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Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um kosningabaráttu nýrra flokka og hvert hlutverk almannatengla er 

í þeim efnum. Horft er til kosningabaráttu Viðreisnar sem stofnað var árið 2016, árin 2016 og 

2017, og þau borin saman. Fjallað er hvernig hægt er að ná til kjósenda með aðstoð 

almannatengla, hvernig hægt er að nýta skoðanakannanir til að greina hverjir bregðast jákvætt 

við skilaboðunum sem koma fram, hvaða hópar eru líklegir til þess að velja ný framboð og 

hvort þeir séu að koma frá öðrum flokkum. Stjórnarsamstarf Sjálfstæðisflokks, Bjartar 

framtíðar og Viðreisnar er skoðað og hvort að Viðreisn hafi beygt af stefnu sinni til að komast 

í ríkisstjórn. Skoðað er hvað olli fylgishruni Viðreisnar og hvaða aðferðum var beitt í 

kosningunum 2016 samanborið við kosningarnar 2017. Ljóst er að almannatenglar gegna 

mikilvægu hlutverki þegar kemur að kosningabaráttu flokka, sökum fjárskorts þá koma þeir 

inn sem ráðgjafar en eru ekki í fullu starfi.  
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Abstract 

The focus of this thesis is election campaigns of new parties and what the role of public relation 

(PR). The  main focus will be on the Reform party which was established in 2016 their election 

campaigns in the year 2016 and 2017 will be reachersed and compared. It is discussed how to 

reach electorate members with the help of public relations, how polls are used to identify which 

groups respond positively to the messages that appear, what groups are likely to choose new 

parites and whether they have votes for other parties in the past. The alliance between the 

Independence Party, Bright Future and the Reform party are reviewed and whether the Reform 

party has reversed its policy to be able to form a government. An assessment of what caused 

the drop in the polls in the 2017 elections is made and description of what methods were applied 

in the 2016 elections compared to the 2017 election. Public relations are obviously important 

in election campaigns, but because how weak political party´s are financially, they are included 

as advisors but are not full-time employees. 

 

 



Haraldur Líndal Haraldsson Almannatengsl og kosningar Haust 2017 

	

	1	
	

 

Formáli 

Verkefni þetta er 14 ECTS eininga verkefni til BA-gráðu í Miðlun og almannatengslum við 

félagsvísinda- og lagadeild Háskólans á Bifröst. Verkefnið ber heitið Almanntengsl og 

kosningar, Hlutverk almannatengla í kosningabaráttu nýrra flokka.  

Markmið ritgerðar þessar er að varpa ljósi á hvert hlutverk almannatengla er þegar kemur 

að kosningabaráttu stjórnmálaflokka á Íslandi og hversu mikilvægt það er að hafa 

almannatengla á sínum snærum til að ná góðri kosningu. 

 Leiðbeinandi minn í þessu verkefni var Magnús Árni Skjöld Magnússon dósent við 

Háskólann á Bifröst, og þakka ég honum kærlega fyrir leiðsögnina. Viðmælendum mínum færi 

ég einnig bestu þakkir. Að lokum vil ég þakka Jóni Torfasyni fyrir yfirlestur á ritgerðinni.   
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1. Inngangur 

Í upphafi skal endinn skoða. Það er óhætt að segja að þessi málsháttur hafi átt vel við þegar 

ákveðið var að skrifa um það efni sem hér verður til umfjöllunar. Þeir atburðir sem áttu sér stað 

á haustmánuðum 2017 í íslenskum stjórnmálum voru óvæntir / án fordæma og mjög svo 

áhugaverðir. Tengjast þeir  efni þessarar ritgerðar bæði beint og óbeint. Undirritaður var ekki 

bjartsýnn á að það ríkisstjórnarsamstarf, sem varð til eftir síðustu kosningar, yrði langlíft. Engu 

að síður átti höfundur ekki von á að það yrði jafn skammlíft og raun bar vitni.  

Lagt var upp með að skoða hvernig nýir flokkar geta náð góðri kosningu  skömmu eftir 

að þeir eru stofnaðir, og þá horft til Viðreisnar í þeim efnum, sem og hvað olli  því að fylgið 

hrundi samkvæmt þeim skoðanakönnum sem gerðar hafa verið frá síðustu kosningum. 

Rannsóknarspurningin er: ,,Hvernig getur nýr flokkur náð góðri kosningu, og skiptir máli 

að hafa almannatengil til ráðgjafar?” 

 Í ljósi síðustu  atburða  mun  áherslan  breytast lítillega og við gerð þessarar ritgerðar 

verður litið til þeirra atburða sem eiga sér stað nú og hver þróun mála verður. Í frétt 

Morgunblaðsins sem birtist 18. september	 er fjallað um könnun sem Zenter rannsóknir 

framkvæmdu dagana 15.-18. september, sú könnun var framkvæmd viku eftir stjórnarslitin. 

Viðreisn naut einungis 2,7% fylgis samkvæmt henni, en Sjálfstæðisflokkurinn mældist þá enn 

stærstur með 26,4%.  

Í ljósi þess að boðað var til kosninga þann 28. október 2017 munu niðurstöður þeirrar 

kosningar  nýttar við gerð þessarar ritgerðar og gerður samanburður á fylgi Viðreisnar í 

kosningunum 2016 og 2017. Verður þá litið til þess hvað var gert í síðustu kosningabaráttu 

Viðreisnar og var þá sú kosningabarátta sem nú er afstaðin, að einhverju leyti frábrugðin hinni 

fyrri? Einnig verður stefna flokksins borin saman við stjórnarsáttmálann og skoðað hvort 

samræmi sé með stefnu Viðreisnar og stjórnarsáttmálanum. Getur verið að Viðreisn hafi gefið 

of mikið eftir af sinni stefnu til að komast í ríkisstjórn? Getur verið að það sé ástæðan fyrir 

slæmu gengi í skoðanakönnunum eða hafa forsvarsmenn Viðreisnar ekki náð til kjósenda þegar 

kemur að þeirra málefnum? 

Fyrsti kafli er inngangskafli og í öðrum kafla verður farið yfir þá aðferð sem beitt var við 

rannsóknina, val á þátttakendum og þeir kynntir. Í þriðja kafla er gerð grein fyrir hvað 

almannatengsl eru og saga þeirra rakin.  Í fjórða  kafla er farið yfir stofnun Viðreisnar, stefnu 

flokksins og hún borin saman við stjórnarsáttmálann. Í fimmta kafla er farið yfir aðdragandann 

að Alþingiskosningunum 2016 og 2017. Í sjötta kafla eru skoðanakannanir teknar fyrir og þær 

skoðaðar útfrá með hvaða hætti hægt er að nýta þær, einnig er farið yfir fylgi Viðreisnar frá því 
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flokkurinn er stofnaður og til alþingiskosninga 2017. Í sjöunda kafla eru þær aðferðir skoðaðar 

sem hægt er að nota til að ná til kjósanda. Áttundi kafli tekur á stjórnarsamstarfi 

Sjálfstæðisflokks, Bjartrar framtíðar og Viðreisnar. Stefna ríkisstjórnarinnar er svo borin 

saman við stefnu Viðreisnar og er  litið til þess hvort Viðreisn hafi gefið of mikið eftir af sínum 

stefnumálum. Í níunda kafla er farið yfir þá aðferð sem Viðreisn beitti í sínum 

kosningabaráttum og hvert hlutverk almannatengla var í hvorri fyrir sig. Í loka kaflanum er 

rannsóknarspurningunni svarað og og niðurstöður höfundar kynntar.  
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2. Aðferð 

Hér verður leitast við að útskýra framkvæmd rannsóknarinnar, val á þátttakendum og eigindleg 

rannsóknaraðferð kynnt. Því næst verður fjallað um aðferðirnar sem notast var við  gagnaöflun.  

Í verkefni þessu verður stuðst við eigindlega rannsókn í formi viðtala sem og megindlegar 

rannsóknir þar sem stuðst er við skoðanakannanir sem framkvæmdar hafa verið. Þannig næst 

að fá betri innsýn inn í þann veruleika sem viðmælendurnir upplifa í kosningabaráttunni.  

Eigindleg rannsóknaraðferð er frábrugðin megindlegri rannsóknaraðferð að því leyti að 

notast er við minna úrtak og fleiri breytur en í megindlegri rannsókn. Í eigindlegri rannsókn er 

ekki hægt að yfirfæra niðurstöðurnar úr úrtakinu yfir á eitthvað ákveðið þýði, þar sem einungis 

er verið að skoða upplifun viðmælandans, af því leiðir að upplifun er bundin við 

einstaklinganna sem rætt er við og því ekki mögulegt að yfirfæra hana. 

Gagnaöflun var  í formi viðtala, skoðaðar voru  fyrri rannsóknir og umfjöllun  fjölmiðla 

í aðdraganda kosninga sem og eftir kosningar og eftir ríkisstjórnarmyndun. Bornar voru  saman 

stefnuyfirlýsing ríkisstjórnarinnar og grunnstefna Viðreisnar, sem og annað fræðilegt efni.  

 

2.1 Viðmælendur 

Við val á viðmælendum var horft til þess að þeir hafa allir komið að kosningabaráttu Viðreisnar 

með beinum hætti, fyrir utan einn viðmælenda sem er doktor við Háskóla Íslands og hefur tekið 

þátt í íslensku kosningarannsókninni og verið álitsgjafi í sjónvarpi í kosningum. 

Viðmælendur í verkefni þessu voru þrír, og mun höfundur fá mat þeirra á hvaða aðferðum 

var beitt í kosningabaráttunum við alþingiskosningarnar 2016 og 2017 og hver þáttur 

almannatengla var. Tekin voru viðtöl við Stefaníu Sigurðardóttur framkvæmdastýru þingflokks 

Viðreisnar, Karl Pétur Jónsson aðstoðarmann Þorsteins Víglundssonar, hann starfaði áður sem 

almannatengill og var í kosningastjórn Viðreisnar. Að lokum verður tekið viðtal við Evu H. 

Önnudóttur doktor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Með þessum viðtölum mun höfundur 

reyna að fá einhverja innsýn  í kosningabaráttuna sem og þróun mála eftir kosningarnar með 

því að ræða við þá sem tóku beint þátt í henni sem og þá sem fylgdust með utanfrá og þannig 

mögulega geta greint það sem fór vel og það sem hefði mátt fara betur.  
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3. Hvað eru almannatengsl? 

Almannatengsl (e. public relations) eru skilgreind samkvæmt íslenskri orðabók sem: ,,tengsl 

stofnunar eða fyrirtækis við almenning sem birtast í fjölmiðlum (t.d. ímynd fyrirtækis, kynning 

á því o.fl.) án þess að um beinar auglýsingar sé að ræða” (Íslensk orðabók, 2007). Með 

almenningi er átt við haghafa, starfsmenn, löggjafann, stjórnvöld og alla þá sem á einn eða 

annan hátt geta haft áhrif á starfsemi eða afkomu fyrirtækis, félagasamtaka, stjórnvalda og  

stjórnmálaflokka (Bogi Þór Siguroddson, 1993).  

Hlutverk almannatengsla geta verið margskonar eins og t.d. umsjón með 

blaðamannafundum og útgáfu á fréttatilkynningum, útgáfa kynningarefnis um vöru og 

þjónustu, fréttabréf til starfsmanna, viðskiptavina og hagsmunaaðila. Kynningar- og 

áróðursstarf til að hafa áhrif á lagasetningu, almenningsálit og skoðanamyndun, t.d. fyrir 

stjórnmálaflokka sem eru að koma sínum stefnumálum á framfæri. Hverskonar ráðgjöf til 

stjórnenda og stjórnmálamanna ef upp koma krísur sem þarf að meðhöndla á réttan hátt svo 

skilaboðin komist til skila. Að koma skilaboðum fram á réttum tíma, slíkt getur skipt sköpum 

þegar upp koma krísur. Með því að notast við þær aðferðir sem almannatengsl bjóða uppá er 

hægt að ná meiri árangri en með beinum auglýsingum eða kynningum, á það sérstaklega við ef 

höfða á til viðtakenda sem draga sannleiksgildi auglýsinga í efa og eða er í nöp við 

sölumennsku (Bogi Þór Siguroddson, 1993).  

Almannatengsl eru vandmeðfarin og mjög mikilvægt að haldið sé vel á spilunum. Þar 

skiptir máli að fréttatilkynningar séu vel gerðar og sendar út á réttum tíma. Auðvelt er að spilla 

góðri kynningu ef rangt er að henni staðið, hún illa tímasett, hún send á rangan einstakling 

jafnvel á röngum miðli (Bogi Þór Siguroddson, 1993).  

 

3.1 Upphaf almannatengsla og upphafsmenn 

Almannatengsl geta átt sér nokkur starfsheiti, eins og t.d. samskiptastjóri, upplýsingafulltrúi 

eða fjölmiðlafulltrúi svo nokkur starfsheiti séu nefnd. Deilt er um það hvort allir þeir sem starfa 

við almannatengsl séu í raun almannatenglar. Sumir vilja halda því fram að  starfsheitið 

almannatengill sé einungis ætlað þeim sem gegna stjórnunarstöðu (Newsom, 2013).  

