabilinu. 

 

1.kafli: Kynslóðarannsóknir  

1.1 Karl Mannheim og mótun kenningar 

Fyrstur manna til að leggja fram ítarlega greiningu á kynslóðum sem félagslegu fyrirbæri var 

þýski félagsfræðingurinn Karl Mannheim. Hugmyndir sínar lagði hann fram í ritgerð sem 

birtist fyrst á þýsku árið 1923 en var síðan endurútgefin í enskri þýðingu árið 1956 og bar þá 

heitið The Problem of Generations og var þá hluti af stærra ritgerðasafni Mannheim sem 

snerti á ýmsum félagsfræðilegum álitamálum. Með verki sínu mótaði Mannheim 

hugmyndagrunn þann sem liggur til grundvallar félagsfræði kynslóða (e. sociology of 

generations) og varð þess valdandi að kynslóðir voru rannsakaðar sem félagsfræðilegt 

fyrirbæri. Á þessum grunni hafa kenningar hans verið nýttar og skoðaðar nokkuð ítarlega af 

félagsfræðingum síðari tíma.10  

Mannheim leit svo á að kynslóðir væru vandasamt hugtak að fást við en var þó 

þeirrar skoðunar að þær væru nógu mikilvægar til að réttlæta frekari útlistanir. Væri það 

sökum þess að þær væru í raun nauðsynlegt verkfæri til að kortleggja og skilja 

samfélagslegar breytingar. Það væri einkennandi fyrir nútímasamfélög að hraði slíkra 

 
10 Edmunds, Generational Consciousness, Narrative and Politics, bls. 3-5 
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breytinga væri ávallt að aukast og hagnýtingargildi hugtaksins væri einkum falið í því að auka 

skilning fólks á því ferli.11 Hugtakið væri þó vandmeðfarið þar sem hætta væri á að fólk gerði 

ekki greinarmun á líffræðilegri endurnýjun samfélagsins með tilkomu nýrra aldurshópa (e. 

cohort) sem gjarnan væru kallaðar kynslóðir og félagslegra kynslóða sem væru afurð félags- 

og menningarlegra afla. Ekki  mætti leggja hið náttúrulega líffræðilega ferli að jöfnu við það 

flókna ferli sem ætti sér stað við mótun eiginlegra kynslóða í félags- og menningarlegum 

skilningi.12   

Bresku félagsfræðingarnir June Edmunds og Bryan S. Turner vilja meina að áhuga 

Mannheim á kynslóðum megi betur skilja í samhengi við álit hans á marxískri nálgun við 

túlkun samfélagsbreytinga sem honum þótti vera of formföst. Marxisminn gerði ekki ráð 

fyrir óvæntum breytum sem gætu haft áhrif á ýmis konar samfélagslegar hræringar og í hans 

huga væri hægt að líta á kynslóðir sem slíka breytu. Þær hefðu allt til brunns að bera til að 

vera drifkraftur samfélagslegra breytinga þar sem þær bæru gjarnan með sér hugmyndir 

sem storkuðu ríkjandi gildum og viðmiðum sem stuðluðu að vissu leyti að óbreyttu ástandi. 

Kynslóðir voru í hans augum eiginleg uppspretta andstöðu gegn ríkjandi gildum 

samfélagsins og væru þess megnar að stuðla að umtalsverðum samfélagslegum 

breytingum.13  

Mannheim var meðvitaður um að kynslóðahugtakið væri umdeilt að því leyti að ekki 

ríkti einhugur meðal fræðimanna um hvernig ætti að takast á við og skilgreina hugtakið. 

Sérfræðingar af ólíkum sviðum hefðu gert tilraunir til að takast á við vandamálið en nýttu 

oft illa fyrirliggjandi þekkingu og veldu sjálfhverfan sjónarhól. Slíkir tilburðir væru yfirleitt 

nokkrum annmörkum háðir. Mannheim leit til að mynda svo á að fræðimenn skorti viðleitni 

til að taka til skoðunar rannsóknir sem framkvæmdar voru af sérfræðingum af öðru þjóðerni 

og nýta þær við eigin athuganir. Í stað þess að nýta sér þá fyrirliggjandi þekkingu sem var að 

finna fyrir innan ólíkra fræðigreina sýndu fræðimenn þá tilhneigingu að kjósa sinn eigin 

 
11 Mannheim, „The Problem of Generations“, bls. 286-287 
12 Mannheim, „The Problem of Generations“, bls.? 
13 Edmunds, Generational consciousness, narrative and politics, bls. 4 
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upphafspunkt. Þessu taldi Mannheim að þyrfti að breyta ef því kenningakerfi sem þyrfti að 

liggja að baki kynslóðarannsóknum ætti að miða áfram. Vissulega væri nauðsynlegt að koma 

með nýja og ferska strauma til að forðast stöðnun en engu að síður væri þörf á því að móta 

almennt viðurkennda nálgun sem hægt væri að ganga út frá. Slík nálgun væri ekki til staðar 

og þörf væri á gera á því úrbætur. 14 Vert er að hafa í huga að þær hugmyndir sem Mannheim 

byggði kenningar sínar á voru ekki úr lausu lofti gripnar heldur voru þær dregnar upp út frá 

hugmyndum forvera hans innan félagsfræðinnar og heimspekinnar. Hugleiðingar 

fræðimanna um tengsl aldurs og uppbyggingar samfélagsins höfðu lengi verið hluti af 

klassískri félagsfræði. Frakkinn Émile Durkheim hafði til að mynda rannsakað tengslin á milli 

aldurs og samfélagslegrar samþættingar á meðan þýskir kollegar hans, Karl Marx og 

Friedrich Engels, gerðu möguleg áhrif iðnvæðingarinnar á samfélagslegt þýðingargildi aldurs 

að rannsóknarefni sínu.15 Eins má nefna þá Auguste Comte, John Stuart Mill og Wilhelm 

Dilthey sem fengust allir við kynslóðahugtakið og lögðu einkum áherslu á „...þýðingu 

einstakra kynslóða sem brjóta blað í sögu hugmynda og félagslegra hreyfinga“.16 Hefðin fyrir 

rannsóknum á kynslóðum og félagslegri merkingu þeirra hefur því verið til staðar en 

Mannheim hefur tekið það í sínar hendur að formfesta hugtakið enn frekar út frá þeim 

hugmyndagrunni sem lá fyrir.  

Í stuttu máli má segja að Mannheim hafi skilgreint kynslóð sem ákveðinn hóp fólks 

á sama aldursbili sem upplifir sögulega þýðingarmikinn atburð og tekst á við það 

samfélagslega breytingarferli sem honum kann að fylgja. Hélt hann því fram að þegar 

aldurshópar deildu slíkri sameiginlegri reynslu yrði það þess valdandi að móta með þeim 

vitund um félagslega samstöðu. Þannig gæti gangur sögunnar haft ólík áhrif á aldursbundnar 

upplifanir einstaklinga innan samfélagsins allt eftir því hvaða kynslóð þeir tilheyra.17 

Mikilvægt er að hafa í huga að Mannheim lagði upp með þá grundvallar forsendu að 

kynslóðir birtist ekki með reglulegu millibili heldur að þær mótist af umfangs- og 

 
14 Mannheim, „The problem of generations“, bls. 286-287 
15 Edmunds, Generational Consciousness, Narrative and Politics, bls. 3 
16 Gestur Guðmundsson, „Kynslóðin sem komst út úr kalda stríðinu“, bls. 29-30 
17 Sociology. Making Sense of Society, bls. 300 
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áhrifamiklum atburðum sem hafi varanleg áhrif á hugsunarhátt og lífssýn ungs fólks á 

svipuðu aldursskeiði. Þetta séu alla jafnan sögulegir atburðir s.s. stríð, byltingar, plágur, 

hungursneyðir og efnahagskreppur sem hafi í för með sér samfélagsbreytingar sem móti 

einstaklinga til frambúðar. Án afgerandi þjóðfélagsbreytinga sem óhjákvæmilega móti 

sameiginlega lífsreynslu geti þau varanlegu áhrif sem nauðsynleg eru til að móta hugarfar 

nýrrar kynslóðar ekki átt sér stað.18 Mannheim lagði jafnframt áherslu á að félagsleg staða 

einstaklinga innan hverrar kynslóðar væri afstæð. Pólitísk og menningarleg einsleitni væri 

ekki með nokkru móti skilyrði fyrir mótun kynslóða þar sem þær samanstandi í raun af 

ólíkum og gjarnan andstæðum einingum sem takist á við breyttar aðstæður með 

mismunandi hætti.19 Kenningin sem liggur að baki þessari skilgreiningu er þó öllu viðameiri 

þar sem tekið er á ýmsum atriðum sem snerta kynslóðir og vert er að líta nánar á inntök 

hennar. 

Það má með sanni segja að kenning Mannheim byggist að verulegu leyti á því að 

skoða þurfi kynslóðir út frá samfélagslegu samhengi þeirra. Kynslóðir séu fyrst og fremst 

félagslegt fyrirbæri sem mótist í samræmi við þær samfélagslegu aðstæður sem eru til 

staðar hverju sinni. Telur hann að finna megin samsvörun milli kynslóða og stéttastöðu (e. 

class position) þar sem bæði hugtökin gefa til kynna stöðu einstaklinga og hópa innan 

samfélagsins. Á meðan stéttastaða hópa og einstaklinga ákvarðast út frá efnahagslegum 

aðstæðum og valda afstæðum þá byggist kynslóðir á líffræðilegri endurnýjun ásamt þeim 

félagslegu aðstæðum sem hefðu áhrif á þróun framvindu samfélagslegra breytinga.20 Af 

þessu fæst ekki annað skilið en að kynslóðir séu mótaðar í stað þess að vera samfélagslegur 

fasti sem endurnýist með reglubundnum hætti. Því þurfi að gera ráð fyrir ýmsum breytum 

sem geta haft áhrif á mótun þeirra og nefnir Mannheim ákveðin undirstöðuatriði sem gegna 

lykilhlutverki við kynslóðamyndun.21  

 
18 Gestur Guðmundsson, „Kynslóðin sem komst út úr kalda stríðinu“, bls. 28-29 
19 Woodman, Dan og Johanna Wyn, Youth and Generation, bls. 7-8  
20 Pilcher, „Mannheim‘s Sociology of Generations: An Undervalued Legacy“, bls. 485 
21 Mannheim, „The Problem of Generations“, bls. 292 
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Edmunds og Turner greina frá því að atriðin sem Mannheim leggur til grundvallar 

fyrir samsetningu, mótun og virkni kynslóða séu þrjú talsins og leggur hann ríka áherslu á að 

öll þrjú atriðin þurfi að vera til staðar eða greinanleg svo aldurshópur geti talist kynslóð. Í 

fyrsta lagi nefni hann staðsetningu kynslóðar (e. generational location) sem vísar bæði til 

landfræðilegrar staðsetningar kynslóðar og stöðu hennar í tíma. Kynslóð þarf þannig að vera 

til staðar á réttum stað á réttum tíma til að verða fyrir áhrifum merkisverðra atburða sem 

hafa burði til að hafa mótandi áhrif á gildi og skoðanir nýrrar kynslóðar. Vegna slíkra áhrifa 

sé hægt að tala um virka kynslóð (e. generation as actuality). Hverja kynslóð er síðan hægt 

að greina frekar í kynslóðaeiningar (e. generation unit) sem skilgreina má sem mismunandi 

hópa innan sömu kynslóðar sem takast á við og vinna úr samfélagslegum breytingum í 

kjölfar markverðra atburða með ólíkum hætti.22 Hér er um að ræða ákveðinn burðarás í 

kenningu Mannheim um tilurð kynslóða og rétt að líta nánar á þessi atriði.  

Fyrir það fyrsta leit hann svo á að nauðsynlegt væri að gera formlega aðgreiningu á 

þessum þremur atriðum, og í raun nauðsynlegt fyrir frekari athuganir, þar sem það væri ekki 

hægt að skera úr um ráðandi atriði sem móti kynslóðir án þess að tilgreina þau hvert fyrir 

sig. Sé það ekki gert er sú hætta fyrir hendi að aldurshópum og kynslóðum sé ruglað saman 

og aðgreining á líffræðilegum og félags- og menningarlegum ferlum sé ekki nægjanlega skýr. 

