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Útdráttur	

Íslenskir	stjórnmálaflokkar	hafa	skipt	um	leiðtoga	býsna	oft	siðustu	ár.	Formenn	sitja	

skemur	og	meiri	þrýstingur	virðist	vera	á	þá	að	hætta	ef	þeir	skila	ekki	árangri	fyrir	flokk	

sinn.	En	hvaða	áhrif	hefur	það	á	kjörfylgi	flokka	að	skipta	um	formann,	 jafnvel	á	miðju	

kjörtímabili?	Og	hvaða	eiginleikum	þarf	góður	leiðtogi	að	vera	búinn?		

Í	 þessari	 ritgerð	 verður	 farið	 yfir	 kenningar	 og	 rannsóknir	 á	mikilvægi	 leiðtoga	 og	

hvort	persónur	þeirra	ráði	úrslitum	í	kosningum.	Þær	skoðaðar	í	ljósi	íslenskra	aðstæðna	

og	tekin	dæmi	um	áhrif	leiðtoga	á	fylgi	flokka.		

Að	 auki,	 í	 ljósi	 þess	 að	 gerðar	 eru	 svipaðar	 kröfur	 til	 leiðtoga	 í	 stjórnmálum	 og	

knattspyrnuþjálfara,	 eru	 þessar	 tvær	 stéttir	 bornar	 saman	 til	 að	 komast	 að	 því	 hvort	

aðstæður	þeirra	séu	sambærilegar.	

Hér	 er	 fyrst	 og	 fremst	 verið	 að	 leita	 að	 skammtímaáhrifum	 breytinganna	 með	

mælingum	á	annars	vegar	 fylgisbreytingum	við	 formannaskipti	 í	 stjórnmálaflokkum	og	

hins	vegar	árangri	liða	sem	skipta	um	þjálfara	eftir	að	keppnistímabil	hefst.		

Niðurstaðan	 er	 sú	 að	 leiðtogaskipti,	 þegar	 formenn	 vinna	 afgerandi	 sigur	 gegn	

sterkum	 andstæðingi,	 hafi	 vissulega	 áhrif	 til	 skamms	 tíma.	 Það	 sama	 á	 við	 um	

þjálfaraskipti	í	fótbolta	en	þar	eru	áhrifin	öllu	meiri.	
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Formáli	

Þetta	er	ritgerð	til	BA-prófs	í	stjórnmálafræði	til	12ECTS	vorið	2018.	Leiðbeinendur	eru	

Ólafur	 Þ.	 Harðarson	 og	 Margrét	 S.	 Björnsdóttir.	 Færi	 ég	 þeim	 bestu	 þakkir	 fyrir	

þolinmæðina	og	skilninginn	þegar	kemur	að	lokum	á	þessu	25	ára	námi.	

Sérstakar	 þakkir	 færi	 ég	 Óskari	 Ófeigi	 Jónssyni,	 fyrir	 aðstoð	 við	 rannsóknir	 á	

þjálfaraskiptum	 og	 Páli	 Ásgeiri	 Guðmundssyni,	 fyrir	 aðstoð	 við	 gagnaöflun	 og	

fylgisgreiningar.		
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1 Að	missa	klefann	-	inngangur	
Það	er	þekkt	í	fótbolta	að	þegar	liðum	gengur	illa	telja	menn	oft	að	það	eina	sem	hægt	

sé	að	gera	sé	að	skipta	um	þjálfara.	Það	gerist	gjarnan	á	sama	tíma	og	þjálfarinn	„missir	

klefann„	 eins	 og	 það	 er	 kallað.	 Hann	 nær	 ekki	 árangri,	 tapar	 trausti	 og	 virðingu	

leikmanna	 og	 stuðningsmenn	 missa	 trú	 á	 liðinu	 og	 loks	 er	 ekkert	 annað	 eftir	 en	 að	

hætta.	

Þetta	 ástand	 kemur	 líka	 upp	 í	 stjórnmálum	 og	 er	 oft	 það	 sem	 verður	 til	 þess	 að	

flokkar	skipta	um	formenn.	Þegar	illa	gengur	vilja	flokksmenn	fá	nýjan	karl	í	brúna	til	að	

fiska	betur	en	sá	sem	fyrir	er.	

Við	þetta	skapast	aðstæður	til	breytinga	hjá	liði	eða	flokki.	Nýtt	andlit,	ný	nálgun	og	

nýtt	upphaf.	Með	því	kemur	sjálfstraust	sem	getur	mögulega	skilað	stigum,	hvort	sem	

það	er	fyrir	sigra	í	leikjum	eða	kosningum.		

Hér	er	sett	fram	sú	tilgáta	að	það	sama	gildi	um	stjórnmál	og	knattspyrnu.	Flokkar	

séu	líklegri	til	að	bæta	við	sig	fylgi	til	skamms	tíma	og	standa	sig	betur	með	nýrri	forystu.	

Þannig	 nái	 þeir	 að	marka	 sér	 nýtt	 upphaf	 og	 bæta	 stöðu	 sína.	 Það	 sama	 eigi	 við	 um	

knattspyrnulið	með	nýjum	þjálfara.	

Í	ritgerðinni	eru	teknar	saman	upplýsingar	um	fylgistölur	í	kosningum	og	könnunum	

í	tengslum	við	leiðtogaskipti	í	íslenskum	stjórnmálum,	frá	árinu	2000.	Einnig	upplýsingar	

um	þjálfaraskipti	innan	keppnistímabila	í	knattspyrnu	frá	1992	til	2017	og	þess	freistað	

að	skoða	hvað	sé	sameiginlegt	með	þessu	tvennu.	1	

Hafa	 ber	 í	 huga	 að	 þetta	 er	 erfiður	 samanburður,	 enda	 aðstæður	 ólíkar.	 Í	

knattspyrnu	 er	 einfalt	 að	 bera	 saman	 úrslit	 í	 leikjum	 sem	 fram	 fara	 reglulega	 yfir	

sumarið.	Í	tilfelli	stjórnmálamanna	þarf	að	styðjast	við	skoðanakannanir	í	aðdraganda	og	

eftir	formannsskipti,	auk	úrslita	kosninga.		

	 	

	 	

																																																								
1	 Tímabil	 mælinga	 er	 heldur	 styttra	 í	 stjórnmálum	 og	 helgast	 af	 því	 að	 fyrir	 aldamót	 voru	 ekki	 gerðar	
áreiðanlegar	mánaðarlegar	kannanir	sem	hægt	er	að	nota	í	þessu	skyni.	
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2 Áhrif	stjórnmálaleiðtoga	–	innlendar	og	erlendar	rannsóknir	
Ólafur	Þ.	Harðarson2	bendir	á	að	erfitt	sé	að	sanna	áhrif	leiðtoga	umfram	flokka	á	úrslit	

kosninga.	Þekktasta	dæmið,	 sem	gjarnan	er	 tiltekið	um	áhrif	 leiðtoga,	er	um	Nixon	og	

Kennedy.	Sá	síðarnefndi	hafði	sigur	eftir	sjónvarpskappræður.	Kennedy	kom	betur	fyrir	

(á	meðan	Nixon	var	óöruggur,	sveittur	og	fölur)	og	hefur	það	verið	talið	dæmi	um	áhrif	

leiðtoga	 frekar	 en	 stefnu,	 þrátt	 fyrir	 að	það	 sé	 í	 raun	ósannað.	 Það	er	 ef	 til	 vill	 kjarni	

málsins:	Það	er	mjög	erfitt	að	sanna	þessa	kenningu	með	óyggjandi	hætti.	

Margir	hafa	hafnað	kenningu	um	afgerandi	áhrif	stjórnmálaleiðtoga	enda	væri	hún	

áfellisdómur	yfir	stjórnmálum	sem	sýndi	að	stefna	flokka	og	verk	þeirra	skipti	í	raun	ekki	

megin	 máli.	 Auglýsingastofur	 og	 áróðursmeistarar	 hefðu	 sigrað	 með	 því	 að	 selja	

persónuleika	í	staðinn	fyrir	stefnu.3	

Flest	 bendir	 til	 þess	 að	 áhrif	 leiðtoga	 umfram	 flokka	 séu	 minni	 en	 margir	 hefðu	

ætlað.	Dr.	Anthony	King	hefur	lengi	rannsakað	áhrif	leiðtoga	í	stjórnmálum.	Hann	hefur	

skrifað	 bækur	 um	 leiðtoga	 og	 stýrt	 greinasöfnum	 um	 áhrif	 þeirra.	 Hann	 telur	 að	

leiðtogar	hafi	ekki	haft	afgerandi	áhrif	á	úrslit	kosninga	nema	í	um	fjórðungi	tilfella.	4	

	

Land:	 	 	 	 Fjöldi	kosninga	 Áhrif	 	 Engin	áhrif	

Bretland	 	 	 	 11	 	 	 2	 	 9	

Frakkland	 	 	 	 6	 	 	 4	 	 2	

Bandaríkin		 	 	 11	 	 	 1	 	 10	

Þýskaland		 	 	 11	 	 	 2	 	 9	

Kanada	 	 	 	 11	 	 	 3	 	 8	

Rússland	 	 	 	 2	 	 	 1	 	 1	

Samtals:	 	 	 	 52	 	 	 13	 	 39	

	

																																																								
2	Ólafur	Þ.	Harðarsson,	2004		
3	Ólafur	Þ.	Harðarson	2004	bls.	1	
4	 King,	 A,	 2002.	Hér	 ber	 að	 hafa	 í	 huga	 að	 þetta	 er	 persónulegt	 mat	 King	 sem	 slær	 nokkra	 varnagla.	
Stundum	er	hann	nokkuð	viss	um	áhrif	en	stundum	telur	hann	þau	líkleg.	
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Áhrifum	 leiðtoga	er	gjarnan	skipt	 í	 tvennt.5	Bein	áhrif	og	óbein.	Bein	áhrif	 stafa	af	

leiðtoganum	sjálfum	og	persónu	hans.	Þau	snúast	 í	minna	mæli	um	flokkinn	og	stefnu	

hans	en	miklu	 frekar	um	það	hvaða	álit	 almenningur	hefur	á	 leiðtoganum.	Hvort	 fólki	

almennt	finnist	hann	áhugaverður,	traustvekjandi	og	svo	framvegis.		

Óbein	áhrif	geta	verið	margskonar.	Þau	snúast	fremur	um	hvað	leiðtoginn	gerir	og	

til	dæmis	hvernig	honum	gengur	að	koma	stefnu	sinni	(og	flokksins)	í	framkvæmd.	Slíkir	

leiðtogar	þurfi	ekki	að	njóta	mikilla	vinsælda	út	fyrir	raðir	samflokksmanna.		

Ólafur	Þ.	Harðarson	bendir	til	dæmis	á	að	Margaret	Thatcher	hafi	ekki	verið	vinsæll	

leiðtogi	 í	 stjórnartíð	 hennar	 frá	 1979-1990.6	 En	 mögulega	 snúast	 áhrif	 leiðtoga	 ekki	

eingöngu	 um	 vinsældir.	 Margt	 fleira	 getur	 getur	 haft	 áhrif,	 svo	 sem	 flokksagi,	

stjórnkænska,	gáfur,	persónulegar	aðstæður,	stefnufesta	og	ytri	aðstæður,	svo	eitthvað	

sé	nefnt.	Það	skipti	því	kannski	ekki	höfuðmáli	að	vera	viðkunnanlegur.		

Anthony	King	nefnir	sem	dæmi	Pierre	Trudeau,	forsætisráðherra	Kanada	á	áttunda	

áratugnum,	 sem	 lenti	 í	 hverju	 hneykslismálinu	 á	 fætur	 öðru,	 og	 Boris	 Jeltsín	 sem	 var	

myndaður	margoft	 blindfullur	 fyrir	 kosningarnar	 1996.7	 Flestir	 hefðu	 talið	 að	 persóna	

þessara	manna	og	framkoma	hefði	áhrif	á	gengi	flokka	þeirra.	Engu	að	síður	var	Trudeau	

forsætisráðherra	i	15	ár	(frá	1968	til	1984)	og	Boris	Jeltsín	sigraði	í	kosningunum	1996.		

Barbara	Kellerman8	vill	reyndar	ekki	aðeins	líta	til	foringja.	Hún	segir	að	margir	geri	

þau	 mistök	 að	 einblína	 einungis	 á	 einstaklinginn	 sem	 er	 í	 forystu.	 Samverkafólk	 og	

aðstæður	skipti	jafnmiklu	máli,	sérstaklega	hin	síðari	ár	í	kjölfar	þjóðfélagsbreytinga,	svo	

sem	með	kröfum	um	jafnræði	og	tæknibreytingar.		

En	 það	 ætti	 ekki	 að	 koma	 á	 óvart	 að	 Ísland	 skipar	 sér	 í	 sveit	 með	 flestum	

Evrópulöndum,	þar	sem	áherslan	hefur	verið	meiri	á	flokkinn	en	leiðtoga,9	þegar	kemur	

að	þessum	áhrifum.	Áherslan	verður	meiri	á	foringjann	í	leiðtogakosningum,	til	dæmis	í	

forsetakosningum	í	Bandaríkjunum,	enda	slíkar	af	öðrum	toga	en	flokkskosningar,	þótt	

																																																								
5	King	2002	
6	 Ólafur	 Þ.	 Harðarson,	 2004.	 Ólafur	 nefnir	 að	 hún	 hafi	 haldið	 á	 nýbornum	 kálfi	 til	 að	 reyna	 að	 auka	
vinsældir	 sínar.	 Hér	 vantar	 að	 sjálfsögðu	 ítarlega	 rannsókn	 á	 því	 hvaða	 áhrif	 það	 hafði	 á	 fylgi	 Guðna	
Ágústssonar	að	kyssa	kú	eða	Bjarna	Benediktssonar	að	skreyta	köku!	
7	King	2002.	bls	1	
8	Kellerman,	2016	
9	Ólafur	Þ.	Harðarson,	2004	



	 9	

frambjóðendur	 bjóði	 fram	 undir	 merkjum	 flokka.	 Þar	 er	 að	 minnsta	 kosti	 líklegt	 að	

persóna	frambjóðandans	hafi	mun	meiri	áhrif	en	í	hefðbundnum	flokkakosningum.		

Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 að	 minnstu	 áhrif	 leiðtoga	 umfram	 flokka	 eru	 í	 Noregi	 og	

Svíþjóð10	og	þegar	litið	er	til	alþjóðlegra	samanburðarrannsókna11	kemur	í	ljós	að	áhrifin	

eru	lítil.	Flokksáhrif	vega	alltaf	þyngra	en	leiðtogaáhrif	þegar	litið	er	til	þingkosninga.	

Það	eru	hins	vegar	 til	dæmi	þar	 sem	tekist	hefur	að	 sýna	 fram	á	að	 leiðtogar	hafi	

áhrif,	 jafnvel	svo	mikil	að	þar	skilji	á	milli	sigurs	og	ósigurs.12	Þar	eru	ítalskar	kosningar	

mjög	áhugaverðar	enda	hafa	áhrif	leiðtoga	þar	aukist	verulega	undanfarin	ár	og	athygli	

beinst	í	meira	mæli	að	þeim	en	áður	hefur	þekkst.13	

Þannig	 voru	 mældir	 helstu	 kostir	 leiðtoga	 ítalskra	 stjórnmála.	 Silvio	 Berlusconi,	

leiðtogi	Forza	Italia,	fór	í	gegnum	þrennar	kosningar	(2001,	2006	og	2008)	gegn	þremur	

andstæðingum:	 Francesco	 Rutelli,	 Romano	 Prodi	 og	 Walter	 Veltroni,	 leiðtogum	

sósíaldemókrata.	 Með	 því	 að	 rannsaka	 helstu	 kosti	 leiðtoganna,	 óháð	

stjórnmálaskoðunum,	 komst	 Diego	 Garzia	 að	 því	 að	 kostir	 leiðtoganna	 hefðu	 haft	

veruleg	 áhrif	 á	 val	 kjósenda	 og	 jafnvel	 ráðið	 úrslitum.	 Þá	 er	 litið	 til	 kosta	 á	 borð	 við	

leiðtogahæfileika	 (leadership	competences)14,	 samkennd	 (empathy),	heilindi	 (integrity)	

og	faglega	getu	(competence).		

Garzia	bendir	á	að	 flokkar	hafi	breytt	nokkuð	um	eðli.	Stefnufesta	hefur	vikið	 fyrir	

þörfinni	fyrir	að	fylgjast	með	kjósendum	með	reglulegum	könnunum,	fókushópum	og	í	

kjölfarið	 bregðast	 við	 kröfum	 þeirra.15	 Þar	 skipti	 leiðtoginn	meira	máli	 en	 áður	 þegar	

flokkshollusta	var	meiri.	Hún	hefur	farið	minnkandi	undanfarin	ár16	og	kallað	á	breytingu	

á	starfi	flokkanna	til	að	tryggja	sér	atkvæði.	Með	öðrum	orðum:	Flokkarnir	bregðast	nú	

frekar	við	kjósendum	en	kjósendur	við	flokkum.		

Það	er	 líka	 áhugavert	 að	hin	 síðari	 ár	 er	 greinilegt	 að	 almenningur	 refsar	 flokkum	

mun	meira	fyrir	þátttöku	þeirra	 í	ríkisstjórn.	Á	síðustu	áratugum	hefur	fylgi	 flokka	sem	

																																																								
10	Holmberg	2004	
11	Holmberg	2004	
12	Diego	Garzia,2012	
13	Belluci,	Garzia	og	Lewis-Beck,	2015	
14	Nánar	er	fjallað	um	leiðtogahæfileika	í	kaflanum:	Hvað	gerir	menn	að	góðum	leiðtogum	á	bls.	11	
15	Garzia,	2013	bls.	3	
16	Ólafur	Þ.	Harðarson,	2014	
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koma	úr	ríkisstjórn	fallið	að	meðaltali	um	6	prósentustig	í	kosningum,	frá	því	að	haldast	

nánast	óbreytt	á	sjötta	áratugnum.17	

Það	er	þó	mikilvægt	að	taka	það	fram	að	þótt	 leiðtogar	hafi	áhrif,	vega	málefni	og	

stefna	þyngra	og	greinilegt	að	 fólk	kýs	enn	 frekar	eftir	 flokkum	en	 leiðtogum.	En	áhrif	

leiðtoganna	eru	þó	talin	hafa	vaxið.18	

Að	sama	skapi	sýnir	rannsókn	John	Bartle	að	jákvæð	upplifun	kjósenda	af	Tony	Blair	

í	 bresku	 þingkosningunum	 2001	 hafi	 verið	 einn	 af	 þeim	 þáttum	 sem	 færðu	

Verkamannaflokknum	 sigur.19	 Hugo	 Young,	 blaðamaður	 The	 Guardian,	 lýsir	 þessu	

þannig	að	ásjóna	leiðtoganna	hafi	sagt	allt	sem	segja	þurfti	og	hún	hafi	ráðið	úrslitum.	

Ímynd	 Tonys	 Blairs	 hafi	 verið	 ferskari	 en	 hins	 þreytulega	 Williams	 Hagues,	 leiðtoga	

Íhaldsflokksins.20	

Annað	dæmi	er	úr	þýsku	kosningunum	1998	þar	sem	Helmuth	Kohl	virkaði	gamall	

og	þreyttur	(og	feitur)	en	Gerhard	Schröder	frískur	og	sjarmerandi.21	

2.1 Hvað	gerir	menn	að	góðum	leiðtogum?	

Fræðimenn	um	rannsóknir	á	forystu,	eru	almennt	sammála	um	að	leiðtogar	skipti	máli.	Í	

yfirlitsriti	frá	1990	segir	m.a.:	

„Í	mörgum	 tegundum	 stofnana,	 samtaka	 og	 félagshreyfinga	 er	 forysta	 áhrifamikill	

þáttur	(critical)	ef	ekki	sá	áhrifamesti	og	sem	slíkur	er	hún	mikilvægt	viðfangsefni	náms	

og	rannsókna...”	„Að	öðru	jöfnu	útskýrir	forystuhæfni	stjórnenda	og	forystu	um	45%	af	

árangri	fyrirtækja	og	stofnana.”22	

Niðurstaðan	er	sú	sama	 í	 rannsókn	 frá	1997:	„Forysta	og	 forystuhæfni	virðist	vera	

lykilþáttur	í	árangri	skipulagsheilda,	hvort	sem	um	er	að	ræða	her,	hljómsveit,	hokkílið,	

																																																								
17	Bengtsson	og	fleiri,	2014	
18	Belluci,	Garzia	og	Lewis-Beck,	2015	bls.	279	
19	Bartle,	2003	
20	„In	modern	[British]	politics,	nothing	matters	more	than	the	leader.	We	
have	a	parliamentary	system	but	a	presidential	impulse.	This	takes	a	
certain	view	about	power,	but	a	determining	one	about	style.	Think	of	
the	Tories	and	you	get	William	Hague:	bald,	struggling,	robotic,	
Yorkshire.	Think	of	Labour,	and	there’s	only	one	face	in	front	of	it	and	
one	mind	behind.”	Hugo	Young,	The	Guardian	9.	maí	2000.	
21	King,	2002.	
22	Bass&Stogdill,	1990.		
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glæpagengi,	stjórnmálaflokk,	 fjallagönguhóp	eða	alþjóðleg	fyrirtæki.	Það	er	því	ekki	að	

undra	að	viðfangsefnið	sé	mikið	rannsakað.“23	

Eins	 og	 gefur	 að	 skilja	 eru	 til	 fjölmargar	 rannsóknir	 á	 því	 hvað	 hvað	 felst	 í	

leiðtogahæfileikum.	 Margar	 þeirra	 snúa	 frekar	 að	 viðskiptum	 eða	 öllu	 heldur	

stjórnendum	 í	 fyrirtækjum	 en	 að	 sjálfsögðu	 hefur	 einnig	 verið	 rannsakað	 hvernig	

stjórnendur	 í	opinberum	rekstri	og	stjórnmálamenn	verða	góðir	 leiðtogar	(eða	slæmir)	

og	margt	í	öðrum	rannsóknum	má	yfirfæra	á	heim	stjórnmálanna.	