Færa má fyrir því rök að almannatengsl sé faglegt starf og því eigi það að vera einungis 

á hendi þeirra sem hafa öðlast menntun í almannatengslum og/eða hafa víðtæka reynslu 

(Newsom, 2013). 
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Greinin hefur átt erfitt með að skilgreina sig, sagnfræðingar og almannatenglar eru 

ósammála um upphaf greinarinnar og það hvernig hún fékk nafn sitt, er því saga hennar frekar 

óljós. Einhverjir sagnfræðingar vilja eigna Thomasi Jefferson, fyrrum forseta Bandaríkjanna, 

að hafa tekið orðin almenningur (e. public) og tengsl (e. relations) og sett þau saman í eitt orð, 

það er ,,almannatengsl” (public relations) árið 1807,  enn aðrir vilja eigna það lögmanninum 

Dorman Eaton í  ræðu til útskriftarárgangs Yale háskóla árið 1882 (Newsom, 2013). Orðið 

almannatengsl var hins vegar  ekki notað eins og við þekkjum það í dag fyrr en  árið 1897, 

þegar það birtist í blaði Bandaríska lestarfélagsins ,,Yearbook of Railway Literature” (Newsom, 

2013).  

Það var svo ekki fyrr en árið 1921 að Edward L. Bernays stofnaði fyrsta fyrirtækið sem 

bar nafnið ,,public relation counsel”, hinsvegar var það ,,Publicity Bureau of Boston” sem var 

fyrsta fyrirtækið sem bauð uppá almannatengsl árið 1900 (Bates, 2006). Tveimur árum síðar 

skrifaði hann bókina: ,,Crystallizing Public Opinion” og kenndi í fyrsta sinn áfanga í 

almannatengslum við New York háskólann. Þar með í upphafi 20. aldarinnar  var  

almannatengsl  orðið að starfs- og fræðigrein (Newsom, 2013). Edward L. Bernays er af 

mörgum talinn vera upphafsmaður almannatengsla eins og við þekkjum þau í dag. Hann 

skrifaði: ,,The three elements of public relations are practically as old as society: informing 

people, persuading people, or integrating people with people. Of course, the means and 

methods of accomplishing these ends have changed as society has changed” (Bates, 2006). 

Eins og áður sagði eru ekki til nógu víðtæk gögn um sögu almannatengsla, í ljósi þess 

hversu menn  hefur greint á um hlutverk almannatengsla og hvenær almannatengsl eru notuð. 

Samkvæmt Don Bates er hlutverk almannatengsla að halda uppi sameiginlegum hagsmunum 

á milli áheyranda, samtaka, í viðskiptum,	stjórnmálaflokkar.	Áheyrandinn er þá almenningur, hvort 

sem um er að ræða kjósendur, viðskiptavini, fjárfesta, starfsmenn, birgja, löggjafi, 

samkeppnisaðilar, embættismenn og aðrir ,,áhrifavaldar” (Bates, 2006).  

Samkvæmt Bernays og öðrum sagnfræðingum, sem skoðað hafa almannatengsl,  hafa 

almannatengsl og siðmenning alltaf haldist í hendur. Í þeirra augum eru til fornar heimildir sem 

hægt er að túlka á þann veg að almannatengsl hafi verið stunduð allt frá tímum íslensku 

skáldanna á söguöld, sem dvöldust við konungshirðir frá ca. 900 og fram yfir 1200. 

Frumsamfélög stjórnuðust þó fremur af ótta og ógnunum, á meðan þróaðri samfélög reiða sig 

á samræður og rökræðu (Bates, 2006).  

Hvort sem verið var að efla ímynd manna sem stríðsmenn eða kóngar, leiðtogar hinna 

fornu siðmenningar eins og Súmer, Babýlon eða Persía, þá notuðust þeir við ljóðalist eða 

annarskonar skrif til að efla ímynd sína í orustum og/eða stjórnmálum (Bates, 2006). Í 
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Egyptalandi var list og arkitektúr notaður til að sýna hversu áhrifamiklir menn voru. Í forn 

Ísrael, var Biblían og annar trúartexti notaður til að móta hugsunarhátt almennings (Bates, 

2006).  

Áróður (e. propaganda) kemur fyrst frá Kaþólsku kirkjunni þegar kirkjan setti á stofn 

,,Congregatio de Propaganda Fide” sem útleggst á íslensku: ,,Söfnuð til útbreiðslu trúarinnar”. 

Með því viðurkenndi kirkjan þörfina fyrir þriðja aðila til að stuðla að betri samskiptum milli 

stjórnvalda og almennings. Með aukinni þekkingu, með t.d. þýðingu á Biblíunni á 15. öld úr 

latínu yfir á margar þjóðtungur, fjöldaprentun á bókum og fréttablöðum,  varð mikil eftirspurn 

eftir almannatengslum (Bates, 2006).   

Frakkar stofnuðu fyrsta áróðursmálaráðuneyti árið 1792 og heyrði það undir 

innanríkisráðuneytið. Þar fékk það nafnið ,,Bureau of the spirits” og var hlutverk þess að 

styrkja ritstjóra og senda fulltrúa sína til hinna ýmsu héraða Frakklands til þess að ávinna 

stuðning við frönsku byltinguna  (Bates, 2006).  

Margir sögufrægir einstaklingar í Bandaríkjunum „urðu til“ fyrir tilstuðlan 

ímyndarherferðar almannatengsla. Sem dæmi má nefna söguna af Daniel Boone, hún var gerð 

af landeiganda til að kynna nýbyggð í Kentucky. Einnig má nefna hetjudáðir Davy Crockett´s 

en þær voru  að stórum hluta samdar  af fjölmiðlafulltrúanum Matthew St. Clair (Bates, 2006).  

Eitt af helstu störfum almannatengla hér á árum áður var  samofin baráttu verkalýðsins 

og atvinnurekanda. Nú á dögum fer þessi barátta fram í umræðum og samningum milli beggja 

aðila, en ekki með einkalögreglu eða vopnuðum vörðum eins og áður tíðkaðist (Bates, 2006).  

Um aldamótin 1900 þróuðust almannatengsl úr því að vera starf einstakra blaðafulltrúa 

yfir í ráðgjafafyrirtæki, sem buðu uppá sérhæfða þjónustu í almannatengslum. Eins og áður 

kom fram var fyrsta fyrirtækið The Publicity Bureau stofnað í Boston árið 1900, af George V. 

S. Michaelis, Herbert Small og Thomas O. Marvin. Urðu þeir áberandi á þessu sviði árið 1906 

þegar bandarísk lestarfyrirtæki fengu þá til að andmæla fyrir sína hönd löggjöf sem var til 

meðferðar í bandaríska þinginu. Ekki tókst þeim ætlunarverk sitt, það er að koma í veg fyrir 

þessa löggjöf, í framhaldinu höfðu flest lestarfyrirtækin stofnað sína eigin deild sem hafði með 

almannatengsl að gera (Bates, 2006).  

Ekki er hægt að ljúka þessari söguyfirferð án þess  að minnast á upphafsmenn 

almannatengsla. En þar er fremstur Ivy Ledbetter Lee. Er hann jafnvel einn sá frægasti af þeim 

almanntenglum eins og við þekkjum þau í dag. Hann starfaði sem fréttaritari á Wall Street áður 

en hann hóf störf sem almannatengill. Hann er einn af þeim sem þróuðu þær aðferðir og 

grundvallarreglur sem almannatenglar í dag starfa enn eftir (Bates, 2006). Hann taldi að til að 

eiga góð samskipti við fjölmiðla þyrftu samskiptin að vera opin, var hann því ávallt opinn og 
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hreinskilin í sínum samskiptum við þá. Hann skildi að grunnurinn að góðri umfjöllun væri góð 

hegðun fyrirtækja. Margir telja að hans helsta framlag til greinarinnar hafi verið að gera efnaða 

kaupsýslumen mannlega og að varpa jákvæðu ljósi á fyrirtæki (Bates, 2006). Hann lagði uppúr 

því, að til að hægt væri að ávinna sér traust, skilning og stuðning almennings þyrftu aðilar, 

hvort sem það væru kaupsýslumenn eða fyrirtæki, ávallt að greina frá af heiðarleika og 

nákvæmni. Tveir af hans frægustu skjólstæðingum voru ,,Pennsylvania Railroad” og 

Rockefeller fjölskyldan. Fyrir hönd skjólstæðinga sinna þróaði hann kynningarstefnu 

svokallaða, sem mætti útleggjast á íslensku ,,halda almenningi upplýstum” (e. the public be 

informed) í andstöðu við yfirlýsingu kaupsýslumannsins William Vanderbilt sem sagði: ,,the 

public be damned.” (Bates, 2006). Þegar Lee sendi fréttatilkynningar á fjölmiðla  lét hann 

einnig fylgja með afrit af yfirlýsingu sinni um meginreglurnar (e. Decleration of Priniciples) 

en þar sagði: 

This is not a secret press bureau. All our work is done in the open. We aim 

to supply news. This is not an advertising agency; if you think any of our 

matter properly ought to go to your business office, do not use it. Our matter 

is accurate. Further details on any subject treated will be supplied promptly, 

and any editor will be assisted most cheerfully in verifying directly any 

statement of fact. In brief, our plan is, frankly and openly, on behalf of the 

business concerns and public institutions, to supply to the press and public 

of the United States prompt and accurate information concerning subjects 

which it is of value and interest to the public to know about (Bates, 2006). 

Eitt af mikilvægustu ráðgjafastörfum Lee´s var fyrir Rockefeller fjölskylduna. Hann byrjaði að 

sinna ráðgjafarstörfum fyrir hana árið 1914 en það ár bað John D. Rockefeller yngri Lee um 

ráðgjöf um það hvernig ætti að höndla hin svokölluðu  Ludlow fjöldamorð sem byrjuðu árið 

1913 í Colarado þegar 9000 verkamenn fóru í verkfall. Í apríl 1914 varð slysaskot til þess að 

átök brutust út, þar sem nokkrir námuverkamenn létu lífið, tvær konur og ellefu börn (Bates, 

2006). 

Í ljósi þess að Rockefeller nafnið var vel þekkt um víðöll Bandaríkin, ráðlagði Lee, 

Rockefeller yngri að hafa þá stefnu að vera opinn. Hann fékk Rockefeller til að heimsækja 

námuvinnslur eftir verkfallið til að sjá með eigin augum þær aðstæður sem 

námuverkamennirnir unnu við. Hann ráðlagði einnig John D. eldri, sem hafði orðið fyrir 

árásum rannsóknarblaðamanna sem hrokafullur kapitalisti, að láta almenning vita af 

rausnarlegum framlögum hans til góðgerðamála, sem hann hafði haldið leyndum (Bates, 2006).  
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Lee andaðist í mikilli skömm árið 1934, eftir að hafa nýtt sína miklu hæfileika í 

almannatengslum til að fá Sovétríkin viðurkennd í Bandaríkjunum á fjórða áratugnum, einnig 

fyrir ráðgjöf sína til þýsks fyrirtækis sem síðar var tekið yfir af Nasistaflokknum. Þjóðverjarnir 

tóku þó ekki ráðgjöf hans um að vera opnir  og hreinskilnir, en skaðinn var skeður. Lee fékk 

svo titilinn ,,fjölmiðlafulltrúi Hitlers” í fjölmiðlum (Bates, 2006).  

Edward L. Bernays og samstarfsfélagi og eiginkona, Doris Fleischman, voru á meðal 

þeirra sem kepptu við Lee um athygli. Hann gaf út bókina ,,Crystallizing Public Opinion” eins 

og áður er getið, hún kom út árið 1923, árið 1928 gaf hann út bókina ,,Propaganda” og árið 

1952 ,,Public Relation” (Bates, 2006). Bernays leit á almannatengsl sem list að viðbættum 

vísindum, listin í samskiptum að viðbættum félagsvísindum (Bates, 2006).  

Hér lýkur yfirferð um almannatengsl og uppruna þeirra. Í næsta kafla verður Viðreisn 

skoðuð, hvert var upphafið að stofnum flokksins og hver er tilgangur hans. 

	  



Haraldur Líndal Haraldsson Almannatengsl og kosningar Haust 2017 

	

	12	
	

4. Stofnun Viðreisnar 

Viðreisn var stofnuð formlega þann 24. maí 2016, aðdragandi að stofnuninni er þó töluvert  

lengri. Hugmyndin á bakvið Viðreisn er að hún á að vera nýtt stjórnmálaafl sem byggist á 

frjálslyndi en skilgreinir sig sem miðjuflokk sem byggir á hægri hagstjórn og vinstri velferð. 

Sem var einmitt  upphafsstef Viðreisnar í kosningabaráttunni árið 2017. Byggja 

Viðreisnarmenn stefnu sína á réttlátu samfélagi, jafnvægi í efnahagslífi og fjölbreyttum 

atvinnutækifærum, viðskiptafrelsi og vestrænni samvinnu (Viðreisn, 2016).  

Því hefur verið haldið fram að þegar ríkisstjórn Framsóknar- og Sjálfstæðisflokksins sleit 

aðildarviðræðunum við Evrópusambandið, hafi þeir sem studdu aðildina innan 

Sjálfstæðisflokksins orðið mjög óánægðir og talið sig svikna af forystu flokksins. Ástæðan 

fyrir því er sú að menn töldu að aðildarviðræðunum yrði ekki slitið nema að undangenginni 

þjóðaratkvæðisgreiðslu (Þórður Snær Júlíusson, 2016). Í kjölfarið á þessum óvæntu tíðindum 

klauf hópur manna, sem hafði tilheyrt þeim hópi Sjálfstæðismanna sem hlynntir voru 

aðildarviðræðunum við Evrópusambandinu, sig frá flokknum. Í þeim hópi voru fyrrverandi 

formaður og varaformaður flokksins Þorsteinn Pálsson og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 

ásamt fyrrverandi þingmanni flokksins Vilhjálmi Egilssyni og ýmsum öðrum áhrifamönnum 

úr viðskiptalífinu (Þórður Snær Júlíusson, 2016).  

