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Útdráttur 
 

Í þessari rannsókn var athugað hvort hægt væri að endurtaka á  Íslandi fyrri niðurstöður 

um félagslega drottnunargirni (e. Social dominance orientation) og hægri 

valdsmannspersónuleik  (e. Right-wing authoritarianism), hvernig félagsleg 

drottnunargirni og hægri valdsmannspersónuleiki tengjast alþjóðamálum  og 

alþjóðastofnunum og tengsl félagslegrar drottnunargirni og hægri 

valdsmannspersónuleika við ýmsa hugmyndafræði. Hægri valdsmannspersónuleiki er 

skilgreindur sem persónuleikaeinkenni sem einkennist af öfgafullri hlýðni, undirgefni 

gagnvart yfirvöldum, ósveigjanleika og hroka gagnvart þeim sem þeir telja óæðri. 

Félagsleg drottnunargirni er skilgreind sem viðhorf gagnvart innanhópasamskiptum 

eða almenna afstöðu til félagslegra viðhorfa. Þátttakendur voru alls 235 af öllu landinu 

og höfðu flestir einhverja háskólamenntun. Rannsóknin var framkvæmd í tvennu lagi, 

annars vegar var hún lögð fyrir nemendur í áfanganum „Inngangur að aðferðafræði“ við 

Háskóla Íslands og hins vegar fyrir vini og vandamenn rannsakanda. Þátttakendur 

framkvæmdu könnunina rafrænt. Allar tilgátur voru studdar  nema tvær sem aðeins voru 

studdar að hluta. Niðurstöður voru í samræmi við fyrri rannsóknir á félagslegri 

drottnunargirni og hægri valdsmannspersónuleika. Áhugavert samband fannst milli 

félagslegrar drottnunargirndar, hægri valdsmannspersónuleika og afstöðu til NATO. 
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Persónuleikaviðhorf og íslensk stjórnmál: Tengsl félagslegrar drottnunargirni og 

hægri valdsmannspersónuleika við hugmyndafræði, alþjóðamál og 

alþjóðastofnanir 

 

Allt frá árinu 1950 þegar Adorno og félagar gáfu út bók sína um 

valdsmannspersónuleika (e. The Authoritarian personality) hafa staðið deilur um 

hugtakið og það mikið verið rannsakað (Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson og 

Sanford, 1950). Nú til dags telst upphafleg kenning Adorno og félaga ekki lengur við 

hæfi en tvær endurbættar útgáfur af henni hafa komið fram á sjónarsviðið. Adorno og 

félagar sögðu valdsmannspersónuleika geta verið annað hvort yfirráðandi eða 

undirgefinn. Í nýrri útfærslum annarra fræðimanna á kenningu þeirra er ekki gert ráð 

fyrir því að þessar tvær tegundir persónuleika rúmist í einni kenningu heldur skoðar   

ein kenning yfirráðandi valdsmannspersónuleika og önnur undirgefinn 

valdsmannspersónuleika. Kenning Altemeyers um hægri valdsmannspersónuleika 

byggir þannig á upphaflegum hugmyndum um undirgefinn valdsmannspersónuleika en 

kenning Pratto og félaga á yfirráðandi valdsmannspersónuleika (Adorno o.fl., 1950; 

Altemeyer, 1981; Pratto, Sidanius, Stallworth og Malle,  1994). 

Hægri valdsmannspersónuleiki (e. right-wing authoritarianism) er persónuleika- 

og hugmyndafræðileg breyta sem rannsökuð er á mörgum sviðum sálfræðinnar þar á 

meðal stjórnmálasálfræði, félagssálfræði og persónuleikasálfræði. Hugtakið er skilgreint 

sem persónuleikaeinkenni sem einkennist af öfgafullri hlýðni, undirgefni gagnvart 

yfirvöldum, ósveigjanleika og hroka gagnvart þeim sem þeir telj óæðri. Hugtakið var 

kynnt árið 1981 af kanadíska sálfræðingnum Bob Altemeyer. Hægri 

valdsmannspersónuleiki hefur verið tengdur við íhaldssemi og hafa rannsóknir 

Altemeyers sýnt að stjórnmálamenn með hægri tilhneigingu valdsmannspersónuleika 

eru líklegri til að vera í íhaldssömum stjórnmálaflokki eins og Repúblikanaflokknum í 

Bandaríkjunum (Altemeyer, 1981, 1988, 1996). 

Félagsleg drottnunargirni (e. social dominance orientation) er skilgreind sem 

persónuleikabreyta sem spáir fyrir um félagsleg og pólitísk viðhorf. Félagsleg 

drottnunargirni er því mæling á viðhorfum einstaklings til stigveldis innan hvaða 

þjóðskipulags sem er. Hugtakið var sett fram af Pratto og félögum árið 1994 og hefur 

síðan mikið verið rannsakað. Rétt eins og hægri valdsmannspersónuleiki hefur félagsleg 
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drottnunargirni verið tengd íhaldssömum stjórnmálaskoðunum en hún er í andstöðu við 

jákvætt viðhorf til jöfnuðar (Pratto o.fl., 1994).  

Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að skoða hægri valdsmannspersónuleika og 

félagslega drottnunargirni í íslensku umhverfi. Undirmarkmið ritgerðarinnar er þrískipt. 

Í fyrsta lagi að skoða fylgni milli  félagslegrar drottnunargirni og hægri 

valdsmannspersónuleika og hvernig þessi hugtök tengjast bakgrunnsbreytunum kyni og 

staðsetningu á vinstri-hægri kvarðanum í stjórnmálum. Í öðru lagi að skoða samband 

félagslegrar drottnunargirni og hægri valdsmannspersónuleika við hugmyndafræði sem 

byggir á afstöðu gagnvart hugmyndum á borð við frjálshyggju og einkarekstur í 

heilbrigðisþjónustu. Síðast en ekki síst verður skoðað hvernig félagsleg drottnunargirni 

og hægri valdsmannspersónuleiki tengjast afstöðu til alþjóðamála og alþjóðastofnanna. 

Þar verður skoðuð afstaða þeirra sem falla undir félagslega drottnunargirni og hægri 

valdsmannspersónuleika til inngöngu Íslands í Evrópusambandið og aðild Íslands að 

NATO, Schengen og Sameinuðu þjóðunum.  

 

1.Valdsmannspersónuleiki - hugtak í þróun 

 

Eins og fyrr frá greinir, þá hafa tvær kenningar verið ráðandi frá því að fyrst var talað 

um valdsmannspersónuleika. Sú fyrri er kenning Adorno og félaga frá 1950 (Adorno 

o.fl., 1950). Kenning Adorno og félaga missti mark sitt þegar Altemeyer kom fram með 

endurbætta útgáfu af henni á fyrri hluta níunda áratugsins (Altemeyer, 1981). 

 

1.1 Kenning Adorno og félaga um valdsmannspersónuleikann 

Valdsmannspersónuleiki er skilgreindur sem persónuleikaeinkenni sem einkennist af 

öfgafullri hlýðni, undirgefni gagnvart yfirvöldum, ósveigjanleika og hroka gagnvart 

þeim sem þeir telja óæðri. Hugtakið valdsmannspersónuleiki var fyrst sett fram af 

Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson og Sanford árið 1950 í bókinni 

Valdsmannspersónuleikinn (e. The Authoritarian personality) (Adorno o.fl., 1950). 

Bókin  var hluti af röð rannsókna um fordóma og viðleitni til að búa til grunnrannsóknir 

á trúarbrögðum og kynþáttafordómum, en sérstaklega þó gyðingahatri (Levine, 2002). 

Þetta er talin vera fyrsta kerfisbundna og ítarlega rannsóknin sem gerð var til þess að 

skilja hverjar væru rætur fordóma og tengja fordóma við persónuleika, en einnig var 
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rannsóknin tilraun þeirra til þess að vita af hverju sumt fólk er móttækilegra fyrir 

fasisma og valdsmanns skoðunum heldur en aðrir. Almennt er litið á bók þeirra Adorno 

og félaga sem hornstein stjórnmálasálfræðinnar (Marshall, 1998; Van Hiel, Pandelaere 

og Duriez, 2004; Weiner, Freedheim, Millon og Lerner, 2003).  

 Þar sem kenning Adorno og félaga var sett fram í kringum 1950 var hún lituð af 

kenningum Sigmunds Freuds sem voru ríkjandi í sálfræði á þeim tíma (Weiner o.fl., 

2003). Adorno og félagar gengu út frá því að uppruna valdmannspersónuleikans væri að 

finna í uppeldisaðferðum foreldra og annarra áhrifavalda í bernsku. Þar nefndu þau 

sérstaklega fjögur atriði í uppeldisaðferðum sem gætu aukið á mótun 

valdsmannspersónuleika: Sterkan aga, áherslu á skyldur frekar en ástúð í samskiptum, 

ást foreldra tengd skilyrðum um sjálfsagða hlýðni og börnunum kennt að smjaðra við 

hærra setta einstaklinga samfélagsins en sýna þeim lægra settu fyrirlitningu (Adorno 

o.fl., 1950).  

Samkvæmt Adorno og félögum þá þróa börn sem upplifa slíkar uppeldisaðferðir 

frá foreldrum sínum með sér fjandskap sem þau geta ekki beint að foreldrum sínum og 

leiðir því til undirgefni. Þessi undirgefni gerir það að verkum að sjálfsmynd barnanna 

verður ósjálfstæð og er því talið að það sé ástæða þess að þessi persónuleiki er iðulega 

undirgefinn yfirvöldum. Einnig áttu þau að þróa með sér ákveðna sjálfsbjargarviðleitni 

til þess að geta tekist á við fjandsemi gagnvart foreldrum sem þau höfðu ekki fengið  

útrás fyrir. Vegna bælingar fjandsemi gagnvart foreldrum þá upphefja börnin foreldra 

sína í sjálfsbjargarviðleitni sem yfirfærist síðan yfir á almenna tilhneigingu til þess að 

taka almennt upp málstað yfirvalda (Adorno o.fl., 1950). 

Til þess að mæla valdsmannspersónuleika sömdu Adorno og félagar sérstakan 

kvarða, F kvarðann. Kvarðinn mældi svörun á nokkrum mismunandi þáttum 

valdsmannspersónuleika, þar á meðal þætti á borð við fastheldni við venjur (e. 

conventionalism), valdsmanns undirgefni (e. authoritarian submissive), valdsmanns 

árásargirni (e. authoritarian aggression) og ósk um óbreytt ástand (e. anti-intraception) 

(Adorno o.fl., 1950). Kvarðinn var mikið gagnrýndur en hann var talinn mæla viðhorf 

en ekki djúpar hliðar persónuleika eins og Adorno og félagar héldu fram (Levine, 2002). 