Það	er	áhugavert,	sérstaklega	í	stjórnmálum,	að	leiðtoginn	fær	bæði	heiðurinn	ef	vel	

gengur	 og	 skömmina	 ef	 allt	 fer	 á	 versta	 veg.	 Samt	 er	 varla	 hægt	 að	 efast	 um	 að	

stjórnmál	eru	eitthvað	sem	margir	koma	að	og	hlutverkum	er	skipt.		

Eins	 og	 fram	hefur	 komið	 er	margt	 sem	bendir	 til	 þess	 að	 áhrif	 leiðtoga,	 umfram	

stjórnmálaflokka,	 séu	minni	en	búast	mætti	 við,	miðað	við	athyglina	 sem	 leiðtogar	 fá.	

Það	eru	vissulega	leiðtogarnir	sem	bera	uppi	baráttu	flokka	fyrir	kosningar.	Þeir	mæta	í	

viðtöl,	 þeir	 svara	 fyrir	 stefnu	 flokksins	 og	 bera	 í	 raun	 mikla	 ábyrgð	 á	 því	 hvernig	

flokkurinn	lítur	út	í	huga	kjósenda.	Vera	má	að	fólk	eigi	erfitt	með	að	skilja	þetta	tvennt	

að;	 leiðtogann	 og	 flokkinn,	 en	 engu	 að	 síður	 eru	 til	 rannsóknir	 sem	 sýna	 fram	 á	 að	

ánægja	fólks	með	leiðtoga	þarf	ekki	að	skila	sér	til	flokksins.24	Og	öfugt.	

J.	Richard	Hackman25	bendir	á	að	þótt	ítarlega	hafi	verið	rannsakað	hvað	geri	menn	

að	góðum	stjórnendum	sé	ekki	hægt	að	binda	það	niður	á	ákveðna	hæfileika.	 Í	 fyrsta	

lagi	er	ýmislegt	sem	þykir	gott	við	ákveðnar	aðstæður	blátt	áfram	slæmt	við	aðrar.	Að	

auki	 geti	 leiðtoginn	 verið	 góður	 en	 algjörlega	 óvíst	 hvernig	 undirmenn	 hans	 og	

samstarfsmenn	bregðast	við	fyrirmælum	hans	og	ákvörðunum.	Þetta	er	 í	samræmi	við	

það	sem	hér	framar	var	haft	eftir	B.	Kellerman.26	Það	veltur	nefnilega	mikið	á	því	í	hvaða	

grein	viðkomandi	er,	hverjir	eru	samverkamenn	hans	og	hvernig	aðstæðurnar	eru.	

Það	 hjálpar	 ekki	 að	 þegar	 fjallað	 er	 um	 leiðtogahæfileika	 er	 jafnan	 safnað	 saman	

öllum	mögulegum	mannkostum,	allt	frá	festu	til	sveigjanleika,	aga	og	frelsis,	og	allt	þar	á	

milli.		

																																																								
23	Farmer	M.,	Smith	P.,	Yeallowley	W.,	2012,	bls.	652	
24	Ólafur	Þ.	Harðarson	2004	
25	Hackman	2002	bls.	202	
26	Kellerman	2016	
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John	W.	Gardner,27	sem	var	heilbrigðis-,	mennta-	og	velferðarráðherra	 í	 ríkisstjórn	

Lyndons	 B.	 Johnsons,	 telur	 upp	 eina	 fjórtán	 eiginleika	 sem	 stuðli	 að	 árangursríkri	

forystu:	Úthald	og	þrek,	greind	og	dómgreind,	vilja	og	frumkvæði,	faghæfni,	næmi	fyrir	

þörfum,	hæfni	 í	samskiptum,	hæfni	til	að	virkja	fólk,	þörf	 fyrir	að	ná	árangri,	hugrekki,	

staðfestu	og	úthald,	hæfni	til	að	byggja	upp	traust,	sjálfstraust	og	innri	styrk,	ákveðni	og	

aðlögunarhæfni.	

Hann	 byggir	 á	 8.000	 rannsóknum	 á	 forystu	 sem	 teknar	 eru	 saman	 í	 yfirlitsritinu	

Handbook	of	Leadership	in	Theory,	Research	and	Managerial	Applications.28	

Það	kemur	varla	á	óvart	að	líklega	hafa	mestar	rannsóknir	verið	gerðar	á	forsetum	

Bandaríkjanna.	 Ekki	 aðeins	 eru	 þeir	 kosnir	 sem	 persónur	 (þótt	 þeir	 tilheyri	 flokkum)	

heldur	leikur	enginn	vafi	á	því	að	persóna	þeirra	og	gjörðir	hafa	gríðarleg	áhrif.	

David	Gergen29	var	pólitískur	ráðgjafi	Nixons,	Fords,	Reagans	og	Clintons,	auk	þess	

að	 vera	 kennari	 í	 forystufræðum	 við	 Harvard.	 Hann	 bendir	 á	 að	 starf	 forseta	

Bandaríkjanna	 sé	 í	 dag	 án	 efa	 mun	 flóknara	 og	 erfiðara	 en	 það	 var	 á	 síðustu	 öld.	

Efnhags-	 og	 alþjóðamál	 hafa	 orðið	 flóknari,	 fjölmiðlar	 ágengari	 og	 kröfur	 almennings	

meiri.	

Hann	greinir	sjö	atriði	sem	leiðtogar	sem	ná	árangri	þurfa	að	hafa	til	að	bera	að	hans	

mati.	 Þau	 dugi	 þó	 ekki	 ein	 og	 sér.	 Hann	 heldur	 því	 jafnframt	 fram	 að	 skapgerð	 ráði	

úrslitum.30			

Fyrsta	 atriðið	 sem	 hann	 nefnir	 er	 þess	 vegna	 persónugerðin,	 ef	 svo	 má	 að	 orði	

komast.	Hann	segir	að	Bill	Clinton	og	Richard	Nixon	hafi	verið	tveir	greindustu	forsetar	

undanfarinna	 áratuga.	 Engu	 að	 síður	 minnast	 margir	 þeirra	 helst	 fyrir	 breyskleika	 og	

rangar	ákvarðanir.	Annar	sat	í	skugga	kynlífshneykslis	og	hinn	neyddist	til	að	segja	af	sér.		

Annað	atriðið	er	markmið.	Það	styrki	forseta	að	hafa	skýr	markmið.	Sem	dæmi	má	

nefna	ásetning	Lincolns	um	að	halda	þjóðinni	saman	og	Franklins	D.	Roosvelts	að	enda	

kreppuna	og	vinna	stríðið.	Gergen	bendir	á	að	það	styrki	forsetann	ef	hægt	er	að	segja	í	

																																																								
27	Gardner	1990.	Bls.	202	
28	Bass	&	Stogdill,	1990.	
29	Gergen	2001	bls.	345	
30	“Character	is	destiny.”	Gergen	2001	bls.	345.		
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einni	setningu	fyrir	hvað	hann	stendur.31	Til	dæmis	var	ljóst	að	Reagan	vildi	leggja	meira	

til	varnarmála,	minnka	önnur	útgjöld	ríkisins	og	lækka	skatta.		

Hann	bendir	líka	á,	varðandi	forseta	Bandaríkjanna,	að	stefnan	verði	samt	að	vera	í	

samræmi	 við	 kjarnagildi	 bandarísku	 þjóðarinnar.	 Hann	 geti	 ekki	 endurskilgreint	 eða	

„rebrandað”	 grunngildi	 þjóðarinnar.	 Í	 því	 samhengi	 bendir	 hann	 á	 að	

sjúkratryggingakerfi	 Clintons	 hafi	 ekki	 gengið	 því	 það	 var	 of	 „óamerískt.”	 Það	 hafi	

einkennst	 um	of	 af	miðstýringu	 og	 ríkisvæðingu.	 Þetta	 samræmist	 því	 sem	Kellerman	

bendir	á,	að	forysta	sé	ávallt	aðstæðubundin.	

Þriðja	 atriðið	 er	 sannfæringarkraftur.	 Hin	 síðari	 ár	 hafi	 sjónvarpið	 skipt	 æ	 meira	

máli.	Hann	nefnir	Kennedy	og	Reagan	sem	sérfræðinga	í	að	nýta	sér	miðilinn	og	hafi	gert	

það	á	 réttan	hátt	þegar	þeir	þurftu	á	því	að	halda.	Hann	bendir	á	að	Clinton	hafi	haft	

mikinn	 sannfæringarkraft	 en	 notað	 hann	 ef	 til	 vill	 of	 oft	 og	 þannig	 hafi	 smám	 saman	

dregið	úr	áhrifum	hans.32		

En	 það	 er	 ekki	 nóg	 að	 koma	 vel	 fyrir.	 Það	 þarf	 að	 koma	 hlutum	 í	 verk.	 Forseti	

Bandaríkjanna	þarf	að	vera	í	góðu	sambandi	við	þingið,	fjölmiðla,	þrýstihópa	og	fleiri	til	

að	koma	verkum	sínum	áleiðis	í	bandaríska	stjórnkerfinu.	

Síðustu	tvö	atriðin	sem	Gergen	greinir	eru	að	hafa	góða	ráðgjafa	og	fá	aðra	í	lið	með	

sér.	Leiðtogar	sem	uppfylla	að	minnsta	kosti	meirihluta	þessara	sjö	atriða	ættu	að	verða	

góðir	og	farsælir,	að	hans	mati.	

Það	er	 svo	hægt	að	máta	þessi	 sjö	atriði	 við	 íslenska	 stjórnmálaleiðtoga	 sem	hafa	

verið	við	völd,	ekki	síður	en	við	lista	Garners.		

En	það	er	ekki	síður	mikilvægt	að	líta	á	sjö	atriði33	sem	geta	orðið	til	þess	að	leiðtogi	

nái	 ekki	 árangri.	 Þau	 felast	 meðal	 annars	 í	 að	 draga	 úr	 áhuga	 samverkafólks	 með	

smáatriðastjórnun	 (micromanagement),	 draga	 úr	 tilfinningu	 starfsmanna	 fyrir	 því	 sem	

þeir	 gera	 með	 of	 miklu	 álagi,	 óskýrum	 boðleiðum,	 óljósum	 markmiðum	 og	 of	 lítilli	

umbun.	Að	auki	er	mikið	atriði	að	gera	sér	grein	fyrir	menningu	eða	regluverki	aðstæðna	

																																																								
31	David	Gergen.	bls	347	
32	1997	flutti	Clinton	545	ræður	opinberlega.	
33	Farmer,	Smith,	Yellowlay	2012.	
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eða	 aðila	 sem	 hlut	 eiga	 að	 máli	 (til	 dæmis	 flokks	 í	 samstarfi).34	 Loks	 getur	 slæmur	

stjórnandi	eða	forystumaður	tapað	trausti	starfsmanna	sinna.		

Barbara	Kellerman,35	rannsakaði	það	sem	hún	nefnir	„Bad	Leaders”,	og	niðurstaða	

hennar	er	að	þá	(auk	margra	einkenna	sem	almennt	einkenna	leiðtoga	sem	ná	árangri)	

einkenni	 fagleg	 vanhæfni,	 ósveigjanleiki,	 óhóf,	 tilfinningaleysi,	 kuldi	 og	 þröngsýni.	

Vondir	leiðtogar	séu	spilltir	og	illgjarnir.36	

	

	

	 	

																																																								
34	 Klassískt	 dæmi	 um	 þetta	 gæti	 verið	 ólík	 menning	 Sjálfstæðisflokksins,	 með	 mikið	 leiðtogaræði	 og	
fastmótaðar	 stofnanir,	 og	 til	 dæmis	 Bjartrar	 framtíðar,	 sem	 leggur	 meiri	 áherslu	 á	 grasrótina,	 sem	
mögulega	varð	til	þess	ríkisstjórnin	féll	2017.	
35	Kellerman	,	2004.		
36	„Incompetent,	rigid,	intemperate,	callous,	corrupt,	insular,	evil.”	
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3 Íslenskir	stjórnmálaflokkar	–	leiðtogaskipti	og	fylgisbreytingar	
Það	segir	sig	sjálft	að	það	verður	að	draga	tímamörkin	einhvers	staðar	þegar	kemur	að	

samanburði	 í	 íslenskum	 stjórnmálum.	 Þekking	 hefur	 aukist	 á	 leiðtogafræðum,	

rannsóknir	orðið	tíðari	og	fleiri	fræðimenn	helgað	sig	þessum	málum.	Því	er	eðlilegt	að	

beina	sjónum	fyrst	og	fremst	að	21.	öldinni.	

Undanfarin	 tuttugu	 ár37	 hafa	 	 sautján	 stjórnmálaflokkar	 boðið	 fram	 í	 öllum	

kjördæmum	í	að	minnsta	kosti	einum	af	þeim	sjö	kosningum	sem	haldnar	hafa	verið	á	

þessum	tímabili.	

Sjálfstæðisflokkurinn,	 Framsóknarflokkurinn,	 Samfylkingin,	 Vinstri	 græn,	 Björt	

framtíð,	 Borgarahreyfingin,	 Frjálslyndi	 flokkurinn,	 Píratar,	 Viðreisn	 og	 Flokkur	 fólksins	

hafa	náð	þingsætum.	Húmanistar,	 Íslandshreyfingin,	Lýðræðishreyfingin,	Hægri	grænir,	

Dögun,	Regnboginn	og	Lýðræðisvaktin	hafa	ekki	komið	manni	á	þing.		

Að	auki	hafa	tíu	framboð	boðið	fram	í	a.m.k.	einu	kjördæmi	á	sama	tíma:	Anarkistar,	

Kristilegi	 lýðræðisflokkurinn,	 Nýtt	 afl,	 Óháðir	 í	 Suðurkjördæmi,	 Sturla	 Jónsson,	

Bjartsýnisflokkurinn,	 Lýðfrelsisflokkurinn,	 Kristin	 stjórnmálasamtök,	 Alþýðufylkingin	 og	

Íslenska	þjóðfylkingin.	Ekkert	þeirra	hefur	fengið	þingmann	kjörinn.	

Það	 er	 heldur	 flókið	 að	 rannsaka	 leiðtogaskipti	 og	 áhrif	 þeirra	 hjá	 þessum	 27	

framboðum.	Það	er	því	rétt	að	takmarka	sig	við	leiðtogaskipti	í	flokkum	sem	hafa	boðið	

fram	 í	 a.m.k.	 þrennum	 síðustu	 kosningum	 og	 hafa	 einhverskonar	 leiðtogakerfi.	 Það	

útilokar	til	dæmis	Pírata,	enda	óljóst	hver	er	formaður	þeirra	og	hvernig	valdakerfið	er.		

Hér	verða	því	skoðaðir	þeir	 fimm	flokkar	sem	uppfylla	þessi	skilyrði.	Þeir	eru	mjög	

ólíkir	 ef	 litið	 er	 til	 stærðar,	 skipulags,	 sögu	 og	 þróunar.	 Saga	 þeirra	 er	 mislöng	 í	

flokkakerfinu	 en	 líklegast	 er	 rétt	 að	 draga	 mörkin	 við	 1991.	 Það	 markar	 upphaf	

stöðugleika	sem	hélst	í	nær	tvo	áratugi.	

3.1 Alþýðuflokkurinn/Samfylkingin	

Alþýðuflokkurinn	 var	 stofnaður	 árið	 1916	 sem	 pólitískur	 armur	 Alþýðusambandsins.	

Hann	var	í	grunninn	verkamannaflokkur	og	sem	slíkur	vinstri	flokkur.	Baráttumálin	voru	

fyrst	og	fremst	aðbúnaður	og	réttindi	verkafólks.		

																																																								
37	Frá	og	með	kosningunum	1999,	alls	sjö	kosningar.	
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Flokkurinn	náði	nokkrum	árangri	í	sveitastjórnarkosningum	á	þriðja	og	fjórða	áratug	

síðustu	aldar	og	meirihluta	í	Hafnarfirði	og	Ísafirði.	Fyrsta	ríkisstjórn	sem	flokkurinn	sat	í	

var	Stjórn	hinna	vinnandi	stétta,	með	Framsóknarflokknum,	1934	til	1938.	

Í	kjölfar	nokkurra	átaka,	milli	sósíalista	og	sósíaldemókrata,	klofnaði	flokkurinn	árið	

1930	þegar	kommúnistar	klufu	sig	úr	honum.		

Alþýðuflokkurinn	 hafði	 umtalsverð	 áhrif	 til	 umbóta	 fyrir	 verkafólk.	 Flokkurinn	

barðist	 m.a.	 fyrir	 vökulögunum,	 sem	 tryggðu	 hvíldartíma	 sjómanna.	 Einnig	 má	 nefna	

verkamannabústaði,	almannatryggingar	og	lög	um	samninga	á	vinnumarkaði.	

Þegar	 kom	 að	 setu	 í	 ríkisstjórnum	 átti	 flokkurinn	 blómaskeið	 sitt	 í	

Viðreisnarstjórinni,	 1959-1971,	 og	 var	 þar	 samfleytt	 12	 ár	 í	 ríkisstjórn.	 Það	 vekur	 hins	

vegar	 athygli	 að	 hann	 er	 töluvert	 minni	 en	 sambærilegir	 sósíaldemókrataflokkar	 á	

Norðurlöndunum38	og	á	65	ára	 tímabili,	 frá	1934	 til	 1999,	náði	 flokkurinn	aðeins	einu	

sinni	yfir	20%	fylgi39	en	í	fyrstu	fernum	kosningum	Samfylkingarinnar40	var	fylgi	flokksins	

að	meðaltali	28,6%.	

Eftir	Viðreisnartímabilið	tóku	við	mögur	ár	hjá	flokknum.	Jafnvel	stórsigur	flokksins	í	

kosningunum	 1978	 náði	 ekki	 að	 skila	 honum	 stöðugri	 stjórnarþátttöku.	 Flokkurinn	

komst	þó	aftur	í	stjórn	1987	og	hélt	þar	völdum	í	stjórnum	Þorsteins	Pálssonar	(1987-88)	

og	Steingríms	Hermannssonar	(1988-91)	og	sat	svo	heilt	kjörtímabil	í	Viðeyjarstjórninni	

1991-1995.		

Lengi	hafði	verið	rætt	um	sameiningu	vinstri	manna	í	eitt	stjórnmálaafl	og	líklegt	er	

að	 Reykjavíkurlistinn	 (sameiginlegt	 framboð	 vinstri	 flokka)	 1994	 hafi	 blásið	 nýju	 lífi	 í	

hugmyndir	 um	 sameiningu	 vinstri	 manna	 í	 einn	 flokk,	 sem	 síðan	 leiddi	 til	 stofnunar	

Samfylkingarinnar	árið	2000.	

Samfylkingin	 skilgreindi	 sig	 sem	 alþjóðlegan	 sósíaldemókrataflokk	 og	 myndaði	

ríkisstjórn	 með	 Sjálfstæðisflokknum	 2007.	 Þegar	 sú	 stjórn	 hrökklaðist	 frá	 völdum	

tveimur	 árum	 síðar	 myndaði	 flokkurinn	 stjórn	 með	 Vinstrihreyfingunni	 –	 grænu	

framboði,	sem	sat	til	2013.		

																																																								
38	Gunnar	Helgi	Kristinsson,	2007,	bls	102	
39	1978	–	22,0%	
40	1999-2009	
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Samfylkingin	 tapaði	 verulega	 í	 kosningunum	2013	og	 fylgi	 flokksins	 var	 í	 sögulegu	

lágmarki	 eftir	 kosningarnar	 2016.	 Flokkurinn	 bætti	 töluverðu	 við	 sig	 2017	 en	 er	 samt	

langt	 undir	 meðalfylgi	 sínu.	 Sex	 formenn	 á	 17	 árum,	 og	 tvö	 framboð	 gegn	 sitjandi	

formanni	síðustu	tólf	ár	hafa	líkast	til	ekki	styrkt	Samfylkinguna.		

	

Frá	1991:	
Ár	í	ríkisstjórn	 	 	 10	
Meðalfylgi		 	 	 19,27%	
Þingmenn			 	 	 12,33	
Fjöldi	formanna	frá	1991		 10	
	
Formenn	Alþýðuflokksins		
1984		 Jón	Baldvin	Hannibalsson		
1996		 Sighvatur	Björgvinsson	
2000		 (Guðmundur	Árni	Stefánsson)	
	
Formenn	Samfylkingarinnar:		
1999		 Margrét	Frímannsdóttir	(talsmaður)	
2000		 Össur	Skarphéðinsson	
2005		 Ingbjörg	Sólrún	Gísladóttir	
2009		 Jóhanna	Sigurðardóttir	
2013		 Árni	Páll	Árnason	
2016		 Oddný	Harðardóttir	
2016	 Logi	Már	Einarsson	
	

3.2 Alþýðubandalagið/Vinstrihreyfingin	–	grænt	framboð	(VG)	

Umrót	 á	 vinstri	 vængnum,	 sameining	 og	 sundrung	 á	 víxl	 einkennir	 sögu	 forvera	

Vinstrihreyfingarinnar	 –	 græns	 framboðs,	 allt	 frá	 þriðja	 áratug	 síðustu	 aldar.	

