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Útdráttur 

Meginmarkmið ritgerðarinnar er að kanna hvort aðdragandi forsetakjörsins 2016, 

áherslumál frambjóðenda og fjölmiðlaumfjöllun hafi haft mikil áhrif á það hvern 

Íslendingar vildu sjá sem næsta forseta Íslands og geti með einhverju móti skýrt það 

hvernig Íslendingar velja sér forseta. Niðurstaðan er sú að kjör Guðna Th. Jóhannessonar 

hafi aldrei verið vafa undirorpið og má segja að þjóðin hafi valið sér forsetafremur 

snemma í ferlinu. Guðni var allan tímann með mikið forskot í skoðanakönnunum. Hann 

fékk ekki áberandi mestu umfjöllunina í fjölmiðlum ásamt því að framboð hans var ekki 

yfir gagnrýni hafið.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BA-gráðu í Stjórnmálafræði við Háskóla Íslands á vorönn 

2017. Ritgerðin er metin til 12 ECTS eininga og er hluti af 180 ECTS eininga í námi 

mínu. Fjölmiðlafræði valdi ég sem aukafag. Í gegnum tíðina hef ég haft mikinn áhuga á 

íslenskum stjórnmálum og þá sér í lagi forsetakosningum á Íslandi. Forsetakosningarnar 

árið 2016 vöktu sérstakan áhuga minn því þá starfaði ég við þáttagerð á Ríkissútvarpinu 

og fékk ég því að kynnast umfangi kosninganna í fjölmiðlum ansi vel. Það lá því vel fyrir 

mér að skrifa ritgerð um forsetakosningarnar 2016 bæði með hliðsjón af fyrri kosningum 

og fjölmiðlaumfjölluninni. Undirtitill ritgerðarinnar kemur orðrétt úr bók forseta Íslands, 

Guðna Th. Jóhannessonar sem kom út 2016. Bókin fjallar um embætti þjóðhöfðingja 

Íslands á 20.öld og reyndist hún mér gagnleg í skrifunum ásamt öðrum hafsjó heimilda. 

Ritgerðin er skrifuð undir leiðsögn Hannesar Hólmsteins Gissurarsonar, prófessors. 

Þakka ég honum fyrir góða leiðsögn og hagnýt ráð.  
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1. Inngangur 

Forsetakosningarnar árið 2016 voru sérstakar fyrir ýmsar sakir. Það vakti t.d. eftirtekt hve 

margir ákváðu að gefa kost á í embættið og einnig hve margir hættu við framboð. Um 

tíma fannst sitjandi forseta ekki um auðugan garð að gresja í frambjóðenda-flórunni og 

ákvað að ,,hætta við að hætta við“ og kasta sér út í baráttuna. Þá má segja að innkoma 

reyndasta stjórnmálamanns Íslands í kosningalaginn hafi hleypt miklu fjöri í baráttuna. Í 

þessari ritgerð verður leitað svara við því hvað það var sem leiddi til ótvíræðs sigurs 

Guðna Th. Jóhannessonar og hvort stefnumál frambjóðenda og hafi skipt máli þegar upp 

er staðið. Þá er áhugavert að velta fyrir sér hvað Íslendingar hafa í huga þegar þeir standa 

frammi fyrir því að kjósa sér nýjan forseta. Til þess að komast að niðurstöðu er 

mikilvægt að kanna ýmsa áhrifaþætti. Í upphafi verður fjallað um hlutverk embættisins 

og skilgreininguna á embættinu sem hefur verið deilt á um frá lýðveldisstofnun ásamt 

þeim áherslumálum sem frambjóðendur hafa sett á oddinn hverju sinni. Einnig verður 

kosningakerfið útskýrt og hugmyndum er varða breytingar á því gerð skil. 

Forsetakosningunum 2016 verður gerð rækileg skil. Brýnt er að skoða m.a. aðdraganda 

kosninganna, stefnumál frambjóðenda og gagnrýni sem frambjóðendur þurftu að svara 

fyrir. Einnig verður horft til skoðanakannana og kostnaðs framboða. Fjölmiðlar landsins 

voru tiltölulega virkir í umfjöllun sinni um kosningarnar og því er áhugavert að greina 

birtingarmynd frambjóðenda og rýna í hinar ýmsu rannsóknir og kannanir hvað það 

varðar. Að lokum verður síðan allt umfjöllunarefnið tekið saman í niðurstöðum. 
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2. Forseti Íslands 

Embætti forseta Íslands er skilgreint í stjórnarskrá en svo virðist sem til sé ákveðinn 

vandi um hver raunveruleg völd forseta eru. Sá sem gegnir embættinu hverju sinni setur 

svip sinn á embættið og eru áherslurnar ólíkar frá einum forseta til annars. Kristján 

Eldjárn var til að mynda talinn frekar alþýðlegur forseti sem skipti sér lítið af daglegum 

stjórnarathöfnum. Vigdís Finnabogadóttir var ekki ólík forvera sínum en hún setti 

vitanlega svip sinn á embættið sem fyrsta konan sem gegnir því. Ólafur Ragnar Grímsson 

var sá forseti sem lét til sín taka með því að neita þrisvar sinnum að skrifa undir lög frá 

Alþingi. Mestur styr virðist vera um 26. grein stjórnarskrárinnar sem er um málskotsrétt 

forseta og sérstaklega í ljósi þess að Ólafur beitti þeim rétti oftar en einu sinni. 

Kosningabaráttur hafa löngum verið fremur hefðbundnar eftir kjör Kristjáns Eldjárns 

fyrir utan árið 1996 þegar umfjöllunin tók á sig pólitískari mynd en áður hafði þekkst. 

 

2.1 Hlutverk 

Í stjórnarskránni, þeirri fyrstu sem Íslendingum var færð árið 1874 var valdsvið konungs 

töluvert en það breyttist í nýrri stjórnarskrá árið 1920. Áfram var konungur með æðsta 

valdið í öllum málefnum ríkisins en var engu að síður ábyrgðarlaus og friðhelgur. 

Ráðherrarnir báru ábyrgð á öllum stjórnarframkvæmdum. Þá hafði hann ýmis völd. Til 

dæmis gat hann rofið þing, lagt fram frumvörp og þá þurfti konungur einnig að staðfesta 

lög svo að þau tækju gildi. Jafnframt kvað stjórnarskrá þessi á um að frumvarp skal látið 

niður falla ef konungur myndi ekki staðfesta það.1 Þegar æðsta valdið, konungsvaldið, 

var loks fært heim var það í höndum fimm stjórnarráðherra, eins konar ríkisstjórnar. Var 

það talið óráðlegt og hafist handa við að breyta stjórnarskránni, en um leið vöknuðu 

ýmsar spurningar um innlendan þjóðhöfðingja. 2  Landsmenn voru ekki sammála um 

neitunarvald konungs og hvort frumvarpið ætti að falla niður eða ekki. Svo fór að sátt 

náðist um það hlutverk sem ritað er í ,,Stjórnarkrá lýðveldisins Íslands“, ef forseti neitar 

að samþykkja lög, að þá taka þau gildi en lögin væru síðan lögð í dóm þjóðarinnar. Þetta 

er hin umtalaða 26. grein stjórnarskrárinnar sem gefur forsetanum vald sem hann getur 

                                                 
1 Forsætisráðuneytið, ,,Stjórnarskrá kosnungsríkis Íslands.” Forsaetisraduneyti.is, 
https://www.forsaetisraduneyti.is/media/stjornarskra/1934_svo_breytt.pdf (sótt 4. mars 2017)  
2 Guðni Th. Jóhannesson, Fyrstu forsetarnir: Embætti þjóðhöfðingja Íslands á 20.öld (Reykjavík: 
Sögufélag, 2016), 35-37 

https://www.forsaetisraduneyti.is/media/stjornarskra/1934_svo_breytt.pdf
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beitt án þess að atbeini ráðherra þurfi að koma til.3 Það má því segja að völd forseta 

Íslands og Danakonungs í stjórnarskránni 1920 séu álíka fyrir utan það að forseti er 

kjörinn af þjóðinni og nýtur því lýðræðislegs umboðs hennar. Það er því stundum sagt að 

orðinu ,,konungur” hafi verið breytt í orðið ,,forseti” í nýrri stjórnarskrá. Forseti Íslands 

hafði aldrei beitt þessu valdi sínu fyrr en Ólafur Ragnar Grímsson gerði það árin 2004, 

2010 og 2011. Fyrst neitaði hann að skrifa undir svokölluð fjölmiðlalög og tvisvar 

synjaði hann umdeildum Icesave lögum staðfestingar. Margir sáu þó fyrir sér að Vigdís 

Finnabogadóttir hefði getað notfært sér 26. greinina þegar hún stóð frammi fyrir því að 

undirrita lög um EES samninginn árið 1993. Í yfirlýsingu Vigdísar sem hún gaf út eftir 

að hafa undirritað lögin má túlka orð hennar svo að hefðir og venjur hafi skapast fyrir því 

að forseti beiti sér ekki fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu.4 Í kjölfar þessa atviks skapaðist 

mikil umræða í samfélaginu um hver raunveruleg völd forseta væru og ýmsir embættis- 

og fræðimenn lýstu skoðunum sínum. Sigurður Líndal, lögfræðiprófessor lítur svo á að 

hefðir hafi ekki svipt forseta öllum völdum eins og greina má í yfirlýsingu Vigdísar. Þá 

telur Sigurður ekki vera heila brú í því að efna til þjóðkjörs um valdalausan forseta þar 

sem ekki er um annað að kjósa en persónulega eiginleika.5 Davíð Oddsson talaði um að 

það orkaði tvímælis að embætti sem sem hefur nánast engin raunveruleg völd samkvæmt 

stjórnarskrá skuli vera þjóðkjörið.6  

Stjórnarskrárnefndinni sem falið var að leggja fram hugmyndir um breytingar á 

stjórnarskrá skilaði skýrslu 6. apríl 2010 og var hún afhent Stjórnlagaráði. Í vinnu við 

skýrsluna kemur fram að nefndarmönnum fannst eðlilegt að skilgreina betur 

stjórnskipulega stöðu forseta og voru tillögur lagðar fram þess efnis. Þá taldi nefndin það 

ekki samræmast embættinu að vera með löggjafarvaldið. Í frumvarpi Stjórnlagaráðs til 

stjórnskipunarlaga sem var afhent forseta Alþingis sumarið 2011 er sérstakur kafli um 

embætti forseta. Forsetinn heldur málskotsréttunum en krafa er gerð um rökstuðning 

ákvörðunar forseta ef lögum er synjað. Forseta er einnig settur tímarammi: Ef til synjunar 

komi þá þurfi að boða þjóðaratkvæðagreiðslu innan þriggja mánaða. Þá kveður 65. grein 

                                                 
3 Guðni Th. Jóhannesson, Fyrstu forsetarnir: Embætti þjóðhöfðingja Íslands á 20.öld (Reykjavík: 
Sögufélag, 2016), 39  
4 Vikublaðið, 1993 ,,Baráttan um skilgreininguna á forsetaembættinu.” 2.árg. 3. Tbl (4). Sótt 14. Mars 
2017. http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3637248&issId=259471&lang=4 
5 Vikublaðið, 1993 ,,Baráttan um skilgreininguna á forsetaembættinu.” 2.árg. 3. Tbl (4). Sótt 14. Mars 
2017. http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3637248&issId=259471&lang=4 
6 Alþýðublaðið, 1996 ,,Til hvers er forsetinn.” 74. Tbl (7). Sótt 14. Mars 2017. 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3347563 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3637248&issId=259471&lang=4
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3637248&issId=259471&lang=4
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3347563
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frumvarpsins á um að tíu af hundraði geta krafist þess að þjóðaratkvæðagreiðsla fari 

fram. Tilgreind eru fleiri ný ábyrgðarhlutverk forseta, hann getur til að mynda komið 

með tillögu að forsætisráðherraefni og dómurum. Ólafur Ragnar Grímsson hefur tjáð um 

frumvarpið og telur að með því sé verið að stórauka pólitísk afskipti forsetaembættisins. 

Þá er Ólafur ekki þeirrar skoðunar að það þurfi að gera heildar breytingu á 

stjórnarskránni en er fylgjandi breytingum sem feli í sér rétt ákveðins hluta þjóðarinnar til 

að falast eftir þjóðaratkvæðagreiðslu.7  

 

2.2 Kosning Forseta 

Samkvæmt Stjórnarskrá Íslands geta allir boðið sig fram til forseta sem náð hafa 35 ára 

aldri og hafi búsetu á Íslandi. Frambjóðandi til forseta þarf að hafa meðmæli minnst 1500 

kosningabærra manna og mest 3000 meðmæli. Þar segir jafnframt að kosningar skulu 

vera haldnar í júní eða júlímánuði sama ár og kjörtímabil sitjandi forseta endar.8 Forseti 

er kjörinn með einföldum meirihluta, þ.e. að sá eða sú sem hlýtur flest atkvæði kjósenda 

er réttkjörinn forseti. Þetta kosningarkerfi þykir ekki fullkomið eða besta kerfið en hefur 

sína kosti og galla. Helsti ókosturinn er að frambjóðandi með lágt hlutfall geti náð kjöri 

þar sem atkvæði geta dreifst á marga frambjóðendur.9  Það eru nokkur dæmi um slíka 

niðurstöðu í forsetakosningum á Íslandi. Í þeim fyrstu sem haldnar voru með 

lýðræðislegri kosningu, 1952 munaði litlu á þeim Ásgeiri Ásgeirssyni og Bjarna 

Jónssyni. Ásgeir hlaut 48,3% atkvæða og Bjarni 45,5%. Munurinn var ekki nema 2,8% 

eða alls 1879 atkvæði. Í kosningunum 1980 kom ókostur kerfisins  ennþá betur í ljós 

þegar Vigdís Finnbogadóttir fékk rúm 34% atkvæða en helsti keppinautur hennar, 

Guðlaugur Þorvaldsson fékk rúm 32% atkvæða. Þarna munaði aðeins 1911 atkvæðum. 

Þá voru 43.738 atkvæði sem fóru til hinna tveggja frambjóðendanna, Alberts 

Guðmundssonar og Péturs J. Thorsteinssonar eða um 34% atkvæða. Niðurstöður 

forsetakosninganna 1996 voru ótvíræðari. Ólafur Ragnar Grímsson sigraði með rúm 

41,4% atkvæða. Næstur á eftir honum var Pétur Kr. Hafstein með 29,5%. Þarna var 

hlutfallslegur munur talsvert meiri en Ólafur hafði ekki meirihluta þjóðarinnar á bak við 

                                                 
7 Eyjan.is, ,,Ólafur Ragnar: Láta nægja að breyta ákvæði um þjóðaratkvæði, auðlindir og annað sem sátt er 
um“, eyjan.pressan.is, 2. Ágúst 2012. http://eyjan.pressan.is/frettir/2012/08/02/olafur-ragnar-lata-a-naegja-
ad-breyta-akvaedi-um-thjodaratkvaedi-audlindir-og-annad-sem-satt-naest-um/ (sótt 20.apríl 2017) 
8 Lög um stjórnarskrá lýðveldisns Íslands nr. 33/1944 
9 Gunnar Helgi Kristinsson, Íslenska stjórnkerfið. (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2007), 74 

http://eyjan.pressan.is/frettir/2012/08/02/olafur-ragnar-lata-a-naegja-ad-breyta-akvaedi-um-thjodaratkvaedi-audlindir-og-annad-sem-satt-naest-um/
http://eyjan.pressan.is/frettir/2012/08/02/olafur-ragnar-lata-a-naegja-ad-breyta-akvaedi-um-thjodaratkvaedi-audlindir-og-annad-sem-satt-naest-um/
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sig. Það gerði þó Kristján Eldjárn í kosningunum 1968 þegar ríflegur meirihluti 

þjóðarinnar eða 65,6% greiddu honum atkvæði.  Í kosningunum 2004 hlaut Ólafur álíka 

öfluga kosningu þegar hann fékk 67,5 % greiddra atkvæða. Ólafur hlaut síðan tæp 53% 

atkvæða í kosningunum 2012 en sitjandi forseti hefur aldrei gjaldið afhroð í kosningum á 

Íslandi þegar hann sækist eftir endurkjöri og í raun alltaf haft meirihluta kjósenda á bak 

við sig.10 Þetta kosningakerfi getur haft þær afleiðingar að kjósendur geti ákveðið að 

kjósa taktískt, þ.e. sleppt því að kjósa sinn frambjóðanda og frekar kosið frambjóðenda 

sem er líklegri til að sigra eða líklegri til að veita öðrum frambjóðanda samkeppni. Eitt 

algengasta kosningarkerfið í forsetakosningum í heiminum er meirihlutakerfi með 

röðuðum atkvæðum og tveimur umferðum. Það tryggir að sá frambjóðandi sem er kosinn 

hafi í einhverjum skilningi meirihluta atkvæða á bak við sig.11 

  Hlutverk Stjórnlaganefndar sem var kosin sumarið 2010 var að undirbúa 

þjóðfundinn sem haldin var 6. nóvember sama ár og leggja fram hugmyndir til 

Stjórnalagaþings um breytingar á stjórnarskrá. Kosningar til Stjórnlagaþings voru af 

ýmsum ástæðum dæmdar ógildar af Hæstarétti í ársbyrjun 2011 og því skipaði meirihluti 

stjórnarflokkanna þáverandi á Alþingi 25 manna Stjórnlagaráð sem var ætlað að fjalla um 

skýrslu stjórnlaganefndar og sjá um undirbúning frumvarps að endurbætti stjórnarskrá.12 

Voru valdir sömu einstaklingar og kosnir höfðu verið í kosningunni sem Hæstiréttur 

hafði ógilt. Frumvarp Stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá var afhent þáverandi forseta 

Alþingis í lok júlí 2011. Í 78. gr. Frumvarps Stjórnlagaráðs til stjórnskipunarlaga er 

kveðið á um forsetakjör. Þar er mælst til að forsetaefni skuli hafa meðmæli minnst eins af 

hundraði kosningabærra manna og mest tveggja af hundraði. Þá kveður einnig á um að 

kjósendur skuli raða frambjóðendum, einum eða fleirum að eigin vali í forgangsröð. Í 

sjötta kafla fyrsta bindis Stjórnlaganefndar er fjallað um hlutverk og stöðu forseta Íslands 

og ýmsar hugmyndir reifaðar. Þá fóru fram umræður í nefndinni þar sem bent var á að 

núverandi fyrirkomulag við forsetakosningar tryggi ekki að forseti hljóti meirihluta 

greiddra atkvæða þegar fleiri en tveir eru í framboði. Þá segir að þessi skipan sé einstæð í 

lýðveldisríki með þjóðkjörnum forseta. Nefndin lagði til að kosið verði á milli tveggja 

efstu frambjóðendanna. Einnig lagði nefndin til að fjöldi meðmælenda frambjóðenda 

                                                 
10 Guðni Th. Jóhannesson, Fyrstu forsetarnir: Embætti þjóðhöfðingja Íslands á 20.öld (Reykjavík: 
Sögufélag, 2016), 216-217 
11 Gunnar Helgi Kristinsson, Íslenska stjórnkerfið. (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2007), 74 
12Stjórnlagaráð.is, ,,Upplýsingar”. Stjornlagarad.is, 24.mars 2017. http://www.stjornlagarad.is/upplysingar/ 
(sótt 24.mars 2017). 

http://www.stjornlagarad.is/upplysingar/
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verði minnst 3000 og mest 6000. Þá er einnig ræddir ókostir annarar umferðar að hún 

auki flokkadrætti og þjóni ekki tilgangi þess að kjósa sameiningartákn. 13  Þessar 

hugmyndir fengu ekki brautargengi í öðru bindi Stjórnlaganefndar fyrir utan ákvæðið um 

meðmæli frambjóðenda.  