Kvarðinn var mikið notaður í rannsóknum á sjötta og sjöunda áratug seinustu aldar eða 

allt þar til Altemeyer setti fram nýjan og betri kvarða (Altemeyer, 1981). Altemeyer 

hefur verið afkastamikill rannsakandi og birt fjöldan allan af rannsóknum þar sem hann 
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sýnir fram á alvarlega galla F kvarðans. Að mati Altemeyers er helsti galli F kvarðans 

svarskekkja sem lýsir sér í því að allar spurningarnar voru orðaðar í sömu átt, sem sagt 

því meira sem einstaklingur var samþykkur fullyrðingunni sem sett var fram því hærra 

mældist hann á valdsmannspersónuleika (Hammond, 2006). Þessu breytti Altemeyer við 

gerð hægri valdsmannspersónuleika kvarðans en þar er helmingur fullyrðinganna 

orðaður þannig að samþykki þýðir meiri hægri valdsmannspersónuleika og helmingur 

orðaður þannig að samþykki þýðir minni hægri valdsmannspersónuleika (Weiner o.fl., 

2003). 

 

1.2.  Kenning Altemeyers um hægri valdsmannspersónuleika 

Altemeyer skilgreindi hægri valdsmannspersónuleika sem þrjú viðhorf sem væru með 

fylgni sín á milli og því sambreytanleg. Fyrsta var valdsmanns undirgefni, undirgefni 

gagnvart settum samfélagslegum yfirvöldum, annað valdsmanns árásargirni, 

árásarhneigð gagnvart ákveðnum hópum samfélagsins og þriðja fastheldni við venjur, 

fastheldnum venjum sem studdar eru af settum yfirvöldum er sýnd mikil hollusta 

(Altemeyer, 1981). Dæmi um spurningar sem Altemeyer notaði í hægri 

valdsmannspersónuleika kvarðanum eru „hin gömlu góðu gildi og venjur eru enn bestu 

vegvísarnir í lífinu“ og „þjóð okkar þarfnast sterks leiðtoga sem er tilbúinn að gera það 

sem til þarf til að vinna bug á nýjum róttækum bylgjum og siðspillingu sem er að steypa 

landi okkar í glötun“ (Altemeyer, 1998). 

 Samkvæmt Altemeyer er uppruna hægri valdsmannspersónuleika ekki að finna í 

áhrifavöldum eða uppeldisaðferðum foreldra heldur einblínir Altemeyer meira á 

kenningar um félagslegan lærdóm. Hvað mestu áherslu leggur hann á kenningu Bandura 

um óbeinan lærdóm. Óbeinn lærdómur er þegar einstaklingur fylgist með hegðun 

annarra en sýnir ekki sömu hegðun strax heldur eftir einhvern tíma (Dion, 1990; Pierce 

og Cheney, 2004).   

Adorno  og félagar skoðuðu valdsmannspersónuleika nánast aðeins í sambandi 

við fordóma en Altemeyer hefur breikkað sjóndeildarhringinn til dæmis með því að 

skoða valdsmannspersónuleika í sambandi við pólitískar breytur. Rannsóknir hans hafa 

sýnt fram á að meira er um að einstaklingar sem hlynntir eru hægristefnu stjórnmálanna 

og eru minna menntaðir séu almennt hærri á hægri valdsmannspersónuleika kvarðanum 

en aðrir hópar, en einnig að foreldrar séu almennt hærri á kvarðanum heldur en börn 

þeirra (Altemeyer, 1981, 1988, 1996). Einnig hefur hann fundið að einstaklingar sem 
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eru háir á hægri valdsmannspersónuleika kvarðanum eru frekar reiðubúnir til þess að 

refsa öðrum og að fórna borgaralegum réttindum fyrir samfélagslega reglu. Hann benti 

einnig á að með því að vita gildi stjórnmálamanna á hægri valdsmannspersónuleika 

kvarðanum þá sé betur hægt að spá fyrir um viðhorf og afstöðu þeirra (Altemeyer, 1988, 

1996). 

 

2. Hægri valdsmannspersónuleiki og fyrri rannsóknir. 

 

2.1 Fyrri rannsóknir Altemeyer 

Í gegnum árin hefur Altemeyer framkvæmt aragrúa af rannsóknum þar sem hann notast 

við sína útgáfu af hægri valdmannspersónuleika kvarðanum. Hann hefur fundið út að 

hægri valdsmannspersónuleiki virðist ekki vera tengdur kyni og að einstaklingar sem 

hafa hægri valdsmannspersónuleika séu líklegri en aðrir til að nota uppgerð og 

blekkingu til að líta betur út í augum annarra og hneigjast til að fordæma hegðun 

annarra sem þeir sjálfir eru jafnvel sekir um (Altemeyer, 1998). 

 Þeir einstaklingar sem mælast háir á hægri valdsmannspersónuleika hafa 

tilhneigingu til að umgangast aðeins lítinn hóp sem deilir skoðunum þeirra og halda þeir 

því oft að skoðanir sínar og hópsins séu almennar innan samfélagsins en svo er sjaldnast 

í raun. Einnig eru þeir líklegri til að vera í andstöðu við sjálfan sig, jafnvel án þess að 

taka eftir því sjálfir. Þeir til dæmis lýsa ást sinni á föðurlandinu og lýðræði en eru þó 

viljugir til þess að kasta því á glæ við minnsta tilefni, eins og að taka af almenningi 

málsfrelsi svo yfirvöld geti þaggað niður í þeim fáu sem eru þeim til ama. Þá hafa 

rannsóknir sýnt að löggjafi sem er hár á hægri valdsmannspersónuleika er almennt með 

meiri fordóma, vill setja lög sem hamla málfrelsi, er fylgjandi harðari refsingum 

afbrotamanna og er á móti harðari reglum um vörslu skotvopna. Þar sem hugsunarháttur 

þeirra sem mælast háir á hægri valdsmannspersónuleika byggir að mestu á minni um 

hvað yfirvöld hafa sagt þeim frekar er sjálfstæðu og gagnrýnu mati er hætta á að 

hugsunarháttur þeirra einkennist af misræmi og ógrunduðum skoðunum. Þó er talið að 

þeir geri sér ekki grein fyrir því misræmi sem á sér stað milli þess sem yfirvöld segja 

þeim og því sem þeim minnir að yfirvöld hafi sagt þeim. Þeir einstaklingar sem mælast 

háir á hægri valdsmannspersónuleika eru venjulega trúaðir, segjast vera góðviljaðir, 

afneita sældarhyggju og þurfa skipulag, samræmi og hefðir (Altemeyer, 1998).  
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2.2. Síðari rannsóknir á hægri valdsmannspersónuleika. 

Lavine og félagar (1999) gerðu rannsókn þar sem þau skoðuðu áhrif ógnandi skilaboða 

á pólitíska hegðun og tengsl þess við hægri valdsmannspersónuleika. Niðurstöður þeirra 

sýndu að einstaklingar sem búa við stöðugan ótta í hversdagsleikanum og skynja mikla 

ógn frá umhverfinu hafa meiri tilhneigingu en aðrir til þess að tileinka sér valdsmanns 

tilhneigingar og eru einnig móttækilegri fyrir ógnandi áreiti. Þau fundu jafnframt að 

líklegra er að einstaklingur sem er hár á hægri valdsmannspersónuleika sannfærist 

frekar af ógnandi skilaboðum en af öðrum skilaboðum. Aukning ógnandi pólitískra 

auglýsinga gæti því haft í för með sér að hægri valdsmannspersónuleikar verði aukið 

hlutfall af þeim hluta samfélagsins sem telst pólitískt virkur, en það gæti haft þær 

afleiðingar í för með sér að málefni sem þeim eru kær yrðu meira ráðandi innan 

pólitíska kerfisins (Lavine o.fl., 1999). Til samræmis við þessa rannsókn hafa aðrar 

rannsóknir einnig sýnt að á ólgutímum, t.d. þegar félagsleg-, pólitísk- eða efnahagsleg 

ógn er mikil í samfélaginu (t.d hátt atvinnuleysi, aukning glæpa og borgaraleg óhlýðni) 

eykst tíðni valdsmannspersónuleika meðal almennings í samfélaginu (Feldman og 

Stenner, 1997). 

 Rannsókn sem gerð var af Van Hiel o.fl. (2004) leiddi í ljós að þeir sem skora 

hátt á hægri valdsmannspersónuleika virðast veita litla fyrirhöfn í vinnslu upplýsinga 

sem getur leitt til þess að þeir hafi of einfaldaðar skoðanir. Van Hiel og félagar drógu þá 

ályktun að lítil fyrirhöfn í vinnslu upplýsinga leiði af sér hátt gildi á hægri 

valdsmannspersónuleika kvarðanum sem leiði af sér íhaldssamar skoðanir. 

   

2.3. Hægri valdsmannspersónuleiki og árásargirni.  

 Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem eru háir á hægri valdsmannspersónuleika eru 

líklegri til að búa yfir árásargjörnum viðhorfum (Levine, 2002). Árásargirni er 

skilgreind sem óvinveitt ofbeldishegðun sem á sér venjulega stað án tilefnis (The free 

dictionary, 2010a). Talið er að árásargirni þeirra eigi sér tvær megin sálfræðilegar rætur, 

hræðslu og sjálfsumgleði (Altemeyer, 1998).  

Hræðslan virðist vera kveikja að árásargirni þeirra því þeir eru líklegir til að sjá 

heiminn sem hættulegan stað, þar sem samfélagið er á barmi örvæntingar og 

sjálfseyðingar, allt þetta á að vera vegna illra afla og ofbeldis. Þeir líta á sjálfan sig sem 

siðrænni og heiðvirtari einstaklinga heldur en aðrir, og getur þessi sjálfsumgleði því ýtt 
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undir árásargirni og leyft þeim að sýna fjandsemi sem komin er til vegna hræðslu 

(Altemeyer, 1998). Í rannsókn sem gerð var af Crowson (2009) skoðaði hann meðal 

annars samband hægri valdsmannspersónuleika og viðhorfa tengdum stríðinu gegn 

hryðjuverkum. Niðurstöður hans gefa til kynna að umfjöllun ríkisstjórnarinnar og 

fjölmiðla um þær ógnir sem steðjuðu að Bandaríkjunum frá hryðjuverkamönnum og 

ríkjum eins og Írak hafi haft meiri áhrif á einstaklinga sem mælast háir á hægri 

valdsmannspersónuleika heldur en á þá sem mælast lágir. Umfjöllunin eykur því 

hræðslu hjá einstaklingum sem mælast háir á hægri valdsmannspersónuleika og fær þá 

til að styðja aðgerðir ríkisstjórnarinnar í tengslum við stríðið gegn hryðjuverkum til að 

draga úr hræðslu og auka öryggi. 

Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem mælast háir á hægri valdsmannspersónuleika 

eru líklegri til að hafa brotið kynferðislega á konum, vera fylgjandi notkunar árásargirni 

til að leysa alþjóðlegan ágreining og líklegri til að gefa aukið rafstuð í svokallaðri 

Milgram rannsókn. En Milgram hannaði rannsókn til að sjá hve langt einstaklingar 

myndu ganga í að framfylgja skipun yfirvalds þar sem maður í hvítum 

rannsóknarstofujakka sagði þátttakendum að gefa öðrum hjálparvana einstaklingi 

rafstuð undir yfirskyni námstilraunar (Altemeyer, 1998; Crowson, Debacker og Thoma, 

2006; Houghton, 2009). 

