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Útdráttur 

Stjórnmálaflokkar hafa í auknum mæli nýtt sér faglegt markaðsstarf til að ná betri 

árangri í kosningum. Með markaðsstarfi geta stjórnmálaflokkar aflað sér upplýsinga um 

hverjar þarfir og væntingar kjósenda eru og hvernig er best að uppfylla þær þarfir. Þekkt 

sjónarmið úr vörumerkjastjórnun er að til að ná árangri þurfi vörumerki að hafa sterka, 

jákvæða og einstaka stöðu í huga eða minni markhópsins. Eitt af markmiðum þessarar 

rannsóknar var að kanna hvort að þetta sjónarmið eigi einnig við um ímynd 

stjórnmálaflokka. Annað markmið með rannsókninni var að kanna hver staðfærsla og 

ímynd stjórnmálaflokka var fyrir alþingiskosningarnar 2013, ásamt því að kanna hvernig 

ímynd og staðfærsla tengjast faglegu markaðsstarfi og árangri stjórnmálaflokka í 

kosningum og stuðningi kjósenda. 

Þær rannsóknarspurningar sem leitast var svara við eru eftirfarandi: Hver er ímynd 

stjórnmálaflokka sem náðu manni á þing í alþingiskosningunum vorið 2013? Er ímynd 

stjórnmálaflokkanna í takt við áherslur sem stjórnmálaflokkarnir vilja koma til skila? Er 

fylgi og ímynd stjórnmálaflokkanna breytilegt eftir kyni? Eru vísbendingar í rannsókninni 

sem gefa til kynna niðurstöður kosninganna 2013? 

Notast var við megindlega aðferðafræði til að kanna hver ímynd stjórnmálaflokkanna 

var í aðdraganda alþingiskosninganna 2013 en sambærileg könnun var framkvæmd fyrir 

alþingiskosningarnar 2007. Við undirbúning rannsóknarinnar voru framkvæmdar þrjár 

forkannanir. Fyrst var leitast við að spyrja fólk á förnum vegi til þess að fá hugmyndir að 

ímyndarþáttum sem tengdust þeim stjórnmálaflokkum sem buðu sig fram fyrir 

alþingiskosningarnar 2013. Að því loknu fóru fram tvær kannanir til þess að fækka og 

sameina ímyndarþættina í tíu talsins. Ímyndarþættirnir voru á 9 stiga kvarða þar sem 

kvarðinn 1 stendur fyrir á mjög illa við tiltekin stjórnmálaflokk og kvarðinn 9 stendur 

fyrir á mjög vel við tiltekinn stjórnmálaflokk. Könnunin var rafræn og var dreift á 

nemendur Háskóla Íslands en heildarfjöldi gildra svara var 441. 

Þeir stjórnmálaflokkar sem þátttakendur tóku afstöðu til voru eftirfarandi: 

Sjálfstæðisflokkurinn, Samfylkingin, Vinstri grænir, Framsóknarflokkurinn, Hægri Grænir, 

Björt Framtíð, Dögun og Píratar. 
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Helstu niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að flestir stjórnmálaflokkar 

tengjast einhverjum af þeim 10 ímyndarþáttum sem lagt var upp með að rannsaka. 

Stjórnmálaflokkarnir tengjast þó ímyndarþáttunum misjafnlega sterkt og sumir 

stjórnmálaflokkar hafa heldur óljósa stöðu. Þá gefa niðurstöður einnig til kynna að 

staðfærsla og ímynd stjórnmálaflokkanna er ekki alltaf sú sama og stjórnmálaflokkanir 

leggja upp með. Niðurstöður gáfu einnig til kynna að munur er á ímynd og fylgi karla og 

kvenna til einhverra stjórnmálaflokka. Þá má finna vísbendingar í rannsókninni sem gefa 

til kynna niðurstöður alþingiskosninganna 2013. 
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Abstract 

Political parties are increasingly using marketing approach to achieve better results in 

elections. Marketing can help political parties to gather information about the needs 

and expectations of voters and can also help political parties to find out how to meet 

voter’s needs. In brand management it is a known aspect that in order to have a 

successful brand, the brand needs to have a strong, positive and unique position in the 

consumer’s mind. One goal of this study was to investigate if that aspect would also be 

applicable to the image of political parties. Another goal was to find out the positioning 

and image of the Icelandic political parties for the parliamentary elections in 2013 and 

explore how image and positioning relate to marketing and political parties’ success in 

elections.  

The main purpose of this thesis was to answer the following four questions: What is 

the image of the Icelandic political parties who were elected in the parliamentary 

elections in 2013? Is the image of the political parties consistent with the main goals 

and political issues of the parties? Is the image and support of the Icelandic political 

parties different between men and women? Are there any clues in this study that 

implement the results of the parliamentary elections in 2013?  

The main results from this study indicate that most of the political parties relate to 

one or more of the 10 image factors that were used in this study. The political parties 

do, however, relate to these image factors in a different way. Some parties relate well 

to these image factors and some have a rather unclear positioning. The results also 

indicate that the positioning and image of some of the political parties were not 

consistent with their main goals and political issues. There is also a difference between 

men and women and their support and image towards some of the political parties. The 

results also indicate that there are some clues in this study that indicate the results of 

the parliamentary elections in 2013.  
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1  Inngangur  

Viðfangsefni þessarar meistararitgerðar er að skoða hver ímynd stjórnmálaflokka er fyrir 

alþingiskosningarnar 2013 og skoða með hvaða hætti faglegt markaðsstarf tengist 

samkeppnishæfni og árangri stjórnmálaflokka í kosningum og stuðningi kjósenda.  

Hægt er að túlka ímynd með ýmsum hætti og hafa margir fræðimenn komið með 

mismunandi skilgreiningar á ímynd sem má finna í fræðilega kafla þessarar ritgerðar. 

Ímynd er þó oftast skilgreind sem einhvers konar blanda af trú, hugmynd og viðhorfi 

einstaklinga gagnvart öðrum einstaklingum og hlutum (Kotler, Keller, Brady, Goodman 

og Hansen, 2012). Flestir eru þó sammála um að ímynd getur verið neikvæð eða jákvæð. 

Ímynd getur einnig haft áhrif á hvernig neytendur eða kjósendur meta vörur, þjónustu 

og stjórnmálaflokka (Dowling, 2001; Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2007). Skynjun 

neytenda og kjósenda á ímynd vörumerkja og stjórnmálaflokka er oft ekki sú sama og 

skipulagsheildir og stjórnmálaflokkar leggja upp með (Chernatony, 2006). Því er 

mikilvægt fyrir stjórnmálaflokka að finna leiðir til að leggja mat á hver ímynd þeirra er í 

huga kjósenda. Ef ímynd stjórnmálaflokka eða skipulagsheilda er neikvæð er mikilvægt 

að stjórnendur fari strax í að bæta ímynd skipulagsheilda eða stjórnmálaflokks (Barich 

og Kotler, 1991; Ries og Trout, 2001). Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á að góð 

staðfærsla og sterk ímynd stjórnmálaflokka hefur jákvæð og þýðingarmikil áhrif á 

árangur stjórnmálaflokkanna bæði í kosningum og stuðningi kjósenda til lengri tíma 

(Baines, Harris og Lewis, 2002; Khatib, 2012; Smith, 2001). 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna ímynd þeirra stjórnmálaflokka sem buðu 

sig fram til alþingiskosninga í lok apríl 2013. Einnig er kannað hvort að ímynd 

stjórnmálaflokkanna sé sú sama og stjórnmálaflokkarnir leggja áherslu á. Þá verður 

einnig kannað hvort að munur sé á sýn kynjanna á ímynd stjórnmálaflokka og hvort fylgi 

flokkanna sé breytilegt eftir kyni. Þá verður einnig kannað hvort að stjórnmálaflokkarnir 

eru að nýta sér markaðsfræðin til að ná betri árangri og hvort að þeir geti þá nýtt sér 

markaðsfræðin til þess að ná betri árangri í kosningum. Í vörumerkjastjórnun er þekkt 

sjónarmið að vörumerki sem hafa jákvæða, sterka og einstaka stöðu í huga markhópsins 
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nái frekar árangri. Að lokum er skoðað hvort að vísbendingar í rannsókninni gefi til 

kynna niðurstöður kosninganna 2013. 

Þær rannsóknarspurningar sem leitast verður svara við eru eftirfarandi: 

 Hver er ímynd stjórnmálaflokka sem náðu manni á þing í alþingiskosningunum 

vorið 2013? 

 Er ímynd stjórnmálaflokkanna í takt við áherslur sem stjórnmálaflokkarnir vilja 

koma til skila? 

 Er fylgi og ímynd stjórnmálaflokkanna breytilegt eftir kyni? 

 Eru vísbendingar í rannsókninni sem gefa til kynna niðurstöður kosninganna 

2013?  

Rannsóknin hefst á fræðilegri umfjöllun um markaðsstarf stjórnmálaflokka og miðaða 

markaðsfærslu sem skiptist í markaðshlutun, markaðsmiðun og staðfærslu. Þá verður 

fjallað um ímynd, vörumerkjaímynd, ímynd og árangur og mælingar á ímynd. Því næst 

verður fjallað um þá stjórnmálaflokka sem að komu manni á þing í kosningunum 2013. 

Einnig verður farið yfir aðrar rannsóknir sem fóru fram fyrir alþingiskosningarnar 2013 

og skoðað niðurstöður þeirra. Þá verður farið yfir hver ímynd stjórnmálaflokkanna er út 

frá þeim skilaboðum og auglýsingum sem flokkarnir sendu frá sér fyrir 

alþingiskosningarnar 2013. Í aðferðarfræðikaflanum verður farið yfir aðferð 

rannsóknarinnar en notast var við megindlega rannsóknaraðferð. Farið verður yfir 

undirbúning og framkvæmd rannsóknarinnar og úrvinnslu gagna. Þá verður fjallað um 

helstu takmarkanir á rannsókninni. Því næst verður fjallað um helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar og að lokum verður farið yfir umræður og ályktanir og 

rannsóknarspurningunum svarað.  
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2 Markaðsstarf stjórnmálaflokka 

Niðurstöður rannsókna benda til þess að fyrirtæki og skipulagsheildir sem eru ekki rekin 

í hagnaðarskyni nýti sér meira faglegt markaðsstarf. Sem dæmi má nefna að háskólar, 

ríkisbókasöfn og frístundaheimili nýta sér faglegt markaðsstarf til að ná meiri árangri. 

Stjórnmálaflokkar hafa einnig nýtt sér í auknum mæli faglegt markaðsstarf til að ná betri 

árangri í kosningum og stuðningi kjósenda (Butler og Collins, 1994; Davies, 1992; 

Doherty, 1998; O ́cass, 1996; Smith og Saunders, 1990). 

Hægt er að skilgreina markaðsstarf stjórnmálaflokka (political marketing) með 

ýmsum hætti. Markaðsstarf stjórnmálaflokka samkvæmt Henneberg (1996; 1997) er að 

komast í samband við kjósendur, viðhalda því og bæta til langs tíma með sameiginlegum 

ávinningi fyrir bæði þjóðfélagið og stjórnmálaflokkinn. Lees-Marshment (2001a) og 

Scammell (1995) skilgreina hins vegar markaðsstarf stjórnmálaflokka hvernig pólitískir 

flokkar eða samtök geti nýtt sér markaðsfræðin til að ná markmiðum sínum. Lilleker og 

Lees-Marshment (2005) telja að með því að vinna faglegt markaðsstarf og vinna að 

markaðsrannsóknum fái stjórnmálaflokkarnir upplýsingar sem gefi þeim tækifæri til að 

útbúa skýra stefnuskrá fyrir stjórnmálaflokkinn sem byggir á því hvað kjósendur vilja. 

Kjósendur hafa líka tekið breytingum í gegnum árin og með aukinni tækni og 

upplýsingum eru kjósendur mun gagnrýnni á stjórnmálaflokka og upplýstari á hvað þeir 

vilja fyrir samfélagið. 

Það var fyrst um 1960 þegar að stjórnmálaflokkar fóru að sjá að auglýsingar í 

sjónvarpi og útvarpi gátu haft áhrif á kosningabaráttu flokkanna og árangur þeirra. 

Markaðsstarf stjórnmálaflokka hefur tekið breytingum síðan þá og þróast hægt og 

rólega úr auglýsingum yfir í að hafa hóp markaðsfræðinga sem sinna faglegu 

markaðsstarfi fyrir stjórnmálaflokkanna (Newman, 1994). Stjórnmálaflokkar eru því í 

auknum mæli að afla sér þekkingar á markaðinum til þess að vita betur hverjar þarfir og 

væntingar kjósenda eru og hvernig er best að koma til móts við þær. Einnig eru 

flokkarnir að afla sér þekkingar á markaðinum til þess að miðla skilaboðum sínum áfram 

á betri og skilvirkari hátt. Stjórnmálaflokkarnir hafa einnig lagt aukna áherslu á að byggja 
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upp og þróa ímynd stjórnmálaflokkanna með því að nýta sér markaðsfræðin (Bannon, 

2004; Kavanagh, 1995; Lees-Marshment, 2001a; 2009; Scammell, 1995).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að góð staðfærsla og sterk ímynd skipulagsheilda, 

vörumerkis, vöru eða stjórnmálaflokka hefur jákvæð og þýðingarmikil áhrif á árangur 

þeirra í kosningum og stuðningi kjósenda (Baines o.fl., 2002; Khatib, 2012; Smith, 2001; 

Þórhallur Guðlaugsson, 2008b). Ímynd skiptir einnig miklu máli fyrir skipulagsheildir og 

eða stjórnmálaflokka sem eru fyrst og fremst að selja óáþreifanlegar vörur og þjónustu 

(Brady, Bourdeau og Heskel, 2005).  

Niðurstöður rannsókna á árangri stjórnmálaflokka sem gerð var fyrir kosningarnar í 

Bretlandi árið 2001 sýndi að ímynd stjórnmálaflokka skipti miklu máli fyrir árangur 

flokkanna í kosningum. Ímynd flokkanna vó meira heldur en málefni þeirra þegar að 

kjósendur tóku ákvörðun um að kjósa ákveðinn stjórnmálaflokk (Smith, 2001).  

Þá framkvæmdi Khatib (2012) rannsókn á jórdönskum kjósendum til að kanna hvaða 

þættir hafa áhrif á árangur stjórnmálaflokka í Jórdaníu. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu fram á að markaðshlutun, markaðsmiðun og staðfærsla hafa jákvæð og 

þýðingarmikil áhrif á árangur stjórnmálaflokka í kosningum. Þá hafði 

ímyndaruppbygging á bæði einstaklingum innan stjórnmálaflokksins og á 

stjórnmálaflokknum sterk áhrif á árangur stjórnmálaflokka í kosningum. Þá kom einnig í 

ljós að sá þáttur sem var veigamestur í árangri stjórnmálaflokka var ímynd 

stjórnmálaflokka og stjórnmálamanna innan flokksins.  

Jennifer Lees-Marshment skrifaði grein árið 2001 um markaðsstarf stjórnmálaflokka 

og lýsti sambandi markaðsfærslu og stjórnmála sem eins konar hjónabandi. Þar átti hún 

við að markaðsstarf stjórnmálaflokka væri blanda af stjórnmálum og markaðssetningu 

og útkoman væri eins og gott hjónaband sem nyti góðs af báðum vísindagreinum. Þá 

fjallar hún um þrjár stefnur í markaðsstarfi stjórnmálaflokka;  stjórnmálaflokkar sem eru 

vörumiðaðir (product-oriented party), stjórnmálaflokkar sem eru sölumiðaðir (sales 

oriented party) og stjórnmálaflokkar sem eru markaðsmiðaðir (market oriented party) 

(Newman, 1994; Niffennegger, 1989; Wring, 1994-95). 

Stjórnmálaflokkar sem eru vörumiðaðir halda fram ákveðnum hugmyndum sem 

flokkurinn trúir á. Þessir stjórnmálaflokkar reikna með að kjósendur uppgötvi að þeirra 

hugmyndir séu þær réttu og á endanum muni kjósendur kjósa þann stjórnmálaflokk. 
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Þessir flokkar neita oft að breyta hugmyndum sínum eða verkefnum þrátt fyrir dræma 

kosningu (Lees-Marshment, 2001b; Lees-Marshment, Stromback og Rudd, 2010). 

Stjórnmálaflokkar sem eru sölumiðaðir leggja áherslu á að selja kjósendum 

hugmyndir sínar. Ef að sú hugmynd eða verkefni fellur ekki í kramið hjá kjósendum þá 

notast þessir flokkar við markaðsstarf til þess að koma skilaboðum sínum áfram á 

kjósendur og sannfæra þá um að hugmyndir flokksins séu réttar. Þessir 

stjórnmálaflokkar breyta ekki hugmyndum sínum og verkefnum heldur reyna að fá 

kjósendur til að samþykkja hugmyndir flokksins (Lees-Marshment, 2001b; Lees-

Marshment o.fl., 2010). 

Stjórnmálaflokkar sem eru markaðsmiðaðir þróa hugmyndir sýnar og verkefni út frá 

því að fullnægja þörfum kjósenda. Þeir flokkar nota markaðsstarf til þess að kanna 

hverjar þarfir kjósenda eru og út frá þeirri rannsóknarvinnu þróa flokkarnir hugmyndir 

og verkefni stjórnmálaflokksins. Markaðsmiðaðir stjórnmálaflokkar þurfa að passa upp á 

að hafa stuðning allra innan stjórnmálaflokksins og að skila af sér þeirri hugmyndavinnu 

og verkefnum sem kjósendur vilja því annars getur það skaðað flokkinn til lengri tíma 

(Lees-Marshment, 2001b; Lees-Marshment o.fl., 2010). 

Stjórnmálaflokkar hafa mismunandi skoðanir og markmið. Það hefur einkennst 

hingað til í stjórnmálum að flokkarnir leggja fram ákveðin málefni og reyna svo að selja 

þau til kjósenda. En í dag hafa margir stjórnmálaflokkar farið þá leið að vinna í 

málefnum sem að skipta kjósendur máli á hverri stundu. Með því eru flokkarnir að 

bregðast við því sem að kjósendur vilja og fylgir því í raun meira lýðræði. Jennifer tók 

saman niðurstöður kosninga 1979 þegar að Conservative Party bauð sig fram til 

kosninga í Bretlandi með Margeret Thatcher fremsta í flokki. Niðurstöður hennar sýndu 

fram á að flokkurinn hafi nýtt sér markaðsfræðin og verið markaðsmiðaður flokkur. Allt 

sem að stjórnmálaflokkurinn lét frá sér eins og stefnur, stjórnunarstíll, skipulag og 

samskipti voru hönnuð til að passa við þarfir kjósenda. Flokkurinn náði kjöri og stóð að 

mestu við þau loforð sem flokkurinn gaf kjósendum. Niðurstöður greiningarvinnu 

Jennifer sýna að ef stjórnmálaflokkar ætla  sér að vinna alþingiskosningar þá þurfi þeir 

að vera markaðsmiðaðir og hlusta á hverjar þarfir kjósenda eru (Lees-Marshment, 

2001b). 
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3 Miðuð markaðsfærsla  

Markaðsfærsla er oft skilgreind sem ákveðið ferli þar sem fyrirtæki búa til virði fyrir 

viðskiptavininn með þeim auðlindum sem fyrirtækið hefur upp á að bjóða. 

Markaðsfærsla snýst einnig um að uppfylla þarfir og væntingar viðskiptavina 

fyrirtækisins og byggja upp og viðhalda sterku sambandi við viðskiptavininn. Markmiðið 

er að skapa virði fyrir viðskiptavininn sem og virði fyrir skipulagsheildina til þess að hún 

geti haldið áfram að skapa virði fyrir núverandi og tilvonandi viðskiptavini sína (Kotler og 

Armstrong, 2010; Kotler o.fl., 2012). 

Miðuð markaðsfærsla er talin vera grundvöllur í nútíma markaðsstarfi. Miðuð 

markaðsfærsla er aðferð til að fyrirtæki geti hámarkað árangur sinn í markaðsstarfi sínu.  

Óraunhæft er að uppfylla þarfir allra á markaðnum þar sem neytendur eru fjölmargir og 

með mismunandi þarfir, væntingar og kauphegðun. Miðuð markaðssetning er þriggja 

skrefa ferli sem skiptist í markaðshlutun, markaðsmiðun og staðfærslu (Kotler, 

Armstrong, Saunders og Wong, 2001; Kotler o.fl., 2012; Þórhallur Guðlaugsson, 2008a). 

Á mynd 1 má sjá þriggja skrefa ferli miðaðrar markaðssetningar.  

Markaðshlutun

Markaðsmiðun

Staðfærsla

Eftir hvaða breytum 

skal hluta markaðinn?

Gera grein fyrir
markaðshlutum

Hvað gerir markaðshlut 

áhugaverðan?

Velja markhóp

Hver á staðfærslan að 

vera?

Samræmdar aðgerðir 
fyrir hvern hóp

 

Mynd 1. Ferli miðaðrar markaðssetningar (Kotler, Armstrong, Saunders og Wong, 2005). 

Með markaðshlutun er átt við að skipta ólíkum markaði í minni og samstæðari hópa 

sem hafa svipaðar þarfir og einkenni (Hollensen, 2009; Kotler o.fl., 2001; Þórhallur 

Guðlaugsson, 2008a). Með markaðsmiðun er átt við að fyrirtækið ákveði hvaða 

markhóp eigi að þjóna og hvernig það skal gert. Staðfærslan snýst svo um hvernig 
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fyrirtækið getur keppt við aðra samkeppnisaðila á sama markaði og hvernig er hægt að 

gera vöru fyrirtækisins eftirsóknarverða í augum markhópsins (Lilien og Rangaswami, 

2004). Er í framhaldinu fjallað nánar um þessi atriði. 

3.1 Markaðshlutun 

Markaðshlutun er fyrsti þátturinn í miðaðri markaðsfærslu. Á hverjum markaði fyrir sig 

eru ótalmargir neytendur og viðskiptavinir ásamt ótalmörgum vörutegundum. Einnig 

eru þarfir neytenda og viðskiptavina fjölbreyttar. Það getur því verið mjög 

kostnaðarsamt að reyna að ná til allra neytenda á markaði ásamt því að það getur 

reynst erfitt vegna mismunandi þarfa og kauphegðunar neytenda (Armstrong og Kotler, 

2009; Kotler o.fl., 2001). Skipulagsheildir geta því náð mun betri árangri með því að 

hluta niður markaðinn og geta þá aðgreint vörur og þjónustu fyrir hvern hóp. Þannig 

getur skipulagsheildin betur tengst viðskiptavinum sínum og náð meiri skilvirkni og 

árangi í markaðssetningu (Kotler og Keller, 2009; Lilien og Rangaswamy, 2004). 

Markaðshlutun er það ferli sem felur í sér að hluta markaðinn niður í minni og 

samstæðari hópa sem innihalda viðskiptavini sem hegða sér á svipaðan hátt og bregðast 

svipað við markaðssetningu og skilaboðum skipulagsheildarinnar. Til þess að 

framkvæma markaðshlutun þurfa skipulagsheildir að skoða hvernig aðstæður á 

markaðnum eru, hvernig á að hluta heildarmarkað niður og hvaða aðferðir á að nota við 

það ferli. Hægt er að hluta niður heildarmarkað með ýmsum hætti, s.s. út frá 

landfræðilegum þáttum þar sem hægt er að notast við breytur eins og lönd, þjóðir, fylki 

og eða borgir eða lýðfræðilegum þáttum þar sem hægt er að notast við breytur eins og 

kyn, aldur, menntun, tekjur og hjúskaparstöðu. Einnig er hægt hluta niður 

heildarmarkað með sálfræðilegum þáttum og hegðunarþáttum. Oft er notast við fleiri 

en eina breytu þegar velja á markaðshluta. Með því að hluta niður heildarmarkaðinn 

getur skipulagsheildin uppfyllt þarfir og væntingar þess hóps sem ætlunin er að ná til 

betur (Armstrong og Kotler, 2009; Hollensen, 2009; Lotenberg, Schechter og Strand, 

2011). 

3.2 Markaðsmiðun 

Markaðsmiðun er það ferli þegar metið er hversu áhugaverðir markaðshlutarnir eða 

markhópurinn er. Markhópur er ákveðinn hópur af mögulegum viðskiptavinum sem 
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hafa sameiginleg einkenni eða sameiginlegar þarfir sem skipulagsheildin vill þjóna 

(Kotler og Armstrong, 2010). Við val á markhóp er mikilvægt að skipulagsheild velji 

markhóp þar sem heildin hefur styrkleika til þess að þjóna þeim markaði (Kotler, o.fl., 

2001; Lotenberg o.fl., 2011; Þórhallur Guðlaugsson, 2008b). Þegar taka skal ákvarðanir 

um hvaða markhóp skal velja er gjarnan stuðst við þrjá flokka. Fyrsti flokkurinn segir til 

um stærð markaðarins og hvort að hann sé vaxandi eða ekki. Annar flokkurinn segir til 

um samkeppni, mettun, vernd og ytri áhættu og þriðji flokkurinn innheldur samræmi, 

tengsl við aðra markhópa og hagnaðarvon. Samræmi og tengsl fjalla um að hve miklu 

leyti styrkur og ímynd skipulagsheildarinnar samræmist kröfum markaðarins og að 

tengsl við aðra markaði sé æskileg (Lilien og Rangaswamy, 2003). 