Þorgerður Katrín var mjög harðorð í garð forystu flokksins  þegar hún var gestur í 

Sunnudagsmorgni á RÚV þann 2. mars 2014, skömmu eftir að tillagan var samþykkt, hún sagði 

meðal annars: ,,Ég held bara að fólki og ekki síst frjálslyndu fólki innan Sjálfstæðisflokksins 

hafi algjörlega misboðið þessi aðferðarfræði og nálgun því hún er ekki í takti við flokkinn 

okkar”, ennfremur sagði hún ,, Stór hluti flokksins segir núna: ,,Við viljum ekki leyfa harðlífinu 

að taka yfir. ,,Við viljum ekki að svartstakkarnir í flokknum eigi flokkinn meira en ég og þú” 

(Kolbeinn Tumi Daðason, 2104). 

Samkvæmt frétt Kjarnans sem birtist 26. ágúst 2016, segir: ,,Hópur fjársterkra 

áhrifamanna í íslensku viðskiptalífi og víðar, sem hafði fylgt Sjálfstæðisflokknum að málum 

allt sitt líf, hóf að hittast reglulega til að ræða möguleikann á nýju framboði og annar hópur 

stofnaði lokaðan hóp á facebook undir nafninu ,,Nýi Sjálfstæðisflokkurinn”” (Þórður Snær 

Júlíusson, 2016).  

Í apríl 2014 var greint frá því í Kjarnanum að hafinn væri vinna að stofnun nýs framboðs. 

Sú vinna skiptist upp í fjóra þætti: 

Móta stefnu hins nýja framboðs og manna framboð. Lögð var áhersla á að ekki yrði um 

einsmáls flokk að ræða utan um aðild að Evrópusambandinu, hinsvegar yrði mjög skýr stefna  
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um utanríkismál sem tæki mið af nánu samstarfi við vestrænar þjóðir. Vilji var til þess að eitt 

af aðalstefnumálum hins nýja framboðs væri að endurskoða landbúnaðarkerfið í heild, lækka 

opinberar niðurgreiðslur og verndartolla. Skýr stefna í sjávarútvegsmálum sem snéri að því að 

útgerðarfélög myndu greiða meira fyrir afnot af auðlindinni en þau gera núna. Að lokum var 

stefnt að því að ná í einstaklinga af báðum kynjum, á mismunandi aldri og úr sem flestum 

stéttum. Var þá einna helst horft til einstaklinga úr heilbrigðis- og menntastéttum, frumkvöðla 

og stjórnenda úr atvinnulífinu.  

Lögð var mikil áhersla á að skipuleggja framboðið sem best. Einnig að tímasetning 

framboðsins skipti öllu máli, til að mögulegt væri að nýta þann mögulega meðbyr sem hið nýja 

framboð hefði sem allra best.  

Unnið var að því að koma á fót hóp sem fjallaði um  áróðurs- og fræðslumál. Hlutverk 

hans  var að koma boðskap og stefnumálum hins nýja framboðs á framfæri, þar á meðal í 

fjölmiðlum. 

Síðasti þátturinn  og einn sá mikilvægasti var  að framboðið átti að vera vel fjármagnað 

frá byrjun. Slíkt ætti ekki að hafa verið vandamál í ljósi þess að margir fjársterkir aðilar höfðu 

sett sig í samband við hið nýja framboð og eða komið að stofnun þess (Þórður Snær Júlíusson, 

2016). 

Samkvæmt lögum um fjármál stjórnmálasamtaka nr. 162 frá 2010, segir í 7. grein að 

stjórnmálasamtökum sé óheimilt að taka við framlögum frá lögaðilum eins og fyrirtækjum sem 

eru hærri en 400.000 kr. á ári og sama á við um framlög frá lögráða einstaklingum. Hinsvegar 

má taka við allt að 800.000 kr. frá bæði lögaðilum og lögráða einstaklingum sem stofnframlag. 

Viðreisn er fyrsti stjórnmálaflokkurinn sem hefur nýtt sér þessa lagaheimild og þáði tvöfalda 

hámarksfjárhæð frá einstaklingum og lögaðilum. Fimm einstaklingar og tveir lögaðilar gáfu 

800.000 kr. hver eða alls 5,6 milljónir króna í stofnframlag, það var um 20% af þeim 26,7 

milljónum sem Viðreisn fékk frá lögaðilum og einstaklingum á stofnárinu 2016 

(Ríkisendurskoðun, 2016). 

Fyrsti formlegi stefnumótunarfundur Viðreisnar var haldinn þann 11. júní 2014 og var 

tilkynnt um svipað leyti að flokkurinn skyldi heita Viðreisn. Nafnið er komið frá 

Viðreisnarstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokksins sem voru í ríkisstjórn frá árunum 1959-

1971. Flokkurinn var svo formlega stofnaður í Hörpu 24. maí 2016. Um 400 manns sátu þennan 

stofnfund og var Benedikt Jóhannesson kosinn fyrsti formaður hans. Einnig var grunnstefna 

flokksins samþykkt og greint var frá því að Viðreisn myndi bjóða fram lista í öllum kjördæmum 

landsins í næstu alþingisþingkosningum (Þórður Snær Júlíusson, 2016). 
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4.1 Stefna Viðreisnar og stjórnarsáttmálinn 

Við viljum byggja upp samfélag þar sem einstaklingar vilja og geta nýtt 

hæfileika sína til fulls. Mikilvægt er að tryggja stöðugleika í efnahagsmálum 

og gæta þess að traust ríki í stjórnmálum og í garð stofnanna ríkisins. Við 

viljum stunda málefnalega umræðu og stuðla að góðum stjórnarháttum með 

áherslu á gegnsæi og gott siðferði  (Viðreisn, 2016). 

Í grunnstefnu Viðreisnar eru talin upp 13 stefnumál. Þau eru í stuttu máli, að almannahagsmunir 

gangi framar sérhagsmunum, náttúruauðlindir landsins séu sameign þjóðarinnar, sem beri að 

nýta af skynsemi og að greitt sé markaðsverð fyrir. Að félagslegt réttlæti sé byggt á samhug og 

ábyrgð. Tryggja eigi jafnan rétt til menntunar og velferðarþjónustu. Með vestrænni samvinnu 

sé hagsæld þjóðarinnar aukin, sem einnig er forsenda fyrir sterkara samkeppnishæfni Íslands. 

Með jafnrétti sé stuðlað að aukinni velmegun, sem tryggir einstaklingum frelsi til að nýta 

hæfileika sína og krafta. Neytendur og hagsmunir þeirra eiga að vera í fyrirrúmi. Nauðsynlegt 

sé að styðja og efla íslenskt menningarlíf. Efla þurfi upplýsingaskyldu opinberra aðila gagnvart 

almenningi, ljúka þurfi endurskoðun á stjórnarskránni með víðtækri sátt, efla beint lýðræði 

þannig að almenningur geti komið að ákvörðunum um mikilvæg málefni. Skerpa þrískiptingu 

ríkisvalds, jafna vægi atkvæða óháð búsetu einstaklinga (Viðreisn, 2016). 

Lagt er upp með frjálslyndi og jafnrétti, einstaklingar eiga að geta hagað sínu lífi að vild 

svo framarlega að það bitni ekki á frelsi annarra einstaklinga. Heilbrigðiskerfið sé rekið á 

heildstæðum grunni, tryggt sé að vel menntað heilbrigðisstarfsfólk sé á Íslandi sem hafi aðgang 

að nýjustu tækni og búnaði (Viðreisn, 2016).  

Með velferðarkerfinu er hvatt til að einstaklingar nýti hæfileika sýna og krafta, þannig er 

stuðlað að því að allir vinni sem hafa til þess getu (Viðreisn, 2016).  

Boðið sé uppá fjölbreyttar námsleiðir sem sinna þörfum atvinnustefnu landsins.  

Markaðslausnir eigi að nýta sem víðast, gott viðskiptasiðferði og frjáls markaður veiti aðhald 

og stuðli að efnahagslegum framförum. Ríki og sveitarfélög eigi ekki að vera í samkeppnis-

rekstri, engu að síður að veita nauðsynlega þjónustu þar sem almannahagsmunir krefjast. 

Hindrunum í alþjóðlegum samkeppnisgreinum verði rutt úr vegi (Viðreisn, 2016). 

Umhverfisstefnan er einföld, hver kynslóð skili landinu í sama eða betra horfi en hún tók 

við því, öll verðmætasköpun og landvernd þurfi að haldast í hendur (Viðreisn, 2016).  

Rekstur ríkisins og sveitarfélaga sé jafnan hallalaus og skuldir hóflegar. Þessum 

markmiðum sé náð með skýrri löggjöf sem móti umgjörð um efnahagslífið þar sem stöðugleiki 

er hafður að leiðarljósi (Viðreisn, 2016).  
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Utanríkisstefnan er ,,þjóð meðal þjóða”, þar sem lögð  er áhersla á samstarf við hin 

Norðurlöndin og aðrar vestrænar þjóðir. Þjóðin fái að kjósa strax um hvort ljúka eigi 

aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Að lokum að Ísland taki þátt í alþjóðlegu hjálparstarfi, 

meðal annars móttöku flóttafólks (Viðreisn, 2016). 
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5. Aðdragandi Alþingiskosninganna 2016 og 2017 

Fall ríkisstjórnar Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar má rekja til Panamaskjalanna svokölluðu. 

Þar var upplýst í ítarlegum fréttaflutningi Reykjavík media að þáverandi forsætisráðherra  eða 

kona hans ættu aflandsfélagið Wintris sem skráð var á Bresku Jómfrúareyjunum. Sigmundur 

Davíð sagði svo af sér sem forsætisráðherra þann 5. apríl 2016. Við embætti hans tók  

varaformaður Framsóknarflokksins Sigurður Ingi Jóhannsson. Lýsti Sigurður Ingi einnig því 

yfir að það væri fullur vilji stjórnarflokkanna að halda stjórnarsamstarfinu áfram (Sunna Kristín 

Hilmarsdóttir, 2016). Hélst samstarfið  allt til 20. september þegar Sigurður Ingi boðaði að þing 

yrði rofið þann 29. október og kosið yrði til Alþingis sama dag.  

Í kjölfarið á kosningunum 29. október fóru fram mjög svo erfiðar þreifingar á meðal 

stjórnmálaflokka til að mynda ríkisstjórn. Ekki reyndist það auðvelt verk en að lokum tókst 

það þegar Sjálfstæðisflokkurinn, Björt framtíð og Viðreisn mynduðu ríkisstjórn undir forsæti 

Bjarna Benediktssons þann 11. janúar 2017, með einungis eins manns meirihluta. Ljóst var frá 

upphafi að það myndi reynast erfitt fyrir hinn nýja meirihluta að halda velli út kjörtímabilið. 

Eftir að upplýst var að barnaníðingur hefði  fengið uppreisn æru kom upp hávær krafa 

um að dómsmálaráðuneytið birti  gögn þeirra valinkunnu einstaklinga sem höfðu veitt téðum 

einstaklingi meðmæli. Ráðuneytið neitaði að birta þau gögn og bar fyrir sig trúnað. Í kjölfarið 

á úrskurði kærunefndar upplýsingamála voru þessi gögn þó afhent. Kom þá í ljós að í öðru máli 

hafi faðir forsætisráðherra mælt með manni sem hlotið hafði dóm fyrir barnaníð og fengið  

uppreisn æru. Einnig var það upplýst að dómsmálaráðherra hafði gert forsætisráðherra grein 

fyrir því að faðir hans væri einn af meðmælendum löngu áður en aðrir ráðherrar í ríkisstjórninni 

voru upplýstir um það. Eftir að það varð ljóst, kallaði Björt framtíð til kvöldfundar í stjórn sinni 

þar sem farið var yfir málið. Í kjölfar netkosningar ákvað Björt framtíð að slíta 

stjórnarsamstarfinu, án þess að ræða við samstarfsflokka sína í ríkisstjórninni. Það var svo 18. 

september sem forsætisráðherra boðaði þingrof þann 28. október 2017 og að almennar 

kosningar til Alþingis færu fram sama dag sem var réttu ári eftir kosningarnar 2016 (Sunna 

Kristín Hilmarsdóttir, 2017) .  

Ljóst var að kosningabaráttan yrði stutt enda einungis einn og hálfur mánuður til stefnu.  
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6. Hvernig er hægt að nýta skoðanakannanir 

Skoðanakannanir geta verið öflugt verkfæri fyrir stjórnmálaflokka til að greina stöðuna á fylgi 

þeirra, hvaða mál bera hæst í samfélaginu og hvaða mál skuli sett á oddinn. Hægt er að greina 

kjósendur eftir kyni, aldri, búsetu, menntun og tekjum, fjölskyldustöðu og svo mætti lengi telja. 

Með slíkum upplýsingum geta stjórnmálaflokkar kynnst kjósendum sínum, hvaða mál eru efst 

á baugi og þannig tekið ákvörðun um hvaða mál á að setja á oddinn fyrir kosningabaráttu og 

einnig á kjörtímabilinu.  