Eins og greint var frá hér að framan gerðu Adorno og félagar í upphafi ráð fyrir 

því að valdsmannspersónuleiki gæti verið annaðhvort undirgefinn eða yfirráðandi. 

Altemeyer tók hina undirgefnu hlið upp á sína arma en seinna kom fram á sviðið annað 

hugtak sem ætlað var að mæla hina hlið valdsmannspersónuleika eða yfirráðs 

valdsmannspersónuleika þegar Pratto og félagar settu fram kenninguna um félagslega 

drottnunargirni (Adorno o.fl., 1950; Altemeyer, 1981; Pratto o.fl.,  1994). Nú verður 

vikið nánar að rannsóknum á félagslegri drottnunargirni. 

 

3. Félagsleg drottnunargirni. 

 

3.1. Upphafið að rannsóknum á félagslegri drottnunargirni. 

Pratto og félagar héldu að hinar tvær hliðar valdsmannspersónuleika, undirgefinn og 

yfirráðandi, tengdust ekki og vildu fræðast frekar um hina síðari. Pratto og félagar 

ákváðu að hanna kvarða til þess að finna þessa persónuleikavídd,  sem þau kölluðu 
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félagslega drottnunargirni (Pratto o.fl., 1994). Þau skilgreindu þessa persónuleikavídd 

sem viðhorf gagnvart innanhópasamskiptum eða almenna afstöðu til félagslegra 

viðhorfa. Þau samskipti áttu að endurspegla umburðarleysi, andúð á jafnrétti kynjanna, 

velvild á hópaskiptu stigveldi, ójöfnuði og drottnun æðri hópa yfir þeim óæðri. Hátt 

gildi á kvarðanum um félagslega drottnunargirni endurspeglar því vilja til þess að sætta 

sig við ójöfnuð milli hópa í samfélaginu (Altemeyer, 1998; Pratto o.fl., 1994; Weiner 

o.fl., 2003). 

Pratto og félagar líta á félagslega drottnunargirni sem venjulega hneigð sem fólk 

er breytilegt á og að uppruna félagslegrar drottnunargirni sé að finna í samtvinnun 

félagsmótunar og skapgerðar hvers einstaklings. Þau líta því á félagslega drottnunargirni 

sem löngun til þess að sumir hópar séu æðri öðrum. Vegna þess að 

valdsmannspersónuleiki og félagsleg drottnunargirni eru skilgreind á mismunandi hátt 

bjuggust þau ekki við sterku sambandi þar á milli (Pratto o.fl., 1994).  

 Helsti kostur kvarða Pratto og félaga er sá að hann vísar óhlutbundið í hópa þar 

sem hver og einn túlkar á sinn hátt hvaða hópa er átt við hverju sinni. Kvarðinn nær því 

að gera grein fyrir þeim mun sem er áberandi fyrir svarandann sjálfan í þjóðernislegu 

samhengi, þar sem svarandinn túlkar staðhæfingarnar á sinn persónulega hátt (Weiner 

o.fl., 2003). 

Einstaklingsmunur í félagslegri drottnunargirni er ákvarðaður af fjórum þáttum:  

Stöðu hóps, kyni, félagsmótun og skapgerð (Pratto o.fl., 1994). Staða hóps sem 

einstaklingur tilheyrir hefur mikið að segja og því hærri sem staðan er því meiri líkur 

eru á að einstaklingur mælist hærri á kvarðanum um félagslega drottnunargirni. 

Einstaklingur sem tilheyrir efri stétt samfélagsins hefur því meiri tilhneigingu til 

félagslegrar drottnunargirni heldur en einstaklingur sem tilheyrir miðstétt. Á Íslandi er 

þetta hugsanlega ekki eins skýrt og í löndum þar sem stéttaskipting er meira áberandi. 

(Pratto o.fl., 1994).  Kyn virðist einnig ráða miklu í félagslegri drottnunargirni því karlar 

mælast almennt hærri á félagslegri drottnunargirni heldur en konur. Þessi munur hefur 

fundist í nær öllum rannsóknum á félagslegri drottnunargirni víðsvegar um heiminn 

(Pratto o.fl., 1994; Altemeyer, 1998). Félagsmótun hefur einnig sitt að segja, en því 

minni menntun sem einstaklingur hefur hlotið því líklegra er að hann mælist hærri á 

félagslega drottnunargirni (Pratto o.fl., 1994). Síðast en ekki síst er það skapgerð, þeir 

einstaklingar sem búa yfir lítilli samhygð og mikilli árásargirni gagnvart öðrum eru 
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almennt hærri á kvarðanum um félagslega drottnunargirni heldur en þeir sem eru minna 

árásarhneigðir og finna fyrir meiri samúð með náunganum (Pratto o.fl., 1994). 

 

3.2. Rannsóknir á félagslegri drottnunargirni. 

Í einum af fyrstu rannsóknum á félagslegri drottnunargirni fundu Pratto og félagar 

jákvæða fylgni við lög og reglu, að íhaldssamir einstaklingar mældust að meðaltali 

hærri á kvarðanum um félagslega drottnunargirni heldur en frjálslyndari einstaklingar 

og að þeir sem kusu íhaldssaman flokk í seinustu kosningum voru að meðaltali hærri á 

kvarðanum (Pratto o.fl., 1994). Einnig hafa rannsóknir sýnt að einstaklingar háir á 

kvarðanum eru líklegri til að vera fylgjandi einkavæðingu, minnkun á  fjármagni til 

velferðarmála, minni sköttum á fyrirtæki og ríka, veikingu alþjóðlegra sambanda og 

minni ríkisafskiptum í efnahagsmálum (Altemeyer, 1998). Þessi málefni eru oftast 

málefni stjórnmálaflokka sem staðsetja sig lengra til hægri á vinstri-hægri kvarðanum í 

stjórnmálum. Þar sem rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar sem mælast háir á 

félagslegri drottnunargirni eru líklegri til að sækjast eftir völdum og hafa yndi af 

beitingu þeirra, er því ekki ólíklegt að valdamenn í ríkisstjórn hægri meirihluta mælist 

háir á félagslegri drottnunargirni og getur það reynst illa fyrir minnihlutahópa og þá sem 

minna mega sín (Altemeyer, 1998). 

Þá hafa rannsóknir sýnt að einstaklingar sem mælast háir á kvarðanum um 

félagslega drottnunargirni styðja lítt jöfnuð, almenna umhyggju fyrir öðrum og 

félagslegri velferð. Þeir segjast ekki vera góðviljaðir, líta ekki á heiminn sem 

hættulegan, eru ekki undirgefnir yfirvöldum, hafa vott af sældarhyggju sem felur í sér 

ánægju eða nautn af athöfnum, hafa ekki þörf fyrir skipulag, samræmi né hefðir og 

mælast tiltölulega háir á Machiavellisma. Machiavellismi gengur út á að stjórnandi geti 

notað hvaða úrræði sem honum hentar til þess að koma á fót eða viðhalda einræði sínu 

(Altemeyer, 1996; Pratto o.fl., 1994; The free dictionary, 2010c; Weiner o.fl., 2003).  

 

4.  Rannsóknir á sambandi félagslegrar drottnunargirni og hægri 

valdsmannspersónuleika. 

 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar til að skoða hver sé munurinn á félagslegri 

drottnunargirni og hægri valdsmannspersónuleika og hvort hugtökin eigi eitthvað 

sameiginlegt. Það sem er líkt með einstaklingum sem falla undir félagslegra 
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drottnunargirni og hægri valdsmannspersónuleika er að báðir eru kynþáttahatarar, 

karlrembur, með andúð á samkynhneigðum, þjóðhverfir, íhaldssamir í stjórnmálum og 

sýna litla samúð með einstaklingum úr lágum stéttum samfélagsins, þó að kenningar og 

hugmyndafræði þeirra séu ólíkar (Pratto o.fl., 1994). 

Í gegnum tíðina hefur sambandið milli félagslegrar drottnunargirni og hægri 

valdsmannspersónuleika mikið verið skoðað. Mismunandi er hvort fylgni finnst á milli 

hugtakanna og hefur komið í ljós að það veltur á því hvar rannsóknin fer fram. 

Rannsókn sem gerð var af Pratto og félögum (1994) í Norður Ameríku fann veika 

jákvæða fylgni (r = 0,14) milli félagslegrar drottnunargirni og hægri 

valdsmannspersónuleika. Í rannsókn sem framkvæmd var í Vestur Evrópu fannst á hinn 

bóginn mun sterkara samband (r = 0,56) milli félagslegrar drottnunargirni og hægri 

valdsmannspersónuleika. Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á þennan mun og er því 

sambandið almennt sterkara í Evrópu heldur en í Norður-Ameríku (Cohrs, Moschner, 

Maes og Kielmann, 2005).  

Rannsókn Cohrs, Moschner, Maes og Kielmann (2005) sem framkvæmd var í 

Vestur Evrópu sýndi að hægri valdsmannpersónuleiki hefur sterkari tengsl við 

íhaldssöm gildi heldur en félagsleg drottnunargirni, en samanlagt skýrðu þessi hugtök 

66% af íhaldssömum skoðunum. Há fylgni (r = 0,56) milli félagslegrar drottnunargirni 

og hægri valdmannspersónuleika gefur til kynna að öfugt við það sem Pratto og félagar 

ályktuðu í upphafi, þá séu í Evrópu að minnsta kosti, rætur félagslegrar drottnunargirni 

og hægri valdsmannspersónuleika aðeins að hluta til mismunandi (Cohrs o.fl., 2005). 

 Rannsókn Van Hiel og félaga (2004) gaf til kynna að félagsleg drottnunargirni 

og hægri valdsmannspersónuleiki hefðu mismunandi uppruna. Rannsókn þeirra sýndi að 

hægri valdsmannspersónuleiki spáir betur fyrir um menningarlega íhaldssemi, eins og 

stuðning við hefðbundin kvenhlutverk og hefðbundið vinnusiðferði, en félagsleg 

drottnunargirni spáir betur um efnahagslega íhaldssemi, fylgjandi málefnum, eins og 

frjálshyggju og ótakmarkaðri samkeppni milli einstaklinga. Einnig fundu Van Hiel og 

félagar að hægri valdsmannspersónuleiki spáir betur um kynþáttafordóma hjá yngra 

fólki en félagsleg drottnunargirni hjá eldra fólki og að þörf fyrir að komast að skjótri 

niðurstöðu hefur áhrif bæði á hægri valdsmannspersónuleika og félagslega 

drottnunargirni. 
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5. Hvers má vænta á Íslandi? 

 

Á Íslandi eru skilin milli hægri og vinstri í stjórnmálum ekki eins greinileg og í fyrri 

rannsóknum á hægri valdsmannspersónuleika og félaglegri drottnunargirni í 

Bandaríkjunum. Í Bandaríkjunum eru almennt aðeins tveggja flokka kerfi, vinstri og 

hægri. Á Íslandi er hins vegar fjölflokkakerfi sem gerir skilin á milli vinstri og hægri 

ekki eins skörp (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007). 