Kommúnistar	klufu	 sig	úr	Alþýðuflokknum	1930.	Nokkrum	árum	 fyrr	hafði	 flokkurinn	 í	

raun	klofnað	í	sósíaldemókrata	og	kommúnista.		

Kommúnistaflokkurinn	bauð	fyrst	fram	1931	en	náði	ekki	þingsæti	fyrr	en	1937.	Ári	

síðar	skipti	 flokkurinn	um	nafn	og	varð	Sósíalistaflokkurinn.	Þar	bættist	við	hópur	sem	

hafði	klofið	sig	úr	Alþýðuflokknum	með	Héðni	Valdimarssyni.	Flokkurinn	náði	töluverðu	
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fylgi,	hátt	í	fimmtungi	atkvæða	og	átti	sæti	í	Nýsköpunarstjórninni	með	Alþýðuflokknum,	

undir	forystu	Sjálfstæðisflokksins,	1944-1947.		

Alþýðubandalagið	 varð	 svo	 til	 1956	 sem	 kosningabandalag	 sósíalista	 og	

klofningshluta	 úr	 Alþýðuflokknum,	 en	 varð	 formlega	 stjórnmálaflokkur	 árið	 1968.	

Flokkurinn	fékk	nokkurt	fylgi	og	átti	sæti	í	einum	fimm	ríkisstjórnum.	Engri	þeirra	tókst	

þó	að	sitja	heilt	kjörtímabil.		

Þegar	 Samfylkingin	 var	 stofnuð	 varð	 snemma	 ljóst	 að	 ekki	 voru	 allir	 vinstri	menn	

tilbúnir	að	taka	þátt	 í	sameiningunni	og	sætta	sig	við	þær	málamiðlanir	sem	urðu	ofan	

á.41	 Hluti	 þeirra	 sem	 verið	 höfðu	 í	 Alþýðubandalaginu	 og	 Kvennalistanum	 auk	 ýmissa	

umhverfissinna	(að	auki	hafði	Alþýðuflokkurinn	sameinast	Þjóðvaka	árið	áður),	stofnuðu	

því	VG,	Vinstrihreyfinguna	–	grænt	framboð.		

	

Frá	1991:		
Ár	í	ríkisstjórn	 	 	 5	
Meðalfylgi		 	 	 14,0%	
Þingmenn		 	 	 8,88	
Formenn	frá	1991		 	 4	
	
Formenn	Alþýðubandalagsins:	
1987		 Ólafur	Ragnar	Grímsson	
1995		 Margrét	Frímannsdóttir	
	
Formenn	VG:		
1999		 Steingrímur	J.	Sigfússon	
2013		 Katrín	Jakobsdóttir	
	 	

3.3 Framsóknarflokkurinn	

Árið	 1916	 rann	 Bændaflokkurinn	 eldri	 saman	 við	 Óháða	 bændur	 og	 úr	 varð	

Framsóknarflokkurinn,	 sem	 gerir	 hann	 að	 elsta	 flokki	 landsins.	 Hann	 var	 í	 upphafi	

																																																								
41	Gunnar	Helgi	Kristinsson,	2007,	bls.	106	
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bændaflokkur	 sem	 líklega	 sést	 best	 á	 því	 að	 hann	 bauð	 ekki	 fram	 í	 þingkosningum	 í	

Reykjavík	fyrr	en	1931.42	

Flokkurinn	hefur	síðan	aðeins	breytt	um	ásýnd	og	er	núna	nokkurs	konar	brú	milli	

hægri	 og	 vinstri	 í	 íslenskum	 stjórnmálum.	 Það	 hefur	 gert	 það	 að	 verkum	 að	

Framsóknarflokkurinn	 er	 sérstaklega	 „stjórnarvænn”	 og	 hefur	 í	 raun	 setið	 töluvert	

lengur	og	oftar	í	ríkisstjórn	en	fylgi	hans	gefur	tilefni	til.	Áhrifamesti	tími	flokksins	hlýtur	

að	teljast	1971-1991	þegar	flokkurinn	var	nánast	samfleytt	í	stjórn.	Hann	hefur	gert	út	á	

að	vera	miðjuflokkur,	með	sterka	tengingu	við	landsbyggðina	og	notið	góðs	af	misvægi	

atkvæða	á	landsvísu.		

Leiðtogaval	í	flokknum	hefur	verið	stöðugt,	ef	undan	er	skilinn	fjögurra	ára	kafli	frá	

2006-2009	 þegar	 fimm	 formenn	 skiptu	með	 sér	 formennsku.	 Fyrir	 kosningarnar	 2017	

kom	upp	klofningur	í	flokknum,	í	kjölfar	þess	að	Sigurður	Ingi	Jóhannsson	hafði	betur	 í	

formannskosningum	 haustið	 2016	 gegn	 Sigmundi	 Davíð	 Gunnlaugssyni,	 sem	 leiddi	 til	

stofnunar	Miðflokksins.	 Framsóknarflokkurinn	 náði	 þó	 að	 sýna	 styrk	 sinn	með	 því	 að	

tapa	aðeins	tæpu	prósentustigi43	og	komast	í	ríkisstjórn.	

	

Frá	1991:	
Ár	í	ríkisstjórn	 	 		 15	
Meðalfylgi		 	 	 16,93%	
Þingmenn		 	 	 11,44	
Formenn	frá	1991		 	 7	

	
Formenn	Framsóknarflokksins:	
1979	Steingrímur	Hermannsson	
1994	Halldór	Ásgrímsson	
2006	Jón	Sigurðsson	
2007	Guðni	Ágústsson	
2008	Valgerður	Sverrisdóttir	
2009	Sigmundur	Davíð	Gunnlaugsson	
2016	Sigurður	Ingi	Jóhannsson	
	 	

																																																								
42	Gunar	Helgi	Kristinsson,	2007,	bls.	98	
43	Úr	11,5%	í	10,8.	
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3.4 Sjálfstæðisflokkurinn	

Sjálfstæðisflokkurinn	 varð	 til	 árið	 1929	 með	 samruna	 Íhaldsflokksins	 og	 Frjálslynda	

flokksins.	 Hann	 hefur	 nánast	 alla	 tíð	 verið	 stærsti	 flokkur	 landsins	 og	 sá	 eini	

fjórflokkanna	 sem	 hægt	 er	 að	 skilgreina	 sem	 hægri	 flokk.	 Það	 er	 eitt	 helsta	 einkenni	

íslenska	 flokkakerfisins	 að	 hægri	 vængurinn	 er	 ekki	 jafn	 klofinn	 í	 ólíkar	 fylkingar44	 og	

víðast	annars	staðar.45	

Sérstaða	 flokksins,	 í	 samanburði	 við	 hægri	 flokka	 á	 Norðurlöndunum,	 er	 að	 hann	

hefur	 náð	 töluverðu	 fylgi	 hjá	 verkafólki.	 Hann	 hefur	 enda	 ræktað	 það	 og	 slagorð	

flokksins,	„stétt	með	stétt“,	vísar	til	þess.	46	

Á	 lýðveldistímanum	 hefur	 flokkurinn	 verið	 í	 forystu	 í	 ríkisstjórn	 rúmlega	 helming	

tímans.	 Mestu	 munar	 um	 tvö	 tímabil:	 Viðreisnarstjórnina	 frá	 1959-1971	 og	 stjórnir	

Davíðs	Oddssonar	 frá	1991-2005.	Geir	H.	Haarde	 tók	svo	við	næstu	 fjögur	ár,	 fram	að	

hruni	 árið	 2009.	 Eftir	 hrun	 hefur	 flokkurinn	misst	 töluvert	 fylgi,	 en	 hefur	 þó	 frá	 2013	

verið	stærsti	flokkur	landsins	í	atkvæðum	talið.	

Sennilega	 má	 finna	 margar	 ástæður	 fyrir	 minnkandi	 fylgi	 Sjálfstæðisflokksins.	

Frjálslyndi	hefur	aukist	og	íhaldssamari	kjósendum	því	fækkað	hlutfallslega.	Hann	hefur	

verið	 fórnarlamb	eigin	velgengni,	á	þann	hátt	að	hann	hefur	setið	 lengi	 í	 ríkisstjórn	og	

hefðin	segir	að	meiri	líkur	séu	á	að	safna	að	sér	fylgi	í	stjórnarandstöðu.	Loks	hafa	aðrir	

flokkar	nálgast	stefnu	hans	um	markaðsbúskap.47	

Í	flokknum	er	hefð	fyrir	ríku	foringjaræði	og	sterkum	leiðtogum.	Formannsskipti	hafa	

verið	 fátíð	 og	 þó	 að	 flokkurinn	 marki	 sér	 breitt	 svið	 á	 hinum	 pólitíska	 skala,	 hefur	

klofningur	ekki	verið	jafn	tíður	og	gera	mætti	ráð	fyrir.		

	

	

	

																																																								
44	 Undantekningarnar	 eru	 þó	 til.	 Ef	 litið	 er	 til	 flokka	 sem	 hafa	 á	 einhvern	 hátt	 klofnað	 úr	
Sjálfstæðisflokknum	 má	 nefna	 Borgaraflokkinn	 (sem	 myndaðist	 um	 Albert	 Guðmundsson),	 Frjálslynda	
flokkinn	(sem	myndaðist	um	Sverri	Hermannsson	og	sjávarútvegsstefnuna)	og	Viðreisn	(sem	var	fyrst	og	
fremst	andstöðuafl	við	Evrópustefnu	Sjálfstæðisflokksins).	
45	Gunnar	Helgi	Kristinsson,	2007,	bls	94	
46	Gunnar	Helgi	Kristinsson,	2007,	bls.	96	
47	Gunnar	Helgi	Kristinsson,	2007.	
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Frá	1991:	
Ár	í	ríkisstjórn		 	 	 20	
Meðalfylgi		 	 	 32,37%		
Þingmenn		 		 	 21,77	
Fjöldi	formanna	frá	1991		 4	
	
Formenn	Sjálfstæðisflokksins:	
1983	Þorsteinn	Pálsson	
1991	Davíð	Oddsson	
2005	Geir	H.	Haarde	
2009	Bjarni	Benediktsson	
	

3.5 Björt	framtíð	

Þótt	Björt	framtíð	hafi	ekki	verið	stofnuð	fyrr	en	2012,	þegar	Guðmundur	Steingrímsson	

sagði	 sig	 úr	 Framsóknarflokknum,	 hefur	 hún	 engu	 að	 síður	 átt	 þingmenn	 á	 þremur	

kjörtímabilum.		

Flokkurinn	 skilgreindi	 sig	 sem	 frjálslynt,	 grænt	 og	 alþjóðlega	 sinnað	 stjórnmálaafl.	

Skipulag	 hans	 var	 ólíkt	 öðrum	 flokkum,	 sá	 eini	 sem	 var	 með	 sérstaka	 stöðu	

stjórnarformanns	við	hlið	formanns	flokksins.		

Flokkurinn	sameinaðist	Besta	 flokknum	2013,	eftir	að	hafa	gengið	 í	gegnum	fyrstu	

kosningar	sínar	til	Alþingis.	Hann	hefur	aldrei	náð	verulegu	fylgi	og	var	á	leið	út	af	þingi	

árið	2016	þegar	hann	fékk	að	ýmissa	mati	óvænta	líflínu	með	því	að	vera	eini	flokkurinn	

sem	greiddi	atkvæði	gegn	óvinsælum	búvörusamningum.		

Flokkurinn	beið	afhroð	í	kosningunum	2017,	eftir	að	hafa	slitið	ríkisstjórn,	náði	ekki	

manni	á	þing	og	komst	ekki	á	fjárlög.48	Framtíð	flokksins	er	því	óviss	þótt	staða	hans	sé	

sumstaðar	ágæt	í	bæjarstjórnum.	

	

	
	
	

																																																								
48	Flokkur	þarf	að	fá	amk	2,5%	atkvæða	til	að	fá	greiðslur	af	fjárlögum.	Það	hefur	aðeins	tvisvar	gerst	að	
flokkur	hafi	náð	því	marki	án	þess	að	fá	mann	kjörinn,	Flokkur	heimilanna	2013	og	Flokkur	fólksins	2016.	
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Frá	1991:	
Ár	í	ríkisstjórn		 	 	 1	
Meðalfylgi		 		 	 5,47%	
Þingmenn		 		 	 3,33	
Fjöldi	formanna	frá	1991		 3	
	
Formenn	flokksins:	
2012		 Guðmundur	Steingrímsson	
2015		 Óttarr	Proppé	
2017	 Björt	Ólafsdóttir	 	 	

	

4 	Stjórnmálin	–	fylgi,	foringjar,	aðstæður	
Hér	 hefur	 áður	 verið	 fjallað	 um	 rannsóknir	 sem	 segja	 að	 leiðtogi	 hafi	 mikil	 áhrif	 á	

árangur	ólíkra	hópa.49	Það	að	þessi	áhrif	séu	ekki	jafn	ótvíræð	í	stjórnmálum	segir	okkar	

að	aðstæður	þar	séu	sérstakar,	þ.e.	að	flokkurinn,	stefna	hans	og	saga,	svo	og	aðstæður	

hafi	ekki	síður	umtalsverð	áhrif	á	árangur.	

Það	eru	til	mörg	dæmi	um	sterka	stjórnmálamenn	sem	hafa	leitt	flokka	sína	en	öllu	

erfiðara	er	að	greina	á	milli	áhrifa	þeirra	og	flokksins	sjálfs.	Þó	er	hægt	að	leiða	líkum	að	

því	 að	 persónufylgi	 Steingríms	 Hermannssonar	 hafi	 haft	 mikil	 áhrif	 á	 fylgi	

Framóknarflokksins	á	fimmtán	ára	valdaferli	Steingríms.	

Í	 kosningunum	 1987,	 eftir	 fjögurra	 ára	 stjórnarsamstarf	með	 Sjálfstæðisflokknum,	

stóð	 flokkurinn	 illa	 samkvæmt	 könnunum.	 Þá	 fóru	 Framsóknarmenn	 í	 fyrstu	 alvöru	

herferðina	 með	 sjónvarpsauglýsingum.	 Þar	 var	 aðeins	 Steingrími	 teflt	 fram	 sem	

„klettinum	 í	 hafinu”.	 Fylgi	 flokksins	óx	nokkuð	 fram	að	 kosningum	1987	en	 flokkurinn	

endaði	 með	 18,9	 prósent	 og	 bætti	 við	 sig	 nær	 hálfu	 prósentustigi50	 sem	 þótti	 góð	

útkoma	 í	 ljósi	þess	að	hann	hafði	verið	 í	 stjórn	með	Sjálfstæðisflokknum	og	það	hefur	

almennt	ekki	reynst	flokkum	vel.	51	

																																																								
49	Bls.	9-12	í	þessari	ritgerð.	
50	Hlaut	18,5	í	kosningum	1983.	
51	 Undanfarin	 50	 ár	 hefur	 það	 aðeins	 tvisvar	 sinnum	 gerst	 að	 flokkur	 sem	 hafði	 myndað	 stjórn	 með	
Sjálfstæðisflokknum	hafi	bætt	 við	 sig	 fylgi	 í	 næstu	kosningum.	Framsóknarflokkurinn	gerði	það	1987	og	
Samfylkingin	2009	en	hafa	ber	í	huga	að	aðstæður	þá	voru	mjög	óvenjulegar.	



	 23	

Á	 þessum	 tíma	 hafði	 almennt	 verið	 talið	 að	milli	 flokka	 væri	 samkomulag	 um	 að	

auglýsa	 ekki	 í	 sjónvarpi	 en	 Framsóknarflokkurinn	 hafi	 rofið	 það.52	 Fyrir	 kosningarnar	

1991	var	því	gengið	frá	samkomulagi	um	að	auglýsa	ekki	í	sjónvarpi.	

Við	 getum	 líka	 tekið	 tvö	 nýleg	 íslensk	 dæmi	 sem	 einnig	 leiða	 líkum	 að	 því	 að	

leiðtoginn	hafi	haft	veruleg	áhrif	og	bætt	duglega	við	fylgi	flokksins.	

Sjálfstæðisflokkurinn	 stóð	 höllum	 fæti	 fyrir	 kosningarnar	 2013.	 Mjög	 var	 sótt	 að	

Bjarna	 Benediktssyni,	 formanni	 flokksins.	 Viðskiptablaðið	 birti	 skoðanakönnun	 rúmum	

tveimur	vikum	fyrir	kosningar,	sem	sýndi	að	meirihluti	kjósenda	taldi	rétt	að	Bjarni	segði	

af	 sér	 sem	 formaður	 flokksins,53	 eftir	 stöðuga	 umfjöllun	 um	 þátttöku	 Bjarna	 og	

stórfjölskyldu	hans	í	viðskiptalífinu.	Flokkurinn	væri	líklegur	til	að	bæta	verulega	við	sig	

fylgi	ef	Hanna	Birna	Kristjánsdóttir,	varaformaður	floksins	tæki	við.	Fréttin	var	skrifuð	af	

Gísla	Frey	Valdórssyni,	síðar	aðstoðarmanni	Hönnu	Birnu	sem	innanríkisráðherra.	

Það	 var	 því	 ljóst	 að	 Bjarni	 var	 í	 töluverðum	mótbyr.	 Þann	 11.	 apríl	 átti	 Bjarni	 að	

mæta	 í	 upptöku	 á	 þættinum	 Forystusætið,	 þar	 sem	 rætt	 var	 við	 formenn	 flokkanna	 í	

aðdraganda	kosninganna.	Taka	átti	þáttinn	upp	kl.	13.30	og	senda	út	um	kvöldið.	Bjarni	

frestaði	upptöku	og	fór	þess	í	stað	í	beina	útsendingu	um	kvöldið.	

Þar	viðurkenndi	hann	að	staðan	væri	erfið	og	hann	hefði	velt	því	fyrir	sér	að	víkja.	

Hann	var	yfirvegaður	og	einlægur	sem	virtist	hafa	mikil	áhrif	á	kjósendur.54	Viðtalið	fékk	

mikil	viðbrögð	á	samfélagsmiðlum	og	mikið	var	um	það	rætt	næstu	daga.	Honum	virtist	

takast	þarna	að	stöðva	fylgistap	flokksins	og	snúa	vörn	í	sókn.		

Sjálfstæðisflokkurinn	 var	 í	 byrjun	 árs	 2013	með	um	37%	 fylgi	 í	 könnun	MMR	en	 í	

síðustu	könnun	fyrir	þáttinn	var	hann	kominn	niður	í	21%.	Í	næstu	könnun	eftir	þáttinn	

mældist	hann	með	27,5%	og	á	kjördag,	27.	apríl	2013	fékk	hann	26,7%.	

Það	 er	 ekki	 hægt	 að	 segja	 að	þetta	 sé	 skekkja	 hjá	MMR	því	munurinn	 var	 jafnvel	

meiri	 í	könnunum	Fréttablaðsins	þar	sem	flokkurinn	fór	í	17,4	prósent	5.	apríl	en	upp	í	

26,9	prósent	í	næstu	könnun	eftir	þáttinn	(18.	apríl).		

																																																								
52	Morgunblaðið.	101	tbl.	6.	maí	1990	bls	25	
53	Viðskiptablaðið	10.	apríl	2013:	Hanna	Birna	myndi	saxa	á	Framsókn.		
54	Viðtal	sem	höfundur	tók	við	Sverri	Agnarsson,	 í	mars	2018.	Hann	stýrði	 skoðanakönnunum	daglegum	
Fréttablaðsins	segir	að	mikil	breyting	hafi	orðið	á	fylgi	flokksins	eftir	viðtalið.	
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Þegar	 kom	 að	 þessu	 viðtali,	 11.	 apríl	 –	 sextán	 dögum	 fyrir	 kosningar,	 lá	 stefna	

flokksins	fyrir.	Það	varð	í	raun	engin	breyting	á	henni	og	viðtalið	snerist	að	mestu	leyti	

um	 persónu	 og	 stöðu	 Bjarna,	 frekar	 en	 áherslur	 flokksins.	 Það	 er	 því	 mögulega	 gott	

dæmi	um	hvaða	áhrif	persóna	getur	haft,	umfram	flokkinn	og	stefnu	hans.	

Reyndar	 má	 líka	 taka	 dæmi	 af	 Sigmundi	 Davíð	 Gunnlaugssyni,	 formanni	

Framsóknarflokksins,	 í	 þessum	 sömu	 kosningum	 árið	 2013.	 Hann	 lagði	 þá	 upp	 með	

„leiðréttinguna”	 þar	 sem	 hann	 ætlaði	 að	 taka	 fé	 af	 vogunarsjóðum	 og	 erlendum	

eigendum	íslensku	bankanna	og	færa	almenningi.	Það	snerist	vissulega	um	stefnu	en	 í	

þessu	máli	var	Sigmundur	að	mestu	einn	til	 svara	og	virtist	vera	höfundur	stefnunnar.	