Ef flokkurinn er að mælast lágt í skoðanakönnunum er hægt að greina ástæður þess, 

bregðast við og þannig gefst tækifæri til að auka fylgið og/eða vinsældir. Þær eru þó tvíeggjað 

sverð, þá sérstaklega fyrir litla og nýja flokka sem mælast lágt í skoðanakönnunum. Flokkur 

sem t.d. mælist mjög lágt í skoðanakönnun á það á hættu að kjósendur, sem annars myndu vilja 

kjósa hann, ákveða að kjósa annan flokk þar sem þeir eru hræddir um að atkvæði þeirra muni 

ekki hafa neitt vægi ef flokkur þeirra er að mælast undir 5% en það er  það lágmarks fylgi sem 

þarf að ná til að ná manni inn á Alþingi.  

Umræða var hér á árum áður um það að banna að birta skoðanakannanir einhverja daga 

fyrir kosningar, þannig að þeir flokkar sem mælst hafa með lítið fylgi eigi þá meiri möguleika. 

Einnig hefur þeim flokkum sem mælast minnstir verið meinuð þátttaka í umræðuþáttum fyrir 

kosningar og hafa af þeim sökum átt minni möguleika á að koma sínum stefnumálum á 

framfæri. Sérstaklega í ljósi þess að þetta eru flokkar sem hafa ekki mikil fjárráð og geta af 

þeim sökum ekki farið í öflugar auglýsingaherferðir. Nefna menn oft Frakkland í þessu máli, 

hinsvegar er  talið að slíkt ákvæði virki ekki í ljósi þess að flokkarnir láta gera kannanir fyrir 

sig og leka þeim svo út til fjölmiðla sem fjalla svo um þær. Katrín Jakobsdóttir þáverandi 

menntamálaráðherra lagði fram frumvarp árið 2012 sem átti að banna umfjöllun um 

niðurstöður skoðanakannana á kjördag og daginn fyrir. Var bent á að í Noregi og Bretlandi 

væri slíkt óheimilt (Viðskiptablaðið, 2012). Málið var ekki samþykkt.  

Karl Pétur Jónsson aðstoðarmaður félags- og jafnréttismála í ríkisstjórn Bjarna 

Benediktssonar segir að Viðreisn hafi nýtt skoðanakannanir og íslensku kosningarannsóknina. 

Hann nefnir að með því að nýta íslensku kosningarrannsóknina sé hægt að fylgjast með hvernig 

fylgið færist á milli flokka, hún er vel sundurgreind eftir greiningarbreytum, það er kyn, aldur, 

menntun, búseta og fleira. Þannig ná flokkar  að kynnast vel kjósendum sínum á grundvelli 

rannsóknarinnar. ,,Bjuggum við þann lúxus að vera með ársgamla rannsókn, við vissum mjög 

vel hverjir voru að kjósa okkur fyrir sléttu ári síðan” (Karl Pétur Jónsson, munnleg heimild 6. 

nóvember 2017).  
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Samkvæmt Karl Pétir Jónssyni (munnleg heimild 6. nóvember 2017) notaðist Viðreisn 

við kannanir Gallup í alþingiskosningunum 2016 til að greina hverjir brugðust jákvætt við 

boðskap Viðreisnar. Útfrá þeim upplýsingum var síðan unnið að því hvernig ætti að koma 

boðskapnum á framfæri. 

 

6.1 Fylgi Viðreisnar samkvæmt skoðanakönnunum 

Fyrsta könnun,  þar sem fylgi við Viðreisnar var mælt, var gerð  31. mars 2016. Þar mælist 

fylgið um 2,1%. Eftir stofnfundinn kemur út önnur könnun eða 31. maí og mælist þá fylgið 

4,3% og fer fylgið mest upp í 13,4% þann 30. september sama ár (Gallup, án dagsetningar). 

Þann 29. október eru haldnar alþingiskosningar og hlýtur Viðreisn 10,5% fylgi og sjö 

þingmenn (Hagstofa Íslands, 2016). Þann 31. janúar er fylgi Viðreisnar komið niður í 5,3%, 

31. ágúst komið í 4,8%, 29. september er fylgið komið í 3,6% og svo 8,2% þann 27. október 

eða daginn fyrir alþingiskosningarnar (Gallup, án dagsetningar). Viðreisn fékk svo 6,69% fylgi 

í alþingiskosningunum 2017 og ?? þingmenn. Tapa þá þremur þingmönnum frá síðustu 

kosningum.  

	

	
Mynd 1 Fylgi Viðreisnar 

 

Ljóst er af úrslitum alþingiskosninga að Viðreisn höfðar mest til þeirra sem búa á 

höfuðborgarsvæðinu. Allir þingmenn Viðreisnar koma frá Reykjavík suður og norður,  tveir 

talsins, og svo tveir úr  Suðvesturkjördæmi eða kraganum svokallaða, þar af er einn 

uppbótarþingmaður (mbl.is, 2017). Í alþingiskosningunum 2016 fékk Viðreisn  fimm 
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þingmenn af höfuðborgarsvæðinu, einn úr Norðausturkjördæmi og einn úr Suðurkjördæmi 

(Hagstofa Íslands, án dagsetningar). 

 
7. Að ná til kjósenda 

Kosningabarátta íslenskra stjórnmálaflokka hefur ekki verið rannsökuð með kerfisbundnum 

hætti. Frá árinu 1983 hefur hinsvegar verið í gangi Íslenska kosningarannsóknin sem Ólafur Þ. 

Harðarson, prófessor í stjórnmálafræði hefur staðið fyrir. Er þar rannsökuð meðal annars  

kosningahegðun og afstaða kjósenda til stjórnmálaflokka (Háskóli Íslands, án dagsetningar). 

Hana hafa flokkar eins og Viðreisn nýtt sér til að greina fylgið og þannig náð að kynnast 

kjósendum sínum.  

Friðjón R. Friðjónsson, almannatengill, hefur verið í kosningastjórn í um 45 kosningum, 

allt frá prófkjörum einstaklinga til forsetakosninga á síðustu 25 árum fyrir Sjálfstæðisflokkinn, 

Þóru Arnórsdóttur og Guðna Th. Jóhannessonar (Erla María Markúsdóttir, 2013).  Að mati 

Friðjóns er kosningabarátta á Íslandi jákvæð, það er að frambjóðendur og flokkar benda ekki á 

annmarka í stefnu mótframbjóðenda sinna opinberlega. Að mati Friðjóns er neikvæð nálgun 

einnig áhrifaríkust ef stjórnmálaflokkur eða frambjóðandi getur teflt sínum styrkleikum gegn 

veikleikum mótframbjóðandans, og náð að grafa undan mótframbjóðandanum með því að ná 

að undirstrika sína kosti. ,,Besta kosningabaráttan er neikvæð, en með jákvæðu yfirbragði” 

(Erla María Markúsdóttir, 2013).  

Þótt kosningabarátta á Íslandi sé jákvæð,  að mati Friðjóns, eru ýmsar hliðar á 

kosningabaráttu sem telja má  neikvæðar, átök innan flokka, eins og t.d. þegar orðrómur  fer af 

stað innan flokkanna, slík innanflokks átök verða þó sjaldan opinber. Nefnir Friðjón að barátta 

í prófkjörum geti oft orðið hörð. ,,Þeim mun smærri sem einingin er, þeim mun persónulegri 

er hún og þeim mun hatrammari verður kosningin,“ segir Friðjón. Einnig telur hann að þegar 

kosningabaráttan snúist að persónulegum metnaði frambjóðenda geti hún orðið ansi 

andstyggileg. Þó forðast þeir að ,,höggva hvor í annan” opinberlega (Erla María Markúsdóttir, 

2013). Samskipti innan flokka eru persónulegri heldur en á milli flokka. Þar sem einstaklingar 

innan flokkanna tengjast frekar persónulegum böndum  en á milli flokka og vinna í  sameiningu 

við úrlausn á ágreiningsefnum sín á milli.  

Samskipti geta þó orðið erfiðari innan flokks heldur en á milli flokka. Þar sem 

einstaklingar eru að berjast sín á milli um sæti á listum síns flokks. Hinsvegar séu samskipti 

milli flokka skilgreindari, þar sem venjur og hefðir hafa myndast og einkennast af formlegum 
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samskiptum, samkvæmt Einari Karli Haraldssyni almannatengli og ráðgjafa (Erla María 

Markúsdóttir, 2013).  

Að mati Friðjóns er það ákveðið veikleikjamerki að kosningabarátta sé ekki neikvæð. 

Það er, hún er óhjákvæmileg, þar sem andstæðir pólar takast á, þarf neikvæðni til að ná árangri. 

Einnig  er hún ekki fagleg, þar sem ekki er farið í það að greina andstæðinginn. Eins telur hann 

að það þurfi miklar breytingar svo kosningabarátta á Íslandi? verði faglegri (Erla María 

Markúsdóttir, 2013). 

Í forsetakosningunum í Bandaríkjunum árið 1988 börðust George W. H. Bush þá 

varaforseti Bandaríkjanna og frambjóðandi Rebublikana og Michael Dukakis frambjóðandi 

Demókrata um embætti forseta Bandaríkjanna. Dukakis hafði mælst með hærra fylgi framan 

af baráttunni. Eða þar til farið var að herja á hann, mótframbjóðandi hans talaði um að Dukakis 

ætlaði að hækka skatta og hversu vægur hann væri gagnvart glæpum. Einnig fór af stað sá 

orðrómur að hann væri haldinn þunglyndi og hefði vegna þess sótt sér læknishjálp. Í kjölfarið 

var Ronald Reagan þáverandi forseti Bandaríkjanna og Rebúblikani spurður útí það hvort 

honum fyndist að Dukakis ætti að gera læknaskýrslur sínar opinberar? Svar Reagans var á þá 

leið að hann ætlaði ekki að berja á þeim veiku. Með þessum orðum sínum gaf forsetinn þessum 

orðrómi meiri vigt og fólk fór að trúa honum. Í kjölfarið á þessum fréttum missti Dukakis 7% 

fylgis á einni nóttu (Spacey, 2016).  Í næstu árás á Dukakis var því haldið fram að hann mundi 

taka á glæpamönnum af vægð. 

Óhætt er að segja að kosningabarátta í Bandaríkjunum sé töluvert óvægari en hér á 

Íslandi. Taka má undir þau orð að viðvaningsbragur sé á kosningabaráttu á Íslandi. Í 

Bandaríkjunum eru frambjóðendurnir greindir og þeirra fyrri störf skoðuð. Þannig finna 

flokksmenn hverjir eru veikleikarnir þeirra og vega þá á móti styrkleikum sínum?. Þetta er 

neikvæðar kosningabarátta, en einnig samanburðar kosningabarátta. Hvernig á kjósandinn að 

meta kosti og galla hinna ýmsu framboða ef enginn samanburður er gerður?  

Almannatengillinn Gunnar Steinn Pálsson telur einnig að þótt kosningabarátta á Íslandi 

sé jákvæð, þó eigi neikvæð umræða sér stað (Erla María Markúsdóttir, 2013). Hún fer þá 

sérstaklega fram á samfélagsmiðlum og af svokölluðum hulduhópum. Í alþingiskosningunum 

2016 og svo núna 2017, hafa nokkrar síður á facebook skotið upp kollinum. Hafa þær þá beinst 

að Sjálfstæðisflokknum og Pírötum árið 2016 þar sem þeir höfðu þá mælst með hvað mesta 

fylgið og nú fyrir kosningarnar 2017 hafa  það verið Vinstri-græn. Flokkarnir sverja þessar 

síður af sér, enda mætti flokka þær sem mjög neikvæðar í garð einstakra flokka. Einnig er ekki 

vitað hverjir standa að baki þeim og forsvarsmenn þeirra svara ekki eða að litlu leyti 

spurningum blaðamanna (Kjartan Kjartansson og Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2017). Gunnar 
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Steinn telur að kosningabarátta hafi verið jákvæð í gegnum tíðina og þegar  reynt hefur verið 

að hafa áhrif á umræðuna með neikvæðum hætti hefur það  mistekist. Hinsvegar má spyrja sig 

hvort þetta hafi borið tilætlaðan árangur í alþingiskosningunum 2016? Þá kom fram síða sem 

kallaðist kosningar 2016 með öflugan áróður gegn Pírötum sem höfðu mælst mjög hátt í 

skoðanakönnunum fyrir kosningarnar, en enduðu svo með að fá einungis 14,4% eftir að hafa 

mælst með allt að 30% fylgi í skoðanakönnun. Þó er ekki hægt að segja til um hvort þessar 

auglýsingar hafi átt  stóran þátt í gengi Pírata í alþingiskosningunum. Gunnar Steinn telur 

hinsvegar að almenningur vilji ekki sjá neikvæðan áróður, og telji einnig að almenningur verði 

ónæmur fyrir honum með tímanum eins og gerst hefur í Bandaríkjunum og víðar (Erla María 

Markúsdóttir, 2013). Hinsvegar eru neikvæðar auglýsingar þannig gerðar að kjósendur muna 

eftir þeim, athygli þess sem á að ná til er aðeins vakandi í  nokkrar sekúndur og það þarf að 

hafa áhrif á hann  strax (Stefanía Sigurðardóttir, munnleg heimild, 10. október 2017), einnig 

geta þessar auglýsingar komið málum á dagskrá eins og til dæmi skattatillögum Vinstri grænna 

fyrir kosningarnar 2017 (Eva H. Önnudóttir, munnleg heimild 1. nóvember 2017). 