 Af þeim stjórnmálaflokkum sem sitja nú á Alþingi er einn sem myndi flokkast 

hægra megin, Sjálfstæðisflokkurinn, einn miðjuflokkur sem nú til dags er meira hægra 

megin við miðjuna heldur en vinstra megin, Framsóknarflokkurinn og tveir vinstra 

megin, Samfylkingin og Vinstrihreyfingin-grænt framboð (VG). Af þessum fjórum 

flokkum þá er VG lengst til vinstri og Sjálfstæðisflokkurinn lengst til hægri (Gunnar 

Helgi Kristinsson, 2007). Einn annar flokkur situr á þingi, Hreyfingin. Erfitt er að greina 

hvar Hreyfingin er staðsett á línunni en ef skoðuð eru stefnumál flokksins þá leita þau 

meira til vinstri en hægri (Hreyfingin, 2009). Þeir stjórnmálaflokkar sem flokkast til 

hægri á Íslandi leggja áherslu á að lágmarka ríkisafskipti og skattheimtu og setja frelsi 

og frumkvæði einstaklingsins í öndvegi. Þeir stjórnmálaflokkar sem flokkast til vinstri 

leggja meiri áherslu á jöfnuð tekna og tækifæra, og ætla ríkinu virkt hlutverk í að 

tryggja hvort tveggja og ríflega hlutdeild í efnahags- og atvinnulífi (Gunnar Helgi 

Kristinsson, 2007). Því eiga mörg hitamál milli hægri og vinstri í Norður Ameríku ekki 

við hér á Íslandi eins og löggjöf um fóstureyðingar og réttindi samkynhneigðra þar sem 

lítill ágreiningur er um þessi mál vegna einsleitni þjóðarinnar. 

 Þó að skilin séu ekki eins skörp á Íslandi milli hægri og vinstri eins og í 

Bandaríkjunum þá er þess samt að vænta að þeir sem eru háir á kvarðanum um 

félagslega drottnunargirni og hægri valdsmannspersónuleika staðsetji sig lengra til 

hægri þar sem málefni vinstri flokkanna eiga ekki við skoðanir þeirra. Þetta eru málefni 

á við meiri ríkisrekstur, sósíalisma og hærri skatta. 

 Í október 2009 gerði Capacent könnun á trausti almennings á Íslandi til 

alþjóðastofnana. Traust til NATO var mest hjá kjósendum Sjálfstæðisflokksins og 

minnst hjá kjósendum VG. Traust til Sameinuðu þjóðanna var almennt hátt, en 

kjósendur Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins báru þó minnsta traustið til 

Sameinuðu þjóðanna en kjósendur Samfylkingunar mesta traustið. Þar kom einnig fram 

að Íslendingar bera minnst traust til Evrópusambandsins af þeim alþjóðastofnunum sem 
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spurt var um. Kjósendur Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar báru minnsta traustið til 

Evrópusambandsins en kjósendur Samfylkingarinnar mesta traustið (Capacent, 2009a). 

Því má vænta þess að þeir sem eru háir á kvarðanum um félagslega drottnunargirni og 

hægri valdsmannspersónuleika beri mesta traustið til NATO og minnsta traustið til 

Evrópusambandsins og Sameinuðu þjóðanna þar sem það er afstaða 

Sjálfstæðisflokksins sem staðsettur er lengst til hægri í íslenskri pólitík. 

 Í könnun sem gerð var af Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Bifröst dagana 26. 

október til 3. nóvember 2009 var spurt um ástæðu fyrir andstöðu gagnvart 

Evrópusambandinu. Flestir nefndu  (21,6%) að Ísland myndi missa sjálfstæði sitt, en 

einnig voru nefnd sjávarútvegsmál (15,5%), að Ísland eigi ekki erindi í 

Evrópusambandið (9,2), landbúnaður (9,2%) og auðlindir (7,5%) (Rannsóknamiðstöð 

Háskólans á Bifröst, 2009). Þetta gefur vísbendingu um að þeir sem eru andvígir 

inngöngu Íslands í Evrópusambandið hafi áhyggjur af því að Ísland eigi eftir að missa 

sjálfstæði sitt í stóru alþjóðlegu sambandi. Að því marki sem einstaklingar háir á 

kvarðanum um hægri valdsmannspersónuleika og félagslega drottnunargirni eru miklir 

þjóðernissinnar þá er þess að vænta að þeir séu einnig á móti aðild Íslands að 

Evrópusambandinu. 

Capacent hefur í gegnum árin framkvæmt könnun fyrir Samband iðnaðarins um 

viðhorf almennings til Evrópusambandsins.  Kannanir þeirra sýna að frá ágúst 2008 til 

febrúar 2010 hefur hlutfall þeirra sem eru fylgjandi inngöngu Íslands í 

Evrópusambandið minnkað og andstaða aukist (Capacent, 2010). 

 

 

Mynd 1. Hlutfall andstöðu og fylgni við inngöngu Íslands í Evrópusambandið eftir 

stjórnmálaflokkum. 
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Þegar kannanirnar sem Capacent framkvæmdi fyrir hönd Samtaka iðnaðarins eru 

skoðaðar í sambandi við hvað einstaklingur myndi kjósa í næstu Alþingiskosningum, 

(Sjá Mynd 1), kemur í ljós að mest andstaða við inngöngu í Evrópusambandið er meðal 

kjósenda Framsóknarflokksins, Sjálfstæðisflokksins og VG. Andstaða kjósenda VG 

hefur aukist á seinustu árum en hins vegar ekki eins hlutfallslega mikið og andstaða 

Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins, hugsanleg skýring á þessu gæti verið 

ríkisstjórnarsamstarfs VG og Samfylkingarinnar sem er fylgjandi aðild Íslands að 

Evrópusambandinu og hefur nú sótt um aðild í samstarfi við VG. Kjósendur 

Samfylkingarinnar hafa almennt verið mjög hlynntir inngöngu í Evrópusambandið eða 

um 70%. Minni fylgni við inngöngu í Evrópusambandið mældist í febrúar þessa árs 

heldur en fyrri ár og er það samfara skoðunum almennings sem hafa farið frá því að 

vera hlutfallslega fleiri hlynntir inngöngu í að vera hlutfallslega fleiri andvígir inngöngu 

(Capacent, 2008; 2009b, 2009c;  2010). 

 Eins og sést á fyrri umræðu þá er afstaða til inngöngu Íslands í 

Evrópusambandið ekki bundin við vinstri–hægri staðsetningu í stjórnmálum. Fyrir 

ríkisstjórnarsamstarf VG og Samfylkingarinnar var stefna VG skýr í afstöðu sinni til 

Evrópusambandsins, aðild að Evrópusambandinu var hafnað. Skoðun VG hefur mildast 

í þessu máli í ríkisstjórnarsamstarfinu en þó stendur í stefnu þeirra að þeir séu andvígir 

inngöngu Íslands í Evrópusambandið þó þeir samþykki samvinnu við sambandið á 

sviðum menntamála, vinnumarkaðsmála og umhverfismála (Vinstrihreyfingin - grænt 

framboð, 2005). Í stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins stendur að þeirra mat sé að 

hagsmunum Íslands  sé betur borgið utan Evrópusambandsins og eru þeir því á móti 

inngöngu (Sjálfstæðisflokkurinn, 2009). Þó hefur verið einhver óróleiki innan þessa 

tveggja flokka sem eru á sitthvorum enda vinstri-hægri kvarðans í stjórnmálum um 

stefnu flokkanna gagnvart Evrópusambandinu vegna bágrar stöðu Ísland eftir 

efnahagshrunið árið 2008 (Eyjan, 2008a, 2008b).   

 Þar sem stjórnmálaflokkar á Íslandi sem staðsetja sig lengra til hægri í 

stjórnmálum hafa almennt verið meira á móti inngöngu Íslands í Evrópusambandið þá 

er að vænta að þeir sem eru háir á kvarðanum um félagslega drottnunargirni og hægri 

valdsmannspersónuleika eigi eftir að vera andvígir inngöngu Íslands í 

Evrópusambandið, einnig vegna andúðar þeirra á aðild að alþjóðasamböndum og 

alþjóðasamtökum sem gætu hugsanlega haft áhrif á fullveldi þjóðarinnar. 
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6. Núverandi rannsókn. 

 

Eins og fyrr frá greinir er tilgangur þessarar rannsóknar þríþættur, í fyrsta lagi að kanna 

hvort fyrri rannsóknaniðurstöður eigi við á Íslandi, einkum niðurstöður á kynjamun, 

tengsl við vinstri-hægri kvarðann og innbyrðis tengsl hægri valdsmannspersónuleika og 

félagslegrar drottnunargirni. Í öðru lagi að skoða samband félagslegrar drottnunargirni 

og hægri valdsmannspersónuleika við ýmsa hugmyndafræði. Í þriðja og síðasta lagi að 

athuga samband félagslegrar drottnunargirni og hægri valdsmannspersónuleika við aðild 

Íslands að alþjóðlegum samböndum og stofnunum.  

 

Bakgrunnsbreytur 

Í ljósi þess að sýnt hefur verið fram á að samband milli hægri valdsmannspersónuleika 

og félagslegrar drottnunargirni er almennt veikt í Bandaríkjunum en sterkara í Vestur 

Evrópu er reiknað með nokkuð sterku sambandi á Íslandi. Fyrsta tilgátan er því 

eftirfarandi: 

 

Tilgáta 1: Sambandið milli félagslegrar drottnunargirni og hægri 

valdsmannspersónuleika á Íslandi verður sterkt, svipað því sem rannsóknir í Evrópu 

hafa gefið til kynna. 

 

Fyrri rannsóknir Altemeyer (1998)  hafa ekki sýnt fram á kynjamun á því hversu 

hátt einstaklingar mælast á hægri valdsmannspersónuleika. Á hinn bóginn hefur fundist 

kynjamunur í flestum rannsóknum á hversu hátt einstaklingar mælast á kvarðanum um 

félagslega drottnunargirni, þetta verður athugað í þessari rannsókn og eru því önnur 

tilgáta eftirfarandi: 

 

Tilgáta 2: Karlar munu mælast hærri á félagslegri drottnunargirni en konur. 

Ekki verður kynjamunur í hægri valdsmannspersónuleika. 

 

Fyrri rannsóknir hafa sýnt að þeir sem eru háir á félagslegri drottnunargirni 

og/eða hægri valdsmannspersónuleika staðsetja sig lengra til hægri í stjórnmálum, þetta 

verður athugað í þessari rannsókn og er því þriðja tilgátan eftirfarandi: 
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Tilgáta 3: Einstaklingar sem eru hærri á kvarðanum um félagslega 

drottnunargirni og hægri valdsmannspersónuleika staðsetja sig að jafnaði lengra til 

hægri í stjórnmálum en þeir sem eru lágir. 