Aðrir	þingmenn,	til	dæmis	Eygló	Harðardóttir	í	þætti	um	Suðvesturkjördæmi,	gátu	varla	

útskýrt	út	á	hvað	þess	leið	gengi.55	

Hér	er	hins	vegar	sá	munur	að	vissulega	var	„leiðréttingin”	stefna	flokksins.	Það	var	

samt	 sem	 áður	 fyrst	 og	 fremst	 einn	maður	 sem	 talaði	 fyrir	 henni	 og	 sem	 slíkur	 hafði	

hann	mikil	áhrif,	tryggði	Framsóknarflokknum	glæsilega	kosningu,	24,4%,	19	þingmenn	

og	 í	 framhaldinu	 stól	 forsætisráðherra,	þrátt	 fyrir	að	Framsóknarflokkurinn	hafi	 fengið	

2,3	prósentustigum	minna	fylgi	en	Sjálfstæðisflokkurinn.	

Eins	og	áður	hefur	komið	fram,	gerir	King	skýran	greinarmun	á	beinum	og	óbeinum	

áhrifum	leiðtoga.	Ef	við	einföldum	þau	aðeins,	eru	beinu	áhrifin	það	sem	leiðtoginn	er,	

persóna	hans	og	áhrif,	og	óbeinu	áhrifin	þegar	hann	er	fyrst	og	fremst	að	fylgja	stefnu	

flokksins.	

Í	dæmi	Bjarna	má	ætla	að	þar	sé	líklega	um	bein	áhrif	að	ræða,	samkvæmt	King,56	

en	óbein	þegar	kemur	að	Sigmundi,	enda	talaði	hann	fyrir	stefnu	flokksins.	

Þriðja	 dæmið	hlýtur	 hins	 vegar	 að	 teljast	 nokkuð	 skýrt.	 Það	 er	 í	 kosningum	2017.	

Flokkur	 fólksins	 bauð	 fram	 í	 annað	 skipti	 og	 hafði	 gengið	 í	 gegnum	 nokkuð	 erfiða	

kosningabaráttu.	 Flokkurinn	 var	 m.a.	 sakaður	 um	 rasisma	 og	 popúlisma,	 tengdur	

																																																								
55	 Eygló	 var	þráspurð	um	 leiðréttinguna	 í	 þætti	 um	Suðvesturkjördæmi	og	gat	 ekki	 svarað	nákvæmlega	
hvaða	leið	ætti	að	fara.		
56	King,	2002.	
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Þjóðfylkingunni	og	þó	að	þetta	væru	aðrar	kosningar	flokksins57	var	mjög	á	brattann	að	

sækja.		

Í	 könnun	 sem	 birtist	 daginn	 fyrir	 kjördag58	 fékk	 flokkurinn	 4,4%	 fylgi.	 Íslenska	

kosningakerfið,	með	 5%	 reglunni,	 gerir	 það	 líklegt	 að	 fólk	 forðist	 að	 kjósa	 flokka	 sem	

óvíst	er	að	nái	inn	manni,	til	þess	kasta	ekki	atkvæði	sínu	á	glæ.	Staða	flokksins	var	því	

mjög	erfið.	

Í	lokaræðu	sinni	í	síðustu	kappræðum	forystumanna	á	RÚV,	sama	dag,	27.	október,	

beygði	 formaðurinn	 Inga	 Sæland	 af,	 þegar	 hún	 talaði	 um	 kjör	 öryrkja,	 eldra	 fólks	 og	

barna.	 Það	 verður	 að	 teljast	 afar	 óvenjulegt	 í	 kappræðum	 stjórnmálamanna.	 Ræða	

hennar	hafði	mikil	 áhrif	 og	hefur	 líklega	 átt	 verulegan	þátt	 í	 stökki	 flokksins	úr	 4,4%	 í	

6,9%	í	kosningunum.	Það	er	harla	óvenjulegt	að	flokkur	auki	fylgi	sitt	um	hátt	í	60%	á	svo	

skömmum	tíma.	

Fleiri	 dæmi	 frá	 síðustu	 árum	 má	 líka	 skoða.	 Til	 dæmis	 gríðarlegt	 persónufylgi	

Katrínar	 Jakobsdóttur,	 langt	 út	 fyrir	 eigin	 flokk,	 ímynd	 Jóhönnu	 Sigurðardóttur	 fyrir	

kosningarnar	 2009,	 mjög	 opinbera	 leiðtogabaráttu	 Framsóknarflokksins	 í	 aðdraganda	

kosninganna	 2016,	 framkomu	 Birgittu	 Jónsdóttur	 í	 leiðtogaþætti	 daginn	 fyrir	 kjördag	

2016	og	margt	 fleira.	Allt	eru	þetta	dæmi	um	 leiðtoga	sem	hafa	 líklega	haft	áhrif	 sem	

slíkir,	frekar	en	stefna	flokka	þeirra.	

Það	gæti	til	dæmis	verið	að	kosning	Davíðs	Oddssonar	hafi	verið	ætluð	sem	refsing	

Þorsteins	 Pálssonar	 fyrir	 að	 hafa	 misst	 Albert	 Guðmundsson	 yfir	 í	 Borgaraflokkinn.	

Stuðningsmenn	hans	hafi	mögulega	 talið	að	Davíð	gæti	 komið	meiri	 aga	á	 flokkinn	og	

komið	í	veg	fyrir	klofning,	án	þess	að	hægt	sé	að	fullyrða	það	án	frekari	rannsókna.	Það	

lá	 í	 það	minnsta	 fyrir	 að	 á	 þessum	 tíma	 var	 ekki	mikill	málefnalegur	 ágreiningur	milli	

Þorsteins	og	Davíðs.		

Á	Íslandi	má	finna	niðurstöður	rannsókna	sem	sýna	að	vinsældir	foringja	tryggja	ekki	

árangur.	Þannig	eru	vinsældir	þeirra	oft	ekki	í	réttu	hlutfalli	við	úrslit	kosninga.59	Ágætt	

dæmi	 er	 að	 Steingrímur	 Hermannsson,	 formaður	 Framsóknarflokksins	 1987,	 mældist	

																																																								
57	Fékk	3,5%	fylgi	í	kosningunum	2016	sem	skilaði	ekki	þingsæti	en	dugði	til	að	koma	honum	á	fjárlög	en	
þar	er	miðað	við	2,5%	
58	MMR	27.	október	2017	
59	Ólafur	Þ.	Harðarson,	2004	
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með	82	stig	af	100	þegar	viðhorf	var	mælt	til	leiðtoga,	þvert	á	flokka,	og	flokkurinn	fékk	

18,9	prósent	í	kosningum,	en	Halldór	Ásgrímsson	í	sama	flokki	1995	mældist	með	79	stig	

af	100	og	hlaut	23,3%	í	kosningunum.60		

Á	Ítalíu	telja	fræðimenn	að	áhrif	leiðtoga	hafi	farið	vaxandi.61	Það	ætti	ekki	að	koma	

á	óvart	enda	hefur	 fjölmiðlun	og	upplifun	 fólks	af	 samfélaginu	breyst	verulega	síðustu	

ár.	Fyrst	með	netinu	og	síðar	samskiptamiðlum.	Þeir	hafa	skapað	aðgengi	að	leiðtogum	

sem	var	minna	á	árum	áður.	Þekktasta	dæmið,	og	mögulega	það	fyrsta	sem	vakti	athygli	

á	 áhrifum	 samfélagsmiðla,	 var	 kjör	 Baracks	 Obama,	 sem	 forseta	 Bandaríkjanna.62	 Að	

auki	hafa	samfélagsmiðlar	breytt	fjölmiðlun	á	Íslandi	og	á	heimsvísu.	Það	þarf	þó	frekari	

rannsóknir	til	að	gera	sér	grein	fyrir	því	hvaða	og	hversu	mikil	áhrif	samfélagsmiðlar	hafa	

haft	 á	 stjórnmála-	og	 leiðtogabaráttu	á	 Íslandi	og	um	allan	heim.	Það	hefur	þó	komið	

fram	 að	 samfélagsmiðlar	 eru	 ein	meginuppspretta	 pólitískrar	 umræðu	 ungs	 fólks	 um	

þessar	mundir.63	

Þannig	má	 velta	 því	 upp	 að	 kökuskreytingar	 Bjarna	 Benediktssonar,	 í	 aðdraganda	

kosninganna	 2016,	 hafi	 haft	 áhrif	 á	 kjósendur,	 enda	 mjög	 óvenjulegt	 sjónarhorn	 á	

formann	 í	 hefðbundnum	 stjórnmálaflokki.	 Eða	 neikvæðar,	 nafnlausar	 auglýsingar	 á	

samfélagsmiðlum	um	Skatta-Kötu.64	

Þegar	 Jón	 Baldvin	 Hannibalsson	 sigraði	 Kjartan	 Jóhannsson	 í	 formannskjöri	

Alþýðuflokksins	 árið	 1984	 voru	 einungis	 dagblöð	 í	 boði	 (flest	 flokksblöð)	 og	

Ríkisútvarpið.	 Þegar	 Sigurður	 Ingi	 vann	 Sigmund	 Davíð	 Gunnlaugsson	 árið	 2017	 voru	

flokksblöðin	horfin,	mun	fleiri	óháðar	fréttastofur	(sérstaklega	með	tilkomu	netsins)	og	

almenningur	hafði	fengið	rödd	í	gegnum	Facebook	og	Twitter.	Það	er	í	raun	mjög	erfitt	

að	bera	saman	leiðtogaskipti	við	svo	ólíkar	aðstæður.	

Leiðtogaskipti	snúast	oft	um	átök	fylkinga	í	flokkum	þar	sem	mögulega	er	meira	lagt	

upp	 úr	 að	 ná	 áhrifum	 en	 árangri.	 Stjórnmál	 eru	 líka	 oftar	 byggð	 á	 trausti	 sem	 hefur	

líklega	glatast	þegar	kemur	að	því	að	skipta	um	forystu.	Það	er	flókið	að	vinna	traust	 í	

																																																								
60	Ólafur	Þ.	Harðarson,	2004.	
61	Belluci,	Garzia	og	Lewis-Beck	2015	
62	Baldvin	Þór	Bergsson,	2014	bls.	342	
63	Baldvin	Þór	Bergsson,	2014	bls.	344	
64Auglýsingar	um	Katrínu	Jakobsdóttur.	Reyndar	urðu	bæði	Bjarni	og	Katrín	fyrir	nafnlausum	auglýsingum	
á	samfélagsmiðlum	í	aðdraganda	kosninganna	2017.	
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kosningum	 og	 getur	 tekið	 langan	 tíma.	 En	 traust	 getur	 líka	 verið	 persónubundið	 og	

ágætt	 dæmi	 um	 það	 er	 Jóhanna	 Sigurðardóttir	 sem	 virtist	 vera	 eini	

stjórnmálalamaðurinn	 sem	 íslenska	 þjóðin	 gat	 sætt	 sig	 við	 í	 forsætisráðherrastóli	 árið	

2009,	þrátt	 fyrir	að	hafa	 tekið	virkan	þátt	 í	 stjórnmálum	og	 jafnvel	 setið	 í	 ríkisstjórn	á	

árum	áður,	þar	á	meðal	stjórninni	sem	hrökklaðist	frá	völdum	í	hruninu.		

Flokkar	hafa	oft	náð	botninum	þegar	þrýst	er	á	að	skipta	um	forystu.	Það	segir	sig	

sjálft,	þegar	þar	er	komið	sögu,	að	fylgið	getur	varla	farið	lengra	niður,	sé	það	á	annað	

borð	ástæða	fyrir	skiptunum.	Með	öðrum	orðum:	Mögulega	skiptir	ekki	máli	hver	tekur	

við,	 bara	 að	 það	 sé	 einhver	 annar	 en	 er	 talinn	 hafa	 komið	 flokknum	 í	 þessa	 stöðu.	

Breytingin	gæti	því	fyrst	og	fremst	verið	breytingarinnar	vegna,	til	að	sýna	að	flokkurinn	

hafi	í	raun	breyst	og	sé	tilbúinn	að	vinna	traust	kjósenda	aftur.		

Það	 er	 vissulega	 töluverður	munur	 á	 því	 hvernig	 flokkar	 og	 fótboltalið	 skipta	 um	

leiðtoga,	þó	að	það	sé	ýmislegt	sambærilegt	í	aðdraganda	og	afleiðingum.	

Í	nánast	öllum	þeim	skiptum	formanna	sem	hér	hafa	verið	reifuð	hefur	ferlið	verið	

það	 sama.	 Flokkurinn	 hefur	 misst	 fylgi	 (ýmist	 í	 kosningum	 eða	 könnunum),	 óánægja	

hefur	magnast	og	þrýstingur	hefur	skapast	á	formanninn	að	stíga	til	hliðar.	Hann	hefur	

ýmist	 orðið	 við	 því65	 eða	 þurft	 að	 mæta	 öðrum	 frambjóðendum	 í	 kosningum	 innan	

flokksins.		

Í	 flestum	 tilfellum	 hefur	 leiðtoginn,	 sem	 fyrir	 var,	 náð	 að	 sigra,	 enda	 skapað	 sér	

stöðu	 innan	 flokksins	 og	 haft	 tíma	 til	 að	 styrkja	 stöðu	 sína.66	 Þannig	 telst	 hann	 hafa	

sannað	 sig,	 staðið	 af	 sér	 andstæðinga	 og	 eins	 og	 stjórnmálamenn	 tala	 svo	 oft	 um,	

endurnýjað	umboð	sitt.	

En	til	þess	að	fá	vinnufrið	verður	sigurinn	að	vera	ótvíræður.	Þannig	var	ljóst	að	Árni	

Páll	 Árnason	 myndi	 ekki	 eiga	 náðuga	 daga	 eftir	 að	 hafa	 unnið	 Sigríði	 Ingibjörgu	

Ingadóttur	með	aðeins	einu	atkvæði	árið	2015.67	Framboðið	var	óvenjulegt	því	það	kom	

fram	 aðeins	 degi	 fyrir	 landsfund	 flokksins.	 Reyndar	 er	 fylgishrun	 Samfylkingarinnar	 á	

																																																								
65	Til	dæmis	hjá	Framsóknarflokknum	þar	sem	þrír	formenn	í	röð	hættu	sjálfir.		
66	Undantekningarnar	eru	Árni	Páll	Árnason,	sem	fékk	óvænt	framboð	sem	hann	vann	naumlega	og	Bjarni	
Benediktsson	sem	þurfti	að	ganga	í	gegnum	fernar	kosningar	á	rétt	rúmlega	fjórum	árum	
67	 Reyndar	 var	 það	 svo	 að	 hann	 náði	 ekki	 meirihluta	 atkvæða	 því	 eitt	 atkvæði	 fór	 til	 Önnu	 Pálu	
Sverrisdóttur,	fyrrverandi	varaþingmanns	flokksins.	
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þessum	 tíma	með	hreinum	ólíkindum	og	 sennilega	 fá	dæmi	um	 jafnmikið	hlutfallslegt	

tap	á	svo	skömmum	tíma.	

„Það	var	erfitt	að	taka	við,	sérstaklega	í	 ljósi	þess	að	tveimur	dögum	eftir	að	ég	er	

kjörinn	fellur	 Icesave	dómurinn68	og	þetta	var	mikil	brekka.	En	svo	fór	þetta	að	ganga.	

Okkur	gekk	vel	í	sveitarstjórnarkosningunum	2014	og	vorum	á	uppleið.	Ég	var	búinn	að	

ferðast	 um	 landið	 og	 tala	 við	marga	 og	 reyna	 að	 þjappa	 flokknum	 saman.	 Eftir	 þetta	

framboð	átti	ég	aldrei	möguleika.	Það	var	ekki	um	neitt	að	tala.	Menn	voru	bara	svekktir	

og	 reiðir	og	upplifðu	að	það	væri	búið	að	eyðileggja	 flokkinn.	Þarna	var	 fólk	 sem	vildi	

frekar	vera	í	engum	flokki	en	flokki	undir	minni	stjórn.”69	

Í	 ársbyrjun	 2015	mældist	 flokkurinn	með	 20,3	 prósent.	 Um	mitt	 sumar	 var	 hann	

kominn	niður	í	8,8	prósent,	þar	sem	flokkurinn	náði	botninum.	Það	leikur	enginn	vafi	á	

því	 að	 framboð	Sigríðar,	 deilurnar	 sem	 fylgdu	 í	 kjölfarið	um	 framkvæmd	 framboðsins,	

sem	hafði	komið	flokksmönnum	í	opna	skjöldu,	og	fleira	veikti	Árna	verulega	og	þar	með	

flokkinn.		

Reyndar	kom	fram	sú	kenning70	að	framboð	Sigríðar	Ingibjargar	hefði	í	raun	bjargað	

Árna.	Samkvæmt	reglum	flokksins	verður	að	kjósa	um	formann71	og	óvíst	að	hann	hefði	

fengið	meirihluta	 atkvæða,	 þótt	 sennilega	 hefði	 hann	 fengið	 flest	 atkvæði.	 Formaður	

sem	fær	ekki	meirihluta	atkvæða	í	kjöri,	án	nokkurs	mótframboðs,	stendur	ekki	vel.		

Í	 tilfelli	 Bjarna	Benediktssonar	 voru	það	 annars	 vegar	 fylkingar	 í	 flokknum	og	hins	

vegar	 endurteknar	 fréttir	 af	 viðskiptum	hans	 fyrir	 hrun	 sem	 gerðu	 það	 að	 verkum	 að	

hann	þurfti	að	verja	sæti	sitt	svo	oft.	Það	gerði	hann	reyndar	nokkuð	örugglega	og	náði	

að	 styrkja	 leiðtogastöðu	 sína	 verulega	 með	 býsna	 öruggum	 sigri	 á	 Hönnu	 Birnu	

Kristjánsdóttur	á	landsfundinum	2011.	En	það	verður	líka	að	líta	til	þess	að	á	þriggja	ára	

tímabili	 fékk	 Bjarni	 þrisvar	 sinnum	mótframboð,	 eftir	 að	 hafa	 verið	 kjörinn	 formaður.	

Tvö	þeirra	frá	þingmönnum	í	flokknum.	Davíð	Oddsson	var	aldrei	skoraður	á	hólm	í	þau	

fjórtán	ár	sem	hann	gegndi	embætti.	

																																																								
68	Dómstóll	EFTA	komst	að	þeirri	niðurstöðu	að	Íslendingar	þyrfti	ekki	að	greiða	skuldir	vegna	Icesave	en	
Samfylkingin	 hafði	 barist	 fyrir	 því	 á	 þingi,	 og	 lagt	 fram	 frumvarp,	 um	 að	 Íslendingar	 myndu	 greiða.	
Niðurstaðan	kom	því	illa	út	fyrir	Samfylkinguna.	
69	Viðtal	við	Árna	Pál	Árnason	3.	apríl	2018	
70	Ómar	S.	Harðarson,	Herðubreið,	24.	mars	2015	
71	Engu	skiptir	þótt	aðeins	einn	sé	í	framboði.	Samkvæmt	reglum	flokksins	er	heimilt	að	kjósa	hvern	sem	
er	til	embætta	í	flokknum	
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Eitt	til	viðbótar	þarf	að	hafa	í	huga,	sem	líkast	til	skiptir	miklu	máli	þegar	talað	er	um	

áhrif	leiðtoga:	Hve	lengi	þeir	fá	að	sitja	á	friðarstóli.	Þegar	litið	er	til	fjórflokksins72	sést	

að	 á	 því	 hefur	 orðið	 veruleg	 breyting.	 Síðustu	 tvo	 áratugi	 síðustu	 aldar	 var	 meðal	

valdatími	formanns	um	8,9	ár.	Ef	litið	er	til	síðustu	tólf	ára	er	þessi	tími	kominnn	niður	í	

3,4	 ár.	 Samfylkingin	 og	 Framsóknarflokkurinn	 hafa	 samtals	 haft	 tólf	 formenn	 (sex	

formenn	hvor	flokkur)	frá	aldamótum.	Það	hefði	verið	algjörlega	óhugsandi	á	síðustu	öld	

hjá	hefðbundnum	stjórnmálaflokki.	

En	það	er	ekki	bara	í	formannskjörum	sem	flokksmenn	takast	á.	Mikil	valdabarátta	á	

sér	stað	í	flokkum	sem	sést	mögulega	best	í	prófkjörum,	sem	ráða	því	hverjir	komast	á	

lista	og	hvernig	þeir	 raðast.	Össur	Skarphéðinsson	var	 til	 dæmis	óhræddur	við	að	 tala	

opinberlega	um	það	hvernig	hann	taldi	að	hans	eigin	flokkur	hefði	snúst	gegn	honum	í	

prófkjöri	 í	 Reykjavík.73	 Guðlaugur	 Þór	 Þórðarson	 og	 Björn	 Bjarnason	 börðust	

hatrammlega	um	annað	sætið	í	Reykjavík	fyrir	alþingiskosningar	2006.	Lýsti	Björn	því	að	

það	hefði	verið	erfitt	að	berjast	við	samflokksmann	og	sagði:	„Ég	hef	aldrei,	hvorki	fyrr	

né	síðar,	vitað	eins	mikið	á	sig	lagt	við	að	ná	sæti	á	lista.”74	

Það	 hefur	 þó	 alltaf	 verið	 þannig	 að	 þegar	 að	 kosningum	 kemur	 hafa	 flokksmenn	

snúið	 bökum	 saman,	 í	 það	 minnsta	 út	 á	 við,	 þótt	 engum	 dyljist	 að	 allir	 flokkar	 eru	

myndaðir	af	fylkingum	og	milli	þeirra	verður	óhjákvæmilega	einhvers	konar	barátta	um	

forystuna.		

Bestu	 dæmin	má	 sjá	 í	 ungliðakosningum,	 sérstaklega	 hjá	 Sjálfstæðisflokknum,	 þar	

sem	öllum	þekktum	og	óþekktum	brögðum	er	beitt,	deilt	opinberlega	og	 línur	fylkinga	

verða	enn	meira	áberandi.		 	