Hægt er að notast við ákveðin líkön til að hjálpa skipulagsheildum að mynda 

markhópa. Donovan og Henley (2003) bjuggu til líkan sem kallast TARPARE líkanið. 

Samkvæmt því þurfa skipulagsheildir að skoða stærð markhópsins, hversu áhættusamur 

hann er, hversu auðvelt er að nálgast markhópinn, hvort að skipulagsheildin hafi  

auðlindir til þess mæta þörfum markhópsins og hvort að skipulagsheildin sé að vinna 

sanngjarnt og réttlátt starf til þess að mæta þörfum markhópsins. Einnig hefur verið í 

auknum mæli  notast við lífsviðhorfs- og gildismatsmælingar til að greina markhópa. 

Með þeim er til dæmis hægt að skipta neytendum eftir áhugamálum, skoðunum og 

athöfnum (Bruwer, Li og Reid, 2002; Solomon, Bamossy og Askegaard, 2002). Þá hefur 

einnig verið notast við GE-líkanið við mat á markaðsmiðun. Á mynd 2 má sjá GE- líkanið.  

  

 
 
GE-líkanið 

 
 

Styrkur skipulagsheildarinnar 
 
 

 

Mikill  Meðal  Lítill 
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B 

  

Mynd 2. GE- Líkanið (Peter og Donnely, 2001). 
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Fyrirtækið General Electric kynnti það líkan til þess að meta hversu áhugaverð greinin 

er sem skipulagsheildin starfar í, hversu áhugaverður markhópurinn er og hverjir 

styrkleikar fyrirtækisins eru (Kotler, o.fl., 2001; Peter og Donnely, 2001). Samkvæmt því 

líkani er haft í huga markaðsvöxt, markaðsstærð, hagnaðarstig, hagnaðarmöguleika, 

samkeppnisstig, eftirspurnarstig, eftirspurnarhegðun og kostnaðaruppbyggingu á 

markaðnum þegar kemur að því að velja markhóp. Allir þessir þættir eru metnir og 

fundið er út gildi sem verður mælikvarði á hversu áhugaverður markhópurinn er (Peter 

og Donnely, 2001; Þórhallur Guðlaugsson, 2008b).  

3.3 Staðfærsla 

Staðfærsla er þriðji liðurinn í miðaðri markaðsfærslu. Markmiðið með staðfærslu er að 

varan/þjónustan hafi jákvæða og einstaka stöðu í huga markhópsins (Keller, Apéria og 

Georgson, 2008; Kotler o.fl., 2012). Með staðfærslu geta til dæmis skipulagsheildir og 

stjórnmálaflokkar fengið upplýsingar um markaðinn eða kjósendur ásamt skynjun og vali 

neytenda á vörumerkjum (Theofanides og Livas, 2007). Árangursrík staðfærsla þýðir að 

markhópurinn hefur skilning á því virði sem fyrirtækið býður upp á og sýnir tryggð 

gagnvart vörunni, vörumerkinu og skipulagsheildinni (Kotler og Keller, 2008; Laforet, 

2010).  

Staðfærslu má skipta í aðgreiningu, aðgerðir og ímynd (Lilien og Rangaswamy, 2003; 

Trout, 2008). Aðgreiningin fjallar um hvernig stjórnmálaflokkar, aðgreini tilboð sitt frá 

tilboði annarra flokka. Aðgreiningin getur verið byggð á vörunni sjálfri, þjónustunni, 

starfsfólkinu eða ímyndinni (Darling, 2001; Fischer, 1991; Trout, 2008). Með góðri og 

varanlegri aðgreiningu eru meiri líkur á að ná samkeppnisyfirburðum á markaðnum 

(Fisher, 1991).  

Aðgerðir fjalla um hvernig er hægt að koma aðgreiningunni til skila með því að skapa 

skýra, einstaka og eftirsóknarverða stöðu í huga neytenda samanborið við vörur 

samkeppnisaðilans (Keller, 2008; Morgan, Strong og McGuinees, 2003; Rothe, 2003). 

Aðgreiningin beinist því að vörum og/eða þjónustu skipulagsheilda eins og til dæmis 

stjórnmálaflokka en aðgerðirnar að markaðnum eða væntanlegum kjósendum (Lilien og 

Rangaswami, 2003). Með ímynd er átt við það sem raunverulega gerist í huga neytenda 

eða minni viðtakanda skilaboðanna. Allar vörur og þjónusta hafa ákveðna ímynd í huga 
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eða minni neytenda. Sú ímynd er þó ekki alltaf í samræmi við fyrirfram ákveðna 

aðgreiningu skipulagsheildar á þeirri vöru og þjónustu (Þórhallur Guðlaugsson, 2008b).  

Ímynd neytenda getur verið byggð á bæði lítilli og mikilli þekkingu en ímyndin verður 

til hvort sem að skipulagsheildin vinni markaðsstarf eða ekki (Þórhallur Guðlaugsson, 

2008a). En ef skipulagsheildir og stjórnmálaflokkar vilja þróa með sér sterka, jákvæða og 

einstaka ímynd þurfa þau að vinna vel að allri markaðsfærslu og þá sérstaklega 

staðfærslu og aðgreiningu. Það tekur tíma að byggja upp ímynd skipulagsheilda og 

stjórnmálaflokka og ímyndin byggist á öllu sem heildirnar og flokkarnir segja og gera 

(Kotler o.fl., 2001). 
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4 Ímynd 

Hugtakið ímynd var fyrst aðeins notað um fyrirtæki og skipulagsheildir en 

hugmyndafræðin hefur þróast með árunum. Í dag hefur allt ímynd, hvort sem það er 

áþreifanlegt eða óáþreifanlegt. Hugtakið hefur verið notað við hinar ýmsu fræðigreinar 

síðan það var fyrst kynnt (Barich og Kotler, 1991). Í sálfræði hefur ímynd fyrirtækja verið 

tengd við huglæga ímynd eða hugmynd sem er sýnileg og skynjuð (Grunig, 1993). Hér á 

eftir koma skilgreiningar hinna ýmsu fræðimanna á hugtakinu ímynd.  

Kotler o.fl. (2012) skilgreina ímynd sem blanda af trú, hugmyndum og viðhorfi 

einstaklinga gagnvart hlutum og einstaklingum. Samkvæmt Wrenn, Kotler og Shawchuck 

(2010) er „ímynd blanda tilfinninga, trúar, viðhorfs, áhrifa, hugsana, skynjana, 

hugmynda, minninga og ályktunar sem að einstaklingur hefur á aðra einstaklinga, 

fyrirtæki eða hluti” (bls. 223). Schmitt, Simonson og Marcus (1995) skilgreina ímynd sem 

hugsanir og skilning hagsmunaðila fyrirtækisins þ.e. viðskiptavini, starfsfólk, fjárfesta og 

almenning, á fyrirtækinu og öllu sem tengist því. Samkvæmt Van Riel og Fombrun (2007) 

er ímynd notuð til að lýsa sérstakri skynjun fólks eins og skoðunum, hugmyndum, 

tilfinningum og upplifunum.  

Dowling (2001) skilgreinir ímynd þannig að fólk kannast við og skynjar ímynd 

skipulagsheildar út frá helstu einkennum skipulagsheildarinnar í formi tákna, samskipta 

og hegðunar heildarinnar. Ímyndin getur verið bæði neikvæð og jákvæð og getur það 

haft áhrif á hvernig neytendur meta vörur, þjónustu eða skipulagsheildir (Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 2007). Þekking á ímynd skipulagsheildar eða stjórnmálaflokka er mikilvæg 

og skiptir máli að stjórnendur finni leiðir til þess að leggja mat á hver ímynd 

skipulagsheildar eða stjórnmálaflokks er í huga tiltekins markhóps en ímyndin kann að 

vera breytileg á milli markhópa. Mikilvægt er að stjórnendur fari strax í að bæta ímynd 

skipulagsheildar eða stjórnmálaflokks ef að rannsóknir sýna að ímyndin er neikvæð 

(Barich og Kotler, 1991; Ries og Trout, 2001).  

Samkvæmt Barich og Kotler (1991) er hægt að flokka ímynd í nokkrar mismunandi 

útfærslur. Þær eru fyrirtækjaímynd, vöruímynd, vörumerkjaímynd og markaðsímynd. 

Fyrirtækjaímynd samkvæmt Furman (2010) er þegar að þekking, trú, hugmyndir og 
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tilfinningar um ákveðið fyrirtæki eða skipulagsheild er blandað saman (Wan og Schell, 

2007) og endurspeglar hvernig einstaklingar sjá fyrirtækið í heild sinni (Barich og Kotler, 

1991; Tench og Yeomans 2009). Ímynd skipulagsheilda er oft nátengd orðspori þeirra og 

helstu auðkennum (Kang og Yang, 2010; Karaodmanoglu og Melewar, 2006; Keh og Xie, 

2009). Ákveðnir þættir sem auðkenna skipulagsheildir geta hjálpað einstaklingum að 

kalla fram ímynd skipulagsheildarinnar. Ef auðkennin eru jákvæð getur það haft góð 

áhrif, en ef þau eru neikvæð þarf skipulagsheildin að bregðast skjótt við og reyna að 

bæta ímyndina (Dowling, 2001). Skipulagsheildir eins og stjórnmálaflokkar ættu því að 

vilja að ímynd þeirra sé sterk, jákvæð og einstök í huga kjósenda (Keller o.fl, 2008). 

Vöruímynd fjallar um hvernig einstaklingar sjá vöru, vöruflokk eða þjónustu. 

Vörumerkjaímynd fjallar um hvernig einstaklingar sjá ákveðið vörumerki samanborið við 

vörumerki samkeppnisaðila. Fjórða útfærslan er markaðsímynd, hún fjallar um hvernig 

einstaklingar sjá gæði fyrirtækisins út frá heildarmarkaðsstarfi fyrirtækisins og samvali 

söluráða (Barich og Kotler, 1991). 

4.1 Vörumerkjaímynd 

Fyrirtæki og skipulagsheildir gera sér betur grein fyrir því í dag hvað vörumerki þeirra 

skiptir miklu máli. Neytendur hafa oft á tíðum um margt að velja þegar kemur að vöru 

og þjónustu og þá skiptir máli að vera með vörumerki sem hefur sterka stöðu og 

einfaldar ákvörðun neytandans eða viðskiptavinarins. Vörumerki hafa verið notuð í 

aldaraðir til að aðgreina eina vöru frá annarri ásamt því að auðkenna vöruna eða 

þjónustuna. Samkvæmt American Marketing Association (AMA) þá er vörumerki nafn, 

hugtak, tákn, merki eða hönnun sem er notuð til að aðgreina vörur og þjónustu 

skipulagsheildar frá vöru og þjónustu samkeppnisaðila (Keller, 2013; Kotler og Keller, 

2012). Þá hefur einnig færst í aukana að þjóðþekktar persónur, lönd og borgir nýti nöfn 

sín sem vörumerki. Vörumerkjastjórnun er því orðinn mikilvægur þáttur í faglegu 

markaðsstarfi hjá flestum skipulagsheildum í dag (Kapferer, 2008). Vörumerkjastjórnun 

snýst að mestu leyti um að hámarka virði vörumerkisins. Það er gert með því að hanna 

og útfæra markaðsaðgerðir sem byggja upp vörumerkið ásamt því að mæla styrk þess 

(Kotler og Keller, 2012).  

Hægt er að skilgreina vörumerkjaímynd sem sú ímynd sem viðskiptavinir upplifa 

þegar þeir sjá eða heyra um ákveðið vörumerki samanborið við önnur vörumerki (Barich 
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og Kotler, 1991; Kotler o.fl., 2012). Vörumerkjaímynd endurspeglar öll þau tengsl sem 

einstaklingurinn hefur við vörumerkið. Þessi tengsl geta verið komin frá fyrri reynslu við 

vörumerkið sjálft eða tengt ýmsum þáttum sem eru í minni eða huga neytandans þegar 

hann hugsar um vörumerkið. Neytendur skynja ímynd vörumerkis misjafnlega og getur 

vörumerkjaímynd meðal annars skapast út frá fyrirtækinu sjálfu, einkennum vörunnar 

eins og verði, staðfærslu og pakkningum, eða út frá því hverjir eru markhópur og 

neytendur vörunnar (Keller, 1993; Keller,  Apéria og Georgson, 2008). 

Til að vörumerki hafi jákvæða ímynd þarf vörumerkið að hafa sterka, jákvæða og 

einstaka stöðu í huga neytenda. Sterk staða vörumerkis fjallar um þann eiginleika að 

vörumerkið sé ofarlega í huga neytandans og sé eitt af fyrstu vörumerkjunum sem koma 

upp í huga einstaklingsins þegar hugsað er um ákveðinn vöruflokk (Keller o.fl., 2008). 

Skynjun neytenda á ímynd vörumerkis er oft ekki sú sama og skipulagsheildir leggja upp 

með. Því er mikilvægt að skipulagsheildir kanni reglulega hver ímynd neytenda á 

vörumerkjum þeirra er (Chernatony, 2006). 

4.2 Mælingar á ímynd 

Til þess að skipulagsheildir og stjórnmálaflokkar geti verið meðvituð um hver ímynd 

þeirra er þarf að rannsaka og skoða ímyndina og mæla hana. Helstu kostir þess að skoða 

og mæla ímyndina er að þá getur skipulagsheildin eða stjórnmálaflokkurinn komið fyrr 

auga á óhagstæða ímynd og breytt eða betrumbætt ímynd sína áður en það skaðar 

heildina eða flokkinn meira. Einnig getur skipulagsheildin og stjórnmálaflokkurinn 

komist betur að því hvar veikleikar og styrkleikar þeirra liggja samanborið við helstu 

samkeppnisaðila. Ef notast er við ímyndarmælingar reglulega er hægt að sjá hvort að 

betrumbættar aðgerðir skipulagsheildarinnar eða stjórnmálaflokksins hafi bætt ímynd 

þeirra með því að bera þær saman við fyrri mælingar (Barich og Kotler, 1991; Lilien og 

Rangaswamy, 2003). 

Samkvæmt Barich og Kotler (1991) mættu skipulagsheildir vera duglegri við að 

framkvæma stöðugar og kerfisbundnar mælingar. Þeir telja að skipulagsheildir ættu að 

framkvæma reglulega rannsóknir á ímynd, greina úr þeim og bregðast við þeim 

upplýsingum sem koma úr rannsókninni.  
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4.2.1 Vörukort 

Vörukort eru ein af þróaðri rannsóknaraðferðum í markaðsfræði og eru oft nefnd á 

ensku perceptual map eða product map (Lilien og Rangaswamy, 2003; Þórhallur 

Guðlaugsson, 2003; 2008a). Þau hafa verið notuð til þess að skoða samkeppnina á 

markaðnum, staðfærslu og aðgreiningu ásamt því að vera góð leið til að rannsaka 

ímynd. Með vörukortum er ekki einungis verið að skoða vörur heldur einnig þjónustu, 

fyrirtæki, stofnanir, fólk, stjórnmálamenn, stjórnmálaflokka og fleira. Með aðferðafræði 

vörukorta er hægt að skoða uppbyggingu heildarmarkaðarins sem varan eða þjónustan 

er að keppa á og hverjir eru samkeppnisaðilar hennar út frá sjónarhóli viðskiptavina. Þá 

er einnig hægt að nota vörukort til að hjálpa til við greiningar á markaðshlutum þar sem 

kortið sýnir vel uppbyggingu markaðarins og hvernig má hluta hann niður í smærri og 

samstæðari hópa (Lilien og Rangaswamy, 2003; Þórhallur Guðlaugsson, 2003). Einnig er 

hægt að greina og skilja skynjun neytenda á tilteknum vörum, þjónustu, vörumerki, 

fyrirtæki eða stjórnmálaflokk miðað við tiltekna eiginleika. Þannig er hægt að nýta 

vörukortið til að skoða staðfærslu vörunnar og/eða þjónustunnar og hvort að það þurfi 

að endurstaðsetja hana, út frá skynjun þátttakenda, til að ná betri árangri (Lilien og 

Rangaswamy, 2003). Einnig er hægt að nýta niðurstöður vörukorts til að stuðla að 

vöruþróun, skoða breytingar á skynjun neytenda og hvort skynjun neytenda sé 

mismunandi eftir markhópum (Þórhallur Guðlaugsson, 2003). Niðurstöður vörukorts 

geta því verið gagnlegt hjálpartæki fyrir ákvarðanatöku í markaðsmálum (Festervand, 

2000; Festervand, 2002; Kara, Kaynak og Kucukemiroglu, 1996; Lilien og Rangaswamy, 

2003).  

Til þess að geta lesið úr vörukorti er byrjað á að setja upp spurningalista með þeim 

eiginleikum sem á að kanna og eru spurningarnar á jafnbilakvarða. Oftast er notast við 

Likert kvarða og þá gjarnan stuðst við 7 eða 9 stiga kvarða. Þátttakendur eru beðnir um 

að taka afstöðu til varanna eða vörumerkis út frá því hvort að þeir telji að eftirfarandi 

eiginleiki eigi mjög illa við þetta vörumerki, mjög vel eða eitthvað þar á milli. Eftir að 

búið er að leggja spurningarnar fyrir þýðið er stuðst við staðfærslugreiningaraðferð sem 

kallast MDS (multidimensional scaling). Sú aðferð var fyrst þróuð af sálfræðingum til 

þess að kortleggja hvernig fólk skynjaði hluti á mismunandi hátt. Markaðsfræðingar hafa 

síðan þróað þessa (MDS) aðferð til þess að lýsa skynjun og vali viðskiptavina á tiltekinni 

vöru, vörumerki, þjónustu og/ eða stjórnmálaflokki á myndriti. Með MDS aðferðinni eru 
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meðaltöl allra svara sett í ákveðið forrit sem kallast perceptual mapping software. Þar 

birtast niðurstöðurnar á vektoraformi á myndriti eða grafi og staðsetur forritið 

eiginleikalínurnar og lengd þeirra (Lilien og Rangaswamy, 2003).  

Á mynd 3 má sjá dæmi um vörukort og verður stuðst við það til að útskýra hvernig 

túlka skal niðurstöður vörukorta.  

 
 

 
            

   
     

  
   

     

  
   

 

 

   

  
   

     

  
   

     

  
   

     

  
   

     

  
   

     

  
   

     

  
   

     

  
   

     

  
   

     

  
               

Mynd 3. Vörukort (Lilien, Rangaswamy og Bruyn, 2007) 

Á kortinu má sjá fjórar vörur sem eru metnar út frá fimm eiginleikum eða 

ímyndarþáttum. Þessir ímyndarþættir geta verið bæði jákvæðir og neikvæðir. Það skiptir 

miklu máli að velja ímyndarþætti sem lýsa vel viðkomandi markaði og stöðu einstakra 

vörumerkja á honum. Þá er betra að byrja með fleiri ímyndarþætti en færri og frekar 

fækka eða sameina ímyndarþætti þegar niðurstöður vörukortsins liggja fyrir (Lilien o.fl., 

2007; Þórhallur Guðlaugsson, 2008b). Lengd þessara eiginleikalína eða ímyndarþátta 

segir til um hversu sterkur eða afgerandi eiginleiki eins vörumerkis er gagnvart öðrum 

vörumerkjum á sama markaði.  Löng lína gefur til kynna að viðkomandi eiginleiki eða 

ímyndarþáttur er afgerandi í huga þátttakenda eða neytenda. Því lengra sem vörumerki 

lendir fjær miðju því meiri er aðgreiningin fyrir þann eiginleika (Lilien og Rangaswamy, 

2004; Þórhallur Guðlaugsson, 2008a). 
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Vara 2 

Vara 3 

Eiginleiki 3 

Eiginleiki 2 

Eiginleiki 5 

Eiginleiki 4 

Eiginleiki 1 

Vara 4 



 

27 

5 Alþingiskosningar 

Í stjórnarskrá Íslands frá árinu 1944 er tekið fram í annarri grein: „Alþingi og forseti 

Íslands fara saman með löggjafarvaldið. Forseti og önnur stjórnarvöld samkvæmt 

stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum fara með framkvæmdarvaldið. Dómendur 

fara með dómsvaldið“. Það má því lesa úr þessu stjórnarskrárákvæði að ríkisvaldinu er 

skipt í þrennt, þ.e. í löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald.  

Í stjórnarskrá Íslands er byggt á því að á Íslandi sé fulltrúalýðræði. Með því er átt við 

að uppspretta valds sé hjá fólkinu í landinu sem felur kjörnum fulltrúum meðferð þessa 

valds. Fjórða hvert ár velja kjósendur í leynilegum kosningum þingmenn til að sitja á 

Alþingi. Alls eru 63 þjóðkjörnir þingmenn sem sitja á Alþingi og fara þeir sameiginlega með 

vald til að setja þegnum landsins lög ásamt því að fara með fjárstjórnarvald. Kosningarétt 

eiga allir íslenskir ríkisborgarar sem eru 18 ára eða eldri þegar kosningar fara fram og eiga 

lögheimili á Íslandi eða hafa átt lögheimili á Íslandi síðastliðin 8 ár. Íslandi hefur verið skipt í 

sex kjördæmi frá árinu 2003 og í hverju kjördæmi eru að lágmarki sex kjördæmissæti. Þessi 

kjördæmaskipan verður til eftir að Alþingi samþykkti ný lög 16. maí 2000 til þess að draga úr 

misvægi atkvæða eftir búsetu ásamt því að tryggja að stjórnmálasamtök fengju úthlutuð 

þingsæti í samræmi við atkvæði þeirra á öllu landinu. Kjördæmum var þá fækkað úr átta í 

sex. Þessi sex kjördæmi eru eftirfarandi: Norðvesturkjördæmi, Norðausturkjördæmi, 

Suðurkjördæmi, Suðvesturkjördæmi, Reykjavíkurkjördæmi norður og Reykjavíkurkjördæmi 

suður. Suðvesturkjördæmi, Reykjavíkurkjördæmi norður og Reykjavíkurkjördæmi suður 

hafa 11 þingsæti hvert en hin kjördæmin 10 þingsæti (Alþingi, e.d.; Sigríður Vilhjálmsdóttir, 

2015). Til þess að leiðrétta misvægis milli kjördæma er í 9. gr. kosningalaga 

endurskoðunarákvæði sem leggur til tilfærslu þingsæta milli kjördæma í næstu 

alþingiskosningum á eftir. Eftir alþingiskosningarnar 2009 var breytt fjölda þingsæta í 

tveimur kjördæmum. Samkvæmt ákvörðun landskjörstjórnar skyldu við næstu almennu 

alþingiskosningar vera átta þingsæti í Norðvesturkjördæmi og þar af eitt jöfnunarsæti og í 

Suðvesturkjördæmi skyldu vera 13 þingsæti og þar af tvö jöfnunarsæti. Önnur kjördæmi 

skyldu veru með sama fjölda þingsæta og áður, Norðausturkjördæmi og Suðurkjördæmi 

með 10 þingsæti hvort og Reykjavíkurkjördæmi norður og suður skyldu vera með 11 

þingsæti hvort. 
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5.1 Alþingiskosningar 2013  

Alþingiskosningarnar 2013 voru haldnar 27. apríl 2013. Þær voru óvenjulegar að því 

leytinu til að aldrei hafa fleiri stjórnmálaflokkar boðið sig fram til alþingiskosninga 

(Kosningavefur innanríkisráðuneytisins, e.d; Sigríður Vilhjálmsdóttir, 2015). Hægt var að 

skila inn framboðslistum til 12. apríl 2013. Fyrir utan hinn hefðbundna fjórflokk, 

Sjálfstæðisflokkinn, Samfylkinguna, Framsóknarflokkinn og Vinstri græna voru 11 aðrir 

stjórnmálaflokkar sem buðu sig fram. Þeir voru Björt framtíð, Hægri grænir, 

Húmanistaflokkurinn, Flokkur heimilanna, Regnboginn, Sturla Jónsson, Lýðræðisvaktin, 

Landsbyggðaflokkurinn, Alþýðufylkingin, Dögun og Píratar. Alls voru því 15 flokkar sem 

buðu sig fram og 11 á landsvísu. Þeir flokkar sem náðu manni á þing eftir 

alþingiskosningarnar voru Sjálfstæðisflokkurinn, Samfylkingin, Framsóknarflokkurinn, 

Vinstri grænir, Björt framtíð og Píratar (Rúv, 2013a). Alls voru 237.807 manns á kjörskrá 

fyrir alþingiskosningarnar eða um 73,6% landsmanna. Af þeim voru 81,5% sem greiddu 

atkvæði eða 193.828 atkvæði. Karlar áttu 96.121 atkvæði en konur 97.707 atkvæði.  Gild 

atkvæði voru 189.023 eða 97,5%.  Auðir seðlar voru 4217 eða um 2,2% og aðrir ógildir 

seðlar 582 talsins eða 0,3%. Niðurstöður alþingiskosninganna 2013 sýndi einnig að 

fæstir kjósendur voru á hvern þingmann í Norðvesturkjördæmi eða 2665. Flestir 

kjósendur voru á hvern þingmann í Suðvesturkjördæmi eða 4856. Hlutfallið þarna á milli 

nær þó ekki tveimur og verður því fjöldi þingsæta fyrir hvert kjördæmi sá sami fyrir 

næstu alþingiskosningar og árið 2013 (Sigríður Vilhjálmsdóttir, 2015). 

