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Summary 

 

The subject for this extended essay is citizenship in the Faroe Islands. Even though 

conducting a study of citizenship is of great importance for evaluating the condition of a modern 

democracy, there have been no previous studies of this kind in the Faroe Islands. The basis for the 

study is a quantitative survey investigation of the subject counting about 500 respondents. The 

results from the survey investigation are compared to similar investigations in the Scandinavian 

countries: Denmark, Norway and Sweden. 

The theoretical focus is theories of democracy and citizenship. The focus is not simply on 

the formal status but also on the actual political status of the citizens. The liberal conception of 

rights and freedom is the basis of the essays understanding of democracy, but it is also important to 

stress the citizens´ possibilities and preconditions to use their given rights. Other democratic 

theories that stress the importance of democratic participation are therefore also included in the 

essay. The study of citizenship in the Faroe Islands is focused on four variables: political 

engagement, democratic participation, political efficacy and democratic identity. 

The empirical survey shows comparatively positive results: The Faroese citizens are 

democratically active, they have confidence in the political system and they are highly conscious of 

the importance of democratic values. The survey also indicates a rather equal Faroese citizenship 

apart from the citizens with a higher education that seem to be more engaged, more active and more 

confident than other citizens. But at the same time the survey reveals some negative aspects like a 

lack of political engagement and political confidence among the Faroese citizens.  

It is important to stress that a study of the previous mentioned variables does not give a 

complete understanding of the Faroese democracy and citizenship. Other conditions such as the 

political system, the medias´ weak position and the great gender differences in democratic 

representation in the Faroe Islands - briefly described in the essay - are also of great importance. 

The overall picture of Faroese citizenship and democracy is therefore a rather mixed picture that 

contains both positive and more negative elements. 
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1. Introduktion 

 

Der rettes i stadig stigende grad fokus mod demokrati og borgeren i den offentlige debat og i 

videnskabelige undersøgelser. I den forbindelse fremhæves betydningen af begrebet 

medborgerskab, som til forskel fra begrebet statsborgerskab, ikke udelukkende betyder borgerens 

formelle status, men også borgerens faktiske status som medlem af samfundet.1  

De sidste årtier er borgeren blevet langt mere central i demokratiforståelsen i de moderne 

vestlige demokratier, og måske især i de skandinaviske lande, i modsætning til tidligere, hvor 

borgeren primært blev betragtet som vælger.  

I modsætning til de andre skandinaviske lande2 rettes der ikke samme opmærksomhed mod 

demokrati eller forholdet mellem borgeren og det demokratiske system på Færøerne. Her er emnet 

medborgerskab temmelig ubelyst, i og med at der ikke foreligger nogen undersøgelse af færøsk 

medborgerskab. Der er således tale om et uudforsket område. Set i forhold til emnets afgørende 

betydning, er hensigten med specialet at rette fokus mod Færøerne og den færøske borger. Formålet 

er at udføre en undersøgelse af medborgerskab på Færøerne, der kan sammenlignes med tilsvarende 

undersøgelser i de andre skandinaviske lande.  

På trods af Færøernes beskedne størrelse eksisterer der et komplet politisk system med alle 

tilhørende institutioner som: eget parlament, egen regering, centraladministration, kommuner, 

partier, interesseorganisationer og medier. Færøerne har herudover også eget sprog, kultur og 

historie. Til forskel fra andre politiske systemer, er der på Færøerne nogle anderledes institutionelle 

rammer i kraft af Færøernes forhold til Danmark, som virker begrænsende på systemets 

udfoldelsesmuligheder. På en række områder er beslutningskompetencen ikke alene forbeholdt de 

færøske myndigheder, men også de danske.3 Øerne udgør, trods tilhørsforholdet til Danmark og den 

beskedne størrelse, en særlig politisk enhed, der gør det lige så relevant at undersøge 

medborgerskab her som andre steder. En undersøgelse af færøsk medborgerskab er især relevant, da 

emnet ikke tidligere er undersøgt i videnskabelig sammenhæng.   

I det moderne samfund har betingelserne for demokratiet ændret sig betydeligt. Forhold som 

decentralisering og internationalisering har betydet, at der ikke længere er tale om et politisk system 

med et centralt beslutningscenter. Tværtimod træffes beslutninger foruden på nationalt niveau også 

på institutionsniveau og kommunalt niveau samt på internationalt niveau. Der tales i den forbindelse 

                                                        
1 Leksikon i statskundskab (1997), Akademisk forlag, København, s.139. 
2 I opgaven dækker betegnelsen de skandinaviske lande over Danmark, Norge og Sverige. 
3 Róin, Andrass (1988): ”Færøske lagtingsvalg: - en analyse, der fokuserer på vælgeradfærden og det todimensionelle 
partisystem”, speciale, Århus Universitet, s.22. 
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om, at der er sket en udvikling fra ”government” til ”governance”.4 Det er meget omdiskuteret, 

hvilken betydning de ændrede vilkår har for de fremtidige demokratiske systemer. Det er imidlertid 

ikke formålet med dette speciale at undersøge de her omtalte udviklingstendenser og deres 

konsekvenser nærmere. Grunden til at det nævnes her er, at politik, som konsekvens af de her 

omtalte udviklingstendenser, er blevet mere kompliceret. I den forbindelse sættes der jævnligt 

spørgsmålstegn ved borgerens evne og mulighed for at deltage i det demokratiske system. Ud fra en 

demokratisk synsvinkel har det hermed afgørende betydning, at borgernes politiske status i 

samfundet undersøges. I de skandinaviske lande er der i overensstemmelse hermed blevet udført 

medborgerskabsundersøgelser jævnligt de sidste 30 år. 

 

1.1 Hypoteser og overvejelser om demokrati og borgere på Færøerne  

Eftersom emnet ikke tidligere er undersøgt på Færøerne er det ikke muligt på forhånd at 

udtale sig særlig meget om medborgerskab på Færøerne. Men udgangspunktet for specialet er, at 

der på Færøerne ikke synes at være samme interesse og fokus på medborgerskab i videnskabelig 

sammenhæng sammenlignet med de andre skandinaviske lande. Forhold som borgerens 

demokratiske deltagelse, politiske kompetence og demokratiske identitet er ikke genstand for særlig 

megen opmærksomhed på Færøerne.  

 I det følgende opstilles nogle betragtninger og hypoteser over medborgerskab på Færøerne.  

Det er ikke videnskabelige undersøgelser, som danner grundlag for de opstillede hypoteser. De er 

dannet på baggrund af mine egne empiriske observationer af, hvad der foregår i det færøske 

samfund. Formålet er herefter ved hjælp af en empirisk undersøgelse at teste de opstillede 

hypoteser.  

 Den politiske interesse på Færøerne synes at være høj, eftersom den enkelte færing er meget 

optaget af nyhedsudsendelser i de færøske medier i hverdagen, samtidig som valgdeltagelsen på 

Færøerne er meget høj. Som eksempel kan nævnes, at valgdeltagelsen ved seneste valg (januar 

2004) var over 92 %. Der er næsten tale om en uskreven regel på Færøerne, at man ringer ikke til 

folk og ”forstyrrer”, når nyhedsudsendelser sendes i radio eller fjernsyn. 

 Den enkelte borger er imidlertid ikke særlig synlig i hverken det politiske system eller i 

medierne, hvor det primært er politikere, der indtager scenen. Borgeren er meget tilbageholdende 

ved politiske møder og i den offentlige debat. Det kan derfor synes nærliggende, at den færøske 

borger heller ikke i tilstrækkelig grad deltager på andre måder i det demokratiske system. Det 

afgørende spørgsmål er hvorfor? Skal årsagen findes i manglende politisk selvtillid blandt de 

færøske borgere, eller kan det tænkes, at den politiske interesse måske ikke er så høj som først 

                                                        
4 Goul Andersen, Jørgen m.fl.(2000): “Hvad folket magter. Demokrati, magt og afmagt”, DJØF, København, s.2-3. 
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antaget? En anden mulighed er, at borgerne ikke har tillid til det politiske system, eller at borgerne 

ikke oplever systemet som lydhørt overfor deres meninger og ønsker. Føler borgeren, at han har 

mulighed for at komme igennem med sine synspunkter? Det kan også tænkes, at den færøske borger 

ikke har samme demokratiske identitet, eller med andre ord tillægger demokratiet samme 

betydning, som borgerne i de andre skandinaviske lande. 

 Det er også muligt, at færinger deltager på andre måder end ved at være synlige i den 

offentlige debat eller ved politiske møder, og at manglende aktiv deltagelse i medier og ved 

politiske møder ikke gælder andre former for demokratisk deltagelse på Færøerne. En anden 

mulighed er, at færinger grundlæggende er tilfredse med det færøske demokrati, og at ovenstående 

indvendinger og spørgsmål derfor ikke har så stor en betydning.  

Formålet med specialet er med udgangspunkt i forhold som politisk interesse, demokratisk 

deltagelse, politisk kompetence og demokratisk identitet at undersøge den færøske borgers faktiske 

politiske status som medlem af samfundet og altså ikke udelukkende borgerens formelle status. Der 

er ingen tvivl om, at borgeren på Færøerne har de samme demokratiske rettigheder som i de andre 

skandinaviske lande, men spørgsmålet er i hvilken udstrækning færinger gør brug af disse 

rettigheder. 

 

1.2 Teoretisk udgangspunkt   

Begrebet medborgerskab er en betegnelse for borgernes politiske status i samfundet, og har 

derfor ikke direkte noget med demokrati at gøre. Men en afdækning af borgernes politiske status i et 

samfund er imidlertid afgørende for ethvert demokrati, hvis udgangspunkt som bekendt er borgeren. 

Det demokratiske system betragtes derfor som indgangen til specialets undersøgelse af 

medborgerskab på Færøerne. I det teoretiske afsnit inddrages derfor en række teorier om demokrati 

og medborgerskab, som danner grundlag for definitionen og forståelsen af begreberne i specialet. 

Indledningsvist skal de forskellige teorier og begrebernes betydning kort kommenteres. 

Demokrati er et meget anvendt begreb, men samtidig er det et meget kompliceret og 

tvetydigt begreb. Der skelnes f.eks. i en dansk sammenhæng helt grundlæggende mellem en 

forståelse af demokrati som en metode, inspireret af Alf Ross, og en forståelse af demokrati som 

livsform, inspireret af Hal Koch5. I teoriafsnittet inddrages flere forskellige demokratiteorier for at 

afklare betydningen af selve begrebet og fastlægge, hvilken betydning af demokrati, der lægges til 

grund for denne opgave. Det er selvfølgelig ikke muligt at inddrage samtlige demokratiteorier eller 

samtlige elementer af de forskellige teorier, da det ville være alt for omfattende. Men med 

                                                        
5 Togeby, Lise m.fl. (2003): ”Magt og demokrati i Danmark – Hovedresultater fra Magtudredningen”, Aarhus 
Universitetsforlag, Århus, s.16. 
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specialets udgangspunkt i et medborgerskabsperspektiv er det klart, at forholdet mellem borgeren 

og det demokratiske system er afgørende her. Der er nogle grundlæggende principper, der har 

afgørende betydning for medborgerskab: At den enkelte borger tildeles grundlæggende friheder og 

rettigheder, at der eksisterer demokratiske deltagelsesmuligheder i samfundet, at borgeren har de 

nødvendige forudsætninger for at gøre brug af sine rettigheder, og ikke mindst at borgeren er 

motiveret til at gøre brug af sine deltagelsesmuligheder. 

Med udgangspunkt i ovennævnte principper, inddrages demokratiteorier fra tre forskellige 

traditioner: Liberal teori, nyere deltagelsesorienterede teorier og teori fra den republikanske 

tradition. Liberal teori om demokrati tager udgangspunkt i det enkelte individ og vægter den 

enkeltes frihed og rettigheder højt. Nyere mere deltagelsesorienterede teoretikere, som f.eks. Carole 

Pateman og Benjamin Barber, tager udgangspunkt i det liberale demokrati. Men i Patemans bog fra 

1970 “Participation and Democratic Theory” og Barbers bog fra 1984 “Strong Democracy” 

kritiseres liberalismens manglende fokus på betydningen af demokratisk deltagelse. Liberal teori 

kritiseres endvidere for ikke at tage højde for, at borgeren af forskellige årsager ikke har mulighed 

for at gøre brug af sine rettigheder. Republikansk inspirerede teoretikere, som f.eks. Adrian Oldfield 

lægger i overensstemmelse med Pateman og Barber vægt på betydningen af deltagelse i sin bog 

”Citizenship and Community. Civil republicanism and the modern world” fra 1990, men han 

kritiserer de moderne demokratiteorier for deres manglende fokus på, hvordan borgeren motiveres 

til at deltage.  

I specialet tages der hermed ikke udgangspunkt i én teori om demokrati. De tre retninger 

giver samlet en større forståelse for demokrati og forholdet mellem borgeren og det demokratiske 

system. Liberal teori om demokrati med fokus på rettigheder og frihed har afgørende betydning, 

men det begrænsede fokus på borgerens formelle status i samfundet gør, at der i specialets 

demokratiforståelse også lægges vægt på nyere mere deltagelsesorienterede og republikansk 

inspirerede demokratiteorier. De tre demokratiretninger udgør det teoretiske udgangspunkt for 

specialets undersøgelse af borgerens faktiske politiske status i samfundet. 

Hvad angår begrebet medborgerskab, tages der udgangspunkt i en skandinavisk forståelse af 

begrebet. Af betydning for denne medborgerskabsforståelse er principper som rettigheder, lighed, 

frihed og deltagelse. De ovenstående demokratiteorier har hermed haft afgørende betydning for den 

skandinaviske medborgerskabsforståelse, der har udviklet sig i takt med den skandinaviske 

velfærdsstat. Det teoretiske grundlag for den skandinaviske forståelse af medborgerskab skal 

imidlertid findes hos den britiske sociolog T.H. Marshall, der lægger vægt på betydningen af civile, 

politiske såvel som sociale rettigheder. Marshalls velkendte essay ”Citizenship and Social Class” 

fra 1950 har haft væsentlig indflydelse på teorier om medborgerskab og inddrages også i dette 
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speciale. Marshalls såkaldte system af rettigheder har påvirket den skandinaviske velfærdstat, hvor 

udviklingen af sociale rettigheder har været central. Det kendetegnende ved den skandinaviske 

medborgerskabsforståelse og velfærdsstat opsummeres af Bang og Hoff (2004) i fem punkter: 1. 

lige politiske rettigheder, 2. fri meningsdannelse, 3. omfattende og lige deltagelse, 4. en effektiv og 

ansvarlig styring og 5. tillid, tolerance og hensyn til fællesskabet.6 

Velfærdsstaten har været afgørende for udviklingen af en skandinavisk 

medborgerskabsopfattelse, både hvad angår udviklingen af sociale rettigheder og oprettelsen af en 

mangfoldighed af deltagelsesmuligheder. I denne sammenhæng inddrages Helga Hernes artikel fra 

1988 ”Scandinavian Citizenship”.  

 

1.3 Problemformulering: 

Formålet med specialet er, ud fra ovennævnte teorier om demokrati og ud fra et 

skandinavisk medborgerskabsideal, at undersøge den færøske borgers politiske status i samfundet. 

Specialets problemformulering er hermed: 

Med udgangspunkt i et skandinavisk medborgerskabsideal vil specialet undersøge 

medborgerskab på Færøerne  

 

1.4 Operationalisering og valg af metode 

Det afgørende er herefter at afklare, hvordan problemformuleringen operationaliseres eller 

med andre ord, hvordan medborgerskab på Færøerne undersøges.  

Det er ikke tilstrækkeligt at undersøge de færøske borgeres demokratiske rettigheder, da det 

kun fortæller noget om de færøske borgeres formelle status. Det er vigtigt at undersøge, om 

borgerne gør brug af deres muligheder, dvs. at undersøge borgernes faktiske politiske status. Det er 

derfor afgørende at undersøge færingers demokratiske deltagelse. Men i et demokrati er det også 

vigtigt, at borgeren er politisk interesseret, at han føler sig kompetent nok til at deltage, og 

herudover at borgeren har tillid til det politiske system og i høj grad, at han har en demokratisk 

identitet. Det er muligt at argumentere for, at f.eks. politisk interesse, politisk kompetence og 

demokratisk identitet er forudsætninger for demokratisk deltagelse. I overensstemmelse hermed 

udføres analyser i specialet, hvor demokratisk deltagelse betragtes som den afhængige variabel, 

mens de andre variabler betragtes som uafhængige. Men det er også muligt at forestille sig, at større 

demokratisk deltagelse har en positiv effekt på såvel borgerens følelse af kompetence som 

borgerens demokratiske identitet. De omtalte variabler kan derfor tænkes gensidigt at påvirke 

                                                        
6 Bang, Henrik P., Dyrberg, Torben B. & Hoff, Jens V. (red.) (2004): ”Magt, identitet og politisk fællesskab. Studier af 
magten i lokalsamfund i Danmark”, Aarhus Universitetsforlag, Århus, udkommer ultimo 2004, s.8.           
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hinanden, og samtlige variabler har derfor betydning for medborgerskab, der ikke udelukkende kan 

vurderes ud fra borgernes demokratiske deltagelse. 

En analyse af medborgerskab forudsætter hermed, at der fokuseres på flere variabler. 

Eftersom emnet ikke tidligere er undersøgt på Færøerne, eksisterer der en meget begrænset viden 

om samtlige af de ovenfor nævnte variabler. Det synes derfor mere oplagt at udføre en generel og 

overordnet undersøgelse af færøsk medborgerskab frem for en mere tilbundsgående analyse af 

f.eks. en enkelt variabel. En mere overordnet analyse betyder, at det er oplagt at vælge en 

kvantitativ frem for en kvalitativ metode. Det er kun med en kvantitativ undersøgelse, at det er 

muligt at undersøge den generelle borgers politiske status i det færøske samfund. Der udføres derfor 

en spørgeskemaundersøgelse med omkring 500 tilfældigt udvalgte respondenter.   

Spørgsmålene i undersøgelsen er tidligere anvendt i undersøgelser af medborgerskab i de 

andre skandinaviske lande. Begrundelsen herfor er, at det hermed er muligt at sammenligne 

resultaterne fra specialets undersøgelse med resultaterne fra de tidligere udførte skandinaviske 

undersøgelser. På grund af manglende ressourcer er det imidlertid ikke muligt at inddrage det 

samme antal spørgsmål i specialet, som i de tilsvarende skandinaviske undersøgelser. Det har derfor 

været nødvendigt at afgrænse undersøgelsen til 15 spørgsmål, se bilag 1.  

 Med hensyn til operationaliseringen af begreberne demokrati og medborgerskab inddrages 

forskellige redegørelser og analyser af medborgerskab i Skandinavien. Hvad angår valg af 

undersøgelsesvariabler har bogen ”Hvad folket magter” fra 2000, redigeret af professor Jørgen Goul 

Andersen, været central. I forbindelse med sammenligningen af færøsk og skandinavisk 

medborgerskab inddrages Jørgen Goul Andersens og Jens Hoffs komparative undersøgelse af de tre 

skandinaviske lande Danmark, Norge og Sverige fra 2001: ”Democracy and Citizenship in 

Scandinavia”, samt resultater fra internationale undersøgelser og den danske og norske 

magtudredning.7 Fra den danske magtudredning inddrages først og fremmest Jørgen Goul 

Andersens: ”Et ganske levende demokrati” fra 2004 og fra den norske inddrages Kristins 

Strømsnes: ”Folkets makt. Medborgerskab, demokrati, deltagelse” fra 2003.  

 De anvendte spørgsmål er udvalgt blandt spørgeskemaundersøgelserne udført i forbindelse 

med det danske ”DemokratiProjektet” i 1998 og i forbindelse med den danske magtudredning, hvis 

medborgerundersøgelse blev udført i 2000. 

 

1.5 Disposition 

I det følgende omtales specialets disposition kort. For at besvare den i indledningen 

opstillede problemstilling tages der udgangspunkt i en teoretisk ramme, der præsenteres i afsnit 2. 

                                                        
7 Nærmere redegørelse findes i metodeafsnittet. 
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Her afklares betydningen af begreberne demokrati, medborgerskab og de fire 

undersøgelsesvariabler, der danner grundlag for specialets empiriske undersøgelse. Herefter er det 

nødvendigt i afsnit 3 at redegøre nærmere for den empiriske undersøgelse. For at kunne 

sammenligne undersøgelsens resultater med resultater fra de andre skandinaviske lande, må 

skandinavisk medborgerskab belyses ud fra de fire undersøgelsesvariabler. I afsnit 4 omtales derfor 

tidligere udførte undersøgelser i de skandinaviske lande, og forskellige resultater kommenteres. 

Inden selve analysen af medborgerskab på Færøerne foretages, er det nødvendigt at skildre nogle 

grundlæggende forhold i det færøske samfund. I afsnit 5 beskrives og analyseres f.eks. det politiske 

system, den politiske kultur og medierne i det færøske samfund, og herefter opstilles en række 

hypoteser om forholdet mellem den færøske borger og det demokratiske system. I afsnit 6 udføres 

analysen af den empiriske undersøgelse af medborgerskab på Færøerne. De færøske resultater 

sammenlignes med resultaterne fra de tidligere udførte medborgerskabsundersøgelser i de 

skandinaviske lande. Herefter vurderes undersøgelsen i forhold til de opstillede hypoteser, og det 

færøske demokratis tilstand diskuteres i afsnit 7. Afslutningsvis konkluderes der i afsnit 8 på den i 

indledningen opstillede problemformulering, og i afsnit 9 perspektiveres undersøgelsen. 
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2. Teoretisk ramme: Demokrati og medborgerskab 

 
Følgende kapitel kortlægger den teoretisk ramme for specialets analyse af medborgerskab på 

Færøerne. Den teoretiske ramme indeholder både teorier om demokrati og medborgerskab såvel 

som en teoretisk afklaring af de fire valgte undersøgelsesvariabler: Politisk engagement, 

demokratisk deltagelse, politisk kompetence og demokratisk identitet. 

Det kan være svært at holde demokrati og medborgerskab adskilt som begreber. Demokrati 

er det overordnede begreb, men det er et både omfattende og ret upræcist begreb. Der eksisterer 

mange forskellige udlægninger af demokrati.8 I overensstemmelse hermed skelner Goul Andersen 

(2000) mellem 1) principper for demokrati, dvs. ligheds- og frihedsforestillinger 2) modeller for 

demokrati, dvs. forskellige måder at udmønte principperne på forstået som valgret, 

beslutningsprocedurer m.m. og 3) normer og handlinger, der udfylder institutionerne og tilsammen 

danner samfundets demokratiske kultur.9 I følgende redegørelse fokuseres der mere på principper 

for demokrati og på normer og handlinger, end på forskellige måder at udmønte de forskellige 

principper på. 

Begrebet borger er oprindeligt en betegnelse for: ”et medlem af den græske bystat, hvor det 

at være borger betød deltagelse i det offentlige liv”.10 I Athen havde man som borger ret til at 

deltage i samfundets politiske styring og herunder udformningen af de love, som man selv havde 

pligt til at følge. Begrebet borger har efterfølgende været en betegnelse for en persons status og 

rolle i forhold til det offentlige og til fællesskabet, og er kendetegnet ved bestemte rettigheder og 

pligter. Med medborgerskab lægges der vægt på et sæt idealer for borgerens status som medlem af 

et samfund. Begrebet kan også anvendes empirisk til at undersøge borgerens faktiske status som 

medlem af et samfund.11 Begrebet medborgerskab er hermed mere en betegnelse for borgerens 

status, og har ikke direkte noget med demokrati at gøre. Men en afdækning af borgerens status i et 

samfund er imidlertid afgørende for ethvert demokrati, hvis udgangspunkt som bekendt er borgeren. 

I overensstemmelse hermed siger Kristen Strømsnes at: “Medborgerne er demokratiets minste og 

mest basale element, og det ligger i selve definisjonen av demokrati at det er fra folket, fra 

medborgerne, at makt skal utgå”.12  

                                                        
8 Se f.eks. Held, David (1996):”Models of Democracy”, 2.udg., Polity Press, Cambridge. 
9 I Goul Andersen (2000), s.6-7. Angående forskellige demokratimodeller se Goul Andersen (2000), s.6-12 og Held 
(1996). 
10 Leksikon i statskundskab (1997), s.23-24. I Athen var det imidlertid ikke alle, der kunne opnå status som borger, 
f.eks. var kvinder og slaver udelukkede. 
11 Leksikon i statskundskab (1997), s.139-140. 
12 Strømsnes, Kristin (2003): ”Folkets makt. Medborgerskap, demokrati, deltakelse”, Makt- og demokratiutredningen 
1998-2003, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo, s.11. 
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Formålet med specialets undersøgelse er at udforske ”demokratiets tilstand” på Færøerne ud 

fra borgerens synsvinkel, hvor der fokuseres på den færøske borgers politiske engagement, 

demokratiske deltagelse, politiske selvtillid og demokratiske identitet. Med udgangspunkt i en 

medborgerskabsopfattelse fokuseres der på den færøske borgers status og rolle i det færøske 

samfund. 

Det er imidlertid ikke muligt at undersøge hverken medborgerskab eller demokrati på 

Færøerne uden en teoretisk kontekst og uden at inddrage teorier, der kan afklare betydningen af 

begreberne. Med et medborgerskabsperspektiv er der implicit tale om mere end en udelukkende 

instrumentel forståelse af demokrati, hvor borgeren og deltagelse indtager en central rolle.13 Det er 

hermed givet, at specialet tager udgangspunkt i et mere kvalitativt syn på demokrati. Det teoretiske 

udgangspunkt er således normativt i den forstand, at borgerens status og mulighed for at deltage i 

det politiske system tillægges afgørende betydning og en positiv værdi.     

Ligesom med begrebet demokrati eksisterer der flere forskellige opfattelser af 

medborgerskab. I specialets undersøgelse tages der udgangspunkt i det socialdemokratiske 

medborgerskabsideal også kaldt den skandinaviske forståelse af medborgerskab, hvis teoretiske 

forankring vil blive gennemgået i efterfølgende afsnit. 

I det følgende afsnit redegøres der indledningsvis for betydningen af demokrati, hernæst for 

medborgerskab og afslutningsvis defineres de fire tidligere omtalte undersøgelsesvariabler. Men 

først er det demokratibegrebet og forholdet mellem demokrati og borger, der analyseres ud fra 

liberal teori, deltagelsesorienterede teorier og republikanisme.  

 

2.1 Demokrati – et kompliceret og tvetydigt begreb 
“I argue that democracy should be conceived as the privileged conception of the political good because it 

offers – in theory at least- a form of politics and life in which there are fair and just ways of negotiating values and 
value disputes”.14  
 

Demokrati er et meget kompliceret og flertydigt begreb, der siden anden verdenskrig har 

fået en entydig positiv betydning, selv om indholdet af begrebet er uklart.15 I denne redegørelse og 

analyse af begrebet demokrati tages der, i overensstemmelse med ovenstående citat fra Held, 

udgangspunkt i, at demokrati er den foretrukne styreform i den moderne vestlige verden, og 

følgende afsnit vil derfor ikke diskutere selve berettigelsen af den demokratiske styreform.  

                                                        
13 Goul Andersen, Jørgen og Hoff, Jens (2001): “Democracy and Citizenship in Scandinavia”, Palgrave, New York, s.7.  
14 Held (1996), s.297. 
15 Jakobsen, Uffe og Kelstrup, Morten (red.) (1999): ”Demokrati og demokratisering: Begreber og teorier”, Forlaget 
Politiske Studier, København, s.14. 
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I følgende redegørelse inddrages forskellige demokratiteorier, hvor der lægges vægt på 

forhold, som har betydning for specialets fokus på medborgerskab, dvs. hvilken rolle borgeren har i 

det demokratiske system. 

Formålet med afsnittet er at klarlægge betydningen af begrebet demokrati. Men hensyn til 

normative idealmodeller stiller man typisk to demokratiidealer over for hinanden, på den ene side et 

konkurrence- eller elitedemokrati (liberalistisk demokratiideal) og på den anden side et 

deltagerdemokrati (republikansk demokratiideal). Det afgørende i det første ideal er valget af og 

kontrollen med politiske repræsentanter, der står til regnskab for vælgerne på valgdagen. I det andet 

ideal er det borgernes aktive involvering i den politiske proces på alle niveauer, som tillægges 

betydning.16  

Kelstrup og Jakobsen (1999) opstiller i bogen “Demokrati og demokratisering: Begreber og 

teorier” en såkaldt arbejdsdefinition af demokrati, der kan omfatte begge ovenstående 

demokratiidealer. Grundlæggende kan demokrati forstås som et multidimensionalt begreb, der 

omfatter tre dimensioner: 1. konkurrence mellem personer eller politiske partier om politiske poster 

med jævne mellemrum, 2. politisk deltagelse ved valg af politiske ledere og polices, samt anden 

form for politisk deltagelse blandt væsentlige dele af den voksne befolkning i et omfang, der sikrer 

politisk konkurrence og 3. politiske friheder og rettigheder i et omfang, der sikrer en meningsfuld 

politisk deltagelse. De tre kategoriers betydning og omfang varierer mellem forskellige 

demokratiforståelser, men for at en styreform skal kunne karakteriseres som demokratisk, skal de 

tre dimensioner være til stede i et vist omfang.17 

 

2.1.1 Liberal teori om demokrati 

I de moderne vestlige lande er det især den liberale teori18 om demokrati med fokus på 

frihed og privatlivets forrang, der har haft indflydelse på udformningen af de demokratiske 

styreformer.19 

 Liberalisme er generelt kendetegnet ved en instrumentalistisk opfattelse af demokrati, dvs. 

at demokrati betragtes som en metode for beslutningstagen. Hos liberale teoretikere har deltagelse 

fortrinsvist en beskyttende funktion, dvs. at der lægges vægt på, at borgeren beskyttes mod 

magthavernes magtmisbrug. Men en udbredt politisk deltagelse og begreber som fællesskab 

betragtes som en trussel mod den enkeltes autonomi og frihed. Der afstås fra at forpligte borgeren 

                                                        
16 Torpe, Lars og Goul Andersen, Jørgen (2000): ”Tilskuerdemokrati eller deltagerdemokrati?”, i Goul Andersen m.fl. 
(2000), s.153. 
17 Jakobsen og Kelstrup (1999), s.22-23. 
18 I opgaven omtales liberalisme eller liberal teori, hvor der ikke står andet, som en samlet teori. Meningen er at skildre 
overordnede elementer, der er fælles for ellers divergerende liberalistiske teorier. 
19 Torfing, Jacob (1999): “Det liberale demokratis indre spændinger”, i Jakobsen og Kelstrup (1999), s.384. 
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til deltagelse udover valgdeltagelse, som betragtes som en grundlæggende kontrolmekanisme, der er 

afgørende for demokratiet.20 

Fælles for liberale teoretikere er deres fokus på, at borgeren har mulighed for at forfølge 

egne interesser. Det sikres ved, at den moderne demokratiske stat opretholder styre ved lov og 

fremmer den individuelle frihed. Liberalisme fremhæver hermed betydningen af negativ frihed. Det 

opfattes derudover som vigtigt, at ingen skal kunne påtvinge andre en vision om “det gode liv”. 

Individet er autonomt, og betydningen af pluralisme i det moderne samfund fremhæves. Der er 

således behov for at opretholde staten for at sikre individuel frihed, mens det samtidig er nødvendigt 

at begrænse statens rækkevidde for at sikre maksimal frihed. I overensstemmelse hermed tillægges 

princippet om det frie marked en central værdi i liberal teori. 

Liberalisme er generelt skeptisk overfor den enkeltes mulighed for at få indflydelse på den 

politiske beslutningsproces. Især indenfor eliteteori hersker der en begrænset tiltro til den enkelte 

borgers formåen i det moderne komplicerede samfund. Joseph Schumpeter (1883-1950) 

fremhævede f.eks. betydningen af den politiske elite og var meget skeptisk overfor den almindelige 

borgers evne og interesse for at deltage i det politiske liv. Afgørende elementer i Schumpeters teori 

om demokrati er, at folket som vælgere periodisk vælger mellem forskellige hold af ledere, dvs. 

konkurrence er afgørende for opretholdelsen af et demokratisk system. Politisk deltagelse 

begrænses til at stemme og diskutere.21  

Konkurrenceelementet er grundlæggende for liberal teori om demokrati. Nogle liberale 

teorier har imidlertid en noget større tiltro til den enkelte borger end Schumpeter har, og tillægger 

borgeren en større betydning for demokratiet. I 1950´erne og 1960´erne voksede den pluralistiske 

retning frem med teoretikere som f.eks. Robert A. Dahl. Han lagde vægt på, at der ikke eksisterer ét 

beslutningscenter i samfundet, men at magten er spredt ud i forskellige konkurrerende 

beslutningscentre. Befolkningen i den pluralistiske model er fri til at organisere sig og til at deltage i 

politiske processer og institutioner. Der lægges vægt på konkurrence som afgørende demokratisk 

element, og politisk deltagelse udvides til også at omfatte deltagelse i forskellige organiserede 

grupper. Der udtrykkes imidlertid manglende tillid til den enkelte borgers politiske interesse og 

engagement med hensyn til politisk deltagelse. Udbredt politisk deltagelse betragtes i øvrigt som en 

kilde til sociale konflikter. Med politisk lighed lægges der vægt på universel valgret, dvs. retten til 

at sanktionere, og lighed i muligheder for adgang til indflydelseskanaler.22 

                                                        
20 Pateman, Carole (1970): “Participation and Democratic Theory”, Cambridge University Press, s.13, og Held (1996), 
s.180. 
21 Held (1996), s.188-189. Se også Pateman (1970), s.3. 
22 Held (1996), s.204-205, Pateman (1970) s.8-10, Strømsnes (2003), s.23. 
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David Held skelner imidlertid mellem to former for liberalisme, henholdsvis en beskyttende 

og en udviklende fortolkning. Det er fortrinsvist den beskyttende liberalisme, der ovenfor er 

skitseret. Udviklende liberalisme lægger vægt på, at politisk deltagelse ikke kun er nødvendig for at 

beskytte individuelle interesser, men også udgør et mål i sig selv og er afgørende for udviklingen af 

aktive, informerede og involverede borgere.23 Det er især den beskyttende tradition, der har fået 

indflydelse på den praktiske udformning af de demokratiske styreformer i de moderne vestlige 

samfund.24 

I forhold til Kelstrup og Jakobsens ovenstående arbejdsdefinition af demokrati lægger 

liberalisme især vægt på første og tredje dimension, der vedrører henholdsvis konkurrenceelementet 

samt rettigheder og friheder. Liberalisme lægger ikke nær så meget vægt på den dimension, der 

vedrører politisk deltagelse, da den kun tillægges en vis betydning for det moderne demokrati. 

Liberal teori har haft afgørende indflydelse på de vestlige landes demokratiske systemer, og de 

fleste sætter ikke spørgsmålstegn ved de grundlæggende elementer i liberal teori såsom udbredelse 

af civile, politiske og visse sociale rettigheder, samt tilslutningen til det repræsentative demokrati 

som legitim demokratisk styreform. Men det betyder ikke, at der ikke er væsentlig kritik at rette 

mod liberal teori om demokrati. I følgende afsnit inddrages nogle kritikpunkter af liberal teori, 

hvilket danner udgangspunkt for den efterfølgende inddragelse af moderne demokratiteorier, der 

lægger større vægt på dimensionen om politisk deltagelse og dennes betydning for et demokratisk 

system. 

 

2.1.2 Demokrati og politisk deltagelse 

I forbindelse med fremvæksten af velfærdsstaten i 1970´erne blev der fokuseret mere på 

betydningen af politisk deltagelse. Venstreorienterede teoretikere fra marxister til New Left25 

begyndte at påpege visse svagheder ved liberal teori om demokrati, og det blev afvist, at 

realiseringen af individuel frihed og lighed er mulig i det frie marked og i en minimalstat. Man 

forsvarede derimod betydningen af bestemte sociale og kollektive mål, da det ansås for afgørende, 

at den enkeltes frie udvikling forenes med den frie udvikling af alle.26 

Neo-marxistiske teorier har f.eks. kritiseret de liberale doktriner for deres ensidige fokus på 

den enkeltes frihed, forstået som lighed for loven, og deres manglende fokus på, at forudsætningen 

herfor er, at den enkelte har de nødvendige kapaciteter, dvs. materielle og kulturelle ressourcer. 

Liberale teorier tager ikke højde for stigende ulighed mellem klasser, kulturer, køn og regioner, der 
                                                        
23 Held (1996), s.75 og 116. 
24 Helds (1996), se teorioversigt s.236. 
25 New Left bruges som betegnelse for forskellige socialistiske grupperinger, kvindebevægelser, fredsbevægelsen m.m., 
der stammer fra sidst i 1960´erne og tidligt i 1970´erne. Held (1996), s.237. 
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forhindrer en realisering af den enkeltes frihed.27 Carole Pateman, der tager afsæt i såvel liberal som 

marxistisk teori, udtrykker det således: “the “free and equal individual” is, in practice, a person 

found much more rarely than liberal theory suggests”.28 Den formelle eksistens af bestemte 

rettigheder er af begrænset værdi, hvis ikke man reelt kan gøre brug af dem.29 

I overensstemmelse med Pateman og andre teoretikere problematiserer Allan Dreyer Hansen 

(1999) i sin artikel “Demokrati og medborgerskab” liberalismens snævre fokus på negativ frihed, og 

det som han kalder for “fredelig pluralisme”, dvs. liberalismens antagelse om, at den enkelte, ved 

hjælp af negativ frihed, har mulighed for at realisere sit eget livsprojekt. Dreyer Hansen påpeger, at 

den moderne verden er præget af stigende kompleksitet og større modsætninger, der forhindrer 

denne såkaldte fredelige pluralisme. I overensstemmelse med liberalisme lægger Dreyer Hansen 

imidlertid vægt på, at pluralisme er afgørende i den moderne verden. Men han anfægter 

liberalismens antagelser om, at der hersker en grundlæggende modsætning mellem negativ og 

positiv frihed, og at pluralisme kun er foreneligt med negativ frihed. Inspireret af Machiavelli 

(1469-1527) hævder han, at borgernes frihed til at forfølge egne mål er betinget af et politisk 

fællesskab, der med et rum af autonomi kan muliggøre den negative frihed. Det er op til borgerne 

aktivt at fastholde fællesskabet og den heraf følgende autonomi. Dreyer Hansen påpeger, at ikke 

kun de politiske rettigheder, men også de negative individuelle frihedsrettigheder er afhængige af et 

politisk fællesskab, som anerkender dem. Med andre ord er der et grundlæggende kollektivt 

element, som liberalismen ikke anerkender i tilstrækkelig grad. 30 Dreyer Hansen afviser, at 

medborgerskab kan reduceres til en af mange identiteter, som borgeren frit kan vælge imellem. 

Medborgerskab er derimod en forudsætning for, at borgeren kan vælge mellem identiteter og mål: 

“Det er kun medborgerskabet som sådan, der kan sikre en situation med mulighed for at vælge hvad 

der er vigtige sider ved livet”.31 

I nyere tid er der en række teoretikere, der med udgangspunkt i mangler ved det liberale 

demokrati har rettet fokus mod betydningen af politisk deltagelse for et demokrati. Både Carole 

Patemans bog fra 1970 “Participation and Democratic Theory” og Benjamin Barbers bog fra 1984  

“Strong Democracy” tager imidlertid udgangspunkt i det liberale demokrati, som de ikke ønsker at 

forkaste. Men de fremhæver, at den liberale teori ikke er en tilstrækkelig teori om demokrati.32 Det 

er især den liberale teoris manglende eller utilstrækkelige fokus på politisk deltagelse og 

                                                                                                                                                                                        
26 Held (1996), s.299. 
27 Held (1996), s.263. 
28 Held (1996), s.264, hvor han citerer Pateman, Carole (1985): “The Problem of Political Obligation: A Critique of 
Liberal Theory”, Cambridge: Polity Press, s.171. 
29 Held (1996), s.264. 
30 Dreyer Hansen, Allan (1999): ”Demokrati og medborgerskab”, i Jakobsen og Kelstrup (1999), s.351-362. 
31 Dreyer Hansen (1999), s.359. 
32 Pateman (1970), s.20 og Barber, Benjamin (1984): “Strong Democracy”, University of California Press, s.XI – XIV. 
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betydningen heraf, som optager de to teoretikere. Både Pateman og Barber er repræsentanter for en 

mere kvalitativ forståelse af demokrati, hvor man ikke udelukkende betragter demokrati som en 

metode for beslutningstagen, men også som indhold, hvor deltagelse udover en beskyttende 

funktion, også har en værdi i sig selv.33 

Pateman kritiserer de liberale teoriers ensidige fokus på, om mulighederne for deltagelse er 

til stede, og deres manglende fokus på, om borgerne rent faktisk gør brug af deres muligheder. I 

forlængelse heraf understreger hun, at forudsætningen for deltagelse og demokrati er, at der 

eksisterer lighed. Ulighed i formue og status udgør et problem i sig selv, men kan herudover også 

medføre ulighed i uddannelse, magt og kontrol af omgivelserne.34 

I forlængelse heraf hævder Barber, at liberalisme er effektiv med hensyn til at sikre 

individets ejendom, privatliv, interesser og rettigheder, men mindre effektiv i forhold til at modstå 

angreb på retfærdighed, fællesskabet, borgerskabet og deltagelsen. En af Barbers afgørende 

konklusioner, som står i modsætning til liberalismen er, at individets frihed ikke er en forudsætning 

for politisk aktivitet, men et resultat af denne.35 

Barber fremhæver, at der inden for den liberale tradition er en tendens til, at politik betragtes 

som et sæt af institutioner, og at handling mangler som element i den liberale tradition. Barber 

argumenterer derfor for indførelsen af det, han kalder ”stærkt demokrati”, hvor politik er noget, som 

udføres af, og ikke for borgeren.36 Barber fremhæver herudover betydningen af en offentlighed som 

genstand for offentlig deliberation og beslutningstagen. Barbers definition af ”stærkt demokrati” er:  

”politics in the participatory mode where conflict is resolved in the absence of an 
independent ground through a participatory process of ongoing, proximate self-legislation and the 
creation of a political community capable of transforming dependent, private individuals into free 
citizens and partial and private interests into public goods”.37 

 

Både Barber og Pateman fremhæver betydningen af den politiske deltagelse, men især 

Pateman fremhæver den politiske deltagelses uddannende effekt, inspireret af Rousseau (1712-78) 

og J.S. Mill (1806-73). Politisk deltagelse afføder ifølge Pateman såvel personlig udvikling som en 

følelse af politisk effektivitet, hvilket begrænser følelsen af fremmedhed overfor magtcentre. 

Pateman hævder, at politisk deltagelse fremmer borgerens opmærksomhed over for kollektive 

problemer, og bidrager til dannelse af aktive og vidende borgere.38  

                                                        
33 Pateman (1970), s.42. Pateman er inspireret af teoretikere som Jean-Jacques Rousseau (1712-78) og John Stuart Mill 
(1806-73). 
34 Pateman (1970), s.39. Om nødvendigheden af økonomisk lighed også s.107. 
35 Barber (1984), s.4. 
36 Barber (1984), s.122-123 og s.133. 
37 Barber (1984), s.132. 
38 Held (1996), s.267-268, Pateman (1970), s.42, Barber (1984), s.152. 
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Betingelserne for et deltagelsesorienteret demokrati er, at det gøres til en del af folks 

hverdagsliv, dvs. at sfæren for demokratisk kontrol udvides til nøgleinstitutioner, der er centrale for 

folks liv.39 Pateman mener altså, at repræsentative organer på nationalt niveau ikke er tilstrækkelige 

for demokratiet,40 men at det er afgørende, at der eksisterer en mangfoldighed af 

deltagelsesmuligheder. Pateman fremhæver betydningen af decentralisering i det offentlige, men 

også i andre sfærer af samfundet, som f.eks. på arbejdspladsen.41 

I overensstemmelse med Pateman lægger Adrian Oldfield i sin bog fra 1990 “Citizenship 

and Community: Civic Republicanism and the Modern World” vægt på, at forudsætningen for 

“empowerment” af individer er, at der eksisterer tilstrækkelige institutionelle 

deltagelsesmuligheder. I den moderne stat betyder det decentralisering af politiske opgaver og 

funktioner.42  

Pateman og Barber ønsker ikke at erstatte det liberale demokrati, men formålet er derimod at 

udbygge og fuldende det. Det gør de ved at tillægge dimensionen om politisk deltagelse større 

betydning – en dimension, der udgør en afgørende svaghed ved den liberale teori om demokrati. 