Breytingar á forsetakjöri hafa nýlega verið reifaðar. Frumvarp var lagt fyrir 

Alþingi á haustmánuðum 2015 þar sem kveðið er á um breytingar á stjórnskipunarlögum 

er varða forsetakjör. Þar er lagt til að kosið verði á milli tveggja efstu frambjóðenda í 

kjöri ef annar hlýtur ekki meiri hluta gildra atkvæða í kosningu, sem er í samræmi við 

tillögu Stjórnlaganefndar sem fékk ekki brautargengi í frumvarpi Stjórnlagaráðs. Það var 

þingflokkur Bjartrar framtíðar sem stóð á bak við þetta frumvarp og flutningsmaður var 

Brynhildur Pétursdóttir. Í frumvarpinu er vísað til kosninga í öðrum löndum svo sem 

Austurríki, Finnlandi og Þýskalandi þar sem álíka kerfi er viðhaft. Frumvarpið var lagt 

fyrir sem 841. mál á 145 þingi sem hluti frumvarps um stjórnskipunarlög og þá sem 

tengd mál. Komið hefur til fyrstu umræðu.14 

 

2.3 Kosningabaráttur 

Þegar einstaklingar taka þá ákvörðun að gefa kost á sér í embætti forseta standa þeir 

frammi fyrir því að heyja nokkurra vikna kosningabaráttu sem getur oft á tíðum verið 

óblíð. Frambjóðendur þurfa að geta gert grein fyrir sýn sinni á embættið og ásamt öðrum 

áherslum. Þegar Sveinn Björnsson, fyrsti forseti Íslands, var kosinn var það í höndum 

Alþingismanna að velja þann einstakling sem best færi fyrir embættinu og því var lítil 

barátta sem fylgdi þeirri kosningu. Í næstu forsetakosningum á eftir var það í höndum 

landsmanna að kjósa sinn eigin forseta en það kom fátt í veg fyrir að stjórnmálamenn og 

flokkar hefðu áhrif á hver væri í kjöri.  Kjör Ásgeirs Ásgeirssonar hafði hins vegar sitt að 

segja í kosningunum 1952. Þrír einstaklingar voru í framboði, þeir Ásgeir Ásgeirsson, 

Bjarni Jónsson og Gísli Sveinsson. Baráttan stóð frá upphafi á milli þeirra fyrrnefndu, 

Ásgeirs og Bjarna. Báðir voru þeir duglega studdir af flokkunum i landinu. Bjarni naut 

                                                 
13 Forsætisráðuneytið, ,,Skýrsla stjórnlaganefndar 2011, 1.bindi,“ forsaetisraduneyti.is. 
https://www.forsaetisraduneyti.is/media/stjornarskra/Skyrsla_stjornlaganefndar_fyrra_bindi.pdf (sótt 
20.mars 2017)  
14 Frumvarp til stjórnskipunarlaga, þskj.186, 182. Mál, 145 lögþ. 2015-16, Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
http://www.althingi.is/altext/145/s/0186.html. (sótt 24.mars 2017)  
 

https://www.forsaetisraduneyti.is/media/stjornarskra/Skyrsla_stjornlaganefndar_fyrra_bindi.pdf
http://www.althingi.is/altext/145/s/0186.html


14 

stuðnings hjá bæði Sjálfstæðis- og Framsóknarflokknum, á meðan Ásgeir var álitinn 

frambjóðandi Alþýðuflokksins enda sat hann á þingi fyrir flokkinn.15 Bjarni starfaði sem 

vígslubiskup og þótti fýsilegur kostur í embættið þar sem fylgismenn stjórnarflokkanna 

vildu mann í embættið sem væri óáleitinn um stjórnmál landsins. Framsóknarmenn voru 

einnig sumir andvígir Ásgeiri Ásgeirssyni af persónulegum ástæðum. Á þessum tíma var 

ekki fulljóst hvers konar embætti forsetaembættið væri og var það ákveðið þrætuepli í 

aðdraganda kosninganna hvort um pólitískt embætti væri að ræða en í stjórnarkránni þótti 

skýrt að forseti hefði álíka ef ekki sömu völd og Danakonungur hafði frá fullveldi, fyrir 

utan 23. greinina. Í kosningabaráttunni talaði séra Bjarni m.a. fyrir því að embættið ætti 

að vera ópólitískt á meðan Ásgeir minntist ekki á það né reynslu sína á sviði 

stjórnmálanna. Ásgeir sigraði kosningarnar án yfirburða og vakti vígorðið ,,fólkið velur 

forsetann” athygli. Þá voru stuðningsmenn Ásgeirs þeirrar skoðunar að fylgismenn hans 

kæmu bæði úr öllum stjórnmálaflokkum og öllum stéttum þjóðfélagsins. Andstæðingum 

Ásgeirs þótti hugmyndin um eðli þjóðhöfðingjans horfin þar sem kjörinn hafði verið 

rammpólitískur forseti.16  Á þessum tíma skaut upp kollinum þekkt lýsingarorð er varðar 

embætti forseta: sameiningartákn. Það átti eftir að vera meginstefið í næstu 

kosningabaráttum á eftir. Tveir voru í framboði 1968, þeir Kristján Eldjárn og Gunnar 

Thoroddsen. Báðir voru þeir þekktir á Íslandi, þó af ólíku meiði. Gunnar hafði verið 

vinsæll stjórnmálamaður og naut stuðnings í Sjálfstæðisflokkinn. Kristján starfaði sem 

þjóðminjavörður og var í fyrstu tregur til að bjóða sig fram. Hann hafði pólitíska fortíð en 

hann hafði verið orðaður við Framsóknarflokkinn og Þjóðvarnarflokkinn. 

Kosningabaráttan einkenndist af því að rökræða um hlutverk forsetans og orðið 

,,sameiningartákn” kom ítrekað fyrir. Hér öttu kappi mjög ólíkir frambjóðendur. 

Andstæðingum Kristjáns þótti hann vera kauðalegur og sagði Gunnar sjálfur að Kristjáni 

skorti grundvallarskilyrði til þess að gegna embætti forseta Íslands. 17 Andstæðingum 

Gunnars þótti hann vera hlutdrægur stjórnmálamaður sem myndi seilast til valda og 

draga taum sinna manna. 18  Svo fór að Kristján sigraði með yfirburðum og er eini 

forsetinn í sögu lýðveldisins sem sigrað hefur með meira en helmingi greiddra atkvæða 

                                                 
15 Guðni Th. Jóhannesson, Fyrstu forsetarnir: Embætti þjóðhöfðingja Íslands á 20.öld (Reykjavík: 
Sögufélag, 2016), 97  
16 Guðni Th. Jóhannesson, Fyrstu forsetarnir: Embætti þjóðhöfðingja Íslands á 20.öld (Reykjavík: 
Sögufélag, 2016),105  
17 Guðni Th. Jóhannesson, Fyrstu forsetarnir: Embætti þjóðhöfðingja Íslands á 20.öld (Reykjavík: 
Sögufélag, 2016), 132  
18 Guðni Th. Jóhannesson, Fyrstu forsetarnir: Embætti þjóðhöfðingja Íslands á 20.öld (Reykjavík: 
Sögufélag, 2016), 133  
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þegar ekki er um endurkjör að ræða. Í forsetakosningum 1980 var annað upp á 

teningnum, kona var í kjöri. Hlutverk kvenna í forsetakjöri hafði fram til þessa aðeins 

verið hugmyndin um heppilegrar forsetafrúr á Bessastaði. Konunar gegndu þó litlu 

hlutverki í sjálfri baráttunni, aðeins í umræðum manna í milli. Einstaklingar í framboði til 

forseta þetta árið voru Albert Guðmundsson, Guðlaugur Þorvaldsson,  Pétur J. 

Thorsteinsson og Vigdís Finnbogadóttir. Karlanir þrír höfðu allir gegnt einhvers konar 

embætti en Vigdís starfaði sem leikhússtjóri. Skýrar línur mynduðust í kosningum er 

varðar áherslur eða stefnumál. Þrætuepli fyrri kosningabarátta er varðar hlutverk og eðli 

embættisins skaut enn á ný upp kollinum en voru nú áherslur frambjóðenda aðeins 

skýrari. Albert og Pétur ítrekuðu hlutverk og mikilvægi forseta í stjórnarmyndunum og 

þá nefndi sá síðarnefndi neitunarvaldið. Vigdís og Guðlaugur töluðu bæði fyrir 

hófsömum forseta, ætti að vera maður sátta svo að eitthvað sé nefnt. Bæði töldu þau að 

synjunarvaldinu mætti aðeins beita í einstakri neyð. 19  Baráttan stóð síðar á milli 

Guðlaugs og Vigdísar og var augljóst að þjóðin sá fyrir sér að halda í hinn ópólitíska 

forseta sem Kristján Eldjárn þótti vera. Vigdís sigraði og voru það ýmsir þættir sem 

unnuð með Vigdísi í þessum kosningum. Það var ekki aðeins uppgangur 

kvennabaráttunnar sem hafði sitt að segja heldur þótti Vigdís svara gagnrýni vel með 

jákvæðu viðmóti og góðri framkomu í fjölmiðlum. Hún eins og Kristján var 

frambjóðandi fólksins en ekki stjórnmálaflokkanna. 20  Það kvað við nýjan tón í 

forsetakosningunum 1996 þar sem kosningabaráttan var vel sýnileg. Frambjóðendur 

auglýstu í sjónvarpi, á flettiskiltum og meira að segja á strætisvögnum. Þá voru settar upp 

heimasíður á netinu sem var nýjung.21 Fimm einstaklingar tóku þátt í kosningabaráttunni, 

þau Ólafur Ragnar Grímsson, Pétur Kr. Hafstein, Guðrún Pétursdóttir, Guðrún 

Agnarsdóttir og Ástþór Magnússon. Meginstefið í kosningabaráttunni var 

málskotsrétturinn, hlutverk embættisins, afstaða til Evrópusambandsins og jöfnun 

atkvæðisréttar en mörgum fannst áherslur frambjóðendanna vera af sama meiði. Helst 

deildu þeir Pétur og Ólafur. Pétri fannst málskotsrétturinn vera í eðli sínu ólýðræðislegur 

og væri neyðarúrræði á meðan Ólafur taldi hann vera einn af undirstöðum íslenskrar 

                                                 
19 Guðni Th. Jóhannesson, Fyrstu forsetarnir: Embætti þjóðhöfðingja Íslands á 20.öld (Reykjavík: 
Sögufélag, 2016), 167-168  
20 Vísindavefur.is, ,,Hvaða aðstæður urðu til þess að kona gat orðið forseti á Íslandi 1980,“ visindavefur.is, 
26.mars 2017. https://www.visindavefur.is/svar.php?id=63285 (sótt 26.mars 2017) 
21 Karl Th. Birgisson og Einar Karl Haraldsson, Forsetabókin: Forsetakjörið 1996 í máli og myndum 
(Reykjavík: Félag um forsetaframboð Ólafs Ragnars Grímssonar, 1996), 20 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=63285
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stjórnskipunar.22 Þá talaði Ólafur manna hæst um mikilvægi forseta á alþjóðavettvangi. 

Einnig má segja að það hafi skapað umræðu um hve margir frambjóðendur höfðu 

tengingu við stjórnmálaflokk. Enginn viðurkenndi þó að vera studdur af flokkum. 

Greining fjölmiðla á úrslitunum var ólík. Sumir töluðu um persónulegan sigur Ólafs og 

aðrir pólitískan ósigur ríkisstjórnarinnar. Þá þótti eiginkona Ólafs, Guðrún Katrín eiga 

stóran hlut í vinsældum þeirra hjóna23 Hugmyndin um að tefla Ólafi fram má segja að 

hafa komið til tals á haustmánuðum 1995. Bandamenn Ólafs hafi séð forsetakjör sem 

grundvöll undir nýja innkomu í stjórnmálin. Framboðið var því frekar hugsað sem 

pólitískt baráttutæki til að sameina vinstrimenn í landinu en að vera líklegt til sigurs í 

komandi kosningum.24  

Í forsetakosningunum 2012 var eitt helsta umræðuefnið hlutverk forseta og þá sér 

í lagi málskotsrétturinn, sem fékk nýtt viðurnefni, ,,öryggisventill“. Ólafur Ragnar beitti 

þessum rétti alls þrisvar sinnum í forsetatíð sinni með því að vísa samþykktum 

lagafrumvörpum til þjóðarinnar og því var þetta ofarlega í huga almennings og 

frambjóðenda á þessum tíma. Þóra Arnórsdóttir, fjölmiðlamaður veitti Ólafi mesta 

keppni og voru þau ýmist ósammála um hlutverk forseta. Þóra sá fyrir sér að verða 

íhaldssamari forseti á meðan Ólafur horfði til stjórnskipunarlegs hlutverks forseta. Einnig 

var minnst á þingrofsréttinn og greindi Þóru og Ólafi á um túlkunina á því hver hefði 

hann. Það sem vann með Ólafi og tryggði honum sigurinn var mögulega sú staðreynd að 

sitjandi forseti hefur aldrei tapað kosningu. Þá sýna niðurstöður rannsókna að afstaða 

kjósenda ríkisstjórnar þess tíma, valdheimildir forseta og persónulegir eiginleikar 

frambjóðenda hafi verið grundvallar áhrifaþættir í kjöri Ólafs.25 

 

  

                                                 
22 Karl Th. Birgisson og Einar Karl Haraldsson, Forsetabókin: Forsetakjörið 1996 í máli og myndum 
(Reykjavík: Félag um forsetaframboð Ólafs Ragnars Grímssonar, 1996), 28 
23 Karl Th. Birgisson og Einar Karl Haraldsson, Forsetabókin: Forsetakjörið 1996 í máli og myndum 
(Reykjavík: Félag um forsetaframboð Ólafs Ragnars Grímssonar, 1996), 30  
24 Mbl.is, ,,Þjóðhöfðingi með einum eða öðrum hætti Fyrri hluti,“ mbl.is, 2. maí 2004. 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/795564 (sótt 3.maí 2017) 
25 Gunnar Helgi Kristinsson, Indriði H. Indriðason og Viktor Orri Valgarðson, „Hvað voru kjósendur að 
hugsa? Forsetakosningar 2012.“ Stjórnmál & Stjórnsýsla 2. tbl. 8. árg. 2012. (242)  

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/795564
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3. Forsetakosningar 2016 

Forsetakosningarnar 2016 mörkuðu ákveðin kaflaskil í lýðveldissögu Íslands. Ólafur 

Ragnar Grímsson lýsti því yfir afdráttarlaust í nýársávarpi sínu að hann myndi nú stíga til 

hliðar.  

 

,,Í ljósi hennar (kjörstöðu Íslands) og á grundvelli lýðræðisins sem er 

okkar aðalsmerki finnast mér blasa við hin réttu vegamót til að færa 

ábyrgð forseta á aðrar herðar og hef því ákveðið að bjóða mig ekki fram 

til endurkjörs.“26 

 

Með þessum orðum var talið ljóst að Ólafur myndi ljúka 20 ára embættistíð sinni 

1. ágúst 2016 og að þjóðin myndi um sumarið kjósa sér nýjan forseta. Kosningarnar 

vöktu athygli bæði hér á Íslandi sem og erlendis fyrir það hve margir hugðust sækjast 

eftir kjöri. Þó að frambjóðendum hafi fækkað þegar nær dró kosningum hafa aldrei í 

sögunni verið fleiri frambjóðendur á lista í forsetakosningum á Íslandi, alls níu talsins. 

Íslendingar gengu til kosningar þann 25. júní 2016 og var kosningaþátttaka með ágætum 

en 75,7% kosningabærra manna greiddu atkvæði. Það er nokkur aukning frá árinu 2012 

þegar kjörsóknin var 69,3%. Það slær ekkert út kosningaþátttökuna í forsetakosningunum 

1968 sem var 92,2%.  

 
3.1 Aðdragandi  

Þrátt fyrir það að Ólafur Ragnar Grímsson hafi ekki opinberað ákvörðun sína fyrr en á 

nýársdag voru fjölmiðlar byrjaðir að kanna jarðveg mögulegra frambjóðenda síðla árs 

2015. Ýmsir einstaklingar voru nefndir til sögunnar, þ.á.m. Jón Gnarr, Katrín 

Jakobsdóttir, Stefán Jón Hafstein, Össur Skarphéðinsson, Stefán Eiríksson,  Þorgrímur 

Þráinsson, Guðrún Nordal og Bergþór Pálsson. Jafnframt voru nokkrir að íhuga framboð 

á þessum tíma. Þar má nefna Höllu Tómasdóttur, Hrannar Pétursson, Sturlu Jónsson og 

Ómar Valdimarsson. Fyrrum landsliðsmaðurinn í knattspyrnu, Þorgrímur Þráinsson, var 

fyrstur til að tilkynna framboð þó með óformlegum hætti þar sem hann sagði í viðtali við 

                                                 
26 Embætti forseta Íslands, ,,Nýársávarp forseta Íslands Ólafs Ragnars Grímssonar 1.janúar 2016,“ 
forseti.is, 1.janúar 2016. http://www.forseti.is/media/1450/2016_01_01_aramotaavarp.pdf (sótt 19.mars 
2017). 

http://www.forseti.is/media/1450/2016_01_01_aramotaavarp.pdf
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Vísi að það væru 95% líkur á því að hann myndi bjóða sig fram. Í byrjun apríl 2016 

staðfesti hann í samtali við Morgunblaðið að hann væri ekki á leið í framboð. Áhugi hans 

á embættinu hafði dvínað. Nafn Jóns Gnarr var ítrekað nefnt enda hlaut hann góða 

kosningu í sveitastjórnarkosningunum 2010. Jón var tregur til að segja af eða á en hann 

tók af allan vafa 15. janúar í þættinum Ísland í dag á Stöð 2 sem hann stýrði sjálfur.27 

Katrín Jakobsdóttir þótti afar áhugaverður kostur meðal landsmanna. Könnun sem 

framkvæmd var af MMR fyrir fjölmiðilinn Stundina 23. febrúar til 1.mars 2016 leiddi í 

ljós að Katrín var með 37,5 % fylgi. Aðrir sem mældust með 7-8% stuðning voru m.a. 

þau Davíð Oddsson, Stefán Jón Hafstein, Ólafur Jóhann Ólafsson, Þorgerður Katrín 

Gunnarsdóttir og Andri Snær Magnason.  

Fjör fór að færast í leikana kringum áramótin. Þá höfðu þau Ari Jósefsson og 

Elísabet Jökulsdóttir lýst yfir framboði. Ástþór Magnússon fylgdi í kjölfarið 2. janúar en 

þetta var í fjórða skiptið sem Ástþór býður sig fram. Sama dag birti Hildur Þórðardóttir 

færslu á Facebook þar sem hún tilkynnti ákvörðun sína um framboð. Árni Björn 

Guðjónsson, fyrrum oddviti Kristilega lýðræðisflokksins, tilkynnti framboð sitt 3.janúar 

en hann dró framboð sitt til baka sólarhring síðar vegna sérstaka aðstæðna. Fjölmiðlar 

sýndu forsetakosningunum mikinn áhuga og kepptust miðlar við að birta fréttir af 

mögulegum nýjum frambjóðendum. Fréttir um ýmsa einstaklinga sem voru að íhuga 

framboð birtust ört. Fyrrum alheimsfegurðardrottningin Linda Pétursdóttir, Ellen 

Calmon, formaður Öryrkjabandalags Íslands, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Guðrún 

Nordal og Berglind Ásgeirsdóttir sendiherra Íslands í Frakklandi íhuguðu allar framboð á 

einhverju tímabili. Baldur Þórhallsson, stjórnmálafræðiprófessor hafði einnig verið 

orðaður við embættið. Hann tók af allan vafa og þakkaði hvatninguna í yfirlýsingu sem 

hann sendi frá sér um miðjan febrúar. Gallup hafði nokkru fyrr kannað hvort grundvöllur 

væri fyrir Bessastaðarsetu þeirra Baldurs og eiginmanns hans Felix Bergsonar. 

Niðurstaðan var góð en 51,4% svarenda voru jákvæðir fyrir þeirri hugmynd.28 Næsta 

hrina frambjóðenda kom ekki fyrr en í mars. Þann 17. mars boðaði Halla Tómasdóttir 

fjölmiðlamenn á heimilið sitt og tilkynnti um framboð sitt. Halla var ein þeirra sem 

íhugaði framboð alveg frá því Facebook-síða til stuðnings hennar var opnuð 1. desember 

2015. Athygli vakti að hún tilkynnti um framboð sitt sama dag og Kristján Eldjárn 
                                                 
27 Rúv.is, ,,Jón Gnarr útilokar forsetaframboð aftur,” ruv.is, 1.janúar 2016. http://www.ruv.is/frett/jon-gnarr-
utilokar-forsetaframbod-aftur (sótt 20.febrúar 2017)  
28 Vísir.is, ,,Rúmur meirihluti vill sjá Baldur og Felix á Bessastöðum,” visir.is, 15.febrúar 2016. 
http://www.visir.is/g/2016160219323 (sótt 3.apríl 2016) 

http://www.ruv.is/frett/jon-gnarr-utilokar-forsetaframbod-aftur
http://www.ruv.is/frett/jon-gnarr-utilokar-forsetaframbod-aftur
http://www.visir.is/g/2016160219323
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tilkynnti um sitt framboð 1968. Í þessum sama mánuði bættust sex aðrir frambjóðendur í 

hópinn, þau Bæring Ólafsson, Heimir Örn Hólmarsson, Hrannar Pétursson, Vigfús Bjarni 

Albertsson, Guðrún Margrét Pálsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson.  

  Innanríkisráðuneytið birti auglýsingu 5. mars þess efnis að kjör forseta Íslands 

skyldi fara fram laugardaginn 25. júní 2016.  Það var síðan í apríl þegar fimm aðrir 

frambjóðendur bættust við, þeir Sturla Jónsson,  Benedikt Kristján Mewes, Magnús Ingi 

Magnússon, kenndur við Texasborgara og rithöfundurinn Andri Snær Magnason sem 

tilkynnti framboð sitt fyrir fullum sal Þjóðleikhússins. Þegar hér er komið við sögu höfðu 

alls 13 manns tekið ákvörðun um framboð og stefndi í algera metþátttöku í forsetakjöri.  

Það dró til tíðinda þann 18. apríl þegar sitjandi forseti, Ólafur Ragnar Grímsson, 

boðaði til blaðamannafundar á Bessastöðum. Ólafur sem sagði í nýársávarpi sínu að hann 

ætlaði ekki að gefa kost á sér ákvað skyndilega að fara í framboð. Fjöldi fólks hefði beðið 

hann að endurskoða ákvörðun sína og var þá sérstaklega vísað í rótið í samfélaginu í 

tengslum við Panamaskjölin og afsögn Sigmundar Davíðs þáverandi forsætisráðherra. 

Enn fremur sagði Ólafur að ,,einhver staðar verður að vera reynsla og það verður að vera 

kjölfesta“.29 Það var ljóst á þessum tímapunkti að gengið hafi verið hart að Ólafi að 

endurskoða ákvörðun sína sem hann tilkynnti um áramótin. Einnig leiddi nýleg könnun 

MMR það í ljós að Ólafur var vinsæll forseti en tæp 60% þátttakenda sögðust vera 

ánægðir með störf forsetans og var það 13 prósentustiga hækkun síðan sambærileg 

könnun var framkvæmd í desember 2015.  