 

Hugmyndafræði 

Þar sem rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar sem eru háir á kvarðanum um félagslega 

drottnunargirni og hægri valdsmannspersónuleika eru íhaldssamari og staðsetja sig 

lengra til hægri í stjórnmálum, því má vænta þess að þeir séu hlynntari hugmyndafræði 

hægri flokka, aðhyllist frjálshyggju og hugmyndafræði sem lýtur að íhaldssemi. 

Athuguð verður fylgni bæði félagslegrar drottnunargirni og hægri 

valdsmannspersónuleika við ýmsa hugmyndafræði með eftirfarandi tilgátum. 

 

Tilgáta 4: Neikvætt samband er á milli félagslegrar drottnunargirni, hægri 

valdsmannspersónuleika og hugmyndafræði um jöfnuð. 

 

Tilgáta 5: Jákvætt samband er  

á milli hægri valdsmannspersónuleika, félagslegrar drottnunargirni og hugmyndafræði 

tengd löghlýðni og harðari refsingum gegn afbrotamönnum. 

 

Tilgáta 6: Jákvætt samband er á milli félagslegara drottnunargirni, hægri 

valdsmannspersónuleika og hugmyndafræði tengd frjálshyggju. 

 

Alþjóðamál og -stofnanir 

Almennt séð eru einstaklingar sem eru háir á kvarðanum um félagslega drottnunargirni 

og hægri valdsmannspersónuleika líklegri til að vera fylgjandi veikingu alþjóðlegra 

sambanda (Altemeyer, 1998). Vegna tilhneigingu þeirra til árásarhneigðar og vilja til að 

sumir hópar séu æðri öðrum er á hinn bóginn líklegt að þeir séu hlynntir samtökum sem 

ganga út á hernað. Einnig hafa félagsleg drottnunargirni og hægri 

valdsmannspersónuleiki verið tengd við andstöðu við herðingu byssulöggjafar. Þess 

vegna er líklegt að þeir verði hlynntir aðild Íslands að NATO og verða því eftirfarandi 

tilgátur kannaðar: 

Tilgáta 7: Jákvæð fylgni er á milli félagslegrar drottnunargirni, hægri 

valdsmannspersónuleika og aðildar Íslands að NATO. 
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Þar sem rannsóknir hafa sýnt að bæði hægri valdsmannspersónuleiki og 

félagsleg drottnunargirni eru tengd andstöðu við alþjóðlegt samstarf sem leiðir til þess 

að fullveldi ríkja minnki, verða eftirfarandi tilgátur prófaðar: 

 

Tilgáta 8: Einstaklingar sem mælast háir á félagslegri drottnunargirni eru andvígir 

inngöngu Íslands í Evrópusambandið, aðild Íslands að Schengen, aðild Íslands að 

Sameinuðu þjóðunum og hafi neikvætt viðhorf til alþjóðasamtaka og -samvinnu. Einnig 

mun hið sama eiga við hægri valdsmannspersónuleika. 

 

Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru alls 235. Öflun svara fór fram í tveimur hlutum, í fyrri hlutanum var 

könnunin lögð fyrir nemendur í námskeiðinu Inngangur að aðferðafræði við 

stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Þátttakendur voru alls 114. 76,9% þátttakenda 

voru af höfuðborgarsvæðinu, 3,7% af Norðurlandi, 9,3% af Suðurlandi, 3,7% af 

Vesturlandi, 4,6% af Vestfjörðum og 1,9 % af Austurlandi. Kynjahlutfallið var 43% 

konur og 57% karlar. Meðalaldur þátttakanda í fyrri hlutanum var 24 ár (spönn = 19-50 

ár). Í seinni hlutanum var notast við hentugleikaúrtak, þar sem rannsakandi bað vini og 

vandamenn að svara spurningalistanum og voru þátttakendur alls 121. Þar voru 76,5% 

af höfuðborgarsvæðinu, 5% af Norðurlandi, 4,2% af Suðurlandi, 4,2% af Vesturlandi, 

10,1% af Vestfjörðum en enginn af Austurlandi. Kynjahlutfallið var 59,2% konur og 

40,8% karlar. Meðalaldur þátttakanda í seinni hlutanum var 26 ár (spönn = 18 – 60 ár). 

Flestir þátttakendur voru með einhverja háskólamenntun eða 34,7%, 26,3% voru með 

stúdentspróf, 21,2% voru með BA eða BS gráðu, 12,7% voru með einhverja 

framhaldsskólamenntun, 2,5% voru með MA eða MS gráðu og 2,5% voru einungis með 

grunnskólapróf.  

 

Mælitæki 

Stuðst var við netforritið Survey Monkey við söfnun gagna. Spurningalistinn var 

útbúinn í samvinnu við leiðbeinanda. Bakgrunnsspurningar voru kyn, aldur, hvaðan af 

landinu einstaklingur er og menntun.  
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Vinstri-hægri kvarðinn saman stóð af einni spurningu þar sem þátttakandi var 

beðinn um að staðsetja sig á kvarðanum. Kvarðinn var metinn á 11 punkta kvarða frá 0 

(vinstri) til 10 (hægri).  

Spurningar um neikvætt viðhorf til alþjóðasamtaka og -samvinnu voru alls átta. 

Sjö spurningar voru á fullyrðingaformi og metnar á fimm punkta kvarða frá mjög 

ósammála til mjög sammála. Dæmi um spurningar sem tilheyra þessum flokki eru: „í 

ljósi smæðar Íslands myndi landið eiga erfitt með að koma málum sínum á framfæri 

innan Evrópusambandsins“ og „Íslendingar ættu að segja skilið við Schengen 

samninginn þar sem hann gerir erlendu vinnuafli auðveldara með að taka vinnu af 

hinum almenna íslenska borgara“.  

Spurningar um afstöðu til aðildar Íslands að samböndum og sáttmálum voru alls 

4. Spurningarnar voru metnar á fimm punkta kvarða frá mjög andvígur til mjög 

fylgjandi. Sambönd og sáttmálar sem spurt var um voru eftirfarandi: NATO, Schengen, 

Evrópusambandið og Sameinuðu þjóðirnar. 

Spurningar um hugmyndafræði voru alls 31, samdar og notaðar í fyrri rannsókn 

leiðbeinanda. Í þessari rannsókn var nokkrum valmöguleikum breytt í samstarfi við 

leiðbeinanda. Spurningar um hugmyndafræði voru mældar á lokuðum fimm punkta 

kvarða frá mjög neikvæð viðhorf til mjög jákvæð. Dæmi um spurningu úr þessum 

flokki væri frjálshyggja, lög og regla og aukið eftirlit með fyrirtækjum 

Spurningar til að mæla hægri valdsmannspersónuleika voru þýddar , en listinn 

var saminn af Altemeyer (1998). Þó var spurningum 2, 8, 16 og 18 sleppt þar sem þær 

fjölluðu um málefni eins og fóstureyðingar og kynlíf fyrir hjónaband sem eru ekki 

hitamál á Íslandi og því ekki talið viðeigandi að hafa þær með í þessari rannsókn. 

Samtals voru spurningar því 28. Mælingin var á fimm punkta kvarða frá mjög 

ósammála til mjög sammála. Cronbach´s alpha fyrir kvarðann var 0.858. Dæmi um 

spurningar úr þessum flokki eru: „Þjóðin okkar þarfnast sterks leiðtoga sem er tilbúin að 

gera það sem til þarf til að vinna bug á nýjum róttækum bylgjum og siðspillingu sem er 

að steypa landi okkar í glötun“  og „Hin gömlu góðu gildi og venjur eru enn bestu 

vegvísarnir í lífinu“.  

Spurningar til að mæla félagslega drottnunargirni voru þýddar af stöðluðum 

kvarða og voru alls 14 (Pratto o.fl., 1994). Mælingin var á fimm punkta kvarða frá mjög 

ósammála til mjög sammála. Cronbach´s alpha fyrir kvarðann var 0.898. Dæmi um 

spurningar úr þessum flokki eru: „Sumir hópar fólks eru einfaldlega ekki jafningjar 
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annarra“ og „Sumir eru einfaldlega verðugri en aðrir“. Spurningalistann í heild sinni má 

sjá í Viðauka 1. 

 

Framkvæmd 

Framkvæmd rannsóknarinnar var tvískipt. Í fyrri hlutanum var spurningakönnunin 

ásamt öðrum spurningum óháðum þessari rannsókn lögð fyrir nemendur í námskeiðinu 

Inngangur að aðferðafræði í stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Nemendur hlutu 3% 

af einkunn fyrir þátttöku. Nemendur mættu í fyrir fram ákveðnar tölvustofur og svöruðu 

könnuninni á netinu. Í seinni hlutanum var sent boð á hentugleika úrtak, bæði með 

vefpósti og Facebook um von á þátttöku í könnuninni. Þátttakendur svöruðu könnuninni 

á netinu við þær aðstæður sem þeim hentaði. Gagnasöfnun fór fram með 

spurningalistakönnun sem lögð var fyrir á netinu.  

 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Tölfræðileg úrvinnsla gagna var gerð í SPSS. Tölfræðiaðferðir við úrvinnslu gagna voru 

lýsandi tölfræði, fylgni, t-próf fyrir tvö meðaltöl, atriðagreining og þáttagreining.  

 

Niðurstöður 

Úrtökin tvö voru fyrst skoðuð í sitthvoru lagi en þar sem niðurstöður voru mjög 

samhljóma þá var ákveðið að steypa þeim saman. 

 

Bakgrunnsbreytur: 

Til að skoða tilgátur eitt og þrjú um samband milli félagslegrar drottnunargirni og hægri 

valdsmannspersónuleika annars vegar og hvort þeir sem mælast háir á félagslegri 

drottnunargirni og hægri valdsmannspersónuleika staðsetji sig að jafnaði lengra til 

hægri í stjórnmálum hins vegar, var reiknuð fylgni milli breytanna og eru niðurstöður 

sýndar í Töflu 1. Eins og sést á Töflu 1, þá er miðlungs jákvæð fylgni milli félagslegrar 

drottnunargirni og hægri valdsmannspersónuleika. Einnig sést að vinstri-hægri kvarðinn 

hefur sterka jákvæða fylgni við bæði félagslegra drottnunargirni og 

valdsmannspersónuleika. Þó er sterkari jákvæð fylgni milli félagslegrar drottnunargirni 

og vinstri-hægri kvarðans. Aðeins var hægt að skoða samband milli staðsetningar á 

vinstri-hægri kvarðanum, félagslegrar drottnunargirni og hægri valdsmannspersónuleika 
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í úrtaki nemenda þar sem spurningu um staðsetningu á vinstri-hægri kvarðanum vantaði 

í könnunina sem lögð var fyrir seinna úrtakið. 

 

Tafla 1. Fylgni milli vinstri-hægri kvarðans, félagslegrar drottnunargirni og hægri 

valdsmannspersónuleika. 