Vel heppnuð kosningabarátta er  vel úthugsuð og glæsileg að mati Einars Karls,  slík 

barátta hlýtur að teljast jákvæð.  Eins telur hann að hægt sé að meta árangur kosningabaráttu 

af því hvernig frambjóðendur nái að stýra umræðunni. Það sé þá merki um góðan árangur þegar 

mótframbjóðendur eru farnir að taka upp orðræðu sem annar frambjóðandi átti upphafið að. 

Tekur hann sem dæmi, kosningabarátta Ólafs Ragnars, fyrir forsetakosningarnar árið 1996, 

þegar hann talaði um meðframbjóðendur í staðinn fyrir mótframjóðendur. Ekki leið á löngu að 

meðframbjóðendur hans tóku undir það orðalag. Enda hljómar það mun jákvæðara heldur en 

mótframbjóðandi (Erla María Markúsdóttir, 2013).  

Með beitingu sannfæringarkrafts er hægt að breyta viðhorfum einstaklinga samkvæmt 

kenningum í félagssálfræði. Samfélög verða fyrir allskonar áreiti á degi hverjum og fara 

auglýsingar þar fremst í flokki. Sannfæring er því talin áhrifaríkasta leiðin til að breyta 

viðhorfum einstaklinga með því að senda ákveðin skilaboð. Tvær grundvallaraðferðir hafa 

verið aðgreindar þar sem sannfæring er notuð til viðhorfsbreytingar (Heatherton, 2006). ELM 

líkanið (e. The elaboration likelihood) var sett fram af þeim Richard Petty og John Cacioppo 

árið 1986, þar er talað um tvær mismunandi leiðir til að breyta viðhorfum manna með því að 

beita sannfæringu. Sú fyrri nefnist kjarnaleið (e. center route) en henni er beitt á þá sem notast 

við þankagang (e. need for cognition), það er að einstaklingar finna sig knúna til að greina þær 

upplýsingar sem þeir fá. Þeir hafa þörf til að gera sér grein fyrir því sem auglýsingar standa 

fyrir og greina inntak þeirra og þannig er hægt að segja  til um hver áhrifin verða á viðkomandi. 

Þeir sem falla undir kjarnaleiðina hlusta frekar á röksemdafærslu og afla sér upplýsinga um 
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það  sem verið er að skoða og greina. Viðhorfum þeirra, sem falla undir kjarnaleiðina, getur 

reynst erfitt að breyta og þau endast lengur en viðhorf hinna (Heatherton, 2006). Seinni leiðin 

er svokölluð jaðarleið (e. peripheral route) sem er  beitt á þá sem vinna lítið úr þeim 

upplýsingum sem að þeim er beint. Markorðum er því beint að slíkum einstaklingum til að 

breyta viðhorfum þeirra. Með  markorðum er t.d. átt við það þegar þekktur einstaklingur úr 

samfélaginu er fenginn til að styðja/auglýsa ákveðinn flokk eða fyrirtæki (Heatherton, 2006). 

Á Íslandi hefur ekki tíðkast eða myndast kúltúr um að fara jaðarleið og stjórnmálaflokkar  hafa 

ekki mikið verið að fara þessa leið, þó til séu  dæmi um það, eins og þegar keyptar hafa verið 

heilsíðuauglýsingar þar sem einstaklingar lýsa stuðningi við tiltekið  framboð (Karl Pétur 

Jónsson, munnleg heimild, 6. nóvember 2017).  

Með því að beita kjarnaleið ELM-líkansins myndu frambjóðendur og stjórnmálaflokkar 

leggja áherslu á kynna og auglýsa hugmyndafræði sína og stefnumál. Það er þá í höndum 

kjósenda að vega og meta þær upplýsingar sem þeir fá og í kjölfarið gera upp hug sinn varðandi 

hvað eigi að kjósa. Með jaðarleið ELM-líkansins myndu sömu aðilar fá til liðs við sig þekkta 

einstaklinga úr samfélaginu til að lýsa yfir stuðning við sig. Jaðarleiðin hefur verið mikið notuð 

í kosningabaráttu í Bandaríkjunum  allt frá þriðja ártug 20. aldar, þá fékk 

forsetaframbjóðandinn Warren Harding þekktar kvikmyndastjörnur til að lýsa yfir stuðningi 

við framboð sitt (Morello, 2001). Garthwaide og Moore rannsökuðu árið 2008 hvaða áhrif 

stuðningur Oprhu Winfrey við framboð Barack Obama í forvali fyrir forsetakosningarnar hefði 

haft á úrslitin.  Var þar í fyrsta sinn reynt að meta hver áhrif stuðningur hennar hefði  haft á 

framboð Obama með gerð fræðilegs líkans og reynsluathugun. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar má ætla að Obama hafi hlotið um eina milljón atkvæða umfram það sem vænta 

mátti vegna  stuðnings Oprhu Winfreys (Moore, 2008).  

Stjórnmálaflokkar á Íslandi notast að miklu leyti við kjarnaleið ELM-líkansins þegar þeir 

auglýsa hugmyndafræði sína og stefnumál. Rökin fyrir því eru að stjórnmálaflokkar notast við 

hin hefðbundnu miðla til að kynna sig, auglýsa sig í sjónvarpi, útvarpi og 

dagblöðum/héraðsblöðum, og að lokum að hringja beint í kjósendur. Einnig hafa 

samfélagsmiðlar rutt sér til rúms síðustu ár og má ætla að mesta kynningin fari þar fram nú. 

Einnig hefur það aukist að flokksmenn og frambjóðendur heimsæki fólk til að kynna þeim 

stefnumál sín. Aðferðir stjórnmálaflokka til að ná til kjósenda eru margar og misjafnar. Allir 

stjórnmálaflokkar halda úti facebooksíðu þar sem málefnin og stefnur þeirra eru kynnt. Á 

facebook er hægt að kaupa auglýsingar og einnig hægt að greiða fyrir að innlegg á síðum þeirra 

nái til breiðari hóps en ella. Andrés Jónsson almannatengill sagði í viðtali á RÚV að ,,með 
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samfélagsmiðlunum geturðu tala beint við ákveðna hópa og sent í rauninni mismunandi 

skilaboð á mismunandi kjósendur,” ennfremur sagði Andrés:  

Það sem flokkarnir eru að gera til dæmis núna er að þeir eru að afmarka 

ákveðna hópa; hópa á Norðurlandi, konur á Austurlandi til dæmis, og eru 

að senda þeim skilaboð, og skoða hverju þessir hópar bregðast best við og 

svo eru þeir að senda fleiri slík skilaboð akkúrat á þennan hóp. Þetta er það 

sem Facebook og Instagram gerir kleift. Og eru þá kannski ólíkir hópar að 

fá ólík skilaboð frá sama flokknum? „Já, og þeir eru að segja það sem þú 

vilt heyra“ (Alma Ómarsdóttir, 2017). 

Talið er að stjórnmálaflokkarnir hafi varið allt að tíu sinni meira fé í samfélagsmiðla í 

alþingiskosningum 2017 heldur en í kosningunum árið 2016. Samfélagsmiðlar á borð við 

facebook hafa gríðarlega miklar upplýsingar um okkur. Talið er að upplýsingar sem þeir búa 

yfir um einstaklinga  séu meiri en þær upplýsingar sem nokkurt fyrirtæki eða stjórnvöld hafa. 

Það er ódýrt fyrir stjórnmálaflokka að kaupa þessa þjónustu og er hún opin nánast öllum (Alma 

Ómarsdóttir, 2017).  

Erfitt er að meta af nákvæmni  áhrif auglýsinga í kosningabaráttu.  Rannsóknir hafa verið 

gerðar um það hvort auglýsingar hafa einhver áhrif og hafa þær sýnt að þær hafa lítil áhrif 

þegar kemur að kosningarniðurstöðum. Árið 1995 var gerð rannsókn í Bandaríkjunum af þeim 

Ansolabehere og Lyenger, á því hver áhrifin eru. Voru þrjú atriði skoðuðu sérstaklega um áhrif 

auglýsinga á kjósendur, fyrst var horft til afskræmingar (e. distortion), sem var skilgreind útfrá 

þeim upplýsingum sem kjósendur höfðu, í öðru lagi var horft til hagræðingar (e. manipulation) 

skilgreint útfrá vali kjósenda og sjálfstæði þeirra og að lokum niðurrifs (e. demolition), 

skilgreint útfrá kosningaþátttöku. Niðurstöðurnar komu rannsakendum nokkuð á óvart, það er 

að auglýsingar í kosningabaráttu eru ekki bara innantóm loforð. Auglýsingarnar upplýsa 

kjósendur um afstöðu frambjóðenda og stjórnmálaflokka til einstakra málefna og leiða til þess 

að kjósendur taki upplýsta afstöðu til frambjóðenda og eða stjórnmálaflokka. Að lokum kom 

fram að þættir eins og kyn, flokkhollusta, málefni sem og hvort skilaboðin nái til kjósenda, hafi 

áhrif (Lyenger, 1997).  

Viðreisn fór þá leið í alþingiskosningunum 2016 að kynna einn frambjóðenda flokksins 

á dag. Þannig náði flokkurinn  að vera í sviðsljósi fjölmiðla og samfélagsmiðla í marga daga í 

aðdraganda kosninganna. Slíkt getur skipt miklu máli í aðdraganda kosninga. Það er að 

kjósendur muni eftir frambjóðendum í sínu kjördæmi og að framboð fái mikla og jákvæða 

umfjöllun í fjölmiðlum (Stefanía Sigurðardóttir, munnleg heimild, 16. október 2017).  
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Viðreisn notaðist einnig við kjarnaleið, það er flokksmenn  kynntu  stefnumál sín og 

hugmyndafræði á bakvið sitt framboð. Þeir notuðust við samfélagsmiðla, útvarp, sjónvarp og 

skrifaðar voru greinar í héraðsblöð sem og stærri blöð. Í ljósi þess að Viðreisn er að ná til 

einstaklinga úr millistétt og menntaðri, þá er kjarnaleiðin sú leið sem best er að fara, þar sem 

líklegra er að þeir kjósendur kynni sér stefnu flokka betur. Fremur en að fara jaðarleiðina.  

Í kjölfarið á slæmu gengi Viðreisnar í skoðanakönnunum sumarið 2017 ákvað Benedikt 

Jóhannesson að stíga til hliðar sem formaður og var ákveðið á fundi ráðgjafaráðs Viðreisnar 

þann 11. október,  tæpum þremur vikum fyrir kosningar, að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 

myndi taka við keflinu (Bjarni Pétur Jónsson, 2017).  

Í umfjöllun Vísis um uppgjör á kosningabaráttu flokkanna segir Karen Kjartansdóttir 

almannatengill að flokkarnir hafi þurft að finna sig í þessari hröðu kosningabaráttu. Andrés 

Jónsson sagði að baráttan hafi verið hávaðamikil og erfitt hafi verið að ræða málefnin. Margfalt 

meira fé eytt í auglýsingar á samfélagsmiðlum þar sem skilaboðin voru endurtekin aftur og 

aftur (Birgir Olgeirsson, 2017).  

Að sögn Karenar hefur Viðreisn á að skipa flottu og áhugaverðu fólki, ennfremur sagði 

hún: ,,Unga karlmenn sem ég sé ekki alveg inní Sjálfstæðisflokknum sem virðist vera að eldast 

mjög hratt. Sjálfstæðisflokkurinn er svolítið eins og gamli frændinn sem ætlar enn að skemmta 

liðinu með Ladda eftirhermum en færri og færri vita hvað er um að vera þegar djókarnir byrja. 

Viðreisn er með fólk á blönduðum aldri og mér finnst flokkurinn mjög forvitnilegt 

stjórnmálaafl sem ég hlakka til að fylgjast með (Birgir Olgeirsson, 2017).”  
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8. Stjórnarsamstarfið 

Eins og áður hefur verið greint frá mynduðu Sjálfstæðisflokkurinn, Viðreisn og Björt framtíð  

ríkisstjórn þann 11. janúar 2017. Ljóst var frá upphafi að stjórnin væri veik með einungis eins 

manns meirihluta. Í slíku samstarfi er ljóst að það reynir á leiðtoga stjórnarflokkanna að halda 

hópinn og meirihlutinn þarf að vera samstíga í þeim málum sem lögð eru fram.  

Benedikt Jóhannesson hafði gefið það út í viðtali í útvarpsþættinum Harmageddon á 

útvarpsstöðinni X-ið fyrir kosningarnar 2016 að Viðreisn væri ekki á leið í stjórnarsamstarf 

með þáverandi stjórnarflokkum Sjálfstæðis- og Framsóknarflokki. Benedikt sagði að flokkinn 

greindi  í öllum meginatriðum á við Sjálfstæðisflokkinn og Framsóknarflokkinn. Í ljósi þess 

væru litlar líkur á að Viðreisn myndi ná í gegn með þær breytingar sem Viðreisnarmenn  

boðuðu. Einnig taldi hann að það væru meiri möguleikar á að koma á myntráði og breytingum 

á sjávarútvegs- og landbúnaðarkerfinu færu þeir í samstarf við aðra flokka, bætti hann við að 

Viðreisn ætti þá í óformlegum þreifingum við aðra flokka um myndun ríkisstjórnar (Eyjan.is, 

2016).  