Spørgsmålet er om de moderne deltagelsesteorier har formået at opstille en tilfredsstillende teori om 

demokrati. Ud fra Adrian Oldfields ovennævnte bog, der tager udgangspunkt i republikansk teori,43 

undersøges dette afgørende spørgsmål i det følgende afsnit.  

 

2.1.3 Republikanisme: Motivation og deltagelse 

Oldfield opstiller tre betingelser for borgerskab. Den første betingelse er “empowerment” af 

borgerskabet, forstået som at borgeren tilvejebringes viden, evner, information, tid og 

velbefindende. Den anden betingelse er, at der skabes arenaer for deltagelse, dvs. 

deltagelsesmuligheder, mens den tredje betingelse er, at borgerne motiveres til deltagelse.44 I 

forhold til ovenfor omtalte teorier hos Pateman og Barber, lægger Oldfield vægt på, at deres styrke 

ligger i de to første betingelser om “empowerment” og oprettelse af flere deltagelsesmuligheder for 

borgeren. Men deres svaghed vedrører den tredje betingelse om motivering af borgeren.45 Det 

afgørende spørgsmål i forhold til Patemans og Barbers teori er: Hvad hvis borgeren ikke har lyst til 

                                                        
39 Held (1996), s.268. 
40 Pateman (1970), s.42. 
41 Strømsnes (2003), s.24. 
42 Oldfield, Adrian (1990): “Citizenship and Community: Civic Republicanism and the Modern World”, Routledge, 
London, s.28. Oldfield er i høj grad inspireret af Alexis de Tocqueville (1805-59) og hans teori om demokrati og 
decentralisering, se også s.149. 
43 Med republikansk teori hentydes til teorier omhandlende emner som ”self-government” i Italien fra Renæssancen, der 
har påvirket teoretikere fra det 17. og 18. århundrede, se Held (1996), f.eks. s.69. Republikanisme fremhæves især i 
forbindelse med fokus på borgerskab og deltagelse.  
44 Oldfield (1990), s.145. 
45 Oldfield (1990),  s.155. 
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at deltage? Held påpeger også denne svaghed ved de deltagelsesorienterede teorier om demokrati. 

Det er et meget centralt spørgsmål, især fordi teorierne lægger op til, at demokrati ikke udelukkende 

vedrører et sæt af procedurer, men også udgør en livsform.46 

Der hvor deltagelsesteorierne er svage, dvs. angående motivationsfaktoren, henter Oldfield 

hjælp hos den republikanske teori, hvis styrke nemlig er praktiseringen af borgerskab, og hvordan 

individer kan motiveres til at engagere sig i praksis.47 

En afgørende forskel mellem republikanisme og liberalisme kommer til udtryk i teoriens 

forståelse af borgerskab. Hvor liberalismen opfatter borgerskab som en status, der allerede er 

opnået, lægger republikanisme vægt på, at borgerskab først skal opnås og herefter opretholdes. Hos 

liberalister er det at være politisk aktiv en af borgernes rettigheder. Eftersom det er en rettighed, 

påvirkes deres status som borgere ikke heraf. I den republikanske tradition opfattes det ikke at 

engagere sig i praksis, som ikke at være en borger.48 Barber fremhæver også, at folket bliver 

borgere i kraft af politisk deltagelse.49 Konsekvensen af ikke at udføre sine borgerskabspligter er 

ifølge Oldfield ikke, at den enkelte mister sine rettigheder som borger, men at den enkelte mister 

sine medborgeres medfølelse.50    

Oldfield lægger vægt på, at den moralske karakter, som er en betingelse for et ægte 

borgerskab, ikke genererer sig selv. For det første forudsætter det en demokratisk uddannelse, hvor 

borgerne fra de er børn oplæres i, hvad borgerskab betyder, og hvilke pligter det påfører dem. For 

det andet at autoritære og centraliserede strukturer i samfundet nedbrydes eller afvikles, og for det 

tredje, at borgerens moralske karakter indkalkuleres autoritativt. Oldfield udtrykker det således: 

“This means that minds have to be manipulated”.51 Andre teoretikere går endnu et skridt videre ved 

at lægge vægt på betydningen af en form for religion for borgerskab forstået som “habits of the 

heart”.52 

Ovenstående redegørelse er baseret på Oldfields og Helds kritik af et mere 

deltagelsesorienteret syn på demokrati, der ikke tager højde for, hvordan borgeren motiveres til at 

deltage. Hvem siger, at borgeren overhovedet er interesseret i at deltage mere? Oldfield stiller 

                                                        
46 Held (1996), s.272. Held påpeger også andre mangler ved de deltagelsesorienterede teorier. Han efterspørger især 
mere konkrete bud på, hvordan samfundet skal organiseres, hvis deltagelsesmodellen skal realiseres. Her omtaler Held 
forhold som, hvordan økonomien skal organiseres og relateres til det politiske apparat, hvordan repræsentative 
demokratiske institutioner skal kombineres med mere direkte former, hvordan privatforhold organiseres som f.eks. 
hushold og børnepasning. 
47 Oldfield (1990), s.145. 
48 Oldfield (1990), s.2 og s.4-5. 
49 Barber (1984), s.155. 
50 Oldfield (1990), s.161. 
51 Oldfield (1990), s.164. Oldfield henviser i sin redegørelse for demokratisk uddannelse til Amy Gutman. 
52 Sætningen stammer fra Tocquville. I forbindelse med denne opfattelse henviser Oldfield (1990), s.172, til en 
teoretiker med navnet Robert Bellah. 
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alligevel ikke spørgsmålstegn ved betydningen af politisk deltagelse, men forsøger derimod med 

hjælp fra den civile republikanisme at tilføje motivationsfaktoren. 

Overordnet set er der en væsentlig forskel på om demokrati defineres mere snævert som en 

metode, som hos f.eks. Schumpeter, eller om demokrati defineres mere bredt som en livsform, som 

hos f.eks. Pateman. I forbindelse med et medborgerskabsperspektiv anlægges en mere bred 

forståelse af demokrati, hvor flere områder i borgerens liv har betydning for det offentlige rum, end 

det er tilfældet med en mere snæver definition.53  

Formålet med ovenstående redegørelse for demokrati er at afklare betydningen af begrebet. I 

specialets analyse af det færøske demokrati, set fra borgerens synsvinkel, anvendes begrebet 

medborgerskab som analyseredskab. Det er vigtigt at påpege, at et fokus på medborgerskab 

indebærer, at elementer fra de forskellige demokratiteorier, og ikke udelukkende fra én teori, har 

betydning. Liberale elementer som frihed og rettigheder er grundlæggende for et demokrati, men i 

forhold til et medborgerskabs perspektiv er det ikke tilstrækkeligt, at borgeren formelt har mulighed 

for at deltage. Det afgørende er, at borgeren også i praksis har mulighed for og gør brug af sine 

rettigheder. I den forbindelse har de mere deltagelsesorienterede teorier om demokrati en central 

placering med deres fokus på betydningen af politisk deltagelse og empowerment af borgerne.  

Afgørende for borgerens demokratiske deltagelse er først og fremmest, at der eksisterer 

tilstrækkelige deltagelsesmuligheder både på nationalt og andre niveauer i samfundet, samt at 

borgeren har de nødvendige ressourcer, der er en forudsætning for deltagelse. Men det er også 

vigtigt, at borgeren er motiveret til deltagelse. I den forbindelse står republikanske teorier stærkere 

med fokus på politisk engagement, og med den holdning, at deltagelse er en betingelse for at være 

borger.54  

I specialet er der brug for et demokratiperspektiv, der lægger vægt på alle de ovenstående 

elementer, hvilket samlet giver en bedre forståelse for demokrati. Nu hvor en overordnet forståelse 

for demokrati er klarlagt, er det nødvendigt at se nærmere på begrebet medborgerskab.  

 

2.2 Medborgerskab 

Udgangspunktet for en undersøgelse af medborgerskab på Færøerne er tilsvarende 

undersøgelser i de andre nordiske lande. Grundlæggende for disse undersøgelser har været en 

                                                        
53 Jakobsen og Kelstrup (1999), s.24-25. 
54 Der er selvfølgelig andre demokratiteorier, der ikke er inddraget i dette speciale. I ovenstående redegørelse for 
demokrati er f.eks. den deliberative eller diskursive teoriretning ikke inddraget, hvor demokrati primært er et spørgsmål 
om argumentation og om samtale, der leder frem til beslutninger til det fælles bedste. Dvs. at bred deltagelse ikke i sig 
selv er nogen garanti for, at man kommer frem til gode løsninger. Det vigtigste er ikke, at alle har deltaget, men at alle 
relevante argumenter er taget med i vurderingen, når beslutninger træffes. En anden forståelse af demokrati findes i 
social kapital teorier hos f.eks. Putnam, hvor demokrati først og fremmest handler om fællesskab. Strømsnes (2003), 
s.25-26.                                                  
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såkaldt skandinavisk opfattelse af medborgerskab. I følgende afsnit vil jeg komme med en teoretisk 

afklaring af, hvad der forstås ved begrebet medborgerskab i en skandinavisk kontekst, ud fra først 

og fremmest Helga Hernes artikel fra 1988 om ”Scandinavian Citizenship”.  

Det teoretiske udgangspunkt for det skandinaviske medborgerskabsbegreb er T.H. Marshalls 

opdeling af medborgerskabsbegrebet i tre dimensioner, henholdsvis en civil, en politisk og en social 

dimension. Afklaringen af en skandinavisk forståelse for medborgerskab indledes med en 

redegørelse for Marshalls forståelse af medborgerskab. 

 

2.2.1 Marshall og medborgerskab 

Den opfattelse af medborgerskab, der lægges til grund for specialets analyse, er det 

skandinaviske medborgerskabsideal. Den britiske sociolog T.H. Marshalls “Citizenship and Social 

Class” fra 1950 har haft afgørende betydning for udviklingen af det skandinaviske 

medborgerskabsideal. Marshall retter fokus mod et mere lige medborgerskab, men indenfor 

rammerne af det kapitalistiske markedssamfund. 

Udgangspunktet er, hvordan det kapitalistiske system, karakteriseret ved klasseulighed, kan 

forenes med demokrati. Marshalls´ svar er, at et lige medborgerskab kan overkomme modsætningen 

mellem demokrati og kapitalisme.55 Det afgørende er ikke, at al ulighed afskaffes, forstået som 

kvantitativ eller økonomisk ulighed, men derimod at den kvalitative ulighed afskaffes. Det centrale 

er, at alle har krav på at blive accepteret som fuldgyldige medlemmer af samfundet, det vil sige som 

medborgere. Marshall lægger afgørende vægt på, at lighed i status er vigtigere end lighed i 

indkomst i forbindelse med sin gennemgang af udvidelsen af de sociale ydelser.56 

Marshall deler medborgerskabsbegrebet i tre: En civil, en politisk og en social del. Det civile 

element udgøres af de rettigheder, der er nødvendige for den individuelle frihed, og omfatter bl.a. 

personlig frihed, ytringsfrihed, menings- og religionsfrihed, retten til at besidde ejendom og retten 

til retfærdig rettergang. Det politiske element udgøres af retten til at deltage i udøvelsen af politisk 

magt, enten som medlem af et organ med politisk autoritet eller ved at vælge medlemmerne af et 

sådant organ. Det sociale element forstås som hele spektret fra retten til et mindstemål af 

økonomisk velfærd og sikkerhed, til retten at få fuld andel i den sociale arv og at leve et civiliseret 

menneskes liv i overensstemmelse med de standarder, der dominerer i samfundet.57 En central del 

af Marshalls historiske analyse viser, at mens de civile rettigheder udviklede sig i løbet af det 

                                                        
55 Loftager, Jørn (2003): ”Forord til den danske udgave”, i Marshall, T.H. (1950): ”Citizenship and Social Class”, 
oversat til dansk: “Medborgerskab og social klasse”, Hans Reitzels Forlag, København 2003. 
56 Marshall (1950), s. 48 og 114-115. 
57 Marshall (1950), s.53-54. 
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18.århundrede, udviklede eller udbredtes de politiske rettigheder sig i løbet af det 19.århundrede, 

mens de sociale rettigheder udviklede sig i løbet af det 20.århundrede.58 

En vigtig pointe er, at de forskellige rettigheder tilsammen udgør et system af rettigheder, 

hvilket vil sige, at de for deres fulde virkeliggørelse gensidigt forudsætter hinanden. Et 

gennemgående tema hos Marshall er, at realiseringen af de civile og politiske rettigheder er betinget 

af etableringen af universelle sociale rettigheder.59 

 

2.2.2 Velfærdsstaten og det skandinaviske medborgerskabsideal 

Marshalls system af rettigheder har haft en afgørende betydning for udviklingen af det 

skandinaviske medborgerskabsideal. I Skandinavien er staten blevet betragtet som et redskab for 

etableringen af sociale rettigheder, der traditionelt set har imødekommet arbejderklassens interesser. 

Institutionelt er det skandinaviske socialdemokratiske ideal kendetegnet ved en blanding af 

parlamentarisme og korporatisme. Borgernes involvering har traditionelt været gennem sociale 

bevægelser baseret på direkte massedeltagelse. Den socialdemokratiske stat har i højere grad lagt 

vægt på at imødekomme kollektive behov og at sikre et vist niveau af materiel sikkerhed, frem for 

at udvide den enkeltes autonomi. Samspillet mellem deltagelse og materielle rettigheder har været 

afgørende for den politiske udvikling i Skandinavien.60 

Af betydning for det skandinaviske medborgerskabsideal er, at det omfatter to dimensioner. 

På den ene side en vertikal dimension, forstået som forholdet mellem borger og stat, og på den 

anden side en horisontal dimension, forstået som bånd og relationer mellem borgerne, der skaber en 

bevidsthed om gruppesammenhold. I de fleste europæiske lande tager denne bevidsthed form af 

patriotisme eller nationalisme, mens den socialdemokratiske udvikling i Skandinavien har resulteret 

i en udbredt følelse af solidaritet. Ifølge Hernes fremstår det skandinaviske medborgerskab som 

segmenteret. Det kritiske spørgsmål i forhold til det skandinaviske medborgerskab er om et 

segmenteret borgerskab medfører fragmentering eller fremmedgørelse på det individuelle niveau, 

som kritikere af velfærdsstaten hævder.61 Kritikere af velfærdsstaten mangler imidlertid empirisk 

belæg for deres påstande.62  

Fortalere for velfærdsstaten lægger derimod vægt på statens “empowerment” af borgerne, 

forstået som, at de tildeles sociale rettigheder og økonomiske ressourcer.63 Hernes tager argumentet 

et skridt videre, idet hun fremhæver, at velfærdsstaten afføder kompetente borgere i velfærdsstatens 

                                                        
58 Marshall (1950), s.67. 
59 Loftager (2003), s.21. 
60 Hernes, Helga M (1988):”Scandinavian Citizenship”, Acta Sociologica, vol. 31, No.3, s.203. 
61 Hernes (1988), s.200-202 og s.212. 
62 Goul Andersen og Hoff (2001), s.5-7. 
63 Goul Andersen og Hoff (2001), s.6.  
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“democratization of all areas of social life”.64 I en skandinavisk medborgerskabsforståelse lægges 

der vægt på betydningen af lighed i socioøkonomiske ressourcer, hvilket betragtes som en 

forudsætning for, at samfundet ikke opsplittes i første- og andenklasses medborgere.65 

Velfærdsstatens betydning for medborgerskab er ikke en del af specialets problemstilling, og 

der lægges derfor ikke op til en analyse af forholdet mellem velfærdsstat og borgernes kompetencer. 

Men en skandinavisk forståelse af medborgerskab tager på en eller anden måde udgangspunkt i, at 

der er et positivt forhold mellem velfærdsstaten og medborgerskab. I overensstemmelse hermed 

viser undersøgelser hos Robert D. Putnam i bogen ”Bowling alone” fra 2000,66 og Lars Hulgård i 

artiklen “Social kapital, demokrati og velfærd” i 2001, at der er tale om en positiv sammenhæng 

mellem statens størrelse og social kapital. Putnam fremhæver især de skandinaviske velfærdsstater 

for deres omfattende mængder af social kapital.67  

 

2.2.3 En udvidet forståelse af medborgerskab 

Dreyer Hansen (1999) argumenterer for en udvidet forståelse for medborgerskab. Hans 

afgørende pointe er, at demokrati kan udvides ved at styrke medborgerskabets demokratiske side, 

dvs. borgerens rolle i forhold til politiske fællesskaber.68  

I forbindelse med rettigheder og medborgerskab lægger Dreyer Hansen, i overensstemmelse 

med liberal teori om demokrati, vægt på, at rettigheder er centrale, men at det afgørende er, at 

borgeren har “ret til at have rettigheder”.69 Denne opfattelse gør det muligt for borgeren at stille 

krav om en udvidelse af “frihed og lighed for alle” eller med andre om rettigheder i større omfang 

og i andre sfærer end de traditionelle.70 Dreyer Hansen udvider hermed Marshalls politiske 

rettigheder, der i sin oprindelige udformning primært angår retten til at vælge og at være valgbar, til 

langt bredere demokratiske rettigheder.71 I forhold til Hernes skandinaviske forståelse af 

medborgerskab er det afgørende, at der sker en demokratisering på alle niveauer i samfundet. Denne 

forståelse stemmer også overens med, at Dreyer Hansens bredere medborgerskabsbegreb, udover 

det klassiske demokratiske medborgerskab, også omfatter en offentlig/civilsamfundssfære. Hvor det 

klassiske medborgerskabsbegreb er relateret til en statslig/offentlighedssfære med vægt på 

                                                        
64 Hernes (1988), s.203. 
65 Togeby (2003), s.77-78. 
66 Bogen handler ellers primært om social kapital i Amerika. Mere om social kapital i afsnit 2.3.4. 
67 Putnam, Robert D. (2000): ”Bowling Alone”, Touchstone, New York, s.281. Lars Hulgård har udført et interview 
med Putnam i maj 1999, se Hulgård, Lars (2001): “Social kapital, demokrati og velfærd”, Social Kritik, nr. 75, 13.årg, 
s.18. 
68 Dreyer Hansen (1999), s.35. 
69 Dreyer Hansen (1999), s.361. 
70 Dreyer Hansen (1999), s.365. 
71 Dreyer Hansen (1999), s.363. 
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inputsiden af det politiske system, inkluderer det bredere medborgerskab med en 

offentlig/civilsamfundssfære også sociale bevægelser og frivillige foreninger.72  

Dreyer Hansen forsøger at forene eksistensen af en mangfoldighed af fora og institutioner 

for demokratisk indflydelse og deltagelse, som i den skandinaviske medborgerskabsopfattelse 

tillægges central betydning, med en mere liberal medborgerskabsopfattelse, hvor der lægges vægt 

på det plurale demokrati, og sikringen af den enkeltes frihed.73 

Med udgangspunkt i en bred forståelse for medborgerskab, der ikke kun er tilknyttet det 

politiske system, men også det civile samfund, inddrages specialets undersøgelsesvariabler politisk 

engagement, politisk effektivitet, demokratisk deltagelse og demokratisk identitet i næste afsnit.  

 

2.3 Hvad folket magter 

Jørgen Goul Andersens (red.) undersøgelse fra 2000 er et godt udgangspunkt på grund af sit 

fokus på “Hvad folket magter”, hvilket er meget centralt for specialets undersøgelse af demokratiet 

på Færøerne set med borgernes øjne. Undersøgelsens nøglebegreber udgør derfor udgangspunktet 

for specialets undersøgelse. Nøglebegreberne er for det første politisk engagement, dvs. borgernes 

forhold til politik og politiske institutioner. For det andet demokratisk deltagelse forstået som den 

praksis, hvormed borgerne forbindes til politik og politiske institutioner. For det tredje 

“empowerment”, hvilket både har en institutionel side, som kaldes mægtiggørelse, og en subjektiv 

side, som kaldes myndiggørelse. Med mægtiggørelse henvises til statens tilvejebringelse af politiske 

handle- og indflydelsesmuligheder, forstået som civile, politiske og sociale rettigheder. Med 

myndiggørelse henvises til den subjektive erhvervelse af kompetencer, der sætter borgeren i stand 

til at gøre brug af de eksisterende handle- og indflydelsesmuligheder. Det afgørende er om individet 

har evne og vilje til at omsætte ressourcer og muligheder for handling til faktisk handling. Det 

fjerde nøglebegreb er demokratisk identitet, som udtrykker graden af identifikation med 

demokratiske principper og normer.74 

I specialets undersøgelse af medborgerskab på Færøerne rettes fokus på den ene side mod 

demokratisk deltagelse, men på den anden side også mod det, der her betegnes som en forudsætning 

for demokratisk deltagelse, dvs. om borgeren er politisk interesseret, besidder en vis kompetence og 

ikke mindst om borgerne har en demokratisk identitet. Demokratisk deltagelse fremstilles hermed 

som den afhængige variabel, og de andre variabler som uafhængige. Men i virkeligheden er 

forholdet langt mere kompliceret og er mere karakteriseret ved et gensidigt påvirkningsforhold, 

forstået som f.eks. at en stærk demokratisk identitet har en positiv effekt på demokratisk deltagelse, 
                                                        
72 Dreyer Hansen (1999), s.368-370. 
73 Dreyer Hansen (1999), s.371. 
74 Goul Andersen (2000), s.1-2, 14-15. 
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samtidig med at demokratisk deltagelse har en positiv effekt på borgernes demokratiske identitet. 

De tre uafhængige variabler er imidlertid ikke kun interessante som forklaringsvariabler for politisk 

deltagelse, men også vigtige i sig selv i en analyse af den færøske borgers faktiske politiske status i 

samfundet.  

I den empiriske undersøgelse lægges der ikke vægt på at undersøge det, som ovenfor kaldes 

mægtiggørelse, da civile og politiske rettigheder er grundlæggende for de vestlige landes 

demokratiske styreformer og er sikret ved lov.75 Begrebet mægtiggørelse omfatter imidlertid også 

institutionaliserede deltagelseskanaler, som kan variere fra land til land, og de udgør derfor også en 

central del af forståelsen af forholdet mellem borgeren og det politiske system på Færøerne. Særlige 

forhold, der gør sig gældende i forbindelse med grundlæggende civile og politiske rettigheder eller i 

forhold til deltagelseskanaler i det færøske samfund, vil blive inddraget i det beskrivende afsnit om 

Færøerne og kommenteret i analysen af medborgerskab på Færøerne. 

 

2.3.1 Politisk engagement 

Den første variabel i undersøgelsen af medborgerskab på Færøerne er politisk engagement. 

Der skelnes normalt mellem politisk interesse og politisk engagement som en sindstilstand og 

politisk deltagelse som adfærdsmanifestationer.76 Den afgørende forudsætning for borgerens 

politiske deltagelse er, at han indgår i levende politisk debat, og er politisk engageret.77 Det er 

meget forskelligt, hvordan borgernes potentiale for at indehave politisk engagement vurderes af 

diverse demokratiteorier. En af kerneantagelserne i demokratiteorier hos f.eks. Schumpeter (1944) 

og Sartori (1987) er, at borgeren har en begrænset evne og vilje til at engagere sig i politik. Sådanne 

antagelser er imidlertid blevet udfordret af mere deltagelsesorienterede teoretikere, der lægger vægt 

på, at når politik bliver mere fremtrædende, bliver borgerne mere engagerede.78 I specialet betragtes 

politisk engagement som en vigtig variabel i undersøgelsen af den færøske borgers faktiske status i 

samfundet. Der lægges hermed vægt på, at politik er noget, der vedkommer borgeren. 

I den empiriske spørgeskemaundersøgelse er der inkluderet to spørgsmål, hvis formål er at 

undersøge den færøske borgers politiske engagement. Det ene spørgsmål vedrører den enkeltes 

generelle interesse for politik, mens det andet omhandler hvor tit den enkelte diskuterer politik, se 

bilag 1. 

2.3.2 Demokratisk deltagelse 

Den næste variabel i undersøgelsen er demokratisk deltagelse.  
                                                        
75 Det betyder ikke, at civile og politiske rettigheder ikke stadigvæk diskuteres mange steder. 
76 Goul Andersen og Hoff (2001), s.15. 
77 Togeby (2003), s.57. 
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Med udgangspunkt i begrebet medborgerskab, tillægges politisk deltagelse en afgørende 

betydning. Den traditionelle forståelse af politisk deltagelse har været instrumentel og rettet mod 

inputsiden af det politiske system, i og med at fokus har været rettet mod forhold som valg, 

kampagner og partiaktiviteter. Men i nyere tid har der også været fokuseret på outputsiden eller med 

andre ord implementeringen af politiske beslutninger.  

Specialets borgerskabsperspektiv rummer en mere moderne forståelse af begrebet 

demokratisk deltagelse, da også integrative effekter af politisk deltagelse tillægges betydning. 

Deltagelsesorienterede demokratiteorier lægger vægt på den uddannende effekt ved politisk 

deltagelse. Begrebet er hermed blevet udvidet betydeligt, og deltagelse i frivillige foreninger eller 

andre former for deltagelse i det offentlige liv betragtes som lige så relevant som valgdeltagelse 

eller andre direkte politiske deltagelsesformer.79 

I forbindelse med demokrati og politisk deltagelse er der opstået en skelnen mellem 

deltagelse i det store og det lille demokrati. Det store demokrati refererer til det overordnede 

samfundsniveau, hvorimod det lille demokrati henviser til den enkeltes livssituation relateret til 

demokrati på arbejdspladsen eller i forhold til offentlige institutioner.80 Denne skelnen er blevet 

kendetegnende for de skandinaviske velfærdsstater, og er en del af ovennævnte ideal om en 

demokratisering af alle samfundsniveauer. I de skandinaviske lande viser nyere undersøgelser, at 

deltagelsen i det store demokrati falder, mens deltagelsen i det lille demokrati stiger.81 

Deltagelsesmuligheder i det store demokrati omtales tit som traditionelle deltagelsesformer, 

hvorimod deltagelse i det lille demokrati består i nogle nye deltagelsesformer. Traditionel deltagelse 

består på den ene side af mere formelle deltagelsesformer som valgdeltagelse, partideltagelse og 

foreningsdeltagelse, og på den anden side af mere uformelle deltagelseskanaler som 

græsrodsaktiviteter. De nyere deltagelsesformer adskiller sig fra de traditionelle ved at være mere 

individualiserede og output orienterede. Den enkelte borger deltager i højere grad ved hjælp af både 

formel og uformel brugerdeltagelse, men også via forskellige lokale borgeraktiviteter. Deltagelsen 

er i de nyere former mere koncentreret om den enkeltes livsprojekt.82   

Definitionen af politisk deltagelse i denne undersøgelse tager udgangspunkt i et mere 

kvalitativt syn på deltagelse i overensstemmelse med Goul Andersen og Hoffs (2001) definition af 

politisk deltagelse som: ”any activity which influences or seeks to influence, directly or indirectly, 
                                                                                                                                                                                        
78 Goul Andersen og Hoff (2001), s.16. 
79 Goul Andersen og Hoff (2001), s.1, 3, 7-10. 
80 Goul Andersen og Hoff (2001), s.8. 
81 Goul Andersen og Hoff (2001), s.8, hvor der henvises til, at begreberne stammer fra Petersson, Olof m.fl. (1989): 
”Medborgarnas makt”, Stockholm: Carlssons. Om empiriske undersøgelser se Goul Andersen (2004): ”Et ganske 
levende demokrati”, Magtudredningen, Aarhus Universitet, Århus og Strømsnes (2003). 
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the decisions or the outcome of decisions of the political system or such “parapolitical systems” 

which immediately affect the citizens themselves”.83 Der lægges hermed op til et mere 

fællesskabsdannende eller identitetsdannende deltagelsesaspekt.84  

I specialets undersøgelse af demokratisk deltagelse på Færøerne er 16 forskellige 

deltagelsesformer inkluderet i selve spørgeskemaundersøgelsen, se bilag 1. Information om andre 

deltagelsesformer er indhentet på anden vis. Undersøgelsen omfatter imidlertid ikke alle 

ovennævnte deltagelsesformer, da det ville kræve en mere omfattende undersøgelse, end det har 

været muligt i dette tilfælde. Det er kun bredden af den demokratiske deltagelse, der undersøges, 

dvs. omfanget af forskellige deltagelsesformer. Det har ikke været muligt også at undersøge dybden 

indenfor de enkelte deltagelsesformer, dvs. hvor ofte borgeren har benyttet sig af de enkelte 

deltagelsesformer. 

I forbindelse med mere formelle traditionelle deltagelsesformer, der er tilknyttet det store 

demokrati, undersøges omfanget af respondenternes valgdeltagelse, partimedlemskab, kontakt til 

politikere, embedsmænd og foreninger, arbejde i parti og forening og deltagelse på politiske møder. 

Af mere uformelle traditionelle deltagelsesformer undersøges om respondenterne har båret eller 

ophængt plakater eller badges, skrevet under på en underskriftsindsamling eller deltaget i en 

offentlig demonstration. Undersøgelsen inddrager ikke brugerdeltagelse, forstået som borgerens 

deltagelse i forhold til offentlige institutioner, men i forbindelse med nyere undersøgelsesformer 

undersøges der om borgeren deltager som politisk forbruger, dvs. om borgeren har boykottet 

bestemte varer, og om vedkommende bevidst har købt bestemte varer af politiske, etiske eller 

miljømæssige hensyn. Andre deltagelsesformer i undersøgelsen, som ikke direkte kan underlægges 

en overskrift, er om respondenten har deltaget i en strejke, støttet med penge eller indsamlet penge. 

Respondenterne bliver også spurgt om de har kontaktet eller optrådt i medier. Deltagelse i forhold 

til medierne kan både være i forbindelse med forsøg på at påvirke det store såvel som det lille 

demokrati.  

 

                                                                                                                                                                                        
82 Om brugerdeltagelse og borgerdeltagelse se: Goul Andersen, Jørgen (2000a): ”Det lille demokrati. Nærdemokrati i 
den offentlige sektor”, i Goul Andersen (2000) og Andersen, Johannes (2000b): ”Borgerne og det lokale styre”, i Goul 
Andersen (2000). 
83 Goul Andersen og Hoff (2001), s.10.  
84 Andersen, Johannes m.fl. (1993): “Medborgerskab. Demokrati og politisk deltagelse”, Systime, Herning, s.32. I 
Togeby (2003), s.55-57, skelnes der ikke kun mellem deltagelse rettet mod inputsiden og outputsiden, men også mellem 
kollektiv og individuel deltagelse, samt mellem deltagelse med kollektivt og individuelt sigte. Der er hermed tale om 
nogle grænseområder som f.eks. deltagelse i frivillige foreninger, økonomiske bidrag, politisk forbrug og nogle 
deltagelsesformer inden for det lille demokrati, hvor det er omdiskuteret blandt teoretikere, om der er tale om politisk 
deltagelse. 
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2.3.3 Intern og ekstern effektivitet 

I indledningen omtales begrebet ”empowerment”, der som begreb er sammensat af 

henholdsvis mægtiggørelse og myndiggørelse. I specialets empiriske undersøgelse er 

myndiggørelse en af variablerne, forstået som borgernes følelse af at kunne ”gøre en forskel”. I 

tilsvarende undersøgelser af borgerens myndiggørelse anvendes begreber som politisk 

effektivitetsfølelse og subjektiv politisk kompetence, som derfor også anvendes i denne 

undersøgelse af medborgerskab.85 Med denne variabel lægges der vægt på, at borgeren, på trods af 

den stigende kompleksitet, er i stand til både at overskue politik og handle, dvs. at borgeren er i 

besiddelse af en politisk kompetence.86 

Ved at inddrage politisk effektivitetsfølelse som variabel i undersøgelsen, er det muligt at 

undersøge, i hvor høj grad borgerne på Færøerne oplever, at deres handlinger har eller kan få 

indflydelse på den politiske beslutningsproces. Begrebet stammer fra amerikansk 

vælgeradfærdstradition, og blev af Campbell defineret som: ”the feeling that individual political 

action does have, or can have, an impact upon the political process, i.e. that it is worth while to 

perform one´s civic duties..”.87 

Undersøgelser hos f.eks. Almond og Verba har vist, at der er en forbindelse mellem 

borgerens oplevelse af politisk effektivitet og politisk deltagelse. Undersøgelsen viste også, at der 

var en positiv sammenhæng mellem kompetenceniveauet hos borgerne og omfanget af 

institutionelle muligheder for lokal politisk deltagelse eller med andre ord, at der er en positiv 

sammenhæng mellem borgernes politiske kompetence og mægtiggørelse.88 

I undersøgelsen skelnes der mellem intern effektivitet, forstået som politisk kompetence 

eller selvtillid, og ekstern effektivitet, forstået som responsivitet, dvs. borgerens oplevelse af 

lydhørhed hos de politiske beslutningstagere. I forbindelse med intern effektivitet, skelnes der 

mellem to forhold. På den ene side borgerens vidensressourcer, dvs. evnen til at forstå og tage 

stilling til, hvad der foregår på de forskellige politiske niveauer. På den anden side borgerens 

handleressourcer, dvs. evnen til at handle i forhold til aktører i det politiske system.89 I nærværende 

undersøgelse udforskes den færøske borgers vidensressourcer såvel som handleressourcer. I 

forbindelse med vidensressourcer bliver respondenten spurgt om vedkommende har tilstrækkelig 

viden om, hvad der foregår i henholdsvis 1. Det kommunale system 2. Lagtinget og 3. Folketinget. 

Borgerens handleressourcer undersøges ved spørgsmål om, hvorvidt vedkommende synes det er let 

                                                        
85 Goul Andersen (2000b): “Magt og afmagt: Nyt perspektiv på “political efficacy””, i Goul Andersen (2000), s.123. 
86 Togeby (2003), s.57. 
87 Goul Andersen (2000b), s.124, citerer Campbell, A. m.fl.(1954): “The Voter Decides”, Evanston, Ill.: Row & 
Peterson, s.187. 
88 Pateman (1970), s.46 og s.53. 
89 Goul Andersen (2000b), s.124 og 126. 
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eller svært at 1. tage ordet på et offentligt møde 2. skrive et læserbrev til en avis 3. klage til 

myndighederne og 4. forsøge at påvirke tilblivelsen af en beslutning i Lagtinget, se bilag 1. 

 

2.3.4 Politisk kultur og demokratisk identitet  

Den fjerde variabel i den empiriske undersøgelse er borgerens demokratiske identitet og 

tilstedeværelsen af en politisk kultur i befolkningen.  

I et demokratisk samfund har det afgørende betydning, om den enkelte borger tilslutter sig 

centrale demokratiske normer, og herudover om der eksisterer en fælles kerne eller en fælles 

politisk kultur, som der er opbakning til i befolkningen. Torpe (1994) hævder, at det er realistisk at 

antage, at der eksisterer en fælles kerne, da der ellers næppe ville være noget grundlag for 

eksistensen af demokratiske procedurer.90 I overensstemmelse hermed lægger Held (1996) vægt på, 

i forbindelse med et styres legitimitet, at det er vigtigt, at befolkningen ikke kun følger love og 

regler, fordi de er accepterede, men også fordi de synes de er rigtige og værdige til deres respekt.91 

Forestillingen om en sammenhæng mellem politisk kultur og demokrati stammer tilbage fra 

Almond og Verbas pionerstudie fra 1967, der siden er blevet videreudviklet hos f.eks. Putnam i 

hans undersøgelser af social kapital.92 En grundlæggende antagelse for specialets undersøgelse af 

medborgerskab er, at det er en afgørende forudsætning for ethvert demokrati og ethvert 

medborgerskab, at borgerne er i besiddelse af en demokratisk identitet, og at der eksisterer en form 

for politisk kultur i samfundet. 93  

Hvor Almond og Verbas begreb om politisk kultur udelukkende indeholder en vertikal 

dimension, dvs. forholdet mellem borger og det politiske system, inddrager nyere teorier hos bl.a. 

Putnam herudover også en horisontal dimension, dvs. forholdet mellem borgerne. Forhold som 

tolerance og solidaritet tillægges hermed også betydning i Putnams teori om social kapital, der 

betragtes som afgørende for kvaliteten af det politiske system. Social kapital defineres af Putnam 

som: ”de træk i det samfundsmæssige liv – netværk, normer og tillid – som betyder, at deltagerne 

kan arbejde sammen og mere effektivt forfølge fælles mål.”94 

I forbindelse med de færøske borgeres demokratiske identitet, undersøges der i hvilken 

udstrækning individerne forholder sig til fælles offentlige anliggender, og herudover borgernes 

                                                        
90 Torpe, Lars (1994): ”Legitimitet og demokratisk fællesskab”, i Andersen, Johannes og Torpe, Lars (red.) (1994): 
”Demokrati og politisk kultur – Rids af et demokratisk medborgerskab”, Systime, Herning, s.18-19. 
91 Held (1996), s.249. 
92 Andersen og Torpe (1994), s.7. Angående Putnam se f.eks. Putnam (2000). 
93 I specialet tages der udgangspunkt i, at det er muligt at tale om en politisk kultur i samfundet. Forskellige 
postmoderne tilgange problematiserer denne antagelse ud fra en argumentation om, at der i dag eksisterer et broget 
billede af forskellige kulturer i det postmoderne samfund. Andersen og Torpe (1994), s.7. 
94 Putnam, Robert D. (1995): “Bowling Alone: America’s Declining Social Capital”, Journal of Democracy, vol.6, Nr. 
1, s.67. Oversat af Lars Torpe (2000): ”Demokratiske normer og vaner som offentlig social kapital”, s.240, i Goul 
Andersen (2000). 
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tilslutning til demokratiske principper og normer.95 Det er vigtigt for et demokrati, at borgerne 

udvikler og reproducerer en fælles demokratisk identitet, forstået som at borgerne til en vis grad 

deler samme demokratiske normer.96 Med principper og normer skelnes der mellem den vertikale 

dimension, dvs. normer for forholdet mellem borger og det politiske system og den horisontale 

dimension, dvs. borgernes egne normer for den gode medborger. 

Spørgeskemaundersøgelsen indeholder 9 forskellige spørgsmål om demokratiske normer, 

der skal fortælle noget om de færøske borgeres demokratiske identitet, se bilag 1. I forbindelse med 

den vertikale dimension fokuseres der for det første på staten som en retsstat, dvs. betydningen af de 

demokratiske procedurer for at alle behandles lige, og at der er respekt for mindretal. For det andet 

fokuseres der på folkesuverænitet forstået som, at borgerne har samme mulighed for indflydelse, og 

at kvinder og mænd er lige repræsenteret i politiske forsamlinger.97 I forbindelse med den 

horisontale dimension inddrages der først normer angående solidaritet. Der lægges vægt på, at 

forudsætningen for at sikre det samfundsmæssige fællesskab er, at alle føler sig forpligtet overfor 

fællesskabet ved at være solidarisk med dem, der har det dårligere end en selv, og ved at føle et 

ansvar for løsningen af samfundets fælles problemer. Dernæst inddrages normer om deltagelse, 

hvor der lægges vægt på den aktive borger ved at fokusere på om den enkelte stemmer ved 

offentlige valg, er aktiv i den offentlige debat og holder sig informeret om det, der sker i 

samfundet.98 Angående deltagelse er der herudover også et spørgsmål om demokratiopfattelse, dvs. 

om borgeren opfatter demokrati som mere repræsentativt eller mere deltagelsesorienteret.  

 

2.4 Teoretisk sammenfatning 

I ovenstående afsnit er der redegjort for begreberne demokrati, medborgerskab samt de fire 

undersøgelsesvariabler: Politisk engagement, demokratisk deltagelse, intern og ekstern effektivitet 

og demokratisk identitet. Det er de fire undersøgelsesvariabler, der danner udgangspunkt for 

specialets analyse af medborgerskab på Færøerne.  

Demokrati er et kompliceret begreb, der som ovenfor antydet, kan forstås på mange 

forskellige måder. Specialet lægger, i kraft af sin gennemgang af forskellige demokratiteorier, vægt 

på en forståelse af demokrati, der tager udgangspunkt i det repræsentative demokrati som rammen 

for et demokratisk samfund. Liberale elementer som rettigheder og friheder ses som havende 

afgørende betydning, men er ikke tilstrækkelige i en undersøgelse af medborgerskab. Med 

                                                        
95 Goul Andersen (2000), s.15. 
96 Andersen, Johannes (2000a): ”Demokratiske normer”, s.181, i Goul Andersen (2000). 
97 Andersen (2000a) inkluderer også en tredje dimension, der omtales som respekt for den individuelle autonomi, der 
udelades i denne undersøgelse, s.185-186. 
98 Andersen (2000a) inkluderer også normer om lovlydighed og deliberation, der udelades i denne undersøgelse, s.189-
191. 
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udgangspunkt i mere deltagelsesorienterede og republikansk inspirerede teorier om demokrati, 

fokuseres der på betydningen af forholdet mellem det demokratiske system og borgeren. 

Demokratisk deltagelse samt borgerens motivation til at gøre brug af sine deltagelsesmuligheder 

tillægges afgørende betydning. 

Begrebet medborgerskab er en betegnelse for borgernes statusdimension, der ikke direkte 

har noget med demokrati at gøre. Men en afdækning af borgernes status i et samfund er imidlertid 

afgørende for ethvert demokrati, hvis magt udgår fra borgeren. Specialet tager udgangspunkt i en 

skandinavisk forståelse af medborgerskab, hvor der lægges vægt på betydningen af såvel en vertikal 

dimension, dvs. forholdet mellem borgerne og det demokratiske system, som en horisontal 

dimension, dvs. forholdet mellem borgerne. Der fokuseres her først og fremmest på den vertikale 

dimension i undersøgelsen af den færøske borgers politiske engagement, demokratiske deltagelse, 

følelse af politisk kompetence samt det demokratiske systems lydhørhed. Men i forbindelse med 

undersøgelsen af borgerens demokratiske identitet og tilstedeværelsen af en politisk kultur blandt de 

færøske borgere, inddrages også den horisontale dimension, hvor borgerens følelse af bl.a. 

solidaritet og fællesskab undersøges.  

Overordnet set er formålet med specialets undersøgelse af medborgerskab på Færøerne på 

den ene side at undersøge, hvordan de færøske borgere ser den politiske verden, og på den anden 

side at undersøge deres egen rolle deri.99 Med udgangspunkt i en empirisk undersøgelse ønskes en 

afklaring af den færøske borgers faktiske politiske status i samfundet. 

 

 

                                                        
99 Formulering lånt fra Togeby (2003), s.54. 
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3. Empirisk undersøgelse af medborgerskab 
“Uden sprog, uden begreber ingen mulighed for at erkende den sociale virkelighed”100 

 
I forbindelse med specialets undersøgelse af medborgerskab på Færøerne udføres en 

kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med omkring 500 respondenter. Formålet er at afdække den 

færøske borgers faktiske politiske status i samfundet og hermed undersøge det færøske demokratis 

tilstand. 

I følgende afsnit redegøres der indledningsvis for specialets videnskabsteoretiske 

udgangspunkt, og herefter argumenteres der for valg af metode, og forskellige forhold omkring 

undersøgelsen afklares.  