Á mynd 4 má sjá niðurstöður alþingiskosninganna 2013. 
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Mynd 4. Niðurstöður alþingiskosninga 2013 (Rúv, 2013a). 

Eins og sjá má á mynd 4 fékk Sjálfstæðisflokkurinn flest atkvæði eða 26,7% atkvæða. 

Flokkurinn jók við sig fylgið frá síðustu alþingiskosningum 2009 og fékk alls 19 

þingmenn. Framsóknarflokkurinn hlaut næst flest atkvæði eða 24,4% atkvæða og 19 

þingmenn. Samfylkingin hlaut 12,9% atkvæða og tapaði miklu fylgi frá síðustu 

kosningum árið 2009 en flokkurinn hlaut 29,8% atkvæða í kosningunum þá. 

Samfylkingin náði því einungis 9 þingmönnum á þing. Vinstri grænir hlutu 10,9% 

atkvæða í kosningunum 2013 og fengu 7 menn á þing en töpuðu 7 þingmönnum frá 

kosningunum 2009. Stjórnmálaflokkarnir Samfylkingin og Vinstri grænir töpuðu því 

samtals 27% atkvæða frá síðustu alþingiskosningum 2009. Tveir nýir flokkar náðu manni 

á þing í kosningunum 2013 og voru það Björt framtíð og Píratar. Björt framtíð náði 8,2% 

atkvæða og 6 þingmönnum en Píratar náðu 5,1% atkvæða og 3 þingmönnum. Önnur 

atkvæði eða 11,8% hlutu aðrir stjórnmálaflokkar. Skipting þingmanna var þannig að 

60,3% voru karlar og 39,7% konur (Rúv, 2013a; Sigríður Vilhjálmsdóttir, 2015). 

Eftir að forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, hafði hitt formenn allra 

stjórnmálaflokka þann 29. apríl 2013 tilkynnti forseti Íslands 30. apríl 2013 að 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins fengi umboð til 

stjórnarmyndunar. Ólafur Ragnar Grímsson taldi til þrjár ástæður fyrir því að formaður 

Framsóknarflokksins hefði fengið umboð til stjórnarmyndunar. Í fyrsta lagi voru bæði 

Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn stærstir á alþingi og með sama fjölda 
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þingmanna eða 19 þingmenn hvor. Önnur ástæðan var sú að fylgisaukning 

Framsóknarflokksins hafi verið afgerandi í þessum kosningum og þriðja og síðasta 

ástæðan var það viðhorf sem formenn flokkanna komu á framfæri í viðræðum við 

forseta Íslands daginn áður (Rúv, 2013b). 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, fundaði með formönnum allra stjórnmálaflokkanna 

dagana 30. apríl og 1. maí 2013. Þann 4. maí 2013 fóru fram formlegar 

stjórnarmyndunarviðræður milli formanna Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins 

(Rúv, 2013c; Rúv, 2013d). Þær viðræður héldu áfram í nokkrar vikur og þann 22. maí 

2013 tók við ný ríkisstjórn Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins formlega við. 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson tók við embætti forsætisráðherra og Bjarni 

Benediktsson tók við embætti fjármála- og efnahagsráðherra. Þá var Sigurður Ingi 

Jóhannsson sjávarútvegs-, landbúnaðar- og umhverfisráðherra og Gunnar Bragi 

Sveinsson utanríkisráðherra. Eygló Harðardóttir tók við embætti félagsmálaráðherra, 

Kristján Þór Júlíusson tók við embætti heilbrigðisráðherra og Hanna Birna Kristjánsdóttir 

tók við embætti innanríkisráðherra. Mennta- og menningarmálaráðherra tók við Illugi 

Gunnarsson og iðnaðar- og viðskiptaráðherra var Ragnheiður Elín Árnadóttir (Mbl.is, 

2013). 

5.1.1 Stjórnmálaflokkarnir sem komu manni á þing  

Í þessum kafla verður fjallað um þá stjórnmálaflokka sem komu manni á þing. Þeir 

stjórnmálaflokkar voru Sjálfstæðisflokkurinn, Framsóknarflokkurinn, Samfylkingin, 

Vinstri grænir, Björt framtíð og Píratar. Farið verður yfir sögu þeirra og stefnu ásamt því 

að skoða hvaða áhersluatriði flokkarnir einblíndu á fyrir alþingiskosningarnar 2013. 

5.1.1.1 Sjálfstæðisflokkurinn 

Sjálfstæðisflokkurinn varð til þegar Íhaldsflokkurinn og Frjálslyndi flokkurinn 

sameinuðust í einn flokk þann 25. maí 1929. Fyrsti formaður flokksins var Jón Þorláksson 

verkfræðingur og gegndi hann formennsku þar til 1934. Frá því að Sjálfstæðisflokkurinn 

var myndaður hefur hann komið að landstjórn 22 sinnum af 31 ríkisstjórn og verið í 

forystu 15 sinnum (Sjálfstæðisflokkurinn, e.d.a).           

Formaður Sjálfstæðisflokksins í dag er Bjarni Benediktsson og var hann endurkjörinn 

formaður flokksins 26. júní 2010 en hann var fyrst kjörinn formaður 29. mars 2009 

(Mbl.is, 2010; Sjálfstæðisflokkurinn, e.d.b) Varaformaður flokksins frá 2013 til 2015 var 
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Hanna Birna Kristjánsdóttir, en Ólöf Nordal tók við varafomannsembættinu í október 

2015 (Sjálfstæðisflokkurinn, e.d.c; e.d.d). 

Helstu áherslur flokksins og grundvallarstefnumál hans koma fram í stefnuyfirlýsingu 

sem kallast sjálfstæðisstefnan. Þessari stefnu hefur flokkurinn fylgt frá upphafi og veitir 

stefnan leiðbeiningar um nokkur mikilvæg atriði til að tryggja frelsi og framþróun í 

þjóðfélaginu. Stefna flokksins er mótuð frekar í einstökum málaflokkum á landsfundi 

Sjálfstæðisflokksins. Á landsfundi sitja landsfundarfulltrúar sem hafa allir atkvæðisrétt 

varðandi stefnumótun og kjör í embætti Sjálfstæðisflokksins. Landsfundarfulltrúar eru 

valdir af aðildarfélögum Sjálfstæðisflokksins um allt land (Sjálfstæðisflokkurinn, e.d.e; 

e.d.f). 

Önnur stefna sem Sjálfstæðisflokkurinn telur mikilvæga er jafnréttisstefna 

Sjálfstæðisflokksins. Hún fjallar að mestu leyti um frelsi einstaklingsins og jafnrétti. 

Samkvæmt stefnunni skulu einstaklingar fá að njóta sín óháð kynferði, aldri, trú og 

stöðu. Með því að stuðla að jafnrétti kynjanna er lagður grunnur að velferð einstaklinga, 

atvinnulífs og samfélagsins. Miðstjórn sjálfstæðisflokksins er falið að fylgjast með því 

hvort farið sé eftir jafnréttisstefnunni í störfum Sjálfstæðisflokksins 

(Sjálfstæðisflokkurinn, e.d.f). 

Helstu málefni Sjálfstæðisflokksins fyrir kosningarnar 2013 voru: lækkun skatta, 

skuldavandi heimilanna, koma atvinnulífinu í gang, ábyrg ríkisfjármál, eldri borgarar, 

heilbrigðismál, menntun og menning, samgöngumál, utanríkismál, frelsi og öryggi og 

ungt fólk. Forgangsmál Sjálfstæðisflokksins var að koma atvinnulífinu í gang meðal 

annars með lækkun skatta, afnámi gjaldeyrishafta og nýsköpun. Með því að lækka skatta 

aukast ráðstöfunartekjur einstaklinga og fyrirtækja. Annað forgangsmál var að takast á 

við skuldavanda heimilanna með því að nota lausnir sem gátu lækkað höfuðstól lána um 

allt að 20% á næstu árum (Rúv, 2013e; Sjálfstæðisflokkurinn, e.d.g). 

5.1.1.2 Framsóknarflokkurinn 

Framsóknarflokkurinn var stofnaður 16. desember 1916 og má rekja uppruna flokksins 

til samvinnuhreyfingarinnar og ungmennafélaganna. Samtökin börðust fyrir umbótum í 

landinu, aukinni menntun og atvinnurekstri sem var sanngjarn. Fyrstu árin starfaði 

flokkurinn sem þingflokkur en árið 1930 var flokknum breytt í fjöldahreyfingu með 

flokksfélög sem grunneiningar. 
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Framsóknarflokkurinn hefur því verið frá upphafi frjálslyndur umbótaflokkur og 

stefna hans er að beita aðferðum þekkingar og vísinda til að vinna að úrlausnum 

vandamála á hverjum tíma. Einnig vill flokkurinn að allir sem hafa eitthvað fram að færa 

í sambandi við lausn þjóðfélagsmála fái tækifæri til að tjá sig og túlka skoðun sína áður 

en ákvarðanir eru teknar. Flokkurinn hefur einnig lagt áherslu á að hver kynslóð leitist 

við að skila næstu kynslóð betra þjóðfélagi en hún tók við (Framsókn, e.d.a). 

Formaður Framsóknarflokksins er Sigmundur Davíð Gunnlaugsson en hann tók við 

sem formaður flokksins 18. janúar 2009 (Mbl.is, 2009). Varaformaður er Sigurður Ingi 

Jóhannsson (Framsókn, e.d.b).  

Framsóknarflokkurinn styðst við stefnu sem kallast grundvallarstefna 

Framsóknarflokksins. Samkvæmt henni vinnur Framsóknarflokkurinn að stöðugum  

umbótum á samfélaginu og finnur lausn sameiginlegra viðfangsefna þjóðfélagsins. 

Framsóknarflokkurinn gætir að stjórnarfarslegu, efnahagslegu og menningarlegu 

sjálfstæði Íslendinga sem byggist á lýðræði, þingræði og réttaröryggi. 

Framsóknarflokkurinn vill byggja upp þjóðfélag með lýðræði, persónufrelsi og jafnrétti 

að sjónarmiði. Flokkurinn berst fyrir mannréttindum og hafnar hvers konar mismunun. 

Framsóknarflokkurinn vill að þjóðin fari með æðsta ákvörðunarvald og vinnur að réttlátu 

stjórnarfari. Framsóknarflokkurinn vill skynsamlega og sjálfbæra nýtingu á gæðum 

jarðar sem komi ekki niður á komandi kynslóðum. Þá vill flokkurinn einnig jafna 

búsetuskilyrði með því að greiða fyrir samgöngum, bæta fjarskipti, hafa fjölbreytt 

atvinnutækifæri, fjölþætta famboð menntunar, menningar- og heilbrigðisþjónustu. 

Framsóknarflokkurinn telur farsælast að ná fram niðurstöðum með samvinnu ólíkra afla 

með hófsemi og heiðarleika að ljósi. Þessi stefna er ekki endurskoðuð á hverju 

flokksþingi og var síðast breytt árið 2001. Ítarlegri stefnu í einstökum málaflokkum má 

finna í ályktunum flokksþings. Sú stefna er endurskoðuð annað hvert ár (Framsókn, 

e.d.c). 

Helstu málefni Framsóknarflokksins fyrir alþingiskosningarnar vorið 2013 voru að 

takast á við skuldavanda heimilanna meðal annars með því að veita skattaafslátt við 

afborganir á húsnæðislánum, setja svokölluð „lyklalög“ sem myndu gera lánþegum kleift 

að afsala sér eign sinni til lánveitanda án þess að verða gjaldþrota og afnema 

verðtryggingu á neytendalánum. Annað málefni var að efla atvinnulífið og þá með því að 
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einfalda skattakerfið og regluverk,  efla nýsköpun og fjölga störfum. Þriðja málefnið var 

að vera til staðar fyrir fólkið í landinu með því að leggja áherslu á gott mennta- og 

heilbrigðiskerfi ásamt því að eyða kynbundnum launamun. Síðasta málefnið var að 

Framsóknarflokkurinn myndi ná að skapa stöðugleika og beita skynsemi, aga og raunsæi 

í efnahagsmálum fyrir fólkið í landinu (Framsókn, e.d.c; Framsókn fyrir Ísland, 2013). 

5.1.1.3 Samfylkingin     

Samfylkingin var stofnuð formlega þann 5. maí árið 2000 og fyrsti formaður flokksins var 

Össur Skarphéðinsson. Samfylkingin varð til þegar að þrír ólíkir flokkar að uppbyggingu 

sameinuðust í einn flokk. Þessir flokkar voru Kvennalistinn, Alþýðubandalagið og 

Alþýðuflokkurinn. Samfylkingin er fjöldahreyfing með yfir tuttuguþúsund skráðra 

flokksfélaga um land allt ásamt því að hafa fulltrúa í sveitastjórnum í flestum 

sveitafélögum á Íslandi. Markmið Samfylkingarinnar er lýðræði, jöfnuður og réttlæti 

(Samfylkingin, e.d.a). 

Formaður Samfylkingarinnar fyrir kosningarnar 2013 var Árni Páll Árnason. Hann var 

kjörinn formaður flokksins á landsfundi Samfylkingarinnar dagana 1.-3. febrúar 2013 en 

hann var fyrst kjörinn þingmaður fyrir Samfylkinguna árið 2007 fyrir Suðvesturkjördæmi 

(Rúv, 2013f). Katrín Júlíusdóttir var kjörinn varaformaður Samfylkingarinnar á landsfundi 

dagana 1.-3. febrúar 2013 en hún var fyrst kjörinn þingmaður fyrir Samfylkinguna árið 

2003 fyrir Suðvesturkjördæmi (Samfylkingin, e.d.b). Núverandi formaður 

Samfylkingarinnar er Oddný Harðardóttir en hún tók við af Árna Páli Árnasyni þann 3. 

júní 2016 (Rúv, 2013g). Logi Már Einarsson er núverandi varaformaður 

Samfylkingarinnar (Mbl.is, 2016). 

Stefna Samfylkingarinnar grundvallast á jafnaðarstefnunni sem hefur verið hvað 

sterkust í velferðarsamfélögum Norðurlandanna og Norður Evrópu. Þar hefur jöfnuður 

verið meiri en annars staðar og atvinnulífið samkeppnishæft. Stefna Samfylkingarinnar 

er að nýta jafnaðarstefnuna til að endurreisa efnahagslífið, stöðugleika, velferð og 

bættra lífskjara. Stefna Samfylkingarinnar er einnig að vera í samvinnu við aðrar þjóðir 

bæði hvað varðar eftirlit, viðbragðsáætlanir og mynt. Því telur Samfylkingin að Íslandi sé 

best borgið innan Evrópusambandsins og nýti evruna sem mynt á Íslandi (Samfylkingin, 

e.d.c). 
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Fyrir kosningarnar 2013 voru ýmis stefnumál á dagskránni hjá Samfylkingunni. Þar var 

fjallað um efnahagslegt sjálfstæði, öruggt og gott samfélag, aðgerðaáætlun í málefnum 

innflytjenda, atvinnustefnu um vöxt og nýsköpun, ábyrga utanríkisstefnu, eflingu 

sveitastjórnarstigsins, efnahagslega sókn, jafnrétti án landamæra, menntun, 

umhverfisvitund, velferð og jöfnuð (Samfylkingin, e.d.c). 

 Samkvæmt landsfundi Samfylkingarinnar 2013 er aðaláhersla Samfylkingarinnar í 

íslensku atvinnulífi að skapa stöðugt starfsumhverfi fyrir fyrirtæki og án fjármagnshafta, 

opna samfélagið fyrir samkeppni og erlendri fjárfestingu, hagræða í innlenda 

þjónustugeiranum og efla alþjóðlega geirann. Einnig er stefna þeirra að auka nýsköpun 

og rannsóknir og styðja við skapandi greinar og ferðaþjónustu. Samfylkingin vill einnig 

innleiða heildstæða umhverfis- og auðlindastefnu þar sem að þjóðin njóti arðsins af 

auðlindum sínum. Þá vill Samfylkingin halda áfram viðræðum um aðild að 

Evrópusambandinu og telur að aðild að Evrópusambandinu og að taka upp evruna sem 

mynt myndi auka stöðugleika, hagvöxt og betri rekstrarskilyrði fyrir bæði heimili og 

fyrirtæki. Samfylkingin leggur einnig áherslu á fleiri málefni eins og málefni ungs fólks og 

mennta- og menningarmál ásamt nýrri húsnæðisstefnu sambærilegri og í 

Norðurlöndunum (Samfylkingin, e.d.d). 

5.1.1.4 Vinstri grænir  

Stjórnmálaflokkurinn Vinstrihreyfing- grænt framboð var stofnaður þann 6. febrúar 

1999 rétt fyrir alþingiskosningarnar það sama ár með það að markmiði að sameina 

vinstrisinna og náttúruverndarsinna. Helstu áherslur flokksins voru á félagslegt réttlæti, 

sjálfstæða utanríkisstefnu, kvenfrelsi og náttúruvernd. Þessi nýi stjórnmálaflokkur hlaut 

9,1% heildaratkvæða í alþingiskosningunum 1999 og fékk þar með 6 fulltrúa kjörna á 

Alþingi. Í alþingiskosningunum 2007 náði flokkurinn 14,3% atkvæða eða 9 fulltrúum 

kjörnum á þing. Í janúar 2009 tók við minnihlutastjórn Vinstri grænna og 

Samfylkingarinnar með stuðningi Framsóknarflokksins og í kosningunum í lok apríl 2009 

fékk flokkurinn 22% atkvæða eða 14 fulltrúa kjörna á þing. Í dag er flokkurinn með 7 

fulltrúa á þingi en félagar Vinstri grænna eru um fimmþúsund talsins. Formaður Vinstri 

grænna er Katrín Jakobsdóttir en varaformaður er Björn Valur Gíslason (Vinstri græn, 

e.d.a). 
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Helstu stefnumál Vinstri grænna byggjast á fjórum stoðum sem eru hefðbundin 

vinstristefna, kvenfrelsi, umhverfismál og alþjóðahyggja. Vinstrihreyfingin vill róttækar 

þjóðfélagsumbætur fyrir almenning og vernda náttúru og umhverfi Íslands. Flokkurinn 

vill eyða kynjamisrétti og tryggja jafnrétti, kvenfrelsi og aukinn jöfnuð í þjóðfélaginu. 

Flokkurinn vill byggja upp lýðræðislegt og réttlátt þjóðskipulag með virkri þátttöku 

almennings og vill varðveita sjálfstæði þjóðarinnar og forræði yfir auðlindum Íslands. 

Flokkurinn leggur einnig áherslu á að eiga gott og friðsamlegt samstarf við allar þjóðir. 

Einnig leggur flokkurinn áherslu á að jöfnuður og félagslegt réttlæti, 

umhverfisverndarsjónarmið og sjálfbær þróun eigi og verði að fara saman. 

Vinstrihreyfingin vill taka þátt í að skapa samfélag réttlætis og jafnaðar í góðri sátt við 

náttúruna (Vinstri græn, e.d.b). 

Helstu stefnumál Vinstri grænna fyrir alþingiskosningarnar 2013 var að setja 

uppbyggingu heilbrigðismála, menntamála og velferðarmála í forgang ásamt því að 

vinna í því að bæta kjör þeirra sem starfa í heilbrigðis-, velferðar- og menntakerfinu. Þá 

voru einnig á stefnu Vinstri grænna að endurnýja og bæta tækjakost og starfsaðstöðu 

ásamt því að fullfjármagna háskóla og framhaldsskóla á Íslandi. Vinstri grænir vildu 

einnig efla Lánasjóð íslenskra námsmanna og koma á kerfi sem fellir niður hluta af 

láninu og breytir því í styrk að loknu námi. Þá vildu Vinstri grænir bæta stöðu 

barnafjölskyldna og tekjulágra einstaklinga eins og aldraða og öryrkja (Katrín 

Jakobsdóttir, 2013a). 

5.1.1.5 Björt framtíð  

Stjórnmálaflokkurinn Björt framtíð var formlega stofnaður þann 4. febrúar 2012 og eru 

formenn flokksins tveir. Guðmundur Steingrímsson var formaður flokksins fyrir 

kosningarnar 2013  og Heiða Kristín Helgadóttir var stjórnarformaður. Óttar Proppé tók 

við formannsembættinu þann 5. febrúar 2015 og stjórnarformaður flokksins er 

Brynhildur S. Björnsdóttir (Björt framtíð, e.d.a; e.d.b). Er ætlast til þess að báðir formenn 

flokksins skuli starfa saman og vera sammála um stórar ákvarðanir. Formaður flokksins 

er talsmaður hans og stjórnarformaður leiðir málefnastarf flokksins. Björt framtíð ákvað 

að notast við þá nýjung að reka málefnastarf sitt á netsíðu sem heitir heimasidan.is. Þar 

getur hver og einn þátttakandi í Bjartri framtíð lagt fram hugmyndir sínar sem gætu 

orðið að tillögum ef meirihluti samþykkir þær (Björt framtíð, e.d.c; Eyjan.is, 2012). 
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Björt framtíð er eitt félag á landsvísu með stórri stjórn. Helstu stefnumál Bjartrar 

framtíðar eru víðsýni, frjálslyndi, umhverfisvernd, mannréttindi, velferðarmál og að efla 

traust í samfélaginu. Einnig horfir flokkurinn jákvæðum augum til ESB og nýrrar 

stjórnarskrár. Flokkurinn leggur áherslu á að hafa einfalda og lýðræðislega umgjörð fyrir 

flokkinn og telur að með því séu þau að sýna traust í verki og frjálslynda nálgun á 

stjórnmál. Björt framtíð vill að stjórnmál á Íslandi einkennis af meiri yfirvegun og meiri 

trú á lýðræðislegum og upplýstum ákvarðanatökum ásamt ábyrgð hvers og eins til þess 

að leggja fram hugmyndir (Björt framtíð, e.d.d). 

Fyrir alþingiskosningarnar vorið 2013 lagði Björt framtíð áherslu á fimm þætti. Þeir 

voru meiri fjölbreytni, þar sem áhersla var meðal annars lögð á fjölbreytt og frjálst 

samfélag og að byggja upp skapandi atvinnugreinar, grænan iðnað, tækni og 

hugverkageirann, ferðaþjónustu og rannsóknir og þróun. Annar þáttur var minni sóun 

og var þar átt við að auka framleiðni í þjóðfélaginu, efla forvarnir og endurskipuleggja 

heilbrigðiskerfið, bæta sveigjanleika í skólakerfinu, vernda umhverfið og vera 

umhverfisvæn ásamt því að fara vel yfir fjárlögin. Þriðji þátturinn var meiri stöðugleiki og 

var þar átt við stöðugt efnahagsumhverfi. Björt framtíð vildi landa góðum samningi við 

ESB sem færi þá í þjóðaratkvæðagreiðslu, auka verðmæti útflutnings, koma á góðum 

húsnæðislánamarkaði með lágum raunvöxtum til langs tíma og auka samráð milli 

Alþingis, sveitarfélaga, atvinnulífsins, launþega, fjármálageirans og hinna ýmsu samtaka. 

Fjórði þátturinn var minna vesen og var þar átt við að skapa opið markaðs- og 

samkeppnisumhverfi á Íslandi, einfalda skatta og almannatryggingakerfið, efla 

neytendavernd og gera umbætur á stjórnsýslunni. Fimmti og síðasti þátturinn var meiri 

sátt. Þar var átt við að nýta betur beint lýðræði og þátttöku almennings, setja nýja 

stjórnarskrá, skapa varanlega sátt um sjávarútveginn, gera fjárlagagerðina gagnsærri og 

að allar lagasetningar taki mið af einstaklingsfrelsinu (Björt framtíð, e.d.d). 

5.1.1.6 Píratar  

Alþjóðlega pólitíska hreyfing Pírata var stofnuð í Svíþjóð árið 2006 en eru nú í yfir 60 

löndum (Píratar, e.d.a). Stofnfundur Pírata á Íslandi var haldinn 24. nóvember 2012 og í 

forsvari fyrir flokkinn er Birgitta Jónsdóttir (Alþingi, 2014; Mbl.is, 2012a). Píratar hafa þá 

stefnu að skipta með sér ábyrgðarhlutverkum og því er ekki kosið um sérstakan formann 

Pírata (Píratar, e.d.a). Pírötum finnst mikilvægt að stuðla að verndun mannréttinda í net- 
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og raunheimum með löggjöf um stafrænt frelsi. Pírataflokkurinn er fyrir alla sem vilja 

taka þátt í að móta samfélag sitt í bæði raun- og netheimum. Píratar vilja halda 

umræðum um málefni á frjálsan hátt með aðstoð tækninnar fyrir opnum tjöldum 

(Píratar, e.d.b). 

Píratar eru ungur og alþjóðlegur flokkur sem berst fyrir gegnsæi í stjórnarkerfinu. 

Einnig vilja Píratar aukna ábyrgð í stjórnarkerfinu og aðgengi að upplýsingafrelsi ásamt 

endurskoðun höfundarréttar. Píratar töldu að þörf hafi verið á nýjum flokki sem lagði 

áherslu á upplýsingamál, tæknimál, friðhelgi einkalífsins og tjáningarfrelsi (Píratar, 

e.d.b).  