Mannheim leit svo á að samspil staðsetningar kynslóðar (e. generational location) og virkni 

kynslóðar (e. generation as actuality) væri grundvallarforsenda þess að kynslóð gæti 

mótast. En það er ekki þar með sagt að leggja ætti þessi tvö atriði að jöfnu. Þannig mætti 

líta svo á að staðsetning kynslóðar fæli fyrst og fremst í sér möguleika. Hún gæti haft bæði 

mótandi og hamlandi áhrif á hugsanlega mótun kynslóðar eða orðið samofin einhverjum 

öðrum samfélagslegum öflum. Hver þessi samfélagslegu öfl væru tilgreindi Mannheim ekki 

sérstaklega. Til að einstaklingar geti samnýtt staðsetningu kynslóðar með öðrum 

 
22 Edmunds, Generational Consciousness, Narrative and Politics, bls. 5.  
Pilcher, „Mannheim‘s sociology of generations“, bls. 493 
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einstaklingum á sama aldursbili væri enn fremur undirliggjandi sú krafa að þeir fæddust 

innan sama menningarsvæðis á sama tíma í sögunni.  

Annað mál væri með virkni kynslóðar sem fæli í sér meira en eingöngu sameiginlega 

staðsetningu einstaklinga af sömu kynslóð. Einungis væri hægt að tala um virkni kynslóðar 

þegar traust tengsl hefðu myndast meðal einstaklinga af sömu kynslóð í kjölfar þess að þeir 

standa frammi fyrir og takast á við samfélagslegar breytingar í kjölfar markverðra atburða 

sem settu samfélagið úr jafnvægi. Mikilvægt er að hafa í huga að einstaklingar innan sömu 

kynslóða geta tekist á við slíkar samfélagslegar breytingar með ólíkum hætti. Innan sömu 

kynslóðar geta því myndast ákveðnir hópar sem Mannheim kallar kynslóðaeiningar (e. 

generational untis) þar sem einstaklingar finna samsvörun hjá öðrum við eigin huglægri 

úrvinnslu á þessum breytingum. Það væri til dæmis ekki óalgengt að sjá annars vegar 

íhaldssamar og hins vegar frjálslyndar kynslóðaeiningar myndast í kjölfar slíkra sviptinga. 

Mannheim leggur áherslu á að ólíkar kynslóðaeiningar sem þessar teljist þó til sömu virku 

kynslóðarinnar. Þær standi frammi fyrir sömu vandamálum og sömu breytingum en það sem 

aðgreinir þær niður í kynslóðaeiningar eru þær ólíku leiðir sem þær nota við úrvinnslu á 

þessum sameiginlegu upplifunum. Einkennandi hugarfar kynslóða eða kynslóðaeininga 

innan kynslóðar væri hins vegar ekki sjálfsagður hlutur. Eðli þeirra atburða sem knýi fram 

samfélagslegar breytingar hafi vissulega mikið um það að segja hver þróunin verður en 

margt bendi til þess að mótun slíks hugarfars skuli vera háð þeim hraða sem félagslegar 

breytingar eiga sér stað. Þar sem samfélagsgerðin er einföld og breytingar fátíðar hafi 

atburðir sem telja megi umtalsverða í umfangi ákvarðandi áhrif á hugarfarslega mótun 

kynslóðar. Eftir því sem hraði samfélagslegra breytinga aukist leggi einstaklingar og 

kynslóðir aukið vægi í minni atburði sem hafi ef til vill umfangsminni breytingar í för með 

sér. Í slíkum samfélögum sé því eðli málsins samkvæmt fleiri þættir sem hafi ákvarðandi 

áhrif á mótun einkennandi hugarfars kynslóða og kynslóðaeininga.23  

 
23 Mannheim, „The Sociological Problem of Generations“, bls. 302-307 
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Hugmyndir Mannheim þess efnis að kynslóðamyndum væri fremur tilviljunarkennd 

endurspeglast enn fremur í hugmyndum hans um myndun annara hópa samfélagsins. Leit 

hann svo á að kynslóð væri ekki fastmótaður hópur (e. concrete group) líkt og um samfélag 

væri að ræða. Mannheim leit svo á að samfélag gætu ekki verið til staðar nema fyrir 

meðvitaða vitneskju þeirra einstaklinga sem tilheyrðu því um tilvist þess. Þetta ætti til 

dæmis við um fjölskyldur eða ættbálka sem væru enn fremur bundin því að einstaklingar 

innan þeirra væru staddir í nálægð við hvorn annan til að tryggja áframhaldandi tilvist 

samfélagsins. Að öðrum kosti myndi það liðast í sundur. Kynslóðir væru að sama skapi ekki 

sambærilegar samtökum eða stofnunum sem stofnuð væru með einhvern ákveðinn tilgang 

í huga en krefðust ekki þess að meðlimir þeirra væru í ákveðinni nálægð við hvorn annan. 

Því mætti líta á fastmótaða hópa (e. concrete groups) sem hópa fólks sem mynduðu 

samfélag með meðvituðum hætti. Kynslóðamyndum ætti sér því ekki stað fyrir tilstillan 

náttúrulegra eða meðvitaðra ákvarðana þeirra einstaklinga sem hana kynnu að móta og því 

í raun sinni ómeðvitað ferli.24 

Það er ljóst að kynslóðakenning Mannheim samanstendur af margvíslegum breytum sem 

geta staðið til grundvallar við mótun kynslóða. Hingað til hefur kastljósinu verið beint að 

þeim utanaðkomandi aðstæðum sem þurfa að vera til staðar til að möguleikinn á mótun 

kynslóðar sé fyrir hendi en rétt er að beina sjónum nánar að einstaklingunum sem mynda 

kynslóðirnar. Mannheim taldi að einstaklingar þyrftu að vera á réttum aldri til þýðingarmiklir 

atburðir gætu haft eins mótandi áhrif á hugarfar þeirra og kostur væri á. Bernskunni þyrfti 

að vera lokið en ekki mætti verið komið of langt inn á fullorðinsárin þar sem lífsreynslan 

hafði fengið að setja skoðunum og gildum fastar skorður. Komst hann að þeirri niðurstöðu 

að einstaklingar á aldrinum 17-25 ára væru á þeim stað í lífinu þar sem þeir væru eins 

móttækilegir fyrir þeim upplifunum sem lífið hefur upp á að bjóða og kostur væri á. Þær 

upplifanir sem við verðum fyrir á þessum mótandi árum hafa þá tilhneigingu að móta það 

sem við teljum vera eðlilega heimsmynd. Allar þær breytingar sem kunna að verða á sýn 

 
24 Mannheim, „The Sociological Problem of Generations“, bls. 287 
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okkar á heiminn síðar á lífsleiðinni ákvarðast síðan út frá þeirri heimsmynd sem við teljum 

vera náttúruleg og rétt. Á þetta við um allar þær upplifanir sem verða á vegi okkar síðar á 

lífsleiðinni og gildir þá einu hvort þær staðfesti þá heimsmynd sem við mótum okkur á 

hinum mótandi árum eða standi jafnvel sem algjör andstæða hennar. Það sé hins vegar 

mikilvægt að hafa í huga að þó að allt okkar líf samanstandi af atburðum og upplifunum sem 

gangi algjörlega á skjön við þá náttúrulega heimsmynd sem við mótum okkur á yngri árum 

muni þessi upprunalega heimsmynd hafa ráðandi áhrif á sýn okkar á umhverfi okkar og 

hvernig við skynjum heiminn í kringum okkur.25  

Áðurnefnd Jane Pilcher telur mikilvægt að hafa í huga að þrátt fyrir að líta megi á 

kenningar Mannheim sem brautryðjandi hvað varðar félagslega greiningu á kynslóðum þá 

er hún engu að síður einungis fræðileg útlistun á viðfangsefninu. Ef undanskilin er sú ríka 

áhersla sem lögð er á mikilvægi þess að félags- og menningarlegir þættir séu hafðir í 

forgrunni við rannsóknir á kynslóðum liggja engar frekari leiðbeiningar fyrir um hvernig 

frekari athugunum skuli háttað. Eftir Mannheim liggur því ekkert eiginlegt 

þekkingarfræðilegt líkan sem gagnast gæti komandi rannsakendum.26    

1.2 Þróun kynslóðarannsókna 

Kynslóðarannsóknir voru lengi vel staðsettar á jaðri rannsóknarsviðs félagsfræðinnar en svo 

virðist sem þær séu að færast nær miðju þess.27 Í því samhengi telur Pilcher að 

félagsfræðileg greining Mannheim á mikilvægi kynslóða og áhrif þeirra á samfélagslegan 

breytileika hafi ekki fengið nægilega athygli meðal félagsfræðinga. Tekur hún undir þá 

skoðun bandaríska félagsfræðingsins Vern L. Bengston að ritgerð Mannheim um hið 

vandasama viðfangsefni sem kynslóðir eru sé einhver skipulegasta og fullmótaða meðferð 

á hugmyndinni um kynslóðir frá félagsfræðilegu sjónarhorni séð. Telur Pilcher að ástæða 

þessa sé sú að með kenniverki sínu tekst Mannheim að staðsetja kynslóðir kyrfilega í félags- 

 
25 Mannheim, „The Sociological Problem of Generations“, bls. 307-310 
26 Pilcher, „Mannheim‘s sociology of generations“, bls. 492 
27 Edmunds og Turner, „Global Generations and Social Change in the Twentieth Century“, bls. 559 
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og sögulegu samhengi. Akademísk meðhöndlun Mannheim á kynslóðum sé því verulega 

vanmetin félagsfræði- og söguleg arfleifð.28  

Á tíunda áratug 20. aldar virðast hafa orðið ákveðin straumhvörf þar sem kynslóðir 

voru í auknum mæli fléttaðar inn í rannsóknir fræðimanna og málefni þeirra kortlögð með 

markvissum hætti. Þýski félagsfræðingurinn Michael Corsten ræðir í þessu samhengi að 

kynslóðir hafi upplifað ákveðna endurreisn á fræðilegum grundvelli í kjölfar þess að 

samfélagslegar aðstæður hafi haft markverð áhrif á mótun og skilgreiningar sameiginlegra 

sjálfsmynda (e. collective identities). Aukin áhrif einstaklingshyggju (e. individualism), 

minnkandi vægi félagslegra mótandi þátta svo sem stétta (e. class), sem lengi höfðu verið 

miðpunktur rannsókna á þeim félagslegu átakamálum sem lagskiptu samfélaginu, og 

hnignun sósíalisma sem ákjósanlegs hugmyndakerfis nútíma samfélaga, hefðu samverkandi 

áhrif á það hvernig sameiginlegar sjálfsmyndir mótuðust. Við þetta hafi myndast eins konar 

tómarúm sem hafi orðið þess valdandi að kynslóðir hafi verið dregnar inn í 

hugmyndafræðilega umræðu sem möguleg uppfylling þess.29  

Félagsfræðingar hafa beitt kenningum Mannheim með ýmsu móti í rannsóknum 

sínum en greina má breyttar áherslur eftir því sem líður á 20. öldina. Upphaflega voru 

hugmyndir hans um eðli kynslóða nýttar með markvissum hætti líkt og Mannheim lagði upp 

með þar sem þungi var einkum lagður á mikilvægi stórtækra atburða og almennra 

lífsaðstæðna sem áhrifavalda á mótun sameiginlegra einkenna einstakra kynslóða.30 Á síðari 

hluta 20. aldar hefur kynslóðahugtakið fengið öllu víðtækari merkingu þar sem tekið er á 

þáttum er tengjast almennu hugarástandi kynslóða í mótun. Viðhorf til breytinga, hæfni til 

ákvarðanatöku og almennt hegðunarmynstur hafa þannig hlotið aukið vægi í fræðilegri 

umfjöllun um kynslóðir.31  

 
28 Pilcher, Mannheim´s sociology of generations, bls. 482 
29 Corsten, „The Time of Generations“, bls. 249-250 
30 Gestur Guðmundsson, „Kynslóðin sem komst út úr kalda stríðinu“, bls. 28-29 
31 Lesley, Andres og Johanna Wyn, The Making of a Generation, bls. 32-34 



 
17 

 

Kenningaramminn sem heldur utan um kynslóðarannsóknir hefur að sama skapi 

verið víkkaður af félagsfræðingum undanfarna tvo áratugi. Nefna mætti þau Edmunds og 

Turner sem hafa lagt áherslu á að rannsóknir á kynslóðum þurfi að vera framkvæmdar í 

samhengi við þær víðtæku breytingar sem hnattvæðingin hefur haft í för með sér. 

Upphaflegar kenningar Mannheim voru lagðar fram á tíma þjóðríkisins og mótun kynslóðar 

var þar af leiðandi því skilyrði háð að þeir einstaklingar sem hana mótuðu væru allir 

staðsettir innan tiltekins ríkis. Þetta væri nauðsynlegt fyrir þær sakir að öðruvísi væru þeir 

ekki færir um að verða fyrir sömu upplifun þeirra atburða sem hefðu hvað mest um það að 

segja hvernig hugarfar kynslóðarinnar þróaðist. Edmunds og Turner hafa réttilega bent á að 

ein afleiðing aukinnar hnattvæðingar sé sú að fréttir berast tafarlaust um allan heim. 