Félagsleg drottnunargirni Hægri valdsmannspersónuleiki Meðaltal Staðalfrávik

Félagsleg drottnunargirni 1 0.384** 2.16 0.76

Hægri valdsmannspersónuleiki 0.384** 1 2.47 0.48

Vinstri-hægri kvarðinn 0.551** 0.433** 6.63 2.04
** p < 0.01 

 

Til að skoða tilgátu tvö um kynjamun var reiknað t-próf. Fyrri aðaltilgátan var 

að ekki væri um mun að ræða milli kynjanna og hægri valdsmannspersónuleika. Prófun 

á tilgátu 2 um kynjamun leiddi í ljós að meðaltal karla á hægri valdsmannspersónuleika 

var 2,44 (staðalfrávik = 0,54) en 2,50 (staðalfrávik = 0,42) fyrir konur. Þessi munur var 

ekki marktækur samkvæmt t-prófi t(183) = 0, p = 1. Seinni aðaltilgátan var sú að um 

mun væri að ræða milli kynjanna og félaglegrar drottnunargirni. Meðaltal karla á 

félagslegri drottnunargirni var 2,39 (staðalfrávik = 0,78) en 1,92 (staðalfrávik = 0,65) 

fyrir konur. Þessi munur var marktækur samkvæmt t-prófi t(183) = 4,76, p < 0,01. 

 

Hugmyndafræði 

Spurningarnar 31 sem lutu meðal annars að viðhorfum til markaðshyggju, laga og reglu 

og aukins launajöfnuðar voru þáttagreindar og út komu þrír þættir: 1) Frjálshyggja og 

tengd málefni, 2) löghlýðni og harðari refsingar afbrotamanna og 3) jöfnuður. Fyrsti 

þátturinn, frjálshyggja og tengd málefni, innihélt sjö spurningar. Annar þátturinn, 

löghlýðni og harðari refsingar afbrotamanna, innihélt sex spurningar. Þriðji þátturinn, 

jöfnuður, innihélt þrjár spurningar. Tafla 2 sýnir þáttahleðslur, eigenvalue og hlutfall 

skýrðar dreifni fyrir hvern þátt fyrir sig. Áreiðanleiki var góður fyrir þátt eitt en 

ásættanlegur fyrir hina tvo þættina. Cronbach´s alpha áreiðanleikastuðull fyrir hvern 

þátt eru sýndir í töflu 3. KMO var 0,772 sem gaf til kynna að um nógu stórt úrtak væri 

að ræða. 
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Tafla 2. Þáttagreining á hugmyndafræði. 

                  Þættir 

 

1 2 3 

Frjálshyggja og tengd málefni 

        Markaðshyggja 0,777 

       Frjálshyggja 0,774 

       Stóriðjuframkvæmdir 0,704 

       Einkavæðing ríkisfyrirtækja 0,693 

       Sósíalismi (snúin) 0,620 

       Afnám lágmarkslauna 0,470 

       Einkarekstur í heilbrigðisgeiranum 0,402 

      Löghlýðni og harðari refsingar gegn afbrotamönnum 

        Harðari refsingar gegn glæpamönnum 

 

0,802 

      Lengri fangelsisdómur fyrir eiturlyfjabrot 

 

0,768 

      Lögleiðing marijúana (snúin) 

 

0,618 

      Hlýðni við yfirvöld 

 

0,580 

      Lög og regla 

 

0,571 

      Harðari refsingar í kynferðisbrotamálum 

 

0,511 

         Jöfnuður 

        Kynjakvótar í stjórnmálum 

  

0,874 

     Jákvæð mismunun þegar ráðið er í störf þar 

     sem annað kynið er í minnihluta. 

  

0,825 

     Aukinn launajöfnuður 

  

0,672 

    Hlutfall skýrðar dreifni 17,992% 11,254% 5,823% 

Eigenvalues 5,577 3,489 1,805 

Ath: Aðeins hleðslur hærri en 0,40 sýndar, 5 punkta kvarði var notaður 

  
Tafla 3. Cronbach´s alpha fyrir þætti. 

  Alpha 

Frjálshyggja og tengd málefni  0,805 

Löghlýðni og harðari 

refsingar afbrotamanna 

 0,753 

Jöfnuður  0,708 

 

Neikvæð fylgni fannst bæði milli félagslegrar drottnunargirni, hægri 

valdsmannspersónuleika og viðhorfa til jafnaðar. Fylgnin var þó ekki marktæk milli 

jafnaðar og hægri valdsmannspersónuleika, sjá töflu 4. Sterk neikvæð fylgni er hins 

vegar á milli jafnaðar og félagslegrar drottnunargirni. Sterk jákvæð fylgni var milli 

hægri valdsmannspersónuleika og löghlýðni og harðari refsingar gegn afbrotamönnum, 

en aðeins mjög veik ómarktæk fylgni við þáttinn og félagslegar drottnunargirni. Eins og 

sést á töflu 4 þá er meðal til sterk jákvæð fylgni milli félagslegrar drottnunargirni, hægri 
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valdsmannspersónuleika og frjálshyggju og tengd málefni, þó er sterkari fylgni við 

félagslega drottnunargirni heldur en við hægri valdsmannspersónuleika. 

 

Tafla 4. Fylgni milli þáttanna þriggja, félagslegrar drottnunargirni og hægri 

valdsmannspersónuleika. 

  Jöfnuður 

Löghlýðni og harðari refsingar 

gegn afbrotamönnum 

Frjálshyggja og 

tengd málefni 

Félagsleg 

drottnunargirni -0.510** -0.005 0.574** 

Hægri valdsmanns-

persónuleiki  -0.076 0.498** 0.333** 

**p < 0.01 

 

Alþjóðamál og -stofnanir: 

Til að skoða tilgátu sjö um að hærra gildi á kvörðunum um félagslega drottnunargirni 

og hægri valdsmannspersónuleika hafa jákvæða fylgni við aðild Íslands að NATO, þá 

var reiknuð fylgni milli breytanna. Lítil til meðal jákvæð fylgni var milli félagslegrar 

drottnunargirni og fylgjandi afstöðu til NATO (sjá Töflu 6). Sama á við um sambandið 

milli hægri valdsmannspersónuleika og fylgjandi afstöðu til NATO. Þó var sambandið 

við félagslegrar drottnunargirni aðeins sterkara. 

 

Neikvætt viðhorf til alþjóðasamtaka og –samvinnu 

Sjö spurningar sem fjölluðu um áhrif alþjóðabandalaga á meðal annars landbúnað, 

fiskveiðiheimildir og fullveldi Íslands voru þáttagreindar og var einn þáttur dreginn út, 

neikvætt viðhorf til alþjóðasamtaka og -samvinnu. Þátturinn innihélt sjö spurningar. 

Tafla 5 sýnir þáttahleðslu, eigenvalue og hlutfall skýrðar dreifni fyrir þáttinn. 

Áreiðanleiki fyrir þáttinn var góður en Cronbachs alpha var 0,815. KMO var 0,843 sem 

gaf til kynna að um nógu stórt úrtak væri að ræða. Þáttagreining var keyrð á spurningum 

um neikvætt viðhorf til alþjóðasamtaka og alþjóðasamvinnu til að kanna undirliggjandi 

þætti þeirra. Notast var við principal components analysis með varimax snúningi. 
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Tafla 5. Þáttahleðsla viðhorfa til utanríkismála. 

  Þættir 

Neikvætt viðhorf til alþjóðasamtaka-og samvinnu  1 

Í ljósi smæðar Íslands myndi landið eiga erfitt með að 

koma málum sínum á framfæri innan 

Evrópusambandsins. 

 0,836 

Með inngöngu Íslands í Evrópusambandið þá myndu 

fiskveiðiheimildir aðildaþjóða aukast á kostnað 

íslenskra fiskveiðiheimilda 

 0,787 

Ísland á ekki að ganga í nein sambönd eða samninga þar 

sem þjóðin mun afsala sér réttinum til að stjórna sér 

sjálf. 

 0,781 

Með inngöngu Íslands í Evrópusambandið erum við að 

tryggja þjóðinni ákveðinn björgunarhring ef neyðin 

verður mjög mikil (snúin) 

 0,681 

Framtíð Íslands er best borgið í nánu bandalagi við 

nágranna þjóðir okkar (snúin). 

 0,638 

Með inngöngu Íslands í Evrópusambandið þá mun 

aukinn innflutningur landbúnaðarvara gera íslenskum 

bændum erfiðara fyrir. 

 0,594 

Íslendingar ættu að segja skilið við Schengen 

samninginn þar sem hann gerir erlendu vinnuafli 

auðveldara með að taka vinnu af hinum almenna 

íslenska borgara. 

 0,479 

   

Hlutfall skýrðar dreifni  48,315% 

Eigenvalue  3,382 

Ath: Aðeins hleðslur hærri en 0,40 sýndar, 5 punkta kvarði var notaður. 

 

Næst var skoðuð tilgáta átta um neikvæða fylgni milli félagslegrar 

drottnunargirni og inngöngu Íslands í Evrópusambandið, aðild Íslands að Schengen og 

Sameinuðu þjóðunum og viðhorfa til alþjóðasamtaka og alþjóðasamvinnu. Einnig að 

hið sama eigi við um hægri valdsmannspersónuleika. Niðurstöður má sjá í töflu 6. 

Sterkasta neikvæða fylgnin var milli hægri valdsmannspersónuleika og aðildar Íslands 

að Schengen og milli félagslegrar drottnunargirni og aðildar Íslands að Sameinuðu 

þjóðunum. Sterk jákvæð fylgni var milli hægri valdsmannspersónuleika og neikvæðs 

viðhorfs til alþjóðasamtaka og alþjóðasamvinnu. Almennt var ekki mikill munur milli 

fylgni félagslegrar drottnunargirni og hægri valdsmannspersónuleika við hinar 

breyturnar nema í tveimur tilvikum. Hægri valdsmannspersónuleiki hefur mun meiri 

neikvæða fylgni við aðild Íslands að Schengen og félagsleg drottnunargirni hefur mun 

meiri neikvæða fylgni við aðild Íslands að Sameinuðu þjóðunum. 
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Tafla 6. Fylgni milli félagslegrar drottnunargirni, hægri valdsmannspersónuleika og alþjóðamála 

og -stofnana. 

  

Félagsleg 

drottnunargirni 

Hægri 

valdsmannspersónuleiki 

NATO          0.271** 0.207** 

Schengen         -0.206** -0.322** 

Evrópusambandið         -0.196*  -0.169** 

Sameinuðu þjóðirnar         -0.254** -0.193** 

Neikvætt viðhorf til alþjóðasamtaka-

og samvinnu          0.247** 0.260** 

*p < 0.05, **p < 0.01 

 

Umræða 

Allar tilgátur sem settar voru fram í upphafi voru studdar. Tvær fengu þó einungis 

stuðning að hluta. Í tilgátu 4 var ekki um marktæka fylgni að ræða milli hægri 

valdsmannspersónuleika og hugmyndafræði tengd jöfnuði og í tilgátu 5 var ekki  um 

marktæka fylgni að ræða milli félagslegrar drottnunargirni og hugmyndafræði tengda 

löghlýðni og harðari refsingum gegn afbrotamönnum. 