Helstu stefnumál Pírata fyrir alþingiskosningarnar 2013 voru gagnrýnin hugsun og 

upplýst stefna og ákvarðanir, efla og vernda borgararéttindi, vernda friðhelgi einkalífs 

hinna valdaminni frá þeim sem eru valdameiri, gegnsæi og ábyrgð þannig að þeir 

valdaminni geti stundað eftirlit gagnvart þeim sem eru valdameiri, upplýsinga og 

tjáningarfrelsi, beint lýðræði og sjálfsákvörðunarréttur þannig að allir hafi rétt til að 

koma að ákvörðunartöku um málefni sem þá varðar og á sama tíma draga úr 

miðstýringu valds á öllum sviðum (Mbl.is, 2012b; Píratar, e.d.c; e.d.d). 

5.2. Aðrar rannsóknir fyrir alþingiskosningar 

Fyrir alþingiskosningarnar vorið 2013 voru framkvæmdar margar skoðanakannanir á 

fylgi stjórnmálaflokkanna sem buðu sig fram. Meðal þeirra sem framkvæmdu slíkar 

rannsóknir reglulega voru MMR (Markaðs- og miðlarannsóknir ehf), Capacent, 

Fréttablaðið og Stöð 2 og félagsvísindastofnun Háskóla Íslands fyrir Morgunblaðið. 

5.1.2 MMR 

MMR (Markaðs- og miðlarannsóknir ehf) framkvæmdu nokkrar skoðanakannanir frá  21. 

febrúar til 27.apríl 2013 en notast var við niðurstöður úr fjórum þeirra. Úrtakið voru 

einstaklingar sem voru eldri en 18 ára og notast var við handahófsaðferð.  Einstaklingar 

voru fengnir til að svara eftirfarandi spurningu: Ef kosið yrði til Alþingis í dag, hvaða flokk 

myndir þú kjósa? Á mynd 5 má sjá niðurstöður úr þeim könnunum sem MMR 

framkvæmdi. 
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Mynd 5. Könnun MMR. (Market and media research, e.d). 

Sjálfstæðisflokkurinn var með mesta fylgið af öllum flokkunum 21. febrúar 2013 eða 

28,5% fylgi. Framsóknarflokkurinn var ekki langt á eftir en hann mældist með 23,8% 

fylgi. Björt framtíð var með 15,3% fylgi, Samfylkingin var með 12,8% fylgi og Vinstri 

grænir voru með 9,5% fylgi. Píratar voru neðstir með 2,4% fylgi. 

Framsóknarflokkurinn tók forystuna í skoðanakönnun MMR þann 26. mars 2013. 

Framsóknarflokkurinn mældist með 29,5% fylgi en Sjálfstæðisflokkurinn datt niður í 

24,4% fylgi. Samfylkingin var með svipað fylgi og 21. febrúar en flokkurinn var með 

12,5% fylgi. Björt framtíð var með 12,0% fylgi og Vinstri grænir voru með 8,7% fylgi. 

Píratar bættu við sig og voru með 3,9% fylgi. 

Niðurstöður könnunar MMR þann 9. apríl 2013 sýndi ekki mikla breytingu á fylgi 

stjórnmálaflokkanna frá könnuninni 26. mars 2013. Framsóknarflokkurinn var enn efstur 

og bætti við sig örlitlu fylgi en flokkurinn mældist með 30,2% fylgi. Sjálfstæðisflokkurinn 

mældist með 21,2% fylgi og Samfylkingin með 12,7% fylgi. Björt framtíð missti fylgi og 

mældist með 9,2% fylgi. Vinstri grænir misstu einnig örlítið fylgi og mældust með 8,1% 

fylgi. Píratar bættu við sig og voru komnir með 7,8% fylgi. 

Sjálfstæðisflokkurinn tók aftur forystuna í könnun MMR þann 25. apríl 2013. 

Flokkurinn mældist þá með 26,7% fylgi. Framsóknarflokkurinn missti eitthvað af sínu 

fylgi og mældist með 22,4% fylgi. Samfylkingin var með 13,0% fylgi og Vinstri grænir 
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bættu við sig fylgi en flokkurinn mældist með 11,6% fylgi. Píratar mældust með 7,5% 

fylgi. 

5.1.3 Capacent 

Capacent sá einnig um að framkvæma skoðanakannanir fyrir alþingiskosningarnar 2013. 

Þeir framkvæmdu þrjár skoðanakannanir á þeim tíma sem að rannsóknin fór fram eða 

frá 31. janúar til 1.apríl 2013. Þátttakendur voru tilviljunarúrtak úr viðhorfahópi 

Capacent Gallup (Capacent, 2013a; 2013b og 2013c). Þátttakendur voru spurðir: Ef kosið 

yrði til Alþingis í dag, hvaða flokk myndir þú kjósa? Á mynd 6 má sjá niðurstöður úr 

þessum þremur skoðanakönnunum frá Capacent. 

 

Mynd 6. Könnun Capacent (Capacent, 2013a; 2013b og 2013c). 

Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn voru með mesta fylgið af 

stjórnmálaflokkunum í þessum þremur könnunum. Frá 31. janúar til 28. febrúar var 

Sjálfstæðisflokkurinn með 29,7% fylgi og þar næst kom Framsóknarflokkurinn með 

22,1% fylgi. Samfylkingin var með 15,4% fylgi og Björt framtíð var með 16,2% fylgi. 

Vinstri grænir voru með 7,4% og Píratar ráku lestina með 2,3% fylgi.  

Í skoðanakönnuninni fyrir tímabilið 28. febrúar til 14. mars var Sjálfstæðisflokkurinn 

enn með mesta fylgið eða 26,8% en þar rétt á eftir var Framsóknarflokkurinn með 

25,5%. Samfylkingin var komin niður í 14% fylgi og Björt framtíð var með 13,2% fylgi. 
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Vinstri grænir voru búnir að bæta við sig fylgi og voru komnir með 8,9% atkvæða. Píratar 

voru einnig búnir að bæta við sig fylgi og voru með 3,8% atkvæða.  

Í síðustu skoðanakönnuninni sem var frá 14. mars til 1. apríl var 

Framsóknarflokkurinn með mesta fylgið eða 28,30%. Sjálfstæðisflokkurinn var með 

22,4% og Samfylkingin með 15% fylgi. Björt framtíð var búin að missa fylgi og var komin 

niður í  12,7% fylgi. Vinstri grænir voru með 8,5% fylgi en Píratar voru búnir að bæta við 

sig og voru komnir með 4,4% fylgi. 

5.1.4 Fréttablaðið/stöð 2 

Fréttablaðið og Stöð 2 framkvæmdu skoðanakannanir á fylgi flokkanna fyrir 

alþingiskosningarnar 2013. Framkvæmdar voru fjórar skoðanakannanir á tímabilinu frá 

16. janúar til 4. apríl 2013. Hver könnun stóð yfir í tvo daga. Haft var samband við 800 

þátttakendur fyrir hverja könnun með slembiúrtaki úr þjóðskrá. Þátttakendur voru 

beðnir um að svara eftirfarandi spurningu? Hvaða lista myndir þú kjósa ef að gengið yrði 

til þingkosninga í dag? Ef ekki fékkst svar við þeirri spurningu var spurt: Hvaða flokk er 

líklegast að þú myndir kjósa? Ef ekki fékkst svar við þeirri spurningu var þriðja 

spurningin: Er líklegra að þú myndir kjósa Sjálfstæðisflokkinn eða einhvern annan flokk? 

Á mynd 7 má sjá niðurstöður kannana Fréttablaðsins og Stöðvar 2. 

 

Mynd 7. Könnun Stöð 2 og Fréttablaðsins (Brjánn Jónasson, 2013a; 2013b; 2013c og 2013d). 
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Dagana 16. og 17. janúar töldu 40,70% þátttakenda að þeir myndu kjósa  

Sjálfstæðisflokkinn. Samfylkingin kom þar á eftir með 19,20% atkvæða. Þá fylgdu á eftir 

Björt framtíð með 13,4 % fylgi, Framsóknarflokkurinn með 11,9% fylgi og Vinstri grænir 

með 7,3% fylgi (Brjánn Jónasson, 2013a). 

Í könnuninni sem fór fram dagana 30. og 31. janúar hafði fylgi Sjálfstæðisflokksins 

fallið niður í 32,0%. Fylgi Samfylkingarinnar fór einnig talsvert niður á við og mældist 

fylgið þessa daga 11,9%. Framsóknarflokkurinn jók við sig fylgi, en 20,8% þátttakanda 

sögðust ætla að kjósa Framsóknarflokkinn ef kosið yrði nú. Björt framtíð bætti einnig við 

sig fylgi og var með 16,4% atkvæða. Vinstri grænir bættu við sig atkvæðum og voru með 

11,9% fylgi. Píratar bættust nýir við inn á listann fyrir þessa könnun og fengu 0,9% fylgi 

þátttakenda (Brjánn Jónasson, 2013b). 

Niðurstöður könnunar sem fór fram dagana 13. og 14. mars sýndi að 

Framsóknarflokkurinn var kominn með forystu og var með 31,9% fylgi. 

Sjálfstæðisflokkurinn fylgdi fast á eftir með 27,6% atkvæða. Samfylkingin kom þar á eftir 

með 13,8% atkvæða sem var örlítil aukning á fylgi frá síðustu könnun. Björt framtíð naut 

stuðnings 9,10% þátttakenda, Vinstri grænir voru svo með 7,1% fylgi og þá Píratar með 

1,8% atkvæða (Brjánn Jónasson, 2013c). 

Síðasta könnunin sem fór fram 3. og 4. desember sýndi að Framsóknarflokkurinn var 

búinn að bæta við sig ennþá meira fylgi og var kominn með 40,0% atkvæða. 

Sjálfstæðisflokkurinn var hins vegar búinn að missa talsvert fylgi og var dottinn niður í 

17,8% fylgi. Samfylkingin var einnig búin að missa nokkuð fylgi og var komin niður í 9,5% 

atkvæða. Þá var Björt framtíð með 8,3% fylgi og Píratar með 5,6%. Vinstri grænir voru 

einnig með 5,6% fylgi (Brjánn Jónasson, 2013d). 

5.1.5 Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og Morgunblaðið 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands framkvæmdi þrjár skoðanakannanir á fylgi 

stjórnmálaflokkanna fyrir Morgunblaðið. Þátttakendur voru spurðir hvaða flokk þeir 

myndu kjósa ef gengið yrði til kosninga nú. Niðurstöður þessara kannana má sjá á mynd 

8 hér fyrir neðan. 
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Mynd 8. Könnun félagsvísindastofnunar fyrir HÍ (Björn Jóhann Björnsson, 2013; Rúv, 2013h). 

Fyrsta könnunin fór fram dagana 19. febrúar til 4. mars 2013. Úrtakið var 2400 

manns og var svarhlutfallið 55%. Sjálfstæðisflokkurinn naut mesta fylgis eða 29,4%. Því 

næst kom Framsóknarflokkurinn með 22,4% fylgi. Samfylkingin var með 16,10% fylgi, 

Björt framtíð með 12,0% og Vinstri grænir með 9,9%. Þá voru Píratar neðstir með 1,8% 

fylgi (Björn Jóhann Björnsson, 2013). 

Dagana 18. mars til 26. mars fór fram önnur könnun félagsvísindastofnunar Háskóla 

Íslands fyrir Morgunblaðið. Þátttakendur voru meðal annars 1600 manna tilviljunarúrtak 

úr Þjóðskrá ásamt 1800 manna úrtaki Félagsvísindastofnunar. Heildarúrtakið var 2014 

manns á aldrinum 18 - 83 ára eða um 60% svarhlutfall. Niðurstöður þeirrar könnunar 

sýndi að Framsóknarflokkurinn var kominn með 28,5% fylgi en Sjálfstæðisflokkurinn 

með 26,1% fylgi. Samfylkingin missti fylgi milli kannana og var þá með 12,8% fylgi. Rétt á 

eftir kom Björt framtíð með 11,4% fylgi og Vinstri grænir með 8,0% fylgi. Píratar bættu 

við sig fylgi og voru komnir með 3,3% fylgi (Björn Jóhann Björnsson, 2013). 

Síðasta könnun fyrir alþingiskosningarnar fór fram dagana 2. apríl til 8. apríl 2013. 

Úrtakið var 3700 manns í þeirri könnun á aldrinum 18 – 95 ára og var svarhlutfallið 61%. 

Framsóknarflokkurinn jók forskot sitt á Sjálfstæðisflokkinn og var með 30,9% fylgi en 

Sjálfstæðisflokkurinn var með 18,9% fylgi. Samfylkingin var með 12,6% fylgi, Björt 
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framtíð með 10,9% og Vinstri grænir með 8,8% fylgi. Píratar bættu enn frekar við sig og 

voru komnir með 5,6% fylgi (Rúv, 2013h). 

Þessar rannsóknir frá MMR, Capacent, Fréttablaðinu og stöð 2 ásamt rannsókn 

Félagsvísindastofnunar fyrir Háskóla Íslands gefa ágæta mynd af niðurstöðum 

alþingiskosninganna 2013. Þrátt fyrir mismunandi fylgi stjórnmálaflokkanna eftir 

skoðanakönnunum má greina ákveðið mynstur sem niðurstöður þessara kannana sýna. 

Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn mældust með mesta fylgið frá 30. janúar 

til 27. apríl 2013. Sjálfstæðisflokkurinn var með nokkuð svipað fylgi allt tímabilið en 

Framsóknarflokkurinn sótti meira fylgi eftir því sem nær dró kosningum vorið 2013. Þeir 

flokkar sem komu á eftir Sjálfstæðisflokknum og Framsóknarflokknum með fylgi voru 

Samfylkingin, Vinstri grænir og Björt framtíð. Vinstri grænir voru með nokkuð jafnt fylgi í 

þessum könnunum en bæði Björt framtíð og Samfylkingin töpuðu fylgi eftir því sem leið 

á kosningarnar 2013. Píratar voru í upphafi skoðanakannana með lægsta fylgið en eftir 

því sem leið á kosningarnar bættu þeir hægt og rólega við sig fylgi. 

5.3. Auglýsingar og skilaboð stjórnmálaflokkanna. 

Á meðan að rannsókninni stóð sendu stjórnmálaflokkarnir frá sér ýmis skilaboð til 

kjósenda. Flokkarnir nýttu sér ýmsa miðla til að koma skilaboðum sínum á framfæri, 

meðal annars heimasíður og samfélagsmiðla, sjónvarp, útvarp, blöð og tímarit. 

Höfundur tók saman allar helstu auglýsingar og pistla sem að flokkarnir sendu frá sér í 

útgefnum blöðum og tímaritum og hægt var að nálgast. Leitað var eftir auglýsingum og 

pistlum á tímabilinu 21. febrúar til 27. apríl 2013. Þau tímarit og blöð sem innihéldu 

auglýsingar og pistla frá stjórnmálaflokkunum fyrir alþingiskosningarnar 2013 voru 

eftirfarandi: Bændablaðið, Bæjarins besta, Fjarðarpósturinn, Fréttablaðið, Fréttatíminn, 

Kópavogur, Morgunblaðið,  Monitorblaðið, Selfoss, Reykjanes og Viðskiptablaðið. Sjá má 

fjölda auglýsinga og pistla eftir stjórnmálaflokkum á mynd 9. 
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Mynd 9. Fjöldi auglýsinga stjórnmálaflokkanna. 

Sjálfstæðisflokkurinn sendi frá sér flestar auglýsingar og pistla á tímabilinu 21. 

febrúar 2013 til og með 27. apríl 2013 eða samtals 75. Þá kom Samfylkingin með 33 

auglýsingar og pistla og því næst Vinstri grænir með 30 auglýsingar og pistla. 

Framsóknarflokkurinn var með 28 auglýsingar og pistla, Björt framtíð með 5 og Píratar 

með 3 auglýsingar og pistla.  

Sjálfstæðisflokkurinn var nokkuð staðfastur varðandi þau skilaboð sem hann sendi frá 

sér á tímabilinu 21. febrúar til 21. mars. Á þessu tímabili sendi flokkurinn frá sér 17 

auglýsingar og pistla. Helstu áherslur flokksins voru á að leysa skuldavanda heimilanna 

og koma atvinnulífinu í gang. Til þess að leysa skuldavandann þyrfti að örva atvinnulífið, 

lækka skatta, einfalda skattakerfið og efla fjárfestingar í landinu (Fjarðarpósturinn, 

2013a; Fréttablaðið, 2013a). Sjálfstæðisflokkurinn nefndi einnig að hann vildi vera utan 

Evrópusambandsins (ESB) en vildi leyfa þjóðinni að kjósa um það. Flokkurinn vildi taka á 

verðtryggingunni, hækka laun og lækka vöruverð ásamt því að lækka skatta og gjöld á 

eldsneyti og afnema stimpilgjöld (Unnur Brá Konráðsdóttir, 2013).  

Síðustu fjórar vikurnar fyrir kosningar jukust skilaboðin frá stjórnmálaflokkunum til 

kjósenda. Á tímabilinu 27. mars til 27. apríl sendi Sjálfstæðisflokkurinn frá sér 55 

auglýsingar og pistla. Sjálfstæðisflokkurinn var áfram nokkuð staðfastur varðandi hvaða 

áherslur flokkurinn lagði á fyrir kosningarnar í auglýsingum og pistlum. Flokkurinn lagði 
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áfram áherslu á aðgerðir í þágu heimilanna. Þessar aðgerðir áttu meðal annars að fela í 

sér lækkun skatta og einföldun á skattkerfinu fyrir bæði heimili og fyrirtæki 

(Fjarðarpósturinn, 2013b; Fjarðarpósturinn, 2013c). Einnig kynnti Sjálfstæðisflokkurinn 

tvö skref sem áttu að lækka íbúðarlán um allt að 20% og létta greiðslubyrði einstaklinga. 

Þessi skref voru að lækka höfuðstólinn með skattaafslætti og lækka höfuðstólinn með 

séreignarsparnaði (Fjarðarpósturinn, 2013d).  Í auglýsingu Sjálfstæðisflokksins í 

Fjarðarpóstinum mátti sjá helstu málefni flokksins varðandi atvinnulífið: 

Það er bara einn flokkur sem mun koma atvinnulífinu í gang. 

Góð og vel launuð störf eru grundvöllur velferðar fólksins í landinu. 

Þess vegna þarf öflugt atvinnulíf sem býr við stöðugleika og hvetjandi skilyrði. 

 Afnemum gjaldeyrishöft. 

 Lækkum skatta og gjöld. 

 Eflum einkaframtak og nýsköpun. 

 Minnkum ríkisafskipti og miðstýringu. 

Öflugt atvinnulíf- Næg atvinna- Traust heilbrigðiskerfi 

(Fjarðarpósturinn, 2013e, bls. 5). 

Í auglýsingum og pistlum sem Sjálfstæðisflokkurinn sendi frá sér ætlaði flokkurinn að 

stuðla að stöðugleika í atvinnulífinu með því að afnema gjaldeyrishöftin, efla nýsköpun 

og stuðla að traustara heilbrigðiskerfi (Fjarðarpósturinn, 2013e). Flokkurinn nefndi 

einnig að bæta þyrfti heilbrigðisþjónustuna og hlúð yrði betur að öldruðum og öryrkjum 

(Fjarðarpósturinn, 2013f; Ragnheiður Elín Árnadóttir, 2013). Þá nefndi flokkurinn einnig 

viljann til skýrrar og sterkrar stefnu í landbúnaði. Sjálfstæðisflokkurinn lýsti yfir vilja til 

að starfa með bændum að framþróun og sókn í landbúnaði og nýta þau tækifæri sem 

felast í sérstöðu Íslands sem matvælaframleiðsluland (Haraldur Benediktsson, 2013). 

Eftir því sem nær dró að kosningum voru áherslurnar meira á að lækka skatta, 

raunhæfar lausnir á skuldavanda heimilanna og öflugt atvinnulíf.  

Helstu málefni Sjálfstæðisflokksins fyrir alþingiskosningar 2013 voru að efla 

atvinnulífið meðal annars með lækkun skatta, afnámi gjaldeyrishafta og nýsköpun. 

Einnig að takast á við skuldavanda heimilanna með því að nota lausnir sem gátu lækkað 

höfuðstól lána um allt að 20%. Önnur málefni sem sjálfstæðisflokkurinn nefndi einnig 
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voru ábyrg ríkisfjármál, eldri borgarar, heilbrigðismál, menntun og menning, 

samgöngumál, utanríkismál og ungt fólk (Sjálfstæðisflokkurinn, e.d.g).  

Flokkurinn virðist í upphafi hafa haft nokkuð mörg málefni en þegar líða fór á 

kosningabaráttuna varð meiri áhersla á þrenn málefni: lækkun skulda, raunhæfar lausnir 

á skuldavanda heimilanna og öflugt atvinnulíf. Skilaboðin urðu skýrari og meiri 

samhljómur einkenndi skilaboðin sem komu frá flokknum þegar nær dró kosningum. 

Sjálfstæðisflokkurinn náði að samræma stefnumál sín fyrir alþingiskosningarnar 2013 

nokkuð vel miðað við þær auglýsingar og pistla sem að flokkurinn sendi frá sér.  

Framsóknarflokkurinn sendi frá sér á tímabilinu 21. febrúar til 21. mars einungis 3 

auglýsingar og pistla. Helstu áherslur flokksins í auglýsingum og pistlum voru á 

samfélagslega ábyrgð gagnvart náttúrunni, frelsi einstaklingsins og jöfnuð milli manna. 

Heilbrigðismál voru einnig mikilvæg hjá flokknum sem og jafn réttur til náms. 

Framsóknarflokkurinn nefndi einnig að flokkurinn vildi sjá hagvöxt í landinu batna og 

almennar aðgerðir í málefnum skuldsettra heimila og fyrirtækja (Sigurður Ingi 

Jóhannsson, 2013a). Flokkurinn vildi leggja fram skýra stefnu í efnahagsmálum og takast 

þyrfti á við verðtryggingu, verðbólgu og of háa vexti. Með því að einfalda skattkerfi og 

regluverk væri hægt að koma atvinnulífinu í gang var mat flokksins á þessum tíma. 

Framsóknarflokkurinn taldi, og telur enn, að Íslandi sé betur borgið utan ESB en vildu þó 

leyfa þjóðinni að kjósa um það hvort að aðildarviðræður ættu að halda áfram. 

Flokkurinn nefndi einnig að þeir vildu að aldraðir og öryrkjar fengju hækkun á lífeyri og 

bótum (Silja Dögg Gunnarsdóttir, 2013). Framsóknarflokkurinn nefndi einnig að bæta 

þyrfti stefnumótun fyrir nýsköpun í íslensku atvinnulífi. Flokkurinn vildi í aðdraganda 

kosninganna 2013 breyta lögum um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki bæði með 

skattalækkun og rannsóknar- og þróunarstyrkjum (Sigurjón Norberg Kjærnested, 

2013a).  

Framsóknarflokkurinn sendi frá sér 25 auglýsingar og pistla síðustu fjórar vikurnar 

fyrir kosningar. Þau áhersluatriði sem flokkurinn sendi frá sér voru meðal annars 

skuldaleiðrétting heimilanna. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson nefnir í auglýsingu frá 

Framsóknarflokknum eftirfarandi: „Ég þori að standa með íslenskum heimilum. Ég vil: 

Vinna úr skuldavanda heimilanna, afnema verðtrygginguna, búa til fleiri og betur launuð 

störf. Sýnum kjark, kjósum XB“ (Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 2013, bls. 5). 
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Í þessum 25 auglýsingum og pistlum kom fram að Framsóknarflokkurinn vildi hjálpa 

íslenskum heimilum og nota uppgjör föllnu bankanna ásamt afnámi gjaldeyrishaftanna 

til að koma til móts við skuldsett heimili. Flokkurinn vildi einnig takast á við 

verðtrygginguna til að rjúfa vítahring verðbólgu og skuldasöfnunar. 

Framsóknarflokkurinn vildi einnig efla atvinnulífið til framtíðar og einfalda 

starfsumhverfi fyrirtækja (Eygló Harðardóttir, 2013; Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 

2013; Sigurður Ingi Jóhannsson, 2013b; Sigurjón Norberg Kjærnested, 2013b).  

Þrátt fyrir að flest skilaboð hafi snúið að skuldaleiðréttingu heimilanna þá lagði 

Framsóknarflokkurinn einnig áherslu á verðmætasköpun í sjávarútvegi og annarri 

matvælaframleiðslu ásamt iðnaði og ferðaþjónustu. Bæta þyrfti grunnþjónustu í 

heilbrigðismálum og að byggðir sem að búa við skertar samgöngur yrði settar í forgang 

(Bæjarins besta, 2013). 

Samkvæmt stefnu Framsóknarflokksins þá vinnur flokkurinn að stöðugum  umbótum 

á samfélaginu. Flokkurinn leggur áherslu á að standa vörð um efnahagslegt og 

stjórnarfarslegt sjálfstæði Íslendinga. Flokkurinn vill byggja upp þjóðfélag með lýðræði 

og jafnrétti að leiðarljósi ásamt því að byggja upp efnahagslíf Íslendinga. Í stefnu 

framsóknarflokksins er einnig lögð áhersla á að auka framboð menntunar, menningar og 

heilbrigðisþjónustu (Framsókn, e.d.c).  

Helstu málefni flokksins fyrir alþingiskosningarnar 2013 voru að takast á við 

skuldavanda heimilanna, afnema verðtryggingu á neytendalánum, efla atvinnulífið og þá 

með því að einfalda skattakerfið og regluverk,  efla nýsköpun og fjölga störfum. 