Könnun um fylgi einstaklinga sem höfðu þegar tilkynnt framboð var framkvæmd 

dagana 22-26.apríl. Niðurstöðurnar sýndu að Ólafur var með töluvert forskot og mældist 

með 52,6% fylgi. Andri Snær kom þar á eftir með tæpt 30% fylgi. Þessi viðsnúningur 

forsetans varð til þess að nokkrir þeirra sem höfðu þegar tilkynnt framboð ákváðu að 

hætta við. Það voru þeir Vigfús Bjarni, Heimir Örn, Bæring og Hrannar. Allir 

frambjóðendurnir báru fyrir sér að forsendur kosninganna væru ekki þær sömu nú þegar 

sitjandi forseti hafi ákveðið að taka þátt í slagnum. Helsti keppninautur Ólafs á þessum 

tímapunkti, Andri Snær, hélt sínu striki og sagði að ekkert hefði breyst hjá sér. ,,Ég 

hugsaði mig vel um mánuðum saman og var kominn með ákveðna sýn sem mig langaði 

að leggja fram og standa mig og leggja fyrir kjósendur. Þetta hleypir ákveðnu lífið í 

                                                 
29 Rúv.is, ,,Ólafur Ragnar býður sig fram aftur,” ruv.is, 18.apríl 2016. http://www.ruv.is/frett/olafur-ragnar-
bydur-sig-fram-aftur (sótt 24.febrúar 2017) 

http://www.ruv.is/frett/olafur-ragnar-bydur-sig-fram-aftur
http://www.ruv.is/frett/olafur-ragnar-bydur-sig-fram-aftur
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næstu tvo mánuði,“ sagði Andri í viðtali við Morgunblaðið.30 Í maí bættist enn í hópinn 

þegar Baldur Ágústsson tilkynnti framboð en hann bauð sig einnig fram 2004 með 

stuðluðu kjörorðunum ,,Baldur á Bessastaði“. Þó tæpir tveir mánuðir hafi verið til 

kosninga áttu tveir lykilframbjóðendur eftir boða til blaðamannafundar og blása enn 

frekara lífi í kosningabaráttuna. Sagnfræðingurinn Guðni Th. Jóhannesson staðfesti í 

viðtali þann 9. apríl að hann væri að íhuga framboð og gaf loks kost á sér tæpum mánuði 

síðar þann 5. maí að viðstöddu fjölmenni í Salnum í Kópavogi. Þegar hér var komið sögu 

virtist svo sem fleiri myndu ekki bætast í hópinn. Þremur dögum frá tilkynningu Guðna, 

sunnudaginn 8. maí, var Davíð Oddsson, fyrrverandi borgarstjóri, forsætisráðherra og 

seðlabankastjóri, gestur í útvarpsþættinum Sprengisandi sem var þá í umsjón Páls 

Magnússonar á Bylgjunni. Þar tilkynnti Davíð að hann gæfi kost á sér í embætti forseta 

Íslands. Í könnun MMR sem framkvæmd var á tímabilinu 6.–9.maí kom í ljós að Guðni 

var með yfirburðafylgi, tæp 60%. Ólafur Ragnar var þá kominn með sambærilegt fylgi 

Andra Snæs í fyrri könnun eða 25,3%. Þess má geta að Davíð Oddsson mældist með 

3,1% fylgi þrátt fyrir að hafa tilkynnt framboð sitt þegar ¾ gangaöflunar hafið verið 

lokið. Ólafur Ragnar var gestur í dægurmálaþættinum Eyjunni á Stöð 2 síðdegis sama 

dag og Davíð greindi frá framboði sínu. Þar var forsetinn spurður hvort hann hyggðist 

halda framboði sínu til streitu í ljósi undangengina atburða sem var tilvísun í nýtt 

framboð Davíðs. Taldi Ólafur forsendurnar hafa breyst og hann hlyti að hugsa það 

hvernig hann bregðist við þeim.31 Það kom því ekki á óvart að Ólafur Ragnar boðaði 

skyndilega til blaðamannafundar daginn eftir viðtalið. Tilkynnti forsetinn þá ákvörðun 

sína að bjóða sig ekki fram til endurkjörs. Enn fremur sagði Ólafur:   

,,Ég tel ljóst með atburðum síðustu daga, að þjóðin eigi kost á að velja 

frambjóðendur sem hafi umfangsmikla þekkingu á eðli, sögu og verkefnum 

forsetaembættisins. Niðurstaða kosninganna gæti orðið áþekkur stuðningur við nýjan 

forseta og fyrri forsetar fengið við sitt fyrsta kjör“.32  

 

                                                 
30 Mbl.is, ,,Andri Snær heldur ótrauður áfram,” mbl.is. 18.apríl 2016. 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/04/18/andri_snaer_heldur_otraudur_afram/ (sótt 24.febrúar 2017) 
31 Vísir.is, ,,Ólafur Ragnar Grímsson segir nýja stöðu komna upp í kosningabaráttunni” visir.is, 8.maí 2017. 
http://www.visir.is/section/MEDIA99?fileid=CLP45473 (sótt 24.febrúar 2017) 
32 Mbl.is, ,,Ólafur Ragnar hættur við framboð” mbl.is, 9.maí 2016. 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/05/09/olafur_ragnar_haettur_vid_frambod/ (sótt 24.febrúar) 
 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/04/18/andri_snaer_heldur_otraudur_afram/
http://www.visir.is/section/MEDIA99?fileid=CLP45473
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/05/09/olafur_ragnar_haettur_vid_frambod/
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Jafnframt kom það skýrt fram á blaðamannafundinum að Ólafur taldi innkomu ,,helsta 

fræðimanns Íslendinga“ og ,,reyndasta stjórnmálamanns landsins“ hafi breytt stöðu mála. 

Vísar Ólafur þar í bæði Guðna og Davíð. Þá segist Ólafur ekki hafa vantreyst öðrum 

frambjóðendum heldur þótti honum skoðanakannanir hafa sýnt fram á að umtalsverður 

hluti þjóðarinnar gæti ekki hugsað sér að styðja einhvern af hinum frambjóðendunum í 

embættið.  

Síðasti frambjóðandinn bættist í hóp forsetaframbjóðenda þann 10. maí. Það var 

Magnús Ingberg Jónsson, bóndi. Stuttu síðar ákvað Ari Jósefsson að hætta við framboð. 

Skilafrestur undirskrifta markaði ákveðin kaflaskil í kosningabaráttunni. Þeir Baldur 

Ágústsson, Benedikt Kristján Mewes, Magnús Ingberg Jónsson og Magnús Ingi 

Magnússon náðu ekki tilskildum fjölda undirskrifta. Endanlegir frambjóðendur til 

forsetakosninganna 2016 voru eftirfarandi: 

1. Andri Snær Magnson 

2. Ástþór Magnússon, 

3. Davíð Oddsson 

4. Elísabet Jökulsdóttir 

5. Guðni Th. Jóhannesson, 

6. Guðrún Margrét Pálsdóttir 

7. Halla Tómasdóttir 

8. Hildur Þórðardóttir 

9. Sturla Jónsson.  

 

Aldrei hafa jafn margir frambjóðendur gefið kost á sér í forsetakosningum í sögu 

lýðveldisins. Alls voru það 23 einstaklingar sem tilkynntu opinberlega framboð til 

embættis forseta Íslands og tugir einstaklinga íhuguðu framboð eða lágu undir 

svokölluðum feldi. 
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3.2 Áherslur frambjóðenda 

Það má segja að málefni forsetakosninganna 2016 hafi verið af sama meiði og málefni 

fyrri kosninga. Hlutverk forseta var meginstefið í umræðuþáttum, hvort sé talað um 

hlutverk embættisins almennt, við stjórnarmyndanir, á alþjóðavettvangi eða sem 

sameiningartákn þjóðarinnar. Einnig var töluvert rætt um stjórnarskránna, hver væri 

afstaða frambjóðenda væri til breytinga á henni og upptöku nýrrar stjórnarskrár. 

Málskotsrétturinn kom við sögu ásamt þeim vangaveltum hvort forseti þurfi eða hve 

margar undirskriftir hann þurfi til þess að virkja málskotsréttinn. Hér verður farið yfir 

helstu málefni og áherslur frambjóðendanna níu og skoðanir þeirra á ofangreindum 

atriðum. 

Andri Snær tilkynnti um framboð sitt í Þjóðleikhúsinu 11. apríl. Andri er 

Íslendingum helst kunnur fyrir ritverk sín sem hann hefur hlotið bæði innlendar og 

erlendar viðurkenningar sem og verðlaun fyrir. Hann hefur einnig vakið athygli á 

náttúruvernd og bók hans Draumalandið sem kom út árið 2006 skrifaði hann sem 

einskonar ádeilu á stóriðjustefnu íslenskra stjórnvalda á þeim tíma. Andri lauk B.A prófi 

frá íslenskudeild Háskóla Íslands 1997 og var yngsti frambjóðandinn í hópnum, fæddur 

1973 eða 43 ára. Í kosningabaráttunni lagði Andri megináherslu á þrjú verkefni forseta 

sem fælust í orðunum land, þjóð og tunga. En þessi þrenning var m.a. það sem Vigdís 

Finnbogadóttir setti á oddinn í sinni forsetatíð. Í fyrsta lagi tilgreindi hann umhverfismál 

sem hann sagði eitt mikilvægasta verkefni forseta og jafnframt langstærstu áskorun 21. 

aldarinnar. Lagði hann áherslu á þjóðgarð á hálendi Íslands og verndun hafsins. Í öðru 

lagi tilgreindi hann mikilvægi jöfnuðar, jafnréttis og jafnra tækifæra. Í þriðja lagi lagði 

hann áherslu á móðurmálið, tungumálið sem er lykill að heiminum og embættið ætti að 

geta lyft þessum málaflokki.33 Andri Snær vildi ekki breyta stjórnarskránni í neinum 

aðalatriðum en taldi að það ætti að ljúka við ferlið sem hófst með þjóðfundi og 

stjórnarskrárnefndinni. Hann var einnig hlynntur því að þjóðaratkvæðagreiðslur er varða 

stærri mál yrðu lögfestar í stjórnarskrá frekar en þær yrðu háðar duttlungum forsetans. Þá 

sá hann fyrir sér ákvæði undirskrifta 10-15% kosningabærra manna en málskotsrétturinn 

væri forsetans og sagði embættið opið og skapandi. Andra fannst einnig mikilvægt að 

forsetinn væri rödd Íslands á alþjóðavettvangi og sér í lagi til að tala fyrir verndun 

hafsins. Þá var hann þeirrar skoðunar að forseti ætti að liðka fyrir viðskiptum erlendis. 
                                                 
33 Andrisnaer.is, ,,Forsetaframboð Andra Snæs 2016.” Erindi 11.apríl 2016. http://www.andrisnaer.is/wp-
is/ymislegt/2016/04/forsetaframbod-andra-snaes-2016/ (sótt 26. febrúar 2017)  

http://www.andrisnaer.is/wp-is/ymislegt/2016/04/forsetaframbod-andra-snaes-2016/
http://www.andrisnaer.is/wp-is/ymislegt/2016/04/forsetaframbod-andra-snaes-2016/
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Andri gat ekki svarað því hvort hann væri með eða á móti Evrópusambandinu fyrr en 

umræða í samfélaginu hafi átt sér stað. 

Frá því Ástþór Magnússon gaf kost á sér fyrst 1996 hefur hann alltaf lagt mesta 

áherslu á friðarmál. Ástþór gaf út bókina Virkjum Bessastaði 1996 og var bókinni dreift á 

öll heimili í landinu. Bókin er að sögn Ástþórs hugmyndafræði um það hvernig forseti 

Íslands getur beitt sér í friðarmálum á alþjóðavettvangi. Upphaflega var bókin skrifuð 

sem eins konar áskorun til frambjóðenda sem tóku þátt í forsetakosningunum 1996 og 

vonaðist Ástþór til að frambjóðendur myndu láta sig þessi mál varða. Ekkert varð úr því 

og Ástþór ákvað því að bjóða sig fram. Ástþór bauð sig fram í fimmta skiptið 2016 en 

þrisvar sinnum áður hefur hann verið á kjörseðli. Í kosningunum 2000 tókst honum ekki 

að tryggja nægjanlega fjölda meðmælenda. Í kosningunum 2012 var framboð Ástþórs 

dæmt ógilt. Innanríkisráðuneytið taldi að lögboðið vottorð yfirkjörstjórnar 

Norðvesturskjördæmis hefði ekki legið fyrir og væru ákvæði 4. gr. laga um framboð og 

kjör forseta, nr. 36/1945 ekki uppfyllt.34 Bókin Virkjum Bessastaði var grunnurinn að 

stefnumálum Ástþórs í kosningunum 1996, 2004, og 2008. Það var engin breyting á 

2016. Hugmyndafræði bókarinnar lýsir sér í því að umbreyta þjóðarherjum í 

þróunarhjálp. Hann vill að á Íslandi rísi stofnanir á vegum Sameinuðu Þjóðanna og vill í 

raun að höfuðstöðvar SÞ flytjist alfarið til Íslands. Hér skuli halda fundi öryggisráðsins 

og að allsherjarþingið og friðargæsla SÞ byggist upp á Íslandi. Ástþór taldi að þessar 

kosningar væru mikilvægustu forsetakosningar sem haldnar hefðu verið á Íslandi í ljósi 

þess að þrjátíu ár væru frá því að leiðtogafundurinn var haldinn á Höfða og taldi styrjöld 

vera að myndast á milli Rússlands og Bandaríkjanna. Afstýra þyrfti harmleiknum sem 

þetta gæti fært.35 Ástþór taldi að forseti gæti verið boðberi friðar í heiminum og jafnframt 

sameiningartákn heimsins og vegna smæðar þjóðarinnar gætu áhrif hans verið mikil og 

forsetinn engum hagsmunum háður. Ástþór taldi að það þyrfti að færa stjórnarskránna í 

nútímabúning, uppfæra hana til nútíma horfs og taldi vöntun á því að stjórnarskráin væri 

virt. Í hana vantaði refsiákvæði sem nýtist ef ekki væri farið eftir henni. Þá er Ástþór 

fylgjandi beins lýðræðis og nefndi t.d. að í framtíðinni yrði hægt að kjósa í hraðbönkum, 

þar færi fram á nokkurra mánaða fresti rafræn atkvæðagreiðsla. Ástþór sá ekki fyrir sér 

að forsetinn ætti blanda sér í viðskiptamál þegar um heilar starfsgreinar væri að ræða. 
                                                 
34 Mbl.is, ,,Forsetaframboð Ástþórs ógilt” mbl.is, 1. júní 2012. 
http://www.mbl.is/frettir/kosning/2012/06/01/forsetaframbod_astthors_ogilt/ (sótt 1.mars 2017) 
35 Vísir.is, ,,Forsetaviðtal - Ástþór Magnússon”, visir.is, 14. júní 2016. 
http://www.visir.is/section/MEDIA99&fileid=CLP46407 (sótt 1.mars 2017) 

http://www.mbl.is/frettir/kosning/2012/06/01/forsetaframbod_astthors_ogilt/
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Fyrsta verk Ástþórs sem forseti hefði verið að setja reglur um hvað þyrfti til að knýja 

fram þjóðaratkvæðagreiðslur og setja fram málefnaskrá sem notuð væri í 

ríkisstjórnarmyndun. Þá fannst Ástþóri að forseti eigi ekki að upplýsa skoðanir sínar 

heldur að hlusta á þjóðina.  

Það þótti óvænt þegar Davíð Oddsson ákvað að bjóða sig fram til forseta stuttu 

eftir að Guðni T.h. Jóhannesson gaf kost á sér. Davíð er án efa einn reyndasti 

stjórnmálamaður landsins. Hann hóf stjórnmálaferilinn þegar hann náði kjöri í 

borgarstjórnarkosningunum 1974 þá aðeins 26 ára. Síðan skaust hann hratt upp 

metorðastigann og var orðinn borgarstjóri átta árum síðar. Síðar var Davíð kjörinn 

formaður Sjálfstæðisflokksins og leiddi flokkinn til sigurs í Alþingiskosningunum 1991. 

Davíð gegndi síðan embætti forsætisráðherra lengst allra sem þar hafa setið eða í alls 13 

ár en einnig gegndi hann embætti utanríkisráðherra í eitt ár. Davíð ákvað að segja skilið 

við stjórnmálin árið 2005 og tók í kjölfarið við stöðu seðlabankastjóra. Frá árinu 2009 

hefur Davíð starfað sem ritstjóri Morgunblaðsins og gegnir því starfi enn. Davíð var 

orðaður við forsetaembættið í aðdraganda kosninganna 1996 og fékk prýðilegt fylgi í 

skoðanakönnunum. Hann tóku engu að síður þá ákvörðun að fara ekki fram.36 Davíð 

tilkynnti um framboð sitt til forseta á Bylgjunni og frá þeim degi hamraði hann á þeirri 

reynslu sem hann byggi yfir eftir heil 40 ár í hringiðu stjórnsýslunnar og taldi að þessa 

reynslu væri vel hægt að nýta. Davíð lagði megin áherslu á að breyta eðli 

forsetaembættisins og sá fyrir sér að forseti myndi verja meiri tíma á Íslandi en hann 

hefur gert, horfa heim og verja jafnvel helmingi lengri tíma heima fyrir til þess að styrkja 

innviði landsins. Þetta væri skynsamlegt og ódýrt enda væru 130 dagar á ári fullmikil 

vera erlendis. Jafnfram sá Davíð fyrir sér að forseti gæti stöðvað þöggun um mikilvæg 

mál og verið í fararbroddi þess að knýja á um umræðu sem leiddi til jákvæðra athafna í 

þágu þjóðar. 37  Forseti ætti ekki að verða einhverskonar dagskrárstjóri þjóðfélagsins 

heldur tryggja að mál kæmust á dagskrá en væru ekki kæfð. Að mati Davíðs voru 

valdheimildir forseta skýrar í stjórnarskránni og engin þörf væri á breytingum. Hvað 

málskotsréttinn varðar taldi hann að efnislegir þættir réðu því hvort halda ætti 

þjóðaratkvæðagreiðslur. Það gæti verið um mál sem hafi úrslitaáhrif og yrðu í raun ekki 

aftur tekin, óafturkræf, og nefndi hann í því samhengi t.d. Kárahnjúkavirkjun og Icesave. 

                                                 
36 Karl Th. Birgisson og Einar Karl Haraldsson, Forsetabókin: Forsetakjörið 1996 í máli og myndum, 
(Reykjavík: Félag um forsetaframboð Ólafs Ragnars Grímssonar, 1996), 25 
37 Rúv.is, ,,Davíð Oddsson” ruv.is, http://www.ruv.is/persona/david-oddsson (sótt 1.mars 2017) 
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Stjórnarskráin gerði ráð fyrir því að forseti tæki afstöðu en gaf ekki svör við því hve 

mikill fjöldi undirskrifta þyrfti að liggja fyrir til þess að hægt væri að halda 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Hann taldi það þó vera eðlilegt framhald af breytingum (vísar í 

Mannréttindakaflann 1995) að setja inn rétt almennings til að kalla fram 

þjóðaratvæðagreiðslur í ákveðnum málum 38  Hvað varðar almennt breytingar á 

stjórnarkránni sagði Davíð það ætti aldrei að kollvarpa stjórnarskrá. ,,Stjórnarskráin vill 

ekki láta breyta sér. Hún hafi verið gerð þannig að það er erfitt að breyta henni,“ sagði 

Davíð.39 Davíð var eini frambjóðandinn sem ætlaði sér að starfa launalaust sem forseti og 

taldi hann sparnaðinn vera um 120 milljónir á fjórum árum. Davíð talaði skýrt þegar 

afstaða til Evrópusambandsins var til umræðu og var hann á móti inngöngu. Þegar 

frambjóðendur fengu tækifæri til að tala til þjóðarinnar í síðasta skiptið í sjónvarpi 

daginn fyrir kosningar sagði Davíð það vera ágæta leiðbeiningu fyrir fólk að kjósa þann 

sem orðljótustu menn á netinu, útrásaroffarar og fjárglæframenn myndu aldrei kjósa.40 

Elísabet Jökulsdóttir ákvað að bjóða sig fram 24. mars. Elísabet er rithöfundur, 

fædd árið 1958 og hefur gefið út töluverðan fjölda ljóðabóka. Hún hefur einnig starfað 

sem blaðamaður, háseti, kennari og aðstoðarleikstjóri svo að eitthvað sé nefnt. Elísabet 

segist hafa fengið hugboð eða tilfinningu um að hana langi að bjóða sig fram og hafi 

verið stödd í röð í banka þegar hugmyndin kviknaði.41 Helstu áherslumál Elísabetar voru 

málefni náttúrunnar og mannlegi þátturinn. Sem forseti sá Elísabet fyrir sér að hún myndi 

beita sér fyrir málum barna og unglinga, taka fyrir fátækt, útlitsþráhyggju, kvíða, 

sjálfsmorð og fleira.  Hún talaði töluvert um persónulega reynslu er varðar ýmis mál og 

nefndi í því samhengi að hún hefði sjálf ekki alltaf átt efni á mat og hún hefði einnig 

verið í ofbeldissambandi. ,,Mig langaði að segja þjóðinni frá því sem ég hef orðið 

áskynja í lífinu og sýna henni minn fjársjóð,“ segir Elísabet.42  Um leið sá hún fyrir sér 

að miðla reynslu sinni, hjálpa öðrum og vera málsvari lítilmagnans í samfélaginu. 

Elísabet sagði málskotsrétt forseta óþarfan og ætti aðeins að nota hann ef um landráð eða 

                                                 
38 Rúv.is, ,,Davíð Oddsson” ruv.is, http://www.ruv.is/persona/david-oddsson (sótt 1.mars 2017) 
39 Rúv.is, ,,Baráttan um Bessastaði - Þátturinn í heild” ruv.is, 24.júní 2017. http://www.ruv.is/frett/barattan-
um-bessastadi-thatturinn-i-heild (sótt 3.mars 2017) 
40 Rúv.is, ,,Baráttan um Bessastaði - Þátturinn í heild” ruv.is, 24.júní 2016. http://www.ruv.is/frett/barattan-
um-bessastadi-thatturinn-i-heild (sótt 3.mars 2017) 
41 Rúv.is, ,,Elísabet býður sig fram til embættis forseta” ruv.is, 24.mars 2016. 
http://www.ruv.is/frett/elisabet-bydur-sig-fram-til-embaettis-forseta (sótt 4.mars 2017) 
42Rúv.is, ,,Allir verða að hafa skáldskap í lífi sínu” ruv.is. 22.júní 2016 
http://ruv.is/frett/allir-verda-ad-hafa-skaldskap-i-lifi-sinu (sótt 4.mars 2017) 
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geðveiki sé að ræða.43 Hún vildi sjá nýja stjórnarskrá en lýsti efasemdum um tillögur 

stjórnlagaráðs, sagði þar margt hættulegt að finna. Þá lofaði hún því að gegna embættinu 

ekki lengur en í fjögur og vera forseti skáldskaparins.  

Frambjóðandinn Guðni Th. Jóhannesson er sagnfræðingur að mennt og hefur 

bæði lokið B.A prófi sem og meistaragráðu í fræðunum. Hann hefur starfað sem 

sagnfræðikennari við Háskóla Íslands frá árinu 2013 og hlaut titil prófessors 2016. Guðni 

hefur alla tíð haft mikinn áhuga á forsetaembættinu og hefur gefið út ýmsar greinar er 

varða sögu embættisins. Guðni hefur einnig skrifað fjölda bóka og var með bók í vinnslu 

áður en hann var kjörinn forseti. Sú bók kom út í desember 2016 og ber heitið ,,Fyrstu 

forsetarnir: Embætti þjóðhöfðingja Íslands á 20.öld“. Guðni tilkynnti um framboð sitt 

þann 5. maí en hann steig óvænt inn í sviðljósið þann 3. apríl 2016 í kjölfar umfjöllunar 

Ríkisútvarpsins um Panamaskjölin og var álitsgjafi á fjölmiðlinum næstu daga á eftir. 