Upplifun og afleiðingar atburða sem líklegt má telja að geti haft afgerandi áhrif á 

kynslóðamyndun er því ekki lengur bundin við ákveðin landsvæði heldur nái þær til mun 

fleiri einstaklinga úr ólíkum menningarheimum en ella.32   

Framlag þeirra Edmunds og Turner til kynslóðarannsókna er reyndar nokkuð 

viðameira og hafa þau tekið óklárað kenningarkerfi Mannheim upp á sína arma og beint 

athygli sinni að mótun virkra kynslóða. Þau Edmunds og Turner telja að þrátt fyrir að 

Mannheim hafi litið á kynslóðir sem samfélagslegt breytingarafl hafi hann ekki skilið eftir 

skýr svör um með hvaða skipulagða hætti kynslóðir væru færar um að knýja fram breytingar. 

Með því að taka kenningakerfi Mannheim og byggja ofan á það með hugmyndum franska 

félagsfræðingsins Pierre Bourdieu mætti hins vegar nálgast skynsamlega ályktun um hvaða 

forsendur þyrftu að vera til staðar. Bourdieu hafi litið á skörun í hugmyndafræði ólíkra 

kynslóða og þeirra átaka sem af henni hlytist gæti haft mikið að segja um breytingar, einkum 

í menningarlegu tilliti. Hann hafi litið svo á að samfélagið væri samansett af nokkrum hálf 

sjálfstæðum sviðum og nefnir hann pólitík, listir, menntunarmál og trúarbrögð sem dæmi. 

Þó þessi svið geti verið ólík skarist þau gjarnan og eigi það öll sameiginlegt að búa yfir 

ákveðnum auðlindum sem þátttakendur á hverju sviði fyrir sig keppast um að slá eignarétti 

 
32 Edmunds, „Global Generations“, bls. 564 
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sínum á með það í huga að skapa sér ráðandi stöðu á einhverju tilteknu sviði. Þessar 

auðlindir geti verið af efnahagslegum, félagslegum eða menningarlegum toga og líta megi á 

þær sem þær forsendur sem liggi að baki breytingum með tilkomu nýrra kynslóða. 

Samkeppnin um auðlindir af ólíkum sviðum, einkum á sviði menningar, gæti þannig leitt til 

markverða breytinga. Edmunds og Turner líta svo á að hugmyndir Bourdieu um 

samfélagslegar auðlindir og vægi þeirra í samfélagslegum sviptingum megi nýta til að skýra 

hvernig einstaka kynslóðir verði virkar sem breytingarafl og aðrar ekki. Kynslóðir verði virkar 

þegar þeim tekst að nýta sér þær auðlindir sem eru fyrir hendi til að stuðla að nýsköpun á 

menningarlegum, fræðilegum eða pólitískum sviðum samfélagsins. Kenningin sem 

Edmunds og Turner hafa lagt fram til að ramma þessar hugmyndir inn byggir á þeirri 

hugmynd að ákveðnar forsendur þurfi að vera til staðar til að kynslóð verði virk. Þannig þurfi 

samspil auðlinda og tækifæra ásamt stefnumótandi forystu innan kynslóðar að verka saman 

til að mynda virka kynslóð. Þar sem framboð auðlinda á hverjum tíma væri breytilegt mætti 

enn fremur færa rök fyrir því að tækifæri kynslóða til að verða virkar séu ekki jöfn. Virk 

kynslóð sem umbreyti gangi samfélagsins í félags- og menningarlegu tilliti fullnýti gjarnan 

þau tækifæri og auðlindir sem standi henni til boða og skilji eftir sig takmarkað framboð fyrir 

kynslóðina sem fylgir á eftir. Fyrir vikið erfir sú kynslóð sem á eftir fylgir þær breytingar sem 

hin virka kynslóð hrinti í framkvæmd og verður sjálf óvirk. Slíkar reglubundnar skiptingar á 

virkum og óvirkum kynslóðum séu ekki endilega algildar en finna megi dæmi í sögunni sem 

styðji þessa kenningu. Nánar verður vikið að því síðar.33 

Fræðimenn hafa nálgast hugmyndafræðilegar túlkanir á kynslóðum með 

mismunandi hætti. Á meðan sumir beina sjónum sínum að atriðum í kenniverki Mannheim 

leggja aðrir fram tillögur að nýjum sjónarhornum. Peter Burke hefur til dæmis lagt til að það 

geti verið gagnlegt að nálgast skilgreiningar á kynslóðum líkt og um þjóðir væri að ræða, 

þ.e.a.s. sem ímynduð samfélög (e. imagined communities) og skírskotar þar til kenninga 

Benedict Anderson. Meðlimir ákveðinna kynslóða myndi tengsl í gegnum sameiginlegar 

 
33 Edmunds, „Global Generations“, bls. 562-564 
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upplifanir og minningar og móti þannig hugmyndaheim sem standi í öndvegi gegn eldri 

kynslóðum. Einu gildir hvort einstaklingar sem móti einstaka kynslóðir deili sömu gildum, 

þau séu í raun að bregðast við sömu aðstæðunum.34   

Bandarísku félagsfræðingarnir Amy Corning og Howard Schuman hafa tengt 

hugmyndina um kynslóðir og rannsóknir sínar á sameiginlegu minni (e. collective memory) 

og gert að rannsóknarefni sínu. Nálgun þeirra er nokkuð áhugaverð. Samkvæmt 

hugmyndum þeirra lifir hver einstaklingur tvær sögur eða sögulínur. Annars vegar lifir hann 

sína eigin persónulegu sögu sem hefst við fæðingu og lýkur við andlát. Allt okkar þroskaskeið 

frá upphafi til enda og allir þeir þættir sem hafa áhrif á okkur persónulega. Samhliða þessari 

sögulínu lifir fólk sögu sem segja má að tilheyri stærra samhengi, samfélagslegri sögu þess 

samtíma sem það lifir sína persónulegu sögu. Þessi saga afmarkast af öllum þeim 

utanaðkomandi atriðum sem eiga sér stað í samfélaginu í kringum okkur og móta þróun 

þess og breytingar. Þessar tvær sögulínur eru að mestu aðskildar en þó eigi þær til að 

skarast. Það er við slíkar kringumstæður sem grundvöllur skapist fyrir mótun kynslóðar og 

sameiginlegs minnis.35 Kynslóðahugtakið telja þau Corning og Schuman hafa tvískipta 

merkingu sem rétt sé að aðgreina. Kynslóð sé hópur fólks á svipuðu aldursbili sem er uppi á 

sama tíma og deilir með sér ýmsum sameiginlegum menningar- og félagslegum einkennum 

en þessa skilgreiningu megi kljúfa í tvennt. Annars vegar megi líta til fyrri hluta 

skilgreiningarinnar sem snýr að líffræðilegri merkingu hugtaksins. Kynslóð sé vissulega fólk 

sem tilheyri sama aldurshópi og það sem einkennir hann er að meðlimir hans fæddust á 

svipuðum tíma. Hins vegar megi líta þeirrar merkingar sem snýr að menningar- og 

félagslegum einkennum kynslóðar sem gefi í skyn að kynslóð sé fjölbreytilegt fyrirbæri sem 

hafi meiri dýpt en líffræðileg skilgreining hugtaksins gefur til kynna. Líta þau svo á að 

kynslóðir mótist með tilliti til þeirra atburða sem móta hugsunarhátt einstaklinga sem 

tilheyra hverri kynslóð og þau félags- og menningarlegu einkenni sem mótast þeirra á milli 

beri með sér afurð sem rétt sé að kalla sameiginlegar minningar. Þessar minningar verða til 

 
34 Burke, History and Social Theory, bls. 171 
35 Corning, „Generations and Collective Memory“, bls. 211-212 
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vegna sameiginlegra hughrifa sem þeir atburðir sem einstaklingar hverrar kynslóðar upplifa 

vekja.36 Hugmyndin um sameiginlegar minningar má í sinni einföldustu mynd skilgreina sem 

gagnvirkt samband milli ákveðins hóps og þeirra minninga sem meðlimir hans deila. Þessar 

minningar stuðla að vissu leyti að mótun hópsins og viðheldur samheldni hans. Hópurinn 

styður síðan við og heldur minningunum lifandi. Félagsfræðingurinn Maurice Halbwachs er 

jafnan nefndur forsprakki þess að hugtakið komst í almenna notkun innan félagsvísinda en 

verk hans frá þriðja áratug 20. aldar eru talin þar brautryðjandi fyrir frekari túlkanir. 

Halbwachs taldi að minningar væru ekki einstaklingsbundnar og líta ætti á þær sem 

félagslegt fyrirbæri. Þær væru kallaðir fram í tengslum við hópa og endurspegluðu upplifun 

eða afstöðu hópa til einhvers og þá skipti sannleikurinn ekkert endilega öllu máli. Þau 

Corning og Schuman benda þó á að ekki séu allir eftirmenn Halbwachs á sviði rannsókna á 

sameiginlegum minningum sammála skilgreiningum hans og vísa þar í Barry Schwartz sem 

leit svo á að varðveisla minninga væri fyrst og fremst í höndum einstaklingsins. Það væri 

hins vegar háð menningar- og félagslegum einkennum samfélagsins hvað einstaklingurinn 

legði á minnið og hvernig hann hélt minningunum á lífi.37  

Í rannsóknum sínum styðjast þau Corning og Schuman við hugmyndir Mannheim um 

mótunarár ungra einstaklinga sem grundvöll fyrir myndun kynslóða en hafa þó sett fram 

eigin útfærslu með ákveðnum breytingum. Nálgun Mannheim telja þau vera gagnlega fyrir 

athuganir á sameiginlegum minningum liðinna atburða þar sem hún tengir saman huglægar 

upplifanir einstaklinga og hópa á hlutlægum atburðum. Enn fremur eru þau sammála því að 

aldur einstaklinga skipti sköpum þegar mótunargildi atburða væri annars vegar. Þó eru 

ákveðin atriði sem þau telja að þurfi að uppfæra og aðlaga að samtímanum. Í kenningu sinni 

lagði Mannheim áherslu á að það sem mætti skilgreina sem sögulega atburði væri 

grundvallaratriði við mótun kynslóðar. Líkt og áður hefur komið fram væri aldur einstaklinga 

þegar þeir upplifðu slíka atburði forsenda þess að þeir væru móttækilegir fyrir þeim 

breytingum sem þeir hefðu í för með sér. Þeir þyrftu að vera á aldrinum 17-25 ára. Corning 

 
36 Corning, „Generations and Collective Memory“, bls. 14-16 
37 Corning, „Generations and Collective Memory“, bls. 5-9 
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og Schuman eru í grunninn ekki ósammála þessari nálgun en færa þó fyrir því rök að þetta 

aldursbil megi víkka frekar sökum þeirra samfélagsbreytinga sem hafa átt sér stað síðan 

Mannheim lagði fyrst fram kenningu sína. Á fyrri hluta 20. aldar hafi verið rökrétt að miða 

við 17-25 ára aldurinn þar sem það væri það tímabil sem afmarkaðist af lokum barnæsku og 

upphafi á þátttöku í samfélagi fullorðinna einstaklinga. Á þessum tíma væru flestir að ljúka 

menntun sinni, ganga í hjónaband og huga að barneignum, eitthvað sem þótti almennt bera 

merki þess að fullorðnast. Þessi ályktun sé ekki óskynsamleg en hana þurfi að aðlaga að 

samtímanum. Fyrir það fyrsta þurfi að hækka efri mörkin vegna þess að í nútíma 

samfélögum væri fólk almennt eldra þegar það væri kominn á þann stað að móta líf sitt með 

tilliti til menntunar, atvinnu og fjölskyldu. Að sama skapi væri rökrétt að færa neðri mörkin 

neðar. Aukið upplýsingaflæði með tilkomu sjónvarps og internets geri það að verkum að 

börn hafa því sem næst óheft aðgengi að umheiminum frá unga aldri. Því mætti segja að 

börn upplifi atburði og breytingar sem eiga sér stað utan þeirra nánasta umhverfis á vissan 

hátt í gegnum þessa miðla og verði þar af leiðandi fyrir áhrifum af þeirra völdum. Með 

hliðsjón af þessu telja Corning og Schuman réttast að breyta viðmiðunartímabili mótunarára 

einstaklinga í 10-30 ára og mæta þannig breyttum veruleika. Þessa tilgátu nefna þau tilgátu 

hinna mikilvægu ára (e. the critical years hypothesis) og er henni markvisst beitt í 

rannsóknum þeirra á sambandi kynslóða og sameiginlegra minninga.38 

Undanfarna tvo áratugi hafa rannsóknir á kynslóðum tekið nokkuð áhugaverða 

stefnu og má þar einkum nefna tvö atriði. Í fyrsta lagi hefur það færst í aukanna að vægi 

kynslóða sé fléttað inn í rannsóknir sem framkvæmdar eru með sjónarhorn atvinnulífsins í 

fyrirrúmi. Ólíkir eiginleikar kynslóða eru útlistaðir með tvíþætt markmið að leiðarljósi. 