Flokkurinn lagði einnig áherslu á gott mennta- og heilbrigðiskerfi ásamt því að eyða 

kynbundnum launamun (Framsókn, e.d.c; Framsókn fyrir Ísland, 2013). 

Þegar nær dró kosningunum lagði flokkurinn nær eingöngu áherslu á að vinna úr 

skuldavanda heimilanna, afnema verðtrygginguna og efla atvinnulífið. Slagorð flokksins í 

mörgum auglýsingum var „Við þorum að standa með íslenskum heimilum“ og 

„Framsókn fyrir heimilin“ (Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 2013).  

Flest skilaboð flokksins voru nokkuð skýr og flestar auglýsingar og pistlar sem komu 

frá flokknum snérust um sömu málefni. Þá var einnig samræmi í skilaboðum og 

stefnumálum flokksins fyrir alþingiskosningarnar 2013.  
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Samfylkingin sendi frá sér þrjár auglýsingar og pistla á tímabilinu 21. febrúar til 21. 

mars. Áhersluatriði Samfylkingarinnar voru á hvaða gjaldmiðil ætti að taka upp. Með 

stöðugum gjaldmiðli væri hægt að búa við stöðugt verðlag, lága vexti og bætt lífskjör. 

Stöðugur gjaldmiðill myndi einnig draga úr verðbólgu og leysa vandamál 

verðtryggingarinnar. Samfylkingin nefndi einnig að flokkurinn legði áherslu á 

húsnæðisöryggi og húsnæðismálefni (Árni Páll Árnason, 2013a; 2013b). 

Samfylkingin sendi frá sér 30 auglýsingar og skilaboð síðustu fjórar vikurnar fyrir 

kosningar. Fram að 11. apríl voru helstu áherslur flokksins á að auka fé til 

heilbrigðismála og menntunar, efla atvinnulífið með til dæmis nýsköpunarsjóð og fjölga 

störfum. Flokkurinn vildi einnig bæta kjör barnafólks og búa til öruggt og gott samfélag 

(Kópavogur, 2013). Frá 11. apríl bætti Samfylkingin við áherslum á húsnæðismál. 

Samfylkingin nefndi að koma þyrfti til móts við fólkið í landinu varðandi skuldamál 

heimilanna.  Flokkurinn vildi verðtrygginguna í burtu og lægri vexti og verðbólgu. 

Flokkurinn lagði einnig mikla áherslu á skoða annan gjaldmiðil (Björgvin G. Sigurðsson, 

2013; Magnús Orri Scram, 2013). Samfylkingin nefndi einnig að flokkurinn ætlaði að 

sækja fram í velferðarmálum. Hér fyrir neðan má sjá auglýsingu frá Samfylkingunni sem 

birtist í tímaritinu Selfossi (2013, bls. 13): 

Sókn í Velferðarmálum, eftir varnarsigur í kjölfar efnahagshruns. 

 Gjaldfrjálsar tannlækningar fyrir börn 

 Fæðingarorlof verði 12 mánuðir 

 Einfaldara og betra almannatryggingakerfi 

 350 ný hjúkrunarrými 

 Nýr og betri spítali 

 2000 nýjar leiguíbúðir 

 Leigjendur fái jafn góðan stuðning og þeir sem kaupa með nýju húsnæðisbótakerfi 

 Bankarnir fjármagni sanngjarna lækkun skulda þeirra sem keyptu á versta tíma 

 Viðskiptavinir íbúðalánsjóðs og þeir sem eru með lánsveð njóti sömu kjara og aðrir 

 Ljúka afnámi stimpilgjalda. 

Öruggt og gott samfélag 

 Flokkurinn vildi meðal annars að fæðingarorlof yrði lengt í 12 mánuði, einfaldara 

almannatryggingakerfi, 350 ný hjúkrunarrými og nýjan og betri spítala. Þá vildi 
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flokkurinn einnig nýjar leiguíbúðir og betra húsnæðisbótakerfi fyrir leigjendur 

(Fjarðarpósturinn, 2013g; Selfoss, 2013). Samfylkingin auglýsti meðal annars slagorðin 

„Velferð heimilanna“, „Sanngjörn leiðrétting skulda“ og „Heilbrigði og velferð í forgangi“ 

(Fréttatíminn, 2013a, bls. 14). Þá nefndi flokkurinn viljann til að hækka barna- og 

vaxtabætur (Kópavogur, 2013). Samfylkingin vildi klára viðræður varðandi aðild Íslands 

að ESB og leyfa þjóðinni að kjósa í framhaldinu um inngöngu. Einnig vildi Samfylkingin 

afnema gjaldeyrishöft til að efla efnahagslífið (Árni Páll Árnason, 2013c; Helena Mjöll 

Jóhannsdóttir, 2013). 

Þau skilaboð sem komu einnig frá Samfylkingunni á þessum tíma fjölluðu um hverju 

flokkurinn hafði áorkað síðastliðin ár. Bent var á að flokkurinn hafi þurft að hreinsa upp 

eftir efnahagshrunið 2008 og öll þeirra vinna hafi verið rétt að byrja í lok kjörtímabilsins 

2013. Verðbólga hafi lækkað á síðustu 4 árum, stýrivextir lækkað, laun hafi hækkað og 

kaupmáttur hafi verið á uppleið. Halli ríkissjóðs hafi lækkað úr 216 milljörðum í 4 

milljarða og sá árangur myndi nýtast í að auka framlög til ýmissa málefna eins og 

menntamála, heilbrigðismála og skuldajöfnuð heimilanna (Helena Mjöll Jóhannsdóttir, 

2013; Skúli Helgason, 2013a; 2013b). Flokkurinn nefndi einnig að hann legði áherslu á 

jafnrétti, umhverfisvernd og frjálsa samkeppni (Árni Páll Árnason, 2013d). 

Stefna Samfylkingarinnar byggist á jafnaðarstefnu sem nýtt er til að endurreisa 

efnahagslífið, stöðugleika, velferð og bættra lífskjara. Stefna flokksins er einnig 

samvinna við aðrar þjóðir varðandi eftirlit, viðbragðsáætlanir og mynt (Samfylkingin, 

e.d.d). 

Fyrir kosningarnar 2013 voru ýmis stefnumál á dagskránni hjá Samfylkingunni. Þar var 

meðal annars fjallað um efnahagslegt sjálfstæði og öruggt og gott samfélag. Einnig var 

fjallað um aðgerðaáætlun í málefnum innflytjenda, atvinnustefna um vöxt og nýsköpun 

og ábyrga utanríkisstefnu. Þá var einnig fjallað um jafnrétti án landamæra, menntun, 

umhverfisvitund, velferð og jöfnuð (Samfylkingin, e.d.c). 

Ef tekin eru saman skilaboð Samfylkingarinnar fyrir alþingiskosningarnar þá er 

flokkurinn á tímbilinu 21. febrúar til 21. mars að senda frá sér auglýsingar og pistla í 

samræmi við stefnu flokksins. Eftir 11. apríl fer Samfylkingin að leggja frekari áherslu á 

skuldavanda heimilanna og leiðréttingu skulda. Samfylkingin var með áherslur á 

fjölbreytt málefni allt fram á kosningadag og ekki virðast öll málefnin hafa verið sett upp 
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sem sérstakar áherslur fyrir kosningarnar 2013. Þar sem skilaboð flokksins voru 

fjölbreytt og snérust um mörg málefni þá voru skilaboðin ekki nægilega skýr og samstillt 

frá Samfylkingunni.  

Vinstri grænir sendu frá sér fjórar auglýsingar og pistla á tímabilinu 21. febrúar til 21. 

mars. Flokkurinn lagði áherslu á að halda sömu skattabreytingum og fyrri ríkistjórn var 

með, meðal annars til að hlífa þeim sem voru tekjulágir og láta tekjuhærri einstaklinga 

taka á sig meiri byrðar (Katrín Jakobsdóttir, 2013b). Vinstri grænir vildu vera utan ESB en 

eftir sem áður leyfa þjóðinni að kjósa um það hvort aðildarviðræður fari áfram (Inga 

Sigrún Atladóttir, 2013a). Flokkurinn vildi einnig byggja nýjan spítala og bæta 

heilbrigðiskerfið og hag almennings (Ólafur Þór Gunnarsson, 2013). 

Vinstri grænir sendu frá sér 26 auglýsingar og pistla síðustu fjórar vikurnar fyrir 

kosningar. Í þessum auglýsingum og pistlum lagði flokkurinn áherslu á fjölbreytt 

atvinnulíf fyrir komandi kynslóðir. Flokkurinn vildi líka sjálfbæra og arðbæra nýtingu 

auðlinda með áherslu á nýsköpun og vísindi. Einnig vildi flokkurinn styrkja 

samkeppnissjóði í rannsóknum og efla háskólastigið (Katrín Jakobsdóttir, 2013c). Vinstri 

grænir vildu einnig klára fyrirliggjandi frumvarp varðandi nýja stjórnarskrá Íslands (Inga 

Sigrún Atladóttir, 2013b). Flokkurinn nefndi að endurskoða þyrfti húsnæðiskerfið og 

bjóða þyrfti upp á fleiri búsetuvalmöguleika. Þá töldu Vinstri grænir einnig að leita þyrfti 

lausna við greiðsluvanda heimilanna (Garðar H. Guðjónsson, 2013). Vinstri grænir vildu 

bæta framlög til heilbrigðis og menntamála bæði með því að hækka laun og auka fé til 

almannatrygginga ásamt því að nýta þann árangur sem náðst hafði í ríkisfjármálunum 

(Arndís Soffía Sigurðardóttir og Inga Sigrún Atladóttir, 2013). 

Helsta einkunnarorð Vinstri grænna fyrir kosningarnar 2013 var: „Fyrir fólkið í 

landinu“ (Fréttatíminn, 2013b, bls. 3; Reykjanes, 2013, bls. 4). Vinstri grænir nefndu 

einnig fleiri einkunnarorð eins og „Jöfn tækifæri kynjanna“ (Fjarðarpósturinn, 2013h, bls. 

9) og „Hækkun grunnframfærslu á námslánum um tæp 40%“ (Monitor, 2013, bls. 21). 

Grunnstefna Vinstri grænna er að auka jöfnuð og draga úr misskiptingu í 

þjóðfélaginu, félagslegt réttlæti, sjálfstæð utanríkisstefna, kvenfrelsi og náttúruvernd 

(Katrín Jakobsdóttir, 2013b; Vinstri græn, e.d.a). Vinstri hreyfingin leggur áherslu á að 

vernda náttúru og umhverfi Íslands. Flokkurinn vill tryggja jafnrétti og aukinn jöfnuð í 

landinu (Vinstri græn, e.d.b). Helstu stefnumál Vinstri grænna fyrir alþingiskosningarnar 
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2013 var að setja uppbyggingu heilbrigðismála, menntamála og velferðarmála í forgang. 

Þá var einnig lögð áhersla á að bæta kjör þeirra sem störfuðu í heilbrigðis- og 

menntakerfinu. Vinstri grænir vildu einnig efla lánasjóð íslenskra námsmanna og efla 

styrkjaform lánasjóðsins. Þá vildu Vinstri grænir einnig bæta stöðu barnafjölskyldna og 

tekjulágra einstaklinga (Katrín Jakobsdóttir, 2013b).  

Vinstri grænir komu skilaboðum sínum á framfæri á nokkuð skýran hátt. Flestar 

auglýsingar og pistlar voru með hnitmiðuðum og stuttorðum texta. Flokkurinn hélt sig 

við þær stefnur sem Vinstri grænir leggja áherslu á ásamt því að halda sig við þau 

stefnumál sem flokkurinn lagði áherslu á fyrir kosningarnar 2013. Hins vegar voru 

málefnin heldur mörg og því erfiðara að finna út hvert helsta málefni flokksins var fyrir 

alþingiskosningarnar. 

Björt framtíð sendi ekki frá sér neinar auglýsingar eða pistla á tímabilinu 21. febrúar 

til 21. mars. Flokkurinn sendi síðan frá sér fjórar auglýsingar og pistla síðustu fjórar 

vikurnar fyrir kosningar. Guðlaug Elísabet Finnsdóttir (2013) sagði „Við í Bjartri framtíð 

leggjum áherslu á að skoða öll mál, hlusta á allar hugmyndir, skoða samhengi hlutanna 

og taka vel ígrundaðar ákvarðanir“. Guðlaug nefndi einnig „Við viljum vönduð 

vinnubrögð og fagmennsku“ (bls. 9). Í auglýsingum og pistlum sem Björt framtíð sendi 

frá sér lagði flokkurinn áherslu á lausnir til framtíðar, vönduð vinnubrögð og 

fagmennsku. Björt framtíð taldi að fólkið í landinu væri dýrmætasta auðlind landsins og 

því vildi flokkurinn nýta reynslu og hæfileika einstaklinga (Guðlaug Elísabet Finnsdóttir, 

2013). Flokkurinn vildi bæta velferðarkerfið, menntakerfið og bæta aga í 

efnahagsstjórnun. Björt framtíð vildi klára viðræður við ESB og leyfa þjóðinni að kjósa 

um inngöngu. Flokkurinn vildi auka fjölbreytni í atvinnulífinu með því að fjölga skapandi 

greinum, stuðla að grænum iðnaði og efla tækni- og verkgreinar. Flokkurinn vildi einnig 

bæta framlag til kvikmyndasjóðs. Þá vildi Björt framtíð einfalda skattkerfið en hafa 

áfram þrepaskipt skattkerfi (Fréttablaðið, 2013b; Guðlaug Kristjánsdóttir, 2013). 

Helstu stefnumál Bjartrar framtíðar eru víðsýni, frjálslyndi, umhverfisvernd, 

velferðarmál og mannréttindi. Flokkurinn lítur á ESB með jákvæðum augum ásamt nýrri 

stjórnarskrá. Björt framtíð vill að flokkurinn hafi lýðræðislega umgjörð til þess að sýna 

traust í verki. Björt framtíð nefnir einnig að þau vilji að stjórnmál á Íslandi einkennist af 
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meiri yfirvegun og trú á lýðræðislegum og upplýstum ákvarðanatökum (Björt framtíð, 

e.d.a). 

Fyrir alþingiskosningarnar vorið 2013 lagði Björt framtíð áherslu á fimm stefnumál. 

Þau stefnumál voru fjölbreytni, minni sóun, meiri stöðugleiki, minna vesen og meiri sátt. 

Björt framtíð lagði áherslu á  fjölbreytt og frjálst samfélag, uppbyggingu skapandi 

atvinnugreina, grænan iðnað og tækni. Minni sóun vísar til þess að flokkurinn vildi auka 

framleiðni í þjóðfélaginu, efla forvarnir og endurskipuleggja heilbrigðiskerfið. Flokkurinn 

vildi einnig vernda umhverfið og bæta sveigjanleikann í skólakerfinu. Með meiri 

stöðugleika átti flokkurinn við stöðugra efnahagsumhverfi. Björt framtíð vildi landa 

góðum samningi við ESB og fara með samninginn í þjóðaratkvæðagreiðslu. Flokkurinn 

vildi auka verðmæti útflutnings og koma á góðum húsnæðislánamarkaði. Með minna 

veseni vildi flokkurinn skapa opið markaðs- og samkeppnisumhverfi, einfalda skatta og 

almannatryggingakerfið og gera umbætur á stjórnsýslunni. Björt framtíð vildi einnig ná 

fram meiri sátt. Með því átti flokkurinn við betri nýtingu á beinu lýðræði, uppsetningu 

nýrrar stjórnarskrár og grundvöll að því að skapa varanlega sátt um sjávarútveginn (Björt 

framtíð, e.d.c). 

Björt framtíð sendi frá sér fáar auglýsingar og pistla fyrir alþingiskosningarnar 2013. 

Þau skilaboð sem komu frá flokknum voru þó í samræmi við stefnu flokksins og 

áherslumál fyrir alþingiskosningarnar 2013. Flokkurinn hafði þó ef til vill of mörg 

stefnumál á dagskrá og því erfiðara að sjá hvað flokkurinn lagði mesta áherslu á fyrir 

alþingiskosningarnar 2013. 

Píratar sendu ekki frá sér neinar auglýsingar eða pistla á tímabilinu 21. febrúar til 21. 

mars 2013. Síðustu fjórar vikurnar sendi flokkurinn frá sér þrjár auglýsingar og pistla. Í 

auglýsingum og pistlum Pírata lagði flokkurinn áherslu á beint lýðræði og aðgengi að 

upplýsingum. Flokkurinn vildi að Ísland tæki afgerandi stöðu varðandi tjáningar- og 

málfrelsis. Píratar vildu efla beint lýðræði með því að draga úr miðstýringu valds. 

Flokkurinn lagði einnig áherslu á algert gegnsæi í stjórnsýslunni og þrepaskipt skattkerfi. 

Þá nefndu Píratar einnig að flokkurinn vildi afglæpavæða fíkniefnaneyslu. Birgitta 

Jónsdóttir (2013) sagði „Við höfum tekið okkur töluverða sérstöðu varðandi það en 

höfum náð að fá marga flokka með okkur í að afglæpavæða fíkniefnaneyslu. Slíkt 

gengur út á að taka fíkniefnaneyslu úr sakamálalögum og færa yfir í heilbrigðiskerfið. 
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Þessi aðferð hefur verið tekin upp í Portúgal og hefur gefið mjög góða raun í 13 ár eða 

svo“ (bls. 16). Píratar vildu að pör sem ættu í erfiðleikum með að eignast börn fengju 

þrjár frjósemismeðferðir fríar og þær meðferðir væru óháðar fyrri barneignum og eða 

kynjasamsetningu parsins (Hildur Sif Thorarensen, 2013a). Píratar nefndu einnig að það 

þyrfti að endurskipuleggja heilbrigðiskerfið til að hagræða og bæta þjónustuna. Einnig 

þyrfti aukið fjármagn til heilbrigðiskerfisins (Hildur Sif Thorarensen, 2013b). 

Helstu stefnumál Pírata er að stuðla að verndun mannréttinda í net- og raunheimum 

með löggjöf um stafrænt frelsi. Píratar vilja að umræður um málefni verði opin fyrir alla 

enda berst flokkurinn fyrir gegnsæi í stjórnarkerfinu. Flokkurinn leggur einnig áherslu á  

upplýsingamál, tæknimál, friðhelgi einkalífsins og tjáningarfrelsi (Píratar, e.d.b).  

Helstu stefnumál flokksins fyrir alþingskosningarnar 2013 voru gagnrýnin hugsun og 

upplýst stefna. Flokkurinn vildi vernda friðhelgi einkalífs og borgararéttindi. Píratar 

lögðu áherslu á upplýsinga og tjáningarfrelsi og beint lýðræði. Þá vildi flokkurinn einnig 

draga úr miðstýringu valds á öllum sviðum (Mbl.is, 2012b; Píratar, e.d.c; e.d.d).  

Píratar sendu frá sér fáar auglýsingar og pistla fyrir alþingiskosningarnar 2013. 

Skilaboðin voru þó skýr og í samræmi við stefnu flokksins og helstu málefni fyrir 

alþingiskosningarnar 2013. 

Í töflu 1 má sjá samantekt af helstu málefnum stjórnmálaflokkanna. 
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Tafla 1. Málefni stjórnmálaflokkanna. 

XD XB XS XV XA XP
Heimilin Heimilin Gjaldmiðill ESB kosningar Fagmennska Beint lýðræði

Lækka skatta

   Einfalt  

skattkerfi Verðbólga Nýr spítali Velferðarkerfið

Upplýsinga-       

aðgengi

 Einfalda 

skattakerfið Vextir Verðtryggingin Heilbrigðismál Menntakerfið Málfrelsi

ESB kosningar Verðtryggingin ESB kosningar Atvinnulíf

Efnahags-      

stjórnun Tjáningarfrelsi

Verðtryggingin Verðbólga

Húsnæðis      

öryggi Nýting auðlinda ESB kosningar Gegnsæi

Hækka laun Heilbrigðismál Heilbrigðismál

Nýsköpun    og 

vísindi Atvinnulífið

þrepaskipt       

skattkerfi

Lækka vöruverð ESB kosningar Menntun Ný stjórnarskrá

Skapandi      

greinar Heilbrigðismál

Afnema -

gjaldeyrishöft

     Aldraðir og 

öryrkjar Nýsköpun Húsnæðismál Grænn iðnaður

Efla nýsköpun Nýsköpun Fleiri störf Heimilin

Einfalda           

skattakerfið

Heilbrigðismál Atvinnulífið Barnafjölskyldur Menntamál

Þrepaskipt        

skattkerfi

Landbúnaður Sjávarútvegur Öruggt samfélag

 Almanna-   

tryggingar

Efla fjárfestingar

Matvæla- 

framleiðsla Heimilin

Þrepaskipt         

skattkerfi

Atvinnulífið Ferðaþjónusta Lækka vexti Jafnrétti

    Aldraðir og 

öryrkjar Iðnaður Velferðarmál Efla háskóla

Ábyrg     

ríkisfjármál Jöfnuður

Almanna-   

tryggingar

Menntun

    Samfélagsleg 

ábyrgð Fæðingarorlof

Samgöngumál Leiguhúsnæði

Utanríkismál

Húsnæðis-    

bótakerfi

Barnabætur

Vaxtabætur

Afnema      

gjaldeyrishöft

Jafnrétti

Umhverfisvernd

Samkeppni  

Sjálfstæðisflokkurinn var sá flokkur sem átti flestar auglýsingar og pistla. Flokkurinn 

tengdi helstu málefni sín við atvinnulífið en fjallaði einnig um önnur málefni eins og 

heilbrigðismál, landbúnað og menntun. Sjálfstæðisflokkurinn var nokkuð hnitmiðaður 

þegar kom að því að fjalla um helstu áherslur flokksins. Auglýsingar og pistlar frá 
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flokksmeðlimum innihéldu sömu skilaboð og þegar leið á kosningabaráttuna fór 

flokkurinn að einblína á færri málefni.  

Framsóknarflokkurinn var einnig nokkuð hnitmiðaður þegar kom að því að miðla 

skilaboðum sínum í auglýsingum og pistlum. Flokkurinn byrjaði með nokkuð mörg 

málefni í upphafi en síðustu fjórar vikurnar fyrir alþingiskosningarnar tókst 

Framsóknarflokknum að einblína á færri atriði og samræma skilaboð frá 

flokksmeðlimum.  

Þegar litið er á málefni Samfylkingarinnar má sjá að málefni flokksins voru fjölbreytt 

og mörg. Samfylkingin virtist ekki ná að samræma skilaboð flokksins í auglýsingum 

sínum og pistlum frá flokksmeðlimum. Fjallað var um hin ýmsu málefni alveg fram á 

kosningadag og var erfitt að greina í gegnum skilaboð flokksins hver helstu málefni 

flokksins voru fyrir kosningarnar 2013. 

Vinstri grænir komu skilaboðum sínum frá sér á nokkuð hnitmiðaðan hátt. Flest það 

sem kom frá flokknum í auglýsingum og pistlum var skýrt og skorinort. Málefnin voru þó 

heldur mörg og hefði flokkurinn mátt koma betur á framfæri hver helstu málefni hans 

voru fyrir alþingiskosningarnar.  

Björt framtíð sendi frá sér fáar auglýsingar og pistla. Þau skilaboð sem komu frá 

flokknum voru þó flest í samræmi við stefnu flokksins. Heldur erfitt var að greina í 

skilaboðum flokksins hver meginmálefni Bjartrar framtíðar voru. 

Píratar sendu frá sér fæstar auglýsingar og pistla af öllum stjórnmálaflokkunum sex. 

Einnig var flokkurinn með fá málefni. Þau skilaboð sem flokkurinn kom frá sér voru þó 

hnitmiðuð og í samræmi við helstu stefnu Pírata. Megináherslur flokksins komust því 

ágætlega til skila. 
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6 Aðferðarfræði 

Í eftirfarandi kafla verður farið yfir aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar. Fjallað 

verður einnig um val á þátttakendum og undirbúning rannsóknarinnar.  

6.1 Megindleg aðferðafræði  

Þegar rannsakað er ákveðið viðfangsefni er hægt að styðjast við tvær 

rannsóknaraðferðir. Þær eru eigindleg rannsóknaraðferð (e. qualitative research) eða 

megindleg rannsóknaraðferð e. (quantiative research).  

Eigindleg rannsóknaraðferð byggir oft á upplifun þeirra einstaklinga sem að taka þátt 

í rannsókninni. Með eigindlegri aðferð er rannsakandi oft að rannsaka viðhorf, 

tilfinningar eða upplifun einstaklinga. Þá er gögnum oft aflað í gegnum viðtöl, 

vettvangsrannsóknir, ljósmyndir og myndbönd (McDaniel og Gates, 1998; Lichtman, 

2009).  

Megindlegar rannsóknaraðferðir byggja á hlutlægum mælingum og tölfræðilegum 

samanburði á milli einstakra þátta eða breyta. Gagna er oft aflað með könnunum eða 

notuð eru fyrirliggjandi gögn og þau nýtt til tölfræðilegrar greiningar. Megindlegar 

rannsóknir eru oft notaðar til að lýsa og útskýra ákveðin fyrirbæri. Einnig eru þau notuð 

til að meta styrk og áreiðanleika gagna og hvort það séu tengsl á milli gagnanna 

(McDaniel og Gates, 2007; Polit og Beck, 2008). Helstu kostir megindlegrar 

rannsóknaraðferðar er að hægt er að safna upplýsingum frá mörgum aðilum á stuttum 

tíma ásamt því að hægt er að skoða ákveðin viðfangsefni með góðri nákvæmni. Einnig 

gefst tækifæri til að skoða hlutina í víðara samhengi, í tengslum við meðaltöl, dreifingu 

og aðra lýsandi þætti. Helstu gallar megindlegra rannsóknaraðferða er að ekki er farið 

jafn ýtarlega í rannsóknarefnið og gert er í eigindlegum rannsóknaraðferðum ásamt því 

að tengsl milli þátttakenda og rannsakanda eru lítil sem engin (Sigurlína Daviðsdóttir, 

2003). 