Þann 9. Apríl sagðist Guðni vera að íhuga framboð eftir mikinn þrýsting síðustu dagana á 

undan. Guðni sagðist ekki hafa verið að íhuga þetta alvarlega. ,,En eftir þessa ótrúlega 

skrýtnu viku þá er það þannig að ég hef ekki haft frið fyrir áskorunum frá fínasta fólki 

hvaðanæva að.“44 Í viðtali við Morgunblaðið 10. apríl segir Guðni að fyrir síðustu viku, 

áður en hann kom fram sem álitsgjafi, hafi að hans mati enginn verið að máta sig við 

embætti forseta.45 Guðni var spurður hvort hann hygðist bjóða sig fram til forseta í viðtali 

sem birtist á Vísi.is á gamlársdag og sagðist ekki gera ráð fyrir því og vitnaði í Ólaf 

landlækni sem átti eitt sinn að hafa svarað sambærilegri spurningu. ,,Jú, það hafa menn 

komið að máli við mig en þeir eru svo miklu fleiri sem hafa ekki gert það“.46 Guðni sagði 

í viðtali við Stundina að í hringiðu umfjöllunarinnar um Panamaskjölin hafi vinir hans 

látið gera skoðanakönnun um hvort Guðni væri heppilegur kostur í embættið. Hann hafi 

heillast af þeirri hugmynd að skapa söguna frekar en að skrifa hana og ákveðið að láta 

slag standa.47 Þegar Ólafur Ragnar ákvað að gefa kost á sér þann 18. apríl sagðist Guðni 

hafa þurft að hugsa sig betur um enda aðstæðurnar breyttar. Hann hafi þó eftir umhugsun 

                                                 
43 Rúv.is, ,,Elísabet Jökulsdóttir” ruv.is, http://www.ruv.is/persona/elisabet-kristin-jokulsdottir) (sótt 4.mars 
2017) 
44 Vísir.is, ,,Guðni íhugar að íhuga framboð” ruv.is. 9.apríl 2016 
http://www.visir.is/g/2016160408656/gudni-ihugar-ad-ihuga-frambod (sótt 2.mars 2017) 
45 Eyjan, ,,Guðni Th. Jóhannesson íhugar forsetaframboð - hyggst svara af eða á um helgina” 
eyjan.pressan.is. 9.apríl 2016 http://eyjan.pressan.is/frettir/2016/04/09/gudni-th-johannesson-ihugar-
forsetaframbod-hyggst-svara-af-eda-a-um-helgina/ (sótt 2.mars 2017)  
46 Vísir.is, ,,Sagan ræstð af nýársávarpinu” visir.is, 31.desember 2015 
http://www.visir.is/g/2015151239862/sagan-raedst-af-nyarsavarpinu (sótt 10.mars 2017) 
47Stundin, ,,Hver er Guðni Th” stundin.is, 2.ágúst 2016 http://stundin.is/frett/hver-er-gudni-th/ (sótt 2.mars 
2017) 
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ákveðið að bjóða sig fram og einnig horft til skoðanakannana sem voru jákvæðar í hans 

garð. Guðni tilkynnti um framboð sitt í Salnum Kópavogi þann 5. maí eftir að hafa legið 

undir feldi í tæpan mánuð. Í kosningabaráttunni talaði Guðni fyrir því að hann hefði 

ákveðnar hugmyndir um embættið sem hann vildi fylgja eftir. Forseti ætti að vera 

sameiningartákn og standa utan fylkinga og ætti að tryggja að þjóðin ætti síðasta orðið. 

Hann ætti að geta sleppt því að undirrita lög ef það gengi gegn sannfæringu hans. Þá gæti 

forseti beitt málskotsréttinum ef hann sæi og fyndi að gjá hefði myndast milli þings og 

þjóðar.48 Guðni taldi að það þyrfti að skýra hlutverk forseta betur í stjórnarskránni og 

benti á að Ísland var konungdæmi þegar hlutverk forseta var skýrt í stjórnarskránni. Hvað 

varðar eflingu viðskiptatengsla sagði Guðni það ekki vera í verkahring forseta að styðja 

sérstaklega við einstaka fyrirtæki eða athafnamenn. Forseti væri yfir það hafinn. 49 

Spurður úti Evrópusambandið sagðist Guðni vera mótfallinn inngöngu eins og staðan 

væri. 

Halla Tómasdóttir er fædd 1968 og bæði menntuð sem rekstrar- og 

viðskiptahagfræðingur. Halla hefur starfað sem mannauðstjóri og framkvæmdastjóri hjá 

hinum ýmsu fyrirtækjum en hennar aðalstarf nú er að vera fyrirlesari og ráðgjafi á 

alþjóðavettvangi. Halla hefur vakið athygli fyrir þátttöku sínar á ráðstefnum á borð við 

TED, Clinton Global Initative, Woman in the World og fleiri þar sem hún hefur m.a. 

haldið fyrirlestra og ræður. Þar hefur Halla lagt áherslu á jafnréttismál og að virkja konur 

til áhrifa. Til að mynda bar fyrirlestur hennar á ráðstefnu TED 2010 yfirskriftina ,,A 

feminine response to Iceland’s financial crash“. Halla var einnig fyrsta konan sem gegndi 

stöðu framkvæmdastjóra Viðskiptaráðs Íslands og hefur til að mynda hlotið ýmsa 

viðurkenningu fyrir jafnréttismál. Í framboði sínu lagði Halla áherslur á að mynda traust 

á ný á Íslandi eftir atburði liðinna ára og sagði það eitt mikilvægasta verkefnið sem 

forseti stæði frammi fyrir. Halla var ein þeirra sem stóð að Þjóðfundinum 2010 þar sem 

valin voru svokölluð gildi sem Íslendingar ættu að tileinka sér. Þau eru réttlæti, 

heiðarleiki, virðing og jafnrétti. Halla ræddi mikið um þessi gildi í aðdraganda kosninga 

og taldi mikilvægt að búa í samfélagi sem hvíldi á þessum gildum. Enn fremur lagði hún 

áherslu á kvenleg gildi og sagði að það þyrfti móður og fyrirliða á Bessastaði frekar en 

                                                 
48 Rúv.is, ,,Guðni Th. Jóhannesson” ruv.is, http://www.ruv.is/persona/gudni-th-johannesson (sótt 4.mars 
2017) 
49 Rúv.is, ,,Baráttan um Bessastaði - Umræðuþáttur” ruv.is, 3.júní 2016. http://www.ruv.is/frett/barattan-
um-bessastadi-umraeduthattur (sótt 10. mars 2017) 
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hetju eða einhvern sem telur sig stærri eða betri en aðra.50 Einnig sá Halla fyrir sér að 

nýta það öfluga tengslanet sem hún byggi yfir á alþjóðavettvangi og mikilvægt væri að 

hjálpa öllum Íslendingum til góðra verka en gera það á grunni siðareglna.  Halla var 

þeirrar skoðunar að það þurfi að ljúka verkefni er vörðuðu stjórnarskránna. Það þyrfti að 

breyta henni og ætti málskotsréttur forseta ekki að vera háður geðþótta. Þá taldi hún að 

um 15% undirskrifta ætti að þurfa til að forseti gæti beitt málskotsréttinum, það væri 

þverpólitísk sátt um það.51 Ef kosið yrði um inngöngu í Evrópusambandið sagðist Halla 

kjósa gegn því.  

Guðrún Margrét Pálsdóttir tilkynnti um framboð 22.mars. Hún er 

hjúkrunarfræðingur að mennt. Guðrún hefur í áratugi starfað á vettvangi alþjóðlegs 

hjálparstarfs og er einn stofnenda ABC barnahjálpar en lét af störfum þar 2015 og hóf 

nám í þróunarfræði. Í framboðinu lagði hún áherslu á samstöðu þar sem þjóðin færi 

hamingjuleiðina, hlúði að rótum sínum og yxi í trú, von og kærleika.52 Guðrún lagði ríka 

áherslu á trúmál og taldi að sem forseti gæti hún haft meiri tækifæri á að verða til góðs. 

Þá sagði hún að trú landsmanna hafi farið minnkandi, þar á meðal kristin trú, og sagði að 

markvisst væri verið að fjarlægja trú frá börnum. Eitt af hennar fyrstu verkum sem forseti 

hefði verið að opna Bessastaðakirkju og hafa þar reglulega bænastundir. Þá talaði Guðrún 

einnig um mikilvægi skógræktar á Íslandi. Hvað málskotsrétt forseta varðar sá Guðrún 

fyrir sér að beita honum ekki nema í algjörum undantekningartilvikum ef um 

óafturkræfar breytingar væri að ræða og þjóðarhag. Að mati Guðrúnar ætti að gera ýmsar 

lagfæringar á stjórnarskránni er varðar t.d. kjörgengi forseta sem og bæta við greinum er 

varðar náttúruvernd, þjóðareign á auðlindum og þjóðaratkvæðagreiðslur.53 

Hildur Þórðardóttir tilkynnti um framboð 24. mars. Hún er þjóðfræðingur að 

mennt frá Háskóla Íslands og starfar sem rithöfundur og skrifar svokallaðar 

sjálfstyrkingarbækur. Áður starfaði hún sem skrifstofustjóri og hefur t.d. skrifað leikrit og 

tekið þátt í sjálfboðastarfi svo að eitthvað sé nefnt. Aðaláherslumál Hildar var mikilvægi 

þess að færa valdið til þjóðarinnar, byggja upp virkt lýðræði. Helsti þátturinn í þeim 

                                                 
50 Kjarninn, ,,Bessastaðir þurfa fyrirliða og móður” kjarninn.is 16.maí 2016 https://kjarninn.is/folk/2016-
05-13-bessastadir-thurfa-fyrirlida-og-modur/ (sótt 9.mars 2017)  
51 Vísir.is, ,,Leiðin til Bessastaða: Halla Tómasdóttir” visir.is, 9.júní 2016 
http://www.visir.is/section/MEDIA99&fileid=CLP46295 (sótt 9. mars 2017) 
52 Vísir.is, ,,Guðrún Margrét ætlar í forsetann” visir.is, 22.mars 2016 
http://www.visir.is/g/2016160329747/gudrun-margret-aetlar-i-forsetann (sótt 2.mars 2017)  
53 Rúv.is, ,,Guðrún Margrét Pálsdóttir” ruv.is, http://www.ruv.is/persona/gudrun-margret-palsdottir (sótt 
2.mars 2017) 
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breytingum væri að taka upp alfarið nýja stjórnarskrá og henda þeirri gömlu. Það væri 

hlutverk forseta að greiða götuna fyrir nýrri stjórnarskrá. Einnig talaði Hildur fyrir 

ýmsum breytingum svo sem aðskilnaði löggjafar- og framkvæmdarvaldsins og að 

ráðherrar sætu ekki á þingi. Þá vildi hún endurskoða heilbrigðis- og menntakerfið í 

landinu og fleira. Hildur lagði áherslu á að hún væri ekki tengd stjórnmálaflokkum né 

valdakjörnum. Hvað málskotsréttinn varðar sá Hildur fyrir sér að miða við 10% 

undirskrifta kjósenda til að hægt væri að skjóta lögum í þjóðaratvæðagreiðslu en henni 

fannst mikilvægt að miða við ákvæði í nýju stjórnarskránni um hvers kyns lög mætti setja 

í slíka atkvæðagreiðslu.  

Sturla Jónsson bauð sig fram 26. apríl. Hann hefur starfað sem atvinnubílstjóri sl. 

ár og vakti athygli fyrir framgöngu sína í mótmælum vörubílstjóra árið 2008 og í 

búsáhaldarbyltingunni svokölluðu sama ár. Sturla hefur boðið sig fram í þremur 

alþingiskosningum. Fyrst árið 2009 fyrir Frjálslynda flokkinn, síðan árið 2013 undir 

eigin nafni. Í alþingiskosningunum 2016 var hann oddiviti Dögunar í suðurkjördæmi. 

Helstu baráttumál Sturlu í forsetakosningunum ríma við þau mál sem hann setti á oddinn 

í alþingiskosningunum. Hann hefur staðið fyrir réttindum hins almenna borgara. Hann sá 

fyrir sér að verða forseti fólksins og taldi forseta geta bæði haft áhrif í gjörðum og 

ummælum. Hann vildi gæta að réttindum heimila-, öryrkja-, barna-, eldriborgara-, 

vinnunnar í landinu og samfélagsins í heild. Hann vildi einnig beita sér fyrir því að 

afnema verðtrygginguna og leggja fram frumvarp þess efnis sem og taka dómskerfið í 

gegn og skipta auðæfum á milli þjóðarinnar svo að eitthvað sé nefnt. Stjórnarkránni vildi 

Sturla ekki kollvarpa og sagði mörg lög sett í andstöðu við stjórnarskránna. Hvað 

málskotsréttinn varðar sagði Sturla að fengi hann 25.000 undirskriftir færi fram 

þjóðaratkvæðagreiðsla, sama hvað.  

 
3.3 Ágreiningsmál 

Í kosningabaráttu getur harðnað á dalinn og frambjóðendur mega búast því að fá á sig 

gagnrýni hvort sem hún er ósanngjörn eða sanngjörn. Einstaka ummæli frambjóðenda eru 

dregin fram í dagsljósið og gjörðir þeirra í fortíðinni eru gerðar að umtalsefni. Í 

aðdraganda forsetakosninganna 1980 var Vigdís Finnbogadóttir til að mynda gangrýnd 

fyrir það að hafa tekið þátt í Keflavíkurgöngunni og tekið ótvíræða afstöðu með því að 
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skrifa undir yfirlýsingu gegn málshöfum forsvarsmanna Varins lands á hendur 

herstöðvarandstæðingum vegna meiðyrða.54 Þá gerðu mótframbjóðendur hennar sér mat 

úr því að hún væri einstæð og væri án maka sem að þeirra mati gegndi mikilvægu 

hlutverki á Bessastöðum. Ólafur Rangar Grímsson sem hefur tekið þátt í þremur 

kosningabaráttum hefur fengið sinn skerf af gagnrýni. Árið 1996 þegar hann var fyrst í 

framboði mældist hann með góða forystu skoðanakönnunum frá upphafi og má telja að 

sú staða hafi ráðið miklu um þá stefnu sem kosningabaráttan tók það ár með býsna 

harkalegum árásum á persónu Ólafs.55 Þá var hann gagnrýndur fyrir að hafa sagt ósatt um 

trúarskoðanir sínar og einnig fyrir áherslur sínar um hlutverk forseta á alþjóðavettvangi. 

Hann var með þessu sagður vilja reka ,,markaðsskrifstofu” á Bessastöðum 56  Ólafur 

Ragnar fékk í kjölfar hrunsins viðurnefnið ,,klappstýra útrásarvíkinga” þar sem hann þótti 

gera leiðina greiðari fyrir íslensk fyrirtæki erlendis með ýmsum aðferðum jafnframt því 

sem hann jós lofi á íslenska athafnamenn. Þessi hegðun varð til þess að sérstakur kafli 

var saminn um Ólaf í viðauka skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis um efnahagshrunið 

2008. Ólafur var minntur á þetta í kosningabaráttunni 2012. Davíð Þór Jónsson kallaði 

hann eina ,,2007 frambjóðandann“ það ár.57 Það lét Davíð í ljós eftir að Ólafur hafði 

sjálfur sagt að það væri ,,2007“ að vera með kvikmyndaleikstjóra til að ákveða aðferðir í 

kosningabaráttu Þóru Arnórsdóttur. Þá skrifaði Guðni Th. Jóhannesson grein i 

Fréttablaðið og segir Ólaf hafa vingast við ýmsa auðjöfra sem tóku þátt í vexti bankanna 

með óhóflegum lánum, sinnuleysi og óráðsíu. 58  Fyrrum frambjóðendur í 

forsetakosningum hafa einnig þurft að svara fyrir meintar tengingar við stjórnmálaflokka. 

Helsti keppinautur Ólafs 2012, Þóra Arnórsdóttir, var að mati keppinauta sinna álitin 

frambjóðandi Samfylkingarinnar. Hún hafnaði því ítrekað. Árið 1996 voru flökkusögur 

um að framboð Péturs Kr. Hafstein hafi verið útspil Sjálfstæðisflokksins. Pétur hafnaði 

öllum slíkum fullyrðingum.  

                                                 
54 Vísindavefur.is, ,,Hvaða aðstæður urðu til þess að kona gat orðið forseti á Íslandi 1980,” visindavefur.is, 
26.mars 2017. https://www.visindavefur.is/svar.php?id=63285 (sótt 26.mars 2017) 
55  Karl Th. Birgisson og Einar Karl Haraldsson, Forsetabókin: Forsetakjörið 1996 í máli og myndum 
(Reykjavík: Félag um forsetaframboð Ólafs Ragnars Grímssonar, 1996), 21 
56 Karl Th. Birgisson og Einar Karl Haraldsson, Forsetabókin: Forsetakjörið 1996 í máli og myndum 
(Reykjavík: Félag um forsetaframboð Ólafs Ragnars Grímssonar, 1996), 23. 
57 Karl Th. Birgisson, Alltaf einn á vaktinni: Saga af forseta og þjóð hans. (Reykjavík: Herðubreið, 2016), 
110 
58 Karl Th. Birgisson, Alltaf einn á vaktinni: Saga af forseta og þjóð hans. (Reykjavík: Herðubreið, 2016), 
157 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=63285
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Í kosningunum 2016 var ýmislegt sem frambjóðendur þurftu að svara fyrir. 

Grafist var fyrir um Andra Snæ og skrif hans síðan í mars 2013 gerð að fréttaefni. Andri 

skrifaði þá á facebook síðu sína færslu sem hljóðaði svona: 

 

„Ég kaus Framsókn vegna þess að mér var lofað 100% láni og hlustaði 

ekki á viðvaranir um ofþenslu á sama tíma og Kárahnjúkar voru í 

byggingu en þegar kerfið hrundi kaus ég Framsókn til að lækka lánið sem 

ég tók þrátt fyrir aðvaranir því það á að sækja 300 milljarða til útlendra 

sílamáfa og láta mig fá þá beint í vasann í staðinn fyrir að borga skuldir 

ríkissjóðs þótt viðskiptahallinn aukist þegar ég sólunda aurnum núna 

fyrirfram en það má sprengja upp krónuna tímabundið með ati í Helguvík 

og ef ég missi húsið í því hruni þá get ég kosið Framsókn út á lolololoforð 

um 100% lán og ... ehh að vera Íslendingur er eins og að eiga þroskaheftan 

síamstvíbura.“59  

 

Færsluna birti Andri sama dag og þáverandi formaður Framsóknarflokksins tilkynnti 

opinberlega um stjórnarmyndunarviðræður við Sjálfstæðisflokkinn. Má segja að Andri 

hafi verið vísa í hugsunarhátt kjósenda Framsóknarflokksins með þessum ummælum. 

Andri birti daginn eftir færslu á heimasíðu sinni þar sem hann afsakar notkun á orðinu 

,,þroskaheftur“ og segir það vont orðalag og hafi verið valið í glannaskap og fljótfærni. 

,,Ég átti ekki við raunverulega fötlun heldur í hinni alþekktu slangurmerkingu, þegar 

einhver sem maður þekkir hagar sér eins og kjáni,“ skrifaði Andri.60 Í umræðuþættinum 

Baráttan um Bessastaði sem var sýndur í beinni útsendingu á RÚV 4. júní, tæpum 

mánuði fyrir kosningar, báru þessi ummæli á góma. Andri sagði þá að hann hefði frekar 

átt að nota annað orðalag t.d. ,,drykkfelldan síamstvíbura“ í merkingunni að vera fangi 

ákveðins hóps og því ekki með tilvísun til kjósenda Framsóknar- eða 

Sjálfstæðisflokksins. Andri útskýrir þetta frekar í sambandi við smíði álversins í 

Helguvík og andstöðu hans við þá framkvæmd. ,,Að horfa upp á vitleysisgang eftir að 

                                                 
59Andrisnaer.is, ,,Úr þerapíunni II, síamstvíburinn,” andrisaer.is, 5.maí 2013. 
http://www.andrisnaer.is/frettir/2013/05/ur-therapiunni-ii-siamstviburinn/ (sótt 20. mars 2017) 
60 Andrisnaer.is, ,,Úr þerapíunni II, síamstvíburinn,” andrisaer.is, 5.maí 2013. 
http://www.andrisnaer.is/frettir/2013/05/ur-therapiunni-ii-siamstviburinn/ (sótt 20. mars 2017)  
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hafa sett sig inn í mál, þá skellir maður óvarlegum ummælum um þá sem standa fyrir 

þeirri framkvæmd,“ útskýrði Andri.61 

Halla Tómasdóttir sem bar talsvert á í viðskipta- og fjármálalífi samfélagsins sem 

framkvæmdarstjóri Viðskiptaráðs, fékk ýmsa gangrýni í aðdraganda kosninganna. 

Viðurnefnið ,,klappstýra útrásarinnar“ var notað til að lýsa stöðu Höllu árin fyrir fall 

bankanna. Viðurnefni þetta hafði heyrst áður og þá í sambandi við fyrrum forseta 

landsins, Ólaf Ragnar Grímsson, sem fékk þetta áhugaverða viðurnefni eins og áður 

segir. Minnst var á myndband frá veislu Baugs í Mónakó 2007 sem varð aðgengilegt á 

veraldarvefnum fyrir nokkrum árum og er enn. Halla sem þá var búin að geta sér gott orð 

sem ræðumaður og fyrirlesari var í hlutverki fundarstjóra umrætt kvöld. Stefán Ólafsson 

félagsfræðingur skrifaði pistil á vefsíðu Eyjunnar, sem fjölmiðlar gripu á lofti. Þar velti 

Stefán því fyrir sér hvort ,,klappstýra“ gæti orðið forseti. Í greininni telur Stefán 

Viðskiptaráð hafi farið offari í útbreiðslu „dólgsfrjálshyggju“ og „græðgisvæðingu“ 

samfélagsins, ekki síst á þeim tíma þegar Halla var þar við stjórnvölinn.62 Halla þurfti í 

næstum því í hverju einasta viðtali eða kappræðum að svara fyrir þá staðreynd að hún 

hafi verið framarlega í viðskiptalífinu á þessum tíma. Í þættinum Baráttan um Bessastaði 

var Halla spurð hvort hún hafi ákveðna tilhneigingu til að fylgja straumnum og vera 

sammála þeim sem hefur hæst hverju sinni og hvort það skaðaði trúverðugleika hennar. 