																																																								
72Sjálfstæðisflokkurinn,	Framsóknarflokkurinn,	VG	(Alþýðubandalagið),	Samfylkingin	(Alþýðuflokkurinn).	
73	Össur	Skarphéðinsson,	2013	bls.332-338	
74http://www.mbl.is/frettir/kosning/2009/02/22/bjorn_bjarnason_og_gudlaugur_thor_raeda_profkjorssl
/	
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5 Íslenskir	stjórnmálaleiðtogar	-	mælingar	
Það	 eru	 ákveðin	 vandkvæði	 á	 því	 að	 mæla	 hvort	 leiðtogi	 skipti	 sköpum	 fyrir	 flokk.	 Í	

fyrsta	 lagi	er	ekki	alltaf	 ljóst	hvað	 ræður	úrslitum.	Það	getur	verið	 stefnan,	 leiðtoginn,	

ytri	aðstæður	og	jafnvel	heppni.	Í	öðru	lagi	skiptir	tímasetning	eða	aðstæður	miklu	máli.	

Flokkar	sem	hafa	verið	í	ríkisstjórn	eru	oftar	óvinsælli	og	þekkt	að	þeir	taki	dýfu	í	næstu	

kosningum.	Í	þriðja	lagi	er	óljóst	hvernig	á	að	mæla	árangur.	Það	er	einfalt	í	fótbolta	að	

bera	 saman	 sigra	 og	 töp	 og	 stöðu	 í	 deildinni.	 Í	 stjórnmálum	 er	 þetta	 flóknara,	 enda	

kosningar	á	fjögurra	ára	fresti	(þótt	það	hafi	kannski	ekki	verið	raunin	síðustu	ár).	En	þá	

er	hægt	að	nota	skoðanakannanir.	Þær	eru	kannski	ekki	 jafn	nákvæmar	en	samt	besta	

mælingin	 sem	 við	 höfum	 á	 breytingum	 sem	 fylgja	 því	 að	 skipta	 um	 forystu	 í	

stjórnmálaflokkum.	

Það	 sem	 hér	 verður	 gert	 er	 sem	 sagt	 að	 mæla	 breytingar	 á	 fylgi	 flokka	 við	

leiðtogaskipti	 með	 því	 að	 taka	 þrjár	 síðustu	 kannanir	 (eða	 kosningar)	 fyrir	 og	 eftir	

skiptin.	Meðalfylgi/atkvæðahlutfall	hvors	tímabils	er	svo	borið	saman	og	þannig	er	hægt	

að	 sjá	 hvort	 skiptin	 skiluðu	 tilætluðum	 áhrifum.	 Einnig	 er	 borin	 saman	 fyrsta	 könnun	

eftir	 formannskjör	 við	meðaltal	 fyrri	 kannana,	 til	 að	 sjá	 fyrstu	áhrifin.	 Loks	eru	bornar	

saman	kosningar	fyrir	og	eftir	leiðtogakjör.	

Einhver	 gæti	 sagt	 að	 þannig	 væri	 bara	 verið	 að	mæla	 skammtímaáhrif	 en	 það	 er	

einmitt	hugmyndin.	Það	má	búast	við	því	þegar	lengra	líður	frá	að	aðrir	hlutir	ráði	meiru,	

svo	 sem	 stefna	 og	 áherslur	 í	 kosningabaráttu.	Með	 því	 að	 taka	 skemmra	 tímabil	 eru	

meiri	líkur	á	að	hægt	sé	að	einangra	áhrifin	sem	koma	með	nýjum	leiðtoga.		

Skoðanakannanir	 voru	 lengi	 vel	 óreglulegar	 og	 því	 erfitt	 að	 fá	 samanburðarhæfa	

mynd	 þegar	 leiðtogaskipti	 hafa	 orðið.	 Það	 er	 því	 eðlilegt	 að	 horfa	 fyrst	 og	 fremst	 til	

síðustu	15	ára	eða	svo.		

Niðurstöðurnar	í	töflu	1,	sem	finna	má	aftast,	eru	á	þá	leið	að	flokkar	laga	stöðu	sína	

þegar	nýr	formaður	tekur	við,	samkvæmt	skoðanakönnunum.	Að	meðaltali	bætir	flokkur	

sig	 um	 9%	 við	 formannskjör.	Mesti	munurinn	 er	 41%75	 en	 versta	 útkoman	 er	 -23%.76	

Þetta	 styður	 tilgátuna	 um	að	 flokkar	 styrki	 sig	með	því	 að	 velja	 sér	 nýjan	 leiðtoga,	 til	

skamms	tíma.	Það	er	hins	vegar	athyglisvert	að	þegar	kosningaúrslit	eru	borin	saman	hjá	

																																																								
75	Sigmundur	Davíð	Gunnlaugsson	vinnur	Höskuld	Þórhallsson	í	Framsóknarflokknum	2009.	
76	Árni	Páll	Árnason	sigrar	Guðbjart	Hannesson	í	Samfylkingunni	2013	
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þessum	 leiðtogum	 sem	 hafa	 tekið	 við	 á	 kjörtímabilinu,	 þá	 tapa	 flokkar	 þeirra	 að	

meðaltali	 31,5%	 af	 fylginu.	 Það	 styrkir	 kenninguna	 um	 að	 leiðtogaskipti	 hafi	

skammtímaáhrif	sem	fari	minnkandi	þegar	fjær	líður	leiðtogakjöri	og	stefna	flokksins	og	

fleira	fer	að	hafa	meiri	áhrif.	

Mögulega	styrkir	það	þessa	kenningu	að	þegar	formaður	tekur	við	án	mótframboðs,	

fellur	 fylgi	 flokks	 í	 könnunum	að	meðaltali	7%	og	um	6%	þegar	 leiðtogi	 stendur	af	 sér	

mótframboð.77	Þar	er	samt	sem	áður	sérstaklega	áhugavert	að	 líta	 til	þess	hverskonar	

mótframboð	 á	 í	 hlut.	 Ef	 formaður	 sigrar	 „þungavigtarmann”	 (til	 dæmis	 sitjandi	

þingmann)	 í	 flokknum	bætir	 hann	 að	meðaltali	 7%	 við	 fylgi	 sitt	 í	 könnunum	en	þegar	

„minniháttar”	 andstæðingur	 er	 sigraður	 tapar	 flokkurinn	 18%.	 Það	ætti	 líka	 að	 styðja	

kenninguna	um	 sterkan	 leiðtoga	 á	 þann	hátt	 að	 ef	 leiðtogi	 sýnir	með	 afgerandi	 hætti	

styrk	sinn	þá	skilar	það	sér	í	auknu	fylgi	í	könnunum.	

5.1 Fyrri	formannskjör	

Það	er	áhugavert	að	líta	til	helstu	stjórnmálaleiðtoga	síðustu	áratuga.	Lengi	hefur	verið	

talað	 um	 að	 Davíð	 Oddsson	 hafi	 rifið	 Sjálfstæðisflokkinn	 upp	 úr	 öskunni	 þegar	 hann	

bauð	 sig	 fram	 sem	 formaður	 gegn	 Þorsteini	 Pálssyni.	 Sá	 hafði	 þurft	 að	 berjast	 við	

klofningsframboð	Alberts	Guðmundssonar,	tapað	miklu	fylgi	og	ekki	náð	að	halda	saman	

ríkisstjórn.		

En	 kosningar	 segja	 ekki	 alla	 söguna,	 enda	 í	 eðlilegu	 ástandi	 aðeins	 á	 fjögurra	 ára	

fresti.	Sé	litið	á	tvær	síðustu	kannanir	fyrir	landsfundinn,	þar	sem	framboð	Davíðs	kom	

mörgum	á	óvart	-	enda	ekki	mikil	hefð	fyrir	því	að	bjóða	sig	fram	gegn	sitjandi	formanni	-

má	sjá	miklar	breytingar.		

Sjálfstæðisflokkurinn,	 sem	 hafði	 tapað	 verulegu	 fylgi	 eftir	 klofning	 1987,	 mældist	

með	52,1%	 í	 síðustu	 tveimur	 könnunum	 fyrir	 landsfund.78	 Í	 næstu	 tveimur	 könnunum	

eftir	 kosningu	 Davíðs	 var	 flokkurinn	 með	 48,2	 prósent.79	 Hafði	 sem	 sagt	 tapað	 9,2	

prósentum	af	fylgi	sínu.	Tapið	hélt	svo	áfram	í	kosningum	1991	þar	sem	flokkurinn	fékk	

																																																								
77	Þessi	tala	er	reyndar	töluvert	hærri	eða	11%	ef	Björt	Ólafsdóttir	í	Bjartri	framtíð	er	talin	með	
78	Skoðanakannanir	DV	í	febrúar	(50,4)	og	byrjun	mars	(53,8)	1991.	
79	Skoðanakannanir	DV	í	lok	mars	(51,3)	og	miðjan	apríl	(45,1).	
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38,6	prósenta	fylgi	og	hafði	því	tapað	um	35%	af	fylgi	sínu	frá	því	Davíð	tók	við.80	Hafa	

ber	þó	í	huga	að	flokkurinn	vann	mikinn	sigur	í	þessum	kosningum,	sé	fylgið	borið	saman	

við	kosningarnar	1987	þegar	flokkurinn	fékk	aðeins	27,2%	fylgi.	

Þessu	 er	 öfugt	 farið	 þegar	 litið	 er	 til	 þess	 þegar	 Jón	Baldvin	Hannibalsson	 skoraði	

Kjartan	 Jóhannsson	 á	 hólm	 á	 flokksþingi	 Alþýðuflokksins	 1984	 með	 þeim	 orðum	 að	

„karlinn	í	brúnni	þyrfti	að	fiska.”	Flokkurinn	hafði	fengið	11,7%	í	kosningunum	árið	áður.	

Síðustu	 tvær	 kannanir	 fyrir	 flokksþingið	 sýndu	 að	 flokkurinn	 var	 kominn	 niður	 í	 7,7%	

fylgi.81	Mikil	breyting	varð	á	fylginu	í	næstu	könnunum	á	eftir	og	var	fylgið	að	meðaltali	

20,0%.82	 	Þessi	 leiðtogaskipti	 skiluðu	 flokknum	því	hátt	 í	þreföldu	 fylgi.	 Í	 kosningunum	

1987	fékk	flokkurinn	svo	15,2%	og	bætti	sig	um	3,5	prósentustig.		

Þetta	eru	samt	frekar	óvenjulegar	aðstæður,	að	sitjandi	formaður	tapi.	Undanfarin	

40	 ár	 eru	 bara	 fjögur	 dæmi	 um	 slíkt.	 Auk	 Þorsteins	 og	 Kjartans	 hafa	 Össur	

Skarphéðinsson	 og	 Sigmundur	 Davíð	 Gunnlaugsson	 orðið	 að	 lúta	 í	 lægra	 haldi	 í	

formannskosningu.	

Það	er	kannski	ekki	úr	vegi,	í	ljósi	þess	að	minna	var	um	kosningar	á	milli	leiðtoga	á	

síðustu	öld,	að	líta	á	önnur	fræg	dæmi	um	baráttu	um	formannsstól.	

Steingrímur	 Hermannsson	 var	 farsæll	 formaður	 Framsóknarflokksins	 í	 fimmtán	 ár	

(1979-1994).	Þá	ákvað	hann	sjálfur	að	láta	af	formennsku	og	Halldór	Ásgrímsson	tók	við	

á	 flokksþinginu	 1994.	 Fylgi	 flokksins	 dalaði	 aðeins.	 Var	 18,9%	 samkvæmt	 Þjóðarpúlsi	

Gallup	 þegar	 Steingrímur	 hætti.83	 Þegar	 Halldór	 tók	 við	 féll	 fylgið	 niður	 í	 17,6%.	

Vissulega	ekki	mikil	breyting	en	engu	að	síður	vísbending	um	sterka	stöðu	Steingríms.	

Svo	má	 geta	 þess	 að	þegar	Margrét	 Frímannsdóttir	 hafði	 betur	 gegn	 Steingrími	 J.	

Sigfússyni	 árið	 1995,	 þegar	 kosið	 var	 um	arftaka	Ólafs	 Ragnars	Grímssonar,	 jókst	 fylgi	

flokksins	verulega.	Það	 fór	úr	13,9%	 í	18,3.	Það	er	 verulega	breyting.	Hér,	eins	og	 svo	

víða	 í	þessum	tölum,	er	erfitt	að	átta	sig	á	hvað	það	er	sem	ræður	úrslitum;	vinsældir	

																																																								
80	Meðaltal	 kannana	DV	 í	 febrúar	og	mars	1991.	Hér	þarf	þó	að	hafa	 í	huga	að	 í	 kringum	 landsfundi	er	
meiri	 umfjöllun	 um	 flokka	 sem	 getur	 ýkt	 fylgi	 þeirra.	 Þannig	 mælast	 flokkar	 jafnan	 hærri	 í	 kringum	
landsfundi	
81	Skoðanakannanir	DV	í	september	1984	(9,8)	og	október	(6,2)	
82	Skoðanakannanir	DV	í	janúar	1985	(20,1)	og	apríl	(19,9).	
83	Hér	er	notast	við	kannanir	frá	júlí	og	september	1994	enda	varð	þjóðarpúlsinn	ekki	mánaðarlegur	fyrr	
en	um	aldamót.	
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Margrétar	 eða	 óvinsældir	Ólafs	 Ragnars.	 (Þær	 voru	 þó	 ekki	meiri	 en	 svo	 að	 hann	 var	

kjörinn	forseti	Íslands	með	yfirburðum	ári	síðar.)	

Það	verður	þó	að	teljast	líklegra	að	það	skrifist	á	Margréti	því	fylgi	Samfylkingarinnar	

rauk	úr	19,7%	til	24,7%	í	könnunum	þegar	hún	tók	við	sem	foringi	flokksins	(talsmaður)	

fyrir	fyrstu	kosningarnar	sem	flokkurinn	tók	þátt	í,	árið	1999.		 	

Það	 er	 erfitt	 að	 átta	 sig	 á	 stöðunni	 hjá	 Framsóknarflokknum	 seinni	 hluta	 fyrsta	

áratugar	þessarar	aldar.	Þá	vann	flokkurinn	það	vafasama	afrek	að	hafa	fimm	formenn	á	

883	 dögum	 eða	 tveimur	 árum	 og	 fimm	mánuðum	 (2006-2009).	 Í	 tveimur	 af	 þessum	

skiptum	tók	formaðurinn	reyndar	við	án	kosninga.		

Það	er	ekki	auðvelt	að	bera	þessar	sviptingar	 í	Framsókn	saman	við	VG	sem	hefur	

aðeins	 haft	 tvo	 formenn	 í	 18	 ára	 sögu	 sinni	 og	 í	 raun	 aldrei	 gengið	 í	 gegnum	 alvöru	

formannskosningar.		

Svo	má	ekki	gleyma	Sjálfstæðisflokknum	þar	sem	Bjarni	Benediktsson	hefur	þrisvar	

sinnum	þurft	að	verja	embætti	sitt	í	kosningum,	eftir	að	hann	náði	kjöri	í	fyrsta	sinn	árið	

2009.	

5.2 Kjör	leiðtoga	
Samtals	er	um	að	ræða	20	formenn	sem	hafa	setið	frá	aldamótum	og	15	formannaskipti	

hjá	þessum	fimm	flokkum.	Fjórtán	karlar	hafa	verið	formenn	í	flokkunum	og	sex	konur.	

Það	hefur	þó	ekki	áhrif	á	matið	á	þeim,	heldur	eingöngu	tölfræðin	sem	fylgir	skiptunum.	

Þannig	er	ekki	heldur	litið	til	aldurs,	menntunar	eða	búsetu,	jafnvel	þó	að	allt	þetta	geti	

án	efa	haft	áhrif	á	breytingar	 í	flokkunum.	Til	samanburðar	má	líka,	svona	til	að	flækja	

þetta	aðeins,	bera	 saman	árangur	 formanna	 sem	standa	af	 sér	atlögu	 innan	 flokksins.	

Þær	hafa	verið	samtals	sjö	á	þessum	17	árum.		

Hér	aftar	má	sjá	öll	úrslit	formannskosninga	í	þessum	fimm	flokkum	frá	aldamótum.	

Aldrei	hefur	 farið	fram	raunveruleg	kosning	hjá	Bjartri	 framtíð,	því	 formenn	hafa	alltaf	

verið	 sjálfkjörnir.	 Geir	 H.	 Haarde	 var	 einnig	 sjálfkjörinn	 sem	 formaður	

Sjálfstæðisflokksins	2005	og	Katrín	Jakobsdóttir	hjá	VG	2013.84		

																																																								
84	Reyndar	voru	þau	skipti	knúin	í	gegn	af	flokksmönnum,	samkvæmt	heimildum	úr	VG,	og	Katrín	hótaði	
að	segja	af	sér	sem	varaformaður	ef	Steingrímur	færi	ekki	frá	sem	formaður.	Annað	þeirra	yrði	að	hætta.	
Slík	væri	krafan	um	endurnýjun	í	forystunni.		
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Sjálfstæðisflokkurinn:	
2009	
Bjarni	Benediktsson	 	 	 	 	 	 	 58,10%	
Kristján	Þór	Júlíusson	 	 	 	 	 	 	 40,40%	
	
2010	
Bjarni	Benediktsson	 	 	 	 	 	 	 61,94%	
Pétur	Blöndal	 	 	 	 	 	 	 	 32,91%	
	
2011	
Bjarni	Benediktsson	 	 	 	 	 	 	 55,79%	
Hanna	Birna	Kristjánsdóttir	 	 	 	 	 	 44,20%	
	
2013	
Bjarni	Benediktsson	 	 	 	 	 	 	 79,53%	
Halldór	Gunnarsson	 	 	 	 	 	 	 1,62%	
Hanna	Birna	Kristjánsdóttir	 	 	 	 	 	 18,81%85	
	
Samfylkingin:	
2000	
Össur	Skarphéðinsson	 	 	 	 	 	 	 71,4%	
Tryggvi	Harðarson	 	 	 	 	 	 	 21,7%	
	
2005	
Ingibjörg	Sólrún	Gísladóttir	 	 	 	 	 	 66,82%	
Össur	Skarphéðinsson	 	 	 	 	 	 	 33,17%	
	
2013	
Árni	Páll	Árnason	 	 	 	 	 	 	 	 62,15%	
Guðbjartur	Hannesson	 	 	 	 	 	 	 37,84%	
	
2015		
Árni	Páll	Árnason	 	 	 	 	 	 	 	 49,49%	
Sigríður	Ingibjörg	Ingadóttir	 	 	 	 	 	 49,28%	

																																																								
85	 Hanna	 Birna	 var	 ekki	 í	 framboði	 til	 formanns	 en	 bauð	 sig	 fram	 til	 varaformanns	 og	 hlaut	 kosningu	 í	
embættið.	
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2016	
Oddný	Harðardóttir	 	 	 	 	 	 	 59,9%	
Magnús	Orri	Schram	 	 	 	 	 	 	 40,1%86	
	
Vinstri	hreyfingin	–	grænt	framboð	
	
2011	
Steingrímur	J.	Sigfússon	 	 	 	 	 	 	 76,8%	
Margrét	Pétursdóttir	 	 	 	 	 	 	 15,7%	
Þorvaldur	Þorvaldsson	 	 	 	 	 	 	 7,6%	
	
Framsóknarflokkurinn	
2006	
Jón	Sigurðsson	 	 	 	 	 	 	 	 54,8%	
Siv	Friðleifsdóttir	 	 	 	 	 	 	 	 44,2%	
	
2007	
Guðni	Ágústsson87	
	
2008	
Valgerður	Sverrisdóttir88	 	 	
	
2009	
Sigmundur	Davíð	Gunnlaugsson	 	 	 	 	 	 56,1%	
Höskuldur	Þórhallsson	 	 	 	 	 	 	 42,4%89		
	
2016	
Sigurður	Ingi	Jóhannsson		 	 	 	 	 	 52,6%	
Sigmundur	Davíð	Gunnlaugsson	 	 	 	 	 	 46,8%	
	

																																																								
86	Kosið	var	 í	 tveimur	umferðum	til	að	ná	sigurvegara	með	meira	en	helming	atkvæða.	Helgi	Hjörvar	og	
Guðmundur	Ari	Sigurjónsson	voru	einnig	í	framboði.	
87	 Tók	 við	 formennsku	af	 Jóni	 Sigurðssyni	 sem	 sagði	 af	 sér	 sem	 formaður	 flokksins	 eftir	 slæma	útkomu	
flokksins	í	sveitastjórnarkosningum	
88	Tók	við	formannsku	af	Guðna	Ágústssyni,	sem	sagði	af	sér	um	leið	og	hann	hætti	þingmennsku	
89	Kosið	var	í	tveimur	umferðum.	Sigmundur	Davíð	fékk	40,9	prósent	í	fyrri	umferðinni	og	Höskuldur	37,9.	
Páll	Magnússon	 fékk	18,9	en	 kosið	 var	milli	 tveggja	efstu	 í	 síðari	 umferðinni.	 Jón	Vigfús	Guðjónsson	og	
Lúðvík	Gizurarson	buðu	sig	einnig	fram	en	fengu	samtals	rétt	um	þrjú	prósent	samanlagt.	
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Björt	framtíð	
2012	
Guðmundur	Steingrímsson90	
	
2015	
Óttarr	Proppé91	
	
2017	
Björt	Ólafsdóttir92	
	
Eins	 og	 sjá	má	er	 töluverður	munur	 á	 flokkunum.	Björt	 framtíð	 hefur	 aldrei	 kosið	

milli	formannsframbjóðenda	og	varla	hægt	að	segja	að	alvöru	framboð	hafi	komið	fram	
hjá	 Vinstri	 grænum.	 Samfylkingin	 hefur	 hins	 vegar	 fjórum	 sinnum	 gengið	 í	 gegnum	
tvísýnar	 kosningar93	 og	 Framsóknarflokkurinn	 og	 Sjálfstæðisflokkurinn	 þrisvar	 hvor	
flokkur.	