Annars vegar er áhersla lögð á að greina hvernig sértæk hæfni einstaklinga af ákveðinni 

kynslóð, grundvölluð á því hugarfari sem hana einkennir, geti nýst atvinnurekendum til að 

skapa eins hvetjandi starfsumhverfi fyrir starfsfólk sitt og kostur er á. Margar kynslóðir séu 

samtímis á vinnumarkaðnum þar sem hver og ein hefur einkenn°°andi viðhorf og því sé 

 
38 Corning, „Generations and Collective Memory“, bls. 77-79 
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aðkallandi að finna sameiginlegan snertiflöt til að fyrirbyggja óþarfa árekstra og auka 

arðbærni atvinnumarkaðarins.39 Tilgangurinn virðist því vera fólginn í því að greina hvernig 

stjórna megi ólíkum kynslóðum með sem bestum árangri. Hugmyndin sem er í fyrirrúmi 

byggist á því að kynslóðir séu með einhverju móti frábrugðnar hver annarri bæði í 

hugsunarmáta sem og atferli sem kalli á mismunandi áherslur við stjórnun.  Í öðru lagi hafa 

málefni kynslóða orðið markaðsöflum viðskiptalífsins að hugarefni þar sem sú hugmynd að 

mismunandi kynslóðir bregðist á ólíkan máta við markaðssetningu hefur fengið aukið vægi. 

Líkt og áður er gengið er út frá því að hver kynslóð einkennist af ólíkum upplifunum, gildum, 

væntingum og lifnaðarháttum sem hafi áhrif á kauphegðun þeirra í heild. Með því að bera 

kennsl á eiginleika hverrar kynslóðar er hægt skilja betur hvernig fanga megi athygli 

fjölbreytts hóps kaupenda.40 

Grunnhugmyndir Mannheim um mikilvægi afdrifaríkra þjóðfélagsbreytinga við tilurð 

kynslóða, og þær hugmyndir sem sprottið hafa út frá kenniverki hans eru áhugaverðar. 

Hingað til hefur hins vegar vantar ákveðið lykilatriði í slíka nálgun; gildi orðræðunnar við 

kynslóðamyndun. Þar sem félagsfræðingar virðast vera sammála um að  kynslóðir eru ekki 

náttúrulegur fasti sem endurnýjar sig með reglulegu millibili hlýtur tilvera þeirra að ráðast 

að nokkru leyti af þeirri orðræðu sem um hana myndast. Án hennar gæti reynst snúið að 

mynda skynsamlega skilgreiningu á eðli hverrar kynslóðar fyrir sig í ljósi þess að 

meðfærilegar leiðbeiningar liggja ekki fyrir um hvers konar eiginleika þær eiga að fela í sér. 

Þessar hugmyndir eru sóttar til finnska félagsfræðingsins Semi Purhonen sem leit svo á að 

ef kynslóð væri til staðar á annað borð hlyti svo að vera fyrir tilstuðlan orðræðu þá er skapaði 

vitund um tilvist hennar.41 Með öðrum orðum þá dugar ekki að beita eingöngu 

hugmyndafræðilegu kenniverki við rannsóknir á kynslóðum heldur þurfum við að vera 

meðvituð um þær samfélagslegu orðræður sem meitla þá ímynd sem liggur þeim að baki. 

 
39 Cogin, „Are generational differences in work values fact or fiction?“, bls. 2268-2294 
Krahn, „Work values and beliefs of ‘Generation X’ and ‘Generation Y’”, bls. 92-112 
40 Williams, „Multi-Generational Marketing“, bls. 21-36 
41 Gestur Guðmundsson, „Kynslóðin sem komst út úr kalda stríðinu“, bls. 29 
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Hugmyndin um kynslóðina hafi því hvað mest um tilvist hennar því án hugmyndarinnar væri 

engin kynslóð.  

1.3 Gagnrýnisverð nálgun 

Kynslóðarannsóknir eru vissulega ekki lausar við gagnrýni og taka þær á sig ýmsar 

birtingarmyndir. Bandaríski félagsfræðingurinn Darcie Vandegrift hefur til að mynda bent á 

að þrátt fyrir að líta megi á kynslóðir sem ákjósanlegan valkost við greiningu á félags- og 

sögulegri þróun samfélagsins sé hugtakið þeim vandkvæðum háð að taka fyrst og fremst 

mið út frá vestrænu samhengi. Það kenningakerfi sem liggi þeim að baki sé ekki nýtt 

nægilega vel við rannsóknir á samfélögum utan hins vestræna heims. Með því að leggja 

frekari áherslu á að aðlaga kynslóðarannsóknir að fjölbreyttari menningarheimum væri 

hægt að auka og dýpka þekkingarfræðilegan skilning á kynslóðahugtakinu.42  

 Rétt er að benda á að gagnrýnin á einnig til að snúa beint að hugtakinu sjálfu. Margir 

þeirra sem lagt hafa framlag til kynslóðarannsókna hafa bent á að þegar Mannheim ræðir 

um kynslóðir sé hann í raun að tala um hóp einstaklinga (e. cohort) sem deili einhverjum 

skilgreinanlegum þætti svo sem aldri eða stéttastöðu. Hér er um að ræða hugtak sem er 

jafnan nýtt í lýðfræðilegum rannsóknum (e. demographic studies) og einhverjir vilja meina 

að fangi betur þá merkingu sem Mannheim leggur í hugtakið kynslóðir.   

Einnig má nefna að áherslan á mikilvægi orðræðunnar við mótun kynslóða er 

einungis hluti þess framlags sem Purhonen hefur lagt til félagsfræðilegrar umræðu um 

kynslóðir. Purhonen lítur gagnrýnum augum á aðferðafræði félagsfræðinga við 

kynslóðarannsóknir sem hann vill meina að einkennist að einhverju leyti af kynslóðahyggju 

(e. generationalism). Kynslóðahyggju skilgreinir hann sem einfaldað og ýkt sjónarhorn á 

kynslóðir sem rekja megi til þeirra evrópsku fræðimanna sem voru fyrstir til að móta og 

skilgreina kynslóðir sem hugtak í upphafi 20. aldar og sé í raun enn að finna bæði í almennri 

og fræðilegri umfjöllun um kynslóðir. Þeir sem aðhyllist kynslóðahyggju eigi það til að leggja 

 
42 Vandegrift, “‘We don’t have any limits’”, bls. 221-222 
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of mikla þýðingu í hve viðamikil áhrif kynslóðir geti haft á félagslegan breytileika og oftúlki 

þátt þeirra í samfélagslegri þróun. Þetta megi sérstaklega sjá þegar kynslóðir eru lagðar að 

jöfnu við aðra ákvarðandi félagslega þætti líkt og stéttir. Þessari nálgun fylgir jafnframt sú 

tilhneiging að leggja ofuráherslu á sérstæð einkenni mismunandi kynslóða sem síðan er stillt 

upp í tilgerðarlegum samanburði sem stendur að vissu leyti á tilbúningi einum. Þessu öllu 

saman fylgir enn fremur sú tilhneiging að tilgreina heilu kynslóðirnar meðal helstu 

áhrifavalda sögulegrar framvindu sem geri kynslóðahyggju í raun að sérstöku formi 

sagnaritunar.43 Purhonen bendir því réttilega á að þó kynslóðahugtakið sé vissulega 

gagnlegt og ágætt geti reynst snúið að greina vægi þess við rannsóknir á mögulegum 

áhrifavöldum félagslegrar framþróunar.  Oftúlkun á mikilvægi þess geti dregið upp  nokkuð 

bjagaða mynd af raunveruleikanum. Atriði sem er nokkuð í anda kynslóðahyggjunnar. Því er 

nauðsynlegt að leggja mat á gildi annarra þátta líkt og orðræðunnar við mótun kynslóða.  

 

2.kafli Málefni kynslóða á Íslandi 

2.1 Hefðir og tækifæri 

Gagngerar rannsóknir á eiginleikum kynslóða, áhrifum þeirra og stöðu innan samfélagsins 

eru af fremur skornum skammti hérlendis. Segja má að félagsfræðingarnir Gestur 

Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir hafi lagt grunninn að slíkri fræðilegri nálgun með 

samantekt sinni á ´68 kynslóðinni í bók sinni ´68: Hugarflug úr viðjum vanans, en lítið hefur 

verið um útgáfur á frekari rannsóknum síðan. Í raun má segja að Gestur Guðmundsson hafi 

verið helsti málsvari kynslóðarannsókna á Íslandi. Í hátíðarriti til heiðurs Lofti Guttormssyni 

bendir Gestur réttilega á að innlendar rannsóknir á málefnum kynslóða séu vanræktur 

málaflokkur en tekur þó fram að allar forsendur séu til staðar til að úr megi bæta. Hefð hafi 

skapast fyrir orðræðu um kynslóðir og telur hann jafnframt að samfélagsgerð landsins geri 

það að verkum að landið sé ákjósanlegur vettvangur fyrir kynslóðarannsóknir. Saga landsins 

 
43 Purhonen, „Generations on paper“, bls. 96-104 
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eigi sér ákveðna hliðstæðu í sögu Finnlands þar sem róstursamir tímar 20. aldarinnar 

mótuðu fremur afgerandi reynsluheim ólíkra aldurshópa og ef eitthvað væru íslenskar 

þjóðfélagsaðstæður hentugri fyrir athuganir. Mestu skipti þar smæð landsins sem væri þess 

valdandi að ólíkar stéttir og hópar byggju í meiri nálægð en t.d. í Finnlandi þar sem miklar 

fjarlægðir eru á milli þéttbýliskjarna.44  

Gestur gefur enga nánari útlistun á því með hvaða móti hefð fyrir orðræðu um 

kynslóðir sé ríkjandi í íslensku samfélagi. Hins vegar þarf ekki að leita langt eftir rökstuðningi 

fyrir orðum hans þar sem stutt eftirgrennslan staðfestir bersýnilega að vangaveltur þær eru 

ríkjandi í íslensku samfélagi. Leiða má að því líkur að flestir núlifandi ættliðir hafi orðið varir 

við slíka umfjöllun þar sem hún virðist vera nokkuð almennur hluti af þjóðfélagsumræðunni 

hér á landi og segja má að umræða um kynslóðir sé með fremur almennu móti á opinberum 

vettvangi. Hún ber þó með sér ákveðinn undirtón þar sem kynslóðir eru gjarnan ræddar í 

samhengi við breytingar.45 Nefna má áhugaverða samantekt Gísla Kristjánssonar 

blaðamanns Frjálsrar Verslunar á nýrri kynslóð sem ruddi sér til rúms, einkum innan 

pólitíkur, um og eftir árið 2007. Kynslóðina nefnir hann 35± kynslóðina sem er vísun í aldur 

þeirra einstaklinga sem henni tilheyrðu. Þessi nýja kynslóð stjórnmálamanna þótti hafa 

tamið sér nýja aðferðafræði sem virðist hafa verið nokkuð frábrugðin því sem eldri kynslóðir 

áttu að venjast. Ákveðin straumhvörf virðast hafa verið yfirvofandi í íslenskri pólitík þar sem 

nýjar áherslur nýrrar kynslóðar yrðu í fyrirrúmi.46 Í því samhengi er jafnframt rætt um 

kynslóðaskipti en þar er verið að vísa í þegar ný kynslóð verður ráðandi á einhverju ákveðnu 

sviði og þá oftar en ekki á kostnað þeirra eldri. Slíkum umskiptum geta gjarnan fylgt 

markverðar stefnubreytingar og/eða nýjungar í hugsunarhætti.47  Það er þó ekki algilt því 

kynslóðaskipti geta einnig stafað af því sem telja mætti eðlilega endurnýjun innan ólíkra 

 
44 Gestur Guðmundsson, „Kynslóðin sem komst út úr kalda stríðinu“, bls. 28-30 
45 Morgunblaðið birti  til að mynda heilsíðu auglýsingu í blaði sínu þann 3.júní 2008 þar sem ný kynslóð er 
sögð koma með nýjar áherslur í síbreytilegan heim fjölmiðlunar. Sjá „Ný kynslóð – Nýjar áherslur“, bls. 43  
46 Gísli Kristjánsson, „35± í pólitík“, bls. 44-45.       
47 „Samræður kynslóðanna“, bls. 19-21 
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sviða samfélagsins48 en vert er að hafa í huga að slíkar breytingar geta vissulega fengið 

misgóðar viðtökur.49  

Við kynslóðaskipti eru nýjar kynslóðir gjarnan bornar saman við fyrri kynslóðir þar 

sem einstaka þættir í fari þeirra eru útlistaðir þannig að greina megi merkjanlegan mun 

þeirra á milli. Slíkan samanburð má finna víða á ólíkum sviðum og gildir einu hvort hann eigi 

sér stað í almennri umræðu eða sem hluti af fræðilegri nálgun. Sem dæmi má nefna 

hugleiðingar Guðna Th. Jóhannessonar, sagnfræðings, er snerta söguvitund landsmanna 

sem birtust í Sögu árið 2008. Guðni veltir þar upp þeirri spurningu hvort greina megi 

kynslóðamun þegar áhugi eldri og yngri landsmanna á sögu er til athugunar og setur fram 

þá spurningu hvort að aukin alþjóðavæðing gæti hafa orsakað að áhugi yngri kynslóða á 

sögu sé sitthvað minni en hinna eldri.50 Samanburður sem þessi á ólíkum þáttum í fari yngri 

og eldri kynslóða getur jafnframt tekið á sig aðra mynd þar sem hagsmunagæsla kynslóða 

er í fyrirrúmi. Af slíkum samanburði má draga þá ályktun að hagsmunir ólíkra kynslóða séu 

ekki ávallt af sama meiði.  Nýlegt dæmi má finna í undanfara þingkosninganna árið 2016 hér 

á landi. Í haustriti Framhaldsskólablaðsins það árið er fjallað um dapra lýðræðisvitund ungs 

fólk og kastljósinu beint að þeim vandamálum sem slíkt áhugaleysi gæti orsakað. 