 

3.1 Videnskabsteoretisk udgangspunkt 

Den metodiske indgangsvinkel til specialet er min egen undren og nysgerrighed angående 

forhold, der vedrører demokrati og medborgerskab på Færøerne. Med udgangspunkt i observerede 

problemer og en konstatering af, at specialets emne ikke tidligere er undersøgt på Færøerne, blev 

der indledningsvis opstillet nogle hypoteser, som ønskes afklaret i specialet. I en 

videnskabsteoretisk kontekst anvender specialet hermed en hypotetiskdeduktiv tilgang, der stammer 

tilbage fra Karl Poppers kritiske rationalisme. Kernen i Poppers teori er, at menneskelig erkendelse 

aldrig er endelig og absolut sikker.  Hans udgangspunkt er, at der findes en objektiv sandhed, som 

vi kan tilnærme os ved at opstille teorier og hypoteser, som udsættes for rationel kritik og streng 

prøvning. På den måde kan vi eliminere forkerte teorier. Metoden kaldes for prøve-og-fejle 

metoden eller den hypotetisk-deduktive metode.101 

Formålet med specialet er imidlertid ikke kun at teste de opstillede hypoteser. Specialet er i 

sit udgangspunkt også eksplorativt, i og med at formålet er at tilvejebringe ny viden, der kan 

bidrage med større forståelse for demokrati og medborgerskab på Færøerne. Den metodologiske 

tilgang er hermed også delvist hermeneutisk. Den hermeneutiske metode går kort fortalt ud på at 

forstå og fortolke meningsfulde fænomener.102 

I overensstemmelse med en af hermeneutikkens grundsætninger er jeg enig i antagelsen om, 

at mennesket adskiller sig fra andre arter, ved at man tillægger handlinger og fænomener en 

mening. Konsekvensen heraf er, at enhver samfundsforskning må forholde sig til en verden, som 

allerede er fortolket af de sociale aktører. Hvordan forskeren skal forholde sig til aktørernes 
                                                        
100 Hansen, Erik Jørgen og Andersen, Bjarne Hjorth (2000): ”Et sociologisk værktøj – introduktion til den kvantitative 
metode”, Hans Reitzels Forlag, København, s.27. 
101 Gilje, Niels og Grimen, Harald (1993): ”Samfunnsvitenskapenes forutsetninger”, Universitetsforlaget, Oslo, s.66-73. 
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selvfortolkning kan eksemplificeres ved Anthony Giddens´ begreb "dobbelt hermeneutik". Det 

betyder, at forskeren skal forholde sig til en allerede fortolket verden, samtidig med at 

samfundsforskningen skal gå længere end blot at gengive de sociale aktørers fortolkninger af 

verden. Forskningen må rekonstruere aktørernes fortolkninger ved hjælp af teoretiske begreber.103 I 

forbindelse med specialets undersøgelse af medborgerskab, hvor fokus er rettet mod forholdet 

mellem borgeren og det politiske system, er det borgerens subjektive opfattelse og fortolkning, der 

kommer til udtryk i undersøgelsen. I overensstemmelse med antagelsen om dobbelt hermeneutik er 

formålet med specialet at analysere den empiriske undersøgelse med udgangspunkt i de teoretiske 

begreber politisk engagement, demokratisk deltagelse, intern og ekstern effektivitet og demokratisk 

identitet. Hermed opnås en større forståelse for demokrati og medborgerskab på Færøerne.   

Både Poppers kritiske rationalisme og hermeneutikken tildeler forskerens forforståelse eller 

med Poppers begreb, forventningshorisont, en afgørende betydning, da den danner grundlag for 

forskerens undersøgelser.104 I overensstemmelse hermed har min undren og problematisering af 

bestemte forhold på Færøerne samt den teoretiske ramme dannet udgangspunkt for specialets 

undersøgelse af færøsk medborgerskab fra de fire tidligere omtalte undersøgelsesvariabler.  

 

3.2 Kvantitativ metode  

 Det efterfølgende spørgsmål er, hvordan de fire variabler undersøges. I de skandinaviske 

lande er der udført såvel kvantitative som kvalitative undersøgelser af forskellige aspekter af 

medborgerskab. Eftersom emnet ikke tidligere er undersøgt på Færøerne, har min interesse primært 

været rettet mod at fremskaffe ny og generel viden om emnet. En kvantitativ metode synes derfor 

som den bedst egnede metode. 

I relation til mit valg af metode er det vigtigt at pointere, at kvantitative metoder ikke er de 

mest velegnede ud fra en hermeneutisk synsvinkel. Den kvantitative metode forkastes imidlertid 

ikke af hermeneutikken, men betragtes som utilstrækkelig til at opnå en dybere forståelse af et 

fænomen.105 Retningens indvending mod den kvantitative tilgang peger på den afgørende svaghed 

ved metoden. Med en kvalitativ metode ville man derimod opnå en dybere forståelse, men det ville 

ikke være muligt at generalisere den med undersøgelsen tilvejebragte viden, som er nødvendig for 

specialets prøvning af de opstillede hypoteser og undersøgelse af medborgerskab på Færøerne. 

                                                                                                                                                                                        
102 Der eksisterer mange skoler inden denne teoriretning. I dette afsnit skildres blot hovedtrækkene indenfor retningen 
og ikke de indbyrdes forskelligheder, se Lundquist, Lennart (1993): ”Det vetenskaplige studiet av politik”, 
Studentlitteratur, Lund, s.40, og Gilje og Grimen (1993), s.143. 
103 Gilje og Griemen (1993), s.146-147. 
104 Gilje og Griemen (1993), s.72. 
105 Lundquist (1993), s.104. 
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3.2.1 Survey metoden 

Den valgte kvantitative dataindsamlingsmetode er den interviewbaserede survey,106 som har 

været anvendt i tilsvarende medborgerskabsundersøgelser i de andre skandinaviske lande. Ordet 

survey betyder oversigt eller overblik. Mere konkret hentydes der med betegnelsen en 

surveyundersøgelse til en spørgeskemaundersøgelse. Formålet med at anvende denne metode er at 

skaffe surveydata til repræsentative kortlægninger af grundlæggende forhold ved medborgerskab på 

Færøerne.107 I specialets undersøgelse er det ikke muligt at gøre brug af det, som i 

metodelitteraturen omtales som totaltællinger, dvs. at alle enheder i undersøgelsespopulationen 

inkluderes i undersøgelsen. Som alternativ udvælges en delmængde af enheder fra populationen, der 

udgør undersøgelsens stikprøve.108 Med udvælgelse af en stikprøve er det forskerens bestræbelse at 

drage repræsentative slutninger fra nogle (stikprøven) til alle (populationen).109 

Det kan være svært at udtale sig om, hvilken størrelse en stikprøve skal have. Bryman 

(2001) siger, at der i den forbindelse er en række forhold, der har betydning, som f.eks. hvilke 

ressourcer man har til rådighed. Det er imidlertid den absolutte størrelse og ikke den relative 

størrelse, der har betydning.110 Men en større undersøgelse giver højst sandsynligt en større 

præcision. Det afgørende spørgsmål er, hvor høj en fejlmargen man er villig til at acceptere. 

Præcisionsgevinsten stiger til størrelsen er omkring 1000, men herefter er der ikke tale om en særlig 

stor stigning.111 Specialets empiriske undersøgelse omfatter 502 personer og ligger hermed 

betydeligt under en størrelse på omkring 1000 personer. Årsagen er, at det har været nødvendigt at 

foretage en afvejning mellem behovet for præcision og antallet af spørgsmål set i forhold til de 

økonomiske ressourcer. Der er imidlertid vigtigt at tilføje, at mange undersøgelser tager 

udgangspunkt i populationer på under 1000 personer, og en undersøgelse med 500 personer er ikke 

noget særsyn. Undersøgelserne hos Gallup på Færøerne tager konsekvent udgangspunkt i 500 

personer og Busk Sørensens (1992) undersøgelse af vælgeradfærden på Færøerne har også en 

population på 500 personer. 

Undersøgelsen er udført af Gallup på Færøerne, der jævnligt udfører undersøgelser ved brug 

af telefoninterview. Der er ikke andre undersøgelsesinstitutioner, der udfører lignende 

undersøgelser på Færøerne. Valget af undersøgelsesinstitution og brug af telefoninterview har 

                                                        
106 Om dataindsamlingsmetoder se Hansen og Andersen (2000), s.98-101. 
107 Olsen, Henning (1998): ”Tallenes talende tavshed”, Akademisk Forlag, København, s.13-14. 
108 Hansen og Andersen (2000), s.76-77. 
109 Olsen (1998), s.18. 
110 Som eksempel nævner Bryman, Alan (2001): “Social Research Methods”, Oxford University Press, New York, s.93-
95, at en undersøgelse med 1000 personer i USA har lige så stor validitet som en undersøgelse med 1000 personer i UK, 
selv om der bor langt flere personer i USA. 
111 Bryman (2001), s.93-96. 
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derfor været ret enkelt. Herudover skal det nævnes, at det er Statens Samfundsvidenskabelige 

Forskningsråd i Danmark, der har bevilliget støtte til undersøgelsen. 

Metoden til udvælgelse af respondenter til undersøgelsen er simpel tilfældig, dvs. at alle 

enheder i populationen har lige stor udvalgssandsynlighed.112 Gallup på Færøerne benytter samme 

metode som Gallup Danmark. Ved hjælp af en computer udvælges telefonnumre, der testes for 

gyldighed. Herefter ringes det valgte nummer op, og der spørges efter den person over 18, der sidst 

havde fødselsdag. Formålet med den valgte metode er at danne et miniaturebillede af 

populationen.113 Selv om en simpel tilfældig samplingsmetode skulle sikre et repræsentativt billede 

af befolkningen, så er det tit nødvendigt at veje data for at udjævne de mindre skævheder, der trods 

alt er. Undersøgelsen er derfor vejet i forhold til variablerne køn og alder, men data er f.eks. ikke 

vejet i forhold til uddannelse, eftersom der ikke eksisterer nogen oversigt over befolkningens 

uddannelsesniveau på Færøerne.   

Afgørende for undersøgelsen er, at dens validitet og reliabilitet sikres eller med andre ord, at 

undersøgelsen måler det den skal, og at den kan gentages. For at sikre undersøgelsens reliabilitet, 

redegøres der for den anvendte metode og for spørgsmålene, der danner grundlag for 

undersøgelsen, se bilag 1. En måde at teste reliabiliteten er at teste undersøgelsen over tid. Men 

eftersom det er første gang en sådan undersøgelse udføres på Færøerne, er det ikke muligt at 

sammenligne over tid. 

  For at sikre en undersøgelses validitet er udformningen af de enkelte spørgsmål meget 

afgørende. Eftersom spørgsmålene tidligere er anvendt i de skandinaviske undersøgelser, antages 

det hermed, at undersøgelsens validitet er sikret. Men det kan ikke udelukkes, at de færøske 

respondenter forstår de enkelte spørgsmål anderledes end de andre skandinaviske borgere. For at 

sikre undersøgelsens validitet, er det derfor nødvendigt at tilpasse spørgsmålene til færøske forhold, 

mere herom i afsnit 3.2.2. I forbindelse med undersøgelser af sammenhænge mellem de forskellige 

variabler, er det også vigtigt at sikre undersøgelsens interne validitet, dvs. at sikre at x virkelig er 

årsag til y. Sammenhænge undersøges både ved hjælp af simple analyser med kun to variabler, men 

herudover også med multianalyser, hvor flere variabler inddrages. Der er hermed muligt at tjekke 

om konstaterede sammenhænge mellem to variabler også er gældende, når flere variabler inddrages 

i modellen.114  

 

                                                        
112 Hansen og Andersen (2000), s.77-78. 
113 Hansen og Andersen (2000), s.83-84. 
114 Om validitet og reliabilitet se Bryman (2001), s.70-74, s.29-31. 
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3.2.2 Udarbejdelse af spørgeskema 

Udgangspunktet for udarbejdelsen af spørgeskemaet var, at resultaterne fra undersøgelsen 

om medborgerskab på Færøerne skal kunne sammenlignes med undersøgelser fra de store 

skandinaviske lande. Spørgsmålene i undersøgelsen er derfor spørgsmål, der tidligere har været 

benyttet i lignende undersøgelser i Skandinavien.  

Kilderne til spørgsmålene er den medborgerskabsundersøgelse, der blev udført i forbindelse 

med det danske ”DemokratiProjekt” fra 1998 og i forbindelse med Magtudredningen i Danmark i 

2000. Spørgsmålene fra den danske magtudredning blev også brugt i den norske magtudredning, og 

i en international undersøgelse om ”Citizenship, Involvement, Democracy” (CID), der blev 

gennemført i 2000-2001 og bl.a. omfatter lande som Norge og Sverige. Nogle af de samme 

spørgsmål er også anvendt i undersøgelsen ”European Social Survey” (ESS) fra 2002.115 Eftersom 

det ikke har været muligt at få sammenligningsresultater fra den samme undersøgelse for alle tre 

lande, har det været nødvendigt at benytte resultater fra flere af de her nævnte undersøgelser. I flere 

tilfælde har det ikke været muligt at få resultater for alle lande, og derfor er nogle felter i de 

forskellige tabeller tommer.116 

De omtalte medborgerskabsundersøgelser er imidlertid langt større end det har været muligt 

at gennemføre i forbindelse med dette speciale, og det har derfor været nødvendigt selektivt at 

udvælge nogle spørgsmål. Disse er valgt ud fra specialets teoretiske forankring i de fire tidligere 

omtalte undersøgelsesvariabler. 

De danske undersøgelser har ikke været udført som telefoninterviews, men som 

besøgsinterviews. For at undgå vanskeligheder med forskellen i metoden, er spørgsmålene blevet 

forkortet og hermed forenklet mest muligt for at undgå misforståelser mellem interviewer og 

interviewperson. En anden ændring i forhold til de danske undersøgelser er, at Færøerne er et andet 

samfund med et andet sprog, og det har derfor været nødvendigt at oversætte spørgsmålene til 

færøsk og tilpasse spørgsmålene efter forholdene på Færøerne.117  

                                                        
115 Flere oplysninger om undersøgelserne er at finde i Goul Andersen (2004), s.12. 
116 Det har ikke været muligt at få adgang til selve datamaterialet fra den danske magtudredning eller den internationale 
CID undersøgelse. Oplysninger fra disse undersøgelser stammer fra Goul Andersen (2004). Oplysninger fra den norske 
magtudredning stammer fra Strømsnes (2003). Oplysninger fra ESS undersøgelsen stammer fra Goul Andersen (2004) 
og fra datamaterialet fra ESS undersøgelsen, som er hentet fra hjemmesiden hos Norsk Samfunnsvitenskapelig 
Datatjeneste, NSD: http://www.nsd.uib.no/. Angående det danske DemokratiProjekt er resultaterne hentet fra Aalborg 
Universitets demokratiforsknings hjemmeside: http://www.socsci.auc.dk/demos/ eller mere præcist: 
http://www.socsci.auc.dk/demos/below.pdf. Eftersom at undersøgelsen i forbindelse med den svenske magtudredning 
ikke indeholder de samme spørgsmål som den tilsvarende danske og norske undersøgelse, inddrages ikke resultater fra 
den svenske magtudredning. Den svenske magtudredning er også betydeligt ældre. Svenske resultater stammer derfor 
enten fra ESS eller CID undersøgelsen. Men i flere tilfælde mangler resultater for enkelte lande. I nogle enkelte tilfælde 
har det ikke været muligt at sammenligne resultater fra den færøske undersøgelse med resultater fra de andre 
skandinaviske lande. Enten fordi jeg ikke har fundet de tilsvarende resultater, eller fordi svarkategorierne ikke er helt 
ens og derfor ikke sammenlignelige.  
117 F.eks. inddrages EU ikke i den færøske undersøgelse, eftersom Færøerne ikke er medlem af EU. 
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Der er tale om et struktureret interview med lukkede spørgsmål, dvs. med fastlagte 

svarkategorier, se bilag 1. I undersøgelsen tages der især udgangspunkt i holdningsspørgsmål og 

evalueringsspørgsmål.118 Der undersøges, hvordan borgeren opfatter og oplever såvel sin egen rolle 

i demokratiet, som det politiske systems formåen i opfyldelsen af centrale demokratiske værdier i 

samfundet. 

 

3.2.3 Undersøgelsessituation 

Undersøgelsen blev gennemført i tidsrummet fra den 14. til og med den 23. juni 2004, 

hvilket er inden skolernes sommerferie på Færøerne, da man ellers risikerer en fejlkilde, ved at 

respondenterne i højere grad end ellers er bortrejst. Undersøgelsen omfatter 502 personer. 194 

personer ville ikke deltage i undersøgelsen. Svarprocenten er derfor 72 %, hvilket er ret højt 

sammenlignet med tilsvarende undersøgelser i Danmark.119 

Det enkelte telefoninterview varede omkring 20 min. Det er vigtigt at påpege, at der hermed 

er tale om et forholdsvis langt interview i en færøsk sammenhæng.  

Med hensyn til den færøske kontekst er der nogle særlige forhold, der her kort skal 

kommenteres. På Færøerne er der ikke nær så stor fokus på emner som medborgerskab og 

demokrati, som der er i Danmark og de andre skandinaviske lande. Der er tale om et område, der 

ikke tidligere er undersøgt på Færøerne. Herudover skal det tilføjes, at det er forholdsvis svære 

spørgsmål i og med, at det er holdnings- og evalueringsspørgsmål frem for faktuelle spørgsmål, og 

der stilles hermed større krav til interviewpersonen. Samtidig er traditionen med at udføre 

surveyundersøgelser blandt befolkningen på Færøerne også ny, og folk har endnu ikke helt vænnet 

sig til at blive udspurgt om deres holdninger og meninger om diverse emner.  

På den ene side kan det derfor tænkes, at kombinationen af en manglende tradition for 

lignende undersøgelser på Færøerne, undersøgelsens længde og det faktum, at spørgsmålene er 

forholdsvis komplicerede sammenlignet med spørgsmål i andre Gallup undersøgelser på Færøerne, 

har haft en negativ effekt på gennemførelsen af undersøgelsen. På den anden side er der tale om en 

forholdsvis høj svarprocent.120 Men samtidig er det kun i nogle enkelte tilfælde, at respondenterne i 

stort omfang har valgt at gøre brug af ”ved ikke” svarmuligheden, hvilket ellers kunne være et tegn 

på, at respondenterne opfatter spørgsmålene som svære. Det antages derfor, at ovenstående 

forbehold ikke har haft nogen afgørende betydning for undersøgelsens gennemførelse og hermed på 

resultatet af undersøgelsen.    

                                                        
118 Hansen og Andersen (2000), s.102. 
119 Medborgerundersøgelsen udført i forbindelse med DemokratiProjektet (1998) havde en svarprocent på 65 %, Goul 
Andersen (2000), s.23. 
120 Ifølge Gallup er svarprocenten imidlertid lavere i denne undersøgelse end i andre Gallup undersøgelser på Færøerne. 
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3.3 Analyse af empirisk undersøgelse 
Undersøgelsen består af 15 spørgsmål og 7 baggrundsspørgsmål vedrørende: Køn, alder, 

uddannelse, indtægt, civiltilstand, geografi og valg af parti, se bilag 1.  

Den empiriske undersøgelse analyseres ved hjælp af programmet SPSS. I præsentationen af 

undersøgelsens resultater anvendes først og fremmest frekvenstabeller. Men i forbindelse med 

analyser af indbyrdes sammenhænge mellem de fire variabler eller mellem de enkelte variabler og 

baggrundsvariablerne, anvendes krydstabeller og signifikanstests. Gammatesten varierer mellem -1 

og +1 og kan i modsætning til chi-i-anden test fortælle noget om både styrken og retningen af en 

sammenhæng, forudsat at variablerne er binære eller ordinale. Da nogle af variablerne er undersøgt 

ved hjælp af flere spørgsmål, kan det være svært at give et samlet udtryk for variablen. Demokratisk 

deltagelse undersøges f.eks. ud fra 16 forskellige deltagelsesformer. I den forbindelse er der 

udarbejdet nogle indeksvariabler med værdier fra 0-100, der kan give et samlet udtryk for politisk 

engagement, demokratisk deltagelse, ekstern og intern effektivitet og demokratisk identitet. Et 

spørgsmål i denne forbindelse har været, hvordan man skal definere de respondenter, der benytter 

sig af svarkategorien ”ved ikke”. En mulighed kunne være at udelade denne gruppe, men det ville 

betyde en reducering af omfanget af svarpersoner i analysen. ”Ved ikke” gruppen defineres i stedet 

for i indeksvariablen som 0. Med andre ord tolkes svaret ”ved ikke” som et udtryk for manglende 

engagement, manglende følelse af kompetence osv.121 Der er herefter udført analyser af forholdet 

mellem variablerne med simpel lineær regression, hvor der anvendes Pearsons r som korrelations 

koefficient. En tommelfingerregel er, at en Pearsons koefficient på under 0,4 er udtryk for en svag 

sammenhæng, mens en værdi over 0,8 er udtryk for en stærk sammenhæng.122 De konstaterede 

sammenhænge undersøges herefter videre ved hjælp af multipel lineær regression,123 hvor det er 

muligt at opstille en model, der undersøger, hvad har størst betydning for en given variabel ud fra 

signifikans og størrelsen af den standardiserede Beta værdi.124 

                                                        
121 Man kunne også have valgt et mere neutralt udtryk for ”ved ikke” gruppen ved at definere dem med værdien 50. 
Men eftersom at ”ved ikke” gruppen især er høj i forbindelse med f.eks. lydhørhed i forhold til Folketinget, hvor 
undersøgelsen ellers viser en ringe oplevelse af lydhørhed, og ”ved ikke” gruppen er lav i forbindelse med lydhørhed i 
forhold til kommunalt niveau, hvor der er tale om en oplevelse af høj lydhørhed, kan det berettige, at ”ved ikke” tolkes 
som et negativt udsagn. Men det er vigtigt at påpege, at der ikke er tale om noget entydigt svar på spørgsmålet om, 
hvordan ”ved ikke” gruppen defineres. I forhold til de fleste variabler er omfanget af ”ved ikke” gruppen begrænset, og 
derfor spiller det nok heller ikke nogen afgørende rolle, hvordan svaret fortolkes. 
122 Ny Metode. Introduktion til SPSS, 2.udgave, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, 2002, s.66. 
123 I forbindelse med multiregressionsmodeller er det vigtigt at undersøge modellen for multikollinaritet, eller med 
andre ord, om der er tale om stærke sammenhænge indbyrdes mellem de uafhængige variable i modellen. Det måles ved 
at undersøge Collinarity Statistics: Tolerance værdien må ikke være for lav, dvs. forholdsvis tæt på nul og VIF værdien 
må i hvert fald ikke være større end 4. I forbindelse med de udførte multiple regressionsanalyser er der lagt vægt på, at 
modellen ikke er præget af multikollinaritet. Om multikollinaritet se Pallant, Julie (2001): “SPSS Survival manual”, 
Open University Press, Buckingham, s.143 og Garson, Davis: “An Online Textbook”, PA 765 Statnotes, 
http://www2.chass.ncsu.edu/garson/pa765/statnote.htm, under ”Regression Analyses”. 
124 Pallant (2001), s.145-146. 
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I forbindelse med undersøgelse af sammenhænge, fokuseres der først og fremmest på, hvilke 

variabler har betydning for demokratisk deltagelse, dvs. at demokratisk deltagelse betragtes som 

den afhængige variabel og de andre variabler som uafhængige variabler i undersøgelsen. Men det 

betyder ikke, at undersøgelsens andre variabler ikke har en selvstændig betydning for specialets 

undersøgelse af medborgerskab og demokrati på Færøerne. Der udføres derfor også analyser, hvor 

nogle af de andre variabler indgår som afhængige variabler og baggrundsvariablerne eller nogle af 

de andre undersøgelsesvariabler indgår som uafhængige variabler. 

I forbindelse med analysen af den empiriske undersøgelse fremstilles resultaterne i tabeller 

enten i selve teksten eller i bilag 2. 

 

3.4 Andre metodiske forhold 

Forud for en analyse af medborgerskab på Færøerne er det nødvendigt at beskrive og 

analysere centrale forhold i det færøske samfund. I den forbindelse har jeg forsøgt at samle 

forskellige skriftlige kilder, der belyser emnet. Der er tidligere nævnt, at der ikke foreligger andre 

undersøgelser af demokrati og medborgerskab på Færøerne, og her skal der tilføjes, at der heller 

ikke eksisterer mange videnskabelige artikler eller bøger om emnet. I min beskrivelse og analyse af 

det færøske samfund inddrages derfor andre kilder som f.eks. avisartikler og historiebøger. Der 

foreligger en række videnskabelige analyser af det politiske system på Færøerne og de politiske 

partier, som inddrages i specialets redegørelse herfor. 

I forbindelse med statistiske oplysninger af betydning for denne undersøgelse er det vigtigt 

at bemærke, at de kun eksisterer i et meget begrænset omfang på Færøerne. Der eksisterer f.eks. 

ingen statistiske oplysninger om antallet af medlemskaber i politiske partier. Det har derfor været 

nødvendigt selv at skaffe disse oplysninger, ved at kontakte de enkelte politiske partier for 

oplysninger om antallet af medlemmer. Det har kun været muligt at få oplyst omfanget af 

partimedlemskab her og nu. Det er derfor ikke muligt at give en oversigt over, om og hvordan 

omfanget har ændret sig. Med hensyn til partimedlemskab og valgdeltagelse har det heller ikke 

været muligt at få oplysninger om betydningen af forskellige sociale eller kønsrelaterede forskelle. I 

min undersøgelse af medborgerskab har det derfor ikke været muligt at fokusere på spørgsmål om, 

hvordan medborgerskab eller demokrati på Færøerne har ændret eller udviklet sig, dvs. at 

sammenligne med tidligere undersøgelser eller tidligere oversigter. Det er kun i forbindelse med 

valgdeltagelse, at der eksisterer oplysninger, der gør det muligt at undersøge, om der er sket 

ændringer.  

Når resultaterne af undersøgelsen skal fortolkes, kan det være vanskeligt at vurdere f.eks., 

hvornår der er tale om en høj demokratisk deltagelse. Med andre ord kan det være svært at vurdere, 
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hvad “meget” er.125 I medborgerskabsundersøgelser inddrages derfor tit andre undersøgelser, hvor 

man sammenligner f.eks. en befolknings politiske interesse enten med tidligere undersøgelser eller i 

forhold til andre befolkninger. Eftersom det ikke er muligt at sammenligne den færøske 

undersøgelse med tidligere resultater inddrages undersøgelser fra andre skandinaviske lande. Det er 

hermed muligt at sammenligne resultaterne, og med udgangspunkt i en komparativ undersøgelse 

vurdere, om der f.eks. er tale om en høj eller lav demokratisk deltagelse eller stort eller begrænset 

politisk engagement hos den færøske befolkning, alt efter, hvor stor forskellen er i forhold til de 

andre skandinaviske lande. Det udelukker imidlertid ikke, at resultaterne af enkelte variabler også 

kan vurderes ud fra en demokratisk normativ synsvinkel. Selvom resultatet er i overensstemmelse 

med resultaterne fra de skandinaviske undersøgelser, er det ikke ensbetydende med, at der er tale 

om et tilfredsstillende resultat i en vurdering af demokrati og medborgerskab på Færøerne. Det er jo 

ikke givet, at alle resultaterne i undersøgelserne i de andre skandinaviske lande er tilfredsstillende 

set fra en demokratisk synsvinkel.  

 

 

 

                                                        
125 Se Strømsnes (2003) overvejelser i denne forbindelse, s.47. 
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4. Medborgerskab i Skandinavien 

 

På Færøerne sammenligner man tit forskellige samfundsforhold med tilsvarende forhold i de 

andre skandinaviske lande, og derfor inddrages Danmark, Norge og Sverige som 

sammenligningsgrundlag i denne undersøgelse af medborgerskab på Færøerne. Det kunne også 

være interessant at sammenligne med f.eks. Grønland eller Island, men det er især i Danmark, 

Norge og Sverige, at der de sidste 30 år er blevet udført medborgerskabsundersøgelser. Her kan det 

tilføjes, at Jørgen Goul Andersen og Jens Hoff (2001) netop tager udgangspunkt i de her valgte 

lande i deres undersøgelse af skandinavisk medborgerskab, som danner udgangspunkt for følgende 

afsnits beskrivelse.  

I det følgende afsnit er formålet at redegøre nærmere for demokrati og medborgerskab i de 

skandinaviske lande. Det er vigtigt at slå fast, at de skandinaviske lande tit fremhæves som 

forbilleder i forbindelse med demokrati og medborgerskab. 

 

4.1 Ideelle demokratier? 

I 1970´erne var de skandinaviske lande ud fra en komparativ synsvinkel tæt på at være 

ideelle demokratier. De skandinaviske demokratier har været kendetegnede ved stabilitet, social 

fred og konsensuspolitik. Den skandinaviske velfærdsstat er karakteriseret ved en høj mobilisering 

af folk med begrænsede ressourcer i politiske partier, fagforeninger og landmændsforeninger, og 

har medført en høj grad af lighed. Derudover indeholder velfærdsstaten mange institutionelle 

påvirkningsmuligheder, samtidig med at de skandinaviske lande har en anti-autoritær kultur. 

Sammenlignet med andre lande har landene i Skandinavien fremstået som deltagelsesdemokratier 

med høj social og politisk deltagelse og meget politisk engagerede borgere.126  

Forskellige medborgerskabsundersøgelser har siden sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt der i 

de skandinaviske lande er sket ændringer, som kan sætte spørgsmålstegn ved forestillingen om de 

ideelle demokratier i Skandinavien. I det følgende beskrives forhold angående demokrati og 

medborgerskab i de skandinaviske lande. 

 Den politiske interesse i Skandinavien er komparativt set høj, især i Danmark, men også 

Sverige og Norge ligger over gennemsnittet i EU. De skandinaviske lande adskiller sig især fra 

andre EU-lande ved, at der er meget få som slet ikke er interesserede i politik, dvs. at der er større 

lighed i udbredelsen af politisk interesse i Skandinavien end i andre lande i Europa.127  

                                                        
126 Goul Andersen og Hoff (2001), s.250. 
127 Goul Andersen og Hoff (2001), s.19. 
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Angående demokratisk deltagelse er det vigtigt at påpege, at en undersøgelse i Danmark 

viser, at borgerne i deres forståelse af demokrati i høj grad lægger vægt på princippet om deltagelse. 

I overensstemmelse hermed har deltagelse som norm gennem årtier været indskrevet i Folkeskolens 

formålsparagraf.128  

Valgdeltagelsen er høj og stabil i Skandinavien, men der er sket et fald i alle de nordiske 

lande i 1990´erne.129 Især i Danmark og Norge har man også konstateret en faldende lokal 

valgdeltagelse, der ligger omkring 70 % eller lavere. Den lokale valgdeltagelse er ikke lav 

internationalt set, men set i forhold til graden af decentralisering i Skandinavien, hvilket i øvrigt 

generelt betragtes som et demokratiseringselement, er det mere betænkeligt. Deltagelsen er faldet, 

samtidig med at de lokale styrer har fået større indflydelse de sidste årtier.130 

Partierne har historisk set spillet en vigtig rolle som agenter for politisk mobilisering i 

Skandinavien, og medlemskab af politiske partier var tidligere blandt de højeste i verden. Som 

eksempel kan det nævnes, at 27 % af vælgerne i Danmark var medlem af et politisk parti i 1947. 

Konsekvenserne af det høje partimedlemskab i Skandinavien har været en mindskelse af ulighed i 

politisk deltagelse, og en styrkelse af forholdet mellem folket og den politiske elite. I de senere år 

har der imidlertid været talt meget om partiernes krise, hvor der bl.a. hentydes til, at partiernes 

medlemstal er faldet betydeligt. Partierne har dermed ændret sig, men der er ikke noget, der tyder 

på, at partierne ikke vil overleve, men det bliver ikke som populære bevægelser.131 

Ligesom de politiske partier tillægges frivillige foreninger en afgørende betydning som dels 

opdragere til demokrati, og dels som forbindelsesled mellem folk og elite. De skandinaviske lande 

har et meget højt niveau for medlemskab af frivillige foreninger. Men der er tegn på et fald i den 

aktive deltagelse.132  

Der er også tale om et højt skandinavisk medlemskab i fagforeninger, hvor omkring 75 % af 

befolkningerne i henholdsvis Danmark og Sverige er medlem af mindst én forening, som forsvarer 

basale økonomiske interesser. De skandinaviske fagforeninger har spillet en afgørende rolle i 

mobiliseringen af de laverestående klasser, og i opnåelsen af forholdsvis høje niveauer for politisk 

deltagelse, hvor forskellen mellem sociale klasser er begrænset. Men tilslutningen til 

fagforeningerne blandt medlemmerne er faldende, og fagforeningernes indflydelse på offentlig 

                                                        
128 Torpe og Goul Andersen (2000), s.153. 
129 Goul Andersen og Hoff (2001), s.41. 
130 Goul Andersen og Hoff (2001), s.44 og se tabel 3.9, s.45. 
131 Goul Andersen og Hoff (2001), s.47 og s.69. 
132 Goul Andersen og Hoff (2001), s.92. 
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politisk synes også at være faldende.133 Medlemmernes engagement er mere begrænset i Danmark 

og Sverige end i Norge, hvor medlemstallet til gengæld er lavere.134 

Alt i alt viser udviklingen i de skandinaviske lande, at der er tegn på, at borgerne vender sig 

væk fra de repræsentative deltagelseskanaler, samtidig med at deltagelsen ved nyere 

deltagelseskanaler som f.eks. brugerdeltagelse er steget. De traditionelle deltagelseskanaler tildelte 

svage grupper kollektive ressourcer, og udgjorde centrale forbindelseslinjer mellem borgerne og 

styret. I dag er der sket en styrkelse af borgernes individuelle ressourcer. Især har uddannelse og 

medier haft en afgørende betydning for borgerens engagement, selvtillid og deltagelse.135  

Et afgørende mål med den skandinaviske velfærdspolitik er at demokratisere alle områder af 

det sociale liv. Decentralisering med en overførsel af beslutninger så tæt på borgeren som muligt 

har været den centrale metode i demokratiseringen af de skandinaviske samfund.136 I den 

forbindelse er der opstået nye formelle og uformelle deltagelsesmuligheder for borgeren, både på 

arbejdspladser og i forhold til forskellige velfærdsinstitutioner som f.eks. børnepasningsområdet, 

skoler og ældreområdet.137 Borgerne deltager i dag i højere grad i mere individualiserede 

deltagelsesformer, der i større omfang er rettet mod den enkelte borgers hverdag. Men borgeren 

synes stadig at være orienteret mod fælles kollektive mål, og ikke i forhold til egeninteresse.138 

Alt i alt er der i Skandinavien sket et fald i de traditionelle deltagelsesformer, men samtidig 

er en høj politisk interesse fastholdt. Fra forskellige sider er det i den forbindelse blevet fremhævet, 

at de skandinaviske demokratier udvikler sig til ”tilskuerdemokratier”.139 Men flere nyere 

medborgerskabsundersøgelser konkluderer imidlertid, at der ikke er tale om et demokratisk forfald, 

men en ændring. Den politiske deltagelse er samlet set ikke faldet, men der er sket et fald i 

traditionelle deltagelsesformer som f.eks. partier, mens der har været fremgang i andre 

deltagelsesformer, såsom politisk forbrug, græsrodsdeltagelse og deltagelse i det lille demokrati.140 

Deltagelsen inden for det lille demokrati er høj, men problemet er, at denne deltagelse er afkoblet 

fra deltagelse i det store demokrati.141 Goul og Hoffs undersøgelse tilbageviser nemlig Patemans 

hypotese om, at deltagelse på f.eks. arbejdspladsen afføder deltagelse på andre områder. Deltagelse 

                                                        
133 Goul Andersen og Hoff (2001), s.83-84, tabel 5.4 og s.93. 
134 Det høje tal i Danmark og Sverige er sandsynligvis betinget af fagforeningernes kontrol med 
arbejdsløshedsforsikringssystemet, det såkaldte Ghent system. Systemets bagside er, at medlemskab tages for givet, og 
at der derfor ikke lyttes til medlemmerne, Goul Andersen og Hoff (2001), s.112-113.  
135 Goul Andersen (2004), s.300 og 303. 
136 Goul Andersen og Hoff (2001), s.251. 
137 Goul Andersen (2000a) 
138 Goul Andersen (2004), s.300. 
139 Goul Andersen og Hoff (2001), s.46. 
140 Goul Andersen (2004), s.223. 
141 Goul Andersen og Hoff (2001), s.259. Sørensen og Bang (1998) problematiserer opdelingen mellem det lille og det 
store demokrati i Sørensen, Eva og Bang, Henrik (1998): “Demokrati fra neden”, AKF Nyt, nr. 4, s.21-27. 
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medfører kun en større kompetence indenfor samme område, dvs. specifik og ikke generel 

kompetence.142 

Deltagelsen har således forskudt sig fra at påvirke beslutninger og politiske 

beslutningstagere til at påvirke implementering af beslutninger og offentligt ansatte. Deltagelsen har 

hermed forskudt sig fra at være mere inputorienteret til at være mere outputorienteret. 

Konsekvensen er, at forbindelsen mellem beslutningstagere og befolkningen er svækket, og det har 

en negativ betydning for den politiske dialog mellem politikere og borgere i samfundet.143 

I forhold til de andre variabler i undersøgelsen, såsom politisk effektivitetsfølelse, viser 

undersøgelser i Skandinavien, at hvad angår politisk tillid, så er den forholdsvis høj især i Danmark, 

hvorimod både Sverige og Norge ligger lavere end Danmark i internationale undersøgelser.144 

Strømsnes (2003) lægger vægt på, at den norske befolkning udtrykker mistillid til både 

stortingsrepræsentanterne og de politiske partier.145 

 I Danmark er borgerens følelse af at kunne overskue politik høj både på lokalt og nationalt 

niveau, mens borgerens handleressourcer derimod er begrænsede på nationalt niveau, hvor han også 

oplever, at myndighedernes lydhørhed er begrænset.146  Goul Andersen påpeger, at der i forhold til 

vidensressourcer er en tendens til stigende kompetence blandt de danske borgere.147 Strømsnes 

påpeger, at der i Norge er forholdsvis mange, som giver udtryk for, at de ikke føler, at de er i stand 

til at påvirke, og langt over halvdelen mener, at politik ofte er så indviklet, at almindelige 

mennesker ikke kan følge med i, hvad der foregår.148 Men der er derimod ingen tvivl om, at de 

skandinaviske borgere i høj grad tilslutter sig forskellige normer om demokrati, eller med andre ord, 

at de opfatter dem som vigtige. De skandinaviske borgere er hermed kendetegnet ved en 

demokratisk identitet.149 

Selvom der er sket ændringer i de skandinaviske demokratier, og trods forhold som gør, at 

de skandinaviske lande ikke ligefrem kan karakteriseres som ideelle demokratier, så udmærker de 

skandinaviske lande sig stadig, hvad angår borgerskab og demokrati, men i mindre grad end 

tidligere.150 

                                                        
142 Goul Andersen og Hoff (2001), s.258-259. 
143 Togeby (2003), s.70-71. 
144 Goul Andersen (2004), tabel 12.3, s.257 og s.306. 
145 Strømsnes (2003), s.196. 
146 Goul Andersen (2004), s.308. 
147 Goul Andersen (2000b), s.140. 
148 Strømsnes (2003), s.164 og 196. 
149 Strømsnes (2003), s.162-163 og Andersen (2000b), s.215. Både Strømsnes og Andersen påpeger imidlertid, at der 
ikke er lige stor opbakning til normen om aktive borgere som til andre normer. 
150 Goul Andersen og Hoff (2001), s.262 og Goul Andersen (2004), s.306. 
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5. Demokrati og politik på Færøerne 
 

Formålet med følgende afsnit er både at beskrive det færøske politiske system og at redegøre 

for forhold, der har betydning for specialets fokus på demokrati og medborgerskab på Færøerne. 

Afsnittet bidrager med en grundlæggende forståelse for det færøske samfund, hvilket er afgørende 

for analysen senere i specialet. 

Der indledes med et historisk rids over udviklingen på Færøerne frem til 1948, hvor 

Færøerne fik internt selvstyre indenfor rigsfællesskabet med Danmark. I forlængelse heraf beskrives 

det politiske system og de politiske partier på Færøerne. Færøernes forhold til Danmark inddrages 

herefter, eftersom forholdet vurderes at have afgørende betydning for forståelsen af en politisk 

kultur og politisk selvtillid på Færøerne. 

En debat om demokrati er ikke nogen selvfølge på Færøerne, eller noget der foregår særlig 

ofte. Ud fra en række nyere avisartikler om demokrati på Færøerne, historiebøger og enkelte andre 

tekster, undersøges det i hvilket omfang demokratiske værdier som åbenhed, demokratisk kontrol, 

tolerance, valgdeltagelse, en offentlige debat m.m. kommer til udtryk i det færøske samfund.  

 

5.1 Historisk rids  

Det er lidt usikkert, hvornår de første beboere er kommet til Færøerne, men omkring 625 

menes Færøerne at være taget i besiddelse af irske og skotske munke. Senere, omkring år 800, 

kommer indvandrere af norsk herkomst til Færøerne. Færøernes Lagting, verdens ældste lovgivende 

forsamling, stammer tilbage fra før år 900. Omkring år 1000 hersker norsk overhøjhed på Færøerne.  

I 1380 kommer Færøerne under den danske krone i forbindelse med, at Norge og Danmark får 

fælles konge. Ved fredsslutningen i Kiel i 1814 afstås Norge til Sverige, men Danmark beholder de 

gamle norske lydlande Færøerne, Island og Grønland. I 1816 nedlægges Færøernes Lagting og 

Færøerne styres herefter som et dansk amt. I 1849 beslutter man i Danmark, at grundloven også skal 

gælde for Færøerne. I 1852 bliver Lagtinget genoprettet, men udelukkende med en rådgivende 

funktion. I 1876 vågner den færøske nationalisme blandt færøske studerende ved et studentermøde i 

København, hvor fokus rettes mod det færøske sprog og litteratur. Der er først og fremmest tale om 

en kulturel vækkelse. I forlængelse af den færøske nationalisme dannes det første færøske parti, 

Sambandspartiet, i 1906. Partiet modsætter sig ændringer i forholdet til Danmark, men i 1909 

dannes Selvstyrepartiet, der ønsker ændringer i forholdet til Danmark. Det er Sambandspartiet, der 

er dominerende i Lagtinget i den efterfølgende periode. Det færøske Socialdemokrati dannes i 1925. 

I 1935 stiftes Erhvervspartiet som modvægt til Socialdemokratiet, der i 1939 skifter navn til 

Folkeflokken. 
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Der lægges op til ændringer, efter at Danmark bliver besat af Tyskland under anden 

verdenskrig, og det ikke er muligt at opretholde forbindelsen til Danmark. Amtmanden på Færøerne 

udsteder en midlertidig styrelsesordning for Færøerne, der tildeler Lagtinget større beføjelser end 

tidligere. Efter krigen indledes forhandlinger mellem Færøerne og Danmark. Resultatet er den 

meget omtalte folkeafstemning i 1946 om tilhørsforholdet til Danmark, der som bekendt ender med 

et snævert flertal for løsrivelse fra Danmark. Resultatet udløser en politisk krise. Der indledes endnu 

engang forhandlinger mellem de to parter, som denne gang resulterer i den såkaldte 

hjemmestyrelov, der endnu er gældende for Færøerne. Hjemmestyreloven tildeler Færøerne en form 

for internt selvstyre. Det Republikanske parti dannes som en direkte følge af forløbet efter 

folkeafstemningen. Partiet går ind for løsrivelse fra Danmark.151 Sambandspartiet, Folkeflokken, 

Socialdemokratiet og Republikanerne udgør i dag de fire dominerende partier på Færøerne. 

 

5.2 Det politiske system på Færøerne 

Det politiske system på Færøerne er et forholdsvis ungt system. Beskæftigelsen med 

politiske spørgsmål indledtes først i forbindelse med anden verdenskrig, hvor forbindelsen til 

Danmark blev afskåret, og der indledtes en ny tid på Færøerne. I 1948 fik Færøerne hjemmestyre og 

hermed et mere selvstændigt politisk system. Politik på Færøerne fik hermed langt større betydning 

end tidligere. I dag eksisterer der således, trods øernes beskedne størrelse, et komplet politisk 

system med tilhørende institutioner som eget parlament, egen regering, centraladministration, 

kommuner, partier, interesseorganisationer og medier. Det særlige ved det politiske system på 

Færøerne er tilhørsforholdet til Danmark, der betyder, at Færøerne ikke udgør en selvstændig stat. 

Konsekvensen heraf er, at mange beslutninger træffes andre steder end i Færøernes lovgivende 

forsamling.152 

 Af betydning for specialets undersøgelse af medborgerskab er også, at der på Færøerne, i 

lighed med de andre skandinaviske lande, eksisterer en velfærdsstat, hvis formål er at beskytte og 

fremme hele befolkningens velfærd.153 Men den færøske velfærdsstat er ikke kendetegnet ved 

samme grad af decentralisering som de andre skandinaviske velfærdsstater, hvor kommunerne har 

betydeligt flere opgaver at administrere. På Færøerne er kommunerne meget små og mange 

                                                        
151 Kilden til det historiske afsnit er: Madsen, Heini (1999): ”Færøernes hvornår skete det”, Forlaget Skúvanes, Gistrup. 
152 Thomsen, Brynhild (2004): “Isolatión og religión gera okkum trek” (oversat: Isolation og religion gør os træge), 
Fregnir, 21.apríl, s.3. 
153 Leksikon i statskundskab (1997), s.244. I specialet undersøges ikke nærmere i hvilken udstrækning staten på 
Færøerne lever op til dette formål. Den færøske forsker Beinta í Jákupsstovu (ansat ved Universitetet i Molde i Norge) 
hævder imidlertid på baggrund af en undersøgelse fra 1995 (udført af Karin Toftegaard), at det færøske 
velfærdssamfund endnu ikke er fuldt udviklet sammenlignet med de andre skandinaviske velfærdsstater. Se 
Jákupsstova, Beinta í (1999): ”Democratic Participation in Small Communities – who has the power to interpret 
needs?”, forelæsning i forbindelse med: Microstates ´99 – International conference. In the Nordic House, Tórshavn, 
Faroe Islands, April 26-29. 
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kommuner kan ikke klare flere og større opgaver. Men der er en udvikling i gang på Færøerne mod 

større kommunale enheder og herefter større decentralisering med flere opgaver til kommunerne at 

forvalte.  

 

5.3 Valgsystemet og partisystemet 

Det færøske partisystem opfattes generelt som bestående af to dimensioner eller 

konfliktlinjer. Den ene vedrører Færøernes tilhørsforhold til Danmark, og den anden udgøres af en 

traditionel højre-venstre skala. Partisystemet giver hermed fire såkaldte hjørner, som hver er 

repræsenteret af et de fire store partier Sambandspartiet, Socialdemokratiet, Folkeflokken og 

Republikanerne,154 se figur 1.  

 
Figur 1: Partisystemet på Færøerne 

 

Herudover har der eksisteret en række mindre partier, der generelt placerer sig på midten af 

begge dimensioner. I dag udgøres de mindre partier af selvstyrepartiet og centrumpartiet.  

Andrass Róin udførte i 1988 en undersøgelse af partisystemet på Færøerne. Hans konklusion 

var, at der i kraft af traditionen om flertalsstyre på Færøerne har været nødvendigt, at partierne kan 

samarbejde på tværs af de politiske skillelinjer.155 Róin dokumenter sin konklusion med en 

undersøgelse af koalitionsdannelserne siden 1954, hvor mindst 3 partier har måttet gå sammen i en 

koalition for at danne landsstyre. Konsekvensen har været langvarige forhandlinger om 

landsstyredannelse, idet partier med principielt modstående synspunkter på en af de to dimensioner 

nødvendigvis må indgå i et samarbejde.156  

                                                        
154 For nærmere redegørelse for partisystemet se Mørkøre, Jógvan (1991): ”Class Interests and Nationalism in Faroese 
Politics”, North Atlantic Studies, vol.3, no 1, Århus; Róin (1988) og Sørensen, Per Busk (1992): ”Vælgeradfærd på 
Færøerne”, Speciale ved Institut for Statskundskab, Århus Universitet. 
155 Róin (1988), s.75. 
156 Róin (1988), s.88. 
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I Per Busk Sørensens (1992) undersøgelse af vælgeradfærden på Færøerne, som er den 

eneste undersøgelse af sin slags på Færøerne, sættes der imidlertid spørgsmålstegn ved den 

traditionelle opfattelse af de færøske partier. Ifølge hans undersøgelse viser det sig i forbindelse 

med spørgsmålet om forholdet til Danmark, at Sambandspartiet og Republikanerne repræsenterer 

yderpunkterne på skalaen, mens der ikke er nogen klar skelnen i de mellemliggende partiers 

holdning. Angående højre-venstre dimensionen viser Busk Sørensens undersøgelse, at forskellen 

mellem partierne er meget uklar. Derimod er der belæg for at konkludere, at der findes en anden 

dimension, der spiller en langt større rolle end højre-venstre dimensionen, nemlig en moralsk 

dimension.157 Den her omtalte undersøgelse er fra 1992 og derfor efterhånden 12 år gammel, men 

der er ingen tvivl om, at moralske spørgsmål stadig spiller en stor rolle i færøsk politik. Det ses 

f.eks. ved, at det ene af de mindre partier, Centrumpartiet, baserer sin politik på religiøse spørgsmål. 

Partiet modsætter sig ønsker om rettigheder for homoseksuelle og retten til abort. Andre moralske 

spørgsmål som spirituslovgivning fylder også forholdsvis meget i færøsk politik generelt. Der er 

imidlertid ikke udelukkende Centrumpartiet, som sætter de moralske spørgsmål på dagsordenen, 

men også de store partier har fremtrædende politikere, der har samme restriktive holdning angående 

ovennævnte spørgsmål. 

Figur 1 er hermed udtryk for en forenklet og i en vis grad ikke helt korrekt opfattelse af det 

færøske politiske system, fordi det tildeler færøsk politik en klar højre-venstre dimension, hvilket 

ikke stemmer overens med den politiske praksis. Det er ikke formålet med specialet at undersøge 

baggrunden herfor, men en årsag er uden tvivl den pragmatiske holdning partierne er nødsaget til at 

indtage for at kunne indgå i en koalition. Eksempelvis kan det nævnes, at den nuværende regering 

består af Socialdemokratiet i spidsen sammen med de to borgerlige partier, Folkeflokken og 

Sambandspartiet. En anden årsag er ifølge Busk Sørensen, at der på Færøerne aldrig har eksisteret 

en egentlig arbejderklasse, og det har mindsket interessemodsætninger mellem arbejderne og 

arbejdsgivere, som har været afgørende andre steder. I den forbindelse er det vært at bemærke, at 

Socialdemokratiets indflydelse også har været mere begrænset på Færøerne end andre steder set i 

forhold til vælgertilslutning.158 

Et afgørende træk ved den færøske vælgeradfærd, der her også skal fremhæves, er 

geografiske forskelle, hvilket tydeligt kommer til udtryk i den færøske vælgeradfærd. Ifølge Busk 

Sørensen skyldes det traditioner knyttet til de forskellige lokalområder. Traditioner samt moralske 

spørgsmål fylder meget i færøsk politik, og en uheldig effekt heraf er, at lokale interesser, men også 

særinteresser, får en afgørende indflydelse på den førte politik. Valgsystemet udgør en væsentlig 

                                                        
157 Sørensen (1992), s.10. 
158 Mere herom Sørensen (1992), s.21, s.40-41. 
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forudsætning for, at lokale interesser er så fremtrædende i færøsk politik. Det afgørende er, at 

Færøerne er delt op i syv valgkredse, der hver er tildelt et fastsat antal kredsmandater, i alt 27 

mandater. Lagtingets medlemmer er fastsat til 27 medlemmer, men med mulighed for op til fem 

såkaldte udjævningsmandater, dvs. 32 i alt.159  

I forbindelse med den økonomiske krise på Færøerne i 90´erne blev der i høj grad fokuseret 

på det færøske politiske system, der fik tildelt sin del af ansvaret for, hvorfor det gik, som det gik. 

Det Republikanske Parti har lagt vægt på, at hjemmestyreloven var en afgørende baggrundsfaktor 

for ansvarsløsheden i færøsk politik, i og med at loven ikke klart fordeler ansvar og rettigheder 

mellem Færøerne og Danmark.160 Busk Sørensen (1992) har derimod i sin analyse lagt vægt på, at 

det politiske system på Færøerne fungerer dårligt, og at en af årsagerne er et stærkt pres fra 

modstridende lokalinteresser, der gør det vanskeligt at tage beslutninger om både udgifter og 

besparelser i det færøske samfund.161 Den politiske krise afslørede afgørende svagheder i det 

færøske politiske system, og i befolkningen herskede en udbredt mistillid til systemet og 

politikerne. Som en direkte konsekvens af den økonomiske krise på Færøerne blev der foretaget en 

meget omfattende regerings- og forvaltningsreform. En afgørende ændring var, at der blev indført 

ministerstyre med mulighed for at placere et politisk ansvar som erstatning for den forhenværende 

kollegiale struktur.162 

 

5.4 Tilhørsforholdet til Danmark og politisk kultur 

I beskrivelsen af det politiske system på Færøerne har jeg inddraget en række forhold, der 

vurderes som relevante for at forstå det politiske system på Færøerne. I udgangspunktet havde jeg 

tænkt mig at udelade forholdet mellem Færøerne og Danmark, eftersom jeg ikke vurderede det som 

relevant i en undersøgelse af medborgerskab på Færøerne. Færøerne har, på trods af tilhørsforholdet 

til Danmark, et “komplet” politisk system med samme karakteristika som de andre skandinaviske 

lande. Men efter nærmere undersøgelse synes forholdet mellem Færøerne og Danmark alligevel at 

have en stor betydning for et færøsk medborgerskab. Især i forbindelse med forhold som politisk 

kultur og politisk selvtillid er forholdet til Danmark afgørende.   

Udviklingen af en politisk kultur på Færøerne har været præget af, at Færøerne historisk set 

har været tilknyttet Danmark. Det færøske sprog har historisk set ikke haft samme status som dansk, 

og den færøske borger har ikke haft samme status som danskere, der generelt er blevet betragtet 
                                                        
159 Mere om det færøske valgsystem se: Hylland, Aanund (1990): ”Lagtinget på Færøerne: Beskrivelse av og 
kommentarer til valgordningen”, Arbeidsnotat 1990/39, Institut for Økonomi, Norwegian School of Management, 
Sandvika. 
160 Hoydal, Høgni (2000): ”Myten om Rigsfællesskabet: vejen til en selvstændig færøsk stat”, Lindhardt og Ringhof. 
161 Sørensen (1992), s.109. 
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som mere vidende og fornuftige end færinger.163 I dag er forholdene anderledes både vedrørende 

det færøske sprog og den færøske borgers status. Men angående de politiske institutioner er 

forholdene de samme, dvs. at de færøske politiske institutioner i kraft af Færøernes forhold til 

Danmark har begrænset indflydelse. Ifølge Bergur Bergs (2002) artikel om politisk kultur på 

Færøerne, er der som konsekvens af ovenstående en udbredt opfattelse af, at færøsk politik er 

mindre værd end politik andre steder. Ifølge Berg er der klare tegn på, at der i den færøske 

befolkning er en udbredt begrænset politisk selvtillid og manglende tillid til færøsk politik. Den 

manglende selvtillid kommer ifølge Berg også klart til syne, i og med at der altid i forbindelse med 

omtale af politiske forhold på Færøerne henvises til andre steder, især til Danmark som 

sammenligning.  

I overensstemmelse hermed har lederen af det Republikanske Parti på Færøerne, Høgni 

Hoydal, hævdet, at afhængighedsforholdet til Danmark har betydning for den politiske kultur på 

Færøerne i form af politisk ligegyldighed og mistillid til det politiske system i den færøske 

befolkning. Hoydal hævder, at konsekvensen er, at diskussioner om de grundlæggende værdier i det 

færøske samfund forsvinder i mere teknokratiske diskussioner om finanslov o.l.164 Om Hoydal har 

ret i ovenstående analyse af sammenhængen mellem politisk mistillid og forholdet til Danmark, er 

der nok delte meninger om. Rent videnskabeligt er det afgørende at lægge vægt på, at hverken 

Bergs eller Hoydals analyse bygger på nogen empirisk undersøgelse. Hoydal har imidlertid en 

væsentlig pointe i sin beskrivelse af de politiske diskussioner på Færøerne, da de er mere 

teknokratiske og i mindre grad omhandler grundlæggende værdier i det færøske samfund. Og det 

kan tænkes at have betydning for medborgerskab på Færøerne. 

Et aktuelt eksempel på hvilken betydning tilhørsforholdet til Danmark har for en færøsk 

politisk kultur, er den grundlovsdebat, der i dag gør sig gældende på Færøerne. Internt på Færøerne 

hersker der uenighed om retfærdiggørelsen af en ny grundlov for Færøerne. Tilhængere fremhæver 

betydningen af en grundlov som et politisk dokument, der udtrykker det færøske folks 

selvopfattelse og udgør grundlaget for en politisk kultur på Færøerne. I det foreliggende 

grundlovsforslag fremhæves det færøske folk som en nation, og det slås fast, at magten i samfundet 

udspringer fra det færøske folk. Der lægges vægt på borgerens civile og politiske rettigheder, men 

også borgerens rettigheder i forhold til forvaltningen fremhæves, f.eks. aktindsigt. Med andre ord er 

formålet med en grundlov blandt andet at styrke demokratiske værdier, der står svagt i det færøske 
                                                                                                                                                                                        
162 Dosenrode, Søren von og Djurhuus, Hákun J. (1998): ”Fra kollegium til Ministerium. Den Færøske Regerings- og 
Forvaltningsreform”, Nordisk administrativt tidsskrift, årgang 79, nr.3, s.261-265. 
163 Det her beskrevne fænomen synes at være gældende på Grønland, se Christiansen, Henriette (2000): ”Arktisk 
symbolsk politik – eller hvorledes skal vi forstå den grønlandske idé om selvstændighed?”, Politica, 32.årg., nr.1, s.61-
71. Artiklen handler bl.a. om hvordan den danske kolonisering af Grønland har sat dybe spor i den kollektive 
grønlandske bevidsthed og selvforståelse. 
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samfund (mere om demokratiske værdier i næste afsnit). Modstandere fremhæver i modsætning 

hertil, at en færøsk grundlov er uforenelig med den danske grundlov og hjemmestyreloven, og at 

Færøerne allerede har en grundlov – den danske.165 Eksemplet viser, hvor komplicerede forholdene 

i nogle tilfælde er. Noget som er en selvfølge andre steder, sættes der spørgsmålstegn ved på 

Færøerne. Uanset om argumenterne mod en færøsk grundlov er rigtige, eftersom Færøerne jo er en 

del af det danske rige og den danske grundlov, så er det et problem for en politisk kultur på 

Færøerne, at det formelt set ikke er muligt at hævde, at det færøske folk er en nation, og at al magt i 

det færøske samfund udspringer fra det færøske folk. Dette er to forhold, som må karakteriseres 

som grundlæggende for en politisk kultur og ikke mindst færingers selvforståelse. 

Hvis vi ser på Færøernes stilling ud fra det danske kongeriges synsvinkel, så har det også 

betydning for færøsk selvforståelse, at Færøerne i det danske kongerige sammenlignet med 

Grønland ofte er en overset del af det danske kongerige, og at de udgør ”den usynlige minoritet i 

kongeriget”, som Jacob Høgel fra det danske Filminstitut udtaler i en færøsk avisartikel.166 I det 

danske samfund er interessen for Færøerne meget begrænset, og konsekvensen er manglende viden 

og forståelse for færøske forhold.  

Der er hermed tegn på, at Færøernes forhold til Danmark har en negativ indflydelse på en 

færøsk politisk kultur, men igen er der ingen videnskabelige undersøgelser, der kan dokumentere en 

sådan påstand. Men det er meget sandsynligt, at forholdet mellem Færøerne og Danmark har 

betydning for den færøske politiske kultur, selvom det ikke er muligt at sige meget om hvordan og i 

hvilken udstrækning. 

Forholdene i dag er ikke de samme som tidligere, hvor Færøerne ikke havde hjemmestyre, 

men det er meget sandsynligt, at der resterer en generel opfattelse af underlegenhed og manglende 

tillid til egne evner. Befolkningen har traditionelt set altid været splittet omkring spørgsmål 

angående Færøernes status. I forbindelse med tidligere stridigheder omkring det færøske sprogs 

status, var det lige så meget en intern strid som en kamp mellem en færøsk front og en dansk 

øvrighed.167 I forbindelse med spørgsmålet om tilhørsforholdet til Danmark, har den færøske 

befolkning, især siden folkeafstemningen i 1946, været splittet. Befolkningens holdninger 

vedrørende tilhørsforholdet til Danmark skifter frem og tilbage. Der er ingen, der sætter 

                                                                                                                                                                                        
164 Høgni Hoydal (2000): ”Frælsi er ábyrgd”, Greinir og røður, Sprotin, s.172-178. 
165 Skaale, Sjúrður (2004a): ”Bjørn á Heygum: Grundlógin er ólóglig” (oversat: Bjørn á Heygum: Grundloven er 
ulovlig), Fregnir, 27.maj; Skaale, Sjúrður (2004b): ”Hvat stendur hægri: Danska grundlógin ella Føroya fólk?” (Hvad 
står højere: Den danske grundlov eller det færøske folk?) , Fregnir, 27.maj; Skaale, Sjúrður (2004c): ”Alt vald skal 
heim til Føroya” (oversat: Al magt skal hjem til Færøerne), Fregnir, 27.maj. 
166 Hansen, Uni L.(2003b): ”Føroyingar eru ósjónligi minnilutin í kongaríkinum” (oversat: Færinger er den usynlige 
minoritet i kongeriget), Dimmalætting, 12. august. Se også Dosenrode og Djurhuus (1998), s.261. 
167 West, John F. (1974): ”Færøerne: en nation og dens historie”, Gyldendal, København, s.157. 
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spørgsmålstegn ved om Færøerne er en nation med eget sprog, egen historie og kultur,168 men det er 

mange, som sætter spørgsmålstegn ved, om Færøerne kan formå at være uafhængige af Danmark. 

Det er i hvert fald ikke utænkeligt at baggrunden herfor er, at befolkningen ikke har den nødvendige 

politiske selvtillid eller tilstrækkelige tillid til de politiske institutioner, men også at færingernes 

levevis er baseret på fiskerierhvervets meget usikre forhold. 

 

5.5 Demokratiske værdier på Færøerne 

I ovenstående redegørelse for det politiske system er det tydeligt, at Færøerne er et 

demokratisk samfund, forstået som et repræsentativt demokrati, hvor befolkningen vælger dets 

repræsentanter til samfundets styrende organer. Forudsætningen for et demokrati eller 

befolkningens udøvelse af de politiske rettigheder er imidlertid, at befolkningen tildeles visse civile 

og sociale rettigheder og friheder. Afgørende her er f.eks. ytringsfrihed, religionsfrihed og 

forsamlingsfrihed, men også i vis grad sociale rettigheder. Andre demokratiske værdier som 

tolerance, åbenhed, en offentlig debat, mediernes og det politiske systems demokratiske kontrol er 

også afgørende forhold i et demokratisk samfund. Spørgsmålet er, hvordan de her omtalte 

demokratiske værdier kommer til udtryk i det færøske samfund. 

I et interview med den færøske lagmand, Jóannes Ejdesgård, om demokrati på Færøerne 

udtaler han, at der på Færøerne er en indbygget historisk træghed, som har baggrund i Færøernes 

isolerede beliggenhed, der gør at tendenser andre steder fra er lang tid om at komme til Færøerne. 

Men ifølge Lagmanden er det færøske folk et folk, der i bund og grund tror på demokratiske 

værdier. Dette bruges her som indledning til forståelsen af demokrati på Færøerne, hvor fokus først 

og fremmest er rettet mod forholdet mellem borgeren og det politiske system. 

Angående civile og politiske rettigheder har borgeren på Færøerne uden tvivl de samme 

rettigheder som borgere i andre demokratiske samfund i den vestlige verden. Men spørgsmålet er, 

om færinger gør brug af deres grundlæggende demokratiske rettigheder. I forbindelse med 

ytringsfrihed er det væsentligt at inddrage Færøernes meget lille befolkning som faktor, da man 

næsten kan sige, at alle kender alle. Det begrænser ytringsfriheden i og med, at der er større 

bevågenhed overfor, hvad den enkelte siger, og at det ikke altid er vellidt med f.eks. kritiske 

udsagn. Det sætter den enkelte i en meget sårbar situation, hvilket uden tvivl har en begrænsende 

effekt på den enkeltes ytringsfrihed.169 

                                                        
168 Formelt foreligger der dog ingen anerkendelse af Færøernes status som nation hverken i grundloven eller 
hjemmestyreloven. I hjemmestyreloven omtales Færøerne som et selvstyrende folkesamfund, der ikke har nogen klar 
betydning. Men i den politiske retorik er der ingen tvivl om, at Færøerne er en nation kendetegnet ved eget sprog, kultur 
og historie. 
169 ”Frágreiðing um grundlógararbeiði”(oversat: Redegørelse om grundlovsarbejdet) (2001), Grundlógarnevndin, 
afleveret 31. december 2001, s.76. 
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I det politiske system kan der peges på svagheder ved den demokratiske kontrol. Der er 

imidlertid sket forbedringer de sidste tiår i og med, at der er oprettet flere kontrolinstanser, men 

deres funktioner er endnu omstridt og omdiskuteret.170 Der er dog sket en udvikling mod større 

kontrol og åbenhed i samfundet det sidste årti.171  

Andre svage demokratiske værdier på Færøerne kommer til udtryk i forbindelse med, at der 

i nogle tilfælde udvises mindre tolerance over for ens medborgere på Færøerne. Årsagen er, at det 

færøske samfund er meget lille, og at færinger i større grad finder værdier ud fra religiøse frem for 

humanitære eller politiske principper. Eksempler herpå er tidligere omtalte holdninger til 

homoseksualitet. Lagmanden fastholder imidlertid i det ovennævnte interview, at religion er et godt 

udgangspunkt for et demokrati, fordi den bygger på gode værdier som f.eks. tolerance. Religionen 

skal imidlertid ikke påvirke de politiske beslutninger, som der ellers er tendens til.172  

Der er imidlertid demokratiske værdier, der står stærkt på Færøerne. Færinger synes at have 

en meget stor interesse for politik og en høj valgdeltagelse. Færøerne er også, i lighed med de andre 

skandinaviske lande, et organiseret samfund. Der eksisterer en omfattende mængde af frivillige 

foreninger af forskellig art som f.eks. fagforeninger, bygdeforeninger, religiøse foreninger, 

idrætsforeninger, kulturelle foreninger, fællesskaber som Amnesty, Kræftens Bekæmpelse, 

patientforeninger, foreninger for udviklingshæmmede, for homoseksuelle osv. Problemet i denne 

forbindelse er, at der ikke findes oplysninger om antallet af medlemskaber i foreninger på Færøerne 

eller oversigter over omfanget af aktive medlemmer. Det er derfor ikke muligt at sammenligne 

foreningsdeltagelsen på Færøerne med de andre skandinaviske lande og hermed afklare om 

Færøerne har samme høje niveau for foreningsdeltagelse.173  

Som afslutning på dette afsnit om demokratiske værdier på Færøerne og indledning til næste 

afsnit om medierne på Færøerne, vil jeg her omtale færingers tradition for at bruge samtale og 

diskussioner i det offentlige forum. I en række avisartikler fremhæves det på den ene side, at der på 

Færøerne mangler demokratiske diskussioner om centrale samfundsspørgsmål og på den anden 

side, at borgerne måske diskuterer i private sammenhænge, men at det ikke kommer til udtryk i det 

offentlige forum. Annika Sølvará fra den færøske afdeling af Amnesty International påpeger, at der 

på Færøerne mangler demokratiske diskussioner mellem valgene, og at det ikke er tilstrækkeligt, at 

borgeren er flittig til at stemme. Hun påpeger, at det er vigtigt, at borgeren holder politikerne 

ansvarlige for det, de har lovet. Hun beklager, at færinger er tilbageholdende med at udtrykke deres 
                                                        
170 Med Stýrisskipanarlógin fra 1993 blev f.eks. ”landsstýrismálanevndin” oprettet som en kontrolinstans i forhold til 
landstyret. Inden for de sidste par år er der også oprettet en ombudsmandsfunktion i Lagtinget. 
171 Thomsen (2004) 
172 Det ses f.eks. i debatter om abortlovgivningen på Færøerne. Der er ikke fri abort på Færøerne som i de andre 
nordiske lande. Herudover i forbindelse med diskussioner om rettigheder for homoseksuelle, men også i forbindelse 
med spirituslovgivningen og ”den offentlige moral”. 
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meninger offentligt, og siger, at det måske skyldes opdragelse og eventuelt en udbredt 

autoritetstro.174 Jóan Pauli Joensen, professor og formand i den færøske grundlovskommission, 

påpeger også svagheder i den færøske offentlige debat, der tit styres af følelser og traditioner frem 

for saglige argumenter. Der er hermed konstateret grundlæggende svagheder ved den offentlige 

debat på Færøerne. Dette kan være uheldigt, da et medborgerskab, der går på tværs af borgernes 

forskelligheder, forudsætter et offentligt forum, hvor det, som borgerne er fælles om, kan komme til 

udtryk. 

 

5.6 Medierne som demokratiets vagthund 
”Færøske medier udfører for lidt af undersøgende arbejde. Går for lidt i dybden. Er ukritiske og 

overfladiske”.175 
 

I et demokrati forudsættes det også, at der udøves kontrol med magten. Vælgerne har en 

afgørende rolle i denne forbindelse i og med, at vælgeren med sin stemmeafgivning kan vælge og 

hermed udskifte sine repræsentanter, hvis vælgeren ikke er tilfreds med, hvad de har præsteret. En 

forudsætning for, at vælgeren kan fungere som kontrolinstans overfor de folkevalgte er, at vælgeren 

har ytringsfrihed, og at der er åbenhed i samfundet. 

I det moderne komplicerede samfund forudsættes det, at man har medier, der informerer 

borgeren om, hvad der foregår i samfundet.176 På Færøerne har der imidlertid været tradition for 

partipresse, dvs. at de enkelte aviser har fungeret som et bestemt partis talerør. Det er i en vis grad 

stadig gældende for de to største aviser, men i mindre grad. Herudover eksisterer der på Færøerne 

en tv-kanal, radio og aviser, der ikke har tilknytning til noget parti.177 

Indtil for nyligt havde medierne ikke samme tradition for kritisk stillingtagen til 

samfundsspørgsmål som i de andre nordiske lande, men fungerede mere som en neutral budbringer 

for borgeren. I dag er der i stigende grad tegn på en kritisk journalistik, men der er også kræfter 

indenfor den politiske elite i samfundet, der tydeligt viser deres utilfredshed med denne nye tendens 

inden for medierne. 

                                                                                                                                                                                        
173 Goul Andersen og Hoff (2001), s.78 og s.91-92. 
174 Arge, Uni (2004b): ”Heimsins samvitska eru Amnesty og ST”, Fregnir, 25.mars. 
175 Magnussen, Grækaris Djurhuus og Winthereig, Øssur (2003): ”Skjót journalistin” (oversat: Skyd journalisten), 
Forlagið Steyrin, Tórshavn, s.7. 
176 Ifølge offentlighedsteorien forudsættes aktiv deltagelse blandt borgerne, der i fællesskab udgør en form for borgerlig 
offentlighed, se Lund, Anker Brink (2002): ”Den redigerende magt”, Magtudredningen, Aarhus Universitetsforlag, 
Århus, s.12-15. Bogen diskuterer imidlertid andre aspekter, som mediernes indflydelse på den politiske proces, der ikke 
er fokus i dette speciale.  
177 På Færøerne eksisterer der en tv-kanal, der har nyhedsudsendelser 4 gange om ugen á ½ time. Den færøske radio 
sender nyheder flere gange om dagen. Herudover er der to aviser, der udkommer 5 gange om ugen, en der udkommer to 
gange, og tre der udkommer 1 gange. Herudover udkommer der en mængde tidsskrifter og blade fra forskellige 
institutioner, se Rigsombudsmanden på Færøerne (2003), Beretning/Notex, København. 
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Medierne udøver i stigende grad kontrol med magtudøverne og stiller oftere spørgsmålstegn 

ved deres handlinger, end de gjorde tidligere. Der udføres også mere kontrol med politikere, og der 

fokuseres mere på deres renommé.178 Som eksempel på større kontrol fra mediernes side kan 

nævnes, at der sidste år (2003) for første gang udkom en bog, der på den ene side udfører en analyse 

af de færøske medier og på den anden side udfører en analyse af nogle konkrete skandalesager. 

Disse omfatter fremtrædende politiske skikkelser som f.eks. den daværende lagmands økonomiske 

svindel for omkring 25 år siden. Bogen er skrevet af to journalister fra det færøske fjernsyn, 

Magnussen og Winthereig, 179 og den medførte megen debat og resulterede herudover i, at der blev 

udskrevet nyvalg. Lagmanden blev genvalgt i lokalområdet, men han blev personligt udelukket fra 

en ny regeringskoalition på grund af de omtalte afsløringer. En nyudnævnt landstyremand i den nye 

regering blev i januar 2004 fyret på grund af en række afsløringer i de færøske medier om hans 

gæld til det offentlige og andre personer på baggrund af den økonomiske krise i 1990´erne. 

   Der er imidlertid et andet kendetegn ved de færøske medier, der er problematisk set i 

forhold til spørgsmålet om demokrati på Færøerne. Det er først og fremmest, at der ikke eksisterer 

en tilstrækkelig offentlig debat på Færøerne, og herudover at borgeren ikke er særlig synlig i den 

debat, der alligevel er i medierne. Borgeren har imidlertid mulighed for at benytte sig af retten til at 

skrive læserbreve i aviser, og det er der mange, der gør.180 Men i forbindelse med belysningen af 

afgørende samfundsspørgsmål er det først og fremmest den politiske elite, der er styrende i 

diskussionerne og i meget begrænset omfang inddrages såkaldte eksperter. Problemet er ikke kun, 

at borgeren ikke deltager, men også at der i diskussionen af samfundsspørgsmål meget sjældent 

bruges begreber, der henviser til betydningen af borgeren. Dánjal Højgaard, der sidste år blev kåret 

til årets journalist på Færøerne, hævder, at journalisternes manglende ressourcer gør, at de vælger at 

tale med politikere frem for den almindelige borger. Ifølge Højgaard er det et problem for 

demokratiet på Færøerne, at den almindelige borger ikke har mulighed for at deltage, og det 

betyder, at diskussionerne kun bevæger sig på overfladen af problemstillingen.181 

I overensstemmelse med Højgaards kritik af mediernes manglende ressourcer fremhæver 

Kári Durhuus og Per Højgaard, der tidligere arbejdede som journalister på den færøske 

nyhedsafdeling på Christiansborg, i et interview, at medierne på Færøerne har alt for dårlige 

økonomiske rammer til at kunne udfylde rollen som demokratisk vagthund. Ifølge Durhuus og 

Højgaard er konsekvensen et demokratisk underskud i det færøske samfund. I modsætning til 

                                                        
178 Det ses f.eks. ved mediernes fokus på skandalen om Lagmandens fortid i 2002 og 2003, men der har også været 
andre sager. Tidligere var der en tendens til, at journalisterne holdt sig væk fra lignende sager. 
179 Magnussen og Winthereig (2003). 
180 Arge, Uni (2004a): ”Tá kenslurnar vinna á grundgevingunum”, Fregnir, 18.mars. 
181 Arge, Uni (2004d): ”Betri fólkaræði við djúpri journalistikki” (oversat: Bedre demokrati med dybere journalistik), 
Fregnir, 8.apríl. 
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landene omkring os, hvor mediernes indflydelse er steget, er udviklingen på Færøerne indenfor 

medier gået i stå eller i modsat retning, dvs. mod mindre indflydelse. På Færøerne styres mediernes 

dagsorden af politikernes dagsorden, og såfremt politikerne skifter fokus, så følger medierne efter. 

Durhuus og Højgaard fremhæver, at stærke medier især er vigtige i et land som Færøerne, hvor 

korruption i alt for høj grad eksisterer.182 

Et fænomen der gør sig gældende på Færøerne er, at der i meget høj grad fokuseres på 

personen frem for indholdet i forbindelse med en udtalelse. Det gælder såvel journalister som 

enkeltpersoner. Personen eller journalisten bag en udtalelse eller historie tillægges tit politiske 

motiver, forstået som at formålet med kritikken er at skade modtageren, og det anvendes som 

argument for, at kritikken eller beskyldningerne ikke er rigtige. Den tidligere omtalte bog om de 

færøske medier har også den rammende titel “skjót journalisten”, der betyder skyd journalisten, som 

henvisning til det her beskrevne fænomen.183 

Ovenfor har jeg forsøgt at udføre en beskrivelse af de færøske medier, hvor jeg har lagt vægt 

på, at medierne mangler ressourcer for at fungere som demokratisk vagthund. Men også at medierne 

ikke har tradition for at udføre selvstændig og kritisk journalistik.  

Der er imidlertid tegn på nogle nye tendenser i det færøske samfund, hvor medierne synes at 

bevæge sig i en mere selvstændig og kritisk retning, hvilket af nogle betragtes som skadelige for 

demokratiet, mens andre mener, at det fremmer demokratiet. Noget af den kritik, der rettes mod 

medierne er uden tvivl rigtig. Men tendenser mod større bevidsthed i medierne og internt i det 

politiske system om renhed, åbenhed og kontrol i det politiske system virker uden tvivl fremmende 

for demokratiet på Færøerne.  

Der er også en tendens til, at der er sket en ændring i mediernes opfattelse af, hvad borgeren 

har ret til at få at vide. De beskrevne ændringer i det færøske samfund med hensyn til mediernes 

funktion er nye tendenser, der endnu ikke gør sig generelt gældende for den færøske 

nyhedsdækning. Det indledende citat, der beskriver de færøske medier som ukritiske og 

overfladiske, er derfor en beskrivelse, der stadig er berettiget og udgør det generelle billede af de 

færøske medier. Men som nævnt er også tegn på, at de færøske medier bevæger sig i en mere kritisk 

og selvstændig retning. 

 

5.7 Opsummering og hypoteser – optakt til analysen 

I ovenstående afsnit har jeg ud fra forskellige kilder beskrevet og analyseret sider ved det 

færøske samfund, der har betydning for specialets undersøgelse af medborgerskab. 
                                                        
182 Kári Durhuus og Per Højgaard  er interviewet i Hansen, Uni L. (2003b): ”Veikir føroyskir fjølmiðlar eru ein hóttan 
móti fólkaræðinum” (oversat: Svage færøske medier er en trussel mod demokratiet), Dimmalætting, 16.august. 
183 Magnussen og Winthereig (2003), s.7-8. 
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Det særlige ved det færøske samfund, i forhold til de andre skandinaviske lande, er 

tilhørsforholdet til Danmark, der historisk set har haft en afgørende betydning for færingers 

selvforståelse og manglende politiske selvtillid. Et andet kendetegn er, at der på Færøerne ikke 

eksisterer samme grad af kommunalt selvstyre, og at det færøske samfund desuden er mere 

centraliseret end de andre skandinaviske lande.  

De færøske medier og det politiske system på Færøerne synes ikke at fungere optimalt. De 

færøske medier har svært ved at udfylde rollen som demokratiets vagthund, i og med at de har en 

forholdsvis svag position i det færøske samfund sammenlignet med de øvrige skandinaviske lande. 

Det politiske system på Færøerne er kendetegnet ved flertalsstyre, hvilket gør, at partierne er 

nødsaget til at danne koalitioner på tværs af de to omtalte dimensioner i færøsk politik: højre-

venstre skalaen og tilhørsforholdet til Danmark. Det politiske system er endvidere kendetegnet ved, 

at moralske spørgsmål spiller en forholdsvis stor rolle, og af udtalte konflikter mellem center og 

periferi, der kommer til udtryk ved, at lokale interesser har indflydelse på den nationale politik.   

Det færøske samfund er imidlertid, ligesom de andre skandinaviske lande, kendetegnet ved 

en demokratisk styreform, forstået som det repræsentative demokrati, hvor borgeren er tildelt de 

samme civile og politiske rettigheder som i de andre skandinaviske lande. Der er imidlertid 

væsentlige svagheder ved det demokratiske system på Færøerne. Der er tegn på, at den enkeltes 

mulighed for at gøre brug af ytringsfriheden er begrænset i og med, at der i forbindelse med kritiske 

udtalelser fokuseres mere på personen og hvem vedkommende er, end på selve indholdet af 

udtalelsen. Den offentlige debat bærer også præg heraf, og den styres for det meste af politikere og 

ikke af eksperter eller borgerne. Den enkelte borger inddrages i meget begrænset omfang i den 

offentlige debat. 

Inden analysen af den empiriske undersøgelse, vil jeg ud fra ovenstående beskrivelse 

opstille nogle hypoteser om, hvilke resultater man kan forvente, at en analyse af de fire tidligere 

omtalte variabler i den empiriske undersøgelse vil fremstille.  

Angående den første variabel politisk engagement tyder lagmandens beskrivelse af stærke 

demokratiske værdier og den høje valgdeltagelse på, at den empiriske undersøgelse vil vise, at 

færinger er meget interesserede i politik eller med andre ord, at færinger har et stort politisk 

engagement. 

Med hensyn til den næste variabel demokratisk deltagelse er det meget interessant, at 

valgdeltagelsen på Færøerne er så høj, som den er. Spørgsmålet er, om færinger også er flittige til at 

benytte sig af andre deltagelsesmuligheder, eller om færinger i større grad har en opfattelse af 

demokrati som en form for elitedemokrati, hvor borgerne ved valg vælger sine repræsentanter for 

herefter at overlade den demokratiske styring til dem. 



Folket i det  moderne demokrati - en analyse af medborgerskab på Færøerne 
 

 59

Angående den tredje variabel intern og ekstern effektivitetsfølelse kan der ud fra 

ovenstående beskrivelse af færøsk politisk kultur ikke forventes, at den færøske befolkning har en 

tilsvarende oplevelse af især intern, men måske også ekstern effektivitetsfølelse, som borgere i de 

andre skandinaviske lande har. Det kan også tænkes, at undersøgelsen viser, at de færøske borgere 

ikke har særlig meget politisk tillid i forhold til de forskellige dele af det politiske system på 

Færøerne. Busk Sørensens konstaterede manglende tillid til det politiske system i forbindelse med 

den økonomiske krise kan imidlertid have ændret sig i og med, at der indtil for kort tid siden har 

været tale om økonomisk vækst og ”gode tider” på Færøerne.   

Det er lidt sværere at sige, hvad undersøgelsen af den fjerde variabel demokratisk identitet 

vil vise, da den færøske befolkning kan tænkes at tilslutte sig demokratiske normer og værdier. Men 

samtidig fylder religiøse spørgsmål meget på Færøerne, og spørgsmålet er, om det har betydning for 

den demokratiske identitet. I forhold til ovenstående beskrivelse kan man måske også forvente en 

mindre tilfredshed blandt den færøske befolkning med demokratiet end blandt de andre 

skandinaviske borgere. 
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6. Analyse af medborgerskab på Færøerne 
 

Efter at have præsenteret specialets teoretiske ramme og valg af metode, blev 

medborgerskab i de andre skandinaviske lande og forskellige grundlæggende forhold ved det 

færøske samfund belyst. I det følgende rettes fokus mod specialets analyse af medborgerskab på 

Færøerne. Den empiriske undersøgelse analyseres ud fra undersøgelsesvariablerne: Politisk 

engagement, demokratisk deltagelse, intern og ekstern effektivitet samt demokratisk identitet.  

 

6.1 Politisk engagement 

Den første variabel i undersøgelsen er befolkningens politiske engagement, som undersøges 

med to spørgsmål. I det første spørgsmål bliver respondenterne spurgt om, hvor meget de 

interesserer sig for politik, mens det andet spørgsmål omhandler, hvor tit respondenterne diskuterer 

politik. Resultatet af undersøgelsen vises i tabel 1. 

 
Tabel 1: Politisk interesse, i %* 

 Meget 
interesseret 

Noget 
interesseret 

Kun lidt 
interesseret 

Slet ikke 
interesseret 

Færøerne 9 34 49 7 
     
Danmark 19 41 32 8 
     
Norge 9 49 38 4 
     
Sverige 12 43 34 11 
     
*Kilde: Goul Andersen (2004), tabel 3.2, s.45. 
*Spørgsmål: Hvor interesseret er De i almindelighed i politik? Svarkategorier: 1. Meget, 2. Noget, 3. Kun lidt, 4.slet 
ikke, Ved ikke.  
 

Undersøgelsen viser, at 43 % af den færøske befolkning er meget eller ret interesseret i 

politik. Dette er mindre end halvdelen, og det må betragtes som en forholdsvis lav politisk interesse 

hos den færøske befolkning. En sammenligning med de andre nordiske lande viser, at den politiske 

interesse på Færøerne er betydeligt mindre end i de andre nordiske lande, hvor omkring 60 % af 

befolkningerne er meget eller ret interesserede i politik. Men i overensstemmelse med de andre 

skandinaviske lande er der på Færøerne også forholdsvis få, der slet ikke er interesseret i politik. 

Det er noget, som er kendetegnende for de skandinaviske lande og står i modsætning til f.eks. de 

sydeuropæiske lande, hvor en stor andel af befolkningen slet ikke er interesseret i politik.184  

Spørgsmålet er så om færingers lavere politiske interesse kommer til udtryk i forbindelse 

med, hvor ofte færinger diskuterer politik sammenlignet med de andre skandinaviske borgere. 

                                                        
184 Goul Andersen (2004), s.45. 
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Tabel 2: At diskutere politik, i %* 

 Ofte + Af og til 
Færøerne 69 
  
Danmark 66 
  
Norge 69 
  
Sverige 54 
  
* Kilde: Goul Andersen (2004), tabel 3.2, s.45. 
* Spørgsmål: Hvor ofte diskuterer De politik med andre? Svarkategorier: 1. Ofte, 2. Af og til, 3. Sjældent, 4. Aldrig, 
Ved ikke. I tabellen vises kun kategori 1 og 2, der er slået sammen.  

 

Tabel 2 viser, at der i modsætning til den forholdsvis lave politiske interesse er omkring 69 

%, der diskuterer politik ofte eller nu og da. Med andre ord er der langt flere, der diskuterer politik, 

end der er interesseret i politik. Resultatet kan virke lidt overraskende i og med, at man måske 

kunne forvente, at lysten til at diskutere politik afhænger af den enkeltes politiske interesse.  

Tabellen viser også, at sammenlignet med de andre nordiske befolkninger er der ikke tale 

om en lignende forskel som med hensyn til den politiske interesse. Tværtimod ser færinger ud til at 

diskutere mere politik end svenskerne, mens der stort set ingen forskel er på færinger og 

henholdsvis danskere og nordmænd i den henseende. Den lave politiske interesse står hermed i 

modsætning til den omfattende diskussionslyst blandt de færøske borgere. 

Ud fra ovenstående konkluderes det imidlertid, at færingers politiske engagement er 

forholdsvis lavt sammenlignet med de tre skandinaviske lande. Men det er vigtigt at pointere, at 

undersøgelsen også viser, at det er en forholdsvis lav andel, der slet ikke er interesseret i politik.  

 

6.2 Demokratisk deltagelse 

Demokratisk deltagelse udgør variabel nr. 2 i undersøgelsen. For at undersøge omfanget af 

demokratisk deltagelse på Færøerne spørges respondenterne om de, inden for de sidste 12 måneder, 

har gjort nogen af de omtalte aktiviteter i tabel 3. Respondenterne bliver herudover spurgt om, hvor 

effektive de vurderer, at de forskellige deltagelsesformer er, og hvor aktive de selv er. De 

respondenter, der ikke er meget aktive bliver herefter spurgt om årsagen hertil. Herudover inddrages 

også oplysninger om valgdeltagelse og omfanget af partimedlemskab på Færøerne i afsnittet. 

I tabel 3 vises resultaterne fra undersøgelsen om færingers demokratiske deltagelse 

sammenlignet med resultaterne fra tilsvarende undersøgelser i de andre skandinaviske lande. 
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Tabel 3: Demokratisk deltagelse, i %* 

     
Kontaktet en politiker   Deltaget i en strejke  
Færøerne 23  Færøerne 11 
Danmark 14  Danmark - 
Norge 15  Norge 5 
Sverige -  Sverige - 
Kontaktet en forening eller organisation   Boykottet bestemte varer  
Færøerne 21  Færøerne 6 
Danmark 26  Danmark 23 
Norge -  Norge 20 
Sverige -  Sverige 32 
 
Kontaktet en embedsmand i stat eller kommune 

  Bevidst købt bestemte varer af politiske, etiske 
eller miljømæssige grunde 

 

Færøerne 30  Færøerne 26 
Danmark 20  Danmark 44 
Norge 29  Norge 37 
Sverige -  Sverige 55 
Arbejdet i et politisk parti   Støttet med penge  
Færøerne 6  Færøerne 58 
Danmark 4  Danmark - 
Norge 9  Norge 66 
Sverige 5  Sverige - 
Arbejdet i en forening eller organisation   Indsamlet penge  
Færøerne 25  Færøerne 13 
Danmark 17  Danmark - 
Norge 28  Norge 13 
Sverige 25  Sverige - 
Båret eller ophængt plakater eller badge   Kontaktet eller optrådt i medier  
Færøerne 13  Færøerne 14 
Danmark 5  Danmark 6 
Norge 23  Norge 10 
Sverige 11  Sverige - 
Skrevet under på en underskriftindsamling   Deltaget i et politisk møde  
Færøerne 49  Færøerne 33 
Danmark 28  Danmark - 
Norge 37  Norge 10 
Sverige 40  Sverige - 
Deltaget i en offentlig demonstration   Deltaget i anden aktivitet  
Færøerne 2  Færøerne 28 
Danmark 8  Danmark - 
Norge 9  Norge - 
Sverige 6  Sverige - 
     
*Kilde: Primært ESS undersøgelsen, se også Goul Andersen (2004), s.130, 151, 193 og Strømsnes (2003), s.118, 120, 
122 *Spørgsmål: Har De inden for de seneste 12 måneder, gjort noget af følgende?  
 

Tabellen viser, at angående demokratisk deltagelse, så har færinger især støttet med penge 

og skrevet under på en underskriftsindsamling, hvilket omkring halvdelen af den færøske 

befolkning har gjort inden for det sidste år. Men der er andre deltagelsesformer, som omkring en 

tredjedel af befolkningen har benyttet sig af indenfor det sidste år, og det er bl.a. at kontakte en 

embedsmand i stat eller kommune samt at deltage i et politisk møde. Herudover er der hele 28 %, 

der har deltaget i anden virksomhed, som ikke er nævnt i undersøgelsen. Andre deltagelsesformer, 

som færinger i forholdsvis høj grad har benyttet sig af, er at kontakte en politiker eller en 



Folket i det  moderne demokrati - en analyse af medborgerskab på Færøerne 
 

 63

forening/organisation, og herudover at arbejde i en forening/organisation. Politisk forbrug i form af 

bevidst køb af varer er der også mange, der gør brug af, hvorimod der ikke er særlig mange, der har 

deltaget ved at boykotte varer, kun 6 %. De deltagelsesformer, som de færreste færinger har 

benyttet sig af, er, udover at boykotte varer, at arbejde i et politisk parti, og at deltage i en offentlig 

demonstration, som henholdsvis 6 og 2 % har benyttet sig af.  

Sammenlignet med de andre nordiske lande er det tydeligt, at den færøske demokratiske 

deltagelse er større med hensyn til mange deltagelsesformer, som f.eks. at kontakte en politiker, 

skrive under på en underskriftsindsamling og deltage i politiske møder. I forhold til andre 

deltagelsesformer er færinger betydeligt mere aktive end et eller to af de skandinaviske lande, som 

f.eks. i forbindelse med at kontakte en embedsmand. Færinger synes at have en forholdsvis høj 

traditionel demokratisk deltagelse, hvorimod man ikke i samme udstrækning som de andre 

skandinaviske borgere gør brug af nyere deltagelsesformer som politisk forbrug, hvor de andre 

skandinaviske borgere er betydeligt mere aktive. Det er især i forbindelse med deltagelsesformer, 

der indebærer direkte kontakt, at færinger er mere aktive end de andre skandinaviske borgere, 

bortset fra kontakt til forening/organisation.  

Tabel 4 viser en oversigt over, hvor effektive færinger mener, at de forskellige 

deltagelsesformer er.  

Tabel 4: Vurdering af forskellige deltagelsesformers effektivitet, gennemsnit af skala fra 0-10* 

 gns   gns 
Arbejde i et politisk parti   Arbejde for at få opmærksomhed i medierne  
Færøerne 5,7  Færøerne 5,9 
Danmark 6,2  Danmark 6,5 
Norge 5,7  Norge 6,4 
Sverige -  Sverige - 
Arbejde i foreninger eller organisationer   Boykotte bestemte produkter  
Færøerne 5,6  Færøerne 3,3 
Danmark 6,5  Danmark 5,7 
Norge 5,9  Norge 5,0 
Sverige -  Sverige - 
 
Stemme ved valg 

  Bevidst at købe bestemte varer af politiske, 
etiske eller miljømæssige grunde 

 

Færøerne 7,4  Færøerne 3,6 
Danmark 8,2  Danmark 5,8 
Norge 6,9  Norge - 
Sverige -  Sverige - 
Tage personlig kontakt til politikere   Deltage i offentlige demonstrationer  
Færøerne 5,2  Færøerne 4,1 
Danmark 5,6  Danmark 4,6 
Norge 5,2  Norge 4,5 
Sverige -  Sverige - 
     
*Spørgsmål: Jeg har en liste over nogle aktiviteter, og jeg vil spørge Dem om, hvor effektive De synes de er, hvis man 
vil påvirke beslutninger i samfundet? Skalaen er fra 0-10, 0 betyder ikke effektivt og 10 betyder meget effektivt. 
*Kilde: Goul Andersen (2004), s.149, Strømsnes (2003), s.214 
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Resultatet af undersøgelsen viser, at færinger især opfatter det at stemme ved valg som 

effektivt. Hernæst vurderes det at opnå opmærksomhed i medierne, arbejde i et politisk parti eller 

en forening/organisation som effektivt. Politisk forbrug (bevidst køb og boykot af varer) vurderes af 

færinger som de mindst effektive deltagelsesformer, hvis værdier ligger mellem 3 og 4 i 

gennemsnit. Offentlige demonstrationer tillægges heller ikke en særlig høj effektivitet. Alt i alt må 

man sige, at færinger har en forholdsvis høj tiltro til effektiviteten af det at stemme, som ligger over 

7 i gennemsnit, mens effektiviteten af de andre deltagelsesformer vurderes som betydeligt mindre 

effektivt. 

Der er ikke den store forskel mellem de færøske og de skandinaviske borgeres vurdering af 

de forskellige deltagelsesformers effektivitet. Den eneste nævneværdige forskel kommer til udtryk i 

forbindelse med de to deltagelsesformer, der samlet omtales som politisk forbrug. Der er hermed 

overensstemmelse mellem, hvor effektivt færinger mener at politisk forbrug er som deltagelsesform 

og deres aktivitet. Eftersom ovenstående analyse af demokratisk deltagelse viser, at færinger i langt 

mindre grad gør brug af politisk forbrug som deltagelsesform. 

I en analyse af demokratisk deltagelse på Færøerne er det relevant også at inddrage 

valgdeltagelse og omfanget af partimedlemskab, som udgør centrale deltagelsesformer, der direkte 

er tilknyttet det politiske systems inputside.  

Tabel 5 viser en oversigt over færingers valgdeltagelse til lagtingsvalg, og i tabel 6 

sammenlignes den færøske valgdeltagelse med valgdeltagelsen i de andre skandinaviske lande. 

 
Tabel 5: Valgdeltagelse ved lagtingsvalg på Færøerne fra 1945-2004185 

Årstal Valgdeltagelse i % af 
stemmeberettigede 

 Årstal Valgdeltagelse i % af 
stemmeberettigede 

1945 75,7  1978 85,6 
1946 73,3  1980 85,9 
1950 61,3  1984 86,8 
1954 66,9  1988 87,2 
1958 71,1  1990 87,5 
1962 74,6  1994 82,5 
1966 81,1  1998 88,2 
1970 79,7  2002 91,6 
1974 80,6  2004 92,3 

     
 

Tabel 6 viser, at valgdeltagelsen går op og ned i årene inden hjemmestyreloven træder i kraft 

og i perioden efter. Men siden omkring 1970 har valgdeltagelsen ved lagtingsvalg været stigende, 

bortset fra valget i 1994, hvor valgdeltagelsen falder med 5 procent. Det er meget sandsynligt, at 
                                                        
185 Kilde for både tabel 5 og 8: Árbók fyri Føroyar 2003, Statistical yearbook, Hagstova Føroya og Føroya 
Skúlabókagrunnur. Oplysninger om valgdeltagelsen til lagtingsvalg fra 1945-1980 stammer fra Løgtingið III, s.109-
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årsagen hertil er den økonomiske krise på Færøerne, der medførte megen kritik af det politiske 

system og førte til en udbredt politisk mistillid i befolkningen.186 De senere år har valgdeltagelsen 

været meget høj. Ved sidste lagtingsvalg i 2004 var valgdeltagelsen over 92 %.  
 
Tabel 6: Gennemsnit for valgdeltagelse ved parlamentariske valg fra 1960´erne til 1990´erne og valgdeltagelsen 
ved seneste valg 187 

 1960´erne 1970´erne 1980´erne 1990´erne Seneste valg 
Danmark 87,3 87,7 86,0 84,5 87,1 (2001) 
Norge 82,8 81,6 83,1 77,1 80,1 (2002) 
Sverige 86,4 90,4 89,1 85,0 75,0 (2001) 
Samlet gennemsnit 85,5 86,6 86,1 82,2   80,7 
Færøerne 77,9 82,0 86,6 86,1 92,3 (2004) 
      

 

Hvis vi ser på tabel 6, hvor udviklingen på Færøerne sammenlignes med udviklingen i de 

andre skandinaviske lande fra 1960´erne og frem til 1990´erne er der to iøjnefaldende tendenser. 

Dels at den færøske valgdeltagelse indtil 1980´erne er lavere end den skandinaviske valgdeltagelse, 

og dels at den færøske valgdeltagelse herefter har været stigende, mens den i de andre 

skandinaviske lande er faldet. Den færøske valgdeltagelse er fortsat med at stige i starten af det 21. 

århundrede. I Danmark og Sverige steg valgdeltagelsen igen ved sidste valg, men den færøske 

valgdeltagelse er alligevel betydeligt større end i de andre skandinaviske lande. 

Der er altså ikke tegn på, at valgdeltagelsen på Færøerne falder, som der i 1990´erne har 

været tendens til i de andre nordiske lande.  

Det er ikke kun i forbindelse med lagtingsvalg, at der er tale om stigende valgdeltagelse på 

Færøerne. Samme tendens gør sig gældende med hensyn til valgdeltagelsen ved både kommunal- 

og folketingsvalg på Færøerne, se tabel 7 og 8. 

 
Tabel 7: Valgdeltagelse ved kommunalvalg på Færøerne188 

Årstal Valgdeltagelse i % af stemmeberettigede 
1992 75 
1996 78 
2000 83 

  
 

                                                                                                                                                                                        
110. Oplysning om valgdeltagelsen til lagtingsvalget i 2004 modtaget fra den statistiske institution på Færøerne 
Hagstovan i 2004.  
186 Sørensen (1992), s.56-57. 
187 Kilde for oplysninger om de skandinaviske lande: Goul Andersen og Hoff (2001), tabel 3.1, s.32 og Goul Andersen 
(2004), tabel 5.1, s.79. Gennemsnitstal for Færøerne er udregnet fra tabel 5. 
188 Kilde: Ingibjørg Berg (2004). Arbejder for Kommunusamskipan Føroya (KSF) (sammenslutning af de større 
kommuner på Færøerne). 
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Tabel 8: Valgdeltagelse ved folketingsvalg på Færøerne 

Årstal Valgdeltagelse i % af stemmeberettigede 
1981 55,4 
1984 61,0 
1987 68,9 
1988 70,3 
1990 54,2 
1994 61,9 
1998 65,6 
2001 80,0 

  
 

Valgdeltagelsen ved kommunal- og folketingsvalg er imidlertid ikke lige så høj som 

valgdeltagelsen ved lagtingsvalg, men den er stadigvæk forholdsvis høj, og den er steget de sidste 

år. Ved sidste kommunalvalg i 2000 var valgdeltagelsen 83 %. Tabel 8 viser, at valgdeltagelsen ved 

folketingsvalg har skiftet meget, og at den ikke altid har været særlig høj. I forbindelse med den 

økonomiske krise på Færøerne var deltagelsen ved Folketingsvalg kun omkring 60 % (i 1990 lige 

før krisen var valgdeltagelsen kun omkring 54 %), mens den ved folketingsvalget i 2001 var 80 %, 

hvilket er markant højere end ved tidligere folketingsvalg.  

Det er tydeligt, at færinger gennem tiden er blevet mere ivrige efter at stemme til såvel 

lagtingsvalg, folketingsvalg som kommunalvalg, og der er ingen tegn på, at valgdeltagelsen er 

aftagende, tværtimod. 

Ovenfor er der konstateret, at der på Færøerne er en meget høj valgdeltagelse. En anden 

vigtig deltagelsesform er medlemskab af de politiske partier. Tabel 9 viser en oversigt over de 

enkelte partiers medlemstal. Det har ikke været muligt at få oplysninger om, hvor mange aktive 

medlemmer partierne har. 

 
Tabel 9: Antallet af medlemmer i de enkelte politiske partier 2003/2004189  

Parti: Antal medlemmer: 
Republikanerne 1180 
Socialdemokratiet 1563 
Sambandspartiet 1100 
Folkeflokken 890 
Selvstyrepartiet 550 
Centrumpartiet 405 
Medlemmer i alt: 5.688 
  
 

Tabel 9 viser, at omfanget af partiernes medlemstal i alt er 5.688 medlemmer. En omregning 

til procent viser, at andelen af de stemmeberettigede, der er medlem af et politisk parti er 17 %.190 

                                                        
189 Jeg har kontaktet de enkelte politiske partier for at få oplyst, hvor mange medlemmer de har. Tidspunktet for 
partiernes optælling er: Republikanerne, efteråret 2003; Socialdemokratiet, efteråret 2002; Sambandspartiet, forår 2004; 
Folkeflokken, maj 2004; Selvstyrepartiet, november-december 2003; Centrumpartiet, april 2004. 
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Hvis vi sammenligner omfanget af partimedlemskab på Færøerne med de andre nordiske 

lande, så er en større del af befolkningen på Færøerne medlemmer af et politisk parti, se tabel 10.  

 
Tabel 10: Omfanget af partimedlemskab i de skandinaviske lande i 1999, målt som andel af 
vælgerbefolkningen191 

 I % 
Danmark 5,0 
Sverige 6,6 
Norge 7,1 
  
 

Omfanget af partimedlemskab i de skandinaviske lande er faldet meget de sidste årtier. For 

Danmarks vedkommende var 22 % af vælgerne i 1960 partimedlemmer, men i 1971 var niveauet 

faldet til 13 %. For Sveriges vedkommende var 24 % af vælgerne i 1985 medlemmer af et politisk 

parti, men i 1991 var andelen faldet til 9 %. For Norges vedkommende har omfanget af 

partimedlemskab i perioden 1953-1999 ikke været højere end 14 %. 

 Den historiske udvikling i de skandinaviske lande har hermed været ret forskellig. Fælles 

for de tre lande er, at omfanget af partimedlemskaber de sidste år er faldet meget. Omfanget af 

partimedlemskab er derfor betydeligt mindre i alle tre lande, end det er på Færøerne. 

Partimedlemskab på Færøerne må derfor i en nordisk sammenhæng vurderes som forholdsvis højt. 

Det er imidlertid ikke muligt at sammenligne selve udviklingen, eftersom det ikke har været muligt 

at få oplysninger om partimedlemskab på Færøerne fra tidligere perioder.  

Ovenfor er færingers demokratiske deltagelse belyst ud fra en række forskellige 

deltagelsesformer. Spørgsmålet er herefter, hvor aktive færinger selv vurderer, at de er. Resultatet 

vises i tabel 11. 
 
Tabel 11: Politisk aktivitet*192 

 Aktiv Ikke så aktiv Ved ikke 
    
Færøerne 18 81 1 
    
*Spørgsmål: Hvor politisk aktiv vil De sige, at De er? Svarkategorier: 1. Meget, 2. Noget, 3. Kun lidt, 4. Slet ikke, Ved 
ikke. I tabellen er kategori 1 og 2, og 3 og 4 slået sammen. 

 

Tabellen viser, at der kun er 18 %, der opfatter sig selv som aktive, mens hele 81 % mener, 

at de ikke er særligt aktive. Set i forhold til ovenstående undersøgelser af demokratisk deltagelse på 

Færøerne, der viser, at færinger generelt har en forholdsvis høj deltagelse sammenlignet med de 

                                                                                                                                                                                        
190 Antallet af stemmeberettigede i 2004 udgjorde 34.426 borgere. Kilde: tilsendt materiale fra den statistiske institution 
Hagstovan på Færøerne i 2004. 
191 Kilde: Goul Andersen og Hoff (2001), s.52-53. 
192 Det har ikke været muligt at finde tilsvarende resultater for de andre skandinaviske lande. 
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andre nordiske lande, synes deres vurdering af egen politisk aktivitet at være ret beskeden. Denne 

modsætning kommer også til udtryk i forbindelse med færingernes vurdering af deres egen politiske 

interesse. De færøske borgeres vurdering af egen politisk interesse og aktivitet står i klar 

modsætning til den høje demokratiske deltagelse. En mulig forklaring på disse modsætninger er, at 

respondenterne har en mere snæver opfattelse af politisk aktivitet og politisk interesse end de andre 

skandinaviske borgere. 

 Det efterfølgende spørgsmål er, hvorfor de færøske borgere ikke er mere aktive. I tabel 12 

vises en oversigt over, hvilke årsager respondenterne nævnte i denne forbindelse. 
 
Tabel 12: Årsag til manglende aktivitet* 

 I % 
Der er ikke noget, som jeg er utilfreds med 1 
  
Har for lidt tid 26 
  
Er ikke interesseret 30 
  
Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre 5 
  
Resultatet af indsatsen ville ikke stå mål med 
anstrengelserne 

2 

  
Det nytter ikke. De der bestemmer, gør alligevel som det 
passer dem 

10 

  
Andet  14 
  
Ved ikke 10 
  
*Spørgsmål: Kan De sige, hvad årsagen er til, at de ikke er mere aktiv?  
 

Tabellen viser, at årsagerne til manglende aktivitet først og fremmest er manglende interesse 

og for lidt tid. Herefter kommer andre unævnte årsager, og at det ikke nytter noget, da de der 

bestemmer alligevel gør, som det passer dem. Det er også værd at bemærke, at kun 1 % hævder, at 

årsagen er, at der ikke er noget, de er utilfredse med.  

 Ovenstående analyse af færingers demokratiske deltagelse viser i modsætning til borgernes 

egen vurdering, at de er forholdsvis aktive. Sammenlignet med de andre skandinaviske lande gør 

færinger i højere grad brug af traditionelle deltagelsesformer som valgdeltagelse, partimedlemskab, 

at kontakte en politiker og at deltage i politiske møder. 

 Det kan virke som et paradoks, at den politiske interesse er så meget lavere end i de andre 

skandinaviske lande, da en høj politisk interesse synes at være en forudsætning for en høj 

demokratisk deltagelse.  
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6.3 Politisk effektivitetsfølelse 

Den tredje variabel i undersøgelsen er borgerens politiske effektivitetsfølelse, hvor der 

skelnes mellem intern og ekstern effektivitet, forstået som henholdsvis borgerens oplevelse af at 

kunne gøre en forskel og lydhørheden hos det politiske system. I forbindelse med intern effektivitet 

skelnes der mellem vidensressourcer og handleressourcer.  

Borgerens vidensressourcer undersøges ved at spørge respondenten om vedkommende 

mener, han har tilstrækkelig viden om forhold, der vedrører henholdsvis kommunen, Lagtinget og 

Folketinget.  

 
Tabel 13: Intern effektivitet, vidensressourcer i % * 

Niveauer Tilstrækkelig viden Ikke nok viden Ved ikke 
    
Kommune Fo 52 44 4 
    
Kommune Dk 44 54 2 
    
Lagting Fo 39 56 5 
    
Folketing Fo 9 85 6 
    
Folketing Dk 40 59 2 
    
    
*Kilde: DemokratiProjektet (1998) 
*Spørgsmål: Vil De sige, at De generelt har tilstrækkelig viden til at kunne tage stilling til det, der foregår,  
eller ikke i det der sker i.... Skalaen er fra 1 til 4, hvor 1 står for, at De har tilstrækkelig viden og 4 står for, at De ikke 
ved nok. I tabellen er kategorierne 1 og 2, og 3 og 4 slået sammen. 
 

Tabel 13 viser, at den færøske befolknings vidensressourcer er størst på kommunalt niveau, 

hvor omkring halvdelen af befolkningen mener, at de har tilstrækkelig viden. Med hensyn til 

Lagtinget er der 39 %, der mener, at de ved nok, mens kun 9 % mener, at de ved nok om det, der 

sker i Folketinget.  

Sammenlignet med danskere er der ikke nogen markant forskel mellem den færøske og den 

danske befolknings vurdering af egne vidensressourcer. Der er omkring 10 % flere færinger, der 

mener, at de ved nok om, hvad der sker i kommunen, mens omkring 2 % flere af danskerne mener, 

at de ved nok om, hvad der sker i Folketinget sammenlignet med færingernes viden om Lagtinget. 

Færingernes vidensressourcer i forhold til Folketinget er imidlertid meget lav. Selvom den færøske 

befolknings vurdering af egne vidensressourcer er på højde med den danske befolknings vurdering, 

er det ikke ligefrem et positivt resultat, at en så stor andel af den færøske befolkning ikke mener, at 

de har tilstrækkelig viden om, hvad der foregår i kommunen, Lagtinget og Folketinget.193 

                                                        
193 Goul Andersen (2000b) synes i overensstemmelse hermed heller ikke, at 40 % er udtryk for, at danskernes i høj grad 
oplever egne vidensressourcer som tilstrækkelige, s.128. 



Folket i det  moderne demokrati - en analyse af medborgerskab på Færøerne 
 

 70

For at undersøge borgerens handleressourcer spørges respondenten, om det ville være let 

eller svært for ham henholdsvis: at tage ordet på et offentligt møde, skrive et læserbrev til en avis, 

klage til myndigheder og at forsøge at påvirke en beslutning i Lagtinget. Tabel 14 viser en oversigt 

over resultatet af undersøgelsen. 

 
Tabel 14: Intern effektivitet, handleressourcer i % * 

 Let Svært Ved ikke 
    
Tage ordet på offentligt møde    
Færøerne 30 63 7 
Danmark 49 47 4 
Skrive et læserbrev til avis    
Færøerne 38 48 13 
Danmark 63 32 6 
Klage til myndigheder    
Færøerne 60 32 9 
Danmark 73 23 4 
Påvirke beslutning i Lagtinget194    
Færøerne 21 63 17 
    
*Kilde: DemokratiProjektet (1998) 
*Spørgsmål: Hvor let eller svært ville det være for Dem, at... Svarkategorier: 1.Meget let, 2.Ret let, 3.Ret svært, 
4.Meget svært, Ved ikke. I tabellen er kategorierne 1 og 2, og 3 og 4 slået sammen. 
 

Tabellen viser, at kun 30 og 38 % af borgerne mener, at det er let henholdsvis at tage ordet 

på et offentligt møde og at skrive et læserbrev til en avis. Den færøske borger synes, det er 

betydeligt nemmere at klage til myndighederne, hvilket omkring 60 % af borgerne opfatter som let. 

Men til gengæld er der kun omkring en femtedel af befolkningen, der føler, at det er let at forsøge at 

påvirke en beslutning i Lagtinget. 

Hvis de færøske borgeres oplevede handleressourcer sammenlignes med den danske 

befolkning ses det i tabel 14, at der er markante forskelle. Der er langt færre færinger end danskere, 

der synes, det ville være let eller ret let for dem at tage ordet på et offentligt møde (30 % 

sammenlignet med 49 %). Angående læserbrev til avis er der også en meget stor forskel (38 % 

sammenlignet med 63 %), og der er også stor forskel med hensyn til at klage til myndighederne (60 

% sammenlignet med 73 %). Med andre ord har den færøske borger betydelig mindre tiltro til egne 

handleressourcer end den danske borger. 

For at undersøge den færøske borgers opfattelse af ekstern effektivitet eller lydhørhed i 

samfundet, spørges respondenten om, hvordan han oplever sine muligheder for at komme i kontakt 

med det administrative personale i kommunen og medlemmerne af henholdsvis 

kommunalbestyrelsen, Lagtinget og Folketinget. Resultatet vises i tabel 15. 

                                                        
194 Det har ikke været muligt at sammenligne handleressourcer i forhold til Lagtinget med danskernes handleressourcer i 
forhold til Folketinget eftersom det ikke er en del af det danske spørgsmål. 
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Tabel 15: Ekstern effektivitet, lydhørhed i % * 

 Gode Dårlige Ved ikke 
    
Personalet på kommunekontoret    
Færøerne 79 12 9 
Danmark 78 15 7 
Medlemmer af kommunalbest.    
Færøerne 75 12 13 
Danmark 56 27 17 
Medlemmer af Lagtinget    
Færøerne 42 31 27 
Medlemmer af Folketinget    
Færøerne 17 45 38 
Danmark 25 52 23 
I offentligh.  ang. lokalpolitiske sp    
Færøerne 59 28 13 
Danmark 64 28 8 
I offentligh.  ang. landspolitiske sp     
Færøerne 42 39 19 
Danmark 32 54 15 
    
*Kilde: DemokratiProjeket (1998) 
*Spørgsmål: Hvordan ser De i alt på Deres muligheder for at komme til orde overfor... og Hvordan ser De på 
almindelige borgeres mulighed for at komme til orde i offentligheden, når det gælder..... Svarkategorier: 1.Meget gode, 
2.Ret gode, 3.Ret dårlige, 4.Meget dårlige, Ved ikke. I tabellen er kategorierne 1 og 2, og 3 og 4 slået sammen. 

 

Tabellen viser, at en meget stor del af befolkningen opfatter mulighederne for at komme i 

kontakt med personalet på kommunekontoret og medlemmerne af kommunalbestyrelsen som gode 

eller ret gode, henholdsvis 79 og 75 %. Der er langt færre, der har samme opfattelse angående 

mulighederne for at komme til orde overfor medlemmer af Lagtinget, omkring 42 %, og endnu 

færre i forhold til Folketinget, omkring 17 %. Hvad angår mulighederne for at komme til orde i 

offentligheden angående lokalpolitiske og landspolitiske spørgsmål er der ret mange færinger, der 

mener, at der er gode muligheder, henholdsvis 59 og 42 %. 

Sammenlignet med de danske borgere opfatter de færøske borgere som helhed, at der er en 

større lydhørhed hos de forskellige myndigheder på Færøerne. Det er kun i forhold til Folketinget 

og offentligheden angående lokalpolitiske spørgsmål, at færinger opfatter lydhørheden som mindre 

end danske borgere. På kommunalt niveau er færingers oplevelse af lydhørhed meget imponerende, 

og færinger oplever også en større lydhørhed i forhold til Lagtinget end danskerne gør i forhold til 

Folketinget. Men det er ikke ligefrem et positivt resultat, at mere end halvdelen af befolkningen 

opfatter lydhørheden i forhold til Lagtinget som dårlig. Og det er endnu mindre tilfredsstillende, at 

80 % opfatter lydhørheden i forhold til Folketinget som dårlig. 

Men samlet set viser undersøgelsen, at den færøske borger oplever en forholdsvis høj grad 

af lydhørhed hos de politiske myndigheder i det færøske samfund.  
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Færøerne er et meget lille samfund, og det kan være årsagen til, at færinger oplever en større 

lydhørhed i forhold til Lagtinget, end danskerne gør i forhold til Folketinget. At færinger opfatter 

Folketinget som langt mindre lydhør end Lagtinget, er ikke noget overraskende resultat, da der er en 

betydeligt større afstand mellem den færøske borger og Folketinget end i forhold til Lagtinget.  

Borgerens politiske tillid har imidlertid også en afgørende betydning for borgerens 

effektivitetsfølelse. I undersøgelsen bliver respondenten spurgt om, hvor høj politisk tillid 

vedkommende har til forskellige centrale institutioner eller aktører i samfundet, som f.eks. politiet, 

den offentlige forvaltning, Lagtinget, partierne og politikerne. Undersøgelsen viser, at færinger 

generelt har ret stor tillid til de forskellige institutioner, da alle værdier ligger over midtpunktet, dvs. 

5, se tabel 16. 

 
Tabel 16: Politisk tillid, i gennemsnit af skala fra 0-10* 

 Gennemsnit   Gennemsnit 
Politiet   Regeringen  
- Færøerne 7,4  - Færøerne 6,0 
- Danmark 7,7  - Danmark 5,2 
- Norge 6,8  - Norge 4,9 
- Sverige 6,8  - Sverige - 
Domstolene   Parlamentet  
- Færøerne 7,3  - Færøerne (Lagtinget) 6,0 
- Danmark 7,1  - Færøerne (Folketinget) 5,0 
- Norge 6,4  - Danmark 5,6 
- Sverige -  - Norge 5,2 
Den offentlige administration   - Sverige 5,5 
- Færøerne 5,2  Politiske partier  
- Danmark 5,8  - Færøerne 5,3 
- Norge 5,0  - Danmark 5,1 
- Sverige -  - Norge 4,1 
Kommunalbestyrelse   - Sverige - 
- Færøerne 6,2  Politikere  
- Danmark 5,7  - Færøerne 5,1 
- Norge 4,9  - Danmark 4,9 
- Sverige -  - Norge 3,8 
   - Sverige 4,5 
     
*Kilde: Goul Andersen (2004), tabel 12.1, s.252 og tabel 12.3, s.257 og Strømsnes (2003), s.172. 
*Jeg vil nu læse en liste med forskellige institutioner. Kan De sige, hvor stor tillid De personligt har til hver af disse 
institutioner? Skalaen er fra 0-10, hvor 0 betyder ingen tillid og 10 betyder høj tillid.  
 

Færinger har især tillid til politiet og domstolene, men også til de politiske organer 

kommunalbestyrelse, Lagting og Folketing. Et interessant resultat er, at færinger har mindst tillid til 

den offentlige administration og politikerne. Man ville nok forvente, at tilliden til den offentlige 

administration var højere end tilliden til politikerne. 

Sammenlignet med de andre nordiske lande er den politiske tillid på Færøerne forholdsvis 

stor. Forskellene mellem Danmark og Færøerne er ikke særlig store, og med hensyn til politiet og 

forvaltningen er tilliden en smule større i Danmark. Det generelle billede, der tegner sig ud fra tabel 
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16 er, at der ikke er den store forskel mellem færingernes og danskernes politiske tillid. Den er 

generelt lidt større end den politiske tillid i Norge og delvis også i Sverige.195 

Analysen af de færøske borgeres effektivitetsfølelse viser alt i alt, at den færøske borgers 

oplevelse af intern effektivitet eller politisk kompetence er begrænset. Færinger oplever derimod i 

høj grad, at der er lydhørhed i det færøske samfund, og samtidig har færinger en forholdsvis høj 

grad af politisk tillid til forskellige centrale aktører og myndigheder på Færøerne. 

 

6.4 Demokratisk identitet 

Den fjerde variabel i undersøgelsen er demokratisk identitet, der undersøges ved spørgsmål 

om diverse demokratiske normer. Herudover bliver respondenterne også spurgt om, hvordan de 

opfatter demokrati, dvs. om demokrati primært betyder, at man vælger sine repræsentanter, og 

herefter overlader styringen til dem, eller om demokrati også betyder deltagelse mellem valgene. 

Respondenterne bliver herudover også spurgt om, hvor tilfredse de er med demokratiet på 

Færøerne.  

I tabel 17 vises en oversigt over de færøske og danske borgeres tilslutning til demokratiske 

normer. Tabellen viser, at der blandt de færøske borgere er en ret høj tilslutning til alle de i tabellen 

nævnte demokratiske normer. Det er især normerne om at stemme ved valg, solidaritet, 

lovgivningens respekt for mindretallets rettigheder, myndighedernes lige behandling af alle og 

borgerens pligt til at holde sig informeret, der har høj tilslutning blandt borgerne (over 90 %). 

Herefter lægger borgerne også vægt på, at alle har samme mulighed for indflydelse, og at borgerne 

føler ansvar for løsningen af samfundets fælles problemer, som har fået tilslutning fra 87 % af 

respondenterne. Der er ikke lige så høj tilslutning til normerne om, at kvinder og mænd er 

nogenlunde lige repræsenteret, og at borgeren er aktiv i den offentlige debat, hvilket får tilslutning 

fra henholdsvis 71 og 60 % af borgerne. 

 

 

                                                        
195 Der mangler forholdsvis mange tal for Sverige. 
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Tabel 17: Tilslutning til demokratiske normer, i % *  

 Vigtigt Ikke så vigtigt Ved ikke 
    
At alle borgere har samme mulighed for at øve 
indflydelse på de politiske beslutninger 

   

Færøerne 87 9 4 
Danmark 90 9 1 
At kvinder og mænd er nogenlunde lige 
repræsenteret i politiske forsamlinger 

   

Færøerne 71 23 6 
Danmark 76 24 1 
At lovgivningen respekterer mindretallets 
rettigheder 

   

Færøerne 90 5 5 
Danmark 88 9 3 
At myndighederne behandler alle lige, uanset 
deres position i samfundet 

   

Færøerne 92 4 4 
Danmark 96 3 1 
Føler ansvar for løsningen af samfundets fælles 
problemer 

   

Færøerne 87 8 5 
Danmark 93 7 1 
Holder sig informeret om det, der sker i 
samfundet 

   

Færøerne 90 6 4 
Danmark 92 7 1 
Stemmer ved offentlige valg    
Færøerne 94 3 3 
Danmark 96 3 1 
Er aktiv i den offentlige debat    
Færøerne 60 35 5 
Danmark 53 45 2 
Er solidarisk med dem, der har det dårligere end 
én selv 

   

Færøerne 93 4 3 
Danmark 87 11 2 
    
    
*Kilde: DemokratiProjektet (1998) 
*Spørgsmål: Er det vigtigt eller ikke så vigtigt, at... og Hvor vigtigt er det, at man som borger....? Skalaen er fra 1-5, 
hvor 1 står for ”ikke så vigtigt” og 4 står for ”meget vigtigt, 5 står for ”ved ikke”. I tabellen er svarkategorierne 1 og 2, 
og 3 og 4 slået sammen. 
 

Sammenlignet med de danske borgere er der ikke tale om markante forskelle, men kun 

enkelte mindre variationer, som f.eks. at der er 5 % flere danskere, der lægger vægt på betydningen 

af mænd og kvinders lige repræsentation. Den færøske befolknings tilslutning til normerne om 

respekt for mindretal, aktiv deltagelse i den offentlige debat og solidaritet er større end den danske 

befolknings, mens de danske borgeres tilslutning til de andre normer er større end de færøske 

borgeres. Men igen, der er ikke tale om markante forskelle. Der er generelt en meget stor opbakning 

til de her omtalte demokratiske normer, både i den færøske og den danske befolkning. Normen om 

aktiv deltagelse i den offentlige debat får den laveste tilslutning på kun lidt over halvdelen af 

befolkningerne, mens de andre normer støttes af 70-90 % af borgerne. 
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Tabel 18: Demokratiopfattelse*196 

 I % 
  
1. At demokrati først og fremmest betyder retten til at 
stemme, og at det er bedst, hvis borgeren tier mellem 
valgene og overlader det til politikeren at styre 

14 

  
2. At demokrati også er muligheden for at påvirke 
beslutningerne mellem valgene 

72 

  
Hverken 6 
  
Ved ikke 8 
  
*Spørgsmål: Hvilken af følgende påstande er du mere enig i: 1., 2, hverken eller ved ikke. 
 

Spørgsmålet er herefter, hvordan de færøske borgere opfatter demokrati. Tabel 18 viser en 

oversigt over færingers demokratiopfattelse. Tabellen viser, at omkring 14 % af befolkningen 

opfatter demokrati som udelukkende at stemme ved valg, mens omkring 72 % mener, at demokrati 

også er muligheden for at påvirke beslutningerne mellem valgene. Hermed lægger langt den største 

del af befolkningen vægt på betydningen af demokratisk deltagelse i deres syn på demokrati, og at 

valgdeltagelse ikke er tilstrækkelig som demokratisk aktivitet. 

Det sidste spørgsmål i undersøgelsen vedrører de færøske borgeres tilfredshed med 

demokratiet på Færøerne. Resultatet af spørgsmålet præsenteres sammen med resultaterne for de 

andre skandinaviske lande i tabel 19. 

 
Tabel 19: Tilfredshed med demokratiet, i % *  
 Tilfreds Ikke tilfreds 
   
Færøerne 67 28 
   
Danmark 85 - 
   
Norge 74 - 
   
Sverige 81 - 
   
*Kilde: Goul Andersen (2004), tabel 12.2, s.254. 
*Spørgsmål: Alt i alt hvor tilfreds er De med den måde demokratiet fungerer på på Færøerne? Svarkategorier: 1.Meget 
tilfreds, 2.Nogenlunde tilfreds, 3.Ikke særlig tilfreds, 4.Slet ikke tilfreds, Ved ikke. I tabellen er kategori 1 og 2, og 3 og 
4 slået sammen. 
 

Tabellen viser, at omkring 67 % af befolkningen er tilfreds med demokratiet på Færøerne, 

mens omkring 28 % ikke er tilfredse. Med andre ord er mere end en fjerdedel af befolkningen ikke 

tilfreds med måden demokratiet fungerer på, hvilket må betragtes som en forholdsvis stor 

                                                        
196 Svarkategorierne er ændret lidt i den færøske undersøgelse sammenlignet med den danske. Det er derfor ikke muligt 
at sammenligne resultaterne, men der synes ikke at være tale om en betydelig forskel. Kilde: DemokratiProjektet 
(1998). 
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utilfredshed med det færøske demokrati. Tabellen viser også, at der er betydelig større tilfredshed 

med demokratiet i de andre skandinaviske lande, hvor der er mellem 74 og 85 % af borgerne, der er 

tilfredse med demokratiet. 

Analysen af de færøske borgeres demokratiske identitet viser, at færinger i høj grad tilslutter 

sig demokratiske normer. Herudover har de færøske borgere i overvejende grad en mere 

deltagelsesorienteret opfattelse af demokrati, hvor demokratisk deltagelse ikke udelukkende 

betragtes som valgdeltagelse. Undersøgelsen viser imidlertid afslutningsvis, at de færøske borgere 

sammenlignet med andre skandinaviske borgere ikke er lige så tilfredse med demokratiet. Der er 

mere end en fjerdedel af befolkningen, der ligefrem er utilfreds med måden demokratiet fungerer 

på. 
 

6.5 Et medborgerskab præget af lighed eller ulighed? 

I ovenstående afsnit er der udført en analyse af det færøske demokrati og den færøske 

borger, men analysen fortæller kun noget om det overordnede billede. Den afslører ikke om 

resultaterne for de forskellige variabler varierer med hensyn til f.eks. køn eller aldersgrupper. I 

følgende afsnit undersøges det om baggrundsvariablerne køn, uddannelse, alder, indtægt og 

geografi har nogen betydning for de forskellige resultater.197 Specialets undersøgelse af 

medborgerskab på Færøerne tager udgangspunkt i en skandinavisk medborgerskabsforståelse, og 

det er derfor vigtigt at undersøge, om der er forskel på de færøske borgeres socioøkonomiske 

ressourcer. Lighed med hensyn til borgernes ressourcer er afgørende for, at samfundet ikke 

opsplittes i første- og andenklasses medborgere. 

 

6.5.1 Kønsmæssige uligheder 

Betydningen af køn har i tidligere undersøgelser af de skandinaviske lande haft afgørende 

betydning. Men nyere undersøgelser viser, at der er en tendens til en udligning af kønsforskelle især 

i Norge og Sverige, mens ligestillingsproblemerne er større i Danmark.198 Kønsforskelle er blevet 

væsentligt reduceret i 1980´erne og 1990´erne. Men angående politisk engagement er det stadig 

mændene, som er mest interesseret i politik. I Danmark er forskellen mindsket til ni procentpoint i 

2001, og i forbindelse med diskussion af politik er kønsforskellen helt forsvundet. Men angående 

politisk effektivitetsfølelse er kønsforskellene endnu gældende. På de traditionelle og snævert 

politiske deltagelsesformer med tilknytning til partier og folkevalgte organer finder vi fortsat en 

markant kønsforskel. Men angående medlemskab og deltagelse i foreningsliv er kønsforskellene 

                                                        
197 For at gøre analysen mere overskuelig er ikke alle spørgsmål inddraget i undersøgelsen af forskelle og lighed i det 
færøske medborgerskab. 
198 Togeby (2003), s.81. 
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stort set forsvundet. Angående græsrodsdeltagelse og de nye deltagelsesformer som politisk forbrug 

og deltagelse i det lille demokrati er kvinder næsten overalt i flertal.199 Strømsnes påpeger 

modsætningen mellem de klare kønsforskelle, hvad angår det politiske engagement og de meget 

begrænsede kønsforskelle, hvad angår demokratisk deltagelse. I den forbindelse henviser Strømsnes 

til Nina Raum (1999), der hævder, at kvinder har en tendens til at underrapportere deres politiske 

interesse.200  

 En analyse af betydningen af køn for medborgerskab på Færøerne er meget vigtig, eftersom 

den kvindelige repræsentation i Lagtinget, regering og delvis også i kommunalbestyrelserne er 

meget lav sammenlignet med de andre skandinaviske lande. I dag er det kun tre af i alt 32 

medlemmer i Lagtinget, der er kvinder, dvs. at kvinderne i dag kun udgør 9,4 % af den folkevalgte 

forsamling. Derudover er der ingen kvinder i den færøske regering, landstyret. Tabel 20 viser 

udviklingen i kvindelig repræsentation i henholdsvis Lagtinget og landstyret. Der er ingen tegn på, 

at udviklingen går mod større repræsentation af kvinder. 

 
Tabel 20: Kvinderepræsentation i Lagtinget fra 1980 til 2004 og landstyret fra 1981-2004201  

Lagtinget I %  Landstyret I % 
     

1980 3  1981 0 
1984 3  1985 17 
1988 9  1988 33 
1990 9  1989 0 
1994 16  1989 17 
1998 13  1991 14 
2002 13  1993 17 
2004 9  1994 0 

   1996 0 
   1998 13 
   2002 11 
   2004 0 
     

 

Med hensyn til kommunalpolitik er situationen bedre, hvor 23 % af de valgte 

kommunalbestyrelsesmedlemmer på Færøerne er kvinder.202 

Hvis vi sammenligner kvindelig repræsentation i de folkevalgte forsamlinger på Færøerne 

med de andre skandinaviske lande, er forskellen betydelig. I de skandinaviske lande er den 

kvindelige repræsentation i de parlamentariske forsamlinger over 30 %, mens den kvindelige 

                                                        
199 Goul Andersen (2004), s.194-197. 
200 Strømsnes (2003), s.200-201. Om kønsforskelle i Danmark se Goul Andersen (2004), s.194-196. 
201 Kilde til tabel 20: Lindenskov, Eirikur (2004): ”Einoygda fólkaræðið” (oversat: Det ensidige demokrati), Sosialurin, 
3.apríl. 
202 Arge, Uni (2004c): ”Valdsbýti og kynsbýti undir lup” (oversat: Magtfordeling og kønsfordeling i fokus), Fregnir, 
8.april, s.4. 
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repræsentation på Færøerne aldrig har været over 20 %.203 Første gang en kvinde blev direkte valgt 

til Lagtinget var i 1978. 

Sammenlignet med de andre nordiske lande har kvinderne på Færøerne en næsten lige så 

stor tilknytning til arbejdsmarkedet. Færøerne er hermed et eksempel på, at større kvindelig 

tilknytning til arbejdsmarkedet ikke har medført større deltagelse i politik.204 Det kan være svært at 

anføre årsagerne til den lave kvindelige repræsentation i det politiske liv, men det kan kort nævnes, 

at traditionelle kønsrollemønstre og forventninger om, at kvinder ikke deltager i politik stadigvæk 

eksisterer på Færøerne. En anden årsag kan være det færøske valgsystem, hvor hvert parti kun får få 

repræsentanter valgt i hvert område, og at det derfor er svært at få kvinder valgt, da de først valgte 

typisk er mænd.205 

 I forhold til de konstaterede store forskelle mellem mænd og kvinder på Færøerne er det 

meget vigtigt at undersøge, om der også er kønsforskelle i forhold til undersøgelsens fire variabler. I 

tabel 21 undersøges nogle af undersøgelsens variabler for kønsforskelle. 

Tabellen viser, at køn har betydning for flere af undersøgelsesvariablerne. Angående politisk 

interesse og diskussion af politik viser det sig i begge tilfælde at være en signifikant sammenhæng. 

Der er 47 % af mændene og 38 % af kvinderne, som er politisk interesserede, mens 73 % af 

mændene og 64 % af kvinderne diskuterer politik ofte eller af og til. Hvis vi sammenligner 

kønsforskellen i politisk interesse på Færøerne med f.eks. Danmark, er kønsforskellen den samme. 

Men med hensyn til at diskutere politik er der på Færøerne en forskel på omkring 10 %, mens der i 

Danmark ingen forskel er mellem kønnene.206 

 

 

                                                        
203 I den danske Magtudredning, se Togeby (2003), s.83, oplyses der, at kvindernes andel i Folketinget er 38 %, i 
kommunalbestyrelserne 27 % og i regeringen 28 %. Kvindernes underrepræsentation problematiseres. 
204 Elin Súsanna Jacobsen (1998): ”Kynjabýti í føroyskum vinnulívi og politikki” (oversat: Kønsfordeling på det 
færøske arbejdsmarked og i færøsk politik), í Frændafundur 3, Fyrilestrar frá íslendsk-føroyskari ráðstevnu í Reykjavík 
24.-25.juni 1998, Háskólaútgáfan, Reykjavík 2000. 
205 Hanusardóttir, Bergtóra (2002): ”Valdspyramidan í føroyskum politikki – forðingar og amboð” (oversat: 
Magtpyramiden i færøsk politik – forhindringer og redskaber), Dimmalætting, 29.apríl. Hanusardóttir henviser til 
Wilma Rule´s empiriske undersøgelse af sammenhængen mellem kvindelig politisk deltagelse og valgsystemer i 23 
demokratiske lande. For mere informationer om kvinder og politisk deltagelse på Færøerne se Jákupsstovu, Beinta í 
(1996): ”Kvinner ingen adgang?”, Nordisk Statsvitenskapelig Tidsskrift (12), s.35-56. 
206 Goul Andersen (2004), s.196. Det er imidlertid ikke helt den samme variabel her, da Goul Andersen bruger en 
variabel, der hedder ”diskutere politik med venner”. 
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Tabel 21: Undersøgelsens resultater i forhold til køn, i %207  
 Alle Mænd Kvinder 
Politisk interesse* 43 47 38 
Politisk diskussion** 69 73 64 
Handleressourcer:    
Tage ordet** 30 37 23 
Læserbrev 38 42 35 
Klage til 
myndigheder 

60 62 58 

Påvirke Lagtinget 21 23 18 
Vidensressourcer:    
Kommune** 52 60 44 
Lagtinget* 39 44 32 
Folketinget 9 12 5 
Lydhørhed:    
Personale i kom 79 82 76 
Kommunalbest 75 78 72 
Lagtinget*** 42 50 34 
Folketinget**208 17 18 17 
Lokalpolitiske sp* 59 63 54 
Landspolitiske sp 42 44 41 
Deltagelse:    
Kontaktet en 
politiker** 

23 28 18 

Kontaktet 
forening/org 

21 19 24 

Kontaktet 
embedsmand** 

30 36 24 

Arbejdet i pol 
parti*** 

6 8 3 

Arbejdet i forening 
eller org 

25 29 22 

Kontaktet eller 
optrådt i medier*** 

14 19 9 

Deltaget i politisk 
møde** 

33 38 28 

Tilfredshed med 
demokratiet 

67 65 69 

Demokrati også 
deltagelse mellem 
valg 

72 71 73 

    
* svag signifikant sammenhæng ** moderat signifikant sammenhæng *** stærk signifikant sammenhæng 
 

Med hensyn til mænd og kvinders politiske effektivitetsfølelse viser tabel 21, at der i nogle 

tilfælde er tale om forskelle mellem mænd og kvinder på Færøerne. I forhold til vidensressourcer 

vurderer mændene i højere grad end kvinderne, at de har tilstrækkelig viden om, hvad der foregår 

                                                        
207 Med hensyn til hvad % andelen for undersøgelsesvariablerne er udtryk for: Politisk interesse: meget og noget, 
Politisk diskussion: ofte eller af og til, Handleressourcer: meget og ret let, Vidensressourcer: tilstrækkelig viden 
(svarkategori 3 og 4), Lydhørhed: meget og ret gode, Demokratisk deltagelse: dem der har svaret ja, Tilfredshed med 
demokratiet: meget og ret tilfreds, Demokratiopfattelse: dem som opfatter demokrati som også deltagelse mellem valg 
(svarkategori 2). Tilsvarende tabeller for henholdsvis: uddannelse, indtægt, alder og geografi skal forstås på samme 
måde. 
208 Det er ikke muligt ud fra tabellen at se, at der er en signifikant forskel her, men hvis man ser på ”ved ikke” 
kategorien (kvinder 46 %, mænd 30 %) og den negative besvarelse om ringe muligheder for at komme i kontakt med 
medlemmer af Folketinget (kvinder 37 %, mænd 53 %), er forskellen mere tydelig, se tabel 35 i bilag 2. 
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både på kommunalt (60 % af mændene og 44 % af kvinderne) og centralt niveau (44 % af mændene 

og 32 % af kvinderne). Angående handleressourcer er der kun tale om signifikant sammenhæng 

med hensyn til at tage ordet ved et offentligt møde, hvor 37 % af mændene synes det er let mod kun 

23 % af kvinderne. I forbindelse med lydhørhed er der også forskel på kønnene. Mændene vurderer 

generelt deres mulighed for at komme i kontakt med forskellige myndigheder som bedre end 

kvinderne gør. Men der er kun tale om signifikante sammenhænge i forhold til Lagtinget, 

Folketinget og angående lokalpolitiske spørgsmål i medierne. Forskellen er især stor i forhold til 

Lagtinget, hvor 50 % af mændene mod kun 34 % af kvinderne vurderer lydhørheden som god. Set i 

forhold til den tidligere omtalte dårlige repræsentation af kvinder i Lagtinget er det meget 

interessant, at de mest markante forskelle er at finde i forhold til Lagtinget både med hensyn til 

vidensressourcer og lydhørhed. Noget som herudover kendetegner spørgsmålene om lydhørhed er, 

at kvinderne i langt større grad end mændene gør brug af ”ved ikke” svarmuligheden, se tabel 35 i 

bilag 2. 

Tabel 21 viser også, at der i forbindelse med traditionel demokratisk deltagelse er forskel på 

kvinder og mænd. Der er en tendens til, at mændene i højere grad end kvinderne gør brug af de 

mere traditionelle deltagelsesformer.  

Tabel 22 viser en oversigt over de resterende deltagelsesformer i undersøgelsen, og der 

oplyses om andelen af henholdsvis mænd og kvinder, der inden for det sidste år har gjort brug af de 

enkelte deltagelsesformer.  

 

Tabel 22: Uformelle og nyere demokratiske deltagelsesformer fordelt på køn, i %209  
Demokratisk deltagelse Mand / Kvinde 
Underskriftsindsamling** 42/ 56 
Ophængt plakat/badge*** 18 /8 
Strejke 13 / 9 
Boykot af varer 5 /8 
Politisk køb*** 20 / 33 
Støtte med penge*** 50 / 66 
Indsamlet penge 11 / 15 
Andet 30 / 25 
  
* svag signifikant sammenhæng ** moderat signifikant sammenhæng *** stærk signifikant sammenhæng 
 

Tabellen viser, at kvinderne i højere grad end mændene benytter sig af flere af de andre 

deltagelsesformer, som f.eks. bevidst politisk køb, skrive under på underskriftsindsamling og at 

støtte med penge. Men i forbindelse med plakater/badge er det igen mændene, som er mere aktive. 

                                                        
209 Offentlige demonstrationer er ikke med i denne analyse, da der er alt for få personer, der har benyttet sig af denne 
deltagelsesform til, at kønsforskelle eller andre forskelle kan undersøges. 
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En samlet optælling viser imidlertid, at køn ikke har den store betydning for den samlede 

demokratiske deltagelse, i og med at kvinderne i gennemsnit har udført 3,5 aktiviteter inden for det 

sidste år mod mændenes 3,7 aktiviteter ud af de i alt 16 aktiviteter, se tabel 36 i bilag 2.  

Angående demokratisk deltagelse viser ovenstående analyse, at der samlet set ikke er stor 

forskel med hensyn til køn. Men hvis vi ser på de forskellige typer af demokratisk deltagelse ser 

billedet lidt anderledes ud. Der er flere mænd end kvinder, der gør brug af de mere traditionelle 

deltagelsesformer, som i højere grad er tilknyttet det store demokrati, som f.eks. at kontakte en 

politiker eller embedsmænd, at arbejde i en organisation eller parti og at deltage i et politisk møde. I 

forhold til de traditionelle og mere formelle deltagelsesformer er det kun angående kontakt til en 

organisation eller forening, at kvindernes andel er større. I forhold til traditionelle, men mere 

uformelle deltagelsesformer er det også en større andel mænd end kvinder, der har ophængt plakat 

eller båret badge, mens der er flere kvinder end mænd, som har skrevet under på en 

underskriftsindsamling. Det er også mænd, der i højere grad kontakter eller medvirker i medierne. 

Men angående nyere deltagelsesformer, som politisk forbrug, ser billedet anderledes ud, da det her 

især er kvinderne, der både boykotter og bevidst køber bestemte varer. Kvinderne deltager også i 

højere grad ved at indsamle penge og ved at støtte med penge, end mænd gør. Denne undersøgelse 

har ikke inddraget deltagelse i forhold til forskellige velfærdsinstitutioner, hvor undersøgelser i de 

andre skandinaviske lande viser, at kvinderne er mere aktive end mændene. Man kan hermed 

konstatere, at der i forhold til de mere traditionelle deltagelsesformer er forskel på kønnene. Men 

samtidig er denne forskel ikke så markant, hvis den sammenlignes med mænd og kvinders 

repræsentation i især Lagtinget og regeringen.  

I forhold til ovenstående analyse af sammenhængen mellem køn og demokratisk deltagelse 

er det relevant at undersøge, om der er forskel mellem kvinder og mænds vurdering af de enkelte 

deltagelsesformers effektivitet. En sammenligning af varians og gennemsnit viser, at der ikke er tale 

om betydelige kønsforskelle. Dette er undersøgt ved hjælp af en independent t-test af henholdsvis 

mænds og kvinders vurdering af effektiviteten af de forskellige deltagelsesformer. Kvinderne 

vurderer generelt alle deltagelsesformer som en smule mere effektive, end mændene gør. 0-

hypotesen om varianshomogenitet bekræftes i forhold til alle deltagelsesformerne, og det er kun i 

forbindelse med politisk forbrug, dvs. bevidst politisk køb og boykot af varer, at der er tale om en 

signifikant forskel med hensyn til gennemsnittet, se tabel 37 a i bilag 2. Kvinderne opfatter politisk 

forbrug som en betydeligt mere effektiv måde at få indflydelse på, end mænd gør. Men overordnet 

set er mænd og kvinder enige om, hvilke former for deltagelse, der er mest effektive. Det er i 

rækkefølge: 1. at stemme, 2. indflydelse via medier, 3.arbejde i politiske partier og 4. arbejde i 
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organisationer eller foreninger,210 se tabel 37 b i bilag 2. Årsagen til at kvinderne i mindre grad gør 

brug af de traditionelle deltagelsesmuligheder er hermed ikke, at de vurderer deltagelsesmuligheder 

som f.eks. politisk forbrug og underskriftsindsamling som mere effektive. 

Selvom der generelt næsten ingen forskel er mellem mænd og kvinders demokratiske 

deltagelse, så er der en signifikant sammenhæng mellem køn og vurdering af politisk aktivitet. 

Blandt mændene er der 24 %, som vurderer sig selv som meget aktive eller aktive sammenlignet 

med kun 12 % af kvinderne, se tabel 38 i bilag 2. 

Angående politisk tillid er der ikke den store forskel mellem kønnene, se tabel 39 i bilag 2. 

Det samme gør sig gældende med hensyn til tilfredshed med demokratiet på Færøerne, og kvinder 

og mænd er også forholdsvis enige om, at de demokratiske normer er vigtige. Det er kun i 

forbindelse med spørgsmålet om betydningen af mænd og kvinders lige repræsentation, at 

kvinderne lægger betydeligt større vægt på, at det er vigtigt (77 % af kvinderne mod 66 % af 

mændene), se tabel 40 i bilag 2. 

Der synes hermed at være tale om en vis ulighed med hensyn til køn i det færøske 

medborgerskab i forhold til politisk engagement, demokratisk deltagelse, såvel som i forhold til 

både intern og ekstern effektivitetsfølelse. Undersøgelsen viser, at der er en tendens til, at kvinder er 

mindre politisk engageret end mænd, har sværere ved at tage ordet på et offentligt møde, og er 

mindre aktive med hensyn til de mere traditionelle deltagelsesformer. Set i forhold til kvindernes 

meget lave repræsentation i Lagtinget er det interessant, at undersøgelsen viser, at kvinderne både 

opfatter egne vidensressourcer og lydhørheden i forhold til Lagtinget som betydeligt mindre end 

mænd gør.  

 

6.5.2 Uddannelse giver mere engagerede og aktive borgere 

Ovenfor er det konstateret, at der synes at være tale om en vis ulighed mellem kønnene i det 

færøske medborgerskab. På Færøerne eksisterer der ikke nogle oplysninger om det generelle 

uddannelsesniveau, men det vurderes generelt at være på linje med uddannelsesniveauet i de andre 

skandinaviske lande.211 Det er ret afgørende at få afklaret, hvilken betydning uddannelse har for det 

færøske medborgerskab. Er der forskelle mellem borgere, der udelukkende har en grunduddannelse 

                                                        
210 Rækkefølgen er efter kvindernes prioritering, men den eneste forskel i forhold til mændene er, at mændene vurderer 
arbejde i politiske partier som mere vigtigt end indflydelse via medier. 
211 Ud fra undersøgelsen ser uddannelsesstrukturen således ud: Grundskole 32 %, Gymnasieuddannelse 10 %, 
Håndværksmæssiguddannelse 16 %, Mellemlang uddannelse (1-3 år efter gymnasieuddannelse) 25 %, Lang 
videregående uddannelse (4 år eller mere efter gymnasieuddannelse), 15 %. 
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og f.eks. borgere med en videregående uddannelse eller hvordan?212 Tabel 23 viser betydningen af 

uddannelse i forhold til nogle af undersøgelsens variabler. 
 
Tabel 23: Undersøgelsens resultater i forhold til uddannelse, i %213  
 Alle Grundskole Gymnasie 

udd 
Håndværker 

udd 
Mellem lang 

udd 
Lang udd 

Politisk interesse*** 43 30 49 40 45 66 
Politisk diskussion*** 69 55 67 69 77 86 
Handleressourcer:       
Tage ordet*** 30 17 33 27 34 51 
Læserbrev* 38 24 47 42 45 47 
Klage til myndigheder*** 60 39 73 50 70 87 
Påvirke Lagtinget* 21 14 21 17 25 31 
Vidensressourcer:       
Kommune 52 42 51 65 57 53 
Lagtinget* 39 24 44 41 41 58 
Folketinget 9 6 8 11 8 14 
Lydhørhed:       
Personale i kom** 79 71 82 84 82 86 
Kommunalbest 75 71 75 82 76 78 
Lagtinget** 42 30 33 52 47 56 
Folketinget* 17 12 14 21 18 25 
Lokalpolitiske sp* 59 52 53 63 68 61 
Landspolitiske sp* 42 36 35 49 42 52 
Deltagelse:       
Kontaktet en politiker*** 23 13 20 22 28 39 
Kontaktet forening/org** 21 13 27 12 30 27 
Kontaktet embedsmand*** 30 16 26 35 34 51 
Arbejdet i pol parti 6 3 6 11 5 6 
Arbejdet i forening eller 
org*** 

25 15 17 25 34 36 

Kontaktet eller optrådt i 
medier*** 

14 6 14 15 14 27 

Deltaget i politisk møde* 33 26 47 25 36 42 
Tilfredshed med 
demokrati* 

67 67 63 71 73 75 

Demokrati også 
deltagelse mellem valg*** 

72 57 77 74 82 83 

       
 
* svag signifikant sammenhæng ** moderat signifikant sammenhæng *** stærk signifikant sammenhæng 
 

Tabellen viser, at uddannelse har en forholdsvis stor betydning for mange af variablerne. I 

forhold til politisk engagement er der tale om signifikante stærke sammenhænge, hvor forskellen er 

særlig stor mellem dem, som har grundskole, og dem, som har en lang videregående uddannelse, 

hvor henholdsvis 30 og 66 % er meget eller ret politisk interesserede. Den samme forskel gør sig 

gældende med hensyn til, hvor ofte der diskuteres politik. 

I forhold til handleressourcer er sammenhængen signifikant i alle fire tilfælde, men der er 

forskel med hensyn til styrke. Der er tale om stærk sammenhæng med hensyn til at tage ordet på 
                                                        
212 En relevant oplysning er, at unge, som er i gang med en videregående uddannelse, er ikke repræsenteret i 
undersøgelsen eftersom de fleste uddanner sig i udlandet, især i Danmark. 
213 Der er spurgt til højeste uddannelsesniveau, jf. spørgeskema.  



Folket i det  moderne demokrati - en analyse af medborgerskab på Færøerne 
 

 84

offentlige møder og at klage til myndighederne, hvor kun 17 og 39 % af borgere med grundskole 

sammenlignet med 51 og 87 % af borgerne med en lang videregående uddannelse synes det er let. 

Med hensyn til at skrive læserbreve og at handle i forhold til Lagtinget er der også tale om 

signifikante sammenhænge, men her er der tale om svage sammenhænge. Med hensyn til 

vidensressourcer er det kun i forbindelse med viden om Lagtinget, at der er tale om en signifikant 

sammenhæng. Angående lydhørhed er der tale om signifikante sammenhænge i flere tilfælde. F.eks. 

i forhold til Lagtinget, hvor der blandt dem med grundskole og en gymnasieuddannelse kun er 30 

og 33 %, der opfatter lydhørheden som god, mens der blandt dem med en mellemlang eller lang 

uddannelse er henholdsvis 47 og 56 %, der opfatter lydhørheden som god. 

 Med hensyn til demokratisk deltagelse er der tale om stærke signifikante sammenhænge 

med hensyn til kontakt til politikere, kontakt til embedsmand, arbejde i forening/organisation og 

kontakt til medier. I de andre tilfælde er der tale om svage eller moderate sammenhænge.  

Det generelle billede, der tegner sig ud fra tabel 23 er, at den demokratiske deltagelse stiger 

med stigende uddannelsesniveau. Af de i tabellen nævnte deltagelsesformer er det kun i forhold til 

at arbejde i et politisk parti, at der ikke er tale om en signifikant sammenhæng.  

Tabellen viser herudover, at der kun er en svag sammenhæng mellem uddannelse og 

tilfredshed med demokratiet, mens der er en stærk sammenhæng mellem uddannelse og opfattelsen 

af demokrati som også omfattende deltagelse mellem valgene.  

Med hensyn til politisk tillid viser en sammenligning af gennemsnittet for de enkelte 

uddannelsesgrupper, at uddannelse ikke har nogen særlig betydning for den politiske tillid. Det 

samme gør sig gældende med borgernes tilslutning til demokratiske normer, se tabel 41 og 42 i 

bilag 2. 

Ovenstående analyse af betydningen af uddannelse i forhold til undersøgelsens fire variabler 

viser, at der især er tale om en afgørende forskel mellem gruppen af borgere, der udelukkende har 

en grunduddannelse og gruppen af borgere med en mellemlang og især længerevarende uddannelse.  

Gruppen af borgere med en videregående uddannelse ser ud til at have et større politisk 

engagement, større politisk kompetence, større demokratisk deltagelse og en mere 

deltagelsesorienteret opfattelse af demokrati. I den modsatte ende finder vi gruppen af borgere, der 

udelukkende har grundskole. De fremstår som mindre interesseret, mindre kompetente og mindre 

aktive end de andre grupper. I nogle tilfælde adskiller håndværkere og borgere med en 

gymnasieuddannelse sig også forholdsvist meget fra dem med en videregående uddannelse. 

Strømsnes´ (2003) undersøgelse viser i overensstemmelse med ovenstående analyse, at 

uddannelse har en entydig positiv betydning for tilsvarende variabler i Norge, og at det især er de 
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højtuddannede, der er mere politisk engageret, føler sig mere politisk kompetente, deltager mere og 

er mere tilfredse med demokratiet. Goul Andersens undersøgelse viser også, at der er forskel 

mellem borgere med kun grundskole og dem, som har en gymnasieuddannelse og eventuelt en 

videregående uddannelse. Men han fremhæver, at der ikke er tegn på, at forskellen er blevet større 

de sidste årtier, selvom uddannelsesniveauet er steget.214 

 

6.5.3 Økonomiske ressourcer  

Efter at have konstateret, at der synes at være tale om en vis ulighed i det færøske 

medborgerskab både hvad angår køn og uddannelse, er spørgsmålet om indtægt har en tilsvarende 

betydning. Er der forskel mellem f.eks. den laveste og højeste indtægtsgruppe? Undersøgelsens 

baggrundsvariabel, indtægt, er et udtryk for hele husholdningens og ikke den enkeltes 

indtægtsgrundlag. Variablen er delt op i tre indtægtsgrupper. Undersøgelsen viser stort set ingen 

sammenhæng mellem de forskellige variabler i undersøgelsen og indtægt, se tabel 43, 44 og 45 i 

bilag 2.215 Økonomisk ulighed ser hermed ikke ud til at have en særlig stor betydning for færøsk 

medborgerskab. I overensstemmelse med de andre skandinaviske velfærdssamfund ser der ikke ud 

til at være økonomiske vilkår i det færøske samfund, der udgør en barriere for deltagelses- og 

udfoldelsesmuligheder i samfundet.216 Det har ikke været muligt at undersøge om den enkeltes 

stilling har betydning, da respondenterne ikke er blevet spurgt om deres beskæftigelse.  
 

6.5.4 De unge, de ældre og de andre 

Efter at have undersøgt om der er forskelle med hensyn til køn, uddannelse og økonomiske 

ressourcer fokuseres der i dette afsnit på betydningen af alder. Spørgsmålet er, om alder har en 

betydning for medborgerskab på Færøerne.  

Indenfor politisk videnskab findes to grundlæggende måder at fortolke alderseffekter på. 

Den ene er livscyklusforklaringen, hvor forandringer i deltagelse relateres til forskellige livsfaser. 

Den anden er generationsforklaringen, der bygger på en tese om, at forskellige generationer bærer 

nogle specifikke kendetegn, som vil præge den uafhængigt af alder og livscyklusplacering. Ifølge 

generationsforklaringen kan man gennem ungdomsgenerationerne få en fornemmelse for fremtidens 

medborgere.217 Det er imidlertid ikke muligt ud fra en enkeltstående undersøgelse at be- eller 

afkræfte livscyklus- eller generationsforklaringen. Formålet med denne analyse af betydningen af 
                                                        
214 Strømsnes (2003), s.202, Goul Andersen (2003): ”Over-Danmark og Under-Danmark?”, Magtudredningen, Aarhus 
Universitetsforlag, s.266-268 og Goul Andersen (2004), s.201-203. 
215 En undersøgelse viser imidlertid, at der er tale om signifikant positiv sammenhæng mellem dem med en 
videregående uddannelse og indtægt, dvs. at der er en tendens til, at desto højere uddannelse den enkelte har, desto 
højere indtægtsgruppe tilhører den enkelte. 
216 Togeby (2003), s.78 
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alder for medborgerskab på Færøerne er at undersøge om det på den ene side tyder på, at forskelle 

mellem aldersgrupper kan forklares ved hjælp af livscyklusforklaringen. Men på den anden side 

også om den yngre generation afviger markant fra de andre aldersgrupper, og om der hermed er 

tegn på nye generationsudviklinger på Færøerne. 

Tabel 24 viser en oversigt over undersøgelsens resultater i forhold til aldersgrupper. Ud fra 

tabellen ser alder ikke ud til at spille nogen særlig stor rolle i undersøgelsen. Der er kun i enkelte 

tilfælde tale om signifikante sammenhænge. Det er næsten kun i forbindelse med vidensressourcer, 

at alder synes at spille en forholdsvis stor rolle, da der er tale om signifikante sammenhænge i 

forhold til såvel kommune som Lagting. Ved at se på fordelingen mellem de forskellige 

aldersgrupper er det tydeligt, at det er de helt unge som adskiller sig fra de andre aldersgrupper. 

Tabellen viser generelt det billede, at de helt unge, dvs. dem mellem 18 og 24 år, i mange 

tilfælde adskiller sig fra de andre aldersgrupper, også hvor der ikke er tale om signifikante 

sammenhænge. I nogle tilfælde skiller de ældste sig også fra midtergrupperne. I forbindelse med 

opfattelsen af demokrati er der betydeligt færre helt unge og helt gamle, der opfatter demokrati som 

også omfattende deltagelse mellem valgene. 

Andre eksempler på, at de unge skiller sig ud er med hensyn til politisk engagement, hvor 

andelen af de helt unge, der er politisk engageret, er betydeligt mindre end for de andre grupper. 

Blandt de yngste er det kun 31 %, der er meget eller ret interesserede i politik, mens andelen af de 

andre aldersgrupper, der er politisk interesserede ligger fra 43-48 %. Den samme forskel ses også i 

forbindelse med variablen politik diskussion, men her er det især de 40-59 årige, der diskuterer ofte 

eller af og til (77-79 %), og det er blandt de helt unge og de ældste at diskussionslysten er lavest, 

henholdsvis 59 og 62 %. Med hensyn til demokratisk deltagelse er der kun signifikant sammenhæng 

med hensyn til deltagelse på politiske møder, men i modsætning til det ovenfor skildrede mønster, 

er det her de unge, der er mest aktive. Men det er tydeligt, at mønstret med mindre aktivitet blandt 

de helt unge og de ældre også gør sig gældende for nogle af de andre deltagelsesformer, som f.eks. 

kontakt til politikere og embedsmænd og arbejde i forening/organisation. 

 

 

                                                                                                                                                                                        
217 Andersen (1993), s.151-152. 
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Tabel 24: Aldersforskelle i undersøgelsen,218 i % *  
 Alle 18-24 25-39 40-49 50-59 60- 
Politisk interesse 43 31 43 48 45 45 
Politisk diskussion 69 59 67 79 77 62 
Handleressourcer:       
Tage ordet 30 18 35 31 34 27 
Læserbrev 38 39 40 40 45 30 
Klage til 
myndigheder** 

60 46 76 67 56 45 

Påvirke Lagtinget 21 18 18 23 26 19 
Vidensressourcer:       
Kommune** 52 27 52 57 57 57 
Lagtinget** 39 21 39 37 48 42 
Folketinget**219 9 10 9 10 7 10 
Lydhørhed:       
Personale i kom 79 69 81 80 89 74 
Kommunalbest 75 63 74 77 89 72 
Lagtinget 42 23 43 47 54 41 
Folketinget* 17 11 17 19 20 18 
Lokalpolitiske sp 59 49 68 51 75 49 
Landspolitiske sp* 42 32 53 38 49 33 
Deltagelse:       
Kontaktet en politiker 23 13 23 32 26 20 
Kontaktet forening/org 21 16 21 24 27 17 
Kontaktet embedsmand 30 11 34 40 36 25 
Arbejdet i pol parti 6 6 3 8 10 5 
Arbejdet i forening eller 
org 

25 11 26 32 27 25 

Plakat/badge 13 18 12 14 20 5 
Kontaktet eller optrådt i 
medier 

14 15 16 15 13 12 

Deltaget i politisk 
møde* 

33 43 35 33 32 27 

Tilfredshed med 
demokrati* 

67 57 81 71 62 55 

Demokrati også 
deltagelse mellem 
valg** 

72 65 83 82 74 55 

       
* svag signifikant sammenhæng ** moderat signifikant sammenhæng *** stærk signifikant sammenhæng 
 

Undersøgelsen af medborgerskab på Færøerne viser, at alder generelt ikke spiller nogen 

afgørende rolle, kun i forhold til nogle enkelte variabler. Det er tydeligt, at der ikke er den store 

forskel på personer fra 25-60 år, men at især de unge fra 18-24 og til dels også de ældste, dvs. dem 

over 60, adskiller sig fra de andre aldersgrupper. Resultaterne fra den færøske undersøgelse 

stemmer hermed godt overens med resultater fra tilsvarende undersøgelser i de andre skandinaviske 

lande.220 På Færøerne synes antagelsen om en livscyklusforklaring, hvor det er de middelaldrende, 

                                                        
218 Tabellen viser, at der i forbindelse med alder er tale om sammenhænge, der er mere kurveformede end lineære. Det 
giver derfor ikke samme mening at tale om svage eller stærke sammenhænge som i forhold til de andre variable, hvor 
der er tale om lineære sammenhænge. 
219 Selv om der ifølge gammatesten er tale om en signifikant sammenhæng, er der ikke tale om en nævneværdig forskel 
mellem de forskellige aldersgrupper. 
220 Goul Andersen (2004), s.199 og Strømsnes (2003), s.202. Der er imidlertid ikke tale om helt identiske 
aldersgruppeopdelinger i de forskellige undersøgelser. 
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der er de mest aktive, mens de helt unge og ældste deltager mindre, at være gældende med hensyn 

til nogle af de demokratiske deltagelsesformer. Men også i forbindelse med politisk engagement, 

følelsen af politisk kompetence og delvis også i forbindelse med lydhørhed ser forklaringen ud til at 

være gældende. Men det skal tilføjes, at der kun er tale om de helt unge, dvs. op til 24, mens de 

unge over 24 er på linie med de andre aldersgrupper.  

De aldersforskelle, som er konstateret i ovenstående analyse er imidlertid kun markante i 

forhold til nogle enkelte variabler, og der er derfor ikke belæg for at konkludere, at der er tale om 

nye generationsudviklinger med mindre engagerede og aktive borgere. Det synes mere oplagt 

forsigtigt at konkludere, at ovenstående forskelle er udtryk for livscyklusforskelle, hvor både 

demokratisk engagement, aktivitet og følelsen af politisk kompetence stiger, efter at ungdomsårene 

er overstået for herefter at falde igen, når borgeren nærmer sig alderdommen.221     

 

6.5.5 Center og periferi 

I afsnit 5, der handlede om Færøerne, blev det, med udgangspunkt i Busk Sørensens (1992) 

analyse af vælgeradfærden på Færøerne, hævdet, at geografi har en stor betydning på Færøerne. 

Busk Sørensen problematiserer i den forbindelse, at lokal politik i høj grad præger den centrale 

politik. Det kunne derfor være interessant at undersøge om geografi også spiller en afgørende rolle i 

denne undersøgelse.  

En af baggrundsvariablerne i denne medborgerundersøgelse er bopæl: som er opdelt i 7 

kategorier, der svarer til de 7 valgkredse på Færøerne. For at forenkle analysen skelnes der i det 

følgende ikke mellem alle 7 valgkredse, men i stedet mellem center og periferi, dvs. 

hovedstadsområdet og resten af Færøerne. Begrundelsen herfor er, at konflikter mellem center og 

periferi forholdsvis tit gør sig gældende. Hovedstadsområdet er præget af vækst, mens 

randområderne kæmper for at fastholde de yngre befolkningsgrupper, og især dem med uddannelse, 

da de ofte flytter til hovedstadsområdet, hvor der er arbejde. Det kunne derfor være interessant at 

teste om der i denne undersøgelse er forskelle, der kan forklares med om borgeren er bosat i eller 

udenfor hovedstadsområdet.  

 

                                                        
221 Goul Andersen (2000) udelukker imidlertid ikke i undersøgelsen ”Hvad folket magter”, at der i Danmark er tegn på 
nye generationsudviklinger, eftersom at de unge bl.a. er meget lidt aktive lokalt, har en meget lav effektivitetsfølelse i 
forhold til det lokale, og at de er meget mindre aktive i foreningslivet, s.284. 
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Tabel 25: Undersøgelsens resultater i forhold til center og periferi   
 Alle Center Periferi 
Politisk interesse 43 47 41 
Politisk diskussion** 69 75 65 
Handleressourcer:    
Tage ordet 30 33 29 
Læserbrev* 38 43 35 
Klage til 
myndigheder 

60 63 58 

Påvirke Lagtinget 21 21 20 
Vidensressourcer:    
Kommune 52 48 55 
Lagtinget* 39 46 34 
Folketinget 9 11 8 
Lydhørhed:    
Personale i kom*** 79 68 85 
Kommunalbest*** 75 59 85 
Lagtinget 42 42 43 
Folketinget 17 17 18 
Lokalpolitiske sp 59 52 63 
Landspolitiske sp 42 42 43 
Deltagelse:    
Kontaktet en 
politiker 

23 20 25 

Kontaktet 
forening/org 

21 23 20 

Kontaktet 
embedsmand** 

30 24 34 

Arbejdet i pol parti 6 4 6 
Arbejdet i forening 
eller org 

25 26 25 

Kontaktet eller 
optrådt i medier 

14 18 12 

Deltaget i politisk 
møde 

33 31 34 

Tilfredshed med 
demokrati 

67 68 65 

Demokrati også 
deltagelse mellem 
valg 

72 78 68 

    
* svag signifikant sammenhæng ** moderat signifikant sammenhæng *** stærk signifikant sammenhæng 
 

Tabel 25 viser, at der ikke er tale om betydelige forskelle mellem center og periferi. I 

forbindelse med politisk diskussion er der tale om en signifikant moderat sammenhæng, eller med 

andre ord at diskussionslysten er større i center end i periferien. I forbindelse med følelsen af 

politisk kompetence er det kun med hensyn til vidensressourcer i forhold til Lagtinget og i 

forbindelse med at skrive læserbreve, at der er tale om signifikante sammenhænge. Borgerne i 

hovedstadsområdet føler sig lidt mere politisk kompetente end borgerne udenfor 

hovedstadsområdet. Men der er kun tale om en svag sammenhæng.  Selvom sammenhængen ikke er 

signifikant, så skal der alligevel bemærkes her, at der er en forskel på 10 % mellem borgerne i 

hovedstadsområdet og i periferien, med hensyn til opfattelsen af demokrati som også omfattende 
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deltagelse mellem valgene. Borgerne i hovedstadsområdet opfatter i højere grad demokrati som 

deltagelsesdemokrati. 

 Det mest interessante resultat i tabellen angår variablen lydhørhed i forhold til personale på 

kommunekontoret og i forhold til medlemmerne af kommunalbestyrelsen, hvor der er signifikante 

stærke sammenhænge. I periferien er opfattelsen af lydhørhed langt højere end i 

hovedstadsområdet, hvor 85 % opfatter lydhørheden som meget god eller ret god, sammenlignet 

med 68 og 59 % i hovedstadsområdet i forhold til henholdsvis personalet på kommunekontoret og 

medlemmerne af kommunalbestyrelsen. Forklaringen er højst sandsynligt, at hovedstadskommunen 

med over 18.000 indbyggere er langt større end kommunerne i periferien med under 5000 

indbyggere. Her skal det tilføjes, at 77 % af kommunerne har under 1000 indbyggere. Det er et 

meget interessant resultat i forhold til den proces af frivillige kommunesammenlægninger, der er i 

gang. Ved udgangen af 2004 reduceres kommuneantallet med 14 kommuner, dvs. fra 48 til 34 

kommuner i alt.222 Men det er vigtigt at pointere, at de nye kommuner ikke kommer nær størrelsen 

af hovedstadskommunen, Tórshavn. Tabel 25 viser i overensstemmelse hermed også, at der er flere 

borgere i de færøske randområder, der har kontaktet en embedsmand i stat eller kommune. Der er 

tale om en moderat sammenhæng. Herudover er det også interessant at se, at borgerne i de mindre 

kommuner opfatter deres viden om kommunen som lidt større end borgerne i hovedstadsområdet, 

men der er ikke tale om en signifikant sammenhæng. Det afgørende spørgsmål er derfor om større 

kommuner vil medføre en ringere opfattelse af lydhørhed i den færøske befolkning. Det spørgsmål 

ville være interessant at undersøge på et senere tidspunkt, hvor sammenlægningerne er trådt i kraft, 

og borgerne har kunnet mærket ændringerne.  

Med hensyn til politisk tillid er der stort set ingen forskel mellem center og periferi med 

undtagelse af borgerens tillid til kommunalbestyrelsen, hvor tilliden er højere i periferien. En 

undersøgelse af den gennemsnitlige politiske tillid for de to områder afslører, at mens den politiske 

tillid til kommunalbestyrelsen på en skala fra 0-10 i hovedstadsområdet i gennemsnit ligger på 5,55 

er den tilsvarende politiske tillid på 6,62 i randområderne, se tabel 48 i bilag 2. Borgerne i de 

mindre kommuner på Færøerne har hermed både en større politisk tillid til kommunalbestyrelsen og 

en oplevelse af større lydhørhed på det kommunale niveau. 

I forbindelse med tilslutningen til demokratiske normer, har det ingen betydning om 

borgeren bor i hovedstadsområdet eller i periferien, se tabel 49 i bilag 2. 

 

                                                        
222 Kilde: Ingibjørg Berg (2004). Arbejder for Kommunusamskipan Føroya (KSF) (sammenslutning af de større 
kommuner på Færøerne). 
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6.6 Delkonklusion – komparativ undersøgelse af medborgerskab på Færøerne 

Ovenstående er der indledningsvis udført analyser af de fire variabler: politisk engagement, 

demokratiske deltagelse, politisk effektivitet og demokratisk identitet. I den forbindelse er 

undersøgelsens resultater blevet sammenlignet med resultater fra tilsvarende undersøgelser i de tre 

skandinaviske lande: Danmark, Norge og Sverige. Dernæst er der undersøgt om medborgerskab på 

Færøerne er præget af lighed eller ulighed med hensyn til køn og andre sociale baggrundsvariabler. 

Ud fra ovenstående analyse lyder konklusionen, at færinger ikke har den samme høje 

politiske interesse som borgerne i de tre andre skandinaviske lande. Men som det også er tilfældet i 

Danmark, Norge og Sverige, er det en meget begrænset andel af befolkningen, der slet ikke er 

interesseret i politik. Resultatet for politisk interesse står imidlertid i modsætning til, at den 

demokratiske deltagelse på Færøerne er høj. Færinger har en meget høj valgdeltagelse, der ved de 

sidste to valg er kommet over 92 %. Derudover er færinger i højere grad medlemmer af politiske 

partier, og der er desuden forholdsvis flere færinger, der f.eks. har kontaktet en politiker, 

embedsmand og medier og deltaget i et politisk møde. Konklusionen er dermed, at den færøske 

demokratiske deltagelse ud fra en komparativ synsvinkel er høj. Her skal det også tilføjes, at de 

skandinaviske lande tit fremhæves som demokratier karakteriseret ved en høj demokratisk 

deltagelse. Det er især i forbindelse med mere traditionelle deltagelsesformer, at færinger udmærker 

sig ved en højere demokratisk deltagelse. Det er selvfølgelig en mangel ved denne undersøgelse, at 

den ikke inkluderer brugerdeltagelse, der som deltagelsesform benyttes i stadig stigende grad i de 

andre skandinaviske lande. 

Det kan virke paradoksalt, at den politiske interesse er betydeligt lavere på Færøerne end i 

de andre lande, samtidig med at den demokratiske deltagelse er forholdsvis høj. Forklaringen kan 

være, at færinger enten har en mere snæver opfattelse af begrebet politisk interesse sammenlignet 

med borgerne i de andre skandinaviske lande, eller at færinger er ret beskedne i deres vurdering af 

egen politisk interesse. Eller med andre ord, at det kan være tegn på manglende politisk selvtillid.  

Undersøgelsen viser, at færingers politiske selvtillid er begrænset. Sammenlignet med 

danske borgere, har færinger stort set samme niveau for opfattelse af egne vidensressourcer. Men 

det er ikke ensbetydende med, at borgerne oplever, at deres vidensressourcer er tilstrækkelige. Det 

er tværtimod kun omkring halvdelen af befolkningen, der vurderer, at de har tilstrækkelig viden om, 

hvad der foregår i kommunen og betydeligt færre, der vurderer, at de ved nok hvad angår Lagtinget 

og Folketinget.  Angående handleressourcer føler færinger i langt mindre grad end danske borgere, 

at de er i stand til at handle ved at tage ordet på et offentligt møde, at skrive et læserbrev eller at 

klage til kommunen. Men i forbindelse med lydhørhed viser undersøgelsen, at færinger oplever, at 

der er stor lydhørhed i det færøske samfund, især på kommunalt niveau. Færingers oplevelse af 
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lydhørhed hos Lagtinget er betydeligt lavere end i forhold til kommunalt niveau, men komparativt 

set er færingers oplevelse af lydhørhed hos Lagtinget betydeligt højere end danskernes oplevelse af 

lydhørhed i forhold til Folketinget. Færinger har derimod en meget lav opfattelse af både 

vidensressourcer og lydhørhed i forhold til Folketinget. 

De færøske borgere har som helhed en forholdsvis høj politisk tillid, og der er derfor ikke 

noget, der tyder på, at det færøske politiske system virker hindrende på færingers demokratiske 

udfoldelsesmuligheder. Men alligevel har færinger i kraft af deres begrænsede handleressourcer, 

sammenlignet med danske borgere, en mindre politisk kompetencefølelse. Herudover er der langt 

færre færinger, der er tilfredse med det demokratiske system sammenlignet med borgerne i 

Danmark, Norge og Sverige. 

Med hensyn til lighed eller ulighed viser ovenstående undersøgelse, at det færøske 

medborgerskab er præget af en forholdsvis høj grad af lighed. Der er imidlertid tale om forskelle 

med hensyn til især køn og uddannelse, men også med hensyn til alder. Der er tegn på, at mænd er 

mere politisk engagerede, føler sig mere politisk kompetente og mere aktive med hensyn til de mere 

traditionelle deltagelsesformer. Set i forhold til kvindernes lave repræsentation i Lagtinget er det 

interessant, at undersøgelsen viser, at kvinder har en lavere opfattelse af vidensressourcer og 

oplever en mindre grad af lydhørhed i forhold til Lagtinget end mænd. Angående uddannelse viser 

undersøgelsen, at der er en betydelig forskel mellem dem som udelukkende har grundskole og især 

dem, som har en videregående uddannelse. De sidst nævnte har et betydeligt større politiske 

engagement, en større følelse af såvel intern som ekstern effektivitet, deltager mere og har en mere 

deltagelsesorienteret opfattelse af demokrati. Med hensyn til alder er der en tendens til, at de helt 

unge under 24 og de ældre over 60 er mindre engagerede, mindre aktive og føler sig mindre 

kompetente. Forskellen kan måske forklares som et livscyklusfænomen, hvor borgerens 

engagement, aktivitet og kompetencefølelse stiger efter at ungdomsårene er overstået for herefter at 

falde igen, når den enkelte bliver ældre. Angående indtægt er der ingen markante forskelle for det 

færøske medborgerskab, og med hensyn til center og perifer synes der overordnet set heller ikke at 

være særlig store forskelle. Men det er interessant at konstatere, at der er signifikante forskelle med 

hensyn til lydhørhed og politisk tillid i forhold til kommunalt niveau, hvor borgeren i periferien 

oplever både en større lydhørhed og en højere grad af politisk tillid i forhold til kommunen. 

Der synes hermed ikke at være betydelige socioøkonomiske forskelle i det færøske samfund, 

der har afgørende betydning for det færøske medborgerskab. Der er hermed ikke tegn på en 

opdeling i første- og andenklasses borgere i det færøske samfund. Tværtimod fremstiller 

undersøgelsen et billede af de færøske borgere som aktive, politisk tillidsfulde, med et 

deltagelsesorienteret syn på demokrati. Derudover viser undersøgelsen, at den færøske befolkning i 
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høj grad tilslutter sig demokratiske normer som f.eks. at myndighederne behandler alle lige, og at 

borgeren holder sig informeret og udviser solidaritet. Alligevel er mere end en fjerdedel af 

befolkningen ikke tilfredse med det færøske demokrati, og det halter med færingernes politiske 

selvtillid.  

 

6.7 Hvad er afgørende for demokratisk deltagelse på Færøerne? 

I ovenstående analyse er resultaterne for de enkelte variabler blevet præsenteret, og 

betydningen af baggrundsvariablerne er blevet undersøgt. I resten af analysen rettes fokus mod 

forholdet mellem de enkelte undersøgelsesvariabler. Der udføres hermed en analyse på tværs af 

variablerne.  

I specialet rettes fokus først og fremmest mod demokratisk deltagelse som den afhængige 

variabel, hvor de andre variabler betragtes om uafhængige. Borgerens demokratiske deltagelse 

betragtes ud fra denne synsvinkel som betinget af, at borgeren er politisk engageret, har en følelse af 

såvel intern som ekstern effektivitet, og at han har en demokratisk identitet. I følgende afsnit 

undersøges det nærmere, hvilken betydning de tre uafhængige variabler har for demokratisk 

deltagelse på Færøerne. Det betyder ikke, at de tre variabler kun har en indirekte betydning for 

medborgerskab på Færøerne. Borgerens politiske engagement, interne og eksterne 

effektivitetsfølelse og demokratiske identitet har bestemt også en direkte indflydelse på karakteren 

af medborgerskab, og den selvstændige betydning af disse variabler inddrages derfor også i 

specialets analyse og diskussion.  

Ovenstående analyse viste, at demokratisk deltagelse på Færøerne er præget af en 

forholdsvis høj grad af lighed. Der er i hvert fald ikke tale om markante forskelle. Men der er trods 

alt tale om forskelle med hensyn til køn, uddannelse og til dels alder. Køn har ikke den store 

betydning for demokratisk deltagelse generelt, men hovedsagligt i forbindelse med de mere 

traditionelle deltagelsesformer. I det følgende undersøges det om de tre undersøgelsesvariabler også 

har betydning for demokratisk deltagelse. Herefter opstilles der ved hjælp af multiple 

regressionsanalyser en model, hvor det er muligt at undersøge betydningen af flere uafhængige 

variabler samtidig. 

Ovenstående analyse konstaterede, at den politiske interesse på Færøerne er forholdsvis lav, 

mens den demokratiske deltagelse er forholdsvis høj. Ved hjælp af simple korrelationsanalyser 

undersøges det i tabel 26, om der er sammenhæng mellem politisk interesse og de forskellige 

demokratiske deltagelsesformer.223 
 

                                                        
223 Tabel 51 i bilag 2 viser forskellen i % mellem de politisk interesserede og de ikke interesserede. 
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Tabel 26: Korrelationer mellem demokratisk deltagelse og politisk interesse224  
 Politisk interesse 
  
Kontakte politiker  .35** 
Kontakte forening  .18** 
Kontakte embedsmand  .26** 
Arbejde i parti  .28** 
Arbejde i forening  .28** 
Plakat/badge  .20** 
Underskriftsindsamling            .09* 
Strejke           -.03 
Boykot af varer            .03 
Politisk køb  .18** 
Støtte med penge            .07 
Indsamlet penge .09* 
Kontakte medier  .26** 
Politisk møde  .28** 
Andet  .22** 
  
Pearsons korrelationskoefficient  * signifikant .05 ** signifikant .00 
 

Tabellen viser, at politisk interesse har betydning for de fleste af deltagelsesformerne, men 

ikke dem alle. Politisk interesse har ikke betydning for deltagelsesformerne at strejke, at boykotte 

varer og at støtte med penge. Men i forhold til alle andre deltagelsesformer har politisk interesse 

betydning, men det er især i forbindelse med at kontakte en politiker eller embedsmand, at arbejde i 

parti eller forening, i forhold til at kontakte medier samt at deltage i politiske møder. En 

korrelationsanalyse af sammenhængen mellem politisk diskussion og de forskellige 

deltagelsesformer viser nogenlunde det samme mønster, men her er sammenhængene generelt lidt 

svagere, se tabel 50 i bilag 2.  

Strømsnes (2003) konstaterer også i sin undersøgelse af det norske medborgerskab, at der er 

tale om signifikante sammenhænge mellem politisk interesse og de enkelte demokratiske 

deltagelsesformer. I den norske undersøgelse konstateres en sammenhæng mellem politisk interesse 

og alle de undersøgte deltagelsesformer, men korrelationskoefficienterne er en del lavere end i den 

færøske undersøgelse.225 Nogle af korrelationskoefficienterne i den færøske undersøgelse er således 

forholdsvis høje, men i absolut forstand er der dog tale om ret svage korrelationskoefficienter, i og 

med at værdier under 0,4 er tegn på svage koefficienter.226 Det er imidlertid vigtigt at tilføje, at der 

kun er tale om en tommelfingerregel, og at betydningen af de konstaterede sammenhænge derfor 

vurderes at have en vis betydning, hvis ikke koefficienten er alt for lav. 

Resultaterne i tabel 26 kan måske virke overraskende, da man kunne forvente at politisk 

interesse spillede en større rolle eller med andre ord, at korrelationskoefficienterne ville være 

stærkere, men resultatet er i overensstemmelse med Strømsnes´ (2003) undersøgelse, dog med den 
                                                        
224 Politisk interesse er her defineret som en dummy variabel med to værdier: interesseret og ikke interesseret. 
225 Strømsnes (2003), s.208. 
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forskel, at politisk interesse synes at spille en lidt større rolle på Færøerne i forhold til nogle af 

ovenfor nævnte deltagelsesformer.227  

   En undersøgelse af forskellen mellem de politisk interesserede og ikke interesserede viser, 

at ud af de 15 aktiviteter, der er inddraget i undersøgelsen, har de meget interesserede i gennemsnit 

udført 5,3 aktiviteter, de noget interesserede 4,7, de kun lidt interesserede 2,8 og de slet ikke 

interesserede 1,9 aktivitet, se tabel 51 i bilag 2.  

Der er hermed konstateret, at politisk engagement har en vis betydning for demokratisk 

deltagelse på Færøerne. Spørgsmålet er herefter, om der er andre variabler, der har betydning for 

den demokratiske deltagelse. Hvis demokratisk deltagelse laves om til en indeksvariabel, er det 

muligt at undersøge, hvilken betydning de andre variabler har for demokratisk deltagelse som 

helhed. I de følgende analyser er demokratisk deltagelse lavet om til to indeksvariabler med 

henholdsvis alle deltagelsesformerne (deltagelse 16) og de mere traditionelle formelle former samt 

kontakt til medier (deltagelse 7: kontakt til politiker, forening/organisation, embedsmand, arbejde i 

parti og forening/organisation, kontakt til medier og deltagelse i politiske møder).228 

 I tabel 27 vises en oversigt over korrelationer mellem demokratisk deltagelse og de andre 

variabler, der også er lavet om til indeksvariabler.  
 

Tabel 27: Korrelationer mellem demokratisk deltagelse og andre variabler defineret som indeksvariabler 

 Pearsons r 
Deltagelse (16) og politisk engagement  .43** 
Deltagelse (7) og politisk engagement  .46** 
Deltagelse (16) og politisk kompetence  .43** 
Deltagelse (7) og politisk kompetence  .43** 
Deltagelse (16) og lydhørhed  .19** 
Deltagelse (7) og lydhørhed  .22** 
Deltagelse (16) og politisk tillid       .08 
Deltagelse (7) og politisk tillid       .09 
Deltagelse (16) og tilfredshed med demokratiet       .10* 
Deltagelse (7) og tilfredshed med demokratiet       .05 
Deltagelse (16) og demokratiopfattelse  .20** 
Deltagelse (7) og demokratiopfattelse  .13** 
Deltagelse (16) og demokratisk identitet       .07 
Deltagelse (7) og demokratisk identitet       .03 
  
Politisk engagement (både politisk interesse og politisk diskussion)  
Pearsons korrelationskoefficient  * signifikant .05 ** signifikant .00 
 

Tabellen fortæller, at sammenhængene mellem demokratisk deltagelse og henholdsvis 

politisk engagement og følelsen af politisk kompetence er de stærkeste. Men der er også tale om 

                                                                                                                                                                                        
226 I kompendiet: Ny Metode. Introduktion til SPSS (2002), s.66, se metodeafsnit. 
227 Strømsnes (2003), s.207-209. 
228 Begrundelsen for at vælge de her nævnte deltagelsesformer er, at færinger sammenlignet med de andre 
skandinaviske lande i højere grad gør brug af de mere traditionelle deltagelsesformer og herudover også 
deltagelsesformen kontakt til medier, som derfor også inddrages. 
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signifikante sammenhænge mellem demokratisk deltagelse og henholdsvis lydhørhed, 

demokratiopfattelse og tilfredshed med demokratiet (kun i forhold til deltagelse (16)), mens der 

ikke er tale om signifikante sammenhænge mellem demokratisk deltagelse og henholdsvis politisk 

tillid, demokratisk identitet og tilfredshed med demokratiet (kun i forhold til deltagelse (7)). 

Efter først at have analyseret hvilke baggrundsvariabler og herefter hvilke af undersøgelsens 

andre variabler, der har betydning for demokratisk deltagelse på Færøerne, ser det ud til, at der med 

hensyn til baggrundsvariablerne er en tendens til en mere omfattende demokratisk deltagelse blandt 

mænd (traditionelle former), de højt uddannede, og borgerne i aldersgruppen 25 til 60 år. I forhold 

til de andre af undersøgelsens variabler er det især borgerens politiske engagement og følelsen af 

politisk kompetence, der har en positiv effekt på den demokratiske deltagelse, men også borgerens 

opfattelse af lydhørhed og demokratiopfattelse synes at spille en rolle.  

Ved hjælp af en multipel regressionsanalyse, er det muligt at undersøge om de ovenfor 

konstaterede sammenhænge er gældende, når flere variabler samtidig inddrages. Tabel 52 og 53 i 

bilag 2 viser, at det med hensyn til baggrundsvariablerne først og fremmest er videregående 

uddannelse, der har en betydning, men også gymnasial uddannelse har en vis betydning. Køn har 

kun betydning med hensyn til de mere traditionelle deltagelsesmuligheder (deltagelse 7), mens alder 

kun har betydning for deltagelse som helhed (deltagelse 16). Med hensyn til de forskellige 

undersøgelsesvariabler viser tabel 54 og 55 i bilag 2, at det først og fremmest er politisk 

kompetence og politisk engagement, der har betydning, mens betydningen af lydhørhed og 

demokratiopfattelse er meget begrænset. Det er vigtigt at bemærke, at modellen med 

undersøgelsesvariablerne har en betydeligt bedre forklaringskraft end modellen med 

baggrundsvariablerne. I følgende analyse inddrages både baggrundsvariablerne og 

undersøgelsesvariablerne i en multipel analyse med demokratisk deltagelse som den afhængige 

variabel, se figur 28 og 29. 
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Tabel 28: Demokratisk deltagelse (16)229  
Variabler B/std.error Beta stand Signifikans Tolerance/VIF230 
Politisk engagement .189/.033   .261 .000 .709/1.41 
Lydhørhed .043/.036   .049 .240 .876/1.14 
Politisk kompetence .230/.046   .243 .000 .639/1.57 
Demokrati opfattelse 2.38/1.61   .061 .141 .880/1.14 
Udd gym 2.18/2.57   .038 .396 .749/1.34 
Udd håndv -1.39/2.18  -.029 .524 .704/1.42 
Udd videreg 4.30/1.75   .121 .014 .620/1.61 
Køn -2.64/1.46  -.075 .070 .867/1.15 
Alder -.070/.041  -.077 .062 .889/1.13 
     
F-test: 20.501 R2 .28  
Signifikans .000 R2 tilpasset .26  
     
 
 
Tabel 29: Demokratisk deltagelse (7)  
Variabler B/std.error Beta stand Signifikans Tolerance/VIF 
Politisk engagement .294/.045  .298 .000 .709/1.41 
Lydhørhed .106/.049  .088 .033 .876/1.14 
Politisk kompetence .262/.062  .204 .000 .639/1.57 
Demokrati opfattelse .690/2.20  .013 .754 .880/1.14 
Udd gym 2.31/3.50  .029 .510 .749/1.13 
Udd håndv -2.25/2.97            -.004 .934 .704/1.42 
Udd videreg 5.33/2.39  .110 .026 .620/1.61 
Køn 1.59/1.98  .033 .424 .867/1.15 
Alder .003/.056  .002 .961 .889/1.13 
     
F-test: 20.430 R2 28  
Signifikans .000 R2 tilpasset 26  
     
 

I forbindelse med variablen demokratisk deltagelse (16) viser tabel 28, at der kun er tale om 

en signifikant sammenhæng med hensyn til politisk engagement, politisk kompetence og 

videregående uddannelse. Og ud fra den standardiserede betaværdi er det tydeligt, at politisk 

engagement og politisk kompetence spiller en større rolle end en videregående uddannelse. I 

forbindelse med demokratisk deltagelse (7) viser tabel 29 et næsten identisk resultat. 

Sammenhængen i forhold til lydhørhed er også signifikant, men den standardiserede betaværdi er til 

                                                        
229 I forbindelse med samtlige multiple regressionsanalyser er uddannelse og alder defineret som såkaldte ”dummy 
variable” med kun to værdier. Årsagen til, at alder, som ellers er en kontinuer variabel, er defineret som dummy 
variabel, er den tidligere påviste kurveformede sammenhæng. Multipel regressionsanalyse forudsætter, at der er tale om 
lineære sammenhænge. Alder er derfor delt i to grupper, hvor den ene gruppe består af de helt unge og de ældre og den 
anden gruppe består af de tre mellemliggende grupper. 
230 Undersøger modellen for multikollinaritet. Det er vigtigt, at tolerance værdien ikke er tæt på nul, og at VIF værdien 
er under 4, se note 128. En undersøgelse af korrelationer indbyrdes mellem de uafhængige variable viser, at der er 
sammenhæng mellem politisk engagement og politisk kompetence, men variablerne kan ikke siges at være udtryk for 
det samme. Begge variabler inddrages derfor alligevel i modellen. Tabellen viser i øvrigt også, at modellen opfylder de 
ovenfor nævnte krav om både tolerance og VIF værdier. 
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gengæld meget lav. Her skal det tilføjes, at modellernes forklaringskraft ikke er specielt stor, da R2 

for begge modellers vedkommende er 28 %.231  

Undersøgelsen viser hermed, at det som først og fremmest har betydning for færingers 

demokratiske deltagelse er deres politiske engagement, følelsen af politisk kompetence, og om de 

har en videregående uddannelse eller ej. Undersøgelsen viser herudover også, at køn, alder, 

lydhørhed og demokratiopfattelse ikke har samme betydning. 

Efter at have konstateret, at demokratisk deltagelse på Færøerne især er betinget af den 

enkeltes politiske engagement og følelse af politisk kompetence, kunne det være interessant at 

undersøge, hvilken betydning de enkelte baggrundsvariabler har for de to variabler. Spørgsmålet er, 

om de tidligere hævdede forskelle med hensyn til køn og andre sociale forhold har betydning for 

færingers politiske engagement og følelsen af politisk kompetence i en multipel undersøgelse.  

Tabel 30 viser, at der er tale om signifikante sammenhænge mellem følelsen af politisk 

kompetence og henholdsvis uddannelse (såvel gymnasie-, håndværker eller en videregående 

uddannelse) og køn, men ikke alder. Hvis vi ser på de standardiserede betaværdier, så har en 

videregående uddannelse betydeligt større betydning end køn og de andre former for uddannelser. 
 
Tabel 30: Politisk kompetence og baggrundsvariabler  
Variabler B/std.error Beta stand Signifikans Tolerance/VIF 
Udd gymnasium 11.219/2.756  .184 .000 .843/1.186 
Udd håndværker 10.007/2.420  .200 .000 .741/1.350 
Udd videregående 13.628/1.941  .361 .000 .654/1.530 
Køn -6.356/1.598 -.171 .000 .933/1.072 
Alder (binær) 1.864/1.718   .049 .278 .865/1.155 
     
F-test: 17.838 R2 .154  
Signifikans .000 R2 tilpasset .146  
     
 

I forbindelse med politisk engagement viser tabel 31 et lignende resultat. Det er igen 

videregående uddannelse, som spiller langt den største rolle. Det er imidlertid vigtigt at bemærke, at 

der hverken for politisk kompetence eller politisk engagement er tale om modeller med en særlig 

høj forklaringskraft (på henholdsvis 15 og 11 %). 
 

                                                        
231 I kompendiet: Ny Metode.Introduktion til SPSS (2002), s.70 står, at en god model skal have en forklaringsgrad på 
mindst 45-50 %. 
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Tabel 31: Politisk engagement og baggrundsvariabler  
Variabler B/std.error Beta stand Signifikans Tolerance/VIF 
Udd gymnasium 13.320/3.698   .168 .000 .843/1.186 
Udd håndværker 5.694/3.246   .087 .080 .741/1.350 
Udd videregående 15.044/2.604   .305 .000 .654/1.530 
Køn -8.000/2.144  -.165 .000 .933/1.072 
Alder (binær) .831/2.304   .017 .719 .865/1.155 
     
F-test: 11.786 R2 .107  
Signifikans .000 R2 tilpasset .098  
     
 

Alt i alt lyder konklusionen, at borgerens politiske engagement, følelse af politisk 

kompetence og videregående uddannelse har størst betydning for den demokratiske deltagelse på 

Færøerne. Køn og alder har hermed ikke samme betydning for den demokratiske deltagelse som 

først antaget, men her skal det tilføjes, at køn synes at have betydning for henholdsvis politisk 

engagement og politisk kompetence, om end den er begrænset i kraft af modellens ringe 

forklaringskraft. 

6.8 Borgernes politiske tillid, demokratiske identitet og tilfredshed med demokratiet 
 I ovenstående afsnit er demokratisk deltagelse undersøgt nærmere. I det følgende rettes 

fokus mod undersøgelsens andre variabler, og med udgangspunkt i en korrelationsanalyse 

undersøges eventuelle sammenhænge mellem de forskellige undersøgelsesvariabler. Der fokuseres 

først og fremmest på borgerens politiske tillid, demokratiske identitet og tilfredshed med 

demokratiet. 

Tabel 32 viser de indbyrdes korrelationer mellem de forskellige variabler. Tabellen viser, at 

der er tale om flere signifikante korrelationskoefficienter. Det er imidlertid ikke særligt høje 

korrelationskoefficienter, men der er flere, som ligger omkring grænsen på 0,4, hvor der er tale om 

moderat styrke. Men koefficienternes størrelse er en del højere end i f.eks. Strømsnes´ (2003) 

undersøgelse.232 

Der er tale om relativt høje korrelationskoefficienter mellem respondenternes vurdering af 

egen politisk aktivitet og henholdsvis politisk engagement, demokratiske deltagelse og politiske 

kompetence. Men det er måske ikke et særlig overraskende resultat. Andre forholdsvis høje 

korrelationskoefficienter findes mellem demokratisk deltagelse og henholdsvis politisk engagement 

og politisk kompetence, men også i forhold til lydhørhed. Der er også sammenhæng mellem politisk 

kompetence og politisk engagement. Men det er resultater, som tidligere er kommenteret og 

analyseret i specialet. Resultaterne er med i tabellen, for at gøre det muligt at danne sig et overblik. 

                                                        
232 Strømsnes (2003), s.208, hvor korrelationskoefficienterne er forholdsvis lave. Der er imidlertid ikke tale om helt de 
samme undersøgte sammenhænge som i dette speciale, men eksemplet illustrerer, at der heller ikke i den norske 
undersøgelse er tale om høje korrelationskoefficienter. 
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Tabel 32: Korrelationer mellem undersøgelsesvariablerne 
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engagement 

 ●          

Deltagelse (16) 
 

.43**  ●         

Deltagelse (7) 
 

.43**  ● ●        

Politisk  
kompetence 

.52** .43** .43** ●       

Lydhørhed 
 

.20** .19** .22** .29** ●      

Politisk  
Tillid 

.02 .08 .09 .04 .16** ●     

Demokrati 
normer 

.11* .07 .03 .10* .27** .15** ●    

Tilfredshed 
med demo 

-.00 .10* .05 -.04 .23** .33** .27** ●   

Demokrati 
opfattelse 

.14** .20** .13** .23** .12* -.05 .24** .14** ●  

Politisk 
aktivitet 

.53** .43** .48** .41** .14** .08 .02 .02 .02 ● 

           
Pearsons korrelationskoefficient  * signifikant .05   ** signifikant .00 
 

Med hensyn til politisk tillid er det interessant, at det, som har størst betydning, er, om 

borgeren er tilfreds med demokratiet. Men tabellen viser også, at oplevelsen af lydhørhed og 

tilslutningen til demokratiske normer har en vis betydning. 

I forbindelse med borgerens demokratiske identitet viser tabellens resultater, at der er 

sammenhæng mellem borgerens tilslutning til demokratiske normer og henholdsvis lydhørhed og 

borgerens demokratiopfattelse. Dvs. at borgerens tilslutning til demokratiske normer synes at være 

præget af, om borgeren opfatter lydhørheden hos myndighederne i samfundet som tilfredsstillende, 

og om borgeren har en opfattelse af demokrati som deltagelsesdemokrati. Tabellen viser også, at 

hvis borgeren har en mere deltagelsesorienteret opfattelse af demokrati, er der en tendens til, at 

borgeren er mere engageret, deltager mere, føler sig mere politisk kompetent, oplever en større 

lydhørhed, i højere grad tilslutter sig demokratiske normer og er mere tilfreds med demokratiet på 

Færøerne. 

Med hensyn til borgerens tilfredshed med demokratiet viser tabellen, som ovenfor nævnt, 

forholdsvis høje korrelationskoefficienter mellem borgernes tilfredshed med demokratiet på 

Færøerne og henholdsvis politisk tillid, demokratiske normer og lydhørhed, mens 
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demokratiopfattelse har en lidt lavere koefficient. Resultatet kan formuleres sådan, at den færøske 

borgers tilfredshed med det færøske demokrati stiger i takt med borgerens politisk tillid, tilslutning 

til demokratiske normer, oplevelse af lydhørhed i samfundet og om vedkommende har en mere 

deltagelsesorienteret opfattelse af demokrati. Eftersom at færinger ikke er så tilfredse med 

demokratiet på Færøerne, undersøges de her konstaterede sammenhænge lidt nærmere. 

 Tabel 33 viser resultaterne fra en multipel regressionsmodel med borgerens tilfredshed med 

demokratiet som afhængig variabel og de fire ovennævnte variabler som uafhængige. Tabellen 

viser, at der er signifikante sammenhæng mellem borgerens tilfredshed med demokratiet og alle fire 

variabler, men set i forhold til den standardiserede betaværdi, er det især politisk tillid og herefter 

tilslutningen til demokratiske normer samt lydhørhed, som har betydning. Men heller ikke denne 

model har en særlig høj forklaringskraft (15 %). 
 

Tabel 33: Tilfredshed med demokratiet 

Variabler B/std.error Beta stand Signifikans Tolerance/VIF 
Politisk tillid 4.31/.62 .297 .000 .951/1.05 
Demokratiopfattelse 5.11/2.35 .093 .030 .956/1.05 
Demokratiske normer .158/.063 .109 .013 .917/1.09 
Lydhørhed .135/.053 .108 .012 .943/1.06 
     
F-test: 21.366 R i anden .15  
Signifikans .000 R i anden adjustet .14  
     
 

Spørgsmålet er imidlertid, hvor meget modellen kan forklare. Ovenstående komparative 

undersøgelse viser, at færinger er mindre tilfredse med demokratiet end de andre skandinaviske 

borgere. Men samtidig viser undersøgelsen, at færinger hverken har en lavere politisk tillid eller 

oplever mindre lydhørhed, snarere tværtimod, og derudover tilslutter færinger sig også i lige så høj 

grad som danskerne demokratiske normer. Ud fra undersøgelsens resultater ville det være 

nærliggende at tro, at færingernes større utilfredshed med demokratiet har forbindelse med 

borgerens manglende følelse af politisk kompetence, men tabel 32 viser klart og tydeligt, at der ikke 

er tale om en sammenhæng. 

 

6.9 Delkonklusion – tendenser på tværs af variablerne 

I ovenstående analyse har fokus først og fremmest været rettet mod demokratisk deltagelse. 

Formålet har været at afklare, hvilke variabler har betydning for færingers demokratiske deltagelse. 

Fokus har også været rettet mod de andre variabler og deres indbyrdes betydning for hinanden. 

Analysen har vist, at borgerens demokratiske deltagelse først og fremmest afhænger af den enkelte 

borgers politiske engagement og politiske selvtillid, men i en vis grad også af om vedkommende har 

en videregående uddannelse. Køn og alder synes hermed ikke at have en lige så stor betydning som 
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ellers først antaget. Det er derfor ikke muligt ved hjælp af undersøgelsen at forklare, hvorfor 

kvinder er så dårligt repræsenterede i Lagtinget, regering og delvis også i kommunalbestyrelserne. 

Overordnet set er der hermed ikke tegn på en betydelig ulighed i den færøske demokratiske 

deltagelse, da der af baggrundsvariablerne kun er videregående uddannelse, som har en forholdsvis 

stor betydning, mens betydningen af de andre baggrundsvariabler synes at være begrænset. Med 

hensyn til variablerne politisk engagement og politisk kompetence underbygger ovenstående 

analyse den tidligere konstaterede ulighed med hensyn til både uddannelse og køn. 

Med hensyn til de andre variabler viser analysen, at det afgørende for borgerens tillid til det 

politiske system er, om vedkommende er tilfreds med demokratiet. Med hensyn til demokratisk 

identitet, viser undersøgelsen, at borgerens tilslutning til demokratiske normer afhænger af hans 

oplevelse af lydhørhed og demokratiopfattelse. Undersøgelsen viser også, at der er en tendens til, at 

borgere med en mere deltagelsesorienteret opfattelse af demokrati er mere engagerede, deltager 

mere, føler sig mere kompetente, oplever større lydhørhed, er mere bevidste om betydningen af 

demokratiske normer og er mere tilfredse med demokratiet. Med hensyn til de færøske borgeres 

tilfredshed med demokratiet er borgerens tilfredshed i en vis grad afhængig af især borgerens 

politiske tillid, men også af tilslutningen til demokratiske normer og oplevelsen af lydhørhed i 

samfundet. Den komparative undersøgelse viser imidlertid ikke, at færinger har en lavere politisk 

tillid og oplever mindre lydhørhed, snarere tværtimod, og de tilslutter sig i høj grad demokratiske 

normer. Det er derfor svært at forklare ud fra undersøgelsen, hvorfor færinger er mere utilfredse 

med det færøske demokrati end borgerne i de andre skandinaviske lande. 
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7. Det færøske demokratis tilstand 
 

I afsnit 6 er medborgerskab på Færøerne blevet undersøgt og analyseret ud fra specialets 

empiriske undersøgelse. I følgende afsnit undersøges der indledningsvis, hvordan specialets 

undersøgelse stemmer overens med de i afsnit 5 opstillede hypoteser. Herefter diskuteres nogle af 

resultaterne, og der opstilles mulige årsager til og forklaringer af resultater, som ikke kan forklares 

ud fra undersøgelsen. Formålet med afsnittet er, ud fra specialets undersøgelse af medborgerskab, at 

vurdere det færøske demokratis tilstand.  

 

7.1 Hypoteser om demokrati og medborgerskab på Færøerne  

Med udgangspunkt i den empiriske undersøgelse er medborgerskab på Færøerne blevet 

analyseret ud fra de fire teoretiske begreber: Politisk engagement, demokratisk deltagelse, intern og 

ekstern effektivitet samt demokratisk identitet. Spørgsmålet er herefter, hvordan undersøgelsens 

resultater stemmer overens med de i indledningen og i del 5 opstillede hypoteser om medborgerskab 

på Færøerne. 

 Ud fra forskellige tekster blev forskellige forhold, der har betydning for medborgerskab og 

demokrati på Færøerne, diskuteret og problematiseret. Herefter blev følgende hypoteser opstillet: 1. 

at det politiske engagement på Færøerne er højt, 2. at det er usikkert, om den høje valgdeltagelse er 

udtryk for en generel høj demokratisk deltagelse eller derimod, at færinger opfatter det at deltage 

som at stemme ved valg, og derfor ikke i særlig høj grad benytter andre deltagelsesformer, 3. at de 

færøske borgere er kendetegnet ved en mindre følelse af intern og ekstern effektivitet, 4. at den 

politiske tillid i befolkningen ikke er særlig høj, 5. at den demokratiske identitet eller politiske 

kultur sandsynligvis er til stede i den færøske befolkning, men at den moralske dimension i det 

færøske samfund måske også spiller en rolle, og 6. at færinger er mere utilfredse med demokratiet 

på Færøerne. 

Undersøgelsens resultater har vist sig at stemme overens med nogle af hypoteserne, men 

langt fra alle. Det politiske engagement fremstår som en noget tvetydig størrelse, i og med at den 

politiske interesse er betydeligt lavere på Færøerne end for de andre tre landes vedkommende, mens 

diskussionslysten blandt færinger er lige så stor eller større sammenlignet med de andre 

skandinaviske lande. Hypotesen om, at færinger er meget politisk engagerede er hermed noget 

tvivlsom. Men som tidligere nævnt er det lidt af en modsætning, at den politiske interesse er så 

begrænset, set i forhold til den forholdsvis høje demokratiske deltagelse. Det er derfor muligt, at 

færinger opfatter politisk interesse mere snævert end borgerne i de andre skandinaviske lande. Med 

hensyn til demokratisk deltagelse bekræftes den ene antagelse om, at den høje valgdeltagelse er 
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udtryk for en generel høj demokratisk deltagelse. Men det er primært i forbindelse med traditionelle 

deltagelsesmuligheder, at færinger udmærker sig, og ikke i forbindelse med mere moderne former 

som politisk forbrug, hvor færinger deltager mindre end de andre skandinaviske borgere. Hermed 

tilbagevises påstanden om, at færinger har en mere eliteorienteret opfattelse af demokrati, hvor 

deltagelse primært opfattes som valgdeltagelse. Den færøske borger har tværtimod, i 

overensstemmelse med specialets teoretiske udgangspunkt, et mere deltagelsesorienteret syn på 

demokrati. 

Angående færingers interne effektivitetsfølelse bekræftes hypotesen om, at færinger føler 

sig mindre politisk kompetente end danske borgere. Færinger oplever det som betydeligt sværere at 

tage ordet på et offentligt møde, at skrive læserbreve til aviser og at klage til myndighederne. De 

færøske borgeres vidensressourcer er også forholdsvis begrænsede. Men i forbindelse med ekstern 

effektivitetsfølelse eller oplevelsen af lydhørhed hos myndighederne, oplever færinger større 

lydhørhed hos kommunalbestyrelserne, men også hos Lagtinget, sammenlignet med danskernes 

oplevelse af lydhørhed i forhold til Folketinget. I forlængelse heraf viser undersøgelsens resultater 

også, at der i modsætning til den opstillede hypotese om manglende politisk tillid er en forholdsvis 

generelt udbredt politisk tillid i den færøske befolkning. Hypotesen om, at færinger ikke er lige så 

tilfredse med det færøske demokrati som borgerne i de andre skandinaviske lande, bekræftes 

derimod i undersøgelsen, hvor mere end en fjerdedel af respondenterne siger, at de er utilfredse. 

Afslutningsvis viser undersøgelsen, at færinger er i besiddelse af en demokratisk identitet, i 

og med at undersøgelsen viser en høj tilslutning til demokratiske normer.  

 

7.2 Demokratiets tilstand på Færøerne 

Formålet med specialet var at lave en undersøgelse af demokratiet på Færøerne set med 

borgerens øjne. I specialet lægges der i høj grad vægt på betydningen af borgerens demokratiske 

deltagelse. I forhold til specialets teoretiske forankring i forskellige demokratiteorier lægges der 

vægt på, at det ikke er tilstrækkeligt ud fra en liberal tilgang til demokrati, at borgeren har mulighed 

for demokratisk deltagelse. Det anses derimod for afgørende, at borgeren har forudsætningerne for 

og rent faktisk gør brug af sine rettigheder. Med udgangspunkt i et mere deltagelsesorienteret syn på 

demokrati har specialet i undersøgelsen af medborgerskab på Færøerne fokuseret på borgerens 

politiske engagement, demokratiske deltagelse, interne og eksterne effektivitetsfølelse samt 

demokratiske identitet. 

 Det teoretiske redskab for analysen har været begrebet medborgerskab, der lægger vægt på 

borgerens faktiske politiske status i samfundet. Specialets medborgerskabsundersøgelse på 

Færøerne har sit udgangspunkt i et skandinavisk medborgerskabsideal, som lægger vægt på, 1. at 
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borgerne i samfundet har lige politiske rettigheder 2. at der er mulighed for fri meningsdannelse 3. 

at der er tale om en omfattende og lige deltagelse 4. at det demokratiske system er kendetegnet ved 

en effektiv og ansvarlig styring og 5. at den enkelte borger udviser tillid, tolerance og hensyn til 

fællesskabet. 

Den empiriske undersøgelse af medborgerskab på Færøerne kan imidlertid ikke fuldt ud 

beskrive alle de nævnte elementer, der har betydning i en skandinavisk forståelse af medborgerskab. 

Den empiriske undersøgelse har primært fokuseret på den del, der vedrører omfattende og lige 

politisk deltagelse samt den del, der vedrører den enkelte borgers forhold til det politiske system og 

fællesskabet. Specialet har derfor i analysen først og fremmest fokuseret på disse dimensioner af 

medborgerskab, men i afsnit 5 er også andre forhold af betydning for et færøsk medborgerskab og 

demokrati beskrevet og analyseret.  

Det afgørende spørgsmål her sidst i specialet er at afklare, hvilken tilstand det færøske 

demokrati befinder sig i. Specialets empiriske undersøgelse gør det muligt at vurdere demokratiets 

tilstand ud fra borgerens synsvinkel. Hvordan opfatter den færøske borger det demokratiske 

samfund, og hvilken rolle indtager den færøske borger i det demokratiske system? Borgerens 

faktiske status i samfundet betragtes hermed som et billede af det færøske demokratis tilstand. Men 

hermed er ikke sagt, at den empiriske undersøgelse er en dækkende undersøgelse for et så bredt 

emne som demokratiets tilstand, eftersom undersøgelsen kun dækker nogle af ovennævnte aspekter. 

Beskrivelsen af det færøske samfund i afsnit 5 inddrages derfor også i specialets vurdering af 

demokratiets tilstand. Der lægges imidlertid vægt på, at vurderingen af det færøske demokratis 

tilstand er udtryk for et forsigtigt forsøg på at opnå en større forståelse for demokrati og 

medborgerskab på Færøerne. Denne undersøgelse af medborgerskab har givet forholdsvis megen ny 

viden om det færøske samfund med hensyn til demokrati og medborgerskab, men der er behov for 

betydeligt flere undersøgelser og analyser, mere herom i afsnit 9. 

Overordnet set er den empiriske undersøgelse forholdsvis optimistisk. Flere af de opstillede 

hypoteser om, at den færøske borger sammenlignet med borgerne i de andre skandinaviske lande 

skulle være kendetegnet ved en ringere status i samfundet, er blevet afvist, jvf. afsnit 7.1.  

Med hensyn til de positive resultater er spørgsmålet herefter, hvad årsagen er til, at de 

færøske resultater peger mod et mere ”levende demokrati” på Færøerne end i de andre 

skandinaviske lande. Er der nogle særlige forhold ved Færøerne, der er afgørende? Det særlige ved 

Færøerne, som kan være afgørende for færøsk medborgerskab er, at der er tale om et meget lille 

samfund, hvor afstanden mellem borgeren og det demokratiske system er begrænset. Borgerens 

mulighed for at overskue det politiske system og mulighed for f.eks. at kontakte en politiker er 

derfor væsentligt større på Færøerne end i samfund, som er betydeligt større end Færøerne. Et lille 
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samfund er også mere sårbart overfor indflydelse udefra, og det kan tænkes, at borgeren er mere 

bevidst om, at aktivt engagement er en afgørende forudsætning for et velfungerende politisk system. 

Det kan også tænkes, at færinger i høj grad er bevidste om betydningen af, at f.eks. sprog og kultur 

beskyttes mod indflydelse udefra. En større selvbevidsthed som folk og som borger i det færøske 

samfund kan derfor være en forklaring på den større aktivitet i den færøske befolkning.233  

En helt anden forklaring på, hvorfor færinger deltager mere end de andre skandinaviske 

borgere er, at udviklingstræk i de andre skandinaviske lande med faldende traditionel demokratisk 

deltagelse endnu ikke er indtrådt på Færøerne. En sådan forklaring afviser, at de ovenfor nævnte 

særlige forhold på Færøerne har betydning for den demokratiske deltagelse. I denne forbindelse er 

det vigtigt at påpege, at brugerdeltagelse ikke undersøges i specialet. Brugerdeltagelse er et 

forholdsvis nyt fænomen på Færøerne. Det kan ikke afvises, at brugerdeltagelse og eventuelle andre 

nye deltagelsesformer som f.eks. politisk forbrug med tiden vil få større betydning på Færøerne 

ligesom i de andre skandinaviske lande, og at den demokratiske deltagelse herefter vil flytte sig fra 

de mere traditionelle deltagelsesformer til de nyere mere individuelle deltagelsesformer som f.eks. 

brugerdeltagelse. Det er også muligt, at udviklingen mod større kommuner og større kommunalt 

selvstyre på Færøerne vil få betydning for den demokratiske deltagelse på Færøerne. Specialets 

undersøgelse viser, at lydhørheden og den politiske tillid i forhold til det kommunale niveau er 

større udenfor hovedstadsområdet. Men det er ikke muligt med udgangspunkt i specialets analyse at 

forudsige, hvilken betydning den igangværende udvikling mod større decentralisering vil få for 

medborgerskabet på Færøerne.  

På grund af mangelen på tidligere undersøgelser af medborgerskab på Færøerne har det ikke 

været muligt at undersøge om f.eks. den demokratiske deltagelse har ændret sig. Det er dermed ikke 

muligt at undersøge om der er noget, der peger på, at tendenser i de andre skandinaviske lande med 

faldende traditionel demokratisk deltagelse, også vil komme til Færøerne. Men hvis vi ser på 

valgdeltagelsen, er der ingen tegn på et begyndende fald, hverken i forbindelse med valgdeltagelsen 

til kommunalvalg, lagtingsvalg eller folketingsvalg. Valgdeltagelsen er de sidste år tværtimod 

steget. Det eneste der kan så tvivl om, hvorvidt den høje traditionelle demokratiske deltagelse på 

Færøerne vil holde er, at det først og fremmest er borgerens politiske engagement og følelse af 

politisk kompetence, som har betydning for den demokratiske deltagelse. Det er netop i forhold til 

de to variabler, at det færøske medborgerskab har sine svagheder.  

 I forbindelse med specialets analyse af medborgerskab på Færøerne er det imidlertid ikke 

kun vigtigt, om borgeren gør brug af sine demokratiske deltagelsesmuligheder. De andre variabler i 
                                                        
233 Betydningen af et samfunds størrelse i forbindelse med demokrati er et omdiskuteret spørgsmål, se f.eks. Newton, 
Kenneth (1982): ”Is Small Really so Beautiful? Is Big Really so Ugly?”, Political Studies, vol.30, s.190-206. 
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undersøgelsen har ikke kun betydning som uafhængige variabler, dvs. som forhold, der betinger den 

demokratiske deltagelse, men de har også betydning i sig selv. Om borgeren er politisk interesseret, 

føler sig politisk kompetent, har politisk tillid og er kendetegnet ved en demokratisk identitet, er 

også selvstændige indikatorer for borgernes status i samfundet, og har hermed også afgørende 

betydning for en vurdering af det færøske demokratis tilstand. Med andre ord betyder det ikke, at 

eftersom den demokratiske deltagelse på Færøerne sammenlignet med de andre skandinaviske lande 

er høj, så har den forholdsvis lave politiske interesse og den mindre politiske kompetence på 

Færøerne ingen betydning. Ud fra en demokratisk synsvinkel er det betænkeligt, at den færøske 

borger er betydeligt mindre politisk interesseret og føler sig mindre politisk kompetent 

sammenlignet med borgerne i de andre skandinaviske lande. Den her skildrede modsætning mellem 

den færøske befolknings høje demokratiske deltagelse og borgernes forholdsvis lave politiske 

interesse og følelse af politisk kompetence, fremstår som et paradoks i undersøgelsen. Der sættes 

hermed spørgsmålstegn ved Patemans hypotese om, at politisk deltagelse medfører personlig 

udvikling og en større følelse af politisk effektivitet.  

I en vurdering af det færøske demokratis tilstand er det også vigtigt at bemærke, at 

tilfredsheden med demokratiet på Færøerne er betydeligt mindre end i de andre skandinaviske 

lande. Resultatet fremstår som et paradoks set i forhold til den konstaterede sammenhæng i forhold 

til politisk tillid, opfattelse af lydhørhed og demokratisk identitet, som er forholdsvis høje i den 

færøske undersøgelse. Ud fra undersøgelsen at dømme ville det være mere oplagt, at årsagen var 

borgerens utilstrækkelige følelse af politisk kompetence, men ovenstående analyse viser, at der ikke 

er tale om en sammenhæng herimellem. Det er derfor svært at forklare ud fra undersøgelsen, 

hvorfor færinger er mindre tilfredse. Det er imidlertid muligt, at årsagen skal findes et helt andet 

sted. I afsnit 5 blev færingernes ambivalente forhold til Danmark beskrevet. Det er muligt, at 

Færøernes konfliktfyldte forhold til Danmark, der har splittet befolkningen i to omtrent lige store 

dele, er en årsag til færingers større utilfredshed med demokratiet. Undersøgelsen viser i hvert fald, 

at færinger oplever en meget stor afstand til Folketinget i og med, at den færøske befolknings 

opfattelse af egne vidensressourcer og lydhørhed i forhold til Folketinget er meget begrænset.  

Det færøske demokrati synes at være præget af nogle modstridende elementer. På den ene 

side fremstiller undersøgelsen et billede af et velfungerende demokrati med aktive, tillidsfulde og 

demokratisk bevidste borgere. Men på den anden side fremstilles et billede af de samme borgere 

som politisk usikre og utilfredse. Specialets empiriske grundlag giver desværre ikke mulighed for at 

forklare undersøgelsens modsatrettede tendenser. Det er muligt, at der er nogle andre forhold i det 

færøske samfund, der har betydning for de færøske borgeres utilstrækkelige politiske selvtillid og 

utilfredshed. Det kan tænkes, at de tidligere omtalte grundlæggende problematiske forhold i det 
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færøske samfund har en betydning. Som f.eks. at det politiske system, på grund af konflikter 

mellem center og periferi og de politiske partiers uenighed om forholdet til Danmark, har vist sig at 

have problemer med den politiske styring af samfundet. Men også mediernes svage position og 

deres begrænsede ressourcer hvilket betyder, at de ikke i tilstrækkelig grad er i stand til at udfylde 

rollen som demokratiets vagthund, kan tænkes at spille en rolle. Herudover er der noget, der tyder 

på, at de små forhold på Færøerne har en hæmmende effekt på den enkelte borgers 

udfoldelsesmuligheder, hvilket gør, at borgeren holder sig tilbage fra at handle, hvis det indebærer, 

at vedkommende bliver synlig i samfundet. I forbindelse med borgerens handleressourcer er det 

måske den sidstnævnte årsag, der er den mest sandsynlige. 

Undersøgelsen fremstiller også et billede af et færøsk medborgerskab, hvor der hersker en 

forholdsvis høj grad af lighed med hensyn til køn. De konstaterede kønsforskelle er kun gældende 

med hensyn til nogle enkelte variabler og i et forholdsvis begrænset omfang. Forskellen er ikke så 

markant, at den kan forklare, hvorfor der er så stor forskel på kvinders og mænds repræsentation i 

Lagtinget og regeringen. Det er imidlertid interessant, at det netop er i forhold til Lagtinget, at 

kvinder oplever en mindre lydhørhed og opfatter deres egne vidensressourcer som ringere end 

mænd gør.   

At der trods undersøgelsens resultater er tale om forskelle mellem mænd og kvinder i det 

offentlige rum, bekræftes i en undersøgelse udført af Gallup på Færøerne af henholdsvis kvinders 

og mænds medvirken i de færøske medier i en tilfældig nyhedsuge (uge 8 i 2004). Undersøgelsen 

viser, at det i langt de fleste tilfælde er mænd, der gør sig bemærket. I forbindelse med læserbreve 

og kommentarer i de to store aviser på Færøerne, Dimmalætting og Sosialurin, udgør den 

kvindelige andel kun 6 % af de samlede indslag, og mændenes andel ligger på 94 %. I forbindelse 

med samtaler i nyhedsudsendelsen ”Dagur og vika” (oversat: Dag og uge) udgør andelen af 

kvindelige interviewpersoner 28 % og mændene 72 %, se figur 2 i bilag 2. Det er derfor muligt, at 

der er tale om en større kønsforskel i det færøske samfund, end hvad den empiriske undersøgelse 

antyder. I hvert fald er kønsforskellene med hensyn til repræsentation i samfundets styrende organer 

og deltagelsen i den offentlige meningsdannelse ret markante. 

Alt i alt fremstilles der hermed et lidt blandet billede af det færøske demokratis tilstand. 

Ovenfor er såvel positive som negative elementer ved det færøske demokrati nævnt, og i 

vurderingen af demokratiets tilstand er begge sider taget i betragtning. 
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8. Konklusion 
 

I specialet har jeg analyseret medborgerskab på Færøerne. Indledningsvis blev der 

argumenteret for emnets relevans og min motivation for at udføre en medborgerskabsundersøgelse 

på Færøerne. Det spændende er, at på trods af emnets afgørende betydning for et demokratisk 

samfund, er medborgerskab ikke tidligere undersøgt på Færøerne. Det betyder, at specialets 

undersøgelse kan være medvirkende til, at der skabes ny viden, og det er noget som både 

forsknings- og samfundsmæssigt er interessant. 

Formålet med dette afsnit er afslutningsvis at konkludere på den i indledningen opstillede 

problemstilling. Med udgangspunkt i et skandinavisk medborgerskabsideal er medborgerskab på 

Færøerne blevet undersøgt. Formålet med specialets undersøgelse af medborgerskab har været at 

undersøge den færøske borgers faktiske politiske status i samfundet. Med specialets teoretiske 

udgangspunkt lægges der vægt på, at det ikke er tilstrækkeligt, at borgerens formelle status sikres 

ved rettigheder og deltagelsesmuligheder. Det afgørende er, at borgeren har mulighed for og formår 

at benytte sig af de tildelte rettigheder og deltagelsesmuligheder. I den forbindelse lægges der også 

vægt på, at der eksisterer lighed mellem borgerne med hensyn til socioøkonomiske ressourcer. Det 

er borgerens faktiske politiske status i det færøske samfund, der er afgørende for specialets 

vurdering af det færøske demokratis tilstand. 

Efter beskrivelsen af nogle grundlæggende kritiske forhold ved det færøske demokrati, blev 

der inden specialets analyse af den empiriske undersøgelse opstillet en række hypoteser, der 

fremstillede et forholdsvis problematisk forhold mellem de færøske borgere og det demokratiske 

system. Den empiriske undersøgelse viser i en vis grad et noget anderledes billede af det færøske 

medborgerskab end forventet, da den tegner et ret positivt billede af forholdet mellem de færøske 

borgere og det demokratiske system. De færøske borgere fremstår som forholdsvis demokratisk 

aktive, politisk tillidsfulde og demokratisk bevidste, og det færøske medborgerskab synes herudover 

også at være karakteriseret ved en forholdsvis høj grad af lighed med hensyn til socioøkonomiske 

ressourcer. Det er kun uddannelse, der synes at spille en forholdsvis stor rolle på Færøerne, hvor 

borgere med en videregående uddannelse synes at være mere engagerede, føle sig mere kompetente 

og være mere aktive. Køn har en langt mindre betydning i undersøgelsen, end hvad der kunne 

forventes set i forhold til den markante ulighed, der eksisterer med hensyn til demokratisk 

repræsentation i det færøske demokratiske system.  

Undersøgelsen afslører imidlertid også nogle svagheder ved det færøske medborgerskab og 

demokrati. Selvom de færøske borgere sammenlignet med de andre skandinaviske borgere er 

forholdsvis aktive, viser undersøgelsen, at de færøske borgere opfatter sig selv som betydeligt 
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mindre politisk interesserede og mindre politisk kompetente end de andre skandinaviske borgere. 

De færøske borgere er også betydeligt mindre tilfredse med demokratiet. Modsætningen mellem det 

færøske medborgerskabs positive og negative sider fremstår som lidt af et paradoks, da 

undersøgelsen viser, at den demokratiske deltagelse afhænger af borgerens politiske engagement og 

politiske kompetence.  

Specialets konklusion er ud fra den empiriske undersøgelse, at der som helhed ikke 

eksisterer en særlig stor afstand mellem borgernes formelle og faktiske status i det færøske 

samfund. Der fremstilles et billede af et forholdsvis velfungerende færøsk demokrati, hvor borgeren 

i høj grad gør brug af sine muligheder for at deltage i det demokratiske system. Det overordnede 

positive billede som undersøgelsen tegner, står imidlertid i kontrast til færingernes haltende 

politiske interesse og følelse af politisk inkompetence og herudover de færøske borgeres 

begrænsede demokratiske tilfredshed.  

I en vurdering af det færøske demokratis tilstand er det imidlertid vigtigt at påpege, at den 

empiriske undersøgelse selvfølgelig ikke kan give svar på alle aspekter vedrørende det færøske 

demokrati. Specialet har fokuseret på fire variabler, der er afgørende i forbindelse med en analyse af 

medborgerskab, men der er selvfølgelig andre forhold, der også har betydning, og som kun delvist 

er blevet inddraget i specialet. I forhold til den empiriske undersøgelses relativt opmuntrende 

resultater, er det vigtigt at huske de tidligere omtalte problematiske forhold vedrørende bl.a. det 

færøske politiske system, forholdet mellem Færøerne og Danmark, de færøske medier og den 

markante kønsforskel, der gør sig gældende i det færøske offentlige rum.  

For en fremtidig positiv udvikling af det færøske medborgerskab er det vigtigt, at borgernes 

politiske engagement og kompetence styrkes, hvis man ønsker, at det forholdsvis høje niveau for 

demokratisk deltagelse på Færøerne bevares. Men det er også vigtigt at sikre en positiv udvikling 

for det demokratiske system på Færøerne i fremtiden ved, at de færøske mediers position styrkes, at 

det politiske systems styringsevne og betingelserne for en fri meningsdannelse forbedres, sådan at 

borgeren føler sig i stand til at benytte sig af ytringsfriheden både med hensyn til at tage ordet på et 

offentligt møde, men også ved at skrive et læserbrev til en avis. Det har også betydning for et 

demokratisk samfund, at der er lighed mellem kønnene, og det er derfor vigtigt, at kvinders 

repræsentation i især Lagting og regering øges.  

Specialet fremstiller hermed et noget blandet billede af færøsk medborgerskab og demokrati 

med både styrker og svagheder. I forbindelse med en positiv udvikling af medborgerskab og 

demokrati i fremtiden er det vigtigt, at opretholde og bevare de stærke sider, mens de svage sider 

forbedres og styrkes. 
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9. Perspektivering 

 

Specialets undersøgelse af medborgerskab på Færøerne tager udgangspunkt i en kvantitativ 

spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen har bidraget med megen ny viden om medborgerskab og 

demokrati på Færøerne eftersom en lignende undersøgelse ikke tidligere er blevet gennemført. Der 

er imidlertid mange spørgsmål som specialets undersøgelse og analyse ikke giver svar på.  

Der er flere relevante forhold, som ikke er inddraget i specialets empiriske undersøgelse 

eftersom en afgrænsning har været nødvendig. Der er f.eks. med hensyn til demokratisk deltagelse 

ikke tale om en fuldstændig undersøgelse, da deltagelsesformer som brugerdeltagelse og 

foreningsdeltagelse ikke undersøges. Undersøgelser af f.eks. den politiske kultur på Færøerne, de 

færøske medier og den offentlige meningsdannelse ville også være yderst interessante og relevante, 

og ville skabe større viden og forståelse for emner som demokrati og medborgerskab på Færøerne.  

Rent metodemæssigt ville det være relevant at udføre flere kvantitative undersøgelser i stil 

med den, der er blevet gennemført i forbindelse med dette speciale, men med fokus på andre 

deltagelsesformer eller andre variabler. Fordelen med flere kvantitative undersøgelser er, at der 

fremstilles mere generel viden. Ulempen ved en undersøgelse af denne karakter er imidlertid, at det 

ikke er muligt at komme med uddybende forklaringer på de enkelte variabler eller med andre ord at 

besvare spørgsmål, som begynder med hvorfor. 

For at opnå en mere grundlæggende forståelse for de forskellige relevante forhold, er der 

behov for at udføre kvalitative undersøgelser, der går mere i dybden. De er bedre til at give svar på 

spørgsmål som, hvordan den færøske borger definerer begrebet politisk interesse, hvorfor han 

synes, det er svært at tage ordet på et offentligt møde, skrive et læserbrev eller klage til kommunen, 

og hvorfor den færøske borger ikke er helt så tilfreds med det færøske demokrati. 
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Bilag 1: Spørgeskema til undersøgelse 
 
 
Baggrundsspørgsmål: 
 
Valgkreds: 
Eysturoy ٱ 
Norðoyggjar ٱ 
Norðurstreymoy ٱ 
Sandoy ٱ 
Suðuroy ٱ 
Vágoy ٱ 
Suðurstreymoy ٱ 
 
Aldersgruppe: 
 ٱ 18-24
 ٱ 25-39
 ٱ 40-49
 ٱ 50-59
60 og ældre ٱ 
 
Køn:  
Mand ٱ 
Kvinde ٱ 
 
Hvad er din civiltilstand: 
Gift ٱ 
Ugift ٱ 
I parforhold uden at være gift ٱ 
Skilt ٱ 
Enke eller enkemand ٱ 
Andet ٱ 
Ved ikke ٱ 
 
I hvilken af omtalte grupper vil du vurdere, at husholdets bruttoårsindtægt tilhører: 
Under 250.000 ٱ 
 ٱ 251.000-600.000
Over 601.000 ٱ 
Ved ikke ٱ 
 
Hvilken uddannelse har du: 
Grundskole - 7.klasse. 10. klasse, Real, FHS ٱ 
Gymnasieuddannelse ٱ 
Håndværkeruddannelse ٱ 
Mellemlang uddannelse (1-3 år efter gymnasieuddannelse) ٱ 
Lang uddannelse (4 år eller mere efter gymnasieuddannelse) ٱ 
Ved ikke ٱ 
 
Hvilket parti valgte du til seneste lagtingsvalg den 20. januar 2004: 
Folkeflokken ٱ 
Sambandspartiet ٱ 
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Socialdemokratiet ٱ 
Selvstyrepartiet ٱ 
Republikanerne ٱ 
Centrumpartiet ٱ 
Det sjove parti ٱ 
Kan ikke huske/ved ikke ٱ 
Vil ikke svare ٱ 
Stemte ikke ٱ 
Stemmede blankt ٱ 
Ikke valgret ٱ 
 
 
Undersøgelsesspørgsmål234: 
 
 
Politisk interesse  
 
1. Hvor interesseret er De i almindelighed i politik?235 
 
Meget interesseret ٱ  
Noget interesseret ٱ 
Kun lidt interesseret ٱ  
Slet ikke interesseret ٱ 
Ved ikke ٱ 
 
2. Hvor ofte diskuterer De politik med andre?236 
 
Ofte ٱ 
af og til ٱ 
sjældent ٱ 
Aldrig ٱ 
ved ikke ٱ 
 
 
Demokratisk deltagelse 
 
3. Har De inden for de seneste 12 måneder, gjort noget af følgende?237 
Svarkategorierne er ja eller nej 
  

a. Kontaktet en politiker? Ja ٱ nej ٱ 
b. Kontaktet en forening eller organisation? Ja ٱ nej ٱ 
c. Kontaktet en embedsmand i stat eller kommune? Ja ٱ nej ٱ 
d. Arbejdet i et politisk parti? Ja ٱ nej ٱ 
e. Arbejdet i en forening eller organisation? Ja ٱ nej ٱ 

                                                        
234 Kilder til spørgsmål: Medborgerundersøgelser i forbindelse med DemokratiProjektet (1998): 
http://www.socsci.auc.dk/demos/below.pdf og Magtudredningen (2000), Forenings- og samfundslivet i Danmark, 
December 1999 - Januar 2000, Social Forsknings Instituttet. 
235 Magtudredningen (2000), sp.20. 
236 Magtudredningen (2000), sp.6. 
237 Magtudredningen (2000), sp.34. 
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f. Båret eller ophængt plakater eller badge? Ja ٱ nej ٱ 
g. Skrevet under på en underskriftindsamling? Ja ٱ nej ٱ 
h. Deltaget i en offentlig demonstration? Ja ٱ nej ٱ 
i. Deltaget i en strejke? Ja ٱ nej ٱ 
j. Boykottet bestemte varer? Ja ٱ nej ٱ 
k. Bevidst købt bestemte varer af politiske, etiske eller miljømæssige grunde? Ja ٱ nej ٱ 
l. Støttet med penge? Ja ٱ nej ٱ 
m. Indsamlet penge? Ja ٱ nej ٱ 
n. Kontaktet eller optrådt i medier? Ja ٱ nej ٱ 
o. Deltaget i et politisk møde? Ja ٱ nej ٱ 
p. Deltaget i anden aktivitet? Ja ٱ nej ٱ 

 
 
4. Er De nogensinde blevet hjemme fra et offentligt valg i protest?238 
 
Ja ٱ 
Nej ٱ 
Ved ikke ٱ 
 
5. Alt i alt, hvor politisk aktiv, vil De sige, at de er.239 
 
Meget ٱ 
Noget ٱ 
Kun lidt ٱ 
Slet ikke ٱ 
Ved ikke ٱ 
 
Hvis noget, kun lidt eller slet ikke aktiv: 
 
6. Kan de sige, hvad årsagen er til, at De ikke er (endnu) mere aktiv?240 
(”endnu” læses kun, hvis IP er ”noget aktiv”) 
 
Kun et kryds 
 
Der er ikke noget, jeg er utilfreds med ٱ 
Har for lidt tid ٱ 
Er ikke interesseret ٱ 
Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ٱ 
Resultaterne af indsatsen ville ikke stå mål med anstrengelserne ٱ 
Det nytter ikke. De der bestemmer, gør alligevel som det passer dem ٱ 
Andet ٱ 
Ved ikke ٱ 
 
7. Jeg har en liste over nogle aktiviteter, og jeg vil spørge Dem om, hvor effektive De synes de 
er.241(Skalaen er fra 0-10, hvor 0 betyder ikke effektivt og 10 betyder meget effektivitet) 
 
a. at arbejde i et politisk parti 
                                                        
238 Magtudredningen (2000), sp.34. 
239 Magtudredningen (2000), sp.55a. 
240 Magtudredningen (2000), sp.55b. 
241 Magtudredningen (2000), sp.37. 
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  ٱ 10 ٱ 9 ٱ 8 ٱ 7 ٱ 6 ٱ 5 ٱ 4 ٱ 3 ٱ 2 ٱ 1 ٱ 0
 
b. at arbejde i foreninger og organisationer 
  ٱ 10 ٱ 9 ٱ 8 ٱ 7 ٱ 6 ٱ 5 ٱ 4 ٱ 3 ٱ 2 ٱ 1 ٱ 0
 
c. at stemme ved valg 
  ٱ 10 ٱ 9 ٱ 8 ٱ 7 ٱ 6 ٱ 5 ٱ 4 ٱ 3 ٱ 2 ٱ 1 ٱ 0
 
d. at tage personlig kontakt til politikere 
  ٱ 10 ٱ 9 ٱ 8 ٱ 7 ٱ 6 ٱ 5 ٱ 4 ٱ 3 ٱ 2 ٱ 1 ٱ 0
 
e. at arbejde for at få opmærksomhed i medierne 
  ٱ 10 ٱ 9 ٱ 8 ٱ 7 ٱ 6 ٱ 5 ٱ 4 ٱ 3 ٱ 2 ٱ 1 ٱ 0
 
f. at boykotte bestemte produkter 
  ٱ 10 ٱ 9 ٱ 8 ٱ 7 ٱ 6 ٱ 5 ٱ 4 ٱ 3 ٱ 2 ٱ 1 ٱ 0
 
g. bevidst at købe bestemte varer af politiske, etiske eller miljømæssige grunde 
  ٱ 10 ٱ 9 ٱ 8 ٱ 7 ٱ 6 ٱ 5 ٱ 4 ٱ 3 ٱ 2 ٱ 1 ٱ 0
 
h. at deltage i offentlige demonstrationer 
  ٱ 10 ٱ 9 ٱ 8 ٱ 7 ٱ 6 ٱ 5 ٱ 4 ٱ 3 ٱ 2 ٱ 1 ٱ 0
 
 
Intern effektivitet og tillid til diverse institutioner  
 
8. Hvor let eller svært ville det være for Dem, at...242 
 
a. tage ordet på et offentligt møde 
Meget let ٱ Ret let ٱ Ret svært ٱ Meget svært ٱ Ved ikke ٱ 
 
b. skrive et læserbrev til en lokal avis 
Meget let ٱ Ret let ٱ Ret svært ٱ Meget svært ٱ Ved ikke ٱ 
 
c. formulere en skrivelse til kommunen, hvis De ønskede at klage over myndighedernes behandling 
af Dem eller Deres familie i en bestemt sag 
Meget let ٱ Ret let ٱ Ret svært ٱ Meget svært ٱ Ved ikke ٱ 
 
d. forsøge at påvirke en beslutning, der skal tages i Lagtinget 
Meget let ٱ Ret let ٱ Ret svært ٱ Meget svært ٱ Ved ikke ٱ 
 
 
9. Vil De sige, at De generelt har tilstrækkelig viden til at kunne tage stilling til det, der foregår, 
eller ikke i…243 
(Skalaen er fra 1-4, hvor 1 står for, at De ikke har tilstrækkelig viden og 4 for, at De ved nok. 2 og 3 
er besvarelser der ligger imellem. 5 er, at De ikke ved) 
 
a. Det, der sker i kommunalpolitik her i Deres kommune? 

                                                        
242 DemokratiProjektet (1998), sp.9. 
243 DemokratiProjektet (1998), sp.12. 
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 ٱ 5 ٱ 4 ٱ 3 ٱ 2 ٱ 1
 
b. Det, der sker i Lagtinget 
 ٱ 5 ٱ 4 ٱ 3 ٱ 2 ٱ 1
 
c. Det der sker i Folketinget 
 ٱ 5 ٱ 4 ٱ 3 ٱ 2 ٱ 1
 
 
10. Jeg vil nu læse en liste med forskellige institutioner. Kan De sige, hvor stor tillid De 
personligt har til hver af disse institutioner?244 Skalaen er fra 0-10, hvor 0 betyder ingen tillid og 
10 betyder høj tillid. 
 
a. Kommunal bestyrelse 
  ٱ 10 ٱ 9 ٱ 8 ٱ 7 ٱ 6 ٱ 5 ٱ 4 ٱ 3 ٱ 2 ٱ 1 ٱ 0
 
b. Landsstyret 
  ٱ 10 ٱ 9 ٱ 8 ٱ 7 ٱ 6 ٱ 5 ٱ 4 ٱ 3 ٱ 2 ٱ 1 ٱ 0
 
c. Lagtinget 
  ٱ 10 ٱ 9 ٱ 8 ٱ 7 ٱ 6 ٱ 5 ٱ 4 ٱ 3 ٱ 2 ٱ 1 ٱ 0
 
d. Domstolene 
  ٱ 10 ٱ 9 ٱ 8 ٱ 7 ٱ 6 ٱ 5 ٱ 4 ٱ 3 ٱ 2 ٱ 1 ٱ 0
 
e. Den offentlige administration 
  ٱ 10 ٱ 9 ٱ 8 ٱ 7 ٱ 6 ٱ 5 ٱ 4 ٱ 3 ٱ 2 ٱ 1 ٱ 0
 
f. Politiet 
  ٱ 10 ٱ 9 ٱ 8 ٱ 7 ٱ 6 ٱ 5 ٱ 4 ٱ 3 ٱ 2 ٱ 1 ٱ 0
 
g. Politiske partier 
  ٱ 10 ٱ 9 ٱ 8 ٱ 7 ٱ 6 ٱ 5 ٱ 4 ٱ 3 ٱ 2 ٱ 1 ٱ 0
 
h. Politikere 
  ٱ 10 ٱ 9 ٱ 8 ٱ 7 ٱ 6 ٱ 5 ٱ 4 ٱ 3 ٱ 2 ٱ 1 ٱ 0
 
i. Folketinget  
  ٱ 10 ٱ 9 ٱ 8 ٱ 7 ٱ 6 ٱ 5 ٱ 4 ٱ 3 ٱ 2 ٱ 1 ٱ 0
 
 
Ekstern effektivitet 
 
11. Hvordan ser De i alt på Deres muligheder for at komme til orde...245 
 
a. over for personalet på kommunekonteret 
Meget gode ٱ Ret gode ٱ Ret dårlige ٱ Meget dårlige ٱ Ved ikke ٱ 
 

                                                        
244 Magtudredningen (2000), sp.24. 
245 DemokratiProjektet (1998), sp. 11. 
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b. over for medlemmer at kommunalbestyrelsen 
Meget gode ٱ Ret gode ٱ Ret dårlige ٱ Meget dårlige ٱ Ved ikke ٱ 
 
c. over for medlemmer af Lagtinget 
Meget gode ٱ Ret gode ٱ Ret dårlige ٱ Meget dårlige ٱ Ved ikke ٱ 
 
d. over for medlemmer af Folketinget 
Meget gode ٱ Ret gode ٱ Ret dårlige ٱ Meget dårlige ٱ Ved ikke ٱ 
 
 
12. Hvordan ser De på almindelige borgeres mulighed for at komme til orde i offentligheden, når 
det gælder..246 
 
a. lokalpolitiske spørgsmål i Deres kommune? 
Meget gode ٱ Ret gode ٱ Ret dårlige ٱ Meget dårlige ٱ Ved ikke ٱ 
 
b. landspolitiske spørgsmål? 
Meget gode ٱ Ret gode ٱ Ret dårlige ٱ Meget dårlige ٱ Ved ikke ٱ 
 
 
Demokratisk identitet 
 
13. Alt i alt, hvor tilfreds er De med den måde demokratiet fungerer på (på Færøerne)?247 
 
Meget tilfreds ٱ 
Nogenlunde tilfreds ٱ 
Ikke særlig tilfreds ٱ 
Slet ikke tilfreds ٱ 
Ved ikke ٱ 
 
14. (De kan benytte følgende skala til Deres svar, hvor 1 står for ”ikke så vigtigt”, og 4 står for 
”meget vigtigt”. 5 står for ”ved ikke”). 248 
 
Er det vigtigt eller ikke så vigtigt, at… 

- at alle borgere har samme mulighed for at øve indflydelse på de politiske beslutninger 
 ٱ 5 ٱ 4 ٱ 3 ٱ 2 ٱ 1

 
- at kvinder og mænd er nogenlunde lige repræsenteret i politiske forsamlinger 

 ٱ 5 ٱ 4 ٱ 3 ٱ 2 ٱ 1
 

- at lovgivningen respekterer mindretallets rettigheder 
 ٱ 5 ٱ 4 ٱ 3 ٱ 2 ٱ 1
 

- at myndighederne behandler alle lige, uanset deres position i samfundet 
 ٱ 5 ٱ 4 ٱ 3 ٱ 2 ٱ 1

 
 

                                                        
246 DemokratiProjektet (1998), sp.11. 
247 Magtudredningen (2000), sp.28a. 
248 DemokratiProjektet (2000), sp.94 
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- og hvor vigtigt er det, at man som borger… 
- føler et ansvar for løsningen af samfundets fælles problemer 

 ٱ 5 ٱ 4 ٱ 3 ٱ 2 ٱ 1
 
- holder sig informeret om det, der sker i samfundet 

 ٱ 5 ٱ 4 ٱ 3 ٱ 2 ٱ 1
 
- stemmer ved offentlige valg 

 ٱ 5 ٱ 4 ٱ 3 ٱ 2 ٱ 1
 
- er aktiv i den offentlige debat 

 ٱ 5 ٱ 4 ٱ 3 ٱ 2 ٱ 1
 
- er solidarisk med dem, der har det dårligere end en selv 

 ٱ 5 ٱ 4 ٱ 3 ٱ 2 ٱ 1
 

 
15. Hvilken af følgende påstande er du mere enig i 1, 2 eller hverken. 1. mener at demokrati først 
og fremmest betyder retten til at stemme, og at det er bedst, hvis borgerne tier mellem valgene og 
overlader det til politikerne at styre. 2. mener, at demokrati også er muligheden for at påvirke 
beslutningerne mellem valgene.249  
 

 ٱ 1

 ٱ 2

Hverken ٱ 

Ved ikke ٱ 

 

 

 

                                                        
249 DemokratiProjektet (1998), sp.95. Svarkategorierne er ændret. 



Folket i det  moderne demokrati - en analyse af medborgerskab på Færøerne 
 

 123

Bilag 2: Tabeller 
 
 
Tabel 34: Undersøgelsesresultater i forhold til baggrundsvariabler, målt i antal 

 N 
Køn:  
Mænd 262 
Kvinder 240 
  
Uddannelse:  
Grundskole 161 
Gymnasie 51 
Håndværker 81 
Mellemlang 125 
Lang 77 
  
Intægtsgruppe:  
- 250.000 135 
250-600.000 268 
600.000- 55 
  
Aldersgrupper:  
18-24 62 
25-39 140 
40-49 92 
50-59 84 
60- 123 
  
Center-Periferi:  
Center 187 
Periferi 315 
  
 
 
Tabel 35: Ekstern effektivitet, Lydhørhed i forhold til køn, i % 

 Mænd:   Kvinder:   
 God Dårlig Ved ikke God Dårlig Ved ikke 
       
Personale i kom 82 11 7 76 14 10 
Kommunalbest 78 12 10 72 12 16 
Lagtinget 50 33 18 34 30 36 
Folketinget 18 53 30 17 37 46 
Lokalpolitiske sp 63 27 10 54 29 17 
Landspolitiske sp 44 44 13 41 34 25 
       
 
 
Tabel 36: Demokratisk deltagelse i forhold til køn, målt som gns. 

 Antal (16) Gns (16) 
Mænd 957 3,7 
Kvinder 843 3,5 
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Tabel 37 a: Indepentent-samples T-test for varianshomogenitet og sammenligning af middelværdi i forbindelse 
med mænd og kvinders vurdering af de forskellige deltagelsesformers effektivitet 
 
Deltagelsesformer Levene´s test for varians 

homogenitet F-værdi /Sig. 
t-test for lighed i gennemsnit 

T-værdi/Sig. 
Arbejde i politisk parti .259/.611 .109/.914 
Arbejde i forening/org 2.875/.091 -1.315/.189 
At stemme ved valg 2.122/.146 -1.536/.125 
At kontakte politiker .004/.949 1.511/.131 
Opmærksomhed i medier 1.295/.256 -1.112/.267 
Boykotte varer .094/.759 -3.588/.000 
Bevidst politisk køb .037/.848 -5.116/.000 
   

 
 
Tabel 37 b: Vurdering af de forskellige demokratiske deltagelsesformers effektivitet fordelt på køn, målt som 
gennemsnit af skala fra 0-10 
 
 Mænd/Kvinder 
Arbejde i politisk parti 5,7/5,7 
Arbejde i forening/org 5,5/5,7 
At stemme ved valg 7,2/7,6 
At kontakte politiker 5,3/4,9 
Opmærksomhed i medier 5,7/6,0 
Boykotte varer 2,9/3,8 
Bevidst politisk køb 3,0/4,4 
  
 

 

Tabel 38: Køn og vurdering af aktivitet, i % 

 Aktiv Ikke aktiv Ved ikke 
Mænd 24 76 0 
Kvinder 12 87 2 
    
Gamma test .257 Signifikans .000 
    
 
 

Tabel 39: Politisk tillid i forhold til køn, målt som gennemsnit af skala fra 0-10250 

 Alle Mænd Kvinder 
Byråd 6,22 6,21 6,23 
Landstyre 6,00 5,98 6,03 
Lagting 6,00 5,93 6,09 
Domstole 7,30 7,34 7,26 
Forvaltning 5,19 4,92 5,50 
Politi 7,44 7,48 7,41 
Partier 5,30 5,17 5,46 
Politikere 5,12 5,07 5,18 
Folketing 5,02 5,08 4,94 
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Tabel 40: Tilslutningen til demokratiske normer i forhold til køn, i % 

 Vigtigt 
Lige indflydelse på pol beslutninger  
Mænd 85 
Kvinder 90 
  
Kvinders og mænds lige repræsent.  
Mænd 66 
Kvinder 77 
  
Myndighederne behandler alle lige  
Mænd 93 
Kvinder 90 
  
Respektere mindretals rettigheder  
Mænd 91 
Kvinder 90 
  
Ansvar for fælles problemer  
Mænd 86 
Kvinder 88 
  
Holde sig informeret  
Mænd 87 
Kvinder 92 
  
Stemme ved valg  
Mænd 93 
Kvinder 95 
  
Aktiv i offentlig debat  
Mænd 59 
Kvinder 61 
  
Udvise solidaritet  
Mænd 91 
Kvinder 95 
  
  
 
 

Tabel 41: Politisk tillid i forhold til uddannelse, målt som gennemsnit af skala fra 0-10 

 Alle Grundskole Gymnasie Håndværk Mellemlang Lang 
Byråd 6,22 6,37 5,75 6,21 6,39 5,92 
Landstyre 6,00 5,73 5,37 6,37 6,28 6,13 
Lagting 6,00 5,67 5,21 6,49 6,27 6,28 
Domstole 7,30 6,75 6,86 7,52 7,49 7,96 
Forvaltning 5,19 5,01 4,78 5,28 5,50 5,15 
Politi 7,44 7,52 6,83 7,60 7,40 7,55 
Partier 5,30 5,26 4,86 5,52 5,46 5,08 
Politikere 5,12 5,03 4,48 5,51 5,20 5,04 
Folketing 5,02 5,10 4,12 5,30 4,92 5,36 
       
 
 

                                                                                                                                                                                        
250 ”Ved ikke” gruppen er ikke med i gennemsnitsudregninger af politisk tillid. 
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Tabel 42: Tilslutningen til demokratiske normer i forhold til uddannelse, i % 

 Vigtigt 
Lige indflydelse på pol beslutninger  
Grundskole 84 
Gymnasie 82 
Håndværksmæssig uddannelse 86 
Mellemlang 94 
Lang uddannelse 90 
Kvinders og mænds lige repræsent.  
Grundskole 63 
Gymnasie 78 
Håndværksmæssig uddannelse 72 
Mellemlang 80 
Lang uddannelse 65 
Myndighederne behandler alle lige  
Grundskole 88 
Gymnasie 88 
Håndværksmæssig uddannelse 95 
Mellemlang 96 
Lang uddannelse 95 
Respektere mindretals rettigheder  
Grundskole 86 
Gymnasie 90 
Håndværksmæssig uddannelse 94 
Mellemlang 94 
Lang uddannelse 92 
Ansvar for fælles problemer  
Grundskole 82 
Gymnasie 78 
Håndværksmæssig uddannelse 90 
Mellemlang 94 
Lang uddannelse 92 
Holde sig informeret  
Grundskole 85 
Gymnasie 84 
Håndværksmæssig uddannelse 91 
Mellemlang 97 
Lang uddannelse 92 
Stemme ved valg  
Grundskole 90 
Gymnasie 94 
Håndværksmæssig uddannelse 96 
Mellemlang 98 
Lang uddannelse 94 
Aktiv i offentlig debat  
Grundskole 64 
Gymnasie 53 
Håndværksmæssig uddannelse 59 
Mellemlang 61 
Lang uddannelse 60 
Udvise solidaritet  
Grundskole 89 
Gymnasie 87 
Håndværksmæssig uddannelse 96 
Mellemlang 97 
Lang uddannelse 94 
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Tabel 43: Undersøgelsens resultater i forhold til indtægt 

 Alle Under 
250.000 

250-
600.000 

Over 
600.000 

Politisk interesse 43 45 43 46 
Politisk diskussion 69 64 70 78 
Handleressourcer:     
Tage ordet 30 27 31 38 
Læserbrev 38 39 40 38 
Klage til myndigheder 60 52 63 73 
Påvirke Lagtinget 21 20 22 22 
Vidensressourcer:     
Kommune 52 41 42 53 
Lagtinget 39 52 56 66 
Folketinget 9 79 88 91 
Lydhørhed:     
Personale i kom 79 70 85 75 
Kommunalbest 75 72 78 77 
Lagtinget 42 41 45 44 
Folketinget* 17 17 16 24 
Lokalpolitiske sp 59 51 66 52 
Landspolitiske sp 42 38 47 36 
Deltagelse:     
Kontaktet en politiker 23 18 26 31 
Kontaktet forening/org 21 18 24 20 
Kontaktet embedsmand 30 24 34 36 
Arbejdet i pol parti 6 6 7 5 
Arbejdet i forening eller 
org 

25 22 29 27 

Kontaktet eller optrådt i 
medier 

14 15 14 15 

Deltaget i politisk møde 33 30 34 35 
Tilfredshed med 
demokrati 

67 55 74 69 

Demokrati også 
deltagelse mellem valg 

72 56 81 75 

     
* svag signifikant sammenhæng ** moderat signifikant sammenhæng *** stærk signifikant sammenhæng 
   



Folket i det  moderne demokrati - en analyse af medborgerskab på Færøerne 
 

 128

Tabel 44: Tilslutningen til demokratiske normer i forhold til indtægt, i %   
 Vigtigt 
Lige indflydelse på pol beslutninger  
Under 250.000 80 
250-600.000 90 
Over 600.000 93 
Kvinders og mænds lige repræsent.  
Under 250.000 67 
250-600.000 71 
Over 600.000 71 
Myndighederne behandler alle lige  
Under 250.000 90 
250-600.000 92 
Over 600.000 96 
Respektere mindretals rettigheder  
Under 250.000 88 
250-600.000 91 
Over 600.000 91 
Ansvar for fælles problemer  
Under 250.000 83 
250-600.000 87 
Over 600.000 89 
Holde sig informeret  
Under 250.000 88 
250-600.000 89 
Over 600.000 95 
Stemme ved valg  
Under 250.000 92 
250-600.000 94 
Over 600.000 93 
Aktiv i offentlig debat  
Under 250.000 63 
250-600.000 57 
Over 600.000 68 
Udvise solidaritet  
Under 250.000 91 
250-600.000 93 
Over 600.000 91 
  
 

 
Tabel 45: Politisk tillid i forhold til indtægt, målt som gennemsnit af skala fra 0-10 

 Alle Under 250.000 250-600.000 Over 600.000 
Byråd 6,22 6,00 6,36 6,10 
Landstyre 6,00 5,43 6,29 5,87 
Lagting 6,00 5,57 6,29 5,58 
Domstole 7,30 6,72 7,55 7,64 
Forvaltning 5,19 4,95 5,21 5,50 
Politi 7,44 7,26 7,42 7,93 
Partier 5,30 5,60 5,31 4,62 
Politikere 5,12 5,42 5,05 4,73 
Folketing 5,02 4,76 5,02 5,30 
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Tabel 46: Politisk tillid i forhold til alder, målt som gennemsnit af skala fra 0-10 

 Alle 18-24 25-39 40-49 50-59 60- 
Byråd 6,22 6,62 6,08 6,30 6,17 6,17 
Landstyre 6,00 5,97 6,20 6,10 6,20 5,56 
Lagting 6,00 5,46 6,22 6,24 6,21 5,67 
Domstole 7,30 6,57 7,86 7,52 7,00 7,03 
Forvaltning 5,19 5,72 5,15 5,17 5,07 5,06 
Politi 7,44 7,35 7,71 7,09 7,26 7,59 
Partier 5,30 4,86 5,31 5,20 5,28 5,65 
Politikere 5,12 4,38 5,11 4,92 5,15 5,70 
Folketing 5,02 4,63 5,32 4,98 4,84 5,00 
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Tabel 47: Tilslutningen til demokratiske normer i forhold til alder, i % 

 Vigtigt 
Lige indflydelse på pol beslutninger  
18-24 81 
25-39 92 
40-49 86 
50-59 87 
60- 86 
Kvinders og mænds lige repræsent.  
18-24 74 
25-39 69 
40-49 68 
50-59 75 
60- 72 
Myndighederne behandler alle lige  
18-24 81 
25-39 96 
40-49 89 
50-59 93 
60- 93 
Respektere mindretals rettigheder  
18-24 84 
25-39 91 
40-49 91 
50-59 95 
60- 90 
Ansvar for fælles problemer  
18-24 73 
25-39 90 
40-49 86 
50-59 95 
60- 85 
Holde sig informeret  
18-24 75 
25-39 95 
40-49 91 
50-59 93 
60- 88 
Stemme ved valg  
18-24 89 
25-39 96 
40-49 93 
50-59 95 
60- 92 
Aktiv i offentlig debat  
18-24 47 
25-39 57 
40-49 58 
50-59 69 
60- 65 
Udvise solidaritet  
18-24 84 
25-39 94 
40-49 90 
50-59 96 
60- 94 
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Tabel 48: Politisk tillid i forhold til center og periferi, målt som gennemsnit af skala fra 0-10 

 Alle Center Periferi 
Kommunal bestyrelse 6,22 5,55 6,62 
Landstyre 6,00 5,95 6,04 
Lagting 6,00 5,87 6,09 
Domstole 7,30 7,20 7,37 
Forvaltning 5,19 5,30 5,12 
Politi 7,44 7,32 7,53 
Partier 5,30 5,13 5,41 
Politikere 5,12 4,91 5,25 
Folketinget 5,02 4,99 5,04 
    
 
 
Tabel 49: Tilslutningen til demokratiske normer i forhold til center og periferi, i % 

Center og periferi Vigtigt 
Lige indflydelse på pol beslutninger  
Center 89 
Periferi 86 
  
Kvinders og mænds lige repræsent.  
Center 72 
Periferi 70 
  
Myndighederne behandler alle lige  
Center 91 
Periferi 92 
  
Respektere mindretals rettigheder  
Center 89 
Periferi 91 
  
Ansvar for fælles problemer  
Center 86 
Periferi 88 
  
Holde sig informeret  
Center 87 
Periferi 91 
  
Stemme ved valg  
Center 93 
Periferi 94 
  
Aktiv i offentlig debat  
Center 58 
Periferi 62 
  
Udvise solidaritet  
Center 92 
Periferi 93 
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Tabel 50: Demokratisk deltagelse og politisk diskussion 

 Politisk diskussion 
  
Kontakte politiker  .28** 
Kontakte forening  .14** 
Kontakte embedsmand  .24** 
Arbejde i parti  .21** 
Arbejde i forening  .21** 
Plakat/badge  .21** 
Underskriftsindsamling             .12* 
Strejke             .01 
Boykot af varer             .10* 
Politisk køb .17** 
Støtte med penge             .10* 
Indsamlet penge             .07 
Kontakte medier .25** 
Politisk møde .25** 
Andet .18** 
  
Pearsons korrelations koefficient  * signifikant .05   ** signifikant .00 
 
 
Tabel 51: Demokratisk deltagelse og politisk interesse, i % 

 Hele 
befolkningen 

Meget 
interesseret 

Noget 
interesseret 

Kun lidt 
interesseret 

Slet ikke 
interesseret 

      
Kontakte politiker 23,1 56,5 35,3 11,4 5,4 
Kontakte forening 21,1 34,8 28,2 15,9 8,1 
Kontakte embedsmand 30,3 50,0 42,4 20,3 18,9 
Arbejde i parti 5,8 17,4 12,4 0 0 
Arbejde i forening 25,1 41,3 38,2 15,0 13,5 
Plakat/badge 12,5 23,9 18,8 8,1 0 
Politisk køb 26,1 37,0 34,7 21,5 5,4 
Kontakte medier 14,1 39,1 20,6 6,5 5,4 
Politisk møde 33,3 52,2 47,6 24,8 2,7 
      
N  46 170 246 37 
Antal aktiviteter  246 805 681 71 
Aktiviteter i gns.  5,3 4,7 2,8 1,9 
      
 
 
 
Tabel 52: Demokratisk deltagelse (16) og baggrundsvariabler 

Variabler B/std.error Beta stand Signifikans Tolerance/VIF 
Udd gymnasium 9.096/2.682  .158 .001 .843/1.186 
Udd håndværker 2.431/2.354  .051 .302 .741/1.350 
Udd videregående 9.920/1.889  .278 .000 .654/1.530 
Køn -.766/1.555            -.022 .623 .933/1.072 
Alder (binær) 4.745/1.671  .131 .005 .865/1.155 
     
F-test: 11.472 R2 .105  
Signifikans .000 R2 tilpasset .096  
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Tabel 53: Demokratisk deltagelse (7) og baggrundsvariabler 

Variabler B/std.error Beta stand Signifikans Tolerance/VIF 
Udd gymnasium 9.823/3.677  .125 .008 .843/1.186 
Udd håndværker 4.979/3.228  .077 .124 .741/1.350 
Udd videregående 13.896/2.589  .286 .000 .654/1.530 
Køn -6.233/2.132            -.130 .004 .933/1.072 
Alder 2.063/2.291  .042 .368 .865/1.155 
     
F-test: 9.874 R2 .092  
Signifikans .000 R2 tilpasset .082  
     
 
 
Tabel 54: Demokratisk deltagelse (16) og de andre variabler  

Variabler B/std.error Beta stand Signifikans Tolerance/VIF 
Politisk kompetence .231/.045 .244 .000 .672/1.49 
Lydhørhed .044/.036 .051 .213 .911/1.10 
Politisk interesse .201/.033 .277 .000 .724/1.38 
Demokrati opfattelse 3.91/1.57 .099 .013 .943/1.06 
     
F-test: 41.954 R2 .25  
Signifikans .000 R2 tilpasset .25  
     
 
 
Tabel 55: Demokratisk deltagelse (7) og de andre variabler  

Variabler B/std.error Beta stand Signifikans Tolerance/VIF 
Politisk kompetence .301/.061 .232 .000 .672/1.49 
Lydhørhed .108/.048 .090 .026 .911/1.10 
Politisk interesse .318/.045 .320 .000 .724/1.38 
Demokrati opfattelse 1.01/2.13 .019 .634 .943/1.06 
     
     
F-test: 45.980 R2 .27  
Signifikans .000 R2 tilpasset .26  
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Figur 2: Kønsforskelle  med hensyn til deltagelse i de færøske medier251   
 

 
 

                                                        
251 Kilde: Gallup på Færøerne. Teksten er oversat fra færøsk til dansk. 