Spyrjandi var hér að vísa í þá staðreynd að fyrir hrun hefði Halla verið aðsópsmikil í 

viðskipta- og fjármálalífi og eftir hrun hefði hún verið einn stofnenda Þjóðfundarins sem 

var umræðuvettvangur um hvernig samfélag Íslendingar vildu byggja á eftir hrunið. 

Halla benti á að hún hafi sagt upp störfum sem framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs vorið 

2007 eftir ár í starfi. Hún hafi í kjölfarið farið gegn straumnum, stofnað fyrirtækið Auði 

sem fór tjónlaus í gegnum hrunið og olli engum skaða. Einnig benti hún á að margir 

þekktu hana ekki og gripu þá eitt ár úr hennar starfsævi. Jafnframt telur Halla að 

Íslendingar eigi að draga lærdóm af reynslunni og vinna út frá grunni annara gilda en 

þeirra sem voru ríkjandi.63 Í viðtali við Björn Inga Hrafnsson í þættinum Eyjan segir 

Halla að hún hafi gert þennan tíma upp sjálf prívat og persónulega. Eftir kosningar var 

                                                 
61 Rúv.is, ,,Baráttan um Bessastaði - Umræðuþáttur” ruv.is, 3.júní 2016. http://www.ruv.is/frett/barattan-
um-bessastadi-umraeduthattur (sótt 10. mars 2017) 
62 Stefán Ólafsson ,,Getur klappstýra úr viðskiptaráði orðið forseti” blog.pressan/stefano, 18.mars 2016, 
http://blog.pressan.is/stefano/2016/03/18/getur-klappstyra-ur-vidskiptaradi-ordid-forseti/ (21.mars 2017) 
63 Rúv.is, ,,Baráttan um Bessastaði - Umræðuþáttur” ruv.is, 3.júní 2016. http://www.ruv.is/frett/barattan-
um-bessastadi-umraeduthattur (sótt 10.mars 2017) 
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það upplifun Höllu að störf hennar hefðu verið tekin úr samhengi. Hún segir að strax í 

upphafi hafi svör við öllum spurningum þessu tengdu verið sett á heimasíðuna hennar. 

Umræða skapaðist vegna umdeildrar kenningar Hildar Þórðardóttur um 

læknavísindi. Hildur fjallaði um raunverulegar ástæður brjóstakrabbameins á eigin 

bloggsíðu 2015. Höfundur bloggsíðunnar hefur læst blogginu en nokkrir fjölmiðlar vitna 

í skrif Hildar. Hún segir ástæður brjóstakrabbameins að finna í svokölluðum orkulíkama 

en ekki genamenginu. ,,Orsökin er orkustíflur í hjartastöð, oft úr mörgum lífum. 

Tilfinningar eru orka sem situr í orkulíkamanum,“ skrifar Hildur. Þá sagði hún jákvæðar 

tilfinningar hafi jákvæða orku, t.d. ástúð og kærleikur, og þá hafa neikvæðar tilfinninngar 

neikvæða orku, og nefnir hún m.a. í þessu samhengi höfnun, ástleysi og skort á 

umhyggju. Þar sem olli líklega mestri hneykslan og umræðu er þegar hún greindi frá því 

að henni þyki sorglegt þegar konur láti fjarlægja brjóstin af ótta við brjóstakrabbamein, 

,,þrátt fyrir að hið meinta brjóstakrabbameinsgen finnist í mengi þeirra.“64 Vandinn að 

mati Hildar er í orkustöðinni og þá telur hún genarannsóknir vera á villigötum þar sem 

hún er þeirrar skoðunar að gen valdi ekki sjúkdómum. Hildur sagði að hún  hafi verið að 

mótmæla því að heilbrigðir líkamshlutar séu fjarlægðir sem forvarnir. Í kappræðunum 4. 

júní sagði Hildur að vísindin hefðu ekki alltaf rétt fyrir sér og væru ekki hafin yfir 

gangrýni. Hún hafi þvert á móti verið að hvetja fólk að fara ekki eftir læknisráði. Þá segir 

hún að á öllum sjúkrastofnunum sé verið að nota óhefðbundnar aðferðir en það fari leynt. 

Hildur tekur dæmi máli sínu til rökstuðnings og veltir jafnframt fyrir sér hvar þetta muni 

enda þegar það verður búið að finna gen fyrir t.d. blöðruhálskirtilskrabbameini. ,,Á þá að 

hvetja karlmenn til að fjarlægja blöðruhálskirtilinn og setja sílíkon í staðinn?“ Hildur 

vildi taka það besta úr vísindunum og það besta úr óhefðbundnu aðferðum.65 Hildur hélt 

því fram að orðum hennar hefði verið snúið á haus í fjölmiðlum. Henni hefði blöskrað 

fyrir nokkrum árum og þetta væri ekki það sem hún stæði fyrir í framboði sínu. 

Guðrún Margrét Pálsdóttir lagði áherslu á aðgerðir vegna loftlagsbreytinga, 

skógræktarmál og trúmál í framboði sínu. Margra augu beindust þó aðeins að 

trúmálunum sem voru henni hugleikin og mikilvægi þess að Íslendingar hlúi að rótum 

sínum, með tilvísun í kristna trú. Í útvarpsþættinum Harmageddon lýsti hún umdeildri 

                                                 
64 Stundin, ,,Forsetaframbjóðandi varar við vísindum,” stundin.is, 6.janúar 2016. 
http://stundin.is/frett/forsetaframbjodandi-varar-vid-visindum/ (Sótt 20. febrúar 2017) 
65 Rúv.is, ,,Baráttan um Bessastaði - Umræðuþáttur” ruv.is, 3.júní 2016. http://www.ruv.is/frett/barattan-
um-bessastadi-umraeduthattur (sótt 10. mars 2017) 
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skoðun sinni á fóstureyðingum og hjónaböndum samkynhneigðra. En hún hefur til að 

mynda hvatt konur til þess að fara í gegnum ferlið að eignast barn frekar en að fara í 

fóstureyðingu. Í kappræðuþætti RÚV var hún innt frekari svara um þessi málefni. Sagðist 

Guðrún ekki setja sig uppi á móti hjónaböndum samkynhneigðra en velti fyrir sér hvort 

athöfnin þurfi að eiga sér stað í kirkju, af virðingu við guðs orð. Hvað fóstureyðingar 

varðar sagðist Guðrún ekki vera á móti því að þær séu heimilar en taldi það vera hlutverk 

almenning (okkar) að vernda lífið.66 

Elísabet Jökulsdóttir þótti skemmtilega kærulaus í viðtölum og kappræðum, þar 

sem hún sló á létta strengi og uppskar stundum hlátur. Eitt af því sem hún lagði til er að 

sem forseti myndi hún ,,gera ekkert“. Það má segja að sú áhersla hafi gert það að verkum 

að fjölmiðlar veltu því fyrir sér hvort Elísabet væri að bjóða sig fram í spaugi frekar en 

alvöru. Elísabet sagðist vera að bjóða sig fram í fullri alvöru en með þessari hugmynd 

væri hún í raun að segja að Íslendingar ættu að fara að slappa svolítið af.  ,,Ef ég er að 

farast úr stressi sest ég niður og geri ekkert. Þá kemur oft einhver hugmynd,“ sagði 

Elísabet. 67 Elísabet var þeirrar skoðunar að það mætti ekki vera alvarlegt að kjósa forseta 

og þess vegna yrði grín að vera með í þessu.68 

  Ástþór Magnússon má teljast reyndur í kosningabaráttu. Hann fékk sjálfur ekki að 

finna fyrir mikilli gagnrýni en fór mikinn í að gagnrýna sjálfur ýmsar hliðar kosninganna 

og fékk fyrir vikið uppslátt í fjölmiðlum. Hann brást illa við spurningu fréttamanns í 

Speglinum á Rás 2 þegar hann rakti fylgi Ástþórs í skoðanakönnunum frá 

forsetakosningum 2005. ,,Hvers vegna ertu að boða mig hingað. Ég hélt þetta væri þáttur 

til þess að kynna stefnumál og mitt framboð á hlutlausan hátt. Ég hélt að RÚV ætti að 

starfa þannig,“ svaraði Ástþór. Þá velti hann fyrir sér hvort þáttarstjórnandi væri ef til vill 

betur kominn á kassa í Bónus og benti á að 16 af 28 þjóðum í Evrópusambandinu 

bönnuðu skoðanakannanir í aðdraganda kosninga vegna skoðanamyndandi ástæðna. Í 

                                                 
66 . Vísir.is, ,,Guðrún Margrét um fóstureyðingar - Við erum að taka líf í rauninni” visir.is, 7.júní 2016, 
http://www.visir.is/gudrun-margret-um-fostureydingar---vid-erum-ad-taka-lif-i-rauninni-
/article/2016160609158 (sótt 20.mars 2017)  
67 Rúv.is, ,,Baráttan um Bessastaði - Umræðuþáttur” ruv.is, 3.júní 2016. http://www.ruv.is/frett/barattan-
um-bessastadi-umraeduthattur (sótt 10.mars 2017) 
68 Austurfrétt.i,s ,,Forsetaframbjóðandi kynnist kjósendum með því að ferðast um á putanum” austurfrett.is, 
19.maí 2016, http://www.austurfrett.is/frettir/forsetaframbjodandi-kynnist-kjosendum-med-ad-ferdast-um-
a-puttanum (sótt 22.mars 2017) 
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sama viðtali sakaði hann RÚV um að hafa rænt kosningunum með því að tefla fram eigin 

frambjóðenda.69 Þetta ítrekaði Ástþór í kappræðuþætt RÚV tæpum mánuði síðar.  

Guðni Th. Jóhannesson hélt erindi á vegum Háskólans á Bifröst í maí 2013. 

Umfjöllunarefnið var ,,Notkun og misnotkun sögunnar, Þorskastríðin, Icesave og ESB“. Í 

fyrirlestrinum velti Guðni þeirri spurningu hvort sameiginlegar minningar fólks um 

þorskastríðin hefðu verið rangar. „Og spurningin er, er fávís lýðurinn aftur að pródúsera 

rangar minningar?“70 spurði Guðni en upptaka af fyrirlestrinum er aðgengileg á Youtube. 

Hann sagðist enn fremur hafa lýst efasemdum um þessa sýn Íslendinga. Hann hefði 

komist að þeirri niðurstöðu að það þyrfti að endurskoða söguna. ,,Hún hafi ekki verið 

sögð … manni liggur við að segja eins og hún var í raun. En þó vissulega skipti túlkanir 

máli,“71 segir Guðni.  Sagan, samkvæmt fyrirlestri Guðna er ýkt saga einingar, sigra og 

áhrifamátta. Það hefði ekki verið eins mikil samstaða á milli þeirra sem áttu í þessu eins 

og látið væri í veðri vaka, það hefði verið ágreiningur um aðferðir. Sigrarnir hefðu ekki 

verið ótvíræðir og stríðunum hefði lokið með samningum, ekki sigrum. Um þetta mál var 

m.a. tekist í ýmsum umræðuþáttum. Í þættinum Eyjunni í umsjón Björns Inga 

Hrafnssonar sem sýndur var 29. maí 2016 voru bæði Guðni og Davíð gestir í þættinum. 

Davíð undraðist hvers vegna Guðni hefði getað talað svona niður til almennings. Guðni 

hafnaði því að hafa nokkurn tíma talað um fávísan lýð. Hvað þá að það hafi verið haft 

eftir honum. ,,Ég get ekki tekið svona, þetta er ósatt,“ sagði Guðni og bað um skilning og 

sanngirni.72 Í sama þætti gagnrýndi Davíð Guðna fyrir að hlaupa frá skoðunum sínum og 

nefnir hann máli sínu til rökstuðnings skoðanir Guðna er varða inngöngu í 

Evrópusambandið, breytinga á stjórnarskránni og fyrri Icesave samninginn. ,,Elskulegi 

Guðni, ef þú ert að bjóða þig fram til forseta þá máttu ekki hlaupa frá öllu sem þú hefur 

sagt, þú bara mátt það ekki. Ég geri það ekki og þú mátt það ekki,“ sagði Davíð.73 Þrátt 

                                                 
69 Visir.is, ,,Ástþór brást illa við spurningu um dræmt fylgi - hvers vegna ertu að boða mig hingað” ruv.is, 
17.maí 2017, http://www.visir.is/g/2016160518989/astthor-brast-illa-vid-spurningu-um-draemt-fylgi---
hvers-vegna-ertu-ad-boda-mig-hingad- (sótt 20.mars 2017) 
70 Youtube.com, ,,Guðni Th Johannesson - Notkun og misnotkun sögunnar. Þorskastríðin, Icesave og ES” 
youtube.com, 15,maí 2013 https://www.youtube.com/watch?v=zyhIzJfr9pA&t=1191s (sótt 2.apríl 2017) 
71 Youtube.com, ,,Guðni Th Johannesson - Notkun og misnotkun sögunnar. Þorskastríðin, Icesave og ES” 
youtube.com, 15. maí 2013 https://www.youtube.com/watch?v=zyhIzJfr9pA&t=1191s (sótt 2.apríl 2017) 
 
72 Vísir.is, ,,Eyjan - Davíð og Guðni” visir.is, 29.maí 2016 
http://www.visir.is/section/MEDIA99?fileid=VTVB908A3B9-73AD-428F-A7D2-2E400F79C93E (sótt 
2.apríl 2017) 
73 Vísir.is, ,,Eyjan - Davíð og Guðni” visir.is, 29.maí 2016 
http://www.visir.is/section/MEDIA99?fileid=VTVB908A3B9-73AD-428F-A7D2-2E400F79C93E (sótt 
2.apríl 2017) 
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fyrir að Guðni hefði hafnað því að hafa sagt þessi fleygu orð um fávísan lýð mundi hann 

eftir þeim daginn eftir í samtali við Vísir.is. ,,Ég var að tala um það að stundum hættir 

fræðimönnum til að kvarta undan því að fólk taki ekki undir með þeim og notaði þessa 

lýsingu en það er svo fjarri mér, eins og ég held að allir sanngjarnir menn hljóti að sjá, að 

ég hafi verið að segja Íslendinga fávísan lýð.“74 Í kappræðuþætti RÚV sagði Guðni að 

það hafi verið um myndlíkingu að ræða. Þetta hafi hann sagt í sömu andrá og hann talaði 

um fræðimenn í fílabeinsturni þar sem hann átti ekki við turn úr fílabeini. Þá líkir hann 

þessu við ummæli Davíðs um fávísan almenning þegar rætt var um hvort 

Þjóðhagsstofnun ætti að leggja niður á Alþingi 2002. Þá sagði hann að gagnrýnin hugsun 

sé aðalsmerki fræðimana og ætti líka að vera aðalsmerki þeirra sem eru í forystu og 

fannst langt seilst að bera þetta uppá sig. Í fyrrnefndum þætti, Eyjunni, má segja að þeir 

Davíð og Guðni hafi háð sína mestu orustu, einn á einn. Davíð vakti athygli á ummælum 

og skoðunum Guðna á Icesave samningnum og gagnrýnir Davíð hann fyrir að hafa verið 

að hlaupa frá gjörðum sínum og frá þeirri staðreynd að hann hafi verið hlynntur og mælt 

með fyrsta samningum, Svavarssamningnum svokallaða. Máli sínu til rökstuðnings benti 

Davíð á ummæli Guðna sumarið 2009 í tímaritinu Grapevine. Í greininni ræðir hann um 

þá ákvörðun sem Íslendingar stóðu frammi fyrir, hvort það ætti að samþykkja Icesave 

samninginn. ,,Ef Ísland ætlar að segja, við ætlum ekki að samþykkja þetta, þá myndi það 

gera okkur jafn einangruð og lönd eins og Norður Kórea og Myanmar,“ er haft eftir 

Guðna. Einnig varpar Davíð fram ummælum Guðna í sömu grein þar sem Guðni sagði 

,,Okkur kann ef til vill ekki að líka Icesave samningurinn, en hitt valið er verra og 

kannski þetta sé það besta sem við eða einhver annar gæti fengið.“75 Guðni svaraði þessu 

á þá leið að orð hans væru slitin úr samhengi, fyndist það skrítið og gagnrýnin 

ósanngjörn. Í útvarpsþættinum Sprengisandi tveimur vikum fyrr, 9. maí, viðurkenndi 

Guðni að hafa sagt já við þriðja samningnum, Buchheit-samningnum svokallaða. Þar hafi 

hann átt samleið með 40% kjósenda og sagðist ekki kunna við það að hann ásamt 40% 

kjósenda væru gerðir að þjóðníðingum. Þá segist Guðni hafi verið sagnfræðingur, ekki 

forseti og ekki formaður bankastjórnar Seðlabanka Íslands.76 

                                                 
74 Vísir.is, ,,Langt seilst að bera það upp á mig að mér þyki Íslendingar fávís lýður” visir.is, 30.maí 2016 
http://www.visir.is/g/2016160539940/-langt-seilst-ad-bera-thad-upp-a-mig-ad-mer-thyki-islendingar-favis-
lydur- (sótt 20.mars 2017) 
75 Grapevine.is, ,,Feature broke busted disgusted,” grapevine.is, 19.júní 2009. 
https://grapevine.is/mag/feature/2009/06/19/feature-broke-busted-disgusted/ (sótt 25.apríl 2017) 
76 Vísir.is, ,,Sprengisandur: Kann vel við sig í hringiðunni,” visir.is, 8.maí 2016. 
http://www.visir.is/section/MEDIA98?fileid=CLP45454 (sótt 25.apríl 2017) 
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Sú staðreynd að Guðni hafði verið tíður gestur í myndveri Ríkissjónvarpsins í 

aðdraganda frétta um Panamaskjölin varð til þess að hann var sakaður um að vera 

frambjóðandi stofnunarinnar og hlaut gagnrýni fyrir það að hafa þegið boð 

stofnunarinnar um að vera álitsgjafi þegar hann hafi í raun, samkvæmt nokkrum 

meðframbjóðendum sínum verið ákveðinn í að fara í forsetaframboð. Meðframbjóðandi 

Guðna, Hildur Þórðardóttir, skrifaði grein í Kjarnann sem ber yfirskriftina ,,Er Guðni 

frambjóðandi valdsins?“ Þar gagnrýnir hún fjölmiðla og segir valdaöflin í samfélaginu 

hafi búið til vinsældir Guðna. Hún segir hann hafa verið lítt þekktan peysufræðimann þar 

sem ákveðin samfélagsöfl ákváðu að þetta væri „rétti maðurinn“ í embættið.77 Undir 

þetta tók Ástþór Magnússon í viðtali í Speglinum á Rás 2 þar sem hann vitnaði í grein 

Hildar og sagði RÚV hafa rænt kosningunum með því að tefla fram eigin frambjóðenda. 

Hann var sama sinnis í aðdraganda kosninga 2012 þegar hann gagnrýndi fjölmiðla fyrir 

ójafna umfjöllun um frambjóðendur og að vald fjölmiðlana mætti sjá í framboði Þóru 

Arnórsdóttur að það væri framboð úr smiðju 365 og RÚV. Í kappræðuþáttum RÚV bar 

þessi umræða á góma og fékk Guðni tækifæri til að svara þessari gangrýni. Guðni sagði 

engan glæp hafa verið framinn og sagðist ekki hafa getað ímyndað sér hvernig mál 

þróuðust á þessum tíma og vísar hann þá til Panamaskjalanna sem ollu því að Sigmundur 

Davíð vék úr stóli forsætisráðherra. Hann hafi verið mikið í fjölmiðlum vegna málsins og 

hafi í kjölfarið fengið bylgju áskorana. Fólk hafi líka haft áhuga á hugmyndinni um 

framboð hans fyrir áramót en hann segist hafa komið heiðarlega fram og horfið af skjám 

landsmanna um leið og hann ákvað að fara í framboð. Davíð Oddsson sagði það rangt að 

Guðni hefði ekki verið farinn að hugsa um framboð sitt áður en hann tók boði 

Ríkissjónvarpsins og segir að starfmenn Ríkissjónvarpsins hafi staðið sig best við það að 

kynna frambjóðandann.  Davíð hafði í kosningabaráttunni talað um róg og illmælgi gegn 

sér. Í þættinum var Davíð krafinn um svör þess efnis, hver væri að bera út þennan róg. 

Brást Davíð við inngripi spyrils í svar sitt með því að biðja hann um að sýna sér 

sanngirni. ,,Þinn frambjóðandi kemst að á eftir“, sagði Davíð en átti þó við að Guðni væri 

ekki frambjóðandi spyrilsins heldur Ríkisútvarpsins.78 Ástþór Magnússon lét í ljós þá 

skoðun að Guðni segði ekki sannleikann um framboð sitt og sagði á bak við kosninguna 

væri til að mynda fyrrverandi fréttamaður RÚV. Og vísaði hann með því í Magnús 

                                                 
77 Kjarninn, ,,Er Guðni frambjóðandi valdsins,” kjarninn.is, 16,maí 2016. https://kjarninn.is/skodun/2016-
05-16-er-gudni-frambjodandi-valdsins/ (sótt 1.apríl 2017) 
78 Rúv.is, ,,Baráttan um Bessastaði - Þátturinn í heild” ruv.is, 24.júní 2016. http://www.ruv.is/frett/barattan-
um-bessastadi-thatturinn-i-heild (sótt 3.mars 2017) 
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Lyngdal Magnússon, kosningastjóra Guðna sem hann sagði kunna alla klæki. Þá kallaði 

hann Guðna, ,,úlf í sauðagæru“.79 

Í þættinum Speglinum á Rás 2 var rætt við Guðna og vöktu ummæli hans um 

sterkan kvenframbjóðenda einnig athygli. Í viðtalinu var farið yfir aðdraganda 

framboðsins. Guðni segir þegar honum var ljóst að Ólafur hygðist ekki bjóða sig fram að 

þá hafi hann hugsaði sig vel um en ekki talið sig tilbúinn í slaginn. Þá segist hann hafa 

verið viss um að sterkur kvenframbjóðandi myndi koma fram enda væri það ákall tímans 

að kona veldist í embætti forseta. Það hafi ekki gerst og í kjölfarið lýsir hann 

atburðarásinni fram að ákvörðun sinni um að fara fram.80 Fjölmiðlar gripu þessi ummæli 

á lofti og í kjölfarið bað Guðni Höllu afsökunar sem taldi orð sín misskilin. Hann hafi átt 

við fylgi í skoðanakönnunum. 