Oddvitar Vinstri Grænna, Samfylkingar og Pírata gáfu það út fyrir kosningarnar 2016 að 

þeir myndu útiloka samstarf við Sjálfstæðisflokkinn, þar sem formaður Sjálfstæðisflokksins 

hafi gefið það út að hann myndi berjast gegn öllum kerfisbreytingum. Viðreisn og Björt framtíð 

útilokuðu þó ekki samstarf (Sunna Valgarðsdóttir, 2016). Össur Skarphéðinsson fyrrverandi 

alþingismaður Samfylkingarinnar spurði á facebook vegg sínum hvort Viðreisn ætlaði að vera 

hækja Sjálfstæðisflokksins og rifjaði  það upp að Viðreisn hafi orðið til vegna þess að 

Sjálfstæðisflokkurinn sveik loforð um að efna til þjóðaratkvæðisgreiðslu um framhald ESB-

viðræðna (Eyjan, 2016). 

Í leiðara DV þann 21. febrúar 2017, er fjallað um hið nýja stjórnarsamstarf og kemur þar 

fram að ekki þurfa sérstaka spádómsgáfu til að ætla að ríkisstjórnarsamstarfið verði ekki 

langlíft. Strax í byrjun samstarfsins gætti óróa meðal þingmanna meirihlutans, meðal annars 

vegna frumvarps félagsmálaráðherra um jafnlaunavottun (Kolbrún Bergþórsdóttir, 2017), 

málið var eitt af forgangsmálum Viðreisnar og var ákvæði um það í stjórnarsáttmálanum. 

Brynjar Níelsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins lýsti því til dæmis yfir  að hann myndi ekki 

styðja slíkt frumvarp (mbl.is, 2017). Óhætt var þá að spyrja sig hvort einhverjir í þingflokki 

sjálfstæðismanna hafi frá  byrjun verið andsnúnir stjórnarsáttmálanum og hafi því ekki ætla að 

leggja mikið á sig til að halda lífi í ríkisstjórnarsamstarfinu. Fór þó svo að Brynjar greiddi 

atkvæði með frumvarpi félagsmálaráðherra en sagði í atkvæðaskýringu sinni að hann myndi 

axla ábyrgð nú. ,,Á fagmáli heitir það að kyngja ælunni í þágu mikilvægari hagsmuna”, sagði 
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Brynjar Níelsson þegar málið var samþykkt með 49 atkvæðum, einn stjórnarliði sat þó hjá í 

atkvæðagreiðslunni (Stígur Helgason, 2017). Ekki bætti úr skák að skoðanakannanir sýndu 

ítrekað að stuðningur við ríkisstjórnina var ekki mikil. Viðreisn og Björt framtíð voru í frjálsu 

falli og kann það að hafa haft mikil áhrif á stjórnarsamstarfið (Kolbrún Bergþórsdóttir, 2017).  

Þegar 100 dagar voru frá því að ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar tók við völdum 

mældist fylgi við hana einungis um 31,4% samkvæmt könnun sem MMR gerði og birti þann 

26. apríl 2017. Þetta fylgi er minna en fylgið við ríkisstjórn Framsóknarflokksins og 

Sjálfstæðisflokksins var daginn fyrir kosningarnar 2016, mældist  þá 35% (MMR, án 

dagsetningar.  

Í mars 2017 lagði fjármálaráðherra fram fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar, í henni var 

meðal annars lagt til að virðisaukaskattur á ferðaþjónustuna yrði hækkaður. Í kjölfarið tilkynntu 

tveir þingmenn Sjálfstæðisflokksins að þeir myndu ekki samþykkja fjármálaáætlunina óbreytta 

vegna þessa. Aðrir þingmenn Sjálfstæðisflokksins lýstu einnig yfir efasemdum um hækkunina. 

Fjármálaráðherra ætlaði þó hvergi að kvika frá ákvörðun sinni enda hafði áætlunin verið 

samþykkt í ríkisstjórninni (Þórður Snær Júlíusson, 2017). Fór svo að hún var samþykkt með 

32 atkvæðum gegn 31 atkvæði. 

 

8.1 Stefna ríkisstjórnarinnar samanborið við stefnu Viðreisnar 

Eitt helsta stefnumál Viðreisnar er aðild að Evrópusambandinu og að taka upp nýjan gjaldeyri. 

Þjóðin átti að fá að kjósa strax um hvort ljúka eigi aðildarviðræðum um Evrópusambandið. 

Slíkt kemur ekki fram í stjórnarsáttmálanum, hinsvegar, ef frumvarp kæmi fram um 

þjóðaratkvæðisgreiðslu um aðildarviðræður við Evrópusambandið, þá voru stjórnarflokkarnir 

sammála um að  taka málið til meðferðar og leiða það til lykta á Alþingi undir lok 

kjörtímabilsins. Í þessu máli bakkaði  Viðreisn  töluvert hvað sína stefnu varðar, enda ljóst að 

samstarfsflokkurinn (Sjálfstæðisflokkurinn) er og var algjörlega mótfallinn aðildarviðræðum 

við Evrópusambandið. Þarna hefur komið fram sáttartillaga til að koma í veg fyrir að stjórnin 

myndi falla á miðju kjörtímabili.  

Á blaðamannafundi Viðreisnar þann 23. október 2016, var stefna Viðreisnar kynnt fyrir 

komandi alþingiskosningar árið 2016. Þar var lögð áhersla á stóraukin útgjöld til 

heilbrigðiskerfisins, fjármagna átti innviðauppbyggingu með uppboði á aflaheimildum og 

lækkun vaxta með því að festa krónuna við erlendan gjaldmiðil (mbl.is, 2016). Einnig voru 

kynntir fjórir þættir sem áttu að standa undir þessari útgjalda aukningu. Þeir  voru: lækkun 

vaxtakostnaðar, uppboð á aflaheimildum, hagræðing í ríkisfjármálum og sala á ríkiseignum 
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(mbl.is, 2016). Í stjórnarsáttmálanum kemur fram að selja eigi eignir ríkissjóðs, það er eignir 

sem ríkið eignaðist í kjölfarið á bankahruninu, greiða ætti niður  ríkisskuldir  og þannig stuðla 

að  lækkun á vaxtakostnaði ríkisins. Einnig að hagræða eigi í ríkisrekstri með betri nýtingu í  

sameiginlegum innkaupum og að sett verði tímasett markmið um betri rekstur og aukna 

framleiðni hjá hinu opinbera. Hvað varðar sjávarútveginn átti að kanna kosti þess, að í stað 

ótímabundinnar úthlutunar yrði  byggt á langtímasamningum, samhliða því yrðu kostir á 

markaðstengingu, sérstöku afkomutengdu gjaldi kannaðir, þannig að gjald yrði í eðlilegu 

hlutfalli við afrakstur veiða (Stjórnaráðið, 2017). 

 

8.2 Var gefið of mikið eftir af stefnu Viðreisnar? 

Á Íslandi hefur það tíðkast að myndaðar eru samsteypustjórnir þar sem einn flokkur hefur ekki 

náð meirihluta. Í þannig umhverfi er ljóst að þeir flokkar, sem ganga í stjórnarsamband, þurfa 

að ná málamyndun um sín stefnumál við samstarfsflokkinn/ana. Þar þurfa þeir eðli málsins 

samkvæmt að gefa eftir í ákveðnum málaflokkum, þá til að ná fram einhverjum öðrum  sínum 

stefnumálum.  

Eitt af helstu stefnumálum Viðreisnar var aðild að ESB og að þjóðin fengi að kjósa um 

aðildarviðræðurnar. Þegar Stefanía Sigurðardóttir, framkvæmdastýra Viðreisnar, var spurð út 

í það, hvort að það hafi haft eitthvað að segja um fylgishrunið, að hafa ekki náð þessu 

aðalstefnumáli sínu fram sagði hún: ,,... það var enginn meirihluti, hreinn meirihluti fyrir ESB 

á þinginu.” Síðan  sagði hún: ,,Við  þurftum að mynda stjórn og eitthvað þurfti að gera, en við 

náðum því í gegn að það mætti leggja fram tillögu og stjórnarþingmenn gengju óbundnir til 

atkvæðagreiðslu” (Stefanía Sigurðardóttir, munnleg heimild, 10. október 2017).  Einnig telur 

hún að ef tími hefði  gefist til  hefði þjóðin fengið að kjósa um aðildarviðræðurnar, „þá hefðum 

við verið að horfa á allt annað landslag“ (Stefanía Sigurðardóttir, munnleg heimild, 10. október 

2017). Viðreisn heldur þó áfram að tala fyrir aðild að  ESB og vill að þjóðin fái að kjósa um 

aðild (Stefanía Sigurðardóttir, munnleg heimild, 10. október 2017).  

Eva H. Önnudóttir, doktor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands telur erfitt að útskýra 

fylgistap Viðreisnar á þessu stutta kjörtímabili. Hún telur þó að Viðreisn hafi komið of litlu af 

sínum stefnumálum í stjórnarsáttmálann. Stefna Viðreisnar átti að koma fram í lok 

kjörtímabilsins. Sjálfstæðisflokkurinn náði að koma flestum sínum málum í stjórnarsáttmálann, 

Björt framtíð nánast engu og Viðreisn litlu. Það er það sem hafi skaðað þá flokka. Eva gat þó 

einnig tekið undir orð Stefaníu Sigurðardóttir um að þar sem Viðreisn væri nýr flokkur þá ætti 

hann erfiðar uppdráttar (Eva H. Önnudóttir, munnleg heimild 1. nóvember 2017). 
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Þann níunda október 2017 lætur Benedikt Jóhannesson útúr sér mjög klaufaleg ummæli 

um uppreist æru málið sem varð stjórninni að falli í Forystusætinu á RÚV. ,,Þetta mál, sem 

þótti svo stórt að það var ástæða til stjórnarslita, það man varla nokkur hvað þetta er. Ef að 

þetta hefði verið stjórnarslitamál þá ætti þetta að vera eitt aðal kosningamálið núna,” (Freyr 

Gígja Gunnarsson, 2017). Tveimur dögum seinna, eða 11. október, birtist könnun frá MMR og 

er þá fylgi Viðreisnar komið niður í 3,6% (MMR, án dagsetningar). Í kjölfarið á þessu sagði 

Benedikt af sér sem formaður Viðreisnar og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir var kosinn nýr 

formaður þann 11. október eða aðeins tveimur dögum eftir ummæli Benedikts (Sylvia Rut 

Sigfúsdóttir, 2017). Í kjölfarið á formannsskiptunum tekur fylgi Viðreisnar við sér og er komið 

í 6,7% þann 18. október 2017 og fer hæst í 8,1% þann 27. október og endar flokkurinn á að fá 

6,69% í alþingiskosningunum 2017 (MMR, án dagsetningar).  

Karl Pétur Jónsson er ekki sammála Evu varðandi það að Viðreisn hafi ekki náð fram 

sínum stefnumálum í stjórnarsáttmálanum. Hann segir að Viðreisn hafi náð flestum af sínum 

málum fram. Hinsvegar megi rekja það til vinstri manna að þeir hafi haldið þeirri umræðu á 

lofti að bæði Viðreisn og Björt framtíð hafi ekki náð neinu fram.  

Karl Pétur telur ennfremur að þar sem stjórnamyndunarviðræðurnar tóku tíu vikur og öll 

athygli var einungis á einum þingmanni Viðreisnar, formanninum Benedikt Jóhannessyni hafi 

fólki fundist hans aðkoma vera tækifærismennska, mönnum fannst hann ekki standa á sinni 

sannfæringu, sem hafi ekki verið rétt því það sem náðist í stjórnarsáttmálann hafi verið mjög 

sterkt fyrir flokk sem hafi aðeins náð 10% fylgi í alþingiskosningum  (Karl Pétur Jónsson, 

munnleg heimild 6. nóvember 2017). 

Sú mantra sem hefur verið hömruð í hausinn á fólki af vinstri flokkum síðan 

að við höfum ekki fengið neitt inn í stjórnarsáttmálann, stenst ekki, ef þú lest 

stjórnarsáttmálann, sem auðvitað fæstir hafa gert. Við sem erum að vinna í 

þessu, sérstaklega þau sem voru að vinna í kosningabaráttunni síðan eftir 

að vinna eftir stjórnarsáttmálanum sáu að Viðreisn náði megninu af sínum 

málum fram í stjórnarsáttmálanum. Svo náðum við náttúrlega ekki að klára 

nærri því allt (Karl Pétur Jónsson, munnleg heimild 6. nóvember 2017). 

Aðspurður út í það hvort ekki hefði mátt bregðast við þeirri umræðu, sem haldið hafi verið á 

lofti og þá með aðstoð almannatengla, segir Karl að það hafi verið mjög erfitt að bregðast við 

slíku, vandræðagangur með myndun ríkisstjórnar í tíu vikur hefur þann fókus í fjölmiðlum, 

fjölmiðlar hafa beinan aðgang að lykilmönnum innan flokkanna og eru í mikilli nánd við 

fjölmiðla og þannig hafi ekki verið hægt að setja einhvern almannatengil á formann Viðreisnar. 
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Í einhverjum tilfellum hefði það verið hægt, ef formaðurinn hefði  leitað sér ráðgjafar að þá 

hefði hann getað valið einhver orð fyrir Benedikt til að koma þessu á framfæri. Það hefði þó 

ekki breytt atburðarrásinni og það er hún sem skiptir öllu máli, sem á sér stað fyrir allra augum. 

Það var þessi atburðarrás sem kostaði Viðreisn þetta fylgi. Það er þessi langi vandræðagangur 

þar sem Viðreisn var í miðjunni á öllum vandræðunum allan tímann (Karl Pétur Jónsson, 

munnleg heimild 6. október 2017). 