Þegar kom að undirbúning rannsóknarinnar voru þátttakendur bæði nemendur 

Háskóla Íslands, notendur á samskiptavefnum Facebook, vinir og vandamenn höfundar 

ásamt einstaklingum á förnum vegi. Þegar kom að aðalrannsókninni var notast við 
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hentugleikaúrtak og þátttakendur voru nemendur við Háskóla Íslands. Leitast var við að 

ná til fjölbreytts hóps þátttakenda með tilliti til kyns og aldurs. Heildarfjöldi þátttakenda 

var 441 og voru konur í meirihluta.   

6.2 Mælitæki 

Sambærileg könnun var framkvæmd fyrir alþingiskosningarnar 2007 (Þórhallur 

Guðlaugsson, 2008a). Þar voru nokkrir ímyndarþættir skoðaðir gagnvart 

stjórnmálaflokkunum sem þá buðu sig fram. En fyrir þessa rannsókn var notast við finna 

út nýja ímyndarþætti sem tengjast þeim stjórnmálaflokkum sem buðu sig fram vorið 

2013. Það var gert með þremur forkönnunum og var ímyndarþáttunum fækkað úr 22 

þáttum í 10 fyrir lokarannsóknina.  

Í lokakönnunni voru þátttakendur beðnir um að svara 7 almennum spurningum eins 

og til dæmis „Ef kosið yrði nú hvað myndir þú kjósa“? og „ Hvað kaustu síðast er kosið 

var til alþingis“? Þá voru þátttakendur beðnir um að taka afstöðu til þessara 10 

ímyndarþátta á 9 stiga kvarða: Nútímalegur, Traust,  Áhersla á atvinnulíf og 

efnahagsmál, Spilling, Sækist eftir völdum, Gamaldags, Þröngsýni, Áhersla á 

umhverfismál,  Jafnrétti og Áhersla á velferðarmál. Í lok könnunar voru þátttakendur 

beðnir um að svara bakgrunnsspurningum varðandi aldur og kyn. Frekari umfjöllun um 

ímyndarþættina er tekin fyrir í framkvæmdarkaflanum. Einnig má sjá spurningalistann 

sem lagður var fyrir þátttakendur í viðauka 1 og viðauka 2. 

6.3 Undirbúningur og framkvæmd 

Við undirbúning rannsóknarinnar voru framkvæmdar þrjár forkannanir. Leitast var við 

að spyrja fólk á förnum vegi og vini og vandamenn til þess að fá hugmyndir að 

ímyndarþáttum sem tengdust þeim stjórnmálaflokkum sem voru að bjóða sig fram fyrir 

alþingiskosningarnar 2013. Þá var einnig notast við upplýsingar og skilaboð á 

heimasíðum stjórnmálaflokkanna til þess að fá hugmyndir að helstu áhersluatriðum 

stjórnmálaflokkanna. Við fyrstu forkönnun var notast við hentugleika úrtak en sú 

könnun fór fram í nóvember 2012. Leitast var við að spyrja fólk á förnum vegi og vini og 

vandamenn til þess að fá hugmyndir að ímyndarþáttum sem tengdust þeim 

stjórnmálaflokkum sem voru að bjóða sig fram fyrir alþingiskosningarnar 2013. Var fólk 

beðið um að svara eftirfarandi spurningu: „Hvað er það fyrsta sem að þér dettur í hug er 
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þú heyrir orðið: Framsóknarflokkurinn, Samfylkingin, Sjálfstæðisflokkurinn, Vinstri 

grænir, Píratar, Dögun, Hægri Grænir og Björt framtíð. Eftir þá forkönnun voru teknir 

saman 22 ímyndarþættir til að skoða nánar. Þeir ímyndarþættir voru eftirfarandi: 

Spilling, Gamaldags, Samstaða, Svikin loforð, Traust, Nútímalegur, Áhersla á 

efnahagsmál, Áhersla á umhverfismál, Sækist eftir völdum, Áhersla á velferðarmál, Fyrir 

fólkið í landinu, Þröngsýni, Uppbygging á atvinnulífi, Jafnréttisflokkur, Áhersla á jöfnuð, 

Áhersla á alþjóðamálefni, Áhersla á sjávarútvegsmál, Þjóðernishyggja, Feminismi, 

Hagsmunagæsla, Afglöp og Þversum. 

Önnur forkönnun fór fram í desember 2012. Sett var fram könnun fyrir nemendur í 

mastersnámskeiði við Háskóla Íslands þar sem könnuninni var dreift á blaði til allra 

nemenda sem voru viðstaddir. Könnunina má sjá í viðauka 1. Fjöldi þeirra sem tók þátt í 

þeirri könnun voru 38 manns. Eftir úrvinnslu á niðurstöðum þeirrar könnunar var 

ímyndarþáttunum fækkað í 16 talsins. Nauðsynlegt var að stytta spurningarlistann auk 

þess sem of mikil fylgni var á meðal sumra ímyndarþátta. Einnig var eiginleikalínan hjá 

nokkrum ímyndarþáttum mjög stutt sem bendir til þess að svarendur gerðu ekki mikinn 

greinarmun á grundvelli þess eiginleika og því nauðsynlegt að sameina einhverja þætti. 

Einnig voru nokkrir ímyndarþættir þar sem fáeinir þátttakendur slepptu að svara og er 

því álitið að þeir þættir hafi verið óskýrir í huga þátttakenda. Þeir ímyndarþættir sem 

voru þá eftir fyrir forkönnun 3 voru: Spilling, Gamaldags, Nútímalegur, Traust, Fyrir 

fólkið í landinu, Áhersla á umhverfismál, Áhersla á efnahagsmál, Svikin loforð, Þröngsýni, 

Sækist eftir völdum, Samstaða, Jafnréttisflokkur, Uppbygging á atvinnulífi, Áhersla á 

sjávarútvegsmál, Áhersla á velferðarmál og Feminismi. 

Þriðja forkönnun var rafræn og fór fram á veraldarvefnum dagana 26. janúar til 5. 

febrúar 2013. Var notast við hentugleika úrtak þar sem rafrænn linkur var settur á 

Facebook síðu höfundar og fólk beðið um að taka þátt í könnuninni og deila henni á milli 

annarra vina ef þátttakendur vildu. Fjöldi þátttakenda í þeirri könnun var 50 manns. Eftir 

úrvinnslu á þeirri könnun var hægt að fækka ímyndarþáttunum niður í 10 ímyndarþætti 

sem voru notaðir í lokakönnunina. Einhverjir ímyndarþættir voru sameinaðir í einn, þar 

sem svarendur gerðu ekki mikinn greinarmun á milli ímyndarþátta ásamt því að 

nokkrum ímyndarþáttum var sleppt. 
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Aðalrannsóknin fór fram á tímabilinu 21. febrúar til 22. mars 2013. Var sú könnun 

rafræn á meðal háskólanema Íslands, þar sem þátttakendur gátu svarað spurningum á 

veraldarvefnum. Notast var við könnunarforrit frá Vovici. Í könnuninni eru þátttakendur 

beðnir um að taka afstöðu til 10 ímyndarþátta á 9 stiga kvarða. Kvarðinn 1 stendur fyrir 

á mjög illa við tiltekin stjórnmálaflokk og kvarðinn 9 stendur fyrir á mjög vel við tiltekinn 

stjórnmálaflokk. Þeir 10 ímyndarþættir sem þátttakendur tóku afstöðu til voru: 

Nútímalegur, Traust,  Áhersla á atvinnulíf og efnahagsmál, Spilling, Sækist eftir völdum,  

Gamaldags, Þröngsýni, Áhersla á umhverfismál,  Jafnrétti og Áhersla á velferðarmál. 

Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til allra þeirra stjórnmálaflokka sem boðað 

höfðu framboð fyrir 21. febrúar 2013 áður en könnunin fór fram. Þeir stjórnmálaflokkar 

sem þátttakendur tóku afstöðu til voru eftirfarandi: Sjálfstæðisflokkurinn, Samfylkingin, 

Vinstri grænir, Framsóknarflokkurinn, Hægri Grænir, Björt Framtíð, Dögun og Píratar. 

6.4 Úrvinnsla gagna 

Við greiningu og úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið SPSS ásamt forritinu 

Excel. Heildarfjöldi gildra svara var 441. Notast var við aðferðarfræði vörukorta og sett 

fram vörukort til þess að skoða afstöðu þátttakenda til stjórnmálaflokkanna með tilliti til 

þessara 10 ímyndarþátta. Vörukortin voru fengin frá leiðbeinanda með forritinu 

Perceptual mapping software. Vörukortin eru myndrit sem mæla tvær víddir sem eru 

andstæður hvor annarrar.  Þessar víddir eru þessir 10 ímyndarþættir sem þátttakendur 

gefa einkunn á 9 kvarða skala. Meðaltölin eru svo reiknuð samkvæmt greiningarforriti 

Lilien og Rangaswamy (2004).  

Með tölfræðiforritinu SPSS var meðal annars notast við t-próf (e. independent 

samples t-test) til þess að kanna hvort að munur væri á milli kynja. Einnig var notast  við 

dreifigreiningu (ANOVA)  til að kanna hvort að munur væri á milli hópa. Þá var einnig 

framkvæmt Kí kvaðrat próf með krosstöflum til að finna út hvort tengsl væru til staðar. 

Við niðurstöður á bæði t- prófi, dreifigreiningu og kí kvaðrat prófs var stuðst við 95% 

marktektarmörk. Forritið Ecxel var notað við úrvinnslu á öllum myndum og töflum.  

6.5 Takmarkanir 

Notast var við megindlega aðferðafræði til að kanna hver ímynd stjórnmálaflokkanna 

var í aðdraganda alþingiskosninganna 2013. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 
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nemendur Háskóla Íslands vorönnina 2013. Helstu takmarkanir geta verið þær að 

nemendur við Háskóla Íslands endurspegli ekki kjósendur eða þjóðina í heild sinni. Þá 

má einnig nefna að meirihluti þátttakenda voru konur en konur eru í meirihluta 

nemenda við háskólann.  

Rannsóknin var nokkuð löng þrátt fyrir að ímyndarþáttunum hafi verið fækkað í 10 

talsins og voru nokkrir þátttakendur sem kláruðu ekki könnunina. Það má því draga þá 

ályktun að ef til vill hefðu fleiri svarað könnuninni og klárað hana ef hún hefði verið 

styttri.  

Það sem getur líka haft áhrif á rannsóknina er að fyrir alþingiskosningarnar vorið 

2013 þá hafði ekki eins mikill fjöldi stjórnmálaflokka boðið sig fram í sögu Alþingis. 

Margir flokkanna gáfu kost á sér stuttu fyrir kosningarnar. Þegar lokakönnunin fór fram 

voru ekki allir stjórnmálaflokkar búnir að bjóða sig fram og voru þeir því ekki teknir með 

í niðurstöður. Það getur haft áhrif á heildarniðurstöður rannsóknarinnar þrátt fyrir að 

þeir stjórnmálaflokkar sem náðu manni á þing voru allir með í rannsókninni.  
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7 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Farið verður yfir 

bæði bakgrunnsspurningar og aðrar opnar spurningar sem að þátttakendur svöruðu. 

Einnig verður ímynd stjórnmálaflokkanna skoðuð út frá aðferðafræði vörukorta. Þá 

verður einnig borið saman niðurstöður þessarar rannsóknar og niðurstöður 

alþingiskosninganna vorið 2013. Einnig verður skoðað hvort að ímynd 

stjórnmálaflokkanna  sé í takt við þær áherslur sem stjórnmálaflokkarnir vilja koma til 

skila og hvort vísbendingar eru í rannsókninni sem gefa tilkynna niðurstöður 

alþingiskosninganna 2013. Þegar niðurstöður voru túlkaðar var notast við niðurstöður 

þeirra stjórnmálaflokka sem náðu að lágmarki 5% atkvæða í kosningunum vorið 2013. 

Þeir flokkar voru Framsóknarflokkurinn (XB), Sjálfstæðisflokkurinn (XD), Samfylkingin 

(XS), Vinstri grænir (XV), Björt framtíð (XA) og Píratar (XÞ). 

7.1 Lýsandi tölfræði úrtaksins 

Þáttakendur þessarar rannsóknar voru nemendur Háskóla Íslands vorið 2013. Alls 

svöruðu 441 þátttakandi lokarannsókninni. Konur voru í meirihluta eða 55,6% 

þátttakenda. Karlar voru 44,4% þátttakenda. Þátttakendur sem svöruðu ekki 

spurningunni voru 6 talsins. 

Þegar litið er á aldursdreifingu þátttakenda þá sýna niðurstöður rannsóknarinnar að 

aldursdreifingin var nokkuð dreifð á milli aldurshópa. En flestir þátttakenda voru undir 

55 ára eða 94,1% þátttakenda. Einn þátttakandi svaraði ekki þessari spurningu.  Í töflu 2 

má sjá aldursdreifingu þátttakenda. 
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Tafla 2. Aldursdreifing þátttakenda 

Aldur Fjöldi Hlutfall 

25 ára og yngri 125 28,4% 

25-34 ára 138 31,4% 

35-44 ára 81 18,4% 

45-54 ára 70 15,9% 

55-64 ára 18 4,1% 

65 ára og eldri 8 1,8% 

 

 

7.2 Ef að kosið yrði nú hvað myndir þú kjósa? 

Til þess að kanna fylgi stjórnmálaflokkanna á þeim tíma sem könnunin fór fram voru 

þátttakendur spurðir „Ef að kosið yrði nú hvað myndir þú kjósa?“ 

 

 

Mynd 10. Ef kosið yrði nú hvaða flokk myndir þú kjósa? 

Niðurstöður á mynd 10 sýna að það var mikil dreifing á svari þátttakenda. Flestir voru 

þó óákveðnir og ekki búnir að gera upp hug sinn eða um 29,4% þátttakenda. 

Sjálfstæðisflokkurinn fékk mesta fylgi þátttakenda en flokkurinn var með 16,1% fylgi. 

Samfylkingin fékk 13,6% fylgi og þar á eftir komu Píratar með 10,9% fylgi, Björt framtíð 
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með 10% og svo Framsóknarflokkurinn og Vinstri grænir með 7,2% hvor. Þátttakendur 

sem ætluðu að kjósa annað voru 3,9% og 1,4% neituðu að svara spurningunni. 

Til þess að athuga hvort að tengsl væru á milli kynja annars vegar og hvaða flokk 

þátttakendur hyggðust kjósa var framkvæmt Kí kvaðrat próf með krosstöflum. 

Niðurstöðurnar sýna að tengsl eru á milli kynja og hvaða flokka þátttakendur myndu 

kjósa ef kosið yrði nú ( 2(8)=56,063, p<0,05). 

Á mynd 11 má sjá dreifingu þátttakenda eftir kyni og hvaða flokk þátttakendur 

ætluðu að kjósa ef kosið yrði nú.  

 

 

Mynd 11. Ef kosið yrði nú hvaða flokk myndir þú kjósa? 

Af öllum konum sem svöruðu þessari spurningu voru 7,1% kvenna sem ætluðu að 

kjósa Framsóknarflokkinn. Af öllum körlum ætluðu 7,3% karla að kjósa 

Framsóknarflokkinn. Þær konur sem ætluðu að kjósa Sjálfstæðisflokkinn voru 15,8% en 

karlar voru 17,1%. Hlutfall karla og kvenna var nokkuð ójafnt þegar skoðað var fylgi 

Bjartrar framtíðar. Þar voru 7,1% kvenna sem ætluðu að kjósa Bjarta framtíð en 14% 

karla ætluðu að kjósa flokkinn. Björt framtíð nýtur því meiri stuðnings karla heldur en 

kvenna. Fylgi Samfylkingarinnar skiptist þannig að 12,4% kvenna ætluðu að kjósa 

flokkinn en 14,0% karla ætluðu að kjósa Samfylkinguna. Þá ætluðu 9,5% kvenna að kjósa 
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Vinstri græna en 4,1% karla ætluðu að kjósa flokkinn. Vinstri grænir njóta því meiri 

stuðnings kvenna heldur en karla. Ef skoðað er fylgi Pírata kemur einnig í ljós munur á 

fylgi karla og kvenna. Píratar njóta stuðnings 4,6% kvenna en 18,7% karla. Píratar njóta 

því meiri stuðnings karla heldur en kvenna. Konur sem svöruðu annað við spurningunni 

voru 2% og karlar voru 6,2%. Þær konur sem voru óákveðnar voru 40,7% en þeir karlar 

sem voru óákveðnir voru 16,6%. Konur voru því meira óákveðnari heldur en karlar. Þær 

konur sem neituðu að svara spurningunni voru 8% en 2% karla neituðu að svara 

spurningunni.  

7.3 Hvað kaustu síðast þegar kosið var til Alþingis? 

Þátttakendur voru svo beðnir um að svara spurningunni „Hvað kaustu síðast þegar kosið 

var til Alþingis? Markmiðið með þeirri spurningu var að bera saman niðurstöður 

þessarar spurningar við niðurstöður síðustu alþingiskosninga árið 2009. Annað markmið 

með spurningunni var að bera saman stuðning við stjórnmálaflokkanna þá og nú. 

 

Mynd 12. Hvaða flokk kaust þú síðast þegar kosið var til Alþingis? 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvað þeir kusu í Alþingiskosningum 2009 gáfu 

niðurstöðurnar til kynna að flestir þátttakendur höfðu kosið Samfylkinguna eða 24% og 

Vinstri græna eða um 21,1%. Því næst var Sjálfstæðisflokkurinn með 20,6% atkvæða, 

Borgarahreyfingin með 9,1% og Frjálslyndi flokkurinn með 0,5% atkvæða. Þeir 
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þátttakendur sem kusu annað voru 3,2% og þeir sem neituðu að svara voru 1,6%. Fjöldi 

þátttakenda sem kaus ekki síðast var 14,5%. 

Á mynd 13 má sjá niðurstöður sömu spurningar „Hvaða flokk kaust þú síðast þegar 

kosið var til Alþingis“ þegar skoðað er svarhlutfall þátttakenda eftir kyni. Notast var við 

Kí kvaðrat próf og krosstöflur til þess að skoða hvort tengsl væru á milli kynja og hvaða 

flokk þátttakendur kusu síðast. Niðurstöðurnar sýndu að ekki eru tengsl milli kynja og 

hvaða flokka þátttakendur kusu í síðustu alþingiskosningum. Á mynd 13 má sjá hlutfall 

kvenna og karla eftir því hvaða flokk þátttakendur kusu í alþingiskosningunum 2009. 

 

 

Mynd 13. Hvaða flokk kaust þú síðast þegar kosið var til Alþingis? 

Niðurstöðurnar sýna að 4,5% kvenna kusu Framsóknarflokkinn í síðustu 

alþingiskosningum en 6,2% karla kusu flokkinn. Sjálfstæðisflokkurinn naut stuðnings 

20,2% kvenna og 21,8% karla. Frjálslyndi flokkurinn fékk 4,4% atkvæði kvenna en 0,5% 

fékk flokkurinn frá körlum. Þær konur sem kusu Samfylkinguna voru 24% en 23,3% karla 

kaus flokkinn í síðustu alþingiskosningum.  Konur voru í meirihluta þeirra sem gáfu 

Vinstri grænum atkvæði sitt í síðustu kosningum en 26% kvenna kaus Vinstri græna en 

15,5% karla kaus flokkinn. Borgarahreyfingin fékk 6,6% atkvæða kvenna en 12,4% 

atkvæða karla í síðustu alþingiskosningum 2009. Borgarahreyfingin fékk því örlítið meira 

fylgi frá körlum heldur en konum. Konur sem svöruðu annað við spurningunni voru 3,3% 
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en 2,6% karla svaraði annað. Af konum voru 12,4% sem kusu ekki síðast en af körlum 

voru 17,1% sem kusu ekki í síðustu alþingiskosningum 2009. Þátttakendur sem neituðu 

að svara voru 2,2% af konum og 5,0%  af körlum. 

7.4 Hver er ímynd stjórnmálaflokka sem náðu manni á þing í 
alþingiskosningunum vorið 2013.  

Þegar niðurstöður voru túlkaðar var notast við niðurstöður þeirra stjórnmálaflokka sem 

náðu að lágmarki 5% atkvæða í kosningunum vorið 2013. Þeir flokkar voru 

Framsóknarflokkurinn (XB), Sjálfstæðisflokkurinn (XD), Samfylkingin (XS), Vinstri grænir 

(XV), Björt Framtíð (XA) og Píratar (XÞ). Notast var við vörukort með ímyndarþáttunum 

10 til þess að túlka niðurstöður fyrir ímynd stjórnmálaflokkana. Eftirfarandi eru 

ímyndarþættirnir 10: (1) Nútímalegur, (2) Traust, (3) Áhersla á atvinnulíf og 

efnahagsmál, (4) Spilling, (5) Sækist eftir völdum, (6) Gamaldags, (7)  Þröngsýni, (8) 

Áhersla á umhverfismál, (9) Jafnrétti og (10) Áhersla á velferðarmál. Niðurstöður má sjá 

hér á mynd 14. 

 

Mynd 14. Ímynd stjórnmálaflokka á Íslandi í mars 2013. 
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Þetta vörukort sýnir ímynd stjórnmálaflokka á Íslandi í mars 2013. Niðurstöður 

vörukortsins gefa til kynna að þær séu áreiðanlegar hvað varðar afstöðu svarenda þar 

sem að ímyndarþættirnir „Gamaldags“ og „Nútímalegur“ eru á móti hvor öðrum sem og 

ímyndarþættirnir„Traust“ og „Spilling“. Á mynd 14 má sjá að stjórnmálaflokkarnir eru 

nokkuð dreifðir um vörukortið og bendir það til þess að í huga þátttakenda hafi hver 

stjórnmálaflokkur sína sérstöðu eða ímynd. 

Sjálfstæðisflokkurinn er á norðausturhluta vörukortsins. Flokkurinn er nokkuð langt 

frá miðju kortsins og tengdist sterkt ímyndarþættinum „Áhersla á atvinnulíf og 

efnahagsmál“. Þeir ímyndarþættir sem tengdust líka Sjálfstæðisflokknum en ekki eins 

sterkt eru „Spilling“, „Þröngsýni“, „Gamaldags“ og „Sækist eftir völdum“. 

Sjálfstæðisflokkurinn tengdist síst ímyndarþáttunum „Traust“, „Jafnrétti“ og 

„Velferðarmál“. 

Framsóknarflokkurinn er staðsettur á austurhluta kortsins nokkuð nálægt miðju 

vörukortsins. Þeir ímyndarþættir sem tengdust sterkt Framsóknarflokknum eru 

„Spilling“, „Þröngsýni“, „Gamaldags“, „Sækist eftir völdum“ og „Áhersla á atvinnulíf og 

efnahagsmál“. Þeir ímyndarþættir sem tengdust síst Framsóknarflokknum eru 

„Nútímalegur“, „Traust“ og „Jafnrétti“. Út frá þessum niðurstöðum má telja að 

þátttakendum þótti ímynd Framsóknarflokksins nokkuð óljós. Bæði vegna þess að 

staðsetning flokksins er tiltölulega nálægt miðju vörukortsins og einnig voru svo margir 

ímyndarþættir tengdir stjórnmálaflokknum. Sjálfstæðisflokkurinn og 

Framsóknarflokkurinn eru báðir staðsettir hægra megin á vörukortinu þrátt fyrir 

missterka tengingu við ímyndarþættina sem eru þeim megin á kortinu, það má því túlka 

þær niðurstöður að þessir stjórnmálaflokkar eru ekki svo ólíkir í stefnu sinni, enda bæði 

„hægri stjórnar“ flokkar. 

Samfylkingin er staðsett á suðurhluta vörukortsins. Flokkurinn er nokkuð nálægt 

miðju vörukortsins sem gefur til kynna að þátttakendum þótti ímynd flokksins vera 

heldur óljósa. Þeir ímyndarþættir sem tengdust mest Samfylkingunni voru  „Áhersla á 

umhverfismál“ og „Áhersla á velferðarmál. Sá ímyndarþáttur sem tengdist síst 

Samfylkingunni var „Áhersla á atvinnulíf og efnahagsmál“. 

Vinstri grænir eru einnig staðsettir á suðvesturhluta vörukortsins. Vinstri grænir eru 

nokkuð langt frá miðju kortsins og ímynd þeirra var því nokkuð skýr. Þeir ímyndarþættir 
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sem voru næstir Vinstri grænum voru „Jafnrétti“, „Áhersla á velferðarmál“ og „Áhersla á 

umhverfismál“. Ímyndarþættir sem Vinstri grænir tengdust síst var „Áhersla á atvinnulíf 

og efnahagsmál“. 