Davíð Oddsson sem má teljast einn reyndasti stjórnmálamaður þjóðarinnar hefur 

alla tíð mátt þola gagnrýni í opinberum störfum sínu. Árið 2003 voru hann og fyrrverandi 

utanríkisráðherra Halldór Ásgrímsson harðlega gagnrýndir fyrir að hafa tekið ákvörðun 

um stuðning við afvopnun Íraks og þar með sett Ísland á lista ,,hina staðföstu þjóða“. 

Tóku þeir þessa ákvörðun án þess að leggja málið fyrir Alþingi eða í utanríkismálanefnd 

Alþingis, en þeir svöruðu því til að um stuðningsyfirlýsingu við bandamann væri að 

ræða, en ekki breytingu á utanríkisstefnunni sem leggja þyrfti fyrir þing. Ástþór 

Magnússon gerði þetta að umtalsefni í fyrri kappræðuþætti RÚV þar sem hann sagði 

Davíð hafa gengið erinda hergagnaframleiðanda og sagði afleiðingarnar af því sem Davíð 

gerði væru 1,3 milljónir morða. Aðspurður hvað sér fyndist um það sagðist Davíð ekki 

ætla að tala á þessum nótum. Í síðasta kappræðuþætti RÚV bentu spyrlar á þessa 

ákvörðun Davíðs 2003 og spurðu hvort hann myndi reka sína eigin utanríkismálastefnu 

sem forseti vegna fyrrgreindrar ákvörðunar 2003. Davíð undraðist hve skipulega værir 

talað um þetta atvik og sagði þetta vera pólitíska ákvörðun. Þá hafi þetta verið afgreitt af 

þjóðarinnar hálfu í alþingiskosningum stuttu eftir þegar sama stjórn fékk meirihluta á 

þingi. 81  Þá birti Ástþór á heimasíðu sinni upptöku frá fundi Davíðs með 

stuðningsmönnum sínum þar sem Davíð ræddi samskipti þeirra Ástþórs í 

                                                 
79 Rúv.is, ,,Baráttan um Bessastaði - Þátturinn í heild” ruv.is, 24.júní 2016. http://www.ruv.is/frett/barattan-
um-bessastadi-thatturinn-i-heild (sótt 3.mars 2017) 
80 Rúv.is, ,,Almenningur geti krafist þjóðaratkvæðis,” ruv.is, 19.maí 2016. 
http://www.ruv.is/frett/almenningur-geti-krafist-thjodaratkvaedis (sótt 10.mars 2017) 
81 Rúv.is, ,,Baráttan um Bessastaði - Þátturinn í heild” ruv.is, 24.júní 2016. http://www.ruv.is/frett/barattan-
um-bessastadi-thatturinn-i-heild (sótt 3.mars 2017) í 
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kappræðuþættinum og sló á létta strengi. Þar taldi Ástþór að Davíð hafi verið með 

ummælum sínum í myndbandinu verið að gera gys að tölu látinna sem féllu í ,,stríðinu 

gegn hryðjuverkum“. 

Sturla Jónsson fékk litla sem enga gagnrýni í kosningabaráttunni. Það vakti þó 

athygli fjölmiðla það traust sem hann bar til skoðanakannana Útvarps Sögu sem voru 

sannarlega jákvæðar í hans garð. Í einni slíkri mældist Sturla með 51,4% fylgi. Hann 

taldi aðrar kannanir sem gerðar voru á þessum tíma ómarktækar. ,,Þetta er netkönnun en 

á flestum stöðum er það þannig að það er lokað á IP-töluna eftir að búið er að kjósa og 

þannig getur almenningur tekið þátt, ekki einungis útvaldir,“ sagði Sturla.82 

 
3.4 Skoðanakannanir 

 Í aðdraganda kosninga eru iðulega framkvæmdar skoðanakannanir sem þykja gefa 

fremur glögga mynd af stöðu frambjóðenda hverju sinni. Þá eru einnig gerðar 

skoðanakannanir í þeim tilgangi að kanna vinsældir fólks. DV stóð t.d. að könnun 1995 

þar sem þátttakendum gafst tækifæri á að velja sér eftirmann Vigdísar. Í ljós kom að 

flestir vildu ekki svara eða nefndu Vigdísi. Aðrir, sem mældust voru séra Pálmi 

Matthíasson, Guðrún Agnarsdóttir og Davíð Oddsson. Því má segja að skoðanakannanir 

ýti stundum undir umræðuna um heppilega frambjóðendur hverju sinni og geti um leið 

hvatt áfram þá einstaklinga sem hefðu hug á embættinu. Ýmsar kannanir voru 

framkvæmdar af netmiðlum fyrstu mánuði ársins 2016 en flestar til gamans gerðar. 

Reglulega birtast kannanir sem greina traust almennings til forystufólks í stjórnmálum. 

Ein slík var framkvæmd á vormánuðum 2016. Katrín Jakobsdóttir sem var ítrekað orðuð 

við forsetaframboð mældist hæst í þeirri könnun en tæplega 60% svarenda sögðust bera 

mikið traust til hennar. Ólafur Rangar fékk um 54,5%. Katrín bætir nokkuð við sig frá 

fyrri könnun sem gerð var fyrri hluta árs 2015 þegar hún mældist eð 46,7% og Ólafur 

48,5%.83 

 

 

 
                                                 
82Vísir.is, ,,Sturla segist taka meira mark á könnunum útvarps sögu,” visir.is, 25.maí 2016. 
http://www.visir.is/g/2016160529336/sturla-segist-taka-meira-mark-a-konnun-utvarps-sogu (sótt 1.apríl 
2017) 
83 Mmr.is, ,,10% landsmanna bera mikið traust til Sigmundar Davíðs,“ mmr.is. http://mmr.is/frettir/birtar-
nieurstoeeur/530-10-prosent-bera-mikid-traust-til-sigmundar-davids (sótt 20.febrúar 2017) 

http://www.visir.is/g/2016160529336/sturla-segist-taka-meira-mark-a-konnun-utvarps-sogu
http://mmr.is/frettir/birtar-nieurstoeeur/530-10-prosent-bera-mikid-traust-til-sigmundar-davids
http://mmr.is/frettir/birtar-nieurstoeeur/530-10-prosent-bera-mikid-traust-til-sigmundar-davids
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MMR birti könnun um fylgi frambjóðenda sem höfðu þegar tilkynnt um 

forsetaframboð. Könnunin var framkvæmd dagana 22-26. apríl. Á þessum tíma höfðu 

þeir Guðni Th. Jóhannesson og Davíð Oddsson enn ekki tilkynnt framboð og Ólafur 

hafði nýlega tilkynnt að hann hygðist bjóða sig fram á ný.  

 

 

84 
Mynd 1: Skoðanakönnun MMR 22-26. apríl 2016. 

 

Niðurstöðurnar sýna ótvírætt forskot sitjandi forseta sem ákvað 18. apríl að bjóða sig 

fram. Nafn Guðna birtist fyrst í könnun Maskínu sem birt var 29. apríl þar sem hann 

mælist með 24,5% fylgi en hann hafði þá enn ekki tilkynnt um framboð. Fréttablaðið birt 

könnun sama dag og Guðni ákvað að bjóða sig fram þar sem fylgi hans hækkar enn meira 

og mældist 38%. Á eftir honum kom Andri Snær með 11% fylgi.  

 

 

 

 

                                                 
84  Mmr.is, ,,fylgi forsetaframbjóðenda,” mmr.is, 27.apríl 2016. http://mmr.is/frettir/birtar-nieurstoeeur/539-
fylgi-forsetaframbjodenda (sótt 15. mars 2017) 
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MMR kannaði fylgi þeirra einstaklinga sem höfðu þegar tilkynnt framboð. Könnunin var 

gerð dagana 6-9. maí. 

 

85 
Mynd 2: Skoðanakönnun MMR 6-9. maí 2016. 

 

Þessi skoðanakönnun var gerð á áhugaverðum tímapunkti í kosningabaráttunni. Guðni 

tilkynnti um framboð sitt 5. maí og Davíð stökk inn í baráttuna 8. maí. Niðurstöðurnar 

leiða í ljós talsvert forskot Guðna sem var með tæpt 60% fylgi. Ólafur Ragnar hafði misst 

töluvert af fylgi sínu frá síðustu könnun MMR sem gerð var í lok apríl. Nafni Davíðs var 

bætt við í könnunina þegar ¾ hluta gagnaöflunarinnar var lokið og því er fylgi hans 

ómarktækt um heildarniðurstöðuna. Má raunar gagnrýna aðferðafræðina í könnuninni, 

því að eðlilegra hefði verið að gera nýja könnun eftir að Davíð gaf kost á sér. 

Fréttablaðið, Maskína og Félagsvísindastofnun birtu kannanir á tímabilinu 11-20. maí. 

Niðurstöðurnar eru svipaðar. Guðni mældist í þeim öllum með langmest fylgi, rúmlega 

65%. Davíð Oddsson bætti við sig með hverri könnun og var fylgi hans komið í rúm 18% 

í könnun MMR sem birtist 20. maí. Andri Snær virtist hafa stöðugt fylgi í kringum 10% 

og Halla Tómasdóttir mældist með 2,2% í könnun MMR.  

 

                                                 
85 Mmr.is, ,,Fylgi Ólafs minnkar um helming,” mmr.is, 9.maí 2016. 
http://mmr.is/frettir/birtar-nieurstoeeur/543-fylgi-olafs-ragnars-minnkar-um-helming-2 (Sótt 15.mars 2017) 
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Dagana 12 - 20. maí kannaði MMR fylgi einstaklinga í framboði. Niðurstöður eru 

eftirfarandi: 

 

86 
  Mynd 3: Skoðanakönnun MMR 12 – 20. maí 2016. 

 

Í þessari könnun mældist Guðni með langmesta fylgið og mældist hann aldrei hærri í 

könnunum.  Munurinn á Guðna og Davíð sem mælist með næstmesta fylgið er um 47,5 

prósentustig. Andri og Halla bættu örlitlu við sig frá síðustu könnun.  

 

  

 

 

 

 

 

  

                                                 
86 Mmr.is, ,,Guðni fengi um tvo þriðju hluta atkvæða,” mmr.is, 25.maí 2016.  
http://mmr.is/frettir/birtar-nieurstoeeur/545-gudhni-fengi-um-tvo-thridhju-hluta-atkvaedha (sótt 16.mars 

2017) 
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Frambjóðendur skiluðu inn undirskriftalistum 21. maí og var því orðið ljóst hvaða 

frambjóðendur væru í framboði til forseta. Könnun MMR sem gerð var dagana 26. maí - 

1. júní var því áhugaverð þar sem allir frambjóðendur voru komnir fram.  

 

87 
      Mynd 4: Skoðanakönnun MMR 26. maí - 1. júní 2016 

 

Á þeirri stund er tæpur mánuður til kosninga. Guðni missti fylgi frá síðustu könnun 

MMR og mældist hann með 56,6% fylgi. Davíð kom á eftir honum og bætti við sig frá 

síðustu könnun, mældist með rúmt 20% fylgi. Andri Snær stóð í stað en Halla 

Tómasdóttir bætti heldur við sig og mældist með tæpt 7% fylgi.  

Í þessari könnum er einnig kannað eðli kjósenda hvað varðar, aldur, kyn, búsetu 

og stuðning við stjórnmálaflokka. Það er lítið sem kemur sérstaklega á óvart eða er hægt 

að greina á ótvíráðan hátt. Guðni hefur yfir 50% stuðning í öllum þáttum. Sé litið til 

stjórnmálaflokka er fylgi Guðna þvert á flokka en það eru þó 72,4% stuðningsmanna 

Pírata sem kjósa Guðna sem forseta á meðan 35,8% Sjálfstæðismanna. Þeir sem sjá fyrir 

sér að kjósa Davíð eru nær einungis stuðningsmenn Framsóknar- og Sjálfstæðisflokksins. 

Andri Snær fær mestan stuðning frá stuðningsmönnum Bjartar framtíðar og Vinstri 

grænna. Halla nýtur mests stuðnings fylgismanna Samfylkingarinnar. Hvað 

                                                 
87 Mmr.is, ,,Breytingar á fylgi við frambjóðendur,” mmr.is, 2.júní 2016. 
http://mmr.is/component/content/article?id=546:breytingar-a-studhningi-vidh-forsetaframbjodhendur (sótt 
16.mars 2017) 
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aldurskiptingu varðar er fólk á aldrinum 18-29 meirihluti þeirra sem myndu kjósa Andra 

á meðan fólk 68 ára og eldri styður Davíð.88 

  Óverulegar breytingar urðu í næstu könnununum. Frá 1. júní til 15. júní fer fylgi 

Guðna minnkandi en hann er áfram með mjög mikið forskot. Guðni mælist með rúmt 

50% fylgi í könnun Gallup sem birt var 15.júní.  Davíð mælist í þeirri könnun með 

16,4% og Andri með 15,5%. Halla bætir töluvert við sig og mælist með 12,5% fylgi. 

Síðasta könnunin birtist 24. júní, daginn fyrir kosningar. Gerð af Gallup dagana 20-24. 

júní. 

 

 

89 
 Mynd 5: Skoðanakönnun Gallup 20-24. júní 2016. 

 

Þar voru helstu tíðindin að Guðni var kominn undir 50% fylgi og mældist með 44,6% 

fylgi. Halla Tómasdóttir var hástökkvarinn svokallaði í þessari könnun og mældist með 

hærra fylgi en bæði Davíð og Andri eða rúmt 18% fylgi. 

 

Hér má sjá þróun fylgis frá könnun 1 til 5. Skal hafa í huga að fylgi Davíðs í annari 

könnun miðast við könnun Fréttablaðsins 11. maí 2016 en það var fyrsta könnunin sem 

nafn hans var með í allri gangnaöflun.  
                                                 
88 Mmr.is, ,,Breytingar á fylgi við frambjóðendur,” mmr.is, 2.júní 2016. 
http://mmr.is/component/content/article?id=546:breytingar-a-studhningi-vidh-forsetaframbjodhendur (sótt 
16.mars 2017) 
89 Rúv.is, ,,Kannanir,” ruv.is, http://www.ruv.is/kosningar/forsetakosningar-2016/kannanir (sótt 17.mars 
2017) 
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    Mynd 6: Þróun fylgis í könnunum 1-5. 

  

Áhugaverðast er að sjá hve mikið fylgi Guðna hrapar í síðustu könnuninni, um 21 

prósentustig. Þá fer fylgi Höllu hækkandi frá þriðju könnun. Þá missir Andri mikið fylgi 

um leið og þeir Guðni og Davíð koma til leiks. 

Sé horft til hinna ýmsu kannana frá 27. apríl til 24. júní má greina ítarlegri 

hreyfingar á fylgi frambjóðenda. Guðni mælist hæstur í könnun Fréttablaðsins 11. maí 

með 68,9% fylgi. Andri Snær fór mest í 29,4% fylgi í lok apríl og Davíð Oddsson 

mældist hæstur með 20,3% fylgi í skoðanakönnum Gallup 3. júní. Halla stökk hæst í lok 

baráttunnar me 19,6% fylgi í könnun Fréttablaðsins 23. júní. Sturla mældist að meðaltali 

með 2,2% fylgi í öllum þeim könnunum sem framkvæmdar voru. Elísabet Jökulsdóttir 

mældist mest með 1,4% fylgi og Ástþór 1,7%. Mesta fylgi Guðrúnar var 0,9% og fylgi 

Hildar fór hæst í 0,5 prósentustig.90 

  

                                                 
90 Rúv.is, ,,Kannanir,” ruv.is.http://www.ruv.is/kosningar/forsetakosningar-2016/kannanir (sótt 20.mars 
2017) 
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4. Úrslit kosninganna 

 

4.1 Lokatölur 

Guðni Th. Jóhannesson sigraði forsetakosningarnar 2016 og hlaut 39,1% atkvæða sem 

var nokkru lægra en síðasta skoðanakönnunin spáði fyrir um. Halla Tómasdóttir fékk 

mun meira fylgi en hún sjálf átti von á og endaði með 27,9% greiddra atkvæða en það er 

langt yfir því sem henni var spáð í skoðanakönnunum. Það munaði litlu á Andra Snæ og 

Davíð en hvor um sig fékk um og yfir 14% atkvæða. Sturla Jónsson fékk 3,5% og 

Ástþór, Elísabet, Guðrún og Hildur fengu minna en 1% atkvæða. Enginn frambjóðandi í 

forsetakosningum á Íslandi hefur fengið eins fá atkvæði og Hildur Þórðardóttir, 294 

talsins. Guðni fékk flest atkvæði í öllum kjördæmum en þegar skoðað er fylgi í hverju 

kjördæmi fyrir sig þá fékk Guðni bestu kosninguna í norðvesturkjördæmi eða 45,1% 

greiddra atkvæða þess kjördæmis. Þá fékk hann hlutfallslega fæst atkvæði úr 

suðurkjördæmi, alls 35,2% greiddra atkvæða. Í suðurkjördæmi fengu bæði Halla og 

Davíð sitt hæsta atkvæðahlutfall. Halla fékk 34,2% atkvæða og Davíð 16,7%. Andri 

Snær var vinsælli í Reykjavíkurkjördæmunum en annars staðar og hlaut 23,8% atkvæða í 

Reykjavíkurkjördæmi Norður og tæp 20% í því syðra. Sögulega séð er hlutfall atkvæða 

sem féllu í skaut Guðna það fjórða hæsta sem frambjóðandi fær í kosningu þegar ekki er 

horft til endurkjörs forseta. 

 
       Tafla 1: Heildarfjöldi aktvæða allra frambjóðenda ásamt hlutfallslegri skiptingu atkvæða. 

Frambjóðendur Fjöldi 
atkvæða Hlutfallsleg skipting 

Andri Snær Magnason 26.037 14,3% 

Ástþór Magnússon 615 0,3% 

Davíð Oddsson 25.108 13,7% 

Elísabet Kristín Jökulsdóttir 1.280 0,7% 

Guðni Th. Jóhannesson 71.356 39,1 

Guðrún Margrét Pálsdóttir 477 0,3% 

Halla Tómasdóttir 50.995 27,9% 

Hildur Þórðardóttir 294 0,2% 

Sturla Jónsson 6.446 3,5% 
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Kjörsókn var dágóð og hefur ekki mælst meiri í 20 ár eða frá því kosið var í 

forsetakosningunum 1996. Fleiri konur en karlar greiddu atkvæði og var þátttakan 

breytileg eftir aldri. Kosningaþátttakan var minnst hjá aldurshópnum 20-24 ára. 

Kjósendur á aldrinum 65-74 ára tóku virkan þátt með 87% kosningaþátttöku. Þá var 

hlutfall utankjörfundaatkvæða af greiddum atkvæðum 23,1%.91 

 

Hér má sjá fylgi frambjóðenda í skoðanakönnun Gallup sem birtist 24.júní 2016 ásamt 

hlutfalli atkvæða sem hver og einn frambjóðandi fékk í kosningunum. 

 

 
         Mynd 7: Lokatölur kosninga 2016 ásamt fylgi skoðanakönnunar Gallup 20-24. júní. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
91 Hagstofa.is, ,,Hagtíðindi,” hagstofa.is, 5.október 2016. https://hagstofa.is/media/50061/hag_161005.pdf 
(sótt 20.apríl 2017) 
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4.2 Hagnýtar upplýsingar um framboðin. 

Í sögulegu samhengi má segja að töluverðu fé er jafnan eytt í forsetaframboð. Kostnaður 

við framboð Vigdísar Finnbogadóttur og hennar helsta keppinautar, Guðlaugs 

Þorvaldssonar í kosningunum árið 1980 nam um og í kringum 40 milljónum króna á 

hvert framboð. Þá skilaði framboð Vigdísar um 9 milljón króna hagnaði. Á þessum tíma 

voru engin lög í gildi um fjármál stjórnmálaflokka og framboða. Engar sérstakar reglur 

giltu um hámarkskostnað framboða, hvað þá kröfur um að tilgreina verði hvaðan 

framlögin koma. Heildarkostnaður allra framboða í forsetakosningunum 1996 hljóp á 135 

milljónum króna. Framboð Ólafs Ragnars var greinilega dýrasta framboðið þar sem 

kostnaðurinn nam tæpum 42 milljónum kr. Framboð Ástþórs Magnússonar kostaði rétt 

rúmar 40 milljónir og framboð Péturs Kr. Hafstein rúmar 35 milljónir. Kosningabarátta 

Guðrúnar Agnarsdóttur kostaði 17 milljónir. Sigurður G. Guðjónsson 

hæstaréttarlögmaður og þá formaður félags um forsetaframboðs Ólafs Ragnars hafði 

efasemdir um tölur hinna frambjóðendana. „Framboð Ólafs Ragnars var ekki með 

auglýsingar á strætisvögnum, ekki með auglýsingar á skiltum hingað og þangað um 

bæinn og það var auk þess síðasta framboðið til þess að auglýsa í sjónvarpi,“ er haft eftir 

Sigurði í viðtali við Morgunblaðið um aldamótin.92 Enn fremur sagði Sigurður að Ólafur 

hefði á þeim tíma lagt sjálfur fjórar milljónir í framboðið. Eftir kosningar kom í ljós að 

það vantaði 28 milljónir til þess að endar næðu saman. Skuldir félags forsetaframboðsins 

voru allar greiddar niður 30. desember 1999. Til að setja kostnað framboða í samhengi 

við efnahagsástand nútímans þá nam kostnaður framboðs Ólafs 102 milljónum króna sé 

miðað við verbólgu frá árinu 1996.93 Kostnaður við framboð Þóru Arnórsdóttur 2012 

nam tæpum 16 milljónum. Í sömu kosningum kostaði framboð þá sitjandi forseta, Ólafs 

Ragnars, rúmar 6,5 milljónir.  