Vísbendingar virðast hafa verið um að kosningaþátttöku þessa hóps væri almennt ábótavant 

en skrásetning á kjörsókn eftir aldri í sveitastjórnarkosningunum 2014 hafði til að mynda 

leitt í ljós að aðeins rétt um helmingur fólks undir þrítugu skilaði sér á kjörstað. Þetta er 

mikið áhyggjuefni að mati greinarhöfundar sem telur að  þetta geti haft óheppilegar 

afleiðingar í för með sér:  

 
48 Þorbjörn Þórðarson, „Kynslóðaskipti í flokknum“, bls. 8 
49 Þetta má t.d. sjá í eftirmála þess er stokkað var upp í hópi fastráðinna leikara við Þjóðleikhúsið árið 1992 
þar sem ungir leikarar fengu tækifæri á kostnað þeirra sem eldri voru. Sjá Sigurður Á. Friðþjófsson, 
„Sársaukafull kynslóðaskipti í Þjóðleikhúsinu“, bls. 18 
50 Guðni Th. Jóhannesson, “Nýir tímar, gömul saga?”, bls. 201-202.  
   Málfræðingurinn Margrét Guðmundsdóttir tekur í svipaðan streng þegar hún ræðir  möguleg áhrif ólíkra 
viðhorfa kynslóða gagnvart málfræði og hugsanleg áhrif þeirra á málbreytingar í ársriti Íslenska 
málfræðifélagsins.. Sjá, Margrét Guðmundsdóttir, „Málbreytingar í ljósi málkunnáttufræði“, bls. 42 
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Með dræmri þátttöku í kosningum erum við unga fólkið ekki virkir þátttakendur í 

lýðræðinu og til verður lýðræðislegur halli á milli kynslóða. Það ógnar bæði 

samfélagsstöðu ungu kynslóðarinnar og lýðræðinu í heild sinni. Það er því löngu 

tímabært að grípa í taumana.  

Skert hlutdeild ungu kynslóðarinnar á pólitíska sviðinu myndi auk þess verða þess valdandi 

að þau málefni sem væru henni hugleikin hlytu ekki nægilega víðtækan hljómgrunn. Það 

væri því grundvallaratriði að sýna vilja í verki og mæta á kjörstað því þannig væri 

hagsmunum kynslóðarinnar sem best gætt í lýðræðisríki sem væri þeim annmörkum háð að 

vera einkum stjórnað af eldri kynslóðum þess.51  

Málefni kynslóða virðast hafa sérstakt aðdráttarafl. Menning, hugsjónir, lífsstíll og 

hegðunarmynstur kynslóða, einkum þeirra sem teljast nýjar og ungar, eru til að mynda 

áberandi umræðuefni á síðum dagblaða og annara miðla þar sem finna má hinar ýmsu 

vangaveltur varðandi einkenni þeirra og tilvist. Í slíkum tilvikum er ekki er óalgengt að hnjóta 

um afdráttarlausar, en þó einnig hinar saklausustu, greiningar fólks, og þá gjarnan 

sjálfskipaðra samfélagsrýna, á eiginleikum hinna ýmsu kynslóða. Slíkar greiningar geta verið 

nokkuð almenns eðlis þar sem rætt er um málefni kynslóðar með nokkuð hversdagslegum 

hætti og hugsjónir, lifnaðarhættir og menning þessa tiltekna hóps eru tekin fyrir á léttum 

nótum. Á sama tíma geta þær tekið á sig aðra birtingarmynd sem einkennast af fremur 

afdráttarlausum staðhæfingum er snúa oftar en ekki að löstum umræddrar kynslóðir. 

Dregin er upp fremur dæmigerð mynd af sameiginlegum eiginleikum þess fólks sem myndar 

kynslóðina. Af slíkri framsetningu kann síðan að skapast lífleg umræða um réttmæti slíkra 

staðalímynda.52  

Í gegnum almenna orðræðu er unga kynslóðin því mótuð sem hópur fólks sem hefur 

ákveðinna hagsmuna að gæta og deilir ákveðnum sameiginlegum einkennum og viðhorfum 

sem falla ekki endilega alltaf að gildismati eldri kynslóða. Erfitt getur reynst að greina hvort 

 
51 Inger Erla Thomsen, „Kynslóðin sem kýs ekki“, bls. 18 
52 Karl Sighvatsson, „Sighvatur og sjálfhverfa kynslóðin“, bls. 22 
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slíkar ályktanir standist skoðun og eflaust mætti færa rök fyrir því að svo væri ekki ávallt 

tilfellið. Mikilvægt er þó að hafa í huga að orðræðan er til staðar sem stendur til marks um 

ákveðna ríkjandi hugmyndir um eiginleika og gildi kynslóðarinnar. Til að ná betra gripi á 

samfélagslegri stöðu tiltekinnar kynslóðar mætti því ætla að æskilegt væri að veita 

orðræðunni frekari athygli.  

 

3.Kafli X-kynslóðin  

3.1 Kynslóðin kynnt til leiks 

Í áðurnefndri kenningu þeirra June Edmunds og Bryan S. Turner um virkni kynslóða var vikið 

að þeirri hugmynd að kynslóðir sem stuðluðu að markverðum samfélagslegum breytingum 

kæmu fram á sjónarsviðið til skiptis við kynslóðir sem höfðu að vissu leyti ekki tækifærin til 

að marka jafn djúp spor á innviði samfélagsins. Ekki sé hægt að alhæfa í þessum efnum en 

þó sé að finna dæmi í sögunni sem renni stoðum undir þessa tilgátu. Eitt slíkt dæmi sé að 

finna í kynslóðinni sem kom á eftir kynslóðinni sem var hvað fyrirferðamest á 7. áratug 

síðustu aldar í Bandaríkjunum og átti sér vissar hliðstæður víða annars staðar, m.a. í ´68 

kynslóðinni hér á Íslandi. Þessi kynslóð hafi einkennst af aktívisma þeirra einstaklinga sem 

tilheyrðu kynslóðinni og hún hafi verið sérstaklega fyrirferðarmikil á sviði félagsmála. Þessari 

kynslóð hafi staðið fjölmörg tækifæri til boða og hún hafi átt þann kost að stíga fram og láta 

skoðun sína í ljós án þess að eiga á hættu að setja framtíðarhorfur sínar í uppnám. Þessi 

sterka staða hafi gert það að verkum að kynslóðin sem fylgdi á eftir í mörgum vestrænum 

samfélögum hafi ekki erft sömu samfélagsstöðu. Félagslegar auðlindir hafi verið af skornum 

skammti, færri atvinnutækifæri stóðu þeim til boða og staða þeirra innan velferðarkerfisins 

hafi staðið höllum fæti. Við þessar aðstæður hafi ný kynslóð komið fram á sjónarsviðið og 

þekkist hún undir heitinu X-kynslóðin.53 Hér skal ekki fullyrt um hvort tækifæri hinnar nýju 

kynslóðar hafi raunverulega hafi verið jafn takmörkuð og þau Edmunds og Turner vilja vera 

 
53 Edmunds, „Global Generations“, bls. 562 
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láta og enn síður verður tekin afstaða til þess hvort að ástæða þess sé sterk staða 

kynslóðarinnar sem kom á undan. Hér verður áðurnefnd hugmynd Semi Purhonen um vægi 

orðræðu við mótun kynslóðar höfð í forgrunni og kastljósinu beint að hugmyndinni um x-

kynslóðina eins og hún birtist í opinberri umræðu með hliðsjón af áhrifum hnattvæðingar á 

útbreiðslu hennar.   

 Umræðan um x-kynslóðina gerð vart við sig í upphafi tíunda áratugs síðustu aldar en 

alla jafna er talað um að kynslóðinni tilheyri fólk sem fætt er á árunum 1965-1980.54 Óhætt 

er að segja að kringumstæðurnar í kringum tilurð og nafngift kynslóðarinnar hafi verið 

áhugaverðar. Árið 1991 gaf kanadíski rithöfundurinn Douglas Coupland út skáldsögu sem 

bar heitið Generation X:Tales for an Accelerated Culture. Bókin segir frá lífi þriggja 

einstaklinga á þrítugsaldri sem eiga það sammerkt að við þeim blasir nokkuð bág 

framtíðarsýn. Djúpstæð efnahagskreppa hafði lamandi áhrif á atvinnuhorfur og þrátt fyrir 

góða menntun standa söguhetjurnar frammi fyrir raunveruleika sem veitir þeim lítinn 

innblástur til dáða. Vantrú á ágæti þess að taka virkan þátt í eigin samfélagi verður þess enn 

fremur valdandi að þau leggja metnað sinn og þörf fyrir árangur til hliðar og taka meðvitaða 

ákvörðun um að lifa af æðruleysi óháð gildismati eldri kynslóða.55  

 Skáldverk Coupland er jafnan talin kveikjan að hugmyndinni um x-kynslóðina og með 

því festir hann nafngift hennar í sessi. Þau einkenni sem hann veitir sögupersónunum 

bókarinnar voru enn fremur talin vera einkennandi fyrir x-kynslóðina sem birtist 

samfélaginu utan síðna hennar. Kynslóðin, líkt og sögupersónurnar, hafi verið tortryggin að 

eðlisfari, skort eldmóð til að huga að eigin framtíð og taka þátt í samfélaginu eftir þeirri 

forskrift sem fyrri kynslóð hafði fest í sessi auk þess að setja sig upp á móti stofnanavæðingu 

þess. Allt saman endurspegluðust þessi gildi kynslóðarinnar síðan í sinnuleysi þeirra 

gagnvart pólitík. Gildismat þeirra væri einfaldlega á skjön við ríkjandi gildi þar sem kærulaus 

lífsnautnahyggja og ferðalög væru ofarlega á forgangslista hinnar nýju kynslóðar á kostnað 

 
54 Katz, „Generation X: A Critical Sociological Perspective“, bls. 15 
55 Coupland, Douglas, Generation X 
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þess að huga að eigin starfsframa og horfum til framtíðar. Ákveðins ósamræmis hafi gætt 

að þessu leyti þar sem aðgengi og aðsókn kynslóðarinnar að menntun var með góðu móti 

en menntun fólks og val á starfi hélst ekki alltaf í hendur. Með þessum formerkjum mætti 

því segja að Coupland hafi kynnt x-kynslóðina til leiks og lagt grunninn að því hvernig 

umræðan um hana þróaðist síðar meir.56  

3.2. Kynslóð fer á flug – áhrif hnattvæðingar 

Umræða um x-kynslóðina varð einkum fyrirferðarmikil í fjölmiðlum bæði í Bandaríkjunum 

og Bretlandi en í nýlegri bók, Generation X Goes Global, hefur verið sýnt fram á hvernig 

áhrifa X-kynslóðarinnar gætir í raun víða um heim. Um er að ræða greinasafn 20 

fræðimanna af átta þjóðernum sem hafa sameinast um að kortleggja áhrif X-

kynslóðarinnar á margvíslega menningarheima. Þverfaglegur bakgrunnur höfundahópsins 

gerir það að verkum að lesendum býðst tækifæri á því að líta x-kynslóðina út frá fjölþátta 

samhengi og ólík sjónarmið fræðimanna fá enn fremur að njóta sín. Í greinasafninu birtast 

afar fjölbreyttar nálganir fræðimanna sem takast á við hugmyndina um x-kynslóðina. 