Sambandið milli félagslegrar drottnunargirni og hægri valdsmannspersónuleika í 

Bandaríkjunum hefur almennt verið á bilinu 0,11 til 0,22. Í þessari rannsókn fannst 

miðlungi sterk fylgni (r = 0,384) milli félagslegrar drottnunargirni og hægri 

valdsmannspersónuleika. Því getum við ályktað að samband milli félagslegrar 

drottnunargirni og hægri valdsmannspersónuleika á Íslandi sé meira í takt við Evrópu en 

Bandaríkin. Hugsanleg ástæða fyrir því er að íslenska flokkakerfið hefur mótast af 

svipuðum áhrifavöldum og flokkakerfi annarra Evrópuríkja, en í Bandaríkjunum eru 

það oftast aðeins tveir megin flokkar sem berjast á móti hvorum öðrum (Gunnar Helgi 

Kristinsson, 2007). Að jafnaði fengust sömu niðurstöður í þessari rannsókn og í fyrri 

rannsóknum á félagslegri drottnunargirni og hægri valdsmannspersónuleika. Bæði þeir 

sem mælast hátt á hægri valdsmannspersónuleiki og félagslegri drottnunargirni voru 

líklegri til að staðsetja sig lengra til hægri á kvarðanum vinstri-hægri í stjórnmálum. 

Kyn virtist ekki hafa nein áhrif á hægri valdsmannspersónuleika en karlar voru líklegri 

til að vera hærri á kvarðanum um félagslega drottnunargirni. 

 Athyglisvert var að neikvæð fylgni var milli félagslegrar drottnunargirni, 

hægri valdsmannspersónuleika og allra alþjóðlegra sambanda, nema NATO. Þetta getur 

verið skýrt á þann hátt að NATO er hernaðarsamband en ekki hin þrjú. Þar sem hægri 
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valdsmannspersónuleiki lítur á heiminn sem hættulegan stað þá getur verið að þeir líti á 

NATO sem eins konar hjálp í neyð. Einnig hafa rannsóknir sýnt að hægri 

valdsmannspersónuleiki er meira fylgjandi notkun árásargirni til að leysa alþjóðlegan 

ágreining. Rannsóknir á félagslegri drottnunargirni hafa sýnt fram á tengsl við 

Machiavellisma, en Machiavellismi gengur út á að stjórnandi geti notað hvaða úrræði 

sem honum hentar til þess að koma á fót eða til að viðhalda einræði sínu. Allt þetta 

leggur grunn að afstöðu félagslegrar drottnunargirni og hægri valdsmannspersónuleika 

við NATO. Það kom á óvart að félagsleg drottnunargirni og hægri 

valdsmannspersónuleiki hefðu sterkari neikvæða fylgni við aðild Íslands að Sameinuðu 

þjóðunum en Evrópusambandinu. Fyrirfram hafði verið reiknað með sterkari neikvæðri 

fylgni við inngöngu í Evrópusambandið þar sem fyrri rannsóknir hafa sýnt að félagsleg 

drottnunargirni og hægri valdsmannspersónuleiki tengjast minni vilja til 

alþjóðasamvinnu (Altemeyer, 1998). Þar sem vera í Sameinuðu þjóðunum krefst ekki 

mjög náins alþjóðlegs samstarfs eða afsals fullveldis var ekki búist við sterku neikvæðu 

sambandi þar. Þessar niðurstöður eru hugsanlega til komnar vegna lítillar samúðar 

gagnvart þeim, þ.e. þjóðum, sem taldar eru óæðri. 

Jákvæð fylgni var á milli frjálshyggju og tengdra málefna og félagslegrar 

drottnunargirni og hægri valdsmannspersónuleika eins og spáð var fyrir um. Þetta er í 

samræmi við fyrri niðurstöður um að félagsleg drottnunargirni og hægri 

valdsmannspersónuleiki aðhyllist frjálshyggju og íhaldssemi (Cohrs, 2005; Pratto o.fl., 

1994). Sterk neikvæð fylgni var milli hugmyndafræði um jöfnuð og félaglegrar 

drottnunargirni eins og áætlað var en ekki var um marktækt samband að ræða við hægri 

valdsmannspersónuleika. Hugsanleg skýring á engri fylgni er sú að þeir sem mælast hátt 

á hægri valdsmannspersónuleika eru líklegri til að vera hræsnarar og segjast vera 

góðviljaðir en eru það þó ekki í raun. Því er líklegt að þeir hafi svarað á þann veg að 

þeir væru meira með jöfnuði aðeins til að líta betur út (Altemeyer, 1998). Sterk jákvæð 

fylgni var milli hugmyndafræði um löghlýðni og harðari refsingar gegn afbrotamönnum 

og hægri valdsmannspersónuleika en það er í samræmi við fyrri niðurstöður. Hægri 

valdsmannspersónuleiki hefur verið tengdur meðal annars við fylgni við dauðarefsingar. 

Ekki var um marktækt samband að ræða við félagslega drottnunargirni og 

hugmyndafræði tengda löghlýðni og harðari refsingum gegn afbrotamönnum. 

 Á Íslandi fannst hægri valdsmannspersónuleiki og félagsleg drottnunargirni en 

fyrir þessa rannsókn var ekki vitað hvort þessi tvö viðhorf væri að finna á Íslandi. Þó 



26 

 

ber að hafa í huga að meðaltal bæði félagslegrar drottnunargirni (2,16) og hægri 

valdsmannspersónuleika (2,47) var miðlungs á kvarðanum 1-5. Þau virðast einnig vera 

tengd íslenskum stjórnmálum þar sem þeir sem eru hærri á kvarðanum um félaglega 

drottnunargirni og hægri valdsmannspersónuleika staðsetja sig lengra til hægri á 

kvarðanum vinstri-hægri í stjórnmálum.  

Þegar hugsað er aftur í tímann nokkur ár og skoðuð eru þau ár sem 

Sjálfstæðisflokkurinn var með meirihluta í ríkisstjórn, þá sést að mikið er um 

sameiginleg málefni milli Sjálfstæðisflokksins og  félagslegrar drottnunargirni og hægri 

valdsmannspersónuleika. Þeir hafa til dæmis ávallt verið á móti Evrópusambandinu og 

með aðild Íslands að NATO (Altemeyer, 1998; Sjálfstæðisflokkurinn, 2009). Nú til 

dags hefur hins vegar tekið við ný ríkisstjórn þar sem vinstri flokkur, Samfylkingin 

hefur meirihluta og eru þá áherslurnar allt aðrar eða andstaða við áherslur fyrri 

ríkisstjórnar meðal annars í afstöðu til Evrópusambandsins (Samfylkingin, 2009). 

Hugtökin félagsleg drottnunargirni og hægri valdsmannspersónuleiki eru áhugavert 

umhugsunarefni þegar líða fer að kosningum. Þar sem þeir einstaklingar sem mælast 

hátt á félagslegri drottnunargirni sækjast eftir völdum þá er ekki ólíklegt að einhver af 

ráðamönnum ríkisstjórnarinnar sem staðsetja sig meira til hægri á kvarðanum vinstri-

hægri í stjórnmálum búi yfir einhverjum af eiginleikum félagslegrar drottnunargirni. Þá 

er vert að íhuga hvaða áhrif það hefði á málefni sem lögð væru fyrir þingið. Mjög 

ólíklegt er að það væru málefni sem tengdust jöfnuði og almennri velferð, en það eru 

hugsanlega það sem þarf nú til dags í því ástandi sem íslenska efnahagskerfið er í. 

Einnig myndi það hafa áhrif á tegund alþjóðasamvinnu Íslands. Mjög ólíklegt er að stutt 

væri við einhverskonar alþjóðasamvinnu nema hugsanlega á sviði hernaðarmála. 

Skoðun á tengslum félagslegrar drottnunargirni og hægri valdsmannspersónuleika við 

Ísland getur því hjálpað almenningi við að gera upp hug sinn um hvað skuli kjósa og 

hvaða flokkar þjóna þeirra hagsmunum. 

Ekki er þó hægt að yfirfæra niðurstöður yfir á þjóðina þar sem úrtakið var 

aðallega nemendur í einu námskeiði við Háskóla Íslands ásamt vinum og vandamönnum 

rannsakanda. Hugsanlegt er einnig að meiri félagsleg drottnunargirni og hægri 

valdsmannspersónuleiki hafi fundist nú vegna ástandsins á Íslandi í dag, en rannsóknir 

hafa sýnt aukningu í hægri valdsmannspersónuleika og félagslegri drottnunargirni á 

óvissu tímum (Feldman og Stenner, 1997). Því væri ráðlegt að næsta rannsókn yrði gerð 

þegar jafnvægi er komið í efnahagsmálum Íslands og úrtakið verði úr breiðari hóp 
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samfélagsins. Athyglisvert væri þó í framtíðinni að skoða hversu hátt helstu ráðamenn 

Íslands myndu mælast á félagslegri drottnunargirni og hægri valdsmannspersónuleika, 

sérstaklega þá einstaklinga sem voru við völd meðan að uppsveiflan átti sér stað og við 

upphaf efnahagshrunsins haustið 2008. 
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Viðauki 1 

 

Bakgrunnsspurningar 
 

1. Kyn 

a. Karl 

b. Kona 

 

2. Aldur 

 

3. Hvaðan ertu: 

a. Höfuðborgarsvæði 

b. Norðurland 

c. Suðurland 

d. Vesturland 

e. Vestfirðir 

f. Austurland 

g. Annars staðar frá, hvar: 

 

4. Hvað af eftirfarandi á best við um menntun þína: 

a. Lauk grunnskólaprófi 

b. Einhver framhaldsskólamenntun 

c. Stúdentspróf 

d. Einhver háskólamenntun 

e. BA/BS próf 

f. MA/MS próf 

g. Ef önnur menntun, þá hvaða? 

 

5. Í stjórnmálum er oft talað um „vinstri“ og „hægri“.  Með því að nota þennan kvarða, 

hvar myndir þú staðsetja sjálfa (n)) þig á slíkum kvarða þar sem 0 þýðir vinstri og 10 

þýðir hægri? Vinstri 0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 Hægri 

 

6. Af ýmsum ástæðum taka sumir ekki þátt í kosningum.  Kaust þú í síðustu 

Alþingiskosningum sem haldnar voru í maí 2009?  

a) Já 

b) Nei 

c) Hafði ekki kosningarét 
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10. Hvaða flokk eða lista kaust þú í þeim kosningum? 

a) Borgarafylkinguna 

b) Framsóknarflokkinn 

c) Frjálslynda flokkinn 

d) Lýðræðishreyfinguna 

e) Samfylkinguna 

f) Sjálfstæðisflokkinn 

g) Vinstri hreyfinguna – Grænt framboð 

h) Annað  ____________________________ 

 

11. Ertu meðlimur í stjórnmálaflokki? Ef já, þá hvaða? 

a) Ekki meðlimur í flokki  

b) Borgarafylkingunni  

c) Framsóknarflokknum 

d) Frjálslynda flokknum 

e) Lýðræðishreyfingunni 

f) Samfylkingunni 

g) Sjálfstæðisflokknum 

h) Vinstri hreyfingunni – grænu framboði 

i) Annað  _____________________________ 

 

13. Ef gengið væri til Alþingiskosninga í dag, hvaða flokk myndir þú kjósa? 

 a) Borgarahreyfinguna 

 b) Framsóknarflokkinn 

 c) Frjálslyndaflokkinn 

 d) Lýðræðishreyfinguna 

 e) Samfylkinguna 

 f) Sjálfstæðisflokkinn 

 g) Vinstrihreyfinguna-grænt framboð 

 h) Ég myndi skila auðu 

 i ) Veit ekki 

í) Vil ekki svara  

 

Neikvætt viðhorf til alþjóðasamtaka-og samvinnu 

 
Hver afstaða þín til eftirfarandi fullyrðinga? 

1) Framtíð Íslands er  best borgið í nánu bandalagi við nágranna þjóðir okkar. 

2) Þó Ísland skuli eiga vinsamleg samskipti við nágrannaþjóðir sínar þá á 

það ekki að ganga í nein sambönd eða samninga þar sem þjóðin mun afsala sér 

réttinum til að stjórna sér sjálf. 

3) Íslendingar ættu að segja skilið við Schengen samninginn þar sem hann gerir erlendu 

vinnuafli auðveldara með að taka vinnu af hinum almenna íslenska borgara. 

4) Með inngöngu Íslands í Evrópusambandið þá myndu fiskveiðiheimildir aðildaþjóða 

aukast á kostnað íslenskra fiskveiðiheimilda. 

5)Með inngöngu Íslands í Evrópusambandið þá mun aukinn innflutningur 

landbúnaðarvara gera íslenskum bændum erfiðara fyrir. 

6) Með inngöngu Íslands í Evrópusambandið erum við að tryggja þjóðinni ákveðinn 

björgunarhring ef neyðin verður mjög mikil. 
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7) Í ljósi smæðar Íslands myndi landið eiga erfitt með að koma málum sínum á framfæri 

innan Evrópusambandsins. 

Kvarði : 1= mjög ósammála; 5 = Mjög sammála 

 

8) Ertu fylgjandi eða andvígur aðild Íslands að eftirfarandi samtökum/stofnunum?. 

a) ESB 

b) NATO 

c) EFTA 

d) SÞ 

e) Schengen 

Kvarði: 1= mjög andvígur; 5=mjög fylgjandi 

 

Hugmyndafræði 

 
Hefur þú jákvæðar eða neikvæðar tilfinningar í garð eftirfarandi hluta og viðhorfa?  

1. Harðari refsingar gegn glæpamönnum. 

2. Jákvæðrar mismun þegar ráðið er í störf þar sem annað kynið er í minnihluta. 

3. Hlýðni við yfirvöld. 

4. Aukin skattheimta þeirra tekjuhæstu. 

5. Sósíalismi. 

6. Ríkisstyrkir í landbúnaði. 

7. Trúarbrögð. 

8. Aukinn launajöfnuður. 

9. Einkaskólar á grunnskólastigi. 

10. Aukinn stuðningur velferðarkerfis við þá lægst launuðu. 

11. Að ríkið greiði alla heilbrigðisþjónustu. 

12. Harðari refsingar í kynferðisbrotamálum. 

13. Afnám lámarkslauna. 

14. Lögleiðing marijúana. 

15. Aukin sýnileiki lögreglu á götum úti. 

16. Markaðshyggja. 

17. Stóriðjuframkvæmdir. 

18. Frjálshyggja. 

19. Einkavæðing ríkisfyrirtækja. 

20. Lengri fangelsisdómur fyrir eiturlyfjabrot. 

21. Lög og regla. 

22. Hærri skattar á fyrirtæki. 

23. Algjörlega jafn réttur samkynhneigðra og gagnkynhneigðra. 

24. Einkarekstur í heilbrigðisgeiranum. 

25. Aðskilnaður ríkis og kirkju. 

26. Skólagjöld á háskólastigi. 

27. Tekjutenging fæðingarorlofsgreiðslna. 

28. Öflug samkeppnislög. 

29. Kynjakvótar í stjórnmálum. 

30. Harðari refsingar fyrir fjársvika-og viðskiptaglæpi. 

31. Aukið eftirlit með fyrirtækjum. 

 

Kvarði: Mjög neikvætt 1-------2-------3-------4-------5Mjög jákvætt 
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Hægri valdsmannspersónuleiki 

 
1. Ríkjandi yfirvöld hafa almennt séð á réttu að standa um hlutina á meðan 

róttæklingar og mótmælendur eru iðulega fyrst og fremst illa upplýstir 

hávaðaseggir. 

2. Þjóðin okkar þarfnast sterks leiðtoga sem er tilbúinn að gera það sem til þarf til 

að vinna bug á nýjum róttækum bylgjum og siðspillingu sem er að steypa landi 

okkar í glötun.  

3. Samkynhneigðir eru jafn heilbrigðir og siðsamir og allir aðrir.  

4. Það er ávallt betra að treyst á dómgreind réttmætra yfirvalda í jafnt stjórnmálum 

sem trúmálum heldur en að hlusta á þá sem vilja valda usla og sá fræjum 

efasemda. 

5. Trúleysingar og aðrir þeir sem hafa gert uppreisn gegn skipulögðum 

trúarbrögðum eru án efa alveg jafn góðir og með jafn sterka siðferðiskennd og 

þeir sem fylgja ákveðnum trúarbrögðum. 

6. Eina leiðin fyrir þjóðina til þess að komast í gegnum vandamálin sem eru 

framundan er að hverfa aftur til hefðbundinna gilda, koma sterkum leiðtogum til 

valda og þagga niður í vandræðagemlingum sem dreifa slæmum hugmyndum. 

7. Samfélagið þarf á sjálfstætt þenkjandi fólki að halda sem hefur hugrekki til að 

ögra ríkjandi venjum, jafnvel þó það valdi ýmsum uppnámi. 

8. Það mun eyðileggja samfélag okkar einn góðan veðurdag ef við upprætum ekki 

spillinguna sem er að grafa undan siðferði okkar og hefðbundnum gildum. 

9. Allir ættu að hafa sinn eigin lífsstíl, trúarskoðanir og kynhneigð jafnvel þó það 

valdi því að þeir skeri sig úr. 

10. Hin gömlu góðu gildi og venjur eru enn bestu vegvísarnir í lífinu. 

11. Ekki er annað hægt en að dást að þeim sem í gegnum tíðina hafa ögrað lögum og 

skoðunum meirihlutans með því að berjast fyrir rétti kvenna, náttúruvernd og 

aðskilnaði trúarbragða og skólastarfs. 

12. Það sem þjóð okkar þarf virkilega á að halda er sterkur og ákveðinn leiðtogi sem 

mun vinna bug á hinu slæma og leiða okkur aftur á rétta stigu.  

13. Sumir af bestu þegnum þessa lands eru þeir sem ögra stjórnvöldum, gagnrýna 

trúarbrögð og hunsa viðteknar venjur. 

14. Það væri líklega best ef viðeigandi yfirvöld takmörkuðu aðgang að klámi á 

prenti og á netinu. 

15. Samfélagið okkar verður frábært ef við leggjum rækt við lifnaðarhætti forfeðra 

okkar, gerum það sem yfirvöld segja okkur að gera og losum okkur við „hin 

rotnu epli“ sem eru að skemma samfélagið. 

16. Það er ekki til nein ein rétt leið til að lifa lífinu, allir hafa rétt á að skapa sína 

eigin leið. 

17. Samkynhneigðir og femínistar eiga hrós skilið fyrir að ganga gegn hefðbundnum 

fjölskyldugildum. 

18. Samfélagið myndi virka miklu betur ef ákveðnir hópar myndu þegja og sætta sig 

við stöðu sína í samfélaginu. 

19. Yfirvöld ættu að taka úr umferð ýmsa róttæka og siðlausa einstaklinga sem 

reyna að eyðileggja samfélagið í sína þágu. 

20. Fólk ætti að veita Biblíunni og öðrum tegundum trúarritninga minni athygli og 

þróa með sér sinn eigin mælikvarða á því hvað sé siðlegt og siðlaust. 
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21. Það sem þjóðin þarf mest á að halda er agi þar sem allir fylgja leiðtogum okkar í 

sameiningu. 

22. Það er betra að hafa klám og annað umdeilt efni í umferð í samfélaginu frekar en 

að yfirvöld hafi rétt til ritskoðunar. 

23. Staðreyndir um glæpi, afbrigðilegar kynhvatir og nýleg samfélagsuppþot sýna 

að við verðum að taka fastar á vandræðahópum ef við ætlum að viðhalda 

siðferði ásamt lögum og reglu í landinu. 

24. Margar af reglum samfélagsins varðandi siðprýði og viðeigandi kynlífshegðun 

eru bara venjur  sem eru ekkert endilega betri eða heilagari en hverjar aðrar. 

25. Ástandið í samfélaginu er orðið svo alvarlegt að sterkustu aðferðir væru 

réttlætanlegar ef þær myndu losa okkur við vandræðagemlingana  og kæmu 

okkur aftur á rétta braut. 

26. Staða kvenna ætti að vera hvar sem þær sjálfar vilja vera. Sú tíð þegar staða 

kvenna mótaðist af hefðbundnum viðhorfum um verkaskiptingu kynjanna skyldi 

alfarið tilheyra fortíðinni. 

27. Það er dásamlegt að ungt fólk nú til dags skuli hafa meira frelsi til þess að 

mótmæla hlutum sem því líkar ekki og geti sjálft sett sér reglur um sína hegðun. 

28. Um leið og stjórnvöld gefa merki þar að lútandi, þá verður það skylda hvers 

Íslendings að hjálpa til við að losa okkur við það sem veldur því að samfélagið 

er að rotna innan frá. 

 

Kvarði: Mjög ósammála1-------2-------3-------4-------5Mjög sammála 

 

Félagsleg drottnunargirni 

 
1. Sumir hópar fólks eru einfaldlega ekki jafningjar annarra. 

2. Sumir eru einfaldlega verðugri en aðrir. 

3. Samfélaginu væri betur borgið ef við veltum okkur minna uppúr jafnrétti. 

4. Sumir eiga einfaldlega meira skilið en aðrir. 

5. Það er ekkert athugavert við það þó sumir hafi fleiri tækifæri í lífinu en aðrir. 

6. Sumir eru einfaldlega óæðri öðrum. 

7. Stundum er nauðsynlegt að stíga á einhverjar tær til þess að komast áfram í 

lífinu. 

8. Aukning efnahagslegs jafnaðar. 

9. Aukning félagslegur jafnaðar 

10. Jafnrétti og jöfnuður. 

11. Ef jafnræðis væri gætt þá væru færri vandamál í samfélaginu. 

12. Í fyrirmyndar heimi væru allar þjóðir jafnar. 

13. Við eigum til hins ítrasta að koma fram við annað fólk sem jafningja. 

14. Það er mikilvægt að komum fram við önnur lönd sem jafningja okkar. 

 

Kvarði: Mjög ósammála 1-------2-------3-------4-------5 Mjög sammála 

 

 

 

 

 

 

 