 

8.3 Fylgistap 

Ljóst er að á brattan var að sækja hjá Viðreisn fyrir  alþingiskosningarnar 2017, í síðustu 

könnun MMR sem birt var fyrir alþingiskosningarnar 2016 var fylgi Viðreisnar 9,3%, en fylgið 

núna 5,5% og þurfti flokkurinn  því að tvöfalda fylgið ef hann  ætlaði að ná sama fylgi og fyrir 

alþingiskosningarnar 2016 (MMR, án dagsetningar). Viðreisn náði svo 6,7% fylgi í 

alþingiskosningunum 2017 og fékk fjóra þingmenn. Var þetta breyting uppá 3,8% frá 

kosningunum 2016 og flokkurinn missti  þrjá þingmenn.  

Að sögn Stefaníu Sigurðardóttur  má rekja þetta fylgistap til þess að Viðreisn er nýr 

flokkur, flokkur sem staðsetur sig á miðjunni. ,,Fyrstu tveir mánuðir eftir kosningar fer í ekkert, 

þá hefur þú ekki mikinn tíma til að sanna þig. Kjósendur eru óþolinmóðir og þeir fara eitthvað 

annað. Einnig þar sem Viðreisn er miðjuflokkur þannig að þegar þeir vinna til hægri tapa þeir 

fylgi á vinstri vængnum og ef þeir vinna til vinstri tapa þeir fylgi á hægri vængnum. Er það því 

ljóst að það þarf að gæta að þessum tveimur þáttum” (Stefanía Sigurðardóttir, munnleg heimild, 

10. október 2017). Flokkurinn hefur  væntanlega fengið eitthvað óánægjufylgi frá öðrum 

flokkum, einnig það að hafa farið strax í ríkisstjórn megi að einhverju leyti skýra þetta fylgistap 

(Stefanía Sigurðardóttir, munnleg heimild, 10. október 2017). Stefanía telur einnig  að í ljósi 

þess hversu allt gengur hægt, bæði á Alþingi og í ráðuneytunum að koma málum áfram. 

Viðreisn þurfti smá tíma til að ná vopnum sínum, þetta þing (2017) átti að vera það þing þegar 

Viðreisn myndi gera það. Annað kom á daginn, þingið sat einungis að störfum í um tvo mánuði 

(Stefanía Sigurðardóttir, munnleg heimild, 10. október 2017). Engu að síður telur Stefanía að 

Viðreisn hafi náð ótrúlega mörgum málum eins og t.d. jafnlaunavottun og lækkun ríkisskulda, 

fram á þessu stutta kjörtímabili eða um níu mánuðum. Stefanía segir einnig:  

Náðum alveg ótrúlega mörgum málum fram, náðum málum í vinnslu enn við 

erum með kröfuharða kjósendur. Við erum svoldið búin að greina það eftir 

kosningarannsókn. Og þú veist að við erum það ný og höfum ekki sama base 
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og aðrir flokkar hafa sankað sér upp á lengri tíma (Stefanía Sigurðardóttir, 

munnleg heimild, 10. október 2017). 

Þegar flokkur er komin í jafn erfiða stöðu og Viðreisn var komin í, þá þarf hann að hafa mjög 

öflugan talsmann. Karl Pétur  Jónsson segir að Benedikt Jóhannesson sé mjög hæfur 

einstaklingur, hann hafi þó ekki þann eiginleika að vera góður talsmaður útá við, hann er góður 

fjármálaráðherra og leiðtogi inná við, honum hafi hins vegar ekki tekist nógu vel að koma 

skilaboðunum til almennings. Það hafi því verið heillaráð að fá Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur 

sem nýjan formann. Hún hefur einstaklega góða samskiptahæfileika, er öflugur 

stjórnmálamaður sem talar  tæpitungulaust mál sem kjósendur skilja. Enda hafi það sýnt sig að 

fylgið meira en tvöfaldaðist eftir að hún varð talsmaður flokksins. Einnig telur Karl Pétur að 

vel hafi verið  haldið á formannsskiptunum, það var gert í sátt við alla aðila og það fór ekki 

framhjá neinum og engin átök voru um þau (Karl Pétur Jónsson, munnleg heimild 6. nóvember 

2017). 
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9. Aðferð Viðreisnar 

Viðreisn notaðist við sjónvarpsauglýsingar fyrir alþingiskosningarnar 2016 og 2017, notaði  

einnig mikið samfélagsmiðla á borð við facebook og útvarpsauglýsingar. Notað var minna af 

sjónvarpsauglýsingum í alþingiskosningunum 2017 miðað við kosningarnar 2016. Lögð var   

meiri áhersla á kostaðar auglýsingar á facebook og google í kosningunum 2017. Einnig var 

meiru eytt í aðkeypta ráðgjöf og framleiðslu á efni. Viðreisn lagði meira í að gera vandað efni 

en við  kosningarnar 2016 (Karl Pétur Jónsson, munnleg heimild 6. nóvember 2017). Þar sem 

þetta  var nýtt framboð þurfti að búa til allt frá grunni, þar sem engir innviðir voru til staðar í 

flokknum, af þeim sökum eru slík framboð mun dýrari heldur en hjá þeim sem hafa þessa 

innviði og þurfa ekki að búa allt til frá grunni (Stefanía Sigurðardóttir, munnleg heimild, 10. 

október 2017).  

Spurð útí hvort mikill munur væri á alþingiskosningunum 2017 og 2016 svaraði Stefanía: 

,,Já, miklu styttri tími, samt var ekki rosalega langur tími, ég kom inn um mánaðamótin 

ágúst/september. Þá voru tveir mánuðir í kosningar. Þá var ekkert til, nú er eitthvað til en hlutir 

sem átti að gera á þessum tíma á milli, og ég meina við vorum að fara að græja okkur fyrir 

sveitarstjórnarkosningar, það hliðrast allt til” (Stefanía Sigurðardóttir, munnleg heimild, 10. 

október 2017).  

Viðreisn var að koma með ný skilaboð inn í kosningabaráttuna, af þeim sökum voru 

talsmenn hennar  ekki alveg vissir hverjir væru að hlusta, þannig að sá hópur sem þeir  voru 

einna helst að reyna að ná til voru menntaðir einstaklingar. Í ljósi þess að Íslendingar eru með 

mjög hátt menntunarstig, þá var þetta mjög stórt mengi. Einnig reyna þeir að höfða meira til 

millistéttarinnar sem og höfuðborgarsvæðisins frekar en landsbyggðarinnar í ljósi þeirra 

stefnumála sem þeir  hafa í bæði landbúnaðar- og sjávarútvegsmálum (Stefanía Sigurðardóttir, 

munnleg heimild, 10. október 2017). Að sögn Stefaníu getur það reynst erfitt að ná til 

landsbyggðarinnar þegar verið er að gera miklar  breytingar í þessum tveimur málaflokkum.  

Viðreisn notaðist við þrjá almannatengla auk eins sem var í kosningastjórn. Þeir voru þó 

ekki starfandi frá degi til dags, heldur komu inn eftir þörfum (Stefanía Sigurðardóttir, munnleg 

heimild, 10. október 2017). 
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9.1 Hlutverk almannatengla 

Karl Pétur Jónsson var í kosningastjórn Viðreisnar, hann valdi þau málefni sem sett voru á 

oddinn í samstarfi við formann, varaformann, frambjóðendur og oddvita í kjördæmunum.  

Karl Pétur segir að kosningabaraátta sé ótrúlega flókið ,,fyrirbæri”, þetta sé samkeppni 

hugmynda og fólks á vettvangi sem er á sífelldri hreyfingu. Jafnvel þó að kosningabarátta sé 

stutt eins og hún var í fyrra. Það er ekki hægt að nálgast kjósendur eins og kaupendur á vöru, 

eins og fólk sem ætlar að kaupa sér  ,,pizzu”. Einstaklingar vita hvað þeir vilja fá á pizzuna 

sína, það þarf að skynja þá meginstrauma sem eru í gangi í samfélaginu, til þess að vita hvað 

möguleika þú átt í kosningabaráttunni. Til þess að vita hvað virkar fyrir þinn flokk þá þarftu 

að skilja á hvaða sviðum einstaklingar koma til með að treysta flokknum. Það þarf að koma 

fram með hóp af einstaklingum. Karl Pétur nefnir sem dæmi, oddvita flokka, það þarf að greina 

hverjir styrkleikar þeirra eru, hvar munu kjósendur trúa hópnum, frambjóðendurnir hafa 

ákveðna stefnu, lífssýn og skoðanir, þeir koma úr ákveðinni átt. Þegar þetta er skoðað, sjást 

ákveðnar vísbendingar um til hvaða markhópa frambjóðendurnir geta talað til. Greina þarf svo 

markhópinn sem ná á til og bera  hann saman við þá stefnu sem flokkurinn hefur fram að færa, 

þá finnurðu eitthvert  sniðmengi af einstaklingum og skoðunum þeirra og óskir þeirra í lífi og 

starfi. Þannig færðu einhvern x fjölda einstaklinga sem er tilbúin til að kaupa vöruna. Í grófum 

dráttum er þetta starf kosningastjóra, hvort sem hann er almannatengill, auglýsingamaður eða 

jafnvel stjórnmálamaður. Samkvæmt Karli Pétri, þá er kosningastjórnun með flóknustu 

verkefnum sem hann hefur tekið að sér. Hann nefnir sérstaklega kosningastjórnun fyrir flokk 

sem er í kjöri til alþingiskosninga. Hann nefnir hinsvegar að það sem gerir þetta auðveldara, 

með nýjan flokk, þá ertu með einhverja nýja og ferska vöru og það er alltaf ákveðið forskot að 

vera með eitthvað nýtt, svo lengi sem það er traust. Að mati Karls þá er Viðreisn með mjög 

traust og gott fólk, trausta stefnu, ákveðin gildi sem passa við gildi stórs hóps kjósenda, sem 

gerði verkefnið fyrir alþingiskosningarnar 2016 mun auðveldara en fyrir kosningarnar 2017, 

þar sem margt hefur ruglað þá mynd sem búið var að teikna. Um leið og stjórnmálaafl er orðin 

að einhverri ógn, þá byrja hin öflin að tala niður þá stefnu sem þinn flokkur boðar. Karl Pétur 

nefnir dæmi um auglýsingu sem birtist á netinu þar sem því var haldið fram að Viðreisn, 

,,beinlínis hataði landsbyggðina”  (Karl Pétur Jónsson, munnleg heimild 6. nóvember 2017).  

Viðreisn beitti jaðarleiðinni að litlu leyti í alþingiskosningunum 2016 og fékk  þá þekkta 

einstaklinga til að lýsa yfir stuðningi við framboðið. Flokkurinn fór  ekki þá leið í kosningunum 

2017 heldur einbeitti sér einungis að kjarnaleiðinni, það er að koma málefnunum á framfæri til 

kjósenda (Karl Pétur Jónsson, munnleg heimild 6. nóvember 2017). 
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Karl Pétur telur  einnig að það sé erfitt að fá t.d. listamenn til að koma fram á vegum 

stjórnmálaflokka, hvað þá lýsa yfir stuðningi við þá, ástæðuna segir  hann að stjórnmál séu svo 

óvinsæl á Íslandi að listamenn, sem selja vinnu sína, vilja ekki hætta á það að gera viðskiptavini 

sína fráhverfa sér, með því að koma fram á vegum stjórnmálaflokks. Einnig nefnir Karl að hér 

ríki ekki sá  kúltúr að fá þekkta einstaklinga til að styðja við einstaka framboð (Karl Pétur 

Jónsson, munnleg heimild 6. nóvember 2017). Stjórnarskrárfélaginu, sem berst fyrir því að 

frumvarp að nýrri stjórnaskrá verði tekin fyrir, hefur farið þessa leið. Félagið hefur  gert 

fjöldann allan af myndböndum og birt á samfélagsmiðlum á borð við facebook þar sem þekktir 

einstaklingar úr íslensku samfélagi hvetja til þess að breytingar á stjórnarskránni komi til.  

Hlutverk almannatengla hjá Viðreisn var að veita ráðgjöf, undirbúa frambjóðendur fyrir 

viðtöl/kappræður, hvernig ætti að koma skilaboðum á framfæri og einnig komu þeir að 

stefnumörkun og hvernig ætti að koma stefnunni á framfæri. Eins og áður var getið hafði 

Viðreisn aðgang að þremur almannatenglum, sem störfuðu þó ekki frá degi til dags heldur 

komu inn eftir þörfum. Einn almannatengill var í kosningastjórn sem síðar var ráðinn sem 

aðstoðarmaður ráðherra (Stefanía Sigurðardóttir, munnleg heimild, 10. október 2017). 

Eftir kosningar notaðist þingflokkur Viðreisnar ekki við ráðgjöf utanaðkomandi 

almannatengla, heldur var notast við aðstoðarmenn ráðherra. Að sögn Stefaníu höfðu þau 

góðan hóp einstaklinga sem gátu gefið góð ráð og þekkja vel til. Þannig séð hafi þau verið með 

almannatengla en þeir ekki  starfað sem slíkir. Hún telur einnig að það hjálpi að fá slíka 

utanaðkomandi ráðgjöf, þar sem alltaf sé gott að fá aðra sýn á hlutina og þá frá einhverjum sem 

er ekki tengdur málunum. Eins telur hún að almannatenglar séu engin töfralausn, það þarf að 

vera eitthvað á bakvið til þess að vinna úr. Þó geti þeir hjálpað mikið til ef upp kemur einhver 

krísa sem þarf að vinna hratt úr. Í kosningunum núna, þ.e. 2017, unnu  þau þó meira með 

almannatenglum heldur en í kosningunum 2016 (Stefanía Sigurðardóttir, munnleg heimild, 10. 

október 2017).  