Efnistökin eru af ýmsum toga og svo virðist sem x-kynslóðin hafi gert vart við sig með 

margvíslegu móti allt frá Bandaríkjunum til Íslands, meginlands Evrópu, Mið-Austurlanda, 

Afríku, Asíu og Suður-Ameríku og því ekki verið eingöngu bundin við vestræn samfélög.57 

Með hliðsjón af því má líta svo á að greinasafnið standi til marks um það hve víðtæk 

útbreiðslan varð á hugmyndinni um x-kynslóðina.  

Ísland var engin undantekning þegar kom að umræðu um x-kynslóðina þó enn hafi 

ekki farið fram fræðileg úttekt á umfangi hennar hérlendis. Kanadíski mannfræðingurinn 

Anne Brydon hefur bent réttilega á að íslenskir fjölmiðlar hafi gert málefni kynslóðarinnar 

að umfjöllunarefni sínu á tíunda áratugnum en tekur þó fram að svo hafi eingöngu verið í 

 
56 Vef. Baker, Lindsay, „Whatever happened to Generation X?“, 
https://www.bbc.com/culture/article/20170316-whatever-happened-to-generation-x; 
Katz, „Generation X: A Critical Sociological Perspective“, bls. 4-8; 
Drake, Now We Are 40“, bls. 5-8 
57 Generation X Goes Global, bls. 1-4 

https://www.bbc.com/culture/article/20170316-whatever-happened-to-generation-x
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stuttan tíma.58 Rétt er að árétta að þó tímalengd umræðu kunni vissulega að standa til 

marks um hve lengi henni er sýndur áhugi segir hún lítið til um efnislegt innihald hennar. 

Hér skal ekki fullyrt um hvort x-kynslóðin hafi verið almennt fyrirferðarmikil í íslensku 

samfélagi og eflaust eru einhverjir sem myndu telja að svo hafi ekki verið. Umræða henni 

tengdri gerði þó vissulega vart við sig á opinberum vettvangi. Hugmyndin um x-kynslóðina 

á Íslandi var því til staðar. Umræðan um x-kynslóðin á Íslandi lét fyrst á sér kræla um 

miðbik tíunda áratugs síðustu aldar og birtist m.a. á síðum dagblaða og tímarita auk þess 

sem hennar varð vart í dagskrá ljósvakamiðlanna. Mikilvægt er að hafa í huga að þó að x-

kynslóðinni hafi einkum tilheyrt ungt fólk þess tíma þá er ekki þar með sagt að allt ungt 

fólk hafi tilheyrt x-kynslóðinni. Umræðan um x-kynslóðina annars vegar og ungt fólk hins 

vegar virðist þó hafa verið nokkuð áþekk og á köflum er þeim einfaldlega slegið saman. 

 

4.kafli: X-kynslóðin á Íslandi 

4.1 Íslenska samhengi – umræða hefst 

Við trúðum því öll að lífið yrði alltaf þægilegra og þægilegra. Já, við vorum sannfærð um að 

hver ný kynslóð lifði efnahagslega betra lífi en sú næsta á undan. Við trúðum á hagvöxtinn, 

tækninýjungarnar og framfarirnar. Og við höfðum svo sannarlega ástæðu til að vera 

bjartsýn. Læknavísindunum fleygði fram, hagvöxturinn jókst stöðugt og hljómurinn í 

geisladisknum er svo miklu betri en í gömlu hljómplötunni. „Kalda stríðinu", í fleiri en einum 

skilningi þess orðs, var lokið og kommúnisminn sigraður. Lífið stefndi afar hratt upp á við og 

fram á við, á því lék ekki nokkur vafi. Okkur fannst víst að það væri eins konar náttúrulögmál. 

En það væri varla í frásögur færandi nema vegna þess að nú er komin fram kynslóð sem, 

nauðug viljug, lítur öðru vísi á málin. Þetta er kynslóðin sem er í dag á milli átján og þrítugs. 

Hún er þegar búin að fá nafn eða réttara sagt bókstaf: X. 

Þetta textabrot er að finna í grein sem Hjálmar Sveinsson ritaði og birtist í tímaritinu Eintak 

í upphafi árs 1994. Með þessum orðum kynnir Hjálmar hina nýju kynslóð til leiks og markar 

 
58 Generation X Goes Global, bls. 180 
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þar með eiginlegt upphaf opinberrar umræðu um x-kynslóðina á Íslandi. Í greininni fjallar 

Hjálmar um tilkomu x-kynslóðarinnar, þær sögulegu og félagslegu aðstæður sem hún þurfti 

að takast á við, þau lífsviðhorf sem henni fylgdu og skoðanir hennar á hinum ýmsu 

málefnum. Þessi nýja kynslóð hafði tamið sér nýjan hugsunarhátt sem grundvallaðist að 

mestu leyti á þeirri samfélagslegu stöðnun sem einstaklingar af þessari ungu kynslóð stóðu 

frammi fyrir. Tilgerðarleg efnishyggja hafi einkennt þann raunveruleika sem blasti við 

kynslóðinni og hafi hún hafnað honum. Með tilurð x-kynslóðarinnar stæði yfir leit að 

einhverju „ekta“ sem gæti komið í hans stað. 59 Skrif þessi eru greinileg skírskotun í bók 

Douglas Coupland, Generation X: Tales For an Accelarated Culture, enda er vísað sérstaklega 

í hluta hennar og þau áhrif sem bókin og hugmyndin á bakvið x-kynslóðina höfðu víða í 

vestrænum samfélögum. Hjálmar ræðir málefni x-kynslóðarinnar því að verulegu leyti í 

erlendu samhengi og þarf það ekki að koma á óvart í ljósi þess að íslenskt fordæmi var ekki 

til staðar.60  

Í skrifum sínum um x-kynslóðina er Hjálmari tíðrætt um yfirstandandi leit hinnar 

ungu kynslóðar að einhverju sem væri „ekta“. Leit að hugsjónum sem hefðu eitthvert 

þýðingargildi. Segja má að ákveðna samsvörun megi finna í þeirri opinberu umræðu um x-

kynslóðina sem fylgdi í kjölfarið, þ.e.a.s. að þar virðist eiga sér stað leit að x-kynslóðinni, 

hugmyndafræði hennar, gildum og viðhorfum. Sé tekið mið af þeirri yfirferð þá virðist x-

kynslóðin og þau málefni sem að henni vísuðu hafa vakið áhuga manna m.a. sökum þess 

formerkis sem henni hafði hlotnast. Hið óræða x olli mönnum heilabrotum um hvað ný 

kynslóð í mótun kynni að standa fyrir. Þetta má t.a.m. sjá í kynningu fyrir útvarpsþátt í stjórn 

Þórunnar Helgadóttur sem var sendur út 24.maí 1995 gagngert í þeim tilgangi að fjalla um 

hvað einkenndi hina óþekktu kynslóð.61 Í heimi algebrunar stendur x jafnan fyrir hina 

 
59 Hjálmar Sveinsson, X-kynslóðin (leit að einhverju ekta), bls. 16-21 
60 Tilvísanir bók Douglas Coupland má er að finna víðar:  
61 Við framkvæmd þessa verkefnis var upphaflega lagt upp með að beina sjónum að einhverju leyti að 
birtingarmynd x-kynslóðarinnar í íslenskri dægurmenningu eins og hún birtist í sjónvarpi og útvarpi. 
Höfundur gerði tilraun til þess að finna umræddan útvarpsþátt en hafði ekki erindi sem erfiði. Upptökunni 
hefur annað hvort verið eitt eða nýtt efni tekið yfir. Höfundur hafði enn fremur samband við þáttastjórnanda 
sjálfan en hún átti ekki til afrit. 
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óþekktu stærð sem ber að leysa fyrir og má segja að samfélagið hafi tekið það upp á eigin 

arma að reikna út fyrir því óþekkta sem heiti x-kynslóðinnar bar með sér. Við þessar 

kringumstæðum skapaðist ákveðin orðræða á opinberum vettvangi. X-kynslóðin var mótuð 

sem hópur fólks sem deildi ákveðnum sameiginlegum einkennum og viðhorfum. Erfitt getur 

reynst að greina hvort slíkar ályktanir standist skoðun og eflaust mætti færa rök fyrir því að 

svo væri ekki ávallt tilfellið. Mikilvægt er þó að hafa í huga að orðræðan er til staðar sem 

stendur til marks um ákveðna ríkjandi hugmyndir um gildi kynslóðarinnar.   

Málefni x-kynslóðarinnar báru hvað hæst í opinberri umræðu hérlendis á fyrri hluta 

tíunda áratugs síðustu aldar. Það verður seint sagt að umræðan um x-kynslóðina hafi verið 

sérstaklega formföst. Vissulega er að finna dæmi þar sem leitast var við að skilgreina 

eiginleika hennar með nokkuð markvissum hætti en það virðist hafa verið öllu algengara að 

hún væri rædd með fremur almennum hætti þar sem ýmsir eiginleikar eru henni 

eyrnamerktir. Einstaklingar sem leggja orð í belg eru reyndar misjafnlega nákvæmir í 

greiningum sínum á þessum eiginleikum og er að finna þess dæmi að fullyrðingum sé fleygt 

fram án þess að grein sé gerð fyrir því hvað liggi þeim að baki. Eflaust mætti telja 

ákjósanlegra að þessi efniviður væri skýrari þegar kemur að því að draga ályktanir um 

hugmyndina um eðli hennar en engu að síður endurspeglar það að vissu leyti einkenni 

umræðuna um x-kynslóðina á Íslandi.  

4.2 X=? 

Tilraunir fólks til að leggja fingur á eðli og einkenni x-kynslóðarinnar bar fyrir á ýmsum 

sviðum á tíunda áratugnum . En með hvaða hætti var x-kynslóðin skilgreind? Hver voru 

einkenni hennar? Meðal þeirra sem hafa lagt fram svör við þessum spurningum er Ármann 

Jakobsson sem bendir á að x-kynslóðin hafi í raun verið skilgreind á neikvæðan máta. Hún 

hafi verið álitin „...hugsjónalaus, atorkulaus og sinnulaus“ auk þess sem hún þótti því sem 

næst meðvitundarlaus gagnvart eigin umhverfi.62 Þessi orð gefa fremur afgerandi mynd af 

því viðhorfi til x-kynslóðarinnar sem ríkti og þrátt fyrir að bera með sér nokkuð neikvæðan 

 
62 Ármann Jakobsson, „X-kynslóðin og endalok sögunnar“, bls. 77 
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tón þarf ekki að leita langt til að sjá að þau virðast hafa átt sér hliðstæðu í opinberri umræðu 

um kynslóðina. Sú skoðun að x-kynslóðin hefði tamið sér hugsjónaleysi og væri almennt 

ómeðvituð um eigið samfélag sýnist víðtekin. Ekki verður betur séð en að það hafi verið 

rótgróin hugmynd að þessi forvitnilega kynslóð einkenndist af almennu hugsunarleysi og 

engu líkara væri en að hún flyti áfram í kærulausri nautnahyggju, stefnulaus og fremur 

ómeðvituð um eigin framtíð.63 Það er eftirtektarvert að íslenskir „x-arar“ hafi að vissu leyti 

gengist við þessu stimplum. Aðspurður svaraði listamaðurinn Eiður Snorri, annar hluti 

listatvíeykisins Einar Snorri og Eiður Snorri, til að mynda því að auk þess að vera ekki bundin 

neinum ákveðnum aldri væri leyndardómur x-kynslóðarinnar falinn í því „attitjúdi“ sem 

henni fylgdi og lét það fylgja að hún væri í „...stuttu máli stefnulaus og frjálslynd“.64  

Skilgreiningar sem þessar virðast hafa verið nokkuð algengar en hins vegar er 

mikilvægt að leggja sérstaka áherslu á að álit landsmanna á x-kynslóðinni var fremur tvíbent. 