	 	

																																																								
90	Var	kosinn	formaður	á	stofnfundi.	Heiða	Kristín	Helgadóttir	var	kjörinn	stjórnarformaður	
91	 Tók	 við	 án	 mótframboðs	 af	 Guðmundi	 Steingrímssyni	 sem	 hætti	 m.a.	 vegna	 slæms	 gengis	 í	
skoðanakönnunum.	
92	 Tók	 við	 án	mótframboðs	 af	 Óttari	 Proppé	 sem	 hætti	 eftir	 að	 flokkurinn	missti	 alla	 þingmenn	 sína	 í	
kosningunum	2017	
93	Dreg	hér	mörkin	við	að	mótframbjóðandi	hafi	fengið	a.m.k.	30%	atkvæða.	
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6 Heimur	knattspyrnunnar	–	rannsóknir	
Í	 fótboltanum	 er	 sambandið	 við	 félagið	 öðruvísi	 en	milli	 stjórnmálaleiðtoga	 og	 flokks.	

Þjálfarinn	er	einfaldlega	ráðinn	í	vinnu	hjá	knattspyrnufélagi.	Ef	hann	nær	ekki	að	standa	

sig,	er	honum	sagt	upp.	Það	er	eitthvað	sem	allir	þjálfarar	gera	sér	grein	fyrir,	enda	segir	

tölfræðin	að	a.m.k.	tveir	þjálfarar	í	efstu	deild	þurfi	að	taka	pokann	sinn	á	miðju	tímabili	

ár	hvert.	Við	það	bætast	 svo	 tveir	 til	þrír	þjálfarar	 sem	missa	vinnuna	eftir	að	 tímabili	

lýkur.		

Fótboltalið	 eru	 líka	misjöfn.	 Þannig	 hafa	 FH-ingar	 einungis	 verið	með	 tvo	 þjálfara	

síðustu	14	ár.	Á	sama	tíma	nálgast	KR-ingar	tuginn.		

En	á	þeim	er	 líka	sá	munur	að	það	er	ekkert	sem	segir	að	þjálfari,	sem	hefur	verið	

sagt	upp,	geti	ekki	þjálfað	liðið	aftur	í	framtíðinni.	Nokkur	dæmi	eru	um	það.	Willum	Þór	

Þórssyni	var	til	dæmis	sagt	upp	sem	þjálfara	KR	2004,	eftir	tveggja	ára	starf,	en	hann	var	

ráðinn	 aftur	 2016.	 Svo	 skemmtilega	 vill	 til	 að	 hann	 tengist	 báðum	 þessum	 greinum,	

fótbolta	og	stjórnmálum!	

Hollenski	 hagfræðingurinn	 Dr.	 Baas	 ter	 Weel	 rannsakaði	 áhrif	 þjálfaraskipta	 í	

hollensku	úrvalsdeildinni.94	Hann	greindi	18	tímabil95	og	komst	að	þeirra	niðurstöðu	að	

leiðtoginn	(þjálfarinn)	réði	ekki	úrslitum.		

Hann	bar	saman	lið	sem	lentu	í	taphrinu.	Þrír	möguleikar	voru	í	stöðunni.		

1.	Þjálfarinn	hættir	sjálfur		

2.	Þjálfarinn	er	rekinn		

3.	Þjálfarinn	heldur	áfram	

Samkvæmt	 niðurstöðum	 ter	 Weel	 skilaði	 uppsögn	 þjálfara	 fyrst	 og	 fremst	

skammtímaáhrifum.	 Það	merkilega	 við	 rannsókn	 hans	 var	 að	 þegar	 litið	 var	 til	 lengri	

tíma	kom	í	ljós	að	engu	munaði.	Stjóraskipti	væru	sumsé	ekki	varanleg	lausn.	

Sue	 Bridgewater,	 prófessor	 í	 Warwick	 Business	 School,	 kallar	 þetta	

„hveitibrauðsdagatölfræði”	 í	 rannsókn	 sem	 hún	 gerði	 á	 stjóraskiptum	 í	 ensku	

																																																								
94	Weel,	2013	
95	1986-2004	
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úrvalsdeildinni	1992-2008.96	Hún	komst	að	því	að	dæmigerð	þjálfaraskipti	ættu	sér	stað	

þegar	félag	færi	niður	fyrir	eitt	stig	að	meðaltali	á	leik.97	Meðaltal	stiga	í	ensku	deildinni	

er	 1,3.	 En	 hún	 benti	 líka	 á	 að	 oft	 mætti	 sjá	 dæmi	 um	 að	 breytingin	 hlyti	 að	 vera	

yfirvofandi,	til	dæmis	ef	lið	hefur	fengið	marga	erfiða	andstæðinga	í	röð,	ef	mikið	hefur	

verið	um	meiðsli	eða	lið	hefur	ekki	fengið	tíma	til	að	slípast.	Það	væri	yfirleitt	hægt	að	

finna	ytri	ástæður	fyrir	því	að	gengi	liðs	hefði	dalað	og	þrýstingur	myndaðist	á	að	skipta	

um	þjálfara.	Hún	hélt	því	fram	að	þjálfarinn	sem	slíkur	ætti	nánast	engan	hlut	í	breytingu	

sem	verður	á	gengi	liðs.	Líklegra	væri	að	leikmenn	legðu	harðar	að	sér	undir	stjórn	nýja	

þjálfarans	 til	 að	 sanna	 sig.	Hún	 tekur	 sem	dæmi	þegar	Guus	Hiddink	 tekur	við	af	 Jose	

Mourinho	2007	sem	þjálfari	Chelsea.	Liðið	var	þá	í	15.	sæti,	sem	virtist	óhugsandi	miðað	

við	styrkleika	liðsins.	Tölfræðin	segir	að	Mourinho	sé	betri	þjálfari	og	líklegt	megi	telja	að	

hann	hefði	 líka	náð	að	bæta	árangur	 liðsins.	Hann	 fékk	hins	vegar	ekki	 tækifæri	 til	 að	

reyna	það.		

Ítarleg	 rannsókn	á	spænsku	úrvalsdeildinni98	 frá	2001-2009	 leiðir	 svipað	 í	 ljós,	þ.e.	

áhrifin	eru	yfirleitt	aðeins	til	skamms	tíma.	Þar	er	þó	niðurstaðan	sú	að	félög	bæti	aðeins	

árangur	sinn	með	því	að	skipta	um	þjálfara.	Rannsóknin	nær	þó	einnig	til	fleiri	þátta	og	

það	er	ekkert	sérlega	flókið	að	yfirfæra	helstu	atriði	yfir	á	stjórnmálin:	

•	 Félög	 skipta	 helst	 um	 þjálfara	 eftir	 miðbik	 tímabilsins	 þegar	 árangur	 þeirra	

dvínar.		

•	 Þrýstingur	 stuðningsmanna	 verður	 til	 þess	 að	 lið	 verða	 að	 bregðast	 við	 kröfu	

þeirra	um	árangur.	

•	 Breytingar	 hafa	 jákvæð	 áhrif	 á	 gengi	 liða	 og	 færa	 þeim	 betri	 stöðu	 undir	 lok	

tímabilsins.	

•	 Árangur	 þeirra	 er	 þó	 ekki	 betri	 en	 liða	 sem	 skipta	 ekki	 um	 þjálfara	 sé	 litið	 til	

lengri	tíma.		

•	 Besta	 leiðin	 er	 að	 velja	 rétta	 þjálfarann	 og	 tryggja	 honum	 aðstæður	 sem	 gera	

honum	kleift	að	ná	árangri.	

																																																								
96	Kuper,	Szymanski	2014		
97	Í	nútíma	fótbolta	eru	gefin	þrjú	stig	fyrir	sigur,	eitt	fyrir	jafntefli	og	ekkert	fyrir	tap	
98	González-Gómez, Picazo-Tadeo, García-Rubio, 2011., bls. 28 - 46	
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Það	 er	 líka	 áhugaverð	 niðurstaða	 rannsóknarinnar	 að	 félög	 sem	 skipta	 oftar	 um	

þjálfara	eru	veikari.	Þá	er	ekki	aðeins	átt	við	að	þau	séu	lélegri,	eins	og	tíð	þjálfaraskipti	

gætu	bent	til,	heldur	verða	stofnanir	félagsins	og	uppbygging	lakari	en	hjá	liðum	sem	ná	

að	halda	sama	þjálfara	í	 lengri	tíma.	Sá	á	frekar	möguleika	að	byggja	upp,	leggja	grunn	

að	framtíð	og	ná	þannig	árangri.	

Það	 er	 gott	 að	 hafa	 í	 huga	 að	 Sir	 Alex	 Ferguson,	 sigursælasti	 þjálfari	 ensku	

deildarinnar,	var	aðeins	einum	leik	frá	því	að	missa	starfið	1990.	Eitt	mark99	varð	til	þess	

að	hann	hélt	áfram	og	varð	að	goðsögn.	Sjálfur	segir	hann	að	það	sem	hafi	gert	hann	svo	

sigursælan	 sé	 að	 fá	 að	 halda	 áfram,	 því	 það	 taki	 þrjú	 til	 fjögur	 ár	 að	 byggja	 upp	 gott	

lið.100	Það	sem	skiptir	mestu	máli,	segir	Ferguson,	sé	stöðugleiki.		

Íslenskir	knattspyrnuáhugamenn	ættu	að	kannast	við	þessa	hluti	með	samanburði	á	

til	dæmis	stórveldunum	KR	og	FH.	Fyrra	liðið	hefur	skipt	ört	um	þjálfara,	sá	hefur	verið	

undir	 mikilli	 pressu	 að	 ná	 árangri	 og	 ekki	 getað	 leyft	 sér	 þann	munað	 að	 nota	 unga	

leikmenn.	Það	hafa	FH-ingar	hins	vegar	gert	með	góðum	árangri.	

Hér	er	vert	að	geta	þess	að	í	þessari	ritgerð	er	aðeins	litið	til	þeirra	þjálfara	sem	sagt	

er	upp	á	miðju	tímabili.	Ekki	þeirra	sem	hætta	(eru	látnir	hætta)	eftir	að	tímabili	 lýkur.	

Þegar	 þjálfari	 hættir	 sjálfur	 eða	 kemst	 að	 samkomulagi	 við	 félagið	 er	 það	 frekar	

sambærilegt	við	það	þegar	formenn	segja	af	sér	eftir	slæmt	gengi	í	kosningum.		

Það	 er	 samt	 ekki	 hægt	 að	 skilja	 við	 þessar	 fótboltarannsóknir	 án	 þess	 að	 nefna	

niðurstöður	The	21st	club.101	Rannsókn	þeirra	á	stjóraskiptum	í	 fimm	stóru	deildunum	

Evrópu102	sýndi	að	félag	sem	skipti	um	þjálfara	fékk	að	meðaltali	0,8	stig	 í	síðustu	átta	

leikjum	fyrir	skiptin	og	1,2	 í	næstu	átta	 leikjum	eftir	skiptin.103	Það	sem	gerir	rannsókn	

21st	club	svo	merkilega,	er	að	liðin	hefðu	átt	að	fá	1,2	stig	fyrir	skiptin	líka,	ef	borin	eru	

saman	fjöldi	og	gæði	færa	í	leikjum	fyrir	og	eftir	skiptin.	Sérfræðingar	21st	club	benda	á	

að	þetta	ráðist	frekar	af	hlutum	sem	erfitt	að	rannsaka,	til	dæmis	heppni	og	sjálfstrausti.	

																																																								
99	Mark	Robins	skoraði	sigurmark	Manchester	United	í	bikarleik	gegn	Nottingham	Forest	7.	 janúar	1990.	
Stjórn	United	hafði	ákveðið	að	segja	Ferguson	upp	ef	liðið	myndi	ekki	vinna	leikinn	í	kjölfar	dapurs	gengis	
síðustu	misserin.	
100	Sir	Alex	Ferguson	–	Secrets	of	Success.	Viðtal	á	BBC	2016	
101	 Breskt	 rannsóknar	 og	 greiningarfyrirtæki	 fyrir	 knattspyrnulið	 sem	 hefur	 m.a.	 búið	 til	 hugbúnað	 til	
mælinga	sem	eiga	að	skila	því	besta	úr	hverju	liði.	
102	England,	Spánn,	Ítalía,	Þýskalandi	og	Frakkland	
103http://www.independent.co.uk/sport/football/premier-league/sacking-managers-pointless-stats-
slaven-bilic-west-ham-premier-league-a8044586.html	9.	nóvember	2017	
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Reyndar	 ganga	 þeir	 svo	 langt	 að	 segja	 að	 úrslit	 ráðist	 til	 helminga	 af	 hæfileikum	 og	

heppni.		

Hvernig	 er	 annars	 hægt	 að	 útskýra	 feril	 Claudio	 Ranieri?	 Hann	 gerði	 Leicester	 að	

Englandsmeisturum,	þegar	líkurnar	voru	einn	og	móti	5000.	Aðeins	25	leikjum	síðar	var	

hann	rekinn,	eftir	að	hafa	tapað	fimm	leikjum	í	röð.	Craig	Shakespeare	tók	við	og	vann	

fimm	leiki	í	röð.	Þetta	er	tölfræði	sem	erfitt	er	að	útskýra.	Rétt	eins	og	Lars	Lagerback,	

sem	náði	aðeins	einu	jafntefli	með	Nígeríu	í	HM	2010	en	kom	svo	Íslendingum	í	átta	liða	

úrslit	í	EM	á	næsta	viðkomustað.	

Meðalstarfstími	þjálfara	í	ensku	úrvalsdeildinni	er	eitt	ár	hjá	hverju	liði.	Margir	ná	þó	

samanlagt	mun	lengri	starfstíma	hjá	fleiri	liðum	og	sumir	hafa	starfað	áratugum	saman	

hjá	sama	liði,	eins	og	menn	á	borð	við	Alex	Ferguson	og	Arsene	Wenger.	Niðurstaða	21st	

club	 er	 að	 laun	 gefi	 besta	 mynd	 af	 getu	 þjálfara.	 Þau	 lið	 sem	 borgi	 betur	 fái	 betri	

þjálfara.	Þau	eru	líka	sterkari	og	líklega	með	sterkari	leikmenn.	Að	auki	benda	þeir	á	að	

stuðningsmenn	eru	 líklegir	 til	 að	 vera	með	of	miklar	 væntingar	 til	 liðs	 síns,	miðað	 við	

raunverulega	getu,	 rétt	eins	og	90%	ökumanna	 telji	 að	þeir	 séu	yfir	meðallagi	 í	 akstri,	

sem	að	sjálfsögðu	gengur	ekki	upp.	Loks	benda	sérfræðingarnir	í	21st	club	á	þá	augljósu	

staðreynd	að	nýr	þjálfari	hafi	nánast	alltaf	verið	á	 lausu	 (ekki	með	samning	við	 lið)	og	

það	geti	engan	veginn	gengið	upp	að	bestu	starfsmennirnir	séu	einmitt	atvinnulausir!	

Í	kafla	2	var	farið	yfir	sjö	atriði	sem,	að	mati	D.	Gergen,	góðir	forsetar	Bandaríkjanna	

hafa	 þurft	 að	 hafa	 til	 að	 bera.	 Sterka	 persónugerð,	markmið,	 sannfæringarkraft,	 vera	

duglegur,	hafa	góða	ráðgjafa	og	hrífa	aðra	með	sér.	Það	er	ekki	sérlega	flókið	að	yfirfæra	

það	á	knattspyrnuþjálfara.		
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7 Íslenskir	þjálfarar	-	mælingar	
Á	 25	 ára	 tímabili	 hafa	 lið	 í	 efstu	 deild	 karla	 í	 knattspyrnu	 á	 Íslandi	 skipt	 samtals	 55	

sinnum	um	þjálfara,	 eftir	 að	 tímabil	 hefst.	Ástæðan	er	nánast	 alltaf	 sú	 sama:	Árangur	

liðsins	 er	 undir	 væntingum	 og	 þjálfarinn	 hefur	 misst	 traust	

stjórnar/leikmanna/stuðningsmanna.	Reyndar	má	finna	örfá	dæmi	um	deilur	við	stjórn,	

til	dæmis	um	stefnu	í	leikmannakaupum	eða	þess	háttar.	

Aðferðin	 sem	 hér	 er	 notuð	 til	 að	 meta	 áhrifin	 af	 þessum	 þjálfaraskiptum	 er	

stigahlutfall.	Þrjú	stig	fást	fyrir	sigur,	eitt	fyrir	jafntefli	og	ekkert	fyrir	tap.	Þrjú	stig	telst	

því	100%	hlutfall	og	eitt	stig	33,3%.		

Besta	leiðin	til	að	sjá	áhrif	þessara	þjálfaraskipta	er	að	bera	saman	árangur	fyrir	og	

eftir	 skipti.	 Eins	 og	 gefur	 að	 skilja	 gerist	 þetta	 ekki	 alltaf	 á	 sama	 tíma	 innan	

keppnistímabilsins	og	því	þarf	stundum	að	bera	saman	ólík	tímabil.		

Eins	og	sjá	má	á	töflu	2	hér	að	aftan	eru	stigahlutföllin	nokkuð	önnur	en	í	erlendum	

rannsóknum.	 Hér	 á	 landi	 er	 árangur	 þjálfaraskipta	 mun	 betri	 en	 sá	 sem	 erlendar	

rannsóknir	 sýna.	Af	þeim	55	skiptum	sem	 íslensk	 lið	hafa	skipt	um	þjálfara	hafa	45	 lið	

bætt	 árangur	 sinn	 í	 kjölfarið	 (81,81%).	Níu	 lið	hafa	 tapað	 við	 skiptin	 (16,36%)	og	einu	

sinni	(1,83%)	hefur	það	gerst	að	nýr	þjálfari	hefur	skilað	sama	vinningshlutfalli	og	sá	sem	

hann	leysti	af	hólmi.	Að	meðaltali	bætir	lið	árangur	sinn	um	14,3%.	

Það	sem	meira	er:	Aðeins	 í	þremur	af	þessum	níu	skiptum	sem	lið	hefur	tapað	við	

skiptin	hefur	það	átt	fleiri	en	fjóra	leiki	eftir	af	tímabilinu.	Það	gefur	þjálfara	skiljanlega	

skemmri	tíma	til	breytinga	og	að	koma	áherslum	sínum	í	framkvæmd.		

Mesta	 breytingin	 á	 sér	 stað	 hjá	 Fylki	 árið	 2005	 þegar	 Sverrir	 Sverrisson	 og	 Jón	 Þ.	

Sveinsson	taka	við	 liðinu	og	bæta	árangurinn	um	58,3%.	Það	er	þó	varla	marktækt	þar	

sem	þeir	stjórnuðu	liðinu	bara	í	tveimur	leikjum.		

Ef	 við	 gefum	 okkur	 eitthvað	 lágmark,	 til	 dæmis	 fimm	 leiki,	 sem	 nálgast	 að	 vera	

fjórðungur	Íslandsmótsins,	þá	má	sjá	nokkur	mjög	áhugaverð	þjálfaraskipti	í	töflu	2.	

Kristinn	 Björnsson,	 sem	 tók	 við	 af	 Herði	 Hilmarssyni	 hjá	 Val	 1995,	 nær	 besta	

árangrinum	 eða	 55%	 bætingu.	 Það	 er	 gríðarlega	 mikill	 viðsnúningur	 hjá	 liði	 á	 miðju	

tímabili.	Liðið	hafði	tapað	8	leikjum	af	11	en	tapaði	bara	einum	af	síðustu	sjö.		
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Janus	Guðlaugsson	tók	við	af	 Ivan	Sochur	hjá	KR	1993	og	bætti	árangur	 liðsins	um	

39%.	Rúnar	Kristinsson	tók	við	af	Loga	Ólafssyni	á	sama	stað	2010	og	liðið	bætti	sig	um	

36,4%.	Tvíburarnir	Arnar	og	Bjarki	Gunnlaugssynir	tóku	við	af	Ólafi	Þórðarsyni	á	Akranesi	

árið	2006	og	bættu	árangurinn	um	37	prósent.	

Hér	 er	 þó	 mikilvægt	 að	 hafa	 í	 huga	 að	 árangur	 af	 þjálfaraskiptum	 snýst	 ekki	

eingöngu	um	hvort	þjálfarar	eru	góðir	eða	slæmir.	Luka	Kostic	sneri	árangri	Grindvíkinga	

við	um	38,8	prósent	þegar	hann	 tók	 við	 árið	2009.	Ári	 síðar	 var	hann	 látinn	 fara	eftir	

afleita	byrjun	og	Ólafur	Örn	Bjarnason	bætti	árangur	liðsins	um	43,8	prósent.		

Hér	 vekur	 þó	 athygli	 að	 Grindvíkingar	 tóku	 þá	 ákvörðun	 að	 skipta	 snemma	 um	

þjálfara	tvö	ár	í	röð.	Þolinmæði	félaga	er	nefnilega	mismikil.	Sum	félög	treysta	þjálfurum	

lengur	og	gefa	þeim	jafnvel	tækifæri	fram	yfir	mitt	mót,	þrátt	fyrir	slæmt	gengi,	á	meðan	

önnur	skipta	oftar.		