Lög um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu 

þeirra voru sett 21. desember 2006 og tóku gildi 1.janúar 2007. Þá greinir 10.gr. þeirra 

laga á um reikningsskil frambjóðenda í persónukjöri. Uppgjörstímabil miðast við það 

tímamark sem framboði er skilað til innanríkisráðuneytis, nema kosningabarátta 

frambjóðanda hafi hafist fyrr. Miða skal lok uppgjörstímabils við það tímamark þegar 

                                                 
92 Mbl.is, ,,Forsetaframboð Ólafs Ragnars Grímssonar kostaði 42 milljónir,” mbl.is, 15.janúar 200. 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/513420/ (3.mars 2017) 
93 Rúv.is, ,,Mega mest eyða 38 milljónum í framboðið,” ruv.is, 4.janúar 2016. 
http://www.ruv.is/frett/mega-mest-eyda-38-milljonum-i-frambodid (3.mars 2017) 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/513420/
http://www.ruv.is/frett/mega-mest-eyda-38-milljonum-i-frambodid
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reikningum er skilað til Ríkisendurskoðunar. Frambjóðendur eru undanþegnir 

uppgjörskyldu ef heildartekjur eða heildarkostnaður við kosningabáráttu er ekki umfram 

400.000 kr.  Óheimilt er að taka á móti hærri framlögum frá lögaðilum en sem nemur 

400.000 kr. á ári. Þá skal birta nöfn þeirra einstaklinga sem veitt hafa framlög sem eru 

metin á meira en 200.000 kr.94 Kostnaður fyrir hvern frambjóðenda má að hámarki nema 

einni milljón að viðbættu álagi fyrir hvern íbúa hvers kjördæmis. Til einföldunar má 

frambjóðandi mest verja um 38 milljónum í framboð sitt.95 

Hinn 24. júní 2016, daginn fyrir kjördag, voru frambjóðendur inntir eftir svörum 

er varðar kostnað við framboð sín í sjónvarpsþættinum Baráttan um Bessastaði á RÚV. 

Andri Snær taldi upphæðina geta farið yfir fimm milljónir króna, Ástþór sagði 

kostnaðinn vera mest úr eigin vasa og væri lítill sem enginn, Davíð skaut á 6–7 milljónir, 

þá taldi Elísabet kostnaðinn nema 2–300.000 kr. Guðni sagði kostnaðinn nema yfir 

tveimur tugum milljóna og Guðrún sagði kostnaðinn innan við milljón. Halla taldi að 

þetta yrðu ,,einhverjar milljónir“ og Hildur sagði kostnaðinn vera líklega um 700.000 kr. 

Sturla Jónsson giskaði á 400.000 kr. og benti á að hann hefði fengið helming þeirrar 

upphæðar nýlega inn á reikninginn sinn og hafi í kjölfarið keypt sér jakkaföt sem hann 

klæddist við þetta tilefni96 Ríkisendurskoðun gaf út uppgjörsskýrslur vegna framboða í 

forsetakjöri 2016 í september. 

          Tafla 2: Kostnaður framboða sem birtur var í uppgjörsskýrslum Ríkisendur- 
                         skoðunar. Raðast frá hæstu upphæð til þeirrar lægstu. 

Frambjóðandi Kostnaður í kr. 

Davíð Oddsson 27.668.407 

Guðni Th. Jóhannesson 25.052.939 

Andri Snær Magnason 14.985.469 

Halla Tómasdóttir 8.862.431 

Guðrún Margrét Pálsdóttir 536.327 

 

 

                                                 
94 Lög um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra nr. 162/2006   
95 Rúv.is, ,,Mega mest eyða 38 milljónum í framboðið,” ruv.is, 4.janúar 2016. 
http://www.ruv.is/frett/mega-mest-eyda-38-milljonum-i-frambodid (3.mars 2017) 
96 Rúv.is, ,,Baráttan um Bessastaði - Þátturinn í heild” ruv.is, 24.júní 2016. http://www.ruv.is/frett/barattan-
um-bessastadi-thatturinn-i-heild (sótt 3.mars 2017) 

http://www.ruv.is/frett/mega-mest-eyda-38-milljonum-i-frambodid
http://www.ruv.is/frett/barattan-um-bessastadi-thatturinn-i-heild
http://www.ruv.is/frett/barattan-um-bessastadi-thatturinn-i-heild
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Davíð Oddsson var hvergi nærri eigin ágiskun í fyrrgreindum sjónvarpsþætti og var 

framboð hans dýrasta framboðið. Guðni T.h. Jóhannesson fylgir í kjölfarið með um 2,5 

milljóna króna lægri kostnað en Davíð. Framboð Andra Snæs kostaði tæpar 15 milljónir 

og framboð Höllu tæpar 9 milljónir. Guðrún Margrét var 136.237 krónum frá því að geta 

talist undanþegin uppgjörskyldu. Tilgreind eru eigin framlög einstaklinga, þ.e. hve miklu 

frambjóðandi eyðir sjálfur í framboðið, af heildarupphæðinni. Davíð eyddi langhæstri 

upphæð eða rúmum 11 milljónum kr. Halla tilgreinir rúmar tvær milljónir, Guðni rúma 

eina milljón í framboðið og Andri Snær tæpa milljón eða 960.000 kr. Guðrún Margrét 

taldi tæpar 400.000 krónur úr eigin vasa. Heildarkostnaður við framboð Ástþórs, Hildar, 

Sturlu og Elísabetar nam ekki 400.000 krónum og eru framboð þeirra undanskilin 

uppgjöri.  

Í framboði Guðna námu styrkir frá lögaðilum 10.941.00 milljónum króna. 

Hámarksupphæðirnar komu frá Alvogen Island ehf., Arctic Green Energy Geothermal 

ehf., Atlansolíu ehf., Heklu hf., KOM ehf., Leiguherbergi hf., Samskip hf., 

Tryggingamiðstöðinni hf., Ursus ehf., Varðberg ehf., Vogbakki ehf., Wowair ehf. og 

Ölgerðinni Egill Skallagrímsson hf. Í framboði Davíðs námu framlög lögaðila 8.200.000 

kr. Hámarksupphæðirnar komu frá Samskip, Lýsi, Kaupfélagi Skagfirðinga, Ísfélagi 

Vestmannaeyja og fleiri fyrirtækjum. Andri Snær fékk styrk frá alls sex lögaðilum og 

Halla frá tuttugu. Guðrún Margrét fékk aðeins eitt framlag frá lögaðila. Eftirtektarvert er 

að fyrirtæki leggja fram styrki til fleiri en eins framboðs. Fyrirtækið Þorbjörn hf. leggur 

til að mynda þremur frambjóðendum lið, þeim Guðna, Davíð og Höllu. Þá eru það 

fyrirtækin Höldur, Kjarnafæði og Samskip sem styrkja bæði framboð Guðna og Davíðs. 

Tryggingamiðstöðin, Straumnes, Hlér, CPS, Valitor og Ölgerðin styrkja bæði framboð 

Guðna og Höllu. (Sjá viðauka I). 

Sama dag og embættistaka Guðna Th. Jóhannessonar, hins nýkjörna forseta, fór 

fram var 163 einstaklingum boðið til veislu á Bessastöðum. Á meðal gesta var fjölskylda 

Guðna og Elizu konu hans ásamt einstaklingum sem aðstoðuðu við framboð hans. 

Listinn tilgreinir nöfn þeirra aðila sem fengu boð, en ætla má að þeir hafi myndað 

kjarnann í stuðningsmannaliði Guðna. (Sjá viðauka II) 
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4.3. Birtingarmynd frambjóðenda og rannsóknir 

Fjölmiðlar gegna miklu hlutverki í aðdraganda kosninga og er ekki um það deilt að þeir 

eru helsti farvegur upplýsinga, umræðna og áróðurs beint til kjósenda.97 Fjölmiðlar geta 

haft áhrif á kjósendur með dagskrárvaldi sínu og einnig haft áhrif á kjósendur með því að 

taka afstöðu með framboði eða frambjóðanda. Fjölmiðlamarkaðurinn á Íslandi er frjáls 

sem gerir það að verkum að hver fjölmiðill hefur að mestu leyti frjálsar hendur hvað 

varðar umfjöllun um kosningar, fyrir utan Ríkisútvarpið sem er opinbert hlutafélag og 

þarf að fara eftir ákveðnu regluverki. Það vakti athygli í forsetakosningunum 2012 

hvernig fjölmiðlafyrirtækið 365 stóð að kappræðuþætti sínum á Stöð 2. Upphaflega stóð 

til að bjóða aðeins Ólafi Ragnari Grímssyni og Þóru Arnórsdóttur þangað þar sem þau 

skáru sig úr í fylgi. Það var þó ákveðið að bjóða öllum frambjóðendum eftir að mikil 

gagnrýni var sett fram í fjölmiðlum. Frambjóðendum var því raðað í stafrófsröð þar sem 

tveir frambjóðendur áttu að mætast hverju sinni, samkvæmt þessu skipulagi mættust Þóra 

og Ólafur hvor öðru. Það fór svo að þrír af frambjóðendunum ákváðu að ganga út og 

bentu á að lýðræðið væri jafnrétti og jafnrétti væri mannréttindi og vildu þau láta koma 

vel fram við sig af öllum fjölmiðlum.98 Stöð 2 sem reiðir sig á áhorf  bar fyrir sig að  með 

þessu fyrirkomulagi væri lýðræðinu þjónað betur. Í kosningunum 2016 bauð 365 öllum 

frambjóðendum í einstaklingsviðtöl í sjónvarpssal en síðar aðeins þeim sem mældust 

með yfir 2,5 prósenta fylgi í skoðanakönnunum Fréttablaðsins 23. júní. Fyrirtækið 

rökstuddi þessa ákvörðun með því að miða við viðurkenndar stærðir þröskulda s.s. 

lágmarksfylgi sem stjórnmálaflokkur þarf að hafa til að ná manni inn á þing og 

lágmarksfylgi fyrir styrkveitingu stjórnmálaafla.99  

 Ríkisútvarpið er hins vegar bundið lögum og reglum. Öllum framboðum á að 

veita jöfn tækifæri til þess að kynna stefnumál sín í hefðbundnum dagskrártíma í 

sjónvarpi. Í kosningunum 2016 áskildi RÚV sér þann rétt  að takmarka fjölda 

frambjóðenda sem mætast hverju sinni í viðtöl eða umræðuþætti. Það var tilfellið gert í 

kosningaþættinum Baráttan um Bessastaði daginn fyrir kosningar, þar sem 

frambjóðendum var skipt niður í tvö hólf eftir fylgiskönnun sem stofnunin lét gera. Þetta 

var gert bæði vegna þess að úttektarskýrsla ÖSE vegna Alþingiskosninga 2013 leiddi í 

                                                 
97 Gunnar Helgi Kristinsson, Íslenska stjórnkerfið. (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2007), 77 
98 Karl Th. Birgisson, Alltaf einn á vaktinni: Saga af forseta og þjóð hans. (Reykjavík: Herðubreið, 2016), 
136 
99 Vísir.is, ,,Kappræður Stöðvar 2 í beinni í kvöld,” visir.is, 23.júní 2016. 
http://www.visir.is/g/2016160629419/kappraedur-stodvar-2-i-beinni-i-kvold (sótt 4.mars 2017)  

http://www.visir.is/g/2016160629419/kappraedur-stodvar-2-i-beinni-i-kvold
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ljós að skort hefði á dýpt í umræðuþáttum eftir alþingiskosningarnar 2013 og einnig var 

stuðst við handbók Evrópuráðsins um fjölmiðla og kosningar sem mælir fyrir skiptingu 

sem þessari.100 Frambjóðendur sem mældust með minna fylgi voru í seinni hluta þáttarins 

og það voru þau Ástþór, Sturla, Guðrún, Hildur og Elísabet. Allir frambjóðendur komu 

þó fram samtímis í kappræðuþætti 6. júní. 

Fjölmiðlavakt Creditinfo gerði úttekt á umfjöllun um frambjóðendur í íslenskum 

fjölmiðlum frá 1. mars - 21. júní 2016.  

 

101 
  Mynd 8: Hlutfallslegt fréttamagn um frambjóðendur í fjölmiðlum. 

 

Niðurstöður sýna að Guðni fékk mestu umfjöllunina í fjölmiðlum en þeir Andri og Davíð 

voru ekki langt á eftir. Þá fékk Halla nokkuð minni umfjöllun en þeir Andri, Davíð og 

Guðni en töluvert meiri umfjöllun en þau Guðrún, Hildur, Elísabet, Ástþór og Sturla. 

Allir frambjóðendur fá mestu umfjöllunina á Vísir.is, sem fjallar langmest um 

forsetakosningarnar af öllum fjölmiðlum landsins með einhverjum hætti. Mbl.is kemur 

þar á eftir. Andri Snær Magnason fær áberandi mestu umfjöllunina á Vísi.is  og töluverða 

umfjöllun á mbl.is. Davíð Oddsson sem hefur starfað sem ritstjóri Morgunblaðsins frá 

árinu 2012 fær þriðju mestu umfjöllunina í Morgunblaðinu og á mbl.is. Guðni Th. 

Jóhannesson sem var töluvert gagnrýndur fyrir að vera ,,frambjóðandi Ríkisútvarpsins“ 

                                                 
100 Rúv.is, ,,Umfjöllun Rúv fyrir forsetakosningarnar 2016,” ruv.is, 25.apríl 2016. http://www.ruv.is/i-
umraedunni/umfjollun-ruv-fyrir-forsetakosningarnar-2016 (sótt 4. mars 2017) 
101 Stefán Bjrönsson Önundarson, tölvupóstur til höfundar 14.febrúar 2017. 
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fær næstmestu umfjöllunina á miðlum Ríkisútvarpsins en mestu umfjöllunina fær Andri 

Snær Magnason.  Á miðlum 365 sem eru í þessari úttekt Bylgjan, Fréttablaðið, Stöð 2 og 

Vísir.is mælist Guðni Th. með mestu umfjöllunina þrátt fyrir að forystan sé naum. Andri, 

Davíð og Guðni eru nokkurn veginn jafnir.  

 

 
    Mynd 9: Umfjöllum um frambjóðendur eftir á 365 annars vegar og RÚV hins vegar frá upphafi   
     mælinga. 
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102 
      Mynd 10: Hlutfallslegt fréttamagn frambjóðenda í fjölmiðlum frá upphafi  
      mælinga annars vegar og frá 21. maí hins vegar. 

 

Frambjóðendum bar að skila inn undirskriftarlistum fyrir miðnætti þann 20.maí. 

Þá var ljóst hve margir voru í framboði til forseta Íslands og séu tölurnar skoðaðar út frá 

þeirri dagsetningu til 21. júní fær Davíð Oddsson mestu umfjöllunina en Guðni fylgdi 

fast á eftir. Davíð mælist með mestu umfjöllunina á 365 miðlum en þar eru Andri Snær 

og Guðni á sama reiki. Guðni mælist með mestu umfjöllunina í Morgunblaðinu og á 

mbl.is en Davíð fylgir fast á eftir. Þegar tölurnar eru flokkaðar eftir vikum og þegar nær 

dregur kosningum er röðunin nokkurn veginn sú sama. 

Máttur sjónvarpsins er enn mikill í kosningum enda er það stærsti vettvangur 

kappræða frambjóðenda. Halla Tómasdóttir taldi til að mynda fylgi sitt aukast í 

skoðanakönnunum í hvert skipti sem hún kom fram í sjónvarpi. 103 Þegar litið er til 

áhorfstalna má sjá að það var að öllu jöfnu gott áhorf á kappræðuþættina Baráttan um 

Bessastaði á RÚV. Meðaláhorf á fyrri kappræðuþáttinn var tæplega 26% og síðari hátt í 

28%. Guðni kom fram í sjónvarpi sem álitsgjafi á áhugaverðum tíma þegar umfjöllun 

RÚV um Panamaskjölin var í hámarki. Áhorfið á fréttir og sér í lagi Kastljós var nokkru 

meira vikuna 4-10. apríl en aðrar vikur. Meðaláhorfið á fréttir mælist venjulega 20-22% 

en í umræddri viku var áhorfið tæplega 29%. Kastljós mælist oftast ekki með hærra 

meðaláhorf en 20% en það mældist með 25,3% vikuna 4.–10. apríl.104 

                                                 
102 Stefán Björnsson Önundarson, tölvupóstur til höfundar 14.febrúar 2017. 
103 Youtube.com, ,,It’s time for women to run for office - Halla Tómasdóttir,” youtube.com, 1.desember 
2016.  
https://www.youtube.com/watch?v=uYaF8p_TNSU&t=441s ( Sótt 22.apríl 2017) 
104 Gallup.is, ,,Sjónvarp,” gallup.is, https://www.gallup.is/nidurstodur/sjonvarp/ (sótt 20.apríl 2017) 
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Áður fyrr var kosningabaráttan aðeins háð í dagblöðum, kappræðum í útvarpi og 

sjónvarpi og einnig á kosningafundum. Með tilkomu internetsins og nú samfélagsmiðla 

hefur mikilvægi fyrrgreindra miðla minnkað. Mæling Gallup á samfélagsmiðlum var 

framkvæmd í maí 2016 þar sem niðurstöðurnar leiða í ljós að 9 af hverjum 10 

Íslendingum 18 ára og eldri nota Facebook eða um 91%. Snapchat er næst stærsti 

samfélagsmiðillinn með 58% notkunarhlutfall. Þar á eftir koma Instagram og Pinterest. 

Það vekur athygli að aðeins 22% Íslendinga eru á Twitter.105 Í forsetakosningunum á 

Íslandi 2012 var töluverð aukning í notkun samfélagsmiðla meðal frambjóðenda. Erfitt 

að er segja til um það hvort samfélagsmiðlar hafi skipt sköpum í þeirri kosningabaráttu. 

Sitjandi forseti sigraði með um 52% atkvæða og þótti hann ekki virkur á 

samfélagsmiðlum. Helstu samfélagsmiðlarnir sem notaðir voru í kosningabáráttunni 

2016 voru Facebook, Twitter, Youtube, Instagram og Snapchat. Allir frambjóðendurnir 

héldu úti Facebook síðu sem var í flestum tilfellum opinber síða hvers framboðs fyrir sig. 

Almennt voru allir frambjóðendur duglegir í notkun á þessum miðli og bersýnilega 

duglegastir þar af öllum samfélagsmiðlum. Halla Tómasdóttir sendi til dæmis út beina 

útsendingu á Facebook alla þriðjudaga í næstum þrjá mánuði með yfirskriftinni ,,Halla í 

beinni“.  Andri Snær var með flesta fylgjendur á Twitter en aðgangur hans og Höllu voru 

ekki sérstaklega stofnaðir fyrir framboðin sjálf. Guðni, Elísabet, Sturla og Ástþór 

stofnuðu öll aðgang vegna framboðsins. Þær Guðrún Margrét og Hildur notuðu ekki 

Twitter. Íslendingum hefur fjölgað svo að um munar á Snapchat en það tekur almennt 

töluverðan tíma að öðlast þar fjölda fylgenda. Fáir voru með eigin reikninga og voru 

aðgangar annarra fyrirtækja eða stofnanna nýttir til að koma sér á framfæri. Þar má til 

dæmis nefna aðganga Nova og RÚV. Flestir frambjóðendurnir voru með Instagram 

reikning. Andri og Halla notuðu sína eigin reikninga sem þau höfðu stofnað til áður. 

Guðni, Davíð og Hildur stofnuðu sérstaklega aðgang tengdan framboðinu. Ekki fundust 

heimildir fyrir því að Ástþór eða Guðrún Margrét hefðu stofnað Instagram reikning. 

Flestir frambjóðendur notuðust við Youtube aðgang en almennt var lítil virkni á þeim og 

fá áhorf. 

Jafnan hefur reynst erfitt að sannreyna áhrif á kosningaþátttöku kjósenda í 

forsetakosningum enda hafa fáar rannsóknir verið framkvæmdar. Niðurstöður rannsóknar 

                                                 
105Facebook.com, ,,Samfélagsmiðla mæling Gallup,” facebook.com, 27.maí 2016. 
https://www.facebook.com/gallup.is/photos/a.883689305014698.1073741827.882811965102432/1135183
883198571/?type=3&theater (sótt 19.apríl 2017)  

https://www.facebook.com/gallup.is/photos/a.883689305014698.1073741827.882811965102432/1135183883198571/?type=3&theater
https://www.facebook.com/gallup.is/photos/a.883689305014698.1073741827.882811965102432/1135183883198571/?type=3&theater


56 

á kosningunum 2012 leiddu í ljós að persónulegir þættir á borð við hæfni, ímynd og 

heiðarleika hefðu ráðið miklu í huga kjósenda sem og þættir á borð við afstöðu til 

ríkisstjórnarinnar og valdheimildir forsetans. 106  Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands 

stóð að sambærilegri rannsókn sem birt var haustið 2016. Það sem réði mestu máli í vali 

kjósenda á frambjóðandanum sínum var hæfni í samskiptum við þjóðina og útlendinga, 

almenn framkoma og heiðarleiki. Það sem skipti síður máli var kynferði, 

stjórnmálaskoðanir, maki og kosningabaráttan. Niðurstöðurnar leiða í ljós að flestum 

þeirra sem kusu Guðna og Andra fannst heiðarleikinn vera mikilvægur, þá skipti almenn 

framkoma og hæfni í samskiptum við þjóðina einnig miklu máli. Flestir þeirra sem kusu 

Davíð fannst hæfni hans í samskiptum við þjóðina og útlendinga skipta mestu máli. 

Flestum þeirra sem kusu Höllu almenn framkoma hennar skipta miklu máli ásamt hæfni í 

samskiptum við þjóðina. Það er einnig áhugavert að rýna í niðurstöðurnar er varðar 

hvenær kjósendur gerðu upp hug sinn um að kjósa sinn frambjóðanda. Flestir kjósenda 

eða rúm 25%  ákváðu sig á kjördag en í forsetakosningunum 1996 höfðu langflestir 

ákveðið sig fyrr en 30 dögum fyrir kosningar eða 45% kjósenda. Meirihluti þeirra sem 

kaus Guðna voru kjósendur sem gerðu upp hug sinn fyrr meira en mánuði fyrir 

kosningar. Svipaða sögu má segja með kjósendur Davíðs en einnig var töluverður fjöldi 

sem gerði upp hug sinn 8-30 dögum fyrir kosningar. Meirihluti þeirra sem kusu Höllu 

Tómasdóttur ákváðu að greiða henni atkvæði 1-4 dögum fyrir kosningar og á kjördag. 