Á sama tíma og margir álitsgjafar sýndu þá tilhneigingu að slá því sem föstu að x-kynslóðinni 

fylgdi altækt afskiptaleysi voru aðrir sem litu svo á að kynslóðin væri í raun hin 

frambærilegasta.65 Í viðtölum við tíu einstaklinga af x-kynslóðinni, sem birtust samhliða 

áðurnefndri grein Hjálmars Sveinssonar, má einnig sjá hve ólík viðhorf réðu ferð hjá fólki er 

það myndaði sér skoðun á eiginleikum kynslóðarinnar. Á sama tíma og hugmyndin um 

kæruleysislegt lífsviðhorf x-kynslóðarinnar birtist meðal viðmælenda var vart við ályktanir 

þess efnis að kynslóðinni væri margt til lista margt og eflaust ætti hún eftir að láta til sín taka 

á komandi árum. Einhverjir vildu meina að hið meinta afstöðu- og skoðanaleysi væri 

eingöngu tilkomið vegna þess að ungt fólk hefði tamið sér önnur viðhorf og deildu ekki þeim 

viðteknu gildum sem höfðu verið ríkjandi í samfélaginu fram til þessa. Í stað þess að fylgja 

 
63 Viðtal við Bryndísi Bjarnadóttur, „Mig langar til að setjast að í munkaklaustri á eyðieyju“, Alþýðublaðið 
17.mars 1995, bls. 17; Kolfinna Baldvinsdóttir, „X-kynslóðin“, Morgunblaðið B, 11.mars 1995, bls. 3; Viðtal 
við Sólveigu Arnarsdóttur, „Það er eins og fólk sé ekki tilbúið að takast á við sjálft sig og lífið“, Eintak 
24.febrúar 1994, bls. 17 
64 GK, „X-kynslóðin og Snorrarnir finna sig á ný“, bls. 31. 
65 Viðtal við Hildi Sverrisdóttur, „Graslaust gaman“, DV 20.júní 1998, bls. 26; Viðtal við útvarpsmanninn 
Þossa, „Þessi kynslóð er hvorki einsleit né áhugalaus“, Helgarpósturinn 3.febrúar 1996 



 
35 

 

fyrir fram gefinni forskrift af því hvernig lífi þeirra skyldi háttað kaus það að framkvæma 

hlutina á eigin forsendum.66  

Af þeim tilteknu dæmum sem hér hafa verið rakin verður ekki betur séð en að 

hugmyndin um x-kynslóðina hafi skotið rótum í opinberri umræðu á Íslandi, þó skoðanir 

fólks kunni vissulega hafa verið breytilegar. Rétt er þó að benda á að kynslóðin átti það til 

að vefjast fyrir fólki og voru dæmi þess að tilvist hennar var dregin í efa. Þetta má t.d. sjá í 

grein sem birtist í Helgarpóstinum 3.febrúar 1996 en þar varpaði blaðamaðurinn Gísli 

Þorsteinsson fram þeirri spurningu hvort að íslensk ungmenni, sem lágu „...undir ámæli fyrir 

að vera áhugalaus, dofin, stefnulaus, dópuð og yfirhöfuð óáhugaverð“ gætu talist til hinnar 

rómuðu x-kynslóðar. Hugleiðingum sínum lætur Gísli fylgja viðtöl við fólk á ýmsum aldri sem 

tjáir skoðun sína á málefninu. Engin eiginleg niðurstaða fylgir greininni en af henni má þó 

sjá að fólk hallaðist fremur að því að til væri x-kynslóð á Íslandi í einhverri mynd en vægi 

hennar var álitið mismikið.67 Ónefndur blaðamaður Vikublaðsins gekk ívið lengra í pistli þar 

sem hann dregur fram háðslegar glósur gagnvart Morgunpóstinum sem hann taldi vera að 

þröngva óaðlaðandi ímynd x-kynslóðarinnar upp á íslensk ungmenni sem féllu engan veginn 

undir þá staðalímynd sem fylgdi kynslóðinni. X-kynslóðin á Íslandi væri í raun tilbúningur 

einn.68  

Efasemdaraddir sem þessar heyrðu þó til undantekninga og virðist hugmyndin um 

tilvist x-kynslóðarinnar hafa verið nokkuð almenn. Það er hins vegar ekki hægt að fullyrða 

að skilgreiningar fólks á eðli og einkennum kynslóðarinnar hafi verið borðleggjandi þó 

hallast megi að því að hugsjóna- og sinnuleysi hennar hafi verið ráðandi viðhorf. Eftir 

stendur þó spurningin með hvaða hætti kæruleysislegt hugarfar x-kynslóðarinnar birtist 

samfélaginu í hegðun hennar og atferli.    

4.3 Dópuð og dofin 

 
66 Viðtöl við tíu einstaklinga af x-kynslóðinni, Eintak 24.febrúar 1994, bls. 17-20 
67 Gísli Þorsteinsson, „Dópuð og dofin“, bls. 24-25 
68 „Pólitízkan“, Vikublaðið 11.nóvember 1994, bls. 3 
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Afleiðingar þess kæruleysislega og stefnulausa hugarfars sem jafnan þótti einkenna x-

kynslóðina birtast með ýmsum hætti í fjölmiðlum þar sem vægi einstaka efnisþátta er 

mismikið. Þannig má finna dæmi þess að kynslóðin sé rædd í sambandi við dægurmál líkt og 

skemmtistaðamenningu, listsköpun og tísku en einnig í tengslum við þungbúin málefni líkt 

og möguleg tengsl þess gildisleysis sem kynslóðin hafði tamið sér við háa sjálfsvígstíðni 

meðal ungs fólks á Íslandi og voru bágar framtíðarhorfur fólks af x-kynslóðinni nefnd til 

sögunnar sem möguleg orsök slíkrar þróunar.69 Hér er reyndar um einangrað tilvik að ræða 

í opinberri umfjöllun um málefni kynslóðarinnar en sýnir engu að síður hve fjölbreytta 

umræðu x-kynslóðin var fléttuð saman við. Í efnistökum umræðunnar verður hins vegar vart 

við ákveðnar endurtekningar þar sem málefni kynslóðarinnar eru einkum rædd í samhengi 

við þann lífsstíl og menningu sem henni fylgdi. 

 Sinnuleysi x-kynslóðarinnar gagnvart stjórnmálum virðist hafa verið viðurkennt 

meðal þeirra sem létu sig hlutdeild hennar varða. Kynslóðin þótti ópólitísk, ómeðvituð um 

mikilvægi þess að láta skoðun sína í ljós og reyndi að komast undan því að taka ákvarðanir 

og afstöðu um mikilvæg málefni. Ekki verður betur séð en andvaraleysi íslenskra „x-ara“ hafi 

þótt vera áhyggjuefni. Með afstöðuleysi sínu ætti hún á hættu að berast grandalaus „...að 

feigðarósi félagslegs sinnuleysis“.70 Engu líkara væri en að það væri einfaldlega ekki í tísku 

að hafa skoðanir enda væri það „...að mörgu leyti þægilegasta afstaðan“.71 Slík sjónarmið 

þóttu vera vandamál sem þyrfti að leysa. Í stað þess að veita stjórnmálamönnum eldri 

kynslóða aðhald myndi aðgerðaleysi x-kynslóðarinnar verða þess valdandi að þau málefni 

sem voru henni hugleikin kæmust ekki á framfæri. Varanleg áhrif hennar á samfélagið yrðu 

þar með af skornum skammti.72  

 
69 GRH, „Allt að 450 tilraunir til sjálfsvíga á ári“, bls. 1 
70 Viðtal við Bryndísi Bjarnadóttur, „Mig langar til að setjast að í munkaklaustri á eyðieyju“, Alþýðublaðið 
17.mars 1995, bls. 17 
71 Viðtal við Sólveigu Arnarsdóttur, „Það er eins og fólk sé ekki tilbúið að takast á við sjálft sig og lífið“, Eintak 
24.febrúar 1994, bls. 17 
72 Kolfinna Baldvinsdóttir, „X-kynslóðin“, Morgunblaðið 11.mars 1995, bls. 3; GSE, „Kynslóðin sem hverfur“, 
DV 29.janúar 1999, bls. 19; Davíð Þór Jónsson, „Skoðanafælnin“, Morgunblaðið 21.mars 1995, bls. 2 
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 Með hliðsjón af þeirri ályktun að almennt áhugaleysi fólks af x-kynslóðinni hefði áhrif 

á pólitísk sjónarmið x-kynslóðarinnar, eða öllu heldur skort á þeim, er eftirtektarvert með 

hvaða hætti fíkniefni voru rædd í sambandi við kynslóðina. Víða er látið að því liggja að x-

kynslóðinni fylgi neysla á fíkniefninu alsælu (e. ecstasy), einnig þekkt sem e-pillur, og er það 

gert með ýmist beinum eða óbeinum hætti. Í Stúdentablaðinu eru vinsældir alsælu meðal 

x-kynslóðarinnar t.d. gefnar í skyn með fremur lúmskum hætti með tillögu að nafnbreytingu 

kynslóðarinnar. Þar er lagt til að mögulega væri réttnefni hennar „e-kynslóðin“, sem skilja 

mætti sem vísun í e-töfluna þó nánari útskýringar liggi ekki fyrir.73 Aðdróttun sem þessi er 

ekki einsdæmi. Í blaðaviðtali í Helgarpóstinum slær blaðamaður því til að mynda sem föstu 

að fíkniefni séu einfaldlega „...partur af ímynd x-kynslóðarinnar“.74 Álíka viðhorf má greina 

á fleiri stöðum þar sem tengsl x-kynslóðarinnar við alsælu var talin eiga sér eðlilega 

útskýringu. Var því haldið fram að kynslóðum fylgdi ákveðin menning sem tæki stöðugum 

breytingum. Hver kynslóð yrði því fyrir áhrifum af mismunandi stefnum sem mótuðu 

hegðun hennar og viðhorf í garð atriða s.s. eiturlyfja. Neysla þeirra fylgdi í raun hverri 

kynslóð en margbreytilegir tískustraumar skæru úr um hvaða eiturlyf höfðaði hvað mest til 

hverrar kynslóðar. Í tilviki x-kynslóðarinnar hefði alsæla einfaldlega mest aðdráttarafl þó 

tvennum sögum hafi farið af útbreiðslu hennar meðal íslenskra „x-ara“.75 

 Erfitt gæti reynst að taka afgerandi afstöðu til þess hvort neysla á e-pillum hafi verið 

jafn útbreidd meðal einstaklinga af x-kynslóðinni eins og umræðan gefur til kynna. Þó er 

áhugavert að líta til þess að um svipað leyti og umræðan um x-kynslóðina var í hámæli 

hérlendis virðist alsæla hafa látið á sér bera í auknu mæli og ekki fæst betur séð en hún hafi 

náð varhugaverðri fótfestu á íslenskum eiturlyfjamarkaði um miðjan tíunda áratuginn sem 

útskýrist ef til vill af kæruleysislegu viðhorfi neytenda sem þótti neysla á fíkniefninu ekkert 

 
73 Viðtal við Höskuld Ólafsson og Birgi Örn Steinarsson, Stúdentablaðið 1.nóvember 1999, bls. 23 
74 Viðtal við Emilíönu Torrini, „Ég er oft svo stressuð á sviði að ég fæ blóðnasir“, Helgarpósturinn 
14.desember 1995, bls. 6-7 
75Þorsteinn Gunnarsson, „Englar dauðans við dyr bæjarfélagsins“, Eyjafréttir 18.janúar 1996, bls. 7; Viðtal við 
Kristinn S. Thorarensen, „Spíttið er heitt en glansinn er að fara af alsælunni“, Helgarpósturinn 8.febrúar 
1996, bls. 7; Valgerður Þ. Jónsdóttir, „Tískan tónlistin og fíkniefnin“, Morgunblaðið C 12.maí 1995, bls. 4; 
Gísli Þorsteinsson, „Dópuð og dofin x-kynslóð?“, Helgarpósturinn 1.febrúar 1996, bls. 24-25 
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sérstakt tiltökumál. Þessi nýja vá kallaði á víðtæk viðbrögð í samfélaginu. Þann 29.janúar 

1995 fór forsætisráðuneytið, í kjölfar beiðni nokkurra alþingismanna, þess á leit við embætti 

lögreglustjórans í Reykjavík að gerð yrði skýrsla um útbreiðslu fíkniefna og þróun ofbeldis í 

landinu sem gæti m.a. nýst við stefnumótun yfirvalda í áfengis- og vímuefnamálum. Umsjón 

með gerð skýrslunnar hafði afbrotafræðingurinn Karl Steinar Valsson og naut embætti 

lögreglustjórans aðstoðar fjölmargra stofnanna sem bjuggu yfir þekkingu sem gæti reynst 

gagnleg. Í niðurstöðum skýrslunnar er vikið sérstaklega að útbreiðslu alsælu þar sem fram 

kemur að neysla hennar hafi aukist töluvert frá árinu 1992 en þá var í fyrsta skiptið lagt hald 