Það	sama	á	vissulega	við	 í	stjórnmálum.	Sumir	formenn	hafa	fengið	að	halda	 lengi	

áfram	með	flokka	sína,	þrátt	fyrir	minnkandi	fylgi.	Munurinn	er	hins	vegar	sá	að	það	er	

ákvörðun	þeirra,	eða	þeirra	sem	skora	þá	á	hólm,	að	skipta	en	ekki	stjórnar	félaga	eins	

og	gerist	í	fótboltanum.	

Í	 heild	má	 segja	 að	 greinilegt	 er	 að	það	hefur	 reynst	 íslenskum	 liðum	vel	 að	 gera	

breytingar	 þegar	 illa	 gengur.	 Mun	 betur	 en	 í	 þeim	 löndum	 sem	 notuð	 eru	 til	

samanburðar.	Hlutfall	brottrekinna	í	íslensku	deildinni	er	líka	svipað	nánast	allt	tímabilið	

sem	skoðað	er	eða	2,1	af	hverjum	10104	sem	er	látinn	fara	á	hverju	tímabili.	Aðeins	einu	

sinni	gerist	það	að	allir	þjálfarar	ljúka	tímabilinu	en	það	er	1998.		

Það	er	erfitt	að	segja	hvernig	á	því	stendur	að	íslensku	liðin	ná	betri	árangri	við	að	

skipta	um	þjálfara	en	það	sem	áður	hefur	verið	greint	 frá.	Helstu	munurinn	á	 íslensku	

deildinni	 og	 stóru	 deildum	 Evrópu	 er	 að	 keppnistímabilið	 er	 styttra	 og	 leikirnir	 færri.	

Ómögulegt	er	þó	að	segja	hvort	það	hafi	áhrif	án	frekari	rannsókna.	Þá	má	líka	nefna	að	

fyrri	hluta	þess	tímabils	sem	skoðað	er	voru	 liðin	 í	 raun	skipuð	áhugamönnum	eða	því	

sem	kallað	hefur	 verið	hálf-atvinnumenn.105	Það	hefur	hins	vegar	breyst	 síðustu	ár	án	

																																																								
104	12	liðum	frá	2008.	
105	Með	því	er	átt	við	að	menn	séu	í	vinnu	en	fá	einnig	greitt	fyrir	að	spila	með	liði	sínu.	Nánast	eins	og	að	
vera	í	hálfu	starfi	sem	fótboltamaður.	
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þess	að	merkja	megi	neina	sérstaka	breytingu	á	stigahlutföllum	nýrra	þjálfara	og	árangri	

þeirra.	

	

8 Er	hægt	að	bera	saman	knattspyrnu	og	stjórnmál?	
Eins	og	komið	hefur	verið	inn	á	hér	er	margt	sameiginlegt	með	aðstæðum	knattspyrnu	

og	 stjórnmála	 og	 stöðu	 leiðtoga	 þar.	 Á	 báðum	 sviðum	 eru	 leiðtogar	 háðir	 árangri	 og	

undir	stanslausum	þrýstingi	um	að	skila	af	sér	stigum	eða	atkvæðum.	

Mælingarnar	 benda	 hins	 vegar	 til	 að	 þjálfarar,	 sem	 taka	 við	 af	 öðrum,	 séu	 til	

skamms	tíma	mun	líklegri	til	að	ná	árangri.	Þegar	langtíma	áhrif	eru	skoðuð	(líkt	og	gert	

hefur	verið	bæði	í	Hollandi	og	á	Spáni)	kemur	í	ljós	að	áhrifin	eru	mun	minni.	

Hér	ber	þó	að	hafa	í	huga	nokkra	þætti	sem	skilja	þessa	tvo	geira	að.		 	

Í	fyrsta	lagi	er	tímabilið	í	knattspyrnu	(og	hér	er	aðeins	litið	til	breytinga	sem	verða	

eftir	að	tímabil	hefst	og	áður	en	því	lýkur)	mun	styttra.	Áhrifin	koma	því	fyrr	fram,	m.a.	

vegna	þess	að	leikir	eru	færri	og	hver	leikur	hefur	því	meiri	þýðingu	hlutfallslega.	Það	er	

hins	 vegar	 mun	 erfiðara	 finna	 út	 raunárangur	 stjórnmálaleiðtoga.	 Raunverulegur	

árangur	þeirra	skilar	sér	almennt	ekki	nema	í	kosningum	á	fjögurra	ára	fresti.		

Í	öðru	lagi	er	samband	þjálfara	við	félag	í	raun	samband	vinnuveitanda	og	launþega.	

Stjórnmálaleiðtoginn	fer	hins	vegar	í	gegnum	stofnanir	flokks	til	að	fá	kosningu	og	þarf	

til	þess	að	atkvæði	félagsmanna.	

Í	 þriðja	 lagi	 er	 þjálfarinn	 ekki	 bundinn	 af	 samstarfi	 við	 önnur	 lið	 líkt	 og	

stjórnmálaleiðtogi	þarf	að	treysta	á	aðra	flokka,	til	dæmis	í	stjórnarsamstarfi	og	þjálfari	

þarf	ekki	að	taka	tillit	á	sama	hátt	til	ólíkra	fylkinga	og	stjórnmálaleiðtogi	þarf	að	gera.		

Í	fjórða	lagi	eru	stjórnmálin	óneitanlega	heldur	flóknari	og	fleira	sem	hefur	áhrif.	Þar	

má	til	dæmis	finna	áhrif	klofningsframboða	sem	geta	haft	veruleg	áhrif	á	niðurstöðuna.	

Almennt	ástand	í	þjóðfélaginu,	til	dæmis	í	efnahagsmálum,	hefur	líka	áhrif.	

Vissulega	er	fleira	sem	gerir	þessi	störf	býsna	ólík	en	hér	erum	við	fyrst	og	fremst	að	

bera	saman	árangur	hóps	þegar	ákveðið	er	að	skipta	um	leiðtoga.	

Til	 fróðleiks	má	geta	þess	að	til	eru	dæmi	um	tengsl	stjórnmálamanna	og	þjálfara.	

Alex	Ferguson,	framkvæmdastjóri	Manchester	United	og	einn	sigursælasti	þjálfari	í	sögu	
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ensku	 knattspyrnunnar,106	 veitti	 Tony	 Blair,	 forsætisráðherra	 Bretlands	 ráð.	 Tengsl	

þeirra	komust	á	í	gegnum	Alastair	Campbell,	aðstoðarmann	Blairs.		

Í	 raun	 höfðu	 þeir	 báðir	 verið	 í	 sömu	 stöðu.	 Tekið	 við	 liði	 sem	 náði	 ekki	 að	 sigra.	

Verkmannaflokkurinn	hafði	tapað	fernum	kosningum	í	röð	og	Ferguson,	sem	hafði	loks	

náð	 að	 færa	 Manchester	 United	 Englandsmeistaratitil,	 lagði	 áherslu	 á	 aga	 til	 að	 ná	

árangri.		

Tony	Blair107	 sagði	 að	hann	hefði	 leitað	 til	 Fergusons	 í	 því	 sem	hann	 kallaði	 „man	

management”	eða	hvernig	ætti	að	hafa	stjórn	á	sínu	fólki	og	ná	fram	því	besta	í	hverjum	

og	einum.	Hann	sagði	að	Ferguson	hefði	ráðlagt	sér	að	losa	sig	við	þá	sem	yllu	honum	

vandræðum.	Ferguson	lagði	áherslu	á	að	hann	yrði	að	sýna	að	það	væri	hann	sem	réði.	

Það	 sem	 síðar	 kom	 í	 ljós	 var	 að	 „leikmaðurinn”	 sem	 Blair	 spurði	 um	 var	 í	 raun	

Gordon	Brown,	fjármálaráðherra	í	stjórn	Blair	og	eftirmaður	hans	sem	formaður.		

Campbell	segir	meðal	annars	frá	því108	að	Ferguson	hafi	ráðlagt	Tony	Blair	að	halda	

sig	frá	Írak.	Í	dagbókum	Campbells	eru	mörg	dæmi	þar	sem	Blair	leitaði	til	Ferguson	um	

skoðun	hans	á	stöðunni	í	stjórnmálum,	samskipti	við	fjölmiðla	og	fleira.	Samband	þeirra	

virðist	því	hafa	verið	nokkuð	náið.	Í	baráttunni	fyrir	kosningarnar	1997	ráðlagði	Ferguson	

Blair	að	hugsa	um	heilsuna.	Hann	yrði	að	sjá	til	þess	að	hann	væri	í	góðu	formi109	og	að	

hans	ráði	var	settur	upp	nuddbekkur	í	rútunni	sem	fór	um	landið	með	Blair	og	þess	gætt	

að	hann	fengi	að	hvíla	sig.	Á	öðrum	stað,	rétt	fyrir	kosningarnar	1997,	segir	Ferguson	að	

„…staðan	sé	góð.	Við	erum	2:0	yfir	og	nú	þyrftum	við	að	halla	okkur	aftur,	láta	aðra	gera	

mistök	 og	 nýta	 okkur	 veikleika	 þeirra.”	 Hann	 sagði	 einnig:	 „Hann	 verður	 að	 frelsa	

hugann.	Hugsa	aðeins	um	það	sem	máli	 skiptir.	 Í	 stöðu	 leiðtoga	væri	yfirbragð	rósemi	

mikilvægt	og	maður	þyrfti	að	vinna	í	því	með	því	að	skera	á	allt	sem	engu	máli	skiptir.	

Halda	skýrri	sýn	á	markmiðið.”	110	

Rétt	fyrir	kosningarnar	segir	Tony	Blair,	eftir	að	hafa	lent	í	verulegum	vandræðum	í	

Skotlandi:	„Ég	hefði	átt	að	fylgja	reglu	Fergusons;	að	taka	ekki	áhættu.”	111	

																																																								
106	Campbell,	2007,	bls.	154	
107	Secrets	of	success.	Heimildarmynd	um	Sir	Alex	Ferguson	BBC	Sports	11.	október	2015	
108	Campbell,	2007,	bls.	636	
109	Campbell,	2007.	If	you	have	physical	fitness	you	have	mental	fitness.	bls	154	
110	Campell,	2007.	„Don’t	let	the	peripheries	crowd	in.”	bls.	157	
111	Campbell,	2007,	bls.	169	
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Hér	á	landi	eru	nokkur	dæmi	um	að	stjórnmálaflokkar	hafi	leitað	til	íþróttaþjálfara.	

Bæði	 Jóhann	 Ingi	 Gunnarsson	 og	 Guðjón	 Þórðarson,	 fyrrverandi	 landsliðsþjálfarar	 í	

handbolta	 og	 fótbolta,	 hafa	 haldið	 fyrirlestra	 fyrir	 stjórnmálamenn	 um	 sigurvilja,	

sjálfstraust	og	ýmislegt	sem	stjórnmálamenn	geta	tileinkað	sér	úr	heimi	íþróttanna.	Að	

auki	 hefur	 Dr.	 Hafrún	 Kristjánsdóttir	 haldið	 fyrirlestra	 fyrir	 sjálfstæðis-	 og	

samfylkingarfólk	 um	 hvernig	 hægt	 er	 að	 ná	 árangri	 í	 stjórnmálum	 með	 aðferðum	

íþróttasálfræðinnar,	 með	 áherslu	 á	 liðsheild.	 Svo	 má	 ekki	 gleyma	 því	 að	 Ólafur	

Stefánsson,	 landsliðsmaður	 í	 handknattleik,	 hefur	 einnig	 haldið	 fyrirlestra	 og	 rætt	 þar	

töluvert	um	mikilvægi	sigurviljans.		
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9 Niðurstaða	
Þegar	 fylgi	 stjórnmálaflokka	 er	 mælt,	 hvort	 sem	 það	 er	 gert	 með	 kosningum	 eða	

könnunum,	er	mjög	erfitt	að	sýna	fram	á	raunveruleg	áhrif	leiðtoga,	enda	margt	annað	

sem	 getur	 haft	 áhrif.	 Þessari	 rannsókn	 er	 fyrst	 og	 fremst	 ætlað	 að	 kanna	 hvort	

formannsskipti	hafi	áhrif	til	skemmri	tíma.	

Rannsóknir	Anthony	Kings,	Ólafs	Þ.	Harðarsonar	og	fleiri	eru	umfangsmeiri	en	þessi	

greining	 sem	hér	er	gerð	og	mæla	bæði	 flokkshollustu	og	áhrif	 leiðtoga	og	 finna	vægi	

hvors	fyrir	sig.	Samkvæmt	þeim	hafa	 leiðtogar	minni	áhrif	en	margir	hefðu	talið.	Þó	er	

rétt	að	benda	á	aðrar	 rannsóknir,	 til	dæmis	á	 Ítalíu,	 sem	gefa	 til	 kynna	að	áhrifin	geti	

engu	að	síður	verið	til	staðar.		

Í	þessu	er	sá	grunntónn,	að	erfitt	er	að	átta	sig	á	því	hvað	er	ráðandi	breyta	í	flóknu	

starfi	 eins	 og	 stjórnmálum.	 Hér	má	 þó	 sjá	 nokkrar	 vísbendingar	 um	 að	 leiðtogar	 hafi	

áhrif,	sé	litið	til	fyrstu	kannana	eftir	sigur	formanns.	Það	er	í	raun	það	sem	skiptir	mestu	

máli.	Þar	eru	áhrifin	„hreinust”	ef	svo	má	að	orði	komast	og	gætu	skilað	áhrifum	umfram	

til	 dæmis	 stefnu	 flokksins.	 Einungis	 í	 8	 skipti	 af	 19	 hefur	 flokkur	 bætt	 við	 sig	 fylgi	 í	

kosningum	eftir	formannsskipti112	en	á	milli	formannskjörs	og	kosninga	getur	liðið	langur	

tími,	jafnvel	nokkur	ár,	og	því	áhrifin	mögulega	þverrandi.	

Tölfræðileg	rannsókn	bendir	til	þess	að	afgerandi	sigur	leiðtoga113	auki	fylgi	flokks,	í	

það	 minnsta	 um	 stundarsakir.	 Ef	 teknir	 eru	 saman	 fyrstu	 sigrar	 formanna	 í	 flokkum	

sínum	og	þau	skipti	þegar	formenn	ná	að	standa	af	sér	mótframboð	þungavigtarmanna,	

þá	eykst	 fylgi	 flokksins	 í	könnunum	um	9%.	Ef	 formenn	taka	við	án	kosninga	tapa	þeir	

fylgi.	Ef	þeir	standa	af	sér	minniháttar	framboð	þá	tapa	þeir	fylgi.		

Þegar	 litið	 er	 til	 raunverulegra	 formannsskipta	 (þegar	 formaður	 er	 kjörinn	 í	 fyrsta	

sinn	í	flokki)	þá	gerist	það	aðeins	einu	sinni	að	flokkur	tapi	verulegu	fylgi	í	næstu	könnun	

á	eftir.	Það	á	sér	þó	líklega	aðrar	skýringar.114		

																																																								
112	 Hér	 má	 reyndar	 færa	 fyrir	 því	 rök	 að	 það	 ætti	 að	 vera	 6	 af	 16	 því	 bæði	 Framsóknarflokkurinn	 og	
Sjálfstæðisflokkurinn	ganga	í	gegnum	fleiri	en	eitt	formannskjör	á	milli	kosninga.	
113	Þegar	hann	sigrar	sterkan	andstæðing	
114	Árni	Páll	Árnason	var	kjörinn	formaður	Samfylkingarinnar	árið	2013	þegar	flokkurinn	var	að	ljúka	mjög	
erfiðu	ríkisstjórnarsamstarfi	sem	hafði	í	raun	ekki	lengur	meirihluta.	Það	var	því	varla	við	öðru	að	búast	en	
að	flokkurinn	myndi	tapa	verulegu	fylgi	í	næstu	kosningum.		
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Þetta	eru	ekki	miklar	sveiflur.	Aðeins	þrisvar	sinnum	bætir	 flokkur	verulega	við	sig	

fylgi	 í	 fyrstu	könnun	eftir	að	nýr	formaður	tekur	við.	Það	er	ekki	mikið	þegar	 litið	er	til	

þess	 að	 nítján	 sinnum	 var	 skipt	 um	 formann	 í	 þessum	 fjórum	 flokkum	 á	 þessum	 tólf	

árum	sem	litið	var	til.115	

Að	hluta	er	 varla	 við	því	 að	búast.	 Flokkarnir	 hafa	 sitt	 kjarnafylgi	 sem	þeir	 virðast	

leita	 nokkuð	 reglulega	 í	 og	 það	 er	 varla	 að	 sjá	 að	 leiðtogar	 þeirra	 ráði	 úrslitum	 þar.	

Frekar	 má	 finna	 vísbendingar	 um	 að	 þar	 ráði	 þátttaka	 í	 ríkisstjórnum,	 sveiflur	 í	

stjórnmálaástandi	og	önnur	utanaðkomandi	áhrif.	

Svo	er	ekki	hægt	að	útiloka	að	 slæmir	 leiðtogar	geti	 líka	haft	 áhrif	og	geri	það	að	

verkum	að	flokkar	tapi	umstalsverðu	fylgi.116	Leiðtogar	geta	vissulega	haft	áhrif	á	þann	

veg	 líka.	En	ef	við	gefum	okkur	að	 flokkar	eigi	sér	grunnfylgi	hlýtur	 flokkurinn	fyrr	eða	

síðar	 að	 hjarna	 við,117	 þó	 að	 rannsóknir	 Ólafs	 Þ.	 Harðarsonar	 bendi	 til	 þess	 að	 þetta	

grunnfylgi	hefðbundnu	flokkanna	hafi	minnkað.	

Það	liggur	hins	vegar	fyrir	að	það	hefur	haft	 jákvæð	áhrif	á	 íslensk	knattspyrnulið	 í	

vandræðum	að	skipta	um	þjálfara.	 Í	82%	tilvika	hefur	 lið	bætt	árangur	sinn	 í	 kjölfarið.	

Spurningunni	um	það	hvort	það	sé	betra	fyrir	stjórnmálaflokk	að	skipta	um	leiðtoga	eða	

knattspyrnulið	að	skipta	um	þjálfara	ætti	því	að	vera	auðsvarað:	Það	hefur	meiri	þýðingu	

fyrir	knattspyrnulið	að	skipta	um	þjálfara	en	flokk	að	skipta	um	leiðtoga.	

Boðskapurinn	er	því	mögulega:	Ef	þér	býðst	 í	sömu	vikunni	að	taka	við	fótboltaliði	

eða	verða	formaður	í	stjórnmálaflokki,	veldu	fótboltann.	

	 	

																																																								
115	2005-2017	
116	Í	því	sambandi	er	mjög	áhugavert	að	sjá	hrun	Samfylkingarinnar	frá	31,9	í	apríl	2009	niður	í	5,7	prósent	
í	kosningunum	2016.	Hrun	sem	á	sér	vart	nokkra	hliðstæðu	hin	síðari	ári.	
117	 Því	má	 velta	 því	 fyrir	 sér	 hvort	 það	 hafi	 verið	 sérlegir	 leiðtogahæfileikar	 Loga	Más	 Einarssonar	 sem	
tvöfölduðu	rúmlega	fylgi	Samfylkingarinnar	á	milli	kosninganna	2016	og	2017	eða	bara	flokkurinn	að	rétta	
úr	kútnum	og	leita	í	sinn	eðilega	farveg.		
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Töflur	1	og	2	sem	fylgja	hér	að	aftan	sýna	hvaða	áhrif	leiðtogaskipti	hafa,	hvort	sem	er	í	

stjórnmálum	eða	knattspyrnu.	Breytingar	í	stjórnmálum	(frá	2005-2017)	eru	mældar	

með	því	að	bera	saman	meðaltalsfylgi	flokks	í	síðustu	þremur	könnunum	fyrir	

leiðtogaskipti	og	fyrstu	könnun	eftir	skipti.	Með	því	má	sjá	þessi	tímabundnu	áhrif	sem	

koma	fram	með	nýjum	leiðtoga	og	líklegra	að	það	sé	hægt	að	einangra	þau	við	kjörið	en	

ekki	aðra	hluti	á	borð	við	stefnu	flokksins,	kosningabaráttu	eða	stöðu	flokksins	innan	

eða	utan	ríkisstjórnar.		

Tafla	1	sýnir	nokkuð	greinilega	að	flokkar	bæta	við	sig	þegar	nýr	formaður	tekur	við	

eftir	 leiðtogakosningar.	 Undantekningin	 er	 aðeins	 hjá	 Samfylkingunni	 sem	 gekk	 í	

gegnum	miklar	fylgissveiflur	eins	og	farið	er	yfir	á	bls	27-28	í	ritgerðinni.		

Að	sama	skapi	er	haft	með	hvernig	flokknum	reiðir	af	í	kosningunum	á	eftir.	Oft	fer	

það	ekki	saman	við	skammtíma	fylgisaukningu	sem	fylgir	nýjum	formanni	og	styður	því	

kenninguna	um	skammtímaáhrif	leiðtogaskipta.	

Í	töflu	2	er	svo	hægt	að	sjá	breytingarnar	sem	fylgja	þjálfaraskiptum	í	knattspyrnunni	

frá	1992-2017.	Að	sjálfsögðu	gilda	önnur	 lögmál	þar	og	hægt	að	mæla	breytingu	með	

árangri	 í	 knattspyrnuleikjum	 og	 bera	 saman	 stigahlutfall	 liða	 fyrir	 og	 eftir	 skipti.	