Kjósendur Andra Snæs gerðu flestir endanlega upp við sig á kjördag.107   

 Bakgrunnur kjósenda er einnig skoðaður í könnun Félagsvísindastofnunar. Hvað 

aldur varðar kemur í ljós að kjósendur Höllu voru flestir á aldrinu 18–29 ára og kjósendur 

Andra voru flestir 30–44 ára en minna var um að kjósendur eldri en 60 ára greiddu þeim 

atkvæði. En sá aldursflokkur var með hæsta hlutfallið hjá bæði Guðna og Davíð.  Fleiri 

karlar kusu Guðna og Davíð á meðan fleiri konur kusu Andra og Höllu. Þegar skoðað er 

flokkur búsetu kemur í ljós að Andri fékk töluvert fleiri atkvæði frá kjósendum á 

höfuðborgarsvæðinu en landsbyggðinni. Þá naut Guðni meira fylgis í sveit en í borg. 

Niðurstöður er varðar stjórnmálaflokka eru iðulega áhugaverðar. Þar kemur í ljós að 

Guðni var vinsælastur hjá Samfylkingarfólki en síður hjá fylgismönnum 

Sjálfstæðisflokksins. Andri átti fylgi hjá stuðningsmönnum Vinstri grænna og Bjartrar 
                                                 
106 Gunnar Helgi Kristinsson, Indriði H. Indriðason og Viktor Orri Valgarðson, „Hvað voru kjósendur að 
hugsa? Forsetakosningar 2012.“ Stjórnmál & Stjórnsýsla 2. tbl. 8. Árg. (2012): 242 
107 Félagsvísindastofnun, ,,Greining á kosningaþátttöku,” fel.hi.is, 9.september 2016. 
http://fel.hi.is//sites/fel.hi.is/files/forsetakosningar_2016_-_greining.pdf (Sótt 20. april 2017) 

http://fel.hi.is/sites/fel.hi.is/files/forsetakosningar_2016_-_greining.pdf
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Framtíðar og Davíð var með langmesta fylgið frá Sjálfstæðis-  og Framsóknarfólki. Þess 

má geta að Davíð mældist ekki hjá kjósendum annarra flokka. Halla mældist hæst hjá 

fylgismönnum þriggja flokka, Bjartrar framtíðar, Sjálfstæðis- og Framsóknarflokksins.108  

Eins og fram kom fyrr í þessari ritgerð hefur umræða skapast um kosningakerfið 

sem notast er við í forsetakosningum á Íslandi og hvort heppilegt væri að taka upp 

meirihlutakerfis með tveimur umferðum. Eftir kosningar kannaði MMR hvort Íslendingar 

myndu kjósa Guðna eða Höllu ef haldin yrði önnur umferð í forsetakosningunum. 

Niðurstöðurnar leiða í ljós töluvert minni mun en niðurstöður kosninganna veittu 

vísbendingu um. 52,1% sögðust líklegast kjósa Guðna á meðan 47,9% völdu Höllu.109 

 

 

  

                                                 
108 Félagsvísindastofnun, ,,Greining á kosningaþátttöku,” fel.hi.is, 9.september 2016. 
http://fel.hi.is//sites/fel.hi.is/files/forsetakosningar_2016_-_greining.pdf (Sótt 20.april 2017) 
109 Mmr.is, ,,Guðni 52% - Halla 48%,” mmr.is, 8.júlí 2016. http://mmr.is/frettir/birtar-nieurstoeeur/551-
gudhni-52-halla-48 (Sótt 20.apríl 2017) 

http://fel.hi.is/sites/fel.hi.is/files/forsetakosningar_2016_-_greining.pdf
http://mmr.is/frettir/birtar-nieurstoeeur/551-gudhni-52-halla-48
http://mmr.is/frettir/birtar-nieurstoeeur/551-gudhni-52-halla-48
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5. Niðurstöður 

Sú staðreynd að Guðni Th. Jóhannesson hafi hlotið flest atkvæði í kjöri til forseta 2016 

kemur ekki á óvart. Guðni mældist frá upphafi langhæstur í skoðanakönnunum. Mesta 

athygli vekur hve kannanir vanmátu fylgi Höllu Tómasdóttur og um leið ofmátu fylgi 

Guðna. Fylgi Guðna tók að minnka þegar nær dró kosningum á meðan fylgi Höllu jókst 

fremur ört og fylgi Andra lítillega. Þegar litið er til fyrri kosninga virðist sá frambjóðandi 

sem mælist í forystu í fyrstu skoðanakönnunum missa nokkuð af fylgi sínu þegar nær 

dregur kjördegi. Það gerðist 1996 þegar Ólafur var í upphafi með ótvíræða forystu en 

fylgi hans lækkaði lítillega en úrslitin voru samt sem áður skýr. Árið 2012 var Þóra 

Arnórsdóttir með gott forskot tveimur mánuðum fyrir kosningar, en það snerist Ólafi í 

vil. Hafa ber þó í huga að hann var sitjandi forseti í framboði. Guðni var eins og tíðkast í 

forsetakosningum þegar forseti er ekki í kjöri ekki með meirihluta þjóðarinnar á bak við 

sig. Alls 111.252 atkvæði voru greidd öðrum frambjóðendum. Því er áhugavert að velta 

því upp hvort kosningakerfi með tveimur umferðum hefði haft úrslitaáhrif á 

kosningarnar. Halla Tómasdóttir bætti við sig fylgi í næstum öllum könnunum og sér í 

lagi síðustu dagana fyrir kosningar, jafnframt því sem hún hlaut prýðilega kosningu á 

kjördag. Því má ætla að Halla hefði mögulega aukið fylgi sitt með því að fá aðra viku í 

kosningabaráttu frekar en að tapa því.  

Það virðist ekki vera samband á milli þess hve miklu fé frambjóðendur eyða í 

framboð sín og hversu mörg atkvæði frambjóðendur fá. Davíð Oddsson eyddi mestu fé 

og var kostnaður við hans framboð töluvert meiri en framboð Höllu sem fékk meira en 

helmingi fleiri atkvæði hann.  

Erfitt er að greina pólitísk áhrif stjórnmálaflokka á úrslit forsetakosninga í 

nútímanum. Ólafur Ragnar sem starfaði sem þingmaður fyrir vinstri flokka frá árinu 1974 

sigraði í kosningunum 1996 þrátt fyrir að sitjandi ríkisstjórn Framsóknar og 

Sjálfstæðisflokksins hafi fengið meirihluta atkvæða í kosningunum árið áður. Árið 2012 

var ríkisstjórnin í höndum Samfylkingarinnar og Vinstri grænna en stuðningur við hana 

var í sögulegu lámarki samkvæmt könnunum í lok mars það ár. Sú kenning var uppi að 

Þóra Arnórsdóttir, sem laut í lægra haldi árið 2012 hefði stuðning vinstriflokkanna. Í 

kosningunum 2016 var einn frambjóðandi, Davíð Oddsson með greinilega tengingu við 

stjórnmálaflokk Sjálfstæðisflokkinn. Flokkurinn sat þá í ríkisstjórn og fékk tæplega 27% 

atkvæða í kosningunum 2013. Ef til vill hafði það rót sem var í stjórnmálaumhverfinu 

vegna Panamaskjalanna og almennt vantraust til stjórnmálamanna eitthvað að segja um 
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gengi stjórnmálamannsins fyrrverandi sem og lítill stuðningur við ríkisstjórnina. Sé mið 

tekið af könnun félagsvísindastofnunnar má sjá að Guðni var með stuðning þvert á alla 

flokka þó að mestur stuðningur hafi mælst hjá kjósendum Samfylkingarinnar. 

Megineinkenni kosningabaráttu er að sá frambjóðandi sem nýtur mest fylgis í 

skoðanakönnunum á von á harðari meðferð bæði frá öðrum frambjóðendum og 

fjölmiðlum. Þrátt fyrir að Guðni hafi fengið töluverða gagnrýni á sig bæði fyrir ummæli 

sín um ,,fávísan lýð”, þátttöku hans sem álitsgjafi á RÚV og stuðning við fyrsta Icesave 

samninginn hafði það óveruleg áhrif á vinsældir hans. Þau Ástþór, Davíð og Hildur voru 

þeir frambjóðendur sem tóku þátt í því að gagnrýna Guðna og framboð hans með 

einhverjum hætti. Guðni sjálfur gangrýndi önnur framboð ekki en minntist þó á að 

baráttumál ákveðinna frambjóðanda ættu frekar heima í alþingiskosningum. Umfjöllun 

fjölmiðla um einstaka frambjóðendur var eins og kemur fram í greiningu nokkuð jöfn 

meðal Andra, Davíðs og Guðna. Það sem vekur sérstaka eftirtekt að þrátt fyrir að Halla 

hafi mælst með álíka fylgi og Andri þegar 2-3 vikur voru til kosninga fékk hún töluvert 

minni umfjöllun en hann. Erfitt getur reynst að leiða líkum að því að fjölmiðlar sýni 

einhvers konar fylgispekt við frambjóðendur heldur virðast þeir yfirleitt fjalla mest um þá 

frambjóðendur sem mælast hæstir í skoðanakönnunum hverju sinni.  

 Það erfitt að færa rök fyrir því að þátttaka Guðna sem álitsgjafi á RÚV hafi aukið 

líkur hans á sigri en þó má ætla að það hafi gert hann að þekktari einstaklingi fyrir vikið 

enda hafi enginn mátað hann við embættið fyrir þann tíma af eigin sögn. Í fjölmiðlum 

fengu þær áherslur sem hver og einn frambjóðandi tefldi fram minna vægi en umræða um 

t.d. stjórnarskránna og málskotsréttinn, þá færist meiri þungi á almenna hugmynd 

kjósenda hvers konar einstaklingur væri heppilegastur á Bessastaði. Kjósendur gátu í 

raun sammælst um ágæti margra af helstu stefnumálum og áherslum flestra frambjóðenda 

þar sem þau báru ekki með sér algera uppstokkun eða kollvörpun á embættinu. Guðni 

kynnti ekki sérstök stefnumál í kosningabaráttunni en talaði fyrir ákveðinni sýn sem hann 

hefði á embættið. Að því leyti má segja að hann hafi skorið sig hvað mest úr hópi 

frambjóðendana.  

 

Íslendingar hafa löngum valið sér forseta eftir áherslum, sýn, hegðun og 

einkennum fráfarandi forseta. Þegar Kristján Eldjárn var kosinn má segja að það hafi 

verið vilji þjóðinnar að forsetinn væri ópólitískur, jafnframt því sem keppinautur hans, 
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Gunnar Thoroddsen, var talinn fulltrúi kerfisins sem þá var umdeilt. Áfram var haldið í 

þá hefð þegar Vigdís Finnbogadóttir var kjörinn fyrir utan þá staðreynd að hún var fyrsta 

konan til að gegna embættinu. Þegar Vigdís lauk embætti kusu landsmenn sér nýjan 

forseta sem tefldi fram pólitískari áherslum í kosningabaráttunni en fyrri tveir forsetar 

höfðu gert. Ólafur Ragnar Grímsson er sá forseti sem hefur kallað fram nýja sýn á 

embættið, fært valdsvið þess út með því að beita málskotsréttinum þrisvar enda kvað 

hann skýrt að orði um það árið 1996 að málskotsrétturinn væri ein af undirstöðum 

íslenskrar stjórnskipunar. Ásamt því greiddi hann leiðina fyrir alþjóðlegum viðskiptum 

sem var eitt af hans áherslumálum. Erfitt er að sannreyna það að þjóðin sammælist ætíð 

um þann frambjóðenda sem hefur hvað minnsta tengingu við stjórnmál. En má þá segja 

að þjóðin geri það yfirleitt. Sögulega eru nýkjörnir forsetar iðulega ólíkir þeim sem víkja 

hverju sinni og virðist forsetakjör á Íslandi vera ákveðin leið til að skipta frá einni 

manngerð til annarrar. 

Nú þegar Guðni hefur gegnt embætti forseta í tæplega eitt ár sýna mælingar að 

rúmlega 80% landsmanna séu ánægðir með störf hans. Það sem einkennir Guðna sem 

forseta er líklega það sem hreif þjóðina til að byrja með í kosningabaráttunni, hve 

alþýðlegur hann var. Þá hefur framkoma hans og persónulegir eiginleikar haft sitt að 

segja. Þegar frambjóðandinn Guðni ávarpaði þjóðina í sjónvarpi daginn fyrir kjördag 

lýsti hann því svo að forseti ætti að vera hógvær en stoltur í öllum sínum málflutningi og 

þá ætti forseti að leitast við að vera forseti okkar allra. Má segja að þessi orð Guðna veiti 

vísbendingu um það hvernig forseta Íslendingar vildu, kusu og fengu í þetta sinn. Tíminn 

mun svo leiða í ljós hvað það er sem mun einkenna sjötta forseta Íslands, Guðna Th. 

Jóhannesson. Það má segja að kjörorð stuðningsmanna Ásgeirs Ásgeirssonar í 

kosningunum 1952 lýsi best megineinkennum íslenskra forsetakosninga, fólkið velur 

forsetann.  
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Viðauki I 

Eigin framlag framboðs Andra Snæs Magnasonar var 960.000. kr. Framlög einstaklinga 

og lögaðila eru eftirfarandi:  
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110 Ríkisendurskoðun, ,,Útdráttur úr uppgjöri Andra Snæs Magnasonar í kjöri til embættis forseta Íslands 
2016,” rikisendurskodun.is, 28.september 2016. http://rikisendurskodun.is/wp-
content/uploads/2016/09/Andri-Snaer-Magnason.pdf (25 .mars 2017) 

http://rikisendurskodun.is/wp-content/uploads/2016/09/Andri-Snaer-Magnason.pdf
http://rikisendurskodun.is/wp-content/uploads/2016/09/Andri-Snaer-Magnason.pdf
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Eigið framlag framboðs Davíðs Oddssonar var sem fyrr segir 11.400.000 kr. Framlög 

einstaklinga og lögaðila eru eftirfarandi: 

111 
 

 

                                                 
111 Ríkisendurskoðun, ,,Útdráttur úr uppgjöri Davíðs Oddssonar í kjöri til embættis forseta Íslands 2016,” 
rikisendurskodun.is, 26.september 2016. http://rikisendurskodun.is/wp-content/uploads/2016/09/David-
Oddsson.pdf  (25. mars 2017) 

http://rikisendurskodun.is/wp-content/uploads/2016/09/David-Oddsson.pdf
http://rikisendurskodun.is/wp-content/uploads/2016/09/David-Oddsson.pdf
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Eiginframlag Guðna Th. Jóhannessonar nam 1.162.724 kr. Þá voru aðrar tekjur 996.278 

kr. Framlög einstaklinga og lögaðila eru eftirfarandi: 
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112 Ríkisendurskoðun, ,,Útdráttur úr uppgjöri Guðna Th. Jóhannessonar í kjöri til embættis forseta Íslands 
2016,“ rikisendurskodun.is, 26.september 2016. http://rikisendurskodun.is/wp-
content/uploads/2016/09/Gudni-Th-Johannesson.pdf  (25.mars 2017) 
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Eiginframlag framboð Guðrúnar Margrétar nam 386.327 kr. Framlög lögaðila og 

einstaklinga eru eftirfarandi: 

113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
113 Ríkisendurskoðun, ,,Útdráttur úr uppgjöri Guðrúnar Margrétar Pálsdóttur í kjöri til embættis forseta 
Íslands 2016;” rikisendurskodun.is, 8.september 2016. http://rikisendurskodun.is/wp-
content/uploads/2016/09/Gudrun-M-Palsdottir.pdf (25.mars 2017) 
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Eigin framlag framboðs Höllu Tómasdóttur nam 2.037.270 kr. Framlög einstaklinga og 

lögaðila eru eftirfarandi: 

114 
  

                                                 
114 Ríkisendurskoðun, ,,Útdráttur úr uppgjöri Höllu Tómasdóttur í kjöri til embættis forseta Íslands 2016,” 
rikisendurskodun.is, 26.september 2016. http://rikisendurskodun.is/wp-content/uploads/2016/09/Halla-
Tomasdottir.pdf (25.mars 2017) 

http://rikisendurskodun.is/wp-content/uploads/2016/09/Andri-Snaer-Magnason.pdf
http://rikisendurskodun.is/wp-content/uploads/2016/09/Halla-Tomasdottir.pdf
http://rikisendurskodun.is/wp-content/uploads/2016/09/Halla-Tomasdottir.pdf
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Viðauki II 

Listi boðsgesta Guðna Th. Jóhannessonar, nýkjörins forseta Íslands á Bessastaði 1.ágúst 

2016: 
 

Tafla 3: Listi yfir boðsgesti 
Aðalheiður Árnadóttir  Allison Reid  Amalía Björnsdóttir  

Anna Margrét Marinósdóttir  Ari Gunnar Óskarsson  Arna Arnardóttir  

Arnar Þór Jónsson  Arndís Þorgeirsdóttir  Ágúst Örn Ágústsson  

Álfrún Perla Baldursdóttir 

og Árni Freyr Magnússon  

Árni Freyr Magnússon  Áslaug Arnoldsdóttir  

Berglind Helgadóttir  Bergþór Pálsson  Bjarnfreður H. Ólafsson  

Björg Sigurðardóttir  Björn Helgason og Gerður 

Guðmundsdóttir  

Bryndís Eva Jónsdóttir  

Bryndís Garðarsdóttir  Brynhildur Einarsdóttir  Carmen Emilia Roa De 

Sarabia  

Christopher Donald Jagger  Daníel Freyr Hjartarson  Drífa Skúladóttir og Sigur-

vin Ólafsson  

Eggert Benedikt 

Guðmundsson  

Einar Geir Ingvarsson  Einar Jón Pálsson  

Einar Svavarsson  Einar Örn Magnússon  Eiríkur Ingvar Ingvarsson  

Elizabeth Brown  Elín Haraldsdóttir og Einar 

Þór Magnússon  

Elín Kristinsdóttir  

Emilía Ottesen  Erla María Tölgyes  Esther Ösp Gunnarsdóttir  

Eva Björk Jóhannesdóttir  Ewan Reid  Eymundur Sveinn Einars-

son  

Friðjón R. Friðjónsson og 

Elizabeth Lay  

Gaukur Úlfarsson  Gerður Kristný Guðjóns-

dóttir og Kristján B. Jónas-

son  

Gísli Baldvinsson  Guðbrandur Benediktsson  Guðfinna Aðalgeirsdóttir  

Guðjón Ólafur Jónsson  Guðmundur Gísli Geirdal  Guðmundur Pétursson  

Guðmundur Th. Jónsson  Guðni Sveinsson og Helga 

Sigurbjörnsdóttir  

Guðný Helgadóttir  

Guðný Hildur Magnúsdóttir  Guðrún Inga Ingólfsdóttir  Hafsteinn Bragason  

Hafsteinn Þór Hilmarsson  Håkon Broder Lund og 

Heiða Skúladóttir  

Hanna Lilja Jóhannsdóttir 

og Lúðvík Örn Steinarsson  
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Haraldur Þór Egilsson  Haukur Hafsteinsson og 

Þórdís Thorlacius  

Heather Reid  

Heiðdís Einarsdóttir  Heimir Hannesson  Heimir Kristinsson og Mar-

grét Thorlacius  

Helena Karlsdóttir  Helga Björg Dagbjartsdóttir  Helga Björk Eiríksdóttir  

Helga Steinunn Hauksdóttir  Hjördís Smith  Hlynur Einarsson  

Hólmar Ingi Guðmundsson  Hólmfríður Tómasdóttir  Hrafnkell Guðnason  

Hrönn Ingólfsdóttir  Hugh Reid  Huginn Freyr Þorsteinsson  

Högni Óskarsson  Iain Reid  Ingibjörg Lára Kristinsdóttir  

Ingibjörg Stefánsdóttir  Ingvar Heiðar Ragnarsson  Janus Arn Guðmundsson  

Joanna Marcinkowska  Jóhanna Fjóla Ólafsdóttir 

og Þorsteinn Erlingsson  

Jóhanna Vigdís Arnardóttir  

Jóhanna Ýr Jónsdóttir  Jóhannes Ó. Jóhannesson 

og Stefanía Jónsdóttir  

Jón Guðmundsson  

Jón Helgi Egilsson  Jónas Knútsson  Kári Þormar  

Kolbeinn Óttarsson Proppé  Kristbjörn Helgi Björnsson  Kristín Zoéga og Sveinn 

Valfells  

Kristjana Heiðdal  Þorgeirs-

dóttir  

Lárus S. Guðmundsson  Magnús Lyngdal Magnús-

son  

Margrét Aðalgeirsdóttir  Margrét G. Thorlacius  Margrét Gauja Magnúsdótt-

ir  

Margrét Gísladóttir  Margrét Rúna Guðmunds-

dóttir  

Margrét S. Björnsdóttir  

Maria Helena Sarabia  María Ásdís Stefánsdóttir  Markús Þórhallsson  

Mikael Torfason  Muhammed Kizilkaya  Oddgeir Ágúst Ottesen  

Oddur Þórðarson  Oliver Luckett  Ólafur Kjaran Árnason  

Óttar Guðjónsson  Patrekur Jóhannesson og 

Rakel Guðnadóttir  

Petrína Bachmann  

Pétur Hrafn Árnason  Pétur Örn Sverrisson  Rakel Logadóttir  

Rúnar Gíslason  Sigfús Ólafsson  Sigríður Elín Thorlacius og 

Viðar Magnússon  

Sigrún Jónsdóttir  Sigurður Garðarsson Sigurður Guðmundsson  

Sigurður Kaiser Guðmunds-

son  

Smári Geirsson  Smári Þ. Sigurðsson og 

Vida Sigurdsson  

Soffía Sigurgeirsdóttir  Stefanía Sigurðardóttir  Stefán Bogi Sveinsson  
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Stefán Vagn Stefánsson og 

Hrafnhildur Guðjónsdóttir  

Stewart Wheeler  Sveinn Guðmar Waage  

Sveinn Valgeirsson  Sædís Gunnarsdóttir  Thomas Möller  

Unnar Rafn Ingvarsson  Viktor Vigfússon  Þengill Björnsson og Kristín 

Rannveig Jónsdóttir  

Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir  Þorgerður Anna Arnardóttir 

og Magnús Einarsson  

Þór Jónsson  

Þórður Vilberg Guðmunds-

son  

Þórður Vilberg Oddson  Þórunn Erna Clausen 
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115 Mbl.is, ,,Gestalistinn á Bessastöðum,“ mbl.is, 2. ágúst 2016. 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/08/02/gestalistinn_a_bessastodum/ (sótt1.maí 2017) 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/08/02/gestalistinn_a_bessastodum/
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