á fíkniefnið hér á landi. Lítið hafi borið á aukningu á framboði á alsælu fram til ársins 1995 

en það ár hafi orðið mikil aukning í haldlagningu lögreglu og tollayfirvalda á fíkniefninu eða 

alls 1820 stykki. Fram að því hafi töflurnar verið alls 31 talsins sem sýnir gífurlega hlutfallsega 

aukningu á e-pillum í umferð.76 Hér skal ekki fullyrt um hvort orsakasamhengi sé að finna á 

milli aukins framboðs á alsælu og meints viðhorfs x-kynslóðarinnar til neyslu á henni enda 

væri það næsta ómögulegt án ítarlegra rannsókna. Hið aukna framboð á alsælu setur hins 

vegar umræðuna um viðhorf x-kynslóðarinnar í skýrara samhengi.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
76 Vef. Althingi.is, https://www.althingi.is/altext/120/s/0869.html, sótt 10.maí 2020 
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Niðurstöður 

Í upphafi þessarar rannsóknar var lagt upp með að gera grein fyrir hugmyndasögu 

kynslóðarannsókna sem hófst með kynslóðakenningu Karl Mannheim. Eflaust hefur sú 

yfirferð sem hér hefur verið farin vakið upp ýmsar spurningar varðandi kynslóðir og 

rannsóknir á þeim enda er ljóst að fræðileg meðferð á kynslóðum er margþætt. Það kerfi 

sem Mannheim lagði upp með byggði á þeirri grundvallarforsendu að kynslóðir væru 

félagslegt fyrirbæri sem væri mótað en ekki líffræðilegur fasti sem endurnýjaðist með 

reglubundnu millibili. Af því sem hefur hér fram komið er óhætt að segja að fræðimenn séu 

honum almennt sammála að þessu leyti. Mannheim lagði hins vegar ákveðin skilyrði til 

grundvallar þess að kynslóð gæti myndast sem endurspegluðu hans eigin samtíma. Segja 

má að sú hugmynd hans að kynslóðir væru staðbundnar við ákveðin landsvæði þar sem 

hópur ungs fólks yrði fyrir áhrifum merkisverðs atburðar hafi átt vel við í upphafi 20. aldar 

en eftir því sem leið á öldina hafi orðið sífellt meiri þörf á endurskoðun þessarar nálgunar. 

Hafa ber í huga að Mannheim setti kenningar sínar fram á tímum þjóðríkisins og eru 

hugmyndir hans að vissu leyti litaðar af þeim samfélagslega strúktúr sem var einkennandi 

fyrir þann tíma. Fræðimenn síðari tíma hafa bent á að í ljósi þeirra hröðu samfélagsbreytinga 

sem hafa átt sér stað á síðari hluta 20. aldar og á undanförnum tveimur áratugum 21. aldar 

sé nauðsynlegt að endurmeta þær forsendur sem lagðar eru til grundvallar fyrir 

kynslóðarannsóknir.  

Fræðimenn hafa því tekið kenningakerfi Mannheim upp á eigin arma og lagt fram tillögur 

um hvernig megi bæta þær hugmyndir sem hann skildi eftir sig og hefur þessi vinna skilið 

eftir sig áhugaverð viðfangsefni. Segja má að þessi þróun sé viðeigandi í ljósi þess að 

Mannheim var ötull talsmaður þess að fræðimenn nýttu sér þá þekkingu sem væri til staðar 

hverju sinni og nýttu við eigin rannsóknir. Fræðimenn hafa verið óhræddir við að draga 

einstaka þætti úr kenningu Mannheim og flétta þá saman við eigin hugmyndir með ýmsum 

hætti. Sem dæmi má nefna tengingu kynslóða við hugmyndir um um sameiginlegt minni (e. 
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collective memory) og ímynduð samfélög (e. imagined communities) sem segja má að gefi 

nýtt sjónarhorn á málefni kynslóða.  

Einnig má nefna störf þeirra June Edmunds og Bryan S. Turner sem sérstaklega 

áhugaverð en þau hafa lagt mikla áherslu á að aðlaga kynslóðarannsóknir að samtímanum. 

Sú niðurstaða þeirra að með aukinni hnattvæðingu þurfi að líta á kynslóðir sem fjölþjóðleg 

fyrirbæri. Aukið upplýsingaflæði og aðgengi að hinum ýmsu miðlum hafi gert það að verkum 

að það krefst ekki endilega viðveru til að upplifa hluti eða verða fyrir áhrifum af atburðum 

eða verða fyrir innblæstri af nýrri hugmyndafræði. Sá vettvangur sem móti kynslóðir hafi 

því víkkað umtalsvert.  

Með hliðsjón af hugmyndum Edmunds og Turner um áhrif hnattvæðingar við 

myndun kynslóða er merkilegt að líta til þess hvernig hugmyndin um x-kynslóðina breiddist 

út á tíunda áratugnum. Sérstaklega er athyglisvert hvernig ríkjandi viðhorf samfélagsins um 

gildi og einkenni kynslóðarinnar kvikna út frá skáldsögu en breiðast síðan út, m.a. til Íslands. 

Á Íslandi varð vart við ákveðna orðræðu í kringum málefni x-kynslóðarinnar. Ljóst er að þær 

hugmyndir sem endurspegluðust í orðræðunni um x-kynslóðina á Íslandi voru ekki úr lausu 

lofti gripnar og eiga þær uppruna sinn bæði erlendis og hérlendis. Orðræðan litaðist að vissu 

leyti að tilraunum fólks til að setja fingur á hvað einkenndi þessa nýju kynslóð og ekki er 

laust við að hún hafi ollið nokkrum heilabrotum. Líkt og gefur að skilja fengu margvísleg 

sjónarmið að njóta sín í orðræðunni en þó má greina ákveðinn sameiginlegan undirtón. Ekki 

fæst betur séð en að það hafi verið einkennandi fyrir orðræðuna um x-kynslóðina að ímynd 

hennar hefði með sér neikvætt yfirbragð líkt og Ármann Jakobsson bendir á. Vissulega voru 

ekki allir sammála þeim stimpli sem kynslóðin hafði fengið á sig en þeir hinir sömu færðu 

oftar en ekki fram mótrök sín með hliðsjón af þeirri neikvæðu ímynd sem kynslóðin bar með 

sér. Þetta má sjá endurspeglast í þeim atriðum sem rædd voru í samhengi við kynslóðina. 

Má þar nefna hugsjóna-, afstöðu- og sinnuleysi gagnvart þátttöku í samfélagsmálum og 

pólitík, kæruleysislegt viðhorf til eiturlyfjaneyslu og stefnuleysi í eigin framtíðarsýn. Viðhorf 
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fólks til þessara atriða voru vissulega ólík en ekki verður framhjá því litið að þau koma 

endurtekið fyrir í orðræðu um x-kynslóðina á Íslandi. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
42 

 

Prentaðar heimildir   

Ármann Jakobsson, „X-kynslóðin og endalok sögunnar“, Tengt við tímann. Tíu sneiðmyndir 

frá aldalokum. Kristján B. Jónasson ritstýrði (Reykjavík 2000), bls. 76-86  

Bergur Ebbi Benediktsson, „Síðasta kynslóðin“, Fréttablaðið 4.ágúst 2017, bls. 13 

Biggs, Simon, „Thinking about Generations: Conceptual Positions and Policy Implications“, 

Journal of Social Issues 63:4 (2007), bls. 695-711 

Burke, Peter, History and Social Theory (Cambridge 2005)  

Cogin, Julie, „Are generational differences in work values fact or fiction? Multi-country 

evidence and implications“, The International Journal of Human Resource Management 

23:11 (2012), bls. 2268-2294 

Corning, Amy og Howard Schuman, Generations and Collective Memory (Chicago 2015) 

Corsten, Michael, „The Time of Generations“, Time & Society 8:2 (1999), bls. 249-272   

Coupland,  Douglas, Generation X. Tales for an Accelerated Culture (London 1996) 

Edmunds, June og Bryan S. Turner, Generational Consiousness, Narrative and Politics (New 

York 2002) 

Edmunds, June og Bryan S. Turner, „Global Generations: Social Change in the Twentieth 

Century“, The British Journal of Sociology 

Eintak 24.febrúar 1994 

 Generation X Goes Global. Mapping a Youth Culture in Motion, Christine Henseler ritstýrði 

(New York 2013) 

Gestur Guðmundsson, „Kynslóðin sem komst út úr kalda stríðinu“, Menntaspor: rit til 

heiðurs Lofti Guttormssyni sjötugum 5. apríl 2008. Ritstjórar Dóra S. Bjarnason, Guðmundur 



 
43 

 

Hálfdanarson, Helgi Skúli Kjartansson, Jón Torfi Jónsson og Ólöf Garðarsdóttir (Reykjavík 

2008), bls. 27-52 

Gísli Kristjánsson, „35± í pólitík“, Frjáls verslun 1.september 2007, bls. 44-48 

GK, „X-kynslóðin og Snorrarnir finna sig á ný“, Helgarpósturinn 1.desember 1994, bls. 31 

GSE, „Kynslóðin sem hverfur“, DV 29.janúar 1999, bls. 19  

Guðni Th. Jóhannesson, „Nýir tímar, gömul saga?“, Saga 46 (2008), bls. 201-202 

Inger Erla Thomsen, „Kynslóðin sem kýs ekki“, Framhaldsskólablaðið 2.tbl 2016, bls. 18 

Karl Sigfússon, „Sighvatur og sjálfhverfa kynslóðin“, Fréttablaðið 17.október 2012, bls. 22 

Katrín Jakobsdóttir, „rapparar og rokkarar“, Stúdentablaðið 1.nóvember 1999, bls. 22-23  

Katz, Stephen, „Generation X: A Critical Sociological Perspective“, Generations: Journal of 

the American Society on Aging 41:3 (Haust 2017), bls. 12-19 

Krahn, Harvey J og Nancy L. Galambos, „Work values and beliefs of ‘Generation X’ and 

‘Generation Y’”, Journal of Youth Studies 17:1 (2014), bls. 92-112 

Mannheim, Karl, “The Problem of Generations,”, Essays on the Sociology of Knowledge 

(London 1952), bls. 276-320. 

Margrét Guðmundsóttir, „Málbreytingar í ljósi málkunnáttufræði“, Íslenskt mál og almenn 

málfræði  30.árgangur (2008), bls. 7-52 

Pilcher, Jane, „Mannheim´s Sociology of Generations: An Undervalued Legacy“, The British 

Journal of Sociology 45:3 (september 1994), bls. 481-495 

„Pólitízkan“, Vikublaðið 11.nóvember 1994, bls. 2-3 

Purhonen, Semi, „Generations on Paper: Bourdieu and the Critique of ´Generationalism´“, 

Social Science Information 55:1 (2016), bls. 94-114 

„Ný kynslóð – Nýjar áherslur“, Morgunblaðið 3.júní 2008, bls. 43 



 
44 

 

„Samræður kynslóðanna“, Vera 16.árgangur (1997), bls. 19-21 

Sighvatur Björgvinsson, „Sjálfhverfa kynslóðin – lýg ég því?“, Fréttablaðið 13.október 2012, 

bls. 14 

Sighvatur Björgvinsson, „Sjálfhverfa kynslóðin á sviðið“, Fréttablaðið 10.október 2012, bls. 

16 

Sighvatur Björgvinsson, „Svo fáir voru þeir...“, Fréttablaðið 22.nóvember 2012 

Sigurður Á. Friðþjófsson, „Sársaukafull kynslóðaskipti í Þjóðleikhúsinu“, Helgarblaðið 

21.febrúar 1992, bls. 18 

Sociology. Making Sense of Society. Ritstjórar Samantha Punch, Ian Marsh, Mike Keating og 

Jeni Harden (Edinborg 2013) 

Vandegrift, Darcie, „´We don´t have any limits´: Russian young adult life narratives through 

a social generation lens“, Journal of Youth Studies 19:2 (2016), bls. 221-236 

White, Jonathan, „Thinking Generations“, The British Journal of Sociology 64:2 (2013), bls. 

216-247 

Williams, Kaylene C., Robert Page, Alfred Petrosky, Edward Hernandez, „Multi-Generational 

Marketing: Descriptions, Characteristics, Lifestyles and Attitudes“, The Journal of Applied 

Business and Economics 11:2 (2010), bls. 21-36  

Þorbjörn Þórðarson, „Kynslóðaskipti í flokknum“, Morgunblaðið 30.mars 2009, bls. 8 

Aðrar heimildir 

Vef. Baker, Lindsey, „Whatever happened to Generation x?“,      

https://www.bbc.com/culture/article/20170316-whatever-happened-to-generation-x, 

sótt 5.maí 2020 

Vef. althingi.is, https://www.althingi.is/altext/120/s/0869.html, sótt 10 maí 2020 

https://www.bbc.com/culture/article/20170316-whatever-happened-to-generation-x
https://www.althingi.is/altext/120/s/0869.html