Niðurstaðan	er	að	knattspyrnulið	bæta	árangur	sinn	að	meðaltali	um	14,3%	með	því	að	

skipta	um	þjálfara	borið	saman	við	9%	í	stjórnmálum.	Ef	formannskjör	Samfylkingarinnar	

á	þeim	tíma	þegar	 fylgið	hrundi	af	 flokknum	væri	undanskilið	væri	niðurstaðan	nánast	

sú	sama	í	stjórnmálum	og	fótbolta.	
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TAFLA	1	
Dags	 Fl.	 Í	kjöri	 Mt.	 1.	sk	 Breyt.	 Kosn.	 Kosn.	

	
	 	

Skipt	um	formann	í	kosningum	 fyrir	 eftir	 1.	sk.	 fyrir	 eftir	
	31.5.05	 S	 Ingibjörg	Sólrún	Gísladóttir-	 30,93	 33,9	 10%	 31	 26,8	 		

	 	
Össur	Skarphéðinsson	

	 	 	 	 	 	18.1.09	 B	 Sigmundur	Davíð	Gunnlaugsson-	 9,7	 15,2	 57%	 11,7	 14,8	 		

	 	
Höskuldur	Þórhallsson	

	 	 	 	 	 	29.3.09	 D	 Bjarni	Benediktsson-	 28,56	 29,1	 2%	 36,6	 23,7	
	

	 	
Kristján	Þór	Júlíusson	

	 	 	 	 	 	2.2.13	 S	 Árni	Páll	Árnason-	 19,06	 15,4	 -19%	 29,8	 12,9	
	

	 	
Guðbjartur	Hannesson	

	 	 	 	 	 	3.6.16	 S	 Oddný	Harðardóttir-	 8,5	 8,2	 -4%	 12,9	 5,7	
	

	 	
Magnús	Orri	Schram	

	 	 	 	 	 	2.10.16	 B	 Sigurður	Ingi	Jóhannsson-	 9,26	 9,8	 6%	 24,4	 11,5	
	

	 	
Sigmundur	D.	Gunnlaugsson	

	 	 	 	 	 	

	 	
Meðaltal:	 17,66	 18,6	 9%	 24,4	 15,9	

	
	 	

Formenn	taka	við	án	kosninga	
	 	 	 	 	 	17.10.05	 D	 Geir	H.	Haarde	 37,36	 44,1	 18%	 33,7	 36,6	

	

	 	
Tekur	við	af	Davíð	Oddsyni	

	 	 	 	 	 	19.8.06	 B	 Jón	Sigurðsson	 9,23	 8,4	 -9%	 17,7	 11,7	
	

	 	
Tekur	við	af	Halldóri	Ásgrímssyni	

	 	 	 	 	 	23.3.07	 B	 Guðni	Ágústsson.	 9,23	 8,1	 -12%	 17,7	 11,7	
	

	 	
Tekur	við	af	Jóni	Sigurðssyni	

	 	 	 	 	 	16.11.08	 B	 Valgerður	Sverrisdóttir	 9,7	 10,4	 7%	 11,7	 14,8	
	

	 	
Tekur	við	af	Guðna	Ágústssyni	

	 	 	 	 	 	28.3.09	 S	 Jóhanna	Sigurðardóttir	 26,7	 31,9	 19%	 26,8	 29,8	
	

	 	

Tekur	við	af	Ingbjörgu	S.	
Gísladóttur	

	 	 	 	 	 	23.2.13	 V	 Katrín	Jakobsdóttir	 9,2	 7,4	 -20%	 21,7	 10,9	
	

	 	
Tekur	við	af	Steingrími	J.	Sigfússyni	

	 	 	 	 	 	5.9.15	 A	 Óttarr	Proppé	 5	 4,6	 -8%	 8,2	 7,2	
	

	 	

Tekur	við	af	Guðmundi	
Steingrímss.	

	 	 	 	 	 	31.10.16	 S	 Logi	Már	Einarsson	 8,03	 5,3	 -34%	 5,7	 12,1	
	

	 	
Tekur	við	af	Oddnýju	Harðardóttur	

	 	 	 	 	 	31.10.17	 A	 Björt	Ólafsdóttir	 3,16	 1,2	 -62%	 1,2	
	 	

	 	
Tekur	við	af	Óttari	Proppé	

	 	 	 	 	 	
	 	

Meðaltal:	 13,06	 13,49	 -11%	 16,04	 16,85	
	

	 	
Formenn	sigra	í	kosningum	 		 		

	
		 		

	26.6.10	 D	 Bjarni	Benediktsson-	 31,3	 33,1	 6%	 23,7	 26,7	
	

	 	
Pétur	Blöndal	

	 	 	 	 	 	29.10.11	 V	 Steingrímur	J.	Sigfússon-	 15,2	 14,5	 -5%	 21,7	 10,9	
	

	 	
Margrét	Pétursd./Þorv.	Þorvaldss	

	 	 	 	 	 	20.11.11	 D	 Bjarni	Benediktsson-	 35,86	 38	 6%	 23,7	 26,7	
	

	 	
Hanna	Birna	Kristjánsdóttir	

	 	 	 	 	 	24.2.13	 D	 Bjarni	Benediktsson-	 35,9	 29,7	 -17%	 23,7	 26,7	
	

	 	
Halldór	Gunnarsson	

	 	 	 	 	 	
	

S	 Árni	Páll	Árnason-	 18,76	 14,95	 -20%	 12,9	 5,7	
	

	 	
Sigríður	Ingibjörg	Ingadóttir	

	 	 	 	 	 	
	 	

Meðaltal:	 27,40	 26,05	 -6%	 21,14	 19,34	
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Í	töflu	1	má	sjá	breytingar	sem	hafa	orðið	á	fylgi	flokka	í	könnunum	og	kosningum	

við	 formannsskipti.	 Fremst	 er	 dagsetning,	 þá	 flokkur	 (eftir	 listabókstaf	 framboðsins),	
formaður	sem	tekur	við	og	svo	sá	sem	tapar	í	kjöri	eða	víkur.		

Töluliðir:	
Mt	fyrir:	Meðaltal	þriggja	síðustu	kannanana	fyrir	formannskjör.	
	1.	sk	eftir:	Fyrsta	skoðanakönnun	eftir	kjörið.	

Breyt	 1.	 sk.:	 Breytingin	 sem	 verður	 frá	meðaltali	 þriggja	 síðustu	 að	 fyrstu	 könnun	
eftir.		

Kosn.	fyrir:	Niðurstaða	í	kosningum	fyrir	formannskjör.		
Kosn.	eftir:	Fyrstu	kosningar	eftir	formannskjör.	
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TAFLA	2	

		 		 Þjálfarabreytingar	1992-2017	

Le
ik
ir	

Si
gr
ar
	

Ja
fn
te
fli
	

Tö
p	

St
ig
	

Hl
ut
fa
ll	
st
ig
a	

Breyting	 		
1992	 Breiðablik	 Vignir	Baldursson	 8	 1	 1	 6	 4	 16,7	 		 		
1992	 Breiðablik	 Hörður	Hilmarsson	 10	 3	 2	 5	 15	 50,0	 33,3   
1992	 ÍBV	 Sigurlás	Þorleifsson	 11	 2	 1	 8	 7	 21,2	 		 		
1992	 ÍBV	 Ómar	Jóhannsson	 7	 3	 0	 4	 9	 42,9	 21,6   
1993	 KR	 Ivan	Sochor	 13	 5	 1	 7	 16	 41,0	 		 		
1993	 KR	 Janus	Guðlaugsson	 5	 2	 2	 1	 12	 80,0	 39,0   
1994	 Keflavík	 Ian	Ross	 7	 1	 5	 1	 8	 38,1	 		 		
1994	 Keflavík	 Pétur	Pétursson	 11	 7	 2	 2	 23	 69,7	 31,6   
1994	 Þór	Ak.	 Sigurður	Lárusson	 16	 3	 5	 8	 14	 29,2	 		 		
1994	 Þór	Ak.	 Nói	Björnsson	 2	 0	 0	 2	 0	 0,0	 -29,2   
1995	 FH	 Ólafur	Jóhannesson	 13	 2	 2	 9	 8	 20,5	 		 		
1995	 FH	 Ingi	Björn	Albertsson	 5	 2	 1	 2	 7	 46,7	 26,2   
1995	 Fram	 Marteinn	Geirsson	 2	 0	 1	 1	 1	 16,7	 		 		
1995	 Fram	 Magnús	Jónsson	 16	 3	 2	 11	 11	 22,9	 6,3   
1995	 Keflavík	 Ingi	Björn	Albertsson	 4	 2	 1	 1	 7	 58,3	 		 		
1995	 Keflavík	 Þórir	Sigfússon	 14	 4	 7	 3	 19	 45,2	 -13,1   
1995	 Valur	 Hörður	Hilmarsson	 11	 2	 1	 8	 7	 21,2	 		 		
1995	 Valur	 Kristinn	Björnsson	 7	 5	 1	 1	 16	 76,2	 55,0   
1996	 Fylkir	 Magnús	Pálsson	 7	 1	 0	 6	 3	 14,3	 		 		
1996	 Fylkir	 Þórir	Sigfússon	 11	 4	 3	 4	 15	 45,5	 31,2   
1997	 ÍA	 Ivan	Golac	 11	 6	 1	 4	 19	 57,6	 		 		
1997	 ÍA	 Logi	Ólafsson	 7	 5	 1	 1	 16	 76,2	 18,6   
1997	 KR	 Lúkas	Kostic	 5	 1	 3	 1	 6	 40,0	 		 		
1997	 KR	 Haraldur	Haraldsson	 13	 6	 3	 4	 21	 53,8	 13,8   
1997	 Stjarnan	 Þórður	Lárusson	 7	 0	 2	 5	 2	 9,5	 		 		
1997	 Stjarnan	 Ingi	Björn	Albertsson	 11	 1	 2	 8	 5	 15,2	 5,6   
1997	 Valur	 Sigurður	Grétarsson	 10	 3	 1	 6	 10	 33,3	 		 		
1997	 Valur	 Þorlákur	Árnason	 8	 3	 2	 3	 11	 45,8	 12,5   
1999	 ÍA	 Logi	Ólafsson	 17	 6	 6	 5	 24	 47,1	 		 		
1999	 ÍA	 Ólafur	Þórðarson	 1	 0	 0	 1	 0	 0,0	 -47,1   
1999	 Keflavík	 Sigurður	Björgvinsson	og	Gunnar	Oddsson	 10	 3	 1	 6	 10	 33,3	 		 		
1999	 Keflavík	 Kjartan	Másson	 8	 2	 3	 3	 9	 37,5	 4,2   
1999	 Valur	 Kristinn	Björnsson	 4	 0	 2	 2	 2	 16,7	 		 		
1999	 Valur	 Ingi	Björn	Albertsson	 14	 4	 4	 6	 16	 38,1	 21,4   
2000	 Fram	 Guðmundur	Torfason	 16	 4	 4	 8	 16	 33,3	 		 		
2000	 Fram	 Pétur	Ormslev	 2	 0	 1	 1	 1	 16,7	 -16,7   
2000	 Keflavík	 Páll	Guðlaugsson	 14	 4	 5	 5	 17	 40,5	 		 		
2000	 Keflavík	 Gunnar	Oddsson	 4	 0	 2	 2	 2	 16,7	 -23,8   
2001	 KR	 Pétur	Pétursson	 7	 2	 1	 4	 7	 33,3	 		 		
2001	 KR	 David	Winnie	 11	 4	 3	 4	 15	 45,5	 12,1   
2002	 ÍBV	 Njáll	Eiðsson	 15	 4	 4	 7	 16	 35,6	 		 		
2002	 ÍBV	 Heimir	Hallgrímsson	 3	 1	 1	 1	 4	 44,4	 8,9   
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2003	 Fram	 Kristinn	R.	Jónsson	 4	 0	 2	 2	 2	 16,7	 		 		
2003	 Fram	 Steinar	Guðgeirsson	 14	 7	 0	 7	 21	 50,0	 33,3   
2004	 Fram	 Ion	Geolgau	 8	 1	 2	 5	 5	 20,8	 		 		
2004	 Fram	 Ólafur	Helgi	Kristjánsson	 10	 3	 3	 4	 12	 40,0	 19,2   
2004	 Grindavík	 Zeljko	Sankovic	 10	 2	 4	 4	 10	 33,3	 		 		
2004	 Grindavík	 Guðmundur	Valur	Sigurðsson	 8	 3	 3	 2	 12	 50,0	 16,7   
2005	 Fylkir	 Þorlákur	Árnason	 16	 6	 2	 8	 20	 41,7	 		 		
2005	 Fylkir	 Sverrir	Sverrisson	og	Jón	Þ.	Sveinsson	 2	 2	 0	 0	 6	 100,0	 58,3   
2005	 KR	 Magnús	Gylfason	 12	 4	 1	 7	 13	 36,1	 		 		
2005	 KR	 Sigursteinn	Gíslason	 6	 4	 0	 2	 12	 66,7	 30,6   
2005	 Þróttur	 Ásgeir	Elíasson	 9	 1	 2	 6	 5	 18,5	 		 		
2005	 Þróttur	 Atli	Eðvaldsson	 9	 3	 2	 4	 11	 40,7	 22,2   
2006	 Breiðablik	 Bjarni	Jóhannsson	 9	 3	 1	 5	 10	 37,0	 		 		
2006	 Breiðablik	 Ólafur	Helgi	Kristjánsson	 9	 3	 4	 2	 13	 48,1	 11,1   
2006	 Grindavík	 Sigurður	Jónsson	 16	 4	 6	 6	 18	 37,5	 		 		
2006	 Grindavík	 Magni	Fannberg	og	Milan	Stefán	Jankovic	 2	 0	 1	 1	 1	 16,7	 -20,8   
2006	 ÍA	 Ólafur	Þórðarson	 9	 2	 0	 7	 6	 22,2	 		 		
2006	 ÍA	 Arnar	Gunnlaugsson	og	Bjarki	Gunnlaugsson	 9	 4	 4	 1	 16	 59,3	 37,0   
2006	 ÍBV	 Guðlaugur	Baldursson	 12	 3	 2	 7	 11	 30,6	 		 		
2006	 ÍBV	 Heimir	Hallgrímsson	 6	 2	 1	 3	 7	 38,9	 8,3   
2007	 KR	 Teitur	Þórðarson	 11	 1	 4	 6	 7	 21,2	 		 		
2007	 KR	 Logi	Ólafsson	 7	 2	 3	 2	 9	 42,9	 21,6   
2008	 Fylkir	 Leifur	Garðarsson	 18	 4	 4	 10	 16	 29,6	 		 		
2008	 Fylkir	 Sverrir	Sverrisson	 4	 2	 0	 2	 6	 50,0	 20,4   
2008	 HK	 Gunnar	Guðmundsson	 10	 1	 2	 7	 5	 16,7	 		 		
2008	 HK	 Rúnar	Páll	Sigmundsson	 12	 4	 1	 7	 13	 36,1	 19,4   
2008	 ÍA	 Guðjón	Þórðarson	 12	 1	 4	 7	 7	 19,4	 		 		
2008	 ÍA	 Arnar	Gunnlaugsson	og	Bjarki	Gunnlaugsson	 10	 1	 3	 6	 6	 20,0	 0,6   
2009	 Grindavík	 Milan	Stefán	Jankovic	 3	 0	 0	 3	 0	 0,0	 		 		
2009	 Grindavík	 Lúkas	Kostic	 19	 6	 4	 9	 22	 38,6	 38,6   
2009	 Valur	 Willum	Þór	Þórsson	 9	 5	 1	 3	 16	 59,3	 		 		
2009	 Valur	 Atli	Eðvaldsson	 13	 2	 3	 8	 9	 23,1	 -36,2   
2009	 Þróttur	 Gunnar	Oddsson	 14	 2	 2	 10	 8	 19,0	 		 		
2009	 Þróttur	 Þorsteinn	Halldórsson	 8	 2	 2	 4	 8	 33,3	 14,3   
2010	 Grindavík	 Lúkas	Kostic	 4	 0	 0	 4	 0	 0,0	 		 		
2010	 Grindavík	 Ólafur	Örn	Bjarnason	 16	 5	 6	 5	 21	 43,8	 43,8   
2010	 KR	 Logi	Ólafsson	 11	 3	 4	 4	 13	 39,4	 		 		
2010	 KR	 Rúnar	Kristinsson	 11	 8	 1	 2	 25	 75,8	 36,4   
2011	 Víkingur	 Andri	Marteinsson	 11	 1	 4	 6	 7	 21,2	 		 		
2011	 Víkingur	 Bjarnólfur	Lárusson	 11	 2	 2	 7	 8	 24,2	 3,0   
2012	 ÍBV	 Magnús	Gylfason	 19	 9	 4	 6	 31	 54,4	 		 		
2012	 ÍBV	 Dragan	Kazic	 3	 1	 1	 1	 4	 44,4	 -9,9   
2013	 Fram	 Þorvaldur	Örlygsson	 5	 1	 2	 2	 5	 33,3	 		 		
2013	 Fram	 Ríkharður	Daðason	 17	 5	 2	 10	 17	 33,3	 =   
2013	 ÍA	 Þórður	Þórðarson	 7	 1	 0	 6	 3	 14,3	 		 		
2013	 ÍA	 Þorvaldur	Örlygsson	 15	 2	 2	 11	 8	 17,8	 3,5   
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2013	 Keflavík	 Zoran	Daníel	Ljubicic	 7	 1	 1	 5	 4	 19,0	

2013	 Keflavík	 Kristján	Guðmundsson	 15	 6	 2	 7	 20	 44,4	 25,4   
2014	 Breiðablik	 Ólafur	Helgi	Kristjánsson	 6	 0	 4	 2	 4	 22,2	 		 		
2014	 Breiðablik	 Guðmundur	Benediktsson	 16	 5	 8	 3	 23	 47,9	 25,7   
2015	 Fylkir	 Ásmundur	Arnarsson	 10	 3	 4	 3	 13	 43,3	 		 		
2015	 Fylkir	 Hermann	Hreiðarsson	 12	 4	 4	 4	 16	 44,4	 1,1   
2015	 ÍBV	 Jóhannes	Þór	Harðarson	 10	 1	 2	 7	 5	 16,7	 		 		
2015	 ÍBV	 Ásmundur	Arnarsson	 10	 2	 2	 6	 8	 26,7	 10,0   
2015	 Keflavík	 Kristján	Guðmundsson	 6	 0	 1	 5	 1	 5,6	 		 		
2015	 Keflavík	 Jóhann	B.	Guðmundss.	og	Haukur	I.	Guðnas.	 16	 2	 3	 11	 9	 18,8	 13,2   
2015	 Víkingur	 Ólafur	Þórðarson	og	Milos	Milojevic	 11	 2	 3	 6	 9	 27,3	 		 		
2015	 Víkingur	 Milos	Milojevic	-	einn	 11	 3	 5	 3	 14	 42,4	 15,2   
2016	 ÍBV	 Bjarni	Jóhannsson	 15	 5	 2	 8	 17	 37,8	 		 		
2016	 ÍBV	 Ian	David	Jeffs	og	Alfreð	Elías	Jóhannsson	 7	 1	 3	 3	 6	 28,6	 -9,2   
2016	 KR	 Bjarni	Guðjónsson	 9	 2	 3	 4	 13	 48,1	 		 		
2016	 KR	 Willum	Þór	Þórsson	 13	 9	 2	 2	 29	 74,4	 26,2   
2017	 Breiðablik	 Arnar	Grétarsson	 2	 0	 0	 2	 0	 0,0	 		 		
2017	 Breiðablik	 Milos	Milojevic	 18	 8	 3	 7	 27	 50,0	 50,0   
2017	 Víkingur	 Milos	Milojevic	 3	 1	 0	 2	 3	 33,3	     
2017	 Víkingur	 Logi	Ólafsson	 18	 6	 6	 6	 24	 44,4	 11,1   
2017	 ÍA	 Gunnlaugur	Jónsson	 16	 2	 4	 10	 10	 20,8	     
2017	 ÍA	 Jón	Þór	Hauksson	 6	 1	 4	 1	 7	 38,9	 18,1   
		 		 		 		 		 		 		 		 		     

Í	 töflu	2	eru	breytingar	 sem	hafa	orðið	á	gengi	 liða	 í	 efstu	deild	þegar	 skipt	hefur	
verið	um	þjálfara	á	keppnistímabili.	 Í	efri	 línunni	er	þjálfari	sem	var	með	liðið	og	þeirri	
neðri	sá	sem	tók	við.		

Töluliðir:	
Leikir:	Fjöldi	leikja	sem	þjálfarinn	fær	með	liðið.	
Sigrar,	jafntefli	og	töp:	Fjöldi	leikja	með	þessum	úrslitum.	
Stig:	 Fjöldi	 stiga	 sem	þjálfarinn	nær	með	 liðið.	 3	 stig	 fyrir	 sigur,	 1	 fyrir	 jafntefli	 og	

ekkert	fyrir	tap.	
Hlutfall	stiga:	Hlutfall	sem	þjálfarinn	nær	af	þeim	stigum	sem	í	boði	eru	á	þeim	tíma	

sem	hann	stjórnar.	
Breyting:	Samanburður	á	árangri	þjálfarans	sem	tekur	við	og	fráfarandi	þjálfara.	
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