Stefanía  hefur starfað áður sem kosningastjóri, þá fyrir annan flokk, og þekkir því vel til 

þegar kemur að kosningabaráttu. Hún nefnir að sá flokkur sem hún starfaði áður fyrir hafi haft 

almannatengil á sínum snærum. Sá einstaklingur er harður stuðningsmaður flokksins og gefur 

hluta af sinni vinnu til flokksins, hann þekkir einnig fylgi þess flokks vel. Stefanía segir að 

Viðreisn sé mögulega að eignast slíka einstaklinga, það er almannatengla sem tilbúnir eru til 

að starfa fyrir flokkinn og gefa vinnu sína, en slíkt gerist að sjálfsögu ekki af sjálfu sér (Stefanía 

Sigurðardóttir, munnleg heimild, 10. október 2017).  

Þeir almannatenglar sem störfuðu að framboði Viðreisnar  í síðustu kosningum voru 

annars vegar hægrisinnaður og hins vegar  vinstrisinnaður einstaklingur, en  Viðreisn staðsetur 
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sig á miðjunni. Ráðleggingar þeirra gátu verið gjörólíkar. Þá þarf kosningastjórinn að vega  og 

meta hver skilaboðin eigi  að vera. Augljóst er að gott er að fá ráðleggingar frá báðum hliðum 

og taka svo ákvörðun útfrá þeim. Stefanía sagði ennfremur: 

Þeir kannski segja okkur sitthvorn hlutinn sem við eigum að gera algjörlega 

sitthvoru megin á spectruminu og þá þarft þú einhvernveginn að meta sem 

kosningastjóri, ok... hver eiga þá skilaboðin að vera. Það er kannski trikkið 

þegar þú ert miðjuflokkur, en þegar þú ert sitthvoru megin á litrófinu enn 

svo er líka bara þá að finna eitthvað annað litróf (Stefanía Sigurðardóttir, 

munnleg heimild, 10. október 2017). 

Almannatengsl eru gjarnan notuð sem síðasta úrræði þegar einhverskonar krísur koma upp. 

Flestir aðilar lenda á einhverjum tímapunkti í einhverskonar ímyndarkrísu þar sem neikvæð 

umræða fer af stað. Þetta á við einstaklinga, stjórnvöld, stjórnmálaflokka og stofnanir eða hvern 

þann sem þarf að treysta  á almenningsálit. Er þá mikilvægt að aðilar hafi tilbúna áætlun um 

það hvernig skuli bregðast við þegar upp koma ímyndarkrísur svo að halda megi skaðanum í 

lágmarki, þar skipta rétt viðbrögð og tímasetning öllu máli. Með því að nýta sér ráðgjöf 

almannatengla er  möguleiki á að snúa vörn í sókn og þannig breyta vandanum í velgengni. 

Eins og áður sagði þá er það að sjálfsögðu þannig að almannatenglar eru engin töfralausn ef 

innihaldið er ekki til staðar og ef því er ekki fylgt sem sagt er (Bogi Þór Siguroddson, 1993). 

,,Gegnheilt orðspor er ómetanlegt” er heiti á grein sem skrifuð var af Jóni Hákoni Mágnússyni 

heitnum, stofnanda Kom og einn af frumkvöðlum í almannatengslum á Íslandi. Hann segir að 

fyrirtæki „séu oft illa undirbúin fyrir áföll, stjórnendur séu of stoltir til að óska eftir ráðgjöf á 

réttu sviði og kjósa fremur annaðhvort  að grípa til vopna sem þeir kunna ekkert á eða bara 

hreinlega stinga höfðinu í sandinn og bíða þess sem verða vill.“ Nefnir hann  dæmi þar sem 

stjórnendur hafi lent í einhverskonar krísum, en viðbrögðin hafi ekki verið rétt og þannig gert 

vandamálið stærra en það var áður. Reyna jafnvel að fegra sannleikann og eða segja 

hálfsannleika, kunna jafnvel ekki að biðjast afsökunar í kjölfarið eða jafnvel finna blóraböggul 

til að dreifa athyglinni frá vandanum (Jón Hákon Magnússon, 2012).  

Almannatengsl sem eru vel útfærð fela í sér að greina hver vandamálin eru, athugun á 

hverju þarf að breyta og þá hvernig er best að vinna úr því. Aðilar eins og stjórnmálaflokkar 

verða að geta gefið upp ítarlegar upplýsingar um það hvað getur farið úrskeiðis svo hægt sé að 

bregðast við (Palin, 1988).  

Bob Carrell, prófessor emeritus í markaðsfræðum við Háskólann í Oklahoma, útbjó 

einfalt fjögurra þrepa kerfi, boðmiðlunaráætlun sem er þá notuð til að flétta  
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almannatengslaáætlun inn í markaðsstefnu fyrirtækja. Þetta kerfi má vel yfirfæra á 

stjórnmálaflokka sem eru að fara í kosningabaráttu og eða þar sem upp koma einhverskonar 

krísur sem þarf að bregðast við (Newsom, 2013).  

Fjögurra þrepa kerfið inniheldur  (Belch, 2007): 

1. Greina hver er valdur að ástandinu. Mikilvægt er að skoða hvaðan sögusagnir 

og umtal koma úr samfélaginu og skilgreina verkefnið. 

2. Ákveða hvaða aðferðir og stefnur er hægt að nota, sem eru með svipuð fordæmi 

að áætlun. 

3. Grípa til aðgerða og samskipta. 

4. Meta áætlunina. 

Eftirfarandi spurningar eru gjarnan hafðar til hliðsjónar og áætlunin metin út frá þeim (Belch, 

2007): 

1. Eru aðstæður fyrirtækisins settar fram á skiljanlegan hátt í áætluninni? 

2. Er áætlunin vel byggð á rannsóknum og bakgrunnsheimildum? 

3. Er áætlunin byggð á nýlegum fréttagreiningum? 

4. Er almannatengill meðvitaður um styrkleika og veikleika þjónustunnar/vörunnar? 

5. Eru sannfærandi/mikilvægar niðurstöður rannsóknarinnar vel útskýrðar í áætluninni? 

6. Inniheldur áætlunin nákvæm og mælanleg markmið? 

Þetta fjögurra þrepa kerfi má vel nota þegar kemur að kosningabaráttu. Þá bæði ef upp kemur 

orðrómur og eða til að koma á framfæri stefnu og málefnum frambjóðenda.  
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10. Umræður og ályktanir 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um hlutverk almannatengla þegar kemur að kosningabaráttu 

nýrra flokka og hvað þarf til að ná góðri kosningu. Horft var til kosningabaráttu Viðreisnar í 

þeim efnum, þá bæði kosningabaráttuna til Alþingis haustið 2016 og 2017. Til að komast að 

niðurstöðum voru tekin viðtöl við tvo aðila úr kosningastjórn Viðreisnar og einn ný-doktor í 

stjórnmálafræði.  

Hlutverk almannatengla er nokkuð stórt eða allt frá því að undirbúa frambjóðendur fyrir 

viðtöl/kappræður, ákveða í samstarfi við forystumenn flokksins hvaða stefnumál skuli sett á 

oddinn, hver gegnir hvaða hlutverki og hvað er sagt og hvernig það er sagt. Allt eru þetta þættir 

sem skipta miklu máli þegar kemur að því að kynna stefnu og málefni flokka. 

 

10.1 Hvað olli fylgistapi Viðreisnar? 

Það er ekki hægt að fullyrða að eitthvað eitt hafi valdið því fylgistapi Viðreisnar sem raun varð 

á milli kosninganna 2016 og 2017. Höfundur telur líklegra að það hafi verið um nokkra 

samhangandi þætti að ræða.  Viðmælendurnir voru ekki alveg sammála hvað þetta varðaði. 

Eva Önnudóttir taldi að Viðreisn hafi gefið of mikið eftir af sínum stefnumálum til að komast 

í ríkisstjórn, en  Stefanía Sigurðardóttir  og Karl Pétur Jónsson voru því ekki sammála. Ljóst er 

þó að umræðan í samfélaginu var á þá leið að of mikið hafi verið gefið eftir að sögn Karls 

Péturs og má því ætla að það hafi verið ein af orsökunum. Einnig að þar sem um nýjan flokk 

er að ræða og kjósendur eru ekki mjög þolinmóðir þá hafi flokkurinn haft stuttan tíma til að 

sanna sig. Stjórnarmyndunin tók langan tíma og  Viðreisn var í miðju þeirrar umræðu, leiða 

má líkur að því að formaðurinn hafi ekki náð jafn vel til kjósenda og eftirmaður hans, í ljósi 

þess að fylgið jókst nokkuð við formannsskiptin. Einnig má benda á skyldleika hans við 

formann Sjálfstæðisflokksins. Þó það hafi nú sennilega ekki verið stór þáttur. Einnig er það 

alltaf erfitt að fara í stjórn og hefur það einhver áhrif, flokkar missa gjarnan fylgi eftir að hafa 

setið í ríkisstjórn. Ekki bætti úr um hversu stutt kjörtímabilið var, og Viðreisn hafði ekki haft 

tækifæri til að sanna sig.  

 

10.2 Hlutverk almannatengla og mikilvægi þeirra  

Stór þáttur í kosningabaráttu flokka er að þekkja fylgið, hvernig það er að breytast, hverjir  það 

eru sem ætla að kjósa þá og hverjir eru að taka vel í þau skilaboð sem þeir boða. Það gerir 

mögulegt að herja á þá hópa sem eru líklegastir til að kjósa þig, þá sérstaklega með tilkomu 
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samfélagsmiðla á borð við facebook. Þar er hægt að herja á mjög svo þröngan hóp allt eftir því 

hvað hentar hverju sinni, sem og með breytilegum skilaboðum.  

Í  alþingiskosningunum 2016 og 2017 voru svo kallaðar neikvæðar auglýsingar frá 

hulduhópum áberandi. Ólíklegt er að einhver flokkur standi beint að slíku en þeim munu  frekar 

stuðningsmenn einstakra flokka. Er hér um að ræða efni þar sem miklu hefur verið kostað til 

og því vekur það óneitanlega upp spurningar hver það er sem  kostar slíkar auglýsingar? 

Viðmælendur voru ekki vissir um hvort þetta hefði góð eða slæm áhrif fyrir flokka, þó benti 

ýmislegt  til að slík skilaboð gætu verið tvíeggjað sverð. Hinsvegar er það ljóst að þessi aðferð  

getur komið málum á dagskrá. Má þar nefna skattastefnu Vinstri-grænna og Samfylkingar því 

þessir tveir flokkar höfðu lýst óljósum hugmyndum  um hvernig ætti að hækka skatta. Í 

kjölfarið á þessum myndbirtingum, sem þá beindust að Vinstri-grænum, fóru fjölmiðlar að 

spyrja út í skattastefnuna og hvernig Vinstri-græn hygðust fjármagna aukin útgjöld ef ekki átti 

að hækka skatta á almenning? 

 

10.3 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um hlutverk almannatengla í kosningabaráttu nýrra flokka. 

Var stjórnmálaflokkurinn Viðreisn hafður til hliðsjónar. Viðreisn er gott dæmi um nýjan flokk 

sem er vel fjármagnaður og hefur þar af leiðandi fleiri úrræði til að ná til kjósenda. Eitt af þeim 

úrræðum er að fá ráðgjöf frá utanaðkomandi almannatenglum. Slík ráðgjöf kostar peninga og 

því kannski ekki á færi allra flokka.  

Niðurstöður viðtala við  þrjá einstaklinga sem hafa mikla reynslu af kosningabaráttu 

hér á landi þau Evu H. Önnudóttur, Karl Pétur Jónsson og Stefaníu Sigurðardóttur er sú að 

almannatenglar eru mikilvægir þegar kemur að skipulagningu á kosningabaráttu flokka. Þá 

skiptir  ekki máli hvort um nýjan eða gamlan flokk er að ræða. Almannatengill er heldur ekki 

kraftaverkamaður, það er ekki sjálfgefið að flokkur nái góðri kosningu þótt hann njóti stuðnings 

góðs almannatengils. Viðmælendurnir voru allir sammála um  að það þurfi  að vera eitthvað á 

bakvið framboðið. Stefnan og málefnin þurfa að vera traust, sem og frambjóðendurnir. Það er 

innihaldið sem skiptir öllu máli. Það sem vantar í kosningabaráttuna er að flokkar síni hvað 

þeir hafa fram að færa umfram aðra mótframbjóðendur. Það vantar þennan samanburð sem 

Friðjón R. talar um, hvað hefur mitt framboð fram yfir öll hin framboðin? 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar þegar kemur að kosningabaráttu íslenskra flokka. 

Þannig að áhugavert væri að gera samanburðar rannsókn á kosningabaráttu flokka. Eru þeir 

allir að ráða til sín almannatengla og hversu stórt er hlutverk þeirra hjá hverjum flokki? Einnig 
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væri áhugavert að kanna hvernig flokkar byggja upp fylgi sitt, hvaðan það kemur og hvað 

veldur því að tiltekinn einstaklingur kýs ákveðinn flokk umfram annan, eru það málefnin, 

hollusta til flokksins eða fólkið sem er í framboði?  
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