Björt framtíð er á vesturhluta vörukortsins. Flokkurinn er staðsettur frekar nálægt 

miðju kortsins en tengdist þó sterkt ímyndarþættinum „Nútímalegur“. Þátttakendum 

þótti því ímynd flokksins vera heldur óljósa. Þeir ímyndarþættir sem tengdust síst 

flokknum voru „Spilling“, „Völd“, „Þröngsýni“ og „Gamaldags“. 

Píratar eru einnig á vesturhluta vörukortsins en þó mun lengra frá miðju þess. 

Flokkurinn hafði sterka tengingu við ímyndarþáttinn „Nútímalegur“ og var því ímynd 

Pírata nokkuð skýr fyrir þátttakendur. Þeir ímyndarþættir sem tengdust síst flokknum 

voru „Spilling“, „Völd“, „Þröngsýni“ og „Gamaldags“. 

7.5 Er ímynd stjórnmálaflokka mismunandi út frá kyni? 

Til þess að kanna hvort að munur væri á ímynd karla og kvenna á þeim 

stjórnmálaflokkum sem náðu manni á þing þá var útbúið vörukort fyrir bæði karla og 

konur. Á mynd 15 má sjá vörukort með afstöðu karla til þeirra stjórnmálaflokka sem 

náðu að lágmarki 5% atkvæða í kosningunum vorið 2013. Þeir flokkar voru 

Framsóknarflokkurinn (XB), Sjálfstæðisflokkurinn (XD), Samfylkingin (XS), Vinstri grænir 

(XV), Björt Framtíð (XA) og Píratar (XÞ). Notast var við vörukort með ímyndarþáttunum 

10 til þess að túlka niðurstöður fyrir ímynd stjórnmálaflokkanna. Ímyndarþættirnir 10 

eru: (1) Nútímalegur, (2) Traust, (3) Áhersla á atvinnulíf og efnahagsmál, (4) Spilling, (5) 

Sækist eftir völdum, (6) Gamaldags, (7)  Þröngsýni, (8) Áhersla á umhverfismál, (9) 

Jafnrétti og (10) Áhersla á velferðarmál.  
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Mynd 15. Ímynd karla á stjórnmálaflokkum á Íslandi í mars 2013 

Samfylkingin er staðsett á vesturhluta kortsins og er mjög nálægt miðju vörukortsins. 

Það gefur til kynna að ímynd Samfylkingarinnar var heldur óljós hjá körlum en þeir 

ímyndarþættir sem tengdust helst Samfylkingunni voru „Áhersla á umhverfismál“, 

„Áhersla á velferðarmál“ og „Jafnrétti“. Sá ímyndarþáttur sem tengdist síst 

Samfylkingunni var „Áhersla á atvinnulíf og efnahagsmál“. 

Vinstri grænir eru staðsettir á norðurhluta vörukortsins og eru nokkuð langt frá miðju 

þess. Ímynd þeirra var því frekar skýr en karlar tengdu Vinstri græna helst við 

ímyndarþættina „Áhersla á umhverfismál“ og „Áhersla á velferðarmál“. Vinstri grænir 

tengdust síst ímyndarþættinum „Áhersla á atvinnulíf og efnahagsmál“. 

Framsókn er staðsett á austurhluta vörukortsins. Flokkurinn er tiltölulega nálægt 

miðju vörukortsins og því er ímynd þeirra ekki nægilega skýr. Karlar tengdu flokkinn þá 

helst við ímyndarþættina „Spillingu“, „Völd“, „Þröngsýni“ og „Gamaldags“. Þeir 

ímyndarþættir sem tengdust Framsóknarflokknum síst voru „Nútímalegur“ og „Traust“. 

Sjálfstæðisflokkurinn er staðsettur á suðausturhluta vörukortsins. Hann er nokkuð 

langt frá miðju vörukortsins og því var ímynd þeirra nokkuð skýr hjá körlum. 
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Sjálfstæðisflokkurinn tengdist ímyndarþáttunum „Atvinnulíf og efnahagsmál“ og 

„Spillingu“. Sjálfstæðisflokkurinn tengdist minnst ímyndarþáttunum „Jafnrétti“, „Áhersla 

á umhverfismál“ og „Áhersla á velferðarmál“. 

Píratar eru staðsettir á suðvesturhluta kortsins. Flokkurinn hefur nokkuð skýra ímynd 

þar sem hann er staðsettur langt frá miðju vörukortsins. Þeir ímyndarþættir sem karlar 

tengdu flokkinn við voru „Nútímalegur“ og „Taust“. Þeir ímyndarþættir sem tengdust 

minnst Pírötum voru „Gamaldags“ , „Þröngsýni“ og „Völd“. 

Björt framtíð er einnig staðsett á suðvesturhluta vörukortsins en hafði ekki eins skýra 

ímynd og Píratar þar sem flokkurinn er nær miðju vörukortsins. Þeir ímyndarþættir sem 

tengdust Bjartri framtíð voru „Nútímalegur“ og „Traust“. Ímyndarþættirnir „Gamaldags“ 

, „Þröngsýni“ og „Völd“ tengdust síst Bjartri framtíð. 

 

Mynd 16. Ímynd kvenna á stjórnmálaflokkum á Íslandi í mars 2013 

Á mynd 16 má sjá vörukort með afstöðu kvenna til þeirra stjórnmálaflokka sem náðu 

að lágmarki 5% atkvæða í kosningunum vorið 2013. 

Björt framtíð er staðsett á vesturhluta vörukortsins. Ímynd flokksins var nokkuð skýr 

en staðsetning flokksins er tiltölulega langt frá miðju vörukortins. Konur tengdu flokkinn 
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helst við ímyndarþáttinn „Nútímalegur“. Þeir ímyndarþættir sem tengdust flokknum 

minnst eru „Spilling“, „Völd“, „Gamaldags“ og „Þröngsýni“.  

Píratar eru einnig staðsettir á vesturhluta vörukortsins. Þeir eru lengra frá miðju 

kortsins og því var ímynd þeirra nokkuð skýr. Píratar tengdust einnig ímyndarþættinum 

„Nútímalegur“ en þó ekki eins sterkt og Björt framtíð. Þá tengdust ímyndarþættirnir 

„Spilling“, „Völd“, „Gamaldags“ og „Þröngsýni“ síst við Pírata. 

Sjálfstæðisflokkurinn er staðsettur á austurhluta vörukortsins. Flokkurinn hafði 

nokkuð skýra ímynd hjá konum þar sem hann er langt frá miðju vörukortsins. Þeir 

ímyndarþættir sem lágu næst Sjálfstæðisflokknum voru „Atvinnulíf og efnahagsmál“ og 

„Spilling“. Þeir ímyndarþættir sem tengdust Sjálfstæðisflokknum minnst voru „Jafnrétti“, 

„Áhersla á umhverfismál“, „Áhersla á velferðarmál“ og „Traust“. 

Framsóknarflokkurinn er staðsettur á suðausturhluta kortsins. Konum þótti ímynd 

flokksins ekki eins skýr og Sjálfstæðisflokksins en helstu ímyndarþættir sem tengdust 

flokknum voru „Spilling“, „Völd“, „Þröngsýni“ og „Gamaldags“. Sá ímyndarþáttur sem 

tengdist Framsóknarflokknum síst var „Nútímalegur“. 

Vinstri grænir eru staðsettir á suðvesturhluta vörukortsins. Þeir hafa nokkuð skýra 

ímynd þar sem flokkurinn var nokkuð langt frá miðju vörukortsins. Þeir ímyndarþættir 

sem konur tengdu við Vinstri græna voru „Traust“, „Umhverfismál“, „Velferðarmál“ og 

„Jafnrétti“. Vinstri grænir tengdust minnst ímyndarþættinum „Áhersla á atvinnulíf og 

efnahagsmál“. 

Samfylkingin er staðsett á suðvesturhluta vörukortins en hafði nokkuð óljósa ímynd 

hjá konum þar sem staðsetning flokksins var frekar nálægt miðju vörukortsins. Þeir 

ímyndarþættir sem konur tengdu við Samfylkinguna voru „Traust“ og „Umhverfismál“. 

Samfylkingin tengdist minnst ímyndarþættinum „Áhersla á atvinnulíf og efnahagsmál“. 

7.6 Niðurstöður alþingiskosninganna 2013 

Til þess að bera saman niðurstöður alþingiskosninganna í maí 2013 og niðurstöður 

rannsóknarinnar var notast við 95% öryggisbil. Niðurstöðurnar má sjá í töflu 3. 
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Tafla 3. Fylgi stjórnmálaflokka í mars 2013 og apríl 2013 (Rúv, 2013a). 

Stjórnmálaflokkur 
Fylgi í 

mars 2013 
95% 

öryggisbil 
Úrslit kosninga 

í apríl 2013 

Framsóknarflokkur 7.30% 1,9%-12,7% 24.40% 

Sjálfstæðisflokkur 16.10% 8,4%-23,8% 26.70% 

Samfylking 13.60% 6,4%-20,8% 12.90% 

Vinstri Grænir 7.30% 1,9%-12,7% 10.90% 

Björt Framtíð 10.00% 3,7%-16,3% 8.20% 

Píratar 10.90% 4,4%-17,4% 5.10% 

 

Í töflu 3 má sjá fylgi stjórnmálaflokka í mars 2013 þegar niðurstöður þessarar 

rannsóknar voru skoðaðar ásamt niðurstöðum alþingiskosninganna í apríl 2013.  

Þátttakendur sem töldu að þeir myndu kjósa Framsóknarflokkinn ef að kosið yrði í 

mars 2013 voru 7,3% þátttakenda. En niðurstaða kosninganna í apríl 2013 leiddi í ljós að 

Framsóknarflokkurinn hlaut 24,4% atkvæða. Þegar miðað er við 95% öryggisbil þá fékk 

Framsóknarflokkurinn mun meira fylgi en niðurstöður í mars gáfu til kynna. 

Sjálfstæðisflokkurinn fengi 16,1% atkvæða ef kosið yrði í mars 2013 en hlaut á 

endanum 26,7% atkvæða í kosningunum sjálfum. Miðað við 95% öryggisbil þá var örlítið 

vanmat á fjölda atkvæða Sjálfstæðisflokksins. 

Samfylkingin fengi 13,6% atkvæða ef kosið yrði í mars 2013 en hlaut 12,9% atkvæða í 

kosningunum sjálfum. Ef miðað er við 95% öryggisbil gefa þær niðurstöður ágæta 

vísbendingu um niðurstöður kosninganna. 

Þátttakendur gáfu Vinstri grænum 7,3% atkvæða ef kosið yrði í mars en flokkurinn 

hlaut 10,9% atkvæða í kosningunum í apríl. Miðað við 95% öryggisbil gefa þær 

niðurstöður góða vísbendingu um niðurstöður kosninganna. 

Björt framtíð hlaut 10% atkvæða þátttakenda ef kosið yrði í mars 2013 en hlaut að 

lokum 8,2% atkvæða í kosningunum í apríl. Miðað við 95% öryggisbil gefa þessar 

niðurstöður einnig góða vísbendingu um niðurstöður kosninganna. 

Píratar fengu 10,9% atkvæða þátttakenda í mars 2013 en hlutu að lokum 5,1% 

atkvæða kjósenda í apríl 2013. Miðað við 95% öryggisbil gefa niðurstöður 

rannsóknarinnar ágæta vísbendingu um úrslit kosninganna. 
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Einnig má geta þess að í mars 2013 þegar könnunin fór fram voru 29,4% þátttakenda 

óákveðnir og létu ekki í ljós hvaða stjórnmálaflokk þeir myndu kjósa ef kosið yrði þá til 

alþingiskosninga. 

7.7 Eru vísbendingar í rannsókninni sem gefa til kynna niðurstöður 
kosninganna 2013? 

Eftir að hafa borið saman niðurstöður á fylgi stjórnmálaflokkanna í mars 2013  og úrslit 

kosninganna 27. apríl 2013 þá var áhugavert að skoða frekar hvort að einhverjar 

vísbendingar væru í rannsókninni sem gæfu frekar til kynna niðurstöður kosninganna 

2013. Þá er sérstaklega áhugavert að skoða tvo flokka, Samfylkinguna og Pírata, þar sem 

að fylgi beggja flokka komu nokkuð á óvænt í úrslitum alþingiskosninganna 2013. 

Samfylkingin hafði ekki fengið jafn fá atkvæði og í kosningunum vorið 2013. Því var 

áhugavert að skoða hvort einhverjar vísbendingar í niðurstöðum rannsóknarinnar gæfu 

til kynna minnkandi fylgi Samfylkingarinnar. Lítum því aftur á vörukortið sem sýnir 

ímynd stjórnmálaflokkanna fyrir alþingiskosningarnar 2013. 

 

Mynd 14. Ímynd stjórnmálaflokka á Íslandi í mars 2013. 
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Samfylkingin er staðsett á suðurhluta vörukortsins. Flokkurinn er sá stjórnmálaflokkur 

sem er næst miðju af öllum flokkunum. Það gefur tilkynna að þátttakendum þyki ímynd 

flokksins vera heldur óljósa. Því lengra sem flokkarnir eru staðsettir fjær miðju því 

skýrari ímynd og stöðu hafa þeir. Þeir ímyndarþættir sem tengjast þó Samfylkingunni 

eru  „Áhersla á umhverfismál“ og „Áhersla á velferðarmál. En þar sem Samfylkingin 

tengist ekki sterkt neinum öðrum ímyndarþáttum og staðsetning flokksins er nálægt 

miðju vörukortsins gefur það tilkynna að þátttakendur hafi óljósa ímynd af 

Samfylkingunni. 

Ef bornar eru saman niðurstöður tveggja spurninga í rannsókninni, annars vegar 

„Hvað kaustu í síðustu alþingiskosningum“ og hins vegar „Ef kosið yrði nú hvaða 

stjórnmálaflokk myndir þú kjósa“ má sjá að Samfylkingin tapar nokkru fylgi. Samkvæmt 

niðurstöðum fyrri spurningar hlaut Samfylkingin 24% atkvæða þátttakenda 

rannsóknarinnar sem gefur góða vísbendingu til niðurstöðu kosninganna árið 2009 en 

þá hlaut Samfylkingin 29,79% atkvæða (Kosningavefur innanríkisráðuneytisins, 2010). En 

þegar rýnt er í niðurstöður seinni spurningarinnar „Hvaða stjórnmálaflokk myndir þú 

kjósa ef kosið yrði nú“ þá fær Samfylkingin einungis 13,6% atkvæða þátttakenda. En í 

alþingiskosningunum vorið 2013 endaði Samfylkingin með 12,9% atkvæða. Það má því 

sjá á niðurstöðum þessarar rannsóknar að fylgi Samfylkingarinnar var mun minna í mars 

2013 en það var árið 2009 í lok kosninga. Miðað við 95% öryggisbil gáfu niðurstöður 

þessarar rannsóknar ágæta vísbendingu um niðurstöðu kosninganna fyrir 

Samfylkinguna.  

Ef farið er yfir auglýsingar og skilaboð frá Samfylkingunni á tímabilinu 21. febrúar til 

27. apríl kom í ljós að málefni Samfylkingarinnar voru fjölbreytt og ekki alltaf í samræmi 

við stefnumál Samfylkingarinnar fyrir alþingiskosningarnar 2013. Frá 21. febrúar til 21. 

mars lagði Samfylkingin meðal annars áherslu á hvaða gjaldmiðil ætti að taka upp, 

húsnæðisöryggi og að leysa vandamál verðtryggingarinnar. Eftir 11. apríl fór 

Samfylkingin að leggja frekari áherslu á skuldavanda heimilanna og leiðréttingu skulda. 

Auk þess var Samfylkingin með áherslur á mörg málefni og skilaboðin frá flokknum voru 

ekki skýr og hnitmiðuð. Einnig virðist ekki hafa verið samstillt hjá frambjóðendum 

Samfylkingarinnar hvaða málefni ættu að vera í forgangi fyrir kosningarnar 2013. Þar 

sem skilaboð flokksins voru fjölbreytt og snérust um mörg málefni þá voru skilaboðin 
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ekki nægilega skýr. Út frá þeim niðurstöðum má túlka að ímynd Samfylkingarinnar hafi 

ekki verið nægilega skýr. Það benti því ýmislegt til þess í rannsókninni að fylgi 

Samfylkingarinnar myndi dala frá síðustu kosningum 2009. 

Píratar var nýr flokkur sem bauð sig fram fyrir alþingiskosningarnar 2013. Í 

niðurstöðum þessarar rannsóknar mælist flokkurinn með 10,9% fylgi en hlýtur 5,1% 

atkvæða í úrslitum alþingiskosninganna 2013. Ef litið er aftur á mynd 14, ímynd 

stjórnmálaflokka í mars 2013. 

 

 

Mynd 14. Ímynd stjórnmálaflokka á Íslandi í mars 2013. 

Þá eru Píratar staðsettir á vesturhluta vörukortsins nokkuð langt frá miðju þess. 

Flokkurinn hefur sterka tengingu við ímyndarþáttinn „Nútímalegur“ og er því ímynd 

Pírata nokkuð skýr fyrir þátttakendur.  

Helstu stefnumál Pírata fyrir alþingiskosningarnar 2013 voru gagnrýnin hugsun og 

upplýst stefna og ákvarðanir. Píratar lögðu áherslu á aukna ábyrgð í stjórnarkerfinu, 

aðgengi að upplýsingafrelsi og endurskoðun höfundarréttar. Þeir lögðu einnig áherslu á 

upplýsingamál, tæknimál, friðhelgi einkalífsins og tjáningarfrelsi. Málefni þeirra voru 
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nútímaleg og tengdust að miklu leyti vandamálum sem hafa myndast í nútímasamfélagi 

meðal annars vegna örrar tækniþróunar. Áherslur Pírata og málefni þeirra voru 

frábrugðin öðrum stjórnmálaflokkum og má því túlka það að Píratar hafi náð að 

aðgreina sig frá öðrum stjórnmálaflokkum. Ímynd Pírata er því nokkurn veginn í 

samræmi við  þá ímynd sem flokkurinn leggur áherslu á. 

Píratar sendu fá skilaboð frá sér en voru þó nokkuð staðfastir í stefnumálum sínum 

og þeim skilaboðum sem þeir komu frá sér. Samkvæmt helstu skoðanakönnunum 

Capacent, MMR,  Fréttablaðsins og Stöðvar 2 og Félagsvísindastofnunar þá bættu 

Píratar við sig fylgi hægt og rólega og voru með frá 1,8% fylgi að 9,5% fylgi í 

skoðanakönnunum.  Það er því ýmislegt sem benti til þess að Píratar kæmust á þing og 

yrði nýtt afl í stjórnmálum.  
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8 Umræða og ályktanir 

Umhverfi fyrirtækja og skipulagsheilda hafa tekið miklum breytingum á síðastliðnum 

árum. Mikill hraði og örar tæknibreytingar gera það að verkum að fyrirtæki og 

skipulagsheildir þurfa að vera mun meira á tánum ef þau ætla að lifa samkeppnina á 

markaðnum af. Það sama á við um stjórnmálaflokka. Fleiri stjórnmálaflokkar í dag eru 

farnir að nýta sér markaðsfræðin í meira mæli og taka faglegu markaðsstarfi fagnandi. 

Niðurstöður rannsókna sýna einnig að góð staðfærsla og sterk ímynd stjórnmálaflokka 

hafi jákvæð og þýðingarmikil áhrif á árangur þeirra bæði í kosningum og stuðningi til 

lengri tíma. 

Markmið með rannsókninni var að kanna hvort að ímynd stjórnmálaflokka væri sú 

sama og flokkarnir lögðu áherslu á. Til þess að kanna hver ímynd flokkanna var rétt fyrir 

alþingiskosningarnar 2013 var sett upp vörukort til að túlka niðurstöður 

rannsóknarinnar. Þá var einnig rýnt í hvaða skilaboð og auglýsingar stjórnmálaflokkarnir 

sendu frá sér í kosningabaráttunni og hverjar voru megináherslur hvers 

stjórnmálaflokks. Með því að bera þessar niðurstöður saman má túlka hvort að ímynd 

stjórnmálaflokka sé sú sama og flokkarnir leggja áherslu á. Þá var einnig skoðað hvort að 

fylgi og ímynd stjórnmálaflokkanna væri breytilegt eftir kyni og farið yfir hvort að 

vísbendingar væru í rannsókninni sem gæfu til kynna niðurstöður alþingiskosninganna 

2013, þá sérstaklega þegar skoðað var fylgi Samfylkingarinnar og Pírata. 

Sjálfstæðisflokkurinn var með nokkuð skýra ímynd í huga þátttakenda þegar að 

vörukortið er skoðað á mynd 14 í kafla 7.4. Flokkurinn tengdist sterkt ímyndarþáttunum 

„Áhersla á atvinnulíf og efnahagsmál“ ásamt ímyndarþáttunum „Spilling“, „Þröngsýni“, 

„Gamaldags“ og „Sækist eftir völdum“. Þegar skoðað var svo megináherslur flokksins 

fyrir alþingiskosningarnar 2013 þá má sjá að áherslurnar voru nokkuð í takt við ímynd 

flokksins út frá vörukortinu. Sjálfstæðisflokkurinn var mjög staðfastur varðandi þau 

skilaboð sem flokkurinn sendi frá sér. Flokkurinn var duglegur í að koma frá sér 

skilaboðum og af öllum sex flokkunum sem komust á þing átti Sjálfstæðisflokkurinn 

flestar auglýsingar og pistla á tímabilinu 21. febrúar til 27. apríl. Meðal þeirra skilaboða 

sem að Sjálfstæðisflokkurinn kom til skila í auglýsingum og pistlum voru: Aðgerðir í þágu 
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heimilanna, lækkun skatta, lækkun skulda heimilanna, hækkun launa og lækkun 

vöruverðs. Forgangasatriði Sjálfstæðisflokksins fyrir alþingiskosningar var að efla 

atvinnulífið meðal annars með lækkun skatta, afnámi gjaldeyrishafta og nýsköpun. 

Einnig að takast á við skuldavanda heimilanna með því að nota lausnir sem gátu lækkað 

höfuðstól lána um allt að 20%. Út frá þessum niðurstöðum má því túlka að ímynd 

Sjálfstæðisflokksins sé nokkurn veginn sú sama og flokkurinn leggur áherslu á. Þegar 

skoðuð var ímynd Sjálfstæðisflokksins út frá kyni þátttakenda var ekki munur á afstöðu 

karla og kvenna til ímyndarþátta Sjálfstæðisflokksins. 

Ef skoðuð var ímynd Framsóknarflokksins út frá niðurstöðum vörukortsins á mynd 14. 

Þá var ímynd flokksins ekki ósvipuð Sjálfstæðisflokknum. Framsóknarflokkurinn tengdist 

sterkt eftirfarandi ímyndarþáttum: „Spilling“, „Þröngsýni“, „Gamaldags“, „Sækist eftir 

völdum“ og „ Áhersla á atvinnulíf og efnahagsmál“. En þar sem staðsetning flokksins er 

tiltölulega nálægt miðju vörukortsins má túlka það að þátttakendum þyki ímynd 

flokksins vera nokkuð óljósa. Helstu stefnumál Framsóknarflokksins fyrir 

alþingiskosningarnar 2013 voru að takast á við skuldavanda heimilanna, afnema 

verðtryggingu á neytendalánum, efla atvinnulífið með því að einfalda skattakerfið og 

efla nýsköpun ásamt því að leggja áherslu á gott mennta- og heilbrigðiskerfi. 

Framsóknarflokkurinn sendi ekki mikið af auglýsingum eða skilaboðum fyrstu 8 vikurnar 

fyrir kosningar. En þau áhersluatriði sem Framsóknarflokkurinn lagði upp með í upphafi 

voru á heilbrigðismál, samfélagslega ábyrgð, menntun, atvinnulíf, málefni skuldsettra 

heimila, verðtryggingin og verðbólga. En eftir því sem leið á kosningarnar þá breyttist 

áhersla Framsóknarflokksins enn fremur á skuldaleiðréttingu heimilanna, afnám 

gjaldeyrishafta, eflingu atvinnulífs, eflingu matvælaframleiðslu á Íslandi, afnám 

verðtryggingar, lækkun skatta og stuðnings við heilbrigðiskerfið. Niðurstöður 

vörukortsins gefur tilkynna að ímynd flokksins var ekki alveg sú sama og flokkurinn lagði 

áherslu á. Flokkurinn lagði áherslu á ef til vill of marga málaflokka í upphafi 

kosningabaráttunnar en fór þó að lokum að einblína betur á fá málefni. Niðurstöður 

skoðanakannana í kafla 5.2 sýndu að Framsóknarflokkurinn jók fylgi sitt eftir því sem leið 

á kosningabaráttuna. Það má því álykta að Framsóknarflokkurinn hafi náð að styrkja 

ímynd sína hjá kjósendum eftir því sem leið á kosningabaráttuna.  
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Ímynd Framsóknarflokksins var nokkurn veginn sú sama hjá bæði körlum og konum. 

Karlar tengdu Framsóknarflokkinn við ímyndarþættina „Spillingu“ og „Völd“. Konur 

tengdu flokkinn einnig við „Spillingu“ og „Völd“ en einnig voru ímyndarþættirnir 

„Gamaldags“ og „Þröngsýni“ tengdir flokknum hjá konum. 

Samfylkingin var með heldur óljósa ímynd samkvæmt niðurstöðum vörukortsins á 

mynd 14. Flokkurinn var nokkuð nálægt miðju vörukortsins og þeir ímyndarþættir sem 

tengdust helst Samfylkingunni voru „Áhersla á umhverfismál“ og „Áhersla á 

velferðarmál“. Sá ímyndarþáttur sem tengdist síst Samfylkingunni var ímyndarþátturinn 

„Áhersla á atvinnulíf og efnahagsmál“. Þegar farið var yfir þau skilaboð sem flokkurinn 

sendi frá sér fyrir kosningarnar þá má segja að megináhersla flokksins skiptist nokkrum 

sinnum síðustu þrjá mánuði fyrir alþingiskosningarnar. Frá 21. febrúar til 21.mars var 

megináhersla þeirra á hvaða gjaldmiðil ætti að taka upp, húsnæðisöryggi, 

verðtygginguna og stöðugleika. Frá 21. mars til 11. apríl var megináhersla flokksins á 

heilbrigðismál, menntun, atvinnulíf og öruggt samfélag. Eftir 11. apríl bætti Samfylkingin 

við áherslum á húsnæðismál, skuldamál, velferðarmál, hvaða gjaldmiðil ætti að taka 

upp, verðtrygginguna og verðbólgu, jafnrétti, umhverfisvernd og bætt kjör eldri borgara 

og öryrkja. Það var því frekar óljóst hvaða málefni Samfylkingin lagði mesta áherslu á og 

hver ímynd hennar væri þar sem megináhersla flokksins breyttist nokkrum sinnum fyrir 

kosningarnar ásamt því að áherslur þeirra voru fjölmargar. Á heimasíðu 

Samfylkingarinnar mátti finna stefnu flokksins fyrir alþingiskosningarnar 2013. Þar kom 

meðal annars fram að helstu stefnumál fyrir kosningarnar væru efnahagslegt sjálfstæði, 

öruggt og gott samfélag, aðgerðaráætlun í málefnum innflytjenda, atvinnustefna um 

vöxt og nýsköpun, ábyrg utanríkisstefna, efnahagsleg sókn, menntun, umhverfisvitund, 

velferð og jöfnuður. Það má því túlka þessar niðurstöður þannig að ímynd 

Samfylkingarinnar er ekki sú sem að flokkurinn lagði áherslu á. Samfylkingin var með of 

fjölbreytta og ef til vill of marga áhersluflokka og því áttu þátttakendur erfitt með að 

túlka hver ímynd Samfylkingarinnar var. Samkvæmt helstu skoðanakönnunum fyrir 

alþingiskosningarnar 2013 sem sjá má í kafla 5.2 þá var fylgi Samfylkingarinnar á bilinu 

9%-16% og fór lækkandi eftir því sem leið á kosningarnar. Það voru því einhverjar 

vísbendingar í rannsókninni sem bentu til þess að fylgi Samfylkingarinnar færi minnkandi 

fyrir alþingiskosningarnar 2013. 
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Ímynd Samfylkingarinnar var svipuð hjá bæði körlum og konum. Þátttakendur tengdu 

flokkinn helst við ímyndarþættina „Jafnrétti“, „Umhverfismál“ og „Velferðarmál“. Konur 

tengdu flokkinn einnig við ímyndarþáttinn „Traust“. En hjá bæði konum og körlum var 

Samfylkingin staðsett tiltölulega nálægt miðju vörukortsins og því var ímynd flokksins 

ekki nægilega skýr. 

Vinstri grænir voru með nokkuð skýra ímynd þegar skoðaðar eru niðurstöður 

vörukortsins á mynd 14. Flokkurinn tengdist nokkuð sterkt ímyndarþáttunum 

„Jafnrétti“, „Áhersla á velferðarmál“ og „Áhersla á umhverfismál“. Samkvæmt stefnu 

flokksins fyrir Alþingiskosningarnar 2013 voru helstu áherslur settar á uppbyggingu 

heilbrigðismála, menntamála og velferðarmála. Vinstri grænir vildu einnig bæta aðstöðu 

háskóla og framhaldsskóla á Íslandi og efla Lánasjóð íslenskra námsmanna. Þá vildi 

flokkurinn einnig bæta kjör aldraða og öryrkja ásamt barnafjölskyldum. Ef skoðað er svo 

helstu skilaboð sem flokkurinn sendir frá sér í auglýsingum og pistlum á tímabilinu 21. 

febrúar til 21. mars þá lögðu Vinstri grænir áherslu á að halda sömu skattabreytingum, 

vera utan ESB en leyfa þjóðinni að kjósa um inngöngu, bæta hag almennings, byggja 

nýjan spítala og bæta heilbrigðiskerfið. Þegar nær dró kosningum þá jukust skilaboðin 

frá Vinstri grænum. Flokkurinn var þó áfram með sömu áherslur en fjölbreyttari. Þá lagði 

flokkurinn áherslu meðal annars á umhverfismál, náttúruvernd, velferðarmál, 

efnahagsmál, mannréttindi, bætt menntakerfi, nýsköpun, vísindi og skapandi greinar, 

bætingu á heilbrigðis- og menntamálum, jafnrétti og fjölbreytt atvinnulíf. Ímynd Vinstri 

grænna var því nokkuð svipuð og flokkurinn lagði áherslu á í stefnumálum sínum. 

Niðurstöður skoðanakannana fyrir kosningarnar sýndu að Vinstri grænir voru með fylgi 

frá 7,3% og upp í 11% sem er talsvert lægra en flokkurinn fékk í síðustu 

alþingiskosningum 2009 eða 14,3% fylgi.  

Ímynd Vinstri grænna var ekki alveg sú sama hjá körlum og konum. Karlar tengdu 

flokkinn helst við ímyndarþættina „Umhverfismál“ og „Velferðarmál“. Konur tengdu 

hins vegar flokkinn mun sterkar við „Umhverfismál“, „Velferðarmál“, „Jafnrétti“ og 

„Traust“. Einnig sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að konur voru í meirihluta 

stuðningsmanna Vinstri grænna þegar spurt var um „Ef kosið yrði nú hvaða flokk myndir 

þú kjósa?“ Af öllum konum sem tóku þátt í rannsókninni voru 9,5% sem ætluðu að kjósa 
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Vinstri græna en 4,1% karla ætluðu að kjósa Vinstri græna. Það má því draga þá ályktun 

að Vinstri grænir njóti stuðnings kvenna heldur meira en karla. 

Björt framtíð var með nokkuð óljósa ímynd þegar flokkurinn er skoðaður út frá 

niðurstöðum vörukortsins á mynd 14. Hann tengdist þó sterkt ímyndarþættinum 

„Nútímalegur“. Björt framtíð var nýr stjórnmálaflokkur sem bauð sig fram fyrir 

alþingiskosningarnar 2013 og því ef til vill ekki skrítið að ímynd flokksins myndi tengjast 

ímyndarþættinum „Nútímalegur“. En ef litið er á helstu stefnumál flokksins fyrir 

kosningarnar 2013 þá lagði Björt framtíð mesta áherslu á meiri fjölbreytni í samfélaginu 

með því að byggja upp skapandi greinar, grænan iðnað, tækni og ferðaþjónustu. 

Flokkurinn lagði áherslu á minni sóun með því að auka framleiðni í þjóðfélaginu, bæta 

heilbrigðiskerfið, bæta skólakerfið og umhverfisvernd. Meiri stöðugleika í 

efnahagsumhverfinu, minna vesen með því að opna markaðs- og samkeppnisumhverfið 

á Íslandi og einfalda skatta og almannatryggingakerfið. Þá vildi Björt framtíð einnig meiri 

sátt með þvi að nýta betur beint lýðræði og þátttöku almennings. Björt framtíð sendi 

ekki mikið af skilaboðum frá sér fyrir kosningarnar 2013. Þau skilaboð sem komu frá 

þeim fjölluðu um að Björt framtíð legði áherslu á lausnir til framtíðar, fagmennsku, bætt 

velferðarkerfi, bætt menntakerfi, bættan aga í efnahagsstjórn, klára ESB viðræður og 

leyfa þjóðinni að kjósa um inngöngu, auka fjölbreytni í atvinnulífinu, skattalækkun ef 

svigrúm gæfist til og stytta námsárin að háskóla. Björt framtíð var nýr stjórnmálaflokkur 

og er enn að skapa sér ímynd. Flokkurinn var þó nokkuð staðfastur í þeim auglýsingum 

sem hann birti frá sér miðað við stefnumál þeirra. En ef til vill hefði flokkurinn þurft að 

kynna sig betur og forgangsraða áherslum á færri þætti. Ímynd flokksins er ekki sú sama 

og flokkurinn telur sig vera. Samkvæmt niðurstöðum skoðanakannana í kafla 5.2 þá var 

fylgi flokksins nokkuð sterkt í upphafi skoðanakannana en svo dró úr fylginu eftir því 

sem leið á kosningabaráttuna. Fylgið var hæst um 16,8% og lægst 7,7%. 

Ef litið er á ímynd Bjartrar framtíðar hjá konum og körlum þá var ímynd kynjanna ekki 

alveg sú sama. Karlar tengdu Bjarta framtíð nokkuð sterklega við ímyndarþættina 

„Traust“ og „Nútímalegur“. Konur tengdu flokkinn einungis við „Nútímalegur“ en mun 

sterkar heldur en karlar. Niðurstöður sýndu einnig að fleiri karlar ætluðu að kjósa Bjarta 

framtíð heldur en konur. Af öllum körlum voru 14% karla sem ætluðu að kjósa Bjarta 

framtíð en 7,1% kvenna ætluðu að kjósa flokkinn. 
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Píratar voru einnig nýr flokkur sem bauð sig fram til alþingis. Á vörukortinu á mynd 14 

má sjá að Píratar tengdust sterkt ímyndarþættinum „Nútímlegur“ og var ímynd þeirra 

nokkuð skýr. Helstu stefnumál Pírata fyrir alþingiskosningarnar 2013 voru gagnrýnin 

hugsun og upplýst stefna og ákvarðanir, aukin ábyrgð í stjórnarkerfinu, aðgengi að 

upplýsingafrelsi og endurskoðun höfundarréttar. Flokkurinn lagði einnig áherslu á 

upplýsingamál, tæknimál, friðhelgi einkalífsins og tjáningarfrelsi. Píratar sendu ekki 

mikið af skilaboðum frá sér fyrir kosningarnar en megin áhersla skilaboðanna voru á 

beint lýðræði, tjáningar- og málfrelsi, gegnsæi í stjórnsýslunni, þrepaskipt skattkerfi og 

endurskipulagningu heilbrigðiskerfisins. Píratar voru því nokkuð staðfastir í stefnumálum 

sínum og þeim skilaboðum sem þeir komu frá sér. Samkvæmt helstu skoðanakönnunum 

í kafla 5.2. þá bættu Píratar við sig fylgi hægt og rólega og voru með frá 1,8% að 9,5% 

fylgi í skoðanakönnunum. Í þessari rannsókn mældist fylgi Pírata 10,9%. Ímynd Pírata var 

því nokkurn veginn í samræmi við þá ímynd sem flokkurinn lagði áherslu á og hægt var 

að greina einhverjar vísbendingar um að flokkurinn gæti verið nýr flokkur á þing.  

Ef litið er á ímynd Pírata  hjá körlum og konum þá  tengdu karlar Pírata mjög 

sterklega við  ímyndarþættina „Nútímalegur“  og „Traust“. Hjá  konum tengdist 

flokkurinn einungis ímyndarþættinum „Nútímalegur“ en ekki eins sterkt og hjá körlum. 

Þegar skoðað var svo niðurstöður spurningarinnar „Ef kosið yrði nú hvaða flokk myndir 

þú kjósa?“ Þá kom í ljós að karlar voru í meirihluta þeirra sem ætluðu að kjósa Pírata en 

18,7% karla ætluðu að kjósa Pírata og 7,1% kvenna ætluðu að kjósa flokkinn. 

Talsverður munur var á fylgi og ímynd stjórnmálaflokkanna eftir kynjum. Það sem 

helst aðgreinir kynin var tenging þeirra við ímyndarþáttinn „Traust“. Björt framtíð og 

Píratar nutu meiri stuðnings karla heldur en kvenna. En karlar tengdu ímyndarþáttinn 

„Traust“ við bæði Bjarta framtíð og Pírata. Vinstri grænir nutu svo meiri stuðnings 

kvenna heldur en karla. En konur tengdu ímyndarþáttinn „Traust“ við Vinstri græna.   

Þessi rannsókn á ímynd stjórnmálaflokka í aðdraganda alþingiskosninganna 2013 

gefur til kynna að góð staðfærsla og ímynd stjórnmálaflokkanna hafi jákvæð áhrif á 

árangur þeirra. Flestir stjórnmálaflokkanna tengjast einhverjum af þeim 10 

ímyndarþáttum sem lagt var upp með að rannsaka. Stjórnmálaflokkarnir tengjast þó 

ímyndarþáttunum misjafnlega sterkt og einhverjir stjórnmálaflokkar hafa heldur óljósa 

stöðu. Stjórnmálaflokkar ættu því að huga betur að því hver ímynd þeirra er og gera 
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reglulega kannanir á ímynd flokksins. Ef ímynd þeirra er ekki sú sama og 

stjórnmálaflokkurinn leggur upp með er hægt að grípa strax inn í og breyta eða 

betrumbæta ímynd þeirra áður en það skaðar stjórnmálaflokkinn. Einnig mættu 

stjórnmálaflokkar nýta sér betur faglegt markaðsstarf til þess að ná betri árangri í 

kosningum og stuðningi kjósenda til lengri tíma.  

Höfundur telur að við úrvinnslu þessarar rannsóknar hafi fengist svör við öllum 

rannsóknarspurningunum sem lagt var upp með í upphafi þessarar rannsóknar. Telur 

höfundur einnig að niðurstöður þessarar rannsóknar varpi ljósi á hver ímynd 

stjórnmálaflokkanna fyrir alþingiskosningar 2013 var og hvernig ímynd og staðfærsla 

tengjast faglegu markaðsstarfi og árangri. 

Í framhaldi af þessari rannsókn væri áhugavert að sjá hvort að ímynd 

stjórnmálaflokkanna hafi breyst á síðastliðnum árum og hvort að faglegt markaðsstarf 

stjórnmálaflokkanna hafi aukist. Þá er einnig forvitnilegt að sjá hvort að einhver breyting 

kynni að vera á fylgi Samfylkingarinnar og Pírata þar sem kosningar eru væntanlegar 

haustið 2016. Enn fremur væri áhugavert að rannsaka frekar hverjar helstu skýringar 

kunni að vera á mismunandi sýn kynjanna á ímynd stjórnmálaflokka. Ef til vill spilar inn í 

mismunandi viðhorf kynjanna til hinna ýmsu málefna, hefða og nýjunga. En það mætti 

ef til vill framkvæma eigindlega rannsókn til þess að komast enn frekar að því hver sú 

skýring kynni að vera. Höfundur vonar að rannsókn þessi hafi þótt áhugaverð og fróðleg 

lesning. 
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Viðaukar 

Viðauki 1 

Hér er afrit af forkönnun 2 sem fór fram í desember 2012. Þessi könnun var lögð fyrir 

nemendur í mastersnámskeiði við Háskóla Íslands þar sem könnuninni var dreift á blaði 

til allra nemenda sem voru viðstaddir 

Verið er að kanna ímynd helstu stjórnmálaflokka á Íslandi. Eftirfarandi eru 22 

ímyndarþættir, þar sem beðið er um að tengja ákveðinn ímyndarþátt við hvern 

stjórnmálaflokk. Hver ímyndarþáttur er á 9 stiga kvarða þar sem 1 merkir  á mjög illa við 

þennan flokk og 9 merkir á mjög vel við þennan flokk. Vinsamlegast hakið bara í einn reit 

fyrir hvern stjórnmálaflokk, fyrir hverja spurningu.  

 

1.  Spilling! (1= á mjög illa við, 9= á mjög vel við). 

Spilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sjálfstæðisflokkurinn                    

Samfylkingin                   

Vinstri Grænir                   

Framsóknarflokkurinn                   

Björt framtíð                   

Samstaða                   

Hægri grænir                   

Dögun                   

Pírata partýið                   
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2.  Gamaldags! (1= á mjög illa við, 9= á mjög vel við). 

Gamaldags 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sjálfstæðisflokkurinn                    

Samfylkingin                   

Vinstri Grænir                   

Framsóknarflokkurinn                   

Björt framtíð                   

Samstaða                   

Hægri grænir                   

Dögun                   

Pírata partýið                   
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3.  Samstaða! (1= á mjög illa við, 9= á mjög vel við).  

Samstaða 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sjálfstæðisflokkurinn                    

Samfylkingin                   

Vinstri Grænir                   

Framsóknarflokkurinn                   

Björt framtíð                   

Samstaða                   

Hægri grænir                   

Dögun                   

Pírata partýið                   

 

4.  Svikin loforð! (1= á mjög illa við, 9= á mjög vel við).  

Svikin loforð 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sjálfstæðisflokkurinn                    

Samfylkingin                   

Vinstri Grænir                   

Framsóknarflokkurinn                   

Björt framtíð                   

Samstaða                   

Hægri grænir                   

Dögun                   

Pírata partýið                   
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5.  Traust! (1= á mjög illa við, 9= á mjög vel við).  

Traust 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sjálfstæðisflokkurinn                    

Samfylkingin                   

Vinstri Grænir                   

Framsóknarflokkurinn                   

Björt framtíð                   

Samstaða                   

Hægri grænir                   

Dögun                   

Pírata partýið                   
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6.  Nútímalegur! (1= á mjög illa við, 9= á mjög vel við). 

Nútímalegur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sjálfstæðisflokkurinn                    

Samfylkingin                   

Vinstri Grænir                   

Framsóknarflokkurinn                   

Björt framtíð                   

Samstaða                   

Hægri grænir                   

Dögun                   

Pírata partýið                   

 

7.  Áhersla á efnahagsmál! (1= á mjög illa við, 9= á mjög vel við). 

Áhersla á 

efnahagsmál 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sjálfstæðisflokkurinn                    

Samfylkingin                   

Vinstri Grænir                   

Framsóknarflokkurinn                   

Björt framtíð                   

Samstaða                   

Hægri grænir                   

Dögun                   

Pírata partýið                   
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8.  Áhersla á umhverfismál! (1= á mjög illa við, 9= á mjög vel við). 

Áhersla á 

umhverfismál 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sjálfstæðisflokkurinn                    

Samfylkingin                   

Vinstri Grænir                   

Framsóknarflokkurinn                   

Björt framtíð                   

Samstaða                   

Hægri grænir                   

Dögun                   

Pírata partýið                   
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9.  Sækist eftir völdum! (1= á mjög illa við, 9= á mjög vel við). 

Sækist eftir völdum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sjálfstæðisflokkurinn                    

Samfylkingin                   

Vinstri Grænir                   

Framsóknarflokkurinn                   

Björt framtíð                   

Samstaða                   

Hægri grænir                   

Dögun                   

Pírata partýið                   

 

10. Áhersla á velferðarmál! (1= á mjög illa við, 9= á mjög vel við). 

Áhersla á 

velferðarmál 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sjálfstæðisflokkurinn                    

Samfylkingin                   

Vinstri Grænir                   

Framsóknarflokkurinn                   

Björt framtíð                   

Samstaða                   

Hægri grænir                   

Dögun                   

Pírata partýið                   
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11. Fyrir fólkið í landinu! (1= á mjög illa við, 9= á mjög vel við). 

Fyrir fólkið í landinu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sjálfstæðisflokkurinn                    

Samfylkingin                   

Vinstri Grænir                   

Framsóknarflokkurinn                   

Björt framtíð                   

Samstaða                   

Hægri grænir                   

Dögun                   

Pírata partýið                   
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12.  Þröngsýni! (1= á mjög illa við, 9= á mjög vel við). 

Þröngsýni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sjálfstæðisflokkurinn                    

Samfylkingin                   

Vinstri Grænir                   

Framsóknarflokkurinn                   

Björt framtíð                   

Samstaða                   

Hægri grænir                   

Dögun                   

Pírata partýið                   

 

13. Uppbygging á atvinnulífi! (1= á mjög illa við, 9= á mjög vel við). 

Uppbygging á 

atvinnulífi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sjálfstæðisflokkurinn                    

Samfylkingin                   

Vinstri Grænir                   

Framsóknarflokkurinn                   

Björt framtíð                   

Samstaða                   

Hægri grænir                   

Dögun                   

Pírata partýið                   
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14. Jafnréttisflokkur! (1= á mjög illa við, 9= á mjög vel við). 

Jafnréttisflokkur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sjálfstæðisflokkurinn                    

Samfylkingin                   

Vinstri Grænir                   

Framsóknarflokkurinn                   

Björt framtíð                   

Samstaða                   

Hægri grænir                   

Dögun                   

Pírata partýið                   
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15. Áhersla á jöfnuð! (1= á mjög illa við, 9= á mjög vel við). 

Áhersla á jöfnuð 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sjálfstæðisflokkurinn                    

Samfylkingin                   

Vinstri Grænir                   

Framsóknarflokkurinn                   

Björt framtíð                   

Samstaða                   

Hægri grænir                   

Dögun                   

Pírata partýið                   

 

16. Áhersla á alþjóðamálefni! (1= á mjög illa við, 9= á mjög vel við). 

Áhersla á 

alþjóðamálefni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sjálfstæðisflokkurinn                    

Samfylkingin                   

Vinstri Grænir                   

Framsóknarflokkurinn                   

Björt framtíð                   

Samstaða                   

Hægri grænir                   

Dögun                   

Pírata partýið                   
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17. Áhersla á sjávarútvegsmál! (1= á mjög illa við, 9= á mjög vel við). 

Áhersla á 

sjávarútvegsmál 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sjálfstæðisflokkurinn                    

Samfylkingin                   

Vinstri Grænir                   

Framsóknarflokkurinn                   

Björt framtíð                   

Samstaða                   

Hægri grænir                   

Dögun                   

Pírata partýið                   

 

18. Þjóðernishyggja! (1= á mjög illa við, 9= á mjög vel við). 

Þjóðernishyggja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sjálfstæðisflokkurinn                    

Samfylkingin                   

Vinstri Grænir                   

Framsóknarflokkurinn                   

Björt framtíð                   

Samstaða                   

Hægri grænir                   

Dögun                   

Pírata partýið                   
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19. Feminismi! (1= á mjög illa við, 9= á mjög vel við). 

Feminismi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sjálfstæðisflokkurinn                    

Samfylkingin                   

Vinstri Grænir                   

Framsóknarflokkurinn                   

Björt framtíð                   

Samstaða                   

Hægri grænir                   

Dögun                   

Pírata partýið                   

 

20. Hagsmunagæsla! (1= á mjög illa við, 9= á mjög vel við). 

Hagsmunagæsla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sjálfstæðisflokkurinn                    

Samfylkingin                   

Vinstri Grænir                   

Framsóknarflokkurinn                   

Björt framtíð                   

Samstaða                   

Hægri grænir                   

Dögun                   

Pírata partýið                   
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21. Afglöp! (1= á mjög illa við, 9= á mjög vel við). 

Afglöp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sjálfstæðisflokkurinn                    

Samfylkingin                   

Vinstri Grænir                   

Framsóknarflokkurinn                   

Björt framtíð                   

Samstaða                   

Hægri grænir                   

Dögun                   

Pírata partýið                   

 

22. Þversum! (1= á mjög illa við, 9= á mjög vel við). 

Þversum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sjálfstæðisflokkurinn                    

Samfylkingin                   

Vinstri Grænir                   

Framsóknarflokkurinn                   

Björt framtíð                   

Samstaða                   

Hægri grænir                   

Dögun                   

Pírata partýið                   

 

 

Takk kærlega fyrir þátttökuna  
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Viðauki 2 

Hér má sjá afrit af drögum fyrir lokakönnunina, þar sem búið var að fækka 

ímyndarþáttunum í 10 talsins og setja upp spurningar sem áttu að vera með í 

rannsókninni. 

 

Drög að lokakönnun. 

Ágæti þátttakandi 

Ég heiti Sandra María Sævarsdóttir og er að vinna að mastersverkefni mínu í 

viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Tilgangur með könnuninni er að skoða ímynd 

stjórnmálaflokka á Íslandi. Stjórnmálaflokkarnir sem valdir voru þykja líklegastir til að ná 

fólki inn á þing í komandi kosningum. Þætti mér vænt um ef þú gætir gefið þér 5 

mínútur og svarað könnuninni. 

Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál og ekki er hægt að rekja svör til 

þátttakenda. 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna 

Sandra María Sævarsdóttir 

 

Eftirfarandi eru þá 10 ímyndarþættir eftir forkönnun 1 og 2. 

1. Nútímalegur 

2. Traust 

3. Áhersla á atvinnulíf og efnahagsmál 

4. Spilling 

5. Sækist eftir völdum 

6. Gamaldags 

7. Þröngsýni 

8. Áhersla á umhverfismál 

9. Jafnrétti 

10. Áhersla á velferðarmál 

 

Spurningar sem bætast við: 

 Ef kosið yrði nú hvað myndir þú kjósa? 

 Hvaða kaustu í síðast þegar kosið var til alþingis? 

 Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að fólk almennt standi við gefin loforð? 
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 Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að stjórnmálamenn standi við gefin loforð? 

 Velferðarmál skipta mig mestu máli fyrir komandi kosningar. 

 Uppbyggingi í atvinnulífi skiptir mig mestu máli fyrir komandi kosningar. 

 Kyn? 

 Aldur